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  دكلة ليبيا   
 كمية اآلداب     -طرابمسجامعة 

 قسـ الخدمة االجتماعية
 العميا مكتب الدراسات

 
 

 

 

 

 

 

    

 

 (الدكتكراه) دراسة بحثية مقدمة ضمف متطمبات نيؿ اإلجازة الدقيقة 
 .في الخدمة االجتماعية 

 

 

  
 : عداد الطالبة إً              

 .نكر اليدل محمد كامؿ حماد      
 
 :المشرؼ الثاني                            :كؿ ى المشرؼ ا 
                   .رمضاف الطاىر أبك القاسـ. د. أى .              محمد فرج المميكؼ . د. أى 
 

 . ـ ََِٗ -ََِٖالعاـ الجامعي 
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بسم هللا الرحمن الرحيم 
 

وٌسر لً أمري (  25) قال رب اشرح لً صدري)
( 28)ٌفقهوا قولً  (27)واحلل عقدة من لسانً (26)

 
 

 ِِ ِِ صدق هللا العظٌِم
 (  28إلى 25اآلٌات من , سورة طه )
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 إلي مف حبهب إليه المعرفة كساعدني عمى إرتقاء سمميا       
               

 .إلى أسرتي .......                    
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 ,بعد الحمد كالشكر هلل سبحانو كتعالى عمى تكفيقو كعكنو 

 يسعدني أف أتقدـ بجزيؿ الشكر كالعرفاف إلى
محمد فرج المميكؼ ك الدكتكر رمضاف أبك القاسـ  المذيف : الدكتكر الفاضؿ 

 ,أىشرفا عمى ىذه الدراسة 
لي كافة أعضاء لجنة المناقشة   , كا 

لي الدكتكر  .رمضاف سعد القماطي المراجع المغكم : كا 
إلين يد العكف كالمساعدة في  كما أتقدـ بكافر الشكر كاامتناف إلي كؿ مف مده 

 .سبيؿ إظيار ىذا العمؿ إلى حيز الكجكد
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 :ممخص الدراسة 

فيكغالؼ الحياة اإلنسانية االجتماعية , عف االسرة التي تقيـ فيو البناء ينفصؿ فييا  كحدة اجتماعية الالمسكف        
خصائص اؿعف كثير مف المقتنيات الشخصية ا خرل بفي المشاريع االسكانية المسكف كيمتاز , 1كالعامة الخاصة

كلو ,  القاطنة فيوكأسمكب الحياة لألسرة  ,مستكل المعيشة كتأثيره الكبير عمى ,كمعانيو الرمزية  ,كاالقتصادية, االجتماعية
كالنفسية كالتي تحدد  في تركيبة ساكنيو الثقافية كاالجتماعيةمف تأثير لو لما  أفرادىا تحديد مستقبؿالفاعؿ في  الدكر

عمى الثقافات المتعددة  نفتاح المجتمع الميبياكمع , إيجابان  اتجاىاتيـ كتعطي معايير عف أفكارىـ كأخالقياتيـ سمبان أك
كنتيجة لمتكجيات الممحة في تكفير سكف صحي مناسب لكؿ أسرة جاءت , المجاالت  لبمرحمة تحكؿ سريع في شت قكمركر

كتطابقت مع المنظكر , التكافؽ مع البيئة المحمية  لفتقرت إؿاكعة تفالمشركعات االسكانية العامة كطرز سكنية معمارية ـ
يفائيا إً فرز العديد مف المشاكؿ التي أثرت عمى أدائيا لكظيفتيا االجتماعية كدرجة ا أى مـ, نماط الغربية  ى الكاقعي المعمارم ؿ

, جتماعية متكاممة سابقة لعمميات تصميميا كتنفيذىا اخصكصا في غياب كجكد دراسات , باحتياجات ساكنييا الحياتية 
 .سكاف العاـ إلا ستقرار السياسة االسكانية المتبعة لتكفير برامجاكعدـ 

 
جراء إتـ , عمى أدائيا لكظيفتيا االجتماعية كقدرتيا , اإًلسكانية مع دكرىا االجتماعي  عمراالمشتكافؽ  لكلمعرفة مد     

رضية بالفرناح ك  ى الكحدات ا) ختيار مشركعي ك تـ ا, المنفذة بشعبية طرابمس  سكانيةإلً دراسة ميدانية لكاقع المشاريع ا
البيئة ) ستبانة تضمنت عدة محاكر منيا اعتمد في جمع البيانات عمى  اك , ( كنية بشارع عمر المختار ا براج الس

المشاكؿ االجتماعية داخؿ نطاؽ المشركع  –البيئة الداخمية لممشركع السكني العاـ  -الخارجية لممشركع السكني العاـ 
 ( . العاـ السكنى

 
سر الميبية أثناء تصميـ البيئة الخارجية  ي حتياجات االجكانب االجتماعية في اأف عدـ مراعاة  لؿإً كخمصت الدراسة       

زاد مف النقد  ما سكانية المنفذة في تأدية كظيفتياإلً كفاءة المشاريع اكالداخمية لممشركع السكني أكجد قصكرا كاضحا في 
سكانية مف كجكد العديد مف المشكالت إللمشاريع اكما عانت ا, عدـ رضا مف السكاف عمييا كأكجد , المكجو ليا 
راج السكنية العالية بشارع عمر المختار أكثر مشكالت مف مشركع لألىبتضح مف الدراسة أف مشركع ااك, االجتماعية 
 .رضية بالفرناح  ى الكحدات ا

   
الدراسات االجتماعية المرتبطة  كزيادة كتشجيعدعـ برامج الخدمة االجتماعية لتأكيد كقد أكصت الدراسة بضركرة     

عتبارىا الضماف ا كبر لنجاح المشركعات االمشاريع اإلسكانية بمتابعة كمراجعة في المحمي مشاركة المجتمع باإًلسكاف ك 
ستحداث تشريعات كقكانيف تنظـ حركة التطكر العمراني تتناسب مع احتياجات البيئة السكنية المحمية اك , اإلسكانية العامة 

كيتجاكب , يمتاز بالشمكلية كالترابط كيحقؽ التكازف بيف الخاص كالعاـ ك ف رغبات السكاف ـ ان نابع يان جماع ان عتبارىا تعبيربا
 .  ضمانا الستدامة البيئة المعيشية المحميةمع النكاحي الثقافية كاالنسانية كالبيئية كاالجتماعية كاالقتصادية لممجتمع 
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 محتكل الدراسة                  
 

 الصفحة المكضكع البند   

 ك .ممخص الدراسة  

 ز    .                                                 محتكل الدراسة  

 ط .الجداكؿ قائمة  

 ـ .قائمة ا شكاؿ كالصكر  
   
  ُ 

                  

 الفصؿ ا كؿ
 أساسيات الدراسة

    
             

 ُ .المقدمة            ُ/ُ 

 ّ .مشكمة الدراسة ِ/ُ

 ّ .أىمية الدراسة  ّ/ُ

 ْ .أىداؼ الدراسة ْ/ُ

 ْ .تساؤالت الدراسة  ٓ/ُ

 ٓ .منيج الدراسة  ٔ/ُ

 ٓ .مجتمع الدراسة  ٕ/ُ

 ٓ .عينة الدراسة  ٖ/ُ

 ٓ .حدكد الدراسة  ٗ/ُ

 ٓ .أدكات الدراسة  َُ/ُ

 ٔ .مفاىيـ الدراسة  ُُ/ُ

 
   ِ  

 الفصؿ الثاني
 راسات ذات عالقة بمكضكع الدراسة د

  
    

  12    .الدراسات السابقة   ُ/ِ

 2ِ    .النظريات المستخدمة في الدراسة  ِ/ِ

 2ِ    . النظرية الكظيفية في العمارة  ِ.ُ/ِ

 2ِ    .النظرية العضكية في العمارة  ِ.ِ/ِ

 23    .التكافؽ كالتكيؼ السكني نظرية  ِ.ّ/ِ

 24    .نظرية الحتمية السمككية ِ.ْ/ِ
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 ِٓ .نظرية التغير االجتماعي  ِ.ٓ/ِ
 
ّ 
  

 الفصؿ الثالث
 أدبيات الدراسة 

  

 
 

 26 .اإلسكاف في ليبيا    ُ/ّ

 28 .مراجعة عامة لمسياسة اإلسكانية    ُ.ُ/ّ

 28 .مرحمة ما قبؿ الثكرة   ُ.ُ.ُ/ّ

 29 .مرحمة ما بعد الثكرة   ُ.ُ.ِ/ّ

 34 .السياسة الحالية لإلسكاف   ُ.ِ/ّ

 35 .تقدير االحتياجات السكنية  ُ.ّ/ّ

 37 .الكظيفة االجتماعية لممسكف   ِ/ّ

 39 .أىـ االعتبارات الكظيفية لمبيئة السكنية التقميدية   ِ.ُ/ّ

 44 .المعاصر أىـ العكامؿ االجتماعية المؤثرة عمى المسكف  ِ.ِ/ّ

 49 أىـ االعتبارات الكظيفية المؤثرة في البيئة السكنية المعاصرة  ِ.ّ/ّ

 ْٗ . دكر الخدمة االجتماعية في مجاؿ اإلسكاف  ّ/ّ

 
  ْ 

 الفصؿ الرابع 
  تحميؿ كمناقشة البيانات

 

 

 ََُ .تمييد   ُ/ْ

 ََُ .منيجية الدراسة الميدانية  ِ/ْ

 َُْ . تحميؿ مشركع الفرناج ّ/ْ

 ُْٗ .ممخص نتائج تحميؿ البيئة السكنية لمشركع الفرناج السكني ْ/ْ

 ُّٓ .تحميؿ مشركع عمر المختار السكني  ٓ/ْ

 ُٗٗ .ممخص نتائج تحميؿ البيئة السكنية لمشركع عمر المختار ٔ/ْ

 َِّ .تحميؿ التساؤالت الخاصة بالدراسة  ٕ/ْ

 
ٓ 

 الفصؿ الخامس 
 نتائج كتكصيات الدراسة 

 

 ُِّ .النتائج العامة لمدراسة  ُ/ٓ

 ُِٕ .التكصيات كالدراسات المستقبمية  ِ/ٓ

  َِِ   .قائمة المصادر كالمراجع  ّ/ٓ

  .المالحؽ  
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 قائمة الجداكؿ

 الصفحة العنكاف الرقـ 

 َُُ .قياس اتجاىات الرضى  ِ.ُ/ْجدكؿ 

 َُٓ . نكع المسكف ّ.ُ/ْجدكؿ

 َُٓ .الدخؿ الشيرم لرب ا سرة   ّ.ِ/ْجدكؿ

 َُٓ .أجمالي الدخؿ الشيرم لبقية أفراد ا سرة  ّ.ّ/ْجدكؿ

 َُٔ .المستكل التعميمي لرب ا سرة  ّ.ْ/ْجدكؿ 

 َُٔ ( .الزكجة كا بناء)يكضح عدد أفراد ا سرة  ّ.ٓ/ْجدكؿ 

 َُٕ . عدد ا بناء بالمستكيات التعميمية المختمفة  ّ.ٔ/ْجدكؿ 

 َُٕ .  يبيف تكزيع عدد ا بناء بالمستكيات التعميمية المختمفة ّ.ٔ.ُ/ْجدكؿ 

 َُٖ .  عدد ا بناء المنقطعيف عف الدراسة  ّ.ٕ/ْجدكؿ 

 َُٖ .    عدد ا بناء المدمنيف عمى المخدرات  ّ.ٖ/ْجدكؿ 

 َُٖ .    كيفية الحصكؿ عمى المسكف   ّ.ٗ/ْجدكؿ 

 َُٗ .ًإجمالى عدد ا فراد المقيميف بالمسكف  ّ.َُ/ْجدكؿ 

معرفة ًإقامة أىحد مف أىفراد أىىؿ الزكجة أىك الزكج مع   ّ.ُُ/ْجدكؿ 
 .ا ىسرة 

َُٗ 

 َُُ .سمعة المنطقة التي يقع فييا المشركع  ّ.ُِ/ْجدكؿ 

 َُُ . تفضيؿ االنتقاؿ إلى مسكف آخر ّ.ُّ/ْجدكؿ 

 َُُ .رغبة الساكف في بناء مسكنو الخاص بنفسو  ّ.ُْ/ْجدكؿ 

 ُُُ . تفضيؿ ما يجب أىف يككف عميو المسكف الجديد ّ.ُٓ/ْجدكؿ 

 ُُِ .مكقع المشركع السكني كمحيطو ّ.ُٔ/ْجدكؿ 

 ُِِ .التجمعات السكنية بالمشركع  ّ.ُٕ/ْجدكؿ 

 ُِٖ .كفاءة التصميـ الداخمي لممسكف  ّ.ُٖ/ْجدكؿ 

ضاءة صناعية   ّ.ُٗ/ْجدكؿ   ُّٔ .الحاجة الستخداـ تكييؼ كا 

التعديالت كالصيانة التي أىجراىا الساكف عمى كحدتو  ّ.َِ/ْجدكؿ 
 .السكنية 

ُّٕ 

 ُّٖ .الداخمية لممسكف  تالفراغا ّ.ُِ/ْجدكؿ 

 ُّْ .المشكالت االجتماعية بالمشركع  ّ.ِِ/ْجدكؿ 

 ُْٗ .مكقع المشركع السكني كمحيطو   ْ.ُٔ/ْجدكؿ 
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 َُٓ .التجمعات السكنية بالمشركع  ْ.ُٕ/ْجدكؿ 

 َُٓ .كفاءة التصميـ الداخمي لممسكف  ْ.ُٖ/ْجدكؿ 

ضاءة صناعية  ْ.ُٗ/ْجدكؿ   ُُٓ .الحاجة الستخداـ أجيزة تكييؼ كاً 

 ُُٓ .الفراغات الداخمية لممسكف  ْ.َِ/ْجدكؿ 

بعض المشكالت االجتماعية التي يعاني منيا سكاف  ْ.ُِ/ْجدكؿ 
 .المشركع 

ُِٓ 

 ُْٓ .  نكع المسكف ٓ.ُ/ْجدكؿ

 ُْٓ .عدد الشقؽ المفضؿ في كؿ طابؽ   ٓ.ُ.ُ/ْجدكؿ

 ُْٓ .الدخؿ الشيرم لرب ا سرة   ٓ.ِ/ْجدكؿ

 ُٓٓ .أجمالي الدخؿ الشيرم لبقية أفراد ا سرة  ٓ.ّ/ْجدكؿ

 ُٓٓ .المستكل التعميمي لرب ا سرة  ٓ.ْ/ْجدكؿ 

 ُٔٓ ( .الزكجة كا بناء)عدد أفراد ا سرة  ٓ.ٓ/ْجدكؿ 

 ُٔٓ . يتعمؽ بعدد ا بناء بالمستكيات التعميمية المختمفة  ٓ.ٔ/ْجدكؿ 

 ُٕٓ .يبيف تكزيع عدد ا بناء بالمستكيات التعميمية المختمفة ٓ.ٔ.ُ/ْجدكؿ 

 ُٕٓ .  عدد ا بناء المنقطعيف عف الدراسة  ٓ.ٕ/ْجدكؿ 

 ُٕٓ .  عدد ا بناء المدمنيف عمى المخدرات   ٓ.ٖ/ْجدكؿ 

 ُٖٓ .  كيفية الحصكؿ عمى المسكف    ٓ.ٗ/ْجدكؿ 

 ُٖٓ إجمالى عدد ا فراد المقيميف بالمسكف ٓ.َُ/ْجدكؿ 

الزكج مع معرفة ًإقامة أىحد مف أىفراد أىىؿ الزكجة أىك   ٓ.ُُ/ْجدكؿ 
 .ا سرة

ُٓٗ 

 ُٗٓ .سمعة المنطقة التي يقع فييا المشركع  ٓ.ُِ/ْجدكؿ 

 ُٗٓ .تفضيؿ االنتقاؿ إلى مسكف آخر  ٓ.ُّ/ْجدكؿ 

 َُٔ .رغبة الساكف في بناء مسكنو الخاص بنفسو  ٓ.ُْ/ْجدكؿ 

 َُٔ . يتعمؽ بتفضيؿ ما يجب أىف يككف عميو المسكف الجديد ٓ.ُٓ/ْجدكؿ 

 ُُٔ .مكقع المشركع السكني كمحيطو ٓ.ُٔ/ْجدكؿ 

 َُٕ .التجمعات السكنية بالمشركع  ٓ.ُٕ/ْجدكؿ 

 ُٕٗ .كفاءة تصميـ بيئة المسكف الداخمية ٓ.ُٖ/ْجدكؿ 

ضاءة صناعية  ٓ.ُٗ/ْجدكؿ   ُٕٖ .الحاجة الستخداـ تكييؼ كا 

التعديالت كالصيانة التي أىجراىا الساكف عمى كحدتو  ٓ.َِ/ْجدكؿ 
 .السكنية 

ُٖٖ 
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 ُٖٗ .الداخمية لممسكف  تالفراغا ٓ.ُِ/ْجدكؿ 

 ُّٗ .المشكالت االجتماعية بالمشركع  ٓ.ِِ/ْجدكؿ 

 ُٗٗ .مكقع المشركع السكني كمحيطو   ٔ.ُٔ/ْجدكؿ 

 ََِ .التجمعات السكنية بالمشركع  ٔ.ُٕ/ْجدكؿ 

 ََِ .كفاءة التصميـ الداخمي لممسكف  ٔ.ُٖ/ْجدكؿ 

 َُِ .الحاجة الستخداـ أجيزة تكييؼ ك ًإضاءة صناعية  ٔ.ُٗ/ْجدكؿ 

 َُِ .الفراغات الداخمية لممسكف  ٔ.َِ/ْجدكؿ 

 َِِ المشكالت االجتماعية التي يعاني منيا سكاف المشركع   ٔ.ُِ/ْجدكؿ 

مشركع  نسبة تكفر المرافؽ كالخدمات ا ىساسية بمكقع ٕ.ُ.ُ/ْجدكؿ 
 .الفرناج السكني كمحيطو 

َِّ 

اتجاه رضا العينة عف البيئة  الخارجية لمكقع المشركع  ٕ.ُ.ِ/ْجدكؿ 
 .السكني كمحيطو 

َِّ 

نسبة تكفر المرافؽ كالخدمات ا ىساسية بمكقع مشركع  ٕ.ُ.ّ/ْجدكؿ 
 .عمر المختار كمحيطو 

َِّ 

اتجاه رضا العينة عف البيئة الخارجية لمكقع المشركع  ٕ.ُ.ْ/ْجدكؿ 
 .السكني 

َِْ 

نسبة تكفر المرافؽ كالخدمات ا ىساسية بمكقع  ٕ.ُ.ٓ/ْجدكؿ 
 .المشركعيف كمحيطييما 

َِْ 

يتعمؽ بتحديد اتجاه رضا العينة عف البيئة الخارجية  ٕ.ُ.ٔ/ْجدكؿ
 .لمكقع المشركعيف السكنييف 

َِْ 

 َِٓ . التصميـ الداخمي لممسكف بالمشركعيف  ٕ.ِ.ُ/ْجدكؿ 

 َِٓ .الستخداـ أجيزة تكييؼ ك ًإضاءة صناعية الحاجة  ٕ.ِ.ِ/ْجدكؿ 

 َِٔ .الفراغات الداخمية لممسكف كضركرة تكفرىا  ٕ.ِ.ّ/ْجدكؿ 

العالقة بيف المشكالت االجتماعية ك ًإجمالى الدخؿ  ٕ.ّ.ُ/ْجدكؿ 
 .لرب ا سرة

َِٔ 

 َِٔ .جدكؿ تحميؿ التبايف  ٕ.ّ.ِ/ْجدكؿ 

االجتماعية ك المستكل التعميمى العالقة بيف المشكالت  ٕ.ّ.ّ/ْجدكؿ 
 .لرب ا سرة

َِٕ 

 َِٕ .جدكؿ تحميؿ التبايف  ٕ.ّ.ْ/ْجدكؿ 

 العالقة بيف المشكالت االجتماعية ٕ.ّ.ٓ/ْجدكؿ 
 . كا ىبناء المنقطعيف عف الدراسة 

َِٖ 

 َِٖ العالقة بيف المشكالت االجتماعية ك عدد أفراد االسرة  ٕ.ّ.ٔ/ْجدكؿ 
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 َِٗ .جدكؿ تحميؿ التبايف  ٕ.ّ.ٕ/ْجدكؿ 

 َِٗ العالقة بيف المشكالت االجتماعية ك دخؿ رب ا سرة  ٕ.ّ.ٖ/ْجدكؿ 

 َُِ .جدكؿ تحميؿ التبايف  ٕ.ّ.ٗ/ْجدكؿ 

جمالى الدخؿ لرب  ٕ.ّ.َُ/ْجدكؿ  العالقة بيف المشكالت االجتماعية كاً 
 .ا سرة 

َُِ 

 ُُِ .جدكؿ تحميؿ التبايف  ٕ.ّ.ُُ/ْجدكؿ 

العالقة بيف المشكالت االجتماعية ك ا ىبناء المنقطعيف  ٕ.ّ.ُِ/ْجدكؿ 
 .عف الدراسة 

ُُِ 

 ُِِ العالقة بيف المشكالت االجتماعية ك عدد أفراد ا ىسرة  ٕ.ّ.ُّ/ْجدكؿ 

 ُِِ .جدكؿ تحميؿ التبايف  ٕ.ّ.ُْ/ْجدكؿ 
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 قائمة ا شكاؿ كالصكر 

 الصفحة العنكاف الرقـ

 .الكظيفة كالفراغ في المسكف  ُ/ُشكؿ 

 

7 

 7 .االحتياجات اإًلسانية كعالقتيا بالمسكف  ِ/ُشكؿ 

 ِٖ .نماذج لبعض المشاريع اإًلسكانية  ُ/ّشكؿ 

 ّٖ .عالقة الخدمة االجتماعية بالبيئة السكنية  ِ/ّشكؿ 
 ّٗ االعتبارات الكظيفية االجتماعية لمبيئة السكنية التقميدية ّ/ّشكؿ 
 ْْ العكامؿ االجتماعية المؤثرة عمى المسكف المعاصر  ْ/ّشكؿ 
 ْٗ . االعتبارات الكظيفية المؤثرة في البيئة السكنية المعاصرة 3/5شكؿ 
 ْٓ .التشجير في البيئة السكنية  3/6شكؿ 

 ٕٓ .أزمنة الكصكؿ  ٕ/ّشكؿ 

 ٖ/ّشكؿ 
 ٖٓ . الفراغات المفتكحة داخؿ المشاريع السكنية

 ٗ/ّشكؿ 
 ُٔ  .صكرة تتعمؽ بالتجمعات السكنية  

 ِٔ .المسافات  َُ/ّشكؿ 

 ّٔ .صكرة لمدخؿ المبنى السكني  ُُ/ّشكؿ 

 ْٔ .صكر لحدائؽ السطح  ُِ/ّشكؿ 

 ٖٔ .صكرة لمحدائؽ الداخمية   ُّ/ّشكؿ 

 ْٕ .صكرة لفراغات التخزيف  ُْ/ّشكؿ 

 ْٕ .صكر لفراغات االستقباؿ  ُٓ/ّشكؿ 

 ٕٓ .صكرة لفراغ النـك  ُٔ/ّشكؿ 

 ٕٕ .صكرة لتكجيو المطبخ  ُٕ/ّشكؿ 

 ٕٕ .صكرة لتكجيو غرؼ النـك  ُٖ/ّشكؿ 

 ُٖ .  صكر لمعالجات الحكائط الداخمية لمكحدات السكنية 19/3شكؿ 

 ِٖ .صكر تتعمؽ بتزييف الحكائط   َِ/ّشكؿ 

 ِٖ . صكر تكضح تأثيث غرؼ المعيشة ُِ/ّشكؿ 

 ِٖ .  صكرة تكضح تأثيث غرؼ الطعاـ  ِِ/ّشكؿ 

 ّٖ .                   صكرة تكضح تأثيث غرؼ االستقباؿ  ِّ/ّشكؿ 
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 ّٖ .                  صكرة تكضح تأثيث المطبخ  ِْ/ّشكؿ 

 ّٖ .صكرة تكضح تأثيث غرؼ النـك   ِٓ/ّشكؿ 

 ْٖ .صكرة لشكؿ الحماـ  ِٔ/ّشكؿ 

 ْٖ . صكر تتعمؽ باستعماؿ ا ىثاث لفصؿ الفراغات  ِٕ/ّشكؿ 

 .صكر تتعمؽ بمشركع الفرناج السكني  
 

 َُْ .خريطة لمكقع المشركع السكني  ُ/ْشكؿ 

 ُُّ .صكرة لمكقع المشركع ِ/ْشكؿ 

 ُُْ .صكرة لمدخؿ المشركع ّ/ْشكؿ 

 ُُْ .صكرة لشبكة الطرؽ بالمشركع  ْ/ْشكؿ 

 ُُٓ .الصحية بالمشركع صكرة لمخدمات  ٓ/ْشكؿ 

 ُُٔ . صكر لمخدمات التجارية بالمشركع  ٔ/ْشكؿ 

 ُُٕ .صكرة لممسجد بالمشركع  ٕ/ْشكؿ 

 ُُٗ .صكرة لشبكة المياه بالمشركع  ٖ/ْشكؿ

 ُُٗ . صكرة تكضح نظاـ التخمص مف القمامة  ٗ/ْشكؿ 

 َُِ .صكر لمكاقؼ السيارات  َُ/ْشكؿ 

 ُُِ . صكر لمسارات المشاة  ُُ/ْشكؿ 

 ُِّ . صكر لمشكؿ الخارجي لمتجمع السكني  ُِ/ْشكؿ 

 ُِْ . صكر تتعمؽ بأىلكاف الكاجيات الخارجية  ُّ/ْشكؿ 

 ُِْ .صكر تتعمؽ بحكائط الكاجيات الخارجية    ُْ/ْشكؿ 

 ُِٓ .صكرة تتعمؽ بالمظير الجمالي لمكاجيات الخارجية   ُٓ/ْشكؿ 

 ُِٔ .تتعمؽ باستخداـ السطح لممسكف صكر ُٔ/ْشكؿ 

 َُّ .صكر لحكائط الداخمية لمحمامات كالمطابخ  ُٕ/ْشكؿ 

 ُُّ .              صكرة  ىرضية المطبخ  ُٖ/ْشكؿ 

 ُّٓ .صكر تكضح استخداـ االرتدادات ا ىمامية كالخمفية ُٗ/ْشكؿ 

 ُّٓ . صكرة لمتصميـ الداخمي كمالءمتو لمعادات كالتقاليد  َِ/ْشكؿ 

 ُّٗ . صكر لمجزء المخصص لمضيكؼ عف العائمة ُِ/ْشكؿ 

 َُْ . مساحات المخصصة لجمكس العائمةصكر اؿ 22/4شكؿ 

صكر تتعمؽ بتكفر عدد حجرات نـك مالئمة لعدد أفراد  ِّ/ْشكؿ 
 .ا ىسرة  

َُْ 
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 .المختار السكني صكر تتعمؽ بمشركع عمر   
 

 ُّٓ .خريطة لمكقع المشركع السكني  ِْ/ْشكؿ

 ُّٔ .صكرة لمكقع المشركع ِٓ/ْشكؿ 

 ُّٔ .صكرة لمدخؿ المشركع ِٔ/ْشكؿ 

 ُٕٔ .صكرة لشبكة المياه بالمشركع ِٕ/ْشكؿ 

 ُٕٔ .صكرة تكضح نظاـ التخمص مف القمامة ِٖ/ْشكؿ 

 ُٖٔ .صكر لمكاقؼ السيارات  ِٗ/ْشكؿ

 ُٗٔ . صكر لمسارات المشاة  َّ/ْشكؿ 

 ُُٕ .صكرة لمشكؿ الخارجي لمتجمع السكني ُّ/ْشكؿ 

 ُِٕ . صكر  ىلكاف الكاجيات الخارجية ِّ/ْشكؿ 

 ُّٕ .صكرة لحكائط الكاجيات الخارجية    ّٓ/ْشكؿ 

 ُْٕ . صكرة تتعمؽ بالمظير الجمالي لمكاجيات الخارجية   ّٔ/ْشكؿ 

 ُٕٓ . صكر تتعمؽ باستخداـ السطح لمكحدة السكنية ّٕ/ْشكؿ 

 ُٕٔ . صكرة لمدخؿ العمارة السكنية ّٖ/ْشكؿ 

 ُٕٔ .صكر تتعمؽ بتكظيؼ الطابؽ ا رضي  ّٗ/ْشكؿ 

 ُٖٕ .صكر لمساللـ َْ/ْشكؿ 

 ُٖٕ .صكرة لممصعد ُْ/ْشكؿ 

 َُٖ .صكر لمحكائط الداخمية لغرؼ المسكف  ِْ/ْشكؿ 

 ُُٖ صكر لمحكائط الداخمية لمحمامات كالمطابخ                  ّْ/ْشكؿ 

 ُُٖ .صكر  ىلكاف الطالء بالمسكف  ْْ/ْشكؿ 

 ُِٖ . صكرة لمسقؼ الداخمي لممسكف  ْٓ/ْشكؿ 

 ُِٖ .صكر لألىرضيات الداخمية لممسكف   ْٔ/ْشكؿ 

 ُِٖ .  ىرضيات الحمامات كالمطابخ صكرة  ْٕ/ْشكؿ 

 ُّٖ .لشبكة الصرؼ الصحي صكر  ْٖ/ْشكؿ 

 ُْٖ .صكرة تكضح استخداـ النكافد  ْٗ/ْشكؿ 

 ُٖٓ .صكر تكضح العزؿ الصكتي  َٓ/ْشكؿ 
 

 ُٖٓ . صكرة تتعمؽ بالخصكصية البصرية لمفراغات ُٓ/ْشكؿ 

 ُٖٔ .صكر تتعمؽ بامكانية استخداـ الشرفات  ِٓ/ْشكؿ 

 ُُٗ .صكر لتكفر مخزف داخؿ المسكف ّٓ/ْشكؿ 
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 :المقدمة. ُ/ُ
بخمؽ الفضاء الذم ( المأكل ) إف العمارة السكنية بمفيكميا المغكم البسيط ىي عممية بناء المسكف     

ف تستجيب تمؾ . يقي اإلنساف بعض ككارث الطبيعة كظركفيا البيئية القاسية كالمكضكعية السيئة  كا 
كتتجاكب أيضا مع الحاجات  ,ماليةكتستكعب احتياجاتو المختمفة مف الناحية الكظيفية كالج, المباني 

لحياة اإلنساف  فالمسكف حاجة ماسة كأساسية, كالبيئية المحيطة , كالبشرية , كالنفسية , االجتماعية 
ككظيفتو تتعدل قيمتو المادية لتشمؿ , الحتكاء كتيسير كتكثيؽ الحياة االجتماعية  اباعتباره كعاء ميان 

 نو يعكس (   Standards of Living )المعيشة  لد مفردات مستكتحكالت المجتمع الثقافية باعتباره أح
كيقابؿ الحاجات كالخصائص االجتماعية كاالقتصادية لمسكاف , يقـك المسكف بأعقد ا دكار فيك يأكم 

كيحمي كيحافظ كيقابؿ خصكصيات كاحتياجات الفرد كا سرة أم حياة اإلنساف بشمكليتيا , كتمعب البيئة 
متفاكتة في حياة المجتمعات بناء عمى بيئتيا الطبيعية كاالجتماعية كعاداتيا كتقاليدىا  السكنية أدكارا

كظركفيا االقتصادية كالثقافية , مما يتطمب أف تستكعب ىذه البيئة أنشطة اإلنساف االجتماعية المختمفة 
 ,مع البيئة المحيطةكتتكامؿ  ,كتتجاكب مع الحاجات ا سرية , مف قيـ كتقاليد كعادات كثقافات ىابما في

كيعتبر تكفير المسكف حسب معايير اجتماعية مناسبة تتسؽ , كذلؾ بتكفير المرافؽ كالخدمات المتنكعة 
مف أىـ عناصر إشباع الحاجات االجتماعية ا ساسية كىي أحد ا ىداؼ النيائية كرامة اإلنساف ك

 . لعمميات تنمية المجتمعات , كشرط لنجاح مشركعات اإلسكاف العاـ 
كقد شيد المجتمع الميبي مرحمة تحكؿ كتغير شامؿ نتجت عف ظيكر النفط في النصؼ الثاني مف         

ؼ سكاني كبير تكجو إلى المدف الساحمية , كخاصة طرابمس القرف العشريف , كما صاحبو مف زح
كبنغازم باعتبارىما قطبي جذب رئيسييف لما يكفرانو مف فرص عمؿ جديدة , ا مر الذم أدل إلى ازدحاـ 
المدينتيف كظيكر تكدس سكاني فييما كمنذ ذلؾ الحيف أصبحت التنمية اإلسكانية مف المكضكعات اليامة 

لكؿ مكاطف في أسرع كقت ممكف ىدفا كطنيا  سكف صحي ائؽقضية تكفير  في المجتمع حيث كانت
تحاكؿ الدكلة تحقيقو مف خالؿ الكـ اليائؿ مف المشركعات اإلسكانية المنتشرة في كامؿ أنحاء البالد 

مخططات  –ؼ  ُٖٖٗ – ُٖٔٗمخططات الجيؿ ا كؿ ) كاالتجاىات الرئيسية لمتنمية العمرانية في المخططات
 .  لتحسيف الظركؼ اإلسكانية (ؼ  ََِِ-َََِمخططات الجيؿ الثالث   -ؼ َََِ  – َُٖٗلثاني الجيؿ ا

كقد كاجيت الثكرة منذ قياميا ىذا الكضع الحرج خصكصا لمسكاف الذيف اتخذكا مف ا ككاخ كمدف  
ع مشكمة الصفيح خالؿ فترة الخمسينات كالستينات مساكف ليـ مما جعميا تتخذ إجراءات عاجمة لمتعامؿ ـ

اإلسكاف المتردية كنقص المساكف في محاكلة لتحسيف ظركؼ السكف كرفع مستكل المعيشة  فراد المجتمع 
حديثة أنماط عمرانية كمعمارية ستيراد انجاز كحدات سكنية بمكاصفات صحية حديثة الى ببً سراع إلً اكدفع 

ممة لتقييـ النمط الذم يناسب دراسات اجتماعية محمية شاتصاحبيا لـ عف المجتمع المحمي  ك غريبة
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تككيف كحاجات المجتمع كالمتكافؽ مع خصائص ساكنيو االجتماعية , كتحديد أسس كمعايير اجتماعية 
 . لمتصاميـ المقترحة 

رة الدراسات االجتماعية المرتبطة بمكضكع السكف أدل إلي ظيكر صعكبة تكافؽ بيف متطمبات ذإف ف    
ماط الحديثة المستكردة مف المساكف فظيرت اإلسقاطات السمبية ليذه التحكالت البنية االجتماعية كىذه ا ف

عمى الحياة االجتماعية لسكاف ىذه المباني عمى البيئة العمرانية المحمية الختالؼ القيـ الثقافية 
كاالجتماعية بيف البيئتيف مما أحدث عالمة فارقة في حياة السكاف كدرجة رضاىـ عف مساكنيـ, كأثر في 

العالقات االجتماعية كسمككيات ا فراد بشكؿ عاـ فكجدت العزلة كاتضح التبايف الفراغي الحاد داخؿ 
اختالؼ الكاجيات , ) كانعكس ذلؾ في االختالؼ الكاضح داخؿ التجمعات السكنية  قالمسكف كخارج
 .......( . استخداـ الفراغ 

نية بالمشركعات اإلسكانية نتيجة قصكرىا عف كما اختمفت اتجاىات السكاف تجاه النماذج السؾ        
تمبية احتياجاتيـ فقد اعتبر البعض مرحمة كجكده بالمشركع السكني مرحمة انتقالية حتى تمكنو مف بناء 

, ك البعض اآلخر أكجد العديد مف التغيرات كاإلضافات عمى الذم يختاره مسكف المستقبؿ المالئـ 
رجة عف المبنى بحسب احتياجاتو , كالتي أساءت إلي شكمو الخارجي الكاجيات كبالداخؿ كبالمساحات الخا

ككجدت المجمكعة ا خرل نفسيا مرغمة عمى العيش بيذه المساكف مما ,  1كأدت إلي عزكؼ السكاف عنو
كالدراسة التي نحف بصددىا خطكة تجاه ايجاد مشاريع , أدل إلي تكيفيـ العمدل مع ىذه الكضعية 

   (ُ) .سكانية ناجحة اجتماعيا إً 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   

 ,  مجمة اليندسي , الجماىيرية العظمي  ,ية كالمكاد كا ساليب المناسبة لممبنى السكني فالمعايير اإلسكا ,صالح الباركني  ,ناجية السيد   1
  . ِٔ, ص  ُٓالعدد  ,ؼ ُٖٖٗ
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 . (دراسة الكظيفة ااجتماعية لممسكف : ) الدراسة مشكمة . ِ/ُ
 
  

مف تتبع مسيرة قطاع اإلسكاف بالجماىيرية يتضح مدل التحكؿ الذم حدث في القطاع السكني ,        
عمى , في أغمب ا حياف , فمنذ الستينات تـ تنفيذ العديد مف المشركعات اإلسكانية التي استندت 

اءت محدكدة لخمؽ بيئة معيشية صحية كنظيفة تتكفر فييا اإلضاءة كالتيكية , كج ةاعتبارات كظيفي
المشركعات المنفذة كطرز سكنية معمارية متنكعة افتقرت إلي التكافؽ مع البيئة المحمية كتطابقت مع 
المنظكر الكاقعي المعمارم لألنماط الغربية المستكردة مما أفرز العديد مف المشاكؿ التي أثرت عمى 

النفسية كاالجتماعية خصكصان كأنيا كظيفتيا في اإليفاء باحتياجات ساكنييا الحياتية  ا ساسية البيكلكجية ك
لـ تخضع بشكؿ كاؼ لدراسات اجتماعية شاممة ككاضحة كتفصيمية تتالءـ كالمجتمع المكجكدة فيو فزاد 

 : كعانت مف المصاعب التالية , (ُ)ُالنقد المكجو ليا 
 

 نقص في االستجابة لمحاجات ا سرية أحدث نكعان مف عدـ التكيؼ تسبب في إحداث تغيرات. ُ
في سمككيات ا سر, ككضع خطة لعدد ا بناء أك الحالة الزكاجية كأمر كيذا سبب في حدكث أمراض 

 .(ِ) ِنفسية كعقمية كاجتماعية
قصكر المشركعات المنفذة عف تمبية احتياجات ساكنييا أكجد نكعان مف التغييرات كالتعديالت . ِ

السكنية كجعميا قابمة لالستعماؿ كاستيعاب أدخميا السكاف عمييا في محاكلة لتطكيع مسطحات كحداتيـ 
احتياجاتيـ كأسمكب معيشتيـ أك إلضفاء بعض الخصكصية كاآلماف كالحماية كاالحتكاء تـ ذلؾ في 

تعارض كاضح مع لكائح كشركط البناء كالعمراف مما أساء إلي السكف كالجار كالبيئة السكنية كالجكانب 
رة تعكس نظرة اآلخريف لألسرة كىي بالتالي تؤثر في نظرة ا سرة فحالة المسكف كالجي ,,(ّ)ّالجمالية بيا

 . لذاتيا 

 

 : أىمية الدراسة . ّ/ُ
 : تتمثؿ أىمية الدراسة في اآلتي 

   بياف أىمية االعتبارات االجتماعية كالثقافية في تصميـ كتخطيط المشاريع اإلسكانية قبؿ أف يتـ البدء
 . في التفكير ببيجاد المشركع اإلسكاني لضماف نجاح المشركع كظيفيان 

  تسميط الضكء عمى بعض المشاكؿ  االجتماعية إف كجدت بالمشركعات السكنية القائمة . 

                                                   
 .  ُٔص  , ؼ َََِ ,مركز البحكث كالدراسات الككيتية  ,الككيت  ,المساكف في البيئة الصحراكية  ,خالد خريميس فالح العازمى  1

 . ُٖص  ,ؼ  ُٖٔٗ , ,دار البياف العربي لمطباعة كالنشر , جدة , السعكدية , المسكف كالبيئة  ,سمكل أحمد محمد سعيد  ِ

 .  ْٔص  ,مرجع سابؽ  ,المعايير اإلسكانية كالمكاد كا ساليب المناسبة لممبنى السكني , صالح الباركني  , ناجية السيد   3



 18 

أىميتيا عمى المستكل ا كاديمي كالعممي مف ككنيا أكؿ دراسة تحميمية اجتماعية تستمد الدراسة    
تتناكؿ دراسة الكاقع القائـ لممشركعات اإلسكانية حيث إف الدارسات السابقة كانت عبارة عف كرقات 

 .بحثية محدكدة 
 :أىداؼ الدراسة .  ْ/ُ
سكانية العامة لكظيفتيا  االجتماعية كذلؾ تحديد مستكل تأدية المشاريع اإل لإؿتيدؼ ىذه الدراسة    

 : ببجراء دراسة حقمية لبعض المشركعات اإلسكانية المنفذة لمعرفة 
 .مدل تمبية بيئة المشركعات اإلسكانية العامة الخارجية لتأدية كظيفتيا االجتماعية  .ُ

المحمية مة بيئة المسكف الداخمية بمشركعات اإلسكاف العامة لمعادات كالتقاليد ءمال لمد .ِ
 .كتحديد درجة إيفائيا بمتطمبات كاحتياجات ا سر الميبية 

المشكالت االجتماعية التي أفرزتيا تجربة اإلسكاف العاـ في ليبيا  ,  عمى بعضالكقكؼ .  ّ
 . كمحاكلة الكصكؿ إلي بعض التكصيات المتعمقة بالتصميـ المعمارم بشأنيا  

سكاف بشكؿ عاـ كالتكصؿ إلي تطكر نكعي في مجاؿ تشجيع البحث العممي المرتبط بمجاؿ اإل. ْ
الدراسات اإلسكانية مف خالؿ محاكلة تأسيس فكر عمراني اجتماعي محمي يستمد مقكماتو كأسباب قكتو 

 . مف خصائص كمتطمبات البيئة السكنية المحمية 
لمصمـ محاكلة تكفير أسس مكحدة لتقييـ المشركعات اإلسكانية بمغة مشتركة بيف الميندس ا. ٓ

 . كالمخطط  االجتماعي كالساكف 
 .  تككيف قاعدة معمكماتية تعيف عمى اتخاذ القرارات المناسبة لرفع كفاءة ا داء لممسكف  .ٔ

 : تساؤالت الدراسة .  ٓ/ُ
 :التساؤالت التالية  فتحاكؿ الدراسة اإلجابة ع

في تأدية كظيفتيا البيئة الخارجية لممشركع السكني العاـ تتكامؿ عناصر مدل الي أم . ُ
 مستعممييا ؟ احتياجات االجتماعية كتمبية 

الي أم مدل تتكافؽ عناصر البيئة الداخمية لممسكف مع طبيعة كمتطمبات حياة الساكف كانشطتو . ِ
 اليكمية ؟ 
اجتماعية  االجتماعية لمسكاف إلى ظيكر مشكالت ئصاصالخمع  سكفـكافؽ اؿىؿ يؤدم عدـ ت. ّ

 ؟ 
كجكد دراسات اجتماعية تخصصية كاضحة كشاممة يعتمد عمييا المصمـ مامدل كجكبية  .ْ

كالمخطط في بمكرة أفكاره خالؿ مراحؿ كضع المخططات كالتصاميـ المعمارية لممساىمة في نجاح 
 ؟ اإلسكاف العاـ اقتصاديان كاجتماعيان 
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 :منيج الدراسة .  ٔ/ُ
الظاىرة ديد الذل ييدؼ إلى تحالتحميمي في ىذه الدراسة سكؼ تستعيف الباحثة بالمنيج الكصفى    

لقاء الضكء عمى البيانات الالزمة عنيا مع فيميا , مف خالؿ متابعة أبعادىا المختمفة كتشخيصيا  كا 
) ذة  بشعبية طرابمس كتحميميا كذلؾ بدراسة الظكاىر االجتماعية في عينة مف المشركعات اإلسكانية المنؼ

لمكصكؿ إلى مجمكعة ( براج السكنية بشارع عمر المختار ى ا –رضية بالفرناج  ى مشركع الكحدات السكنية ا
 . لتحقيؽ اليدؼ مف الدراسة  محددات قياسية اجتماعية

 :مجتمع الدراسة .  ٕ/ُ
بشعبية طرابمس كعي الفرناج كعمر المختار شرالكحدات السكنية لـمجتمع الدراسة يتككف مف مجمكع     
كتـ اختيار شعبية طرابمس حتى يككف مجاؿ الدراسة متسعان لمبحث كالتحميؿ لما تحتكيو مف أنكاع , 

 .كأنماط سكنية متباينة
 : عينة الدراسة .  ٖ/ُ
براج  كا ,فرناجرضية باؿ ى ختيار مشركعي الكحدات السكنية ااباالعتماد عمى عينة متعددة المراحؿ تـ     

سكانية العامة كذلؾ بطريقة عشكائية لتمثيؿ مجتمع إلً السكنية بشارع عمر المختار مف مجمكعة المشاريع ا
 .الدراسة  

مف سكاف المشركعيف حيث ( شقة بعمارة  –أرضي ) اختيرت عينة طبقية عشكائية كفقا لنكع المسكف ك
ك (  شقة  ٔٗ, رضية أى كحدة سكنية  ّْْ)  كحدة  َْْجمالي الكحدات السكنية بالمشركعيف إً بمغ 

مف حجـ  %ّٓكحدة سكنية كىي تشكؿ نسبة  ُْٓتـ اختيار عينة حجميا بطريقة التكزيع المتناسب 
كحدة سكنية كاقعة  َُِرضية بالعينة ىك   ى فكاف عدد الكحدات ا, الكحدات  السكنية بالمشركعيف 

 . كحدة سكنية كاقعة بمشركع عمر المختار ّْكعدد الشقؽ بالعينة ىك  ,مشركع الفرناج ب
 :الدراسة دات حدـ.  ٗ/ُ
 . تـ إجراء ىذه الدراسة بالجماىيرية العظمي في شعبية طرابمس : الحدكد المكانية . أ

 . ؼ  ََِٖ-ُُ-َِ لؿإؼ , ك ََِٔابتداء مف : الحدكد الزمانية . ب
 :   الدراسةأدكات . َُ/ُ
عتمدت الباحثة في الحصكؿ عمى البيانات الالزمة مف أفراد العينة عمى استبانة تمت صياغتيا عمى ا

كبعد االطالع عمى , دراسة طار النظرم لؿإلً امف حقائؽ كمعمكمات مف خالؿ  قليإً ضكء ما تكصمت 
 .دراسة البحكث كالدراسات السابقة ذات الصمة بمكضكع اؿ
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 : لدراسة فاىيـ اـ.  ُُ/ُ
  مفيـك اإلسكاف: 

التى تمبي كحدات السكنية التي يعيش فييا ا فراد كمجمكع اؿسكاف بصفة عامة يمكف تعريفو عمى أنو إلا
كالمشاكؿ التي يتعرضكف ليا لمحصكؿ عمى مسكف مالئـ كأيضان تأثير  الناس الخاصة  كمتطمبات  رغبات

 .(ُ)ُ ُاإلسكاف عمى الناس نفسيان كاجتماعيان كثقافيان 
  مفيـك المسكف : 

ىي الطمأنينة كالمسكف كحدة  :كالسكينة, ىك اليدكء  :كالسككف )سكف( شتقت كممة المسكف مف فعؿا
كالذم يشتمؿ  الذم يأكم إليو الفرد لبفـفيك اؿ, سرة التي تقيـ فيو  ي اعف البناء اجتماعية الينفصؿ فييا 
الصحة كالسعادة لضماف تحقيؽ  لتي يحتاجيا أك يرغبياكالتسييالت كالتجييزات اعمى كؿ الضركريات 

 بالراحة كالخصكصيةينعـ فيو الفرد ك, تربط بينيـ ركابط حب كتعاطؼ التي  تولو ك فراد أسر ااجتماعية
 كالكفاء ,نو مصدر لمعطاءإً ,  العادات كالتقاليدالثقافات كمككنات  تمقفكفيو  ماف ى با ر فيوك يشع ,
ز اكيمت, 1) 2ُغالؼ الحياة اإلنسانية االجتماعية الخاصةفيككمكاف لممارسة اليكايات كالخمؽ كاإلبداع , ,

خصائص االجتماعية اؿعف كثير مف المقتنيات الشخصية ا خرل باسكانية إلً في المشاريع االمسكف 
كلو  , القاطنة فيوكتأثيره الكبير عمى مستكل المعيشة كأسمكب الحياة لألسرة  كمعانيو الرمزية كاالقتصادية

 , كاالجتماعية ,في تركيبة ساكنيو الثقافيةمف تأثير لو لما  الفاعؿ في تحديد مستقبؿ أفرادىا الدكر

, فامتالؾ ا سرة إيجابان  كالتي تحدد اتجاىاتيـ كتعطي معايير عف أفكارىـ كأخالقياتيـ سمبان أك ,كالنفسية
ييعد مف المتطمبات  كراحة نفسية , كمكانة اجتماعيةكظيفية  ,كما يكفره ليا مف احتياجاتمسكف لؿ

أسرة كيشكؿ امتالكو  , , إذان يمعب دكران ىامان في حياة كؿ الحضرية المعاصرة ة في المجتمعاتمالرئيس
بناء في نشاء كتربية كتعميـ أبناء يصبحكف لبنة إيراكد فكر كؿ مف يرغب في تككيف أسرة ك حممان جميالن 

2ّقالمجتمع كعنصران فاعالن في
ِ. 

   كظيفة المسكف : 

تٌعرؼ كظيفة ك  ق التي تميزه عف غيره مف ا بنيةكاحتياجات قكفعاليات قكؿ نكع مف ا بنية كظائؼؿ     
ممحؽ بيذه الكظيفة ك  ,المسكف ا ساسية بأنيا إيكاء شخص أك أشخاص داخؿ فراغ معمارم محدد 

  , البعد الزماني  ك, انيالمؾ البعدك ,ا ساسية عدة كظائؼ أخرل ليا أبعاد ثالثة ىي البعد االجتماعي

                                                   
 :سـ المنزؿ بفتح الميـ كالزام مف النزكؿ كىك الحمكؿ كلزيادة المعمكمات تراجع المصادر التاليةا االمسكف يطمؽ أيض  ُ
 .ْٖص  , ُج  ,ؼ  ُٖٔٗمطبعة دار العصر , القاىرة , مصر  ,معجـ ا لفاظ كا عالـ القرآنية  ,إبراىيـ محمد إسماعيؿ *  
 .   ِّالمجمد ا كؿ ص  ,ؼ ُٓٓٗمطبعة دار لساف العرب , بيركت , لبناف  ,( المحيط ) لساف العرب  ,ر , محمد بف مكـر أبف منظك*  

 .  ُٕص  , ُٖٔٗ ,مرجع سابؽ  ,المسكف كالبيئة  ,سمكل أحمد محمد سعيد  - ِ

ندكة االسكاف الثانية بعنكاف السكف  ,السعكدية ,  الرياض ,العناصر المعمارية لمشاريع المساكف الشعبية  ,خالد بف عبد العزيز الطياش   - ّ
 . ّص ,  ,ق ُِْٓ ,الميسر 
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عدة كنكعيتيا مبنية عمى  ةنشطكتمؾ ا  ,التي يؤدييا ساكفي المسكف ةطنشكىذه الكظائؼ مجتمعو تمبي ا 

المستكل ,  المستكل االجتماعي , المستكل االقتصادم ,المستكل العممي, عكامؿ  عدد الساكنيف
 .ُالكظيفي

  ّ 
 
 

    يتعمؽ بالكظيفة كالفراغ ُ/ ُشكؿ                            
 
 مفيـك ااحتياجات المسكنية :    

إف مفيكـ االحتياجات المسكنية ىك مفيـك كاسع يشتمؿ عمى أكجو متعددة لإلسكاف مف بيف ىذه       
كمنيا تمؾ المرتبطة بتكفير الحماية مف  (( Human needsاالحتياجات المتعددة االحتياجات اإلنسانية 

السيككلكجية كالتي منيا الحاجة لألماف , كمف بيف االحتياجات االحتياجات منيا كأيضان  ,ا جكاء المتطرفة
المسكنية أيضان احتياجات مرتبطة بمراعاة المعايير الثقافية  لألسرة كالمجتمع كىي التعتبر ضمف 

 ,تعتمد عمى المعايير الثقافيةالتي كمثاؿ ذلؾ عدد غرؼ النـك الالزمة لكؿ أسرة ك ,االحتياجات اإلنسانية
ا في نيحيث تنص نظريتو عمى أف االحتياجات الد االحتياجات تحميؿ ك مف أنسب أطرؿماسج تدركيعتبر 

كالشكؿ التالي يكضح االحتياجات  ,عمى ى االتدرج البد أف تقابؿ كتشبع قبؿ االحتياجات في المستكيات 
 . حتياجات مسكنية بصفة عامة اك كما يقابميا مف ؿاالنسانية في تدرج ماس

يممس ضركرة مساىمة مجاؿ اإلسكاف في إشباع االحتياجات التي  ِلكسمانمكذج المتفحص ؿإف     
كالنـك  ,كالتنفس ,يشترؾ فييا جميع البشر كا كؿ

ككذلؾ الحاجة لآلماف  ,ءكا عدا ,كالحماية مف الطبيعة
المسكف يقـك بتكفير نكع مف الحماية في ؼطمئناف , إلً اك

الضكضاء كالحرارة كما بيئة صحية خالية نسبيان مف 
يمبي الحاجة إلي الحب كالتعاكف ككنو يمعب دكران ىامان 
في المشاركة كالشعكر بتقبؿ اآلخريف ,  ف االنساف 

ليس كائنا بيكلكجيا يأكؿ كيشرب كيتناسؿ كيبحث عف 
 نما ىك إك , فيو فقط ميحتـ لمأك

 .بالقمؽ لتصبيو الفكضكينفعؿ كتضايقو الضكضاء يرتاح لمنظاـ ك كائف سيككلكجي يتأمؿ
                                                   

1
 ََُِالعاـ  , ِّٔالعدد  ,مجمة المستقبؿ العربي ,بيركت, لبناف  ,المفردات المعمارية في عمارة حسف فتحي ,عبد الكريـ ل مصطؼٔبدٌ   

 . ِِّص , ؼ  
2

 . 25ص , ِشخغ عبثك , ح اٌّغىٓ واٌجُئ, عٍىي أزّذ ِسّذ عؼُذ   

وظُفخ 

 اٌّغىٓ

فشاؽ 

 ِؼّبسٌ



 22 

 
   مفيـك السمكؾ : 

إف أم مسكف يعتبر بمثابة  عالمة أك إشارة متميزة ترمز إلي معطيات اجتماعية تؤثر عمى سمكؾ     
ق الشخص كيحس بو كيفكر فيو , بصرؼ النظر عف اليدؼ الفرد باعتبار السمكؾ يتضمف كؿ ما يمارس

تفكير عميو فبف السمكؾ يشتمؿ عمى ما يقـك بو الفرد مف الذم تنطكم عميو الممارسة أك اإلحساس أك اؿ
 . ُأك استجابات  ,قأك أنشط ,أعماؿ

  مفيـك ااتجاه : 

باعتبارىا   (Attitudes)ركز عمماء االجتماع في دراساتيـ كبحكثيـ عمى أىمية دراسة االتجاىات      
شامؿ  مجاالن مف المجاالت الضركرية كاليامة في حقؿ التنمية البشرية كذلؾ لككنيا  تستند عمى تقييـ

" بأنو  قتعددت التعريفات التي تناكلت مفيـك االتجاه فيناؾ مف عرؼكقد ِ,لمسمكؾ كالخبرات البشرية 
يحدد شعكر الفرد ك سمككو نحك مكضكعات معينة كيتضمف حكمان  ان استعداد كجداني مكتسب  ثابت نسبي

 .ّضؼمعينا عمييا سكاء بالقبكؿ أك الر
استعداد نفسي أك تييؤ عقمي متعمـ لالستجابة المكجبة أك السالبة نحك " كعرؼ أيضان بأنو    
 . ْ "أك رمكز في البيئة التي تثير ىذه االستجابة  ,أك مكاقؼ ,أك مكضكعات,شخاص أى 
زاء بيئتو الطبيعية مف حيث استشعاره بمشكالت البيئة أك إً  المكقؼ الذم يتخذه الفرد" بأنو  كيراه آخر  

عدـ استشعاره كاستعداده لممساىمة في حؿ ىذه المشكالت كتطكير ظركؼ البيئة عمى نحك أفضؿ , 
كمكقفو مف المعتقدات السائدة , راشدان  ككذلؾ مكقفو مف استغالؿ المكارد الطبيعية في ىذه البيئة استغالالن 

 . ٓ" يجابيان إً ان أك مفييا رفضا أك قبكال سمب
الراىنة  ةدراساؿجرائيا لالتجاه يتكاكب مع إً تعريفات تضع الباحثة تعريفان  مف كمف خالؿ ماسبؽ عرضو  

  :-يمي كما 
نتيجة مركرىـ  رد فعؿ مكتسب أك متعمـ مف خالؿ التنشئة االجتماعية لسكاف المباني السكنيةىك " 

 " .ـ سمككيـ مبالعديد مف المكاقؼ كالخبرات التي أدت إلى تنظ
 

  سمات ااتجاه : 
 : تي آليمكف االشارة إلى أىـ سمات االتجاىات في ا    

                                                   
 . ُٔص  ,ؼ ُٓٗٗدار مجدالكم لمنشر كالتكزيع  ,عماف , ا ردف  ,العمارة قكاعد كأساليب تقييـ المبني  ,محمد شياب أحمد   ُ

 ,ؼ ُِٕٗ ,منشكرات عالـ المعرفة  ,لبناف   ,االتجاىات  كالميكؿ في التربية , ترجمة صبحي عبد المطيؼ معركؼ ,ؾ ـ  إيفانز   ِ
 . ْٓص  

 . ُّٔص  ,ؼ  ُْٖٗ ,عالـ الكتب لمنشر , القاىرة, مصر  ,عمـ النفس االجتماعي  ,حامد عبد السالـ زىراف   ّ

  . ّّٔؼ , ص  َُٕٗ, مطبعة االنجمك المصرية ,  القاىرة, مصر  ,مقدمة لعمـ النفس االجتماعي  ,مصطفي سكيؼ   ْ

 . ِٔٓص , ؼ  ُُٗٗ ,جامعة عيف شمس ,القاىرة , مصر  ,العالقة ييف ممارسة خدمة الفرد كتنمية اتجاىات الشباب  ,مريـ ابراىيـ حنا   5
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ضافة إلى الخبرات التي يتعمميا الفرد خالؿ إلً نيا مكتسبة مف خالؿ التنشئة اإلجتماعية باإً . ُ
 . حياتو كيظير التعبير عف االتجاىات مف خالؿ المكاقؼ المختمفة 

 . تختمؼ في مدل قكتيا مف شخص إلى آخر . ِ
 . الحياة الكاقعية مع كاالجتماعي كالتجانس مع الجماعة تساعد الفرد عمى التكيؼ  .ّ
 . مكضكع مف المكضكعات كعالقة بيف فرد  كلكف تتضمف دائما غالتتككف مف فرا. ْ

  كظائؼ ااتجاىات : 
  :-جماؿ أىـ كظائؼ االتجاىات فيما يمي إً يمكف     

تعظـ العمميات الكاقعية كاالنفعالية كاالدراكية كالمعرفية حكؿ بعض النكاحي المكجكدة في . ُ
 . المجاؿ الذل يعيش فيو الفرد 

 . قكالو كأفعالو كتعاممو أ تنعكس عمى سمكؾ الفرد في. ِ
 . المختمفة  ؼتيسر لمفرد القدرة عمى السمكؾ كاتخاذ القرارات في المكاؽ. ّ
   .تحمؿ الفرد عمى التفكير كاالدراؾ الكاعي بطريقة محددة ازاء مكضكعات السكف. ْ

  طرؽ تككيف ااتجاىات : 
  :-ىناؾ طرؽ عديدة يكتسب مف خالليا الفرد اتجاىاتو مف أىميا  

 . تقبؿ المعايير االجتماعية السائدة في المجتمع  -
  .بصكرة جيدة اء أك مكضكعات مامما يتكافر لدل الفرد مف معمكمات كحقائؽ عف أشتقبؿ  -
 . تجاىات لدل ا فراد الالمعايشة كالتي يتـ مف خالليا تككيف ا -
 . التفاعؿ مع البيئة التي يعيش فييا الفرد خالؿ المكاقؼ المؤثرة  -

   مفيـك التكافؽ : 

ىك الشعكر النسبي بالرضا كاإلشباع الناتج عف الحؿ الناجح لصراعات الفرد في محاكلتو لمتكفيؽ بيف    
 .ُالمحيطة قرغباتو كظركؼ

 

   الضكابط ااجتماعية اإلسكانية : 

ككنيا ,  السكنيةتمبية الحاجات ؿتعتبر الضكابط االجتماعية اإلسكانية كسيمة لتحديد المستكل النكعي      
حؿ التنمية االجتماعية اتحديد المستكل اإلسكاني المناسب في مرؿأدكات السياسة اإلسكانية أحد 

أنظمة كلكائح , مستكل الدخؿ , مستكل التعميـ , حجـ ا سرة , كتشمؿ العادات كالتقاليد  كاالقتصادية,
  .ِدة القياس ,اإلنساف كا سرة المستفيدةكحة تمبيم كالتي يمكف مف خالليا الكصكؿ اؿ ,كقكانيف البناء 

                                                   
 . ََُص ,ؼ ُٖٖٗ ,دار النيضة العربية  ,بيركت , لبناف  ,الصحة النفسية كالتكافؽ  ,مدحت عبد الحميد عبد المطيؼ    ُ

 . ِّص , ؼُٖٓٗ, جامعة الككيت , الككيت  ,التخطيط الحضرم كالتخطيطي  ,اهلل المنيس  كليد عبد  ِ
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  التراثمفيـك : 

 ماـأى تراكـ خبرات المجتمع,  ىك مجمكعة القيـ , كالمعتقدات, كاآلداب, كالفنكف, كالمعارؼ الناتجة عف    

 جيالو, كعالكة عمى تعدد مكاضيعأى ,كرابط بيف المجتمع تقمب الزماف كالمكاف, كىك شاىد عمى تاريخ 

كمتداخمة في كثير مف  جزاء, ى كجكانبو كتنكعيا فيك يتميز بأنو مككف مف بنى مترابطة, كمتكاممة االتراث 
  .كمف التراث ما ىك دائـ, كمنو ماىكمتغير ا كقات

ف أى لمفرد  بعاد متعددة, كبدكنيا ال يمكفأى فبف تكعية المجتمع عمرانيان كبيئيان تكعية صحيحة ليا  لذا     
عادة االعتبار لمتراث, كبيف النقؿ مف التراث إً  القرار قبؿ كقكع التأثير فعميان, كىناؾ فرؽ بيفيحس بتأثير 

مكاف كتفعيؿ فراغاتو إلً بقائو كما ىك قدر اإً يعني ترميمو كمحاكلة  عادة االعتبار لمتراثإً ؼ, ك تطكيره أى 
ك تطكيره فيك أى ا النقؿ مف التراث أـ, االجتماعية  بكظائؼ معينة تتكافؽ مع المتغيرات الكظيفية كتشغيمو

كفي السنكات القميمة الماضية , برازىا كفؽ التقنية الحديثة إً ك ك عناصر معينة مف التراثأى نقؿ عنصر 
لى التراث كالمكركث الشعبي شمؿ العديد مف جكانب الحياة االجتماعية إً  اجتاحت المجتمع ظاىرة االرتداد

التغير  بنسياف الكثير مف تراث كعادات كتقاليد المجتمع كتجاىميا بفعؿ ظركؼاالتجاه السائد  مخالفان بذلؾ
عالمة مف عالمات  ف تراث المجتمع كخاصة في جكانبو االجتماعية يعتبرأى كالذم يرل  ,االجتماعي العاـ

, لى الشكؿ النككم كانتشار الصناعة إً سرة  ي فالتغير في المساكف كتحكؿ ا, التأخر الحضارم لممجتمع 
 لى االبتعاد بكجو عاـ عف االلتزاـ بالعادات كالتقاليد الشعبيةإً دل كؿ ذلؾ أى اإلعالـ  كتطكر كسائؿ

الى ركمانسية  بالحنيف از مرحمة التخمي عف التراث كابتدأكلكف المجتمع اجت. ُكمظاىرىا االحتفالية
ف يبمغ أى مجتمع أم مجتمع ما اؿ فأى يركف  فكذلؾ يؤكد ما يطرحو عمماء االجتماع الذم, الماضي كبساطتو 

حياء أى لى إً الميكؿ الركمانسية كيحركو الحنيف  مرحمة الرفاىية كيعيش حياة االمتالء حتى تبدأ تعاكده
 )نطاؽ كاسع نحك ما يعرؼ بالنزعة الفكلككرية المتطرفة الماضي فنجد تمؾ المجتمعات تنقاد عمى

FOLKLORISM)   الشعبي ربما  غراض ثقافية كلكنيا تصب عناصر التراث  حياء بعضإً كىي نزعة
  ِ.لى الماضي كاالعتزاز بوإً ىدؼ كسبب رئيسي ىك الحنيف  جميعان في

 

  مفيـك البيئة : 

                                                   
1

جامعة , كمية العمارة ,  المساكف كالبيئة العمرانية في المدف الرئيسية في المممكة العربية السعكدية, فيد بف نكيصر الحريقي  
 .بتكقيت الجماىيرية  ُٕالساعة  -ؼ ََِٖ-ّ-ُِ, شبكة المعمكمات الدكلية ,  fharigi @hotmail. Com, الممؾ فيصؿ 

 
2

 ,مرجع سابؽ , ندكة االسكاف الثانية بعنكاف السكف الميسر  ,العناصر المعمارية لمشاريع المساكف الشعبية  ,خالد عبد العزيزالطياش   
 . ٓص 
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البد لنا في البداية مف أف نستعرض المفاىيـ العامة لمبيئة كذلؾ لمكصكؿ إلي مفيـك كاضح كشامؿ     
بحاثيـ مثؿ , الكندرل أى البيئة في ف كثيرا مف الباحثيف ممف تناكلكا مكضكع إً , لمبيئة في المجتمع الميبي 

  :ؼ قد حددكا عدة تعريفات ليا منيا  ُٗٗٗ, غنيمى ؼ ُّٗٗ, عطكل ؼ ُِٗٗ
, ُ" نساف فيتخذ فيو منزلو كعيشوإلً ا ليوإً أف البيئة بمعناىا المغكم الكاسع ىي المكضع الذل يرجع " 

عبارة عف الحيز المكانى الذل يشمؿ العناصر الرئيسية في حياة بأنيا " كعرفت البيئة بمفيكميا المبسط 
أل أنيا الكسط كالمجاؿ  , "النباتات كالكائنات الحية , كالطقس كالتربة كاليكاء كالماء كالطاقة كالضكء 

ىذا المجاؿ مف عناصر كمعطيات  يتأثر بو كيؤثر فيو بكؿ ما يضموك نساف إلً الذم يعيش فيو اني المكا
مف معادف كمصادر طاقة كتربة , كمكارد مياه , كعناصر  حكيوسكاء كانت طبيعية كالصخكر كما ت

مطار كنباتات طبيعية كحيكانية برية كمائية أك معطيات بشرية أسيـ أى كضغط كرياح ك ةمناخية مف حرار
 . ِكسدكد كغيرىا, كمصانع , كمزارع , كمكاصالت , ؿ ؽف كطرؽ, نساف في كجكدىا مف عمراف إلً ا

ية التى تشارؾ في مكاف حعمى البيئة العضكية أم مجمكعة الكائنات اؿ" البيئة " كممة كما اشتممت 
شائعة  ةلفظ:" ىي  معبد اهلل عطككالبيئة عند , ّتوكعمى عالقة الكائف الحي ببيئ العيش نفسو ,

نساف ا كلى رحـ أمو, كبيتو إلً االستخداـ يرتبط مدلكليا بنمط العالقة بينيا كبيف مستخدميا , فبيئة ا
رض كميا بيئة , الككف كمو بيئة  ى صطالح مف ىذه المصطمحات بيئة, كااكبمدتو , فكؿ كمدرستو كحيو 

كالبيئة الصحية كالبيئة الحضرية كالبيئة  نشطة البشرية بيئات أيضا , فيناؾ البيئة الزراعية كالصناعية ى كا
 .ْأيضان بيئة ركحية كاجتماعية كسياسية كالثقافية 

 مءأنيا كؿ ش)امالن لمبيئة عمى ليضع تعريفان ش( ؼ  ُِٕٗ) ـ عاـ كقد جاء إعالف  مؤتمر أستككمو 
 . (نساف إلً يحيط با

 
 
 

  

                                                   
 .ُٔ, ص  ُِٗالعدد  , ؼ1983 ,جمعية حماية البيئة , الككيت  ,طارىا كمعناىا إً البيئة  ,رينى ابمحمد سعيد ص   ُ

الككيت دار البحكث العممية , الككيت ,  توالمصالحة بيف االنساف كبيئك المكاجية  بيئية معاصرة  قضايا ,غنيمي  زيف الديف عبد المقصكد   ِ
 . ٗص, ؼ  ُٓٗٗ

 .   ٓ , ْص , ؼ  ُِٗٗ ,دار  المعرفة الجامعية , االسكندرية , مصر  ,نساف كالبيئة  ى عبد العاطي  السيد , ا   ّ

  ,مؤسسة عزالديف لمطباعة كالنشر ,  فلبنا ,نساف كالبيئة في المجتمعات  البدانية كالناقبة كالمتطكرة  , بيركت  ى , ا كمعبد اهلل عط ْ
 . ُّص  ,ؼ ُّٗٗ 
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ف  تعتبر الدراسات السابقة المتعمقة بالخصائص االجتماعية لمسكاف كمدل تكافقيا مع المساكف محدكدة كا 

 : كجدت ىذه الدراسات فيمكف تقسيميا إلي 
يز كاضح لمخصائص ااجتماعية خالليا كمف مدراسات تتعمؽ بضكابط عامة لمسكف دكف تـ 
 : أمثمتيا 

  ؼ َََِ المساكف في البيئة الصحراكيةبعنكاف  مريميس فالح العاـزخدراسة خالد  
دراسة تحميمية لمدل التكافؽ البيئي كالعمراني مع التطبيؽ عمى منطقتي القريف كا ندلس في دكلة ) 

اعتبر أف ىناؾ انعدامان في التكافؽ بيف المساكف كالظركؼ البيئية  كاالجتماعية السائدة في ( الككيت 
الضكابط البيئية كاالقتصادية يعد أحد أسباب فشؿ مشركعات اإلسكاف  كما ذكر أف إىماؿ, الككيت 

العامة في دكلة الككيت , كتناكلت الدراسة ا سباب التي أدت إلى تغير أنماط المساكف , كمدل مراعاة 
 .يـ كتنفيذ المسكف ـاالعتبارات البيئية كاالقتصادية كاالجتماعية عند تخطيط كتص

انفتاح المجتمع الككيتي عمى الثقافات المتعددة حكؿ العمارة الككيتية إلى مزيج كخمصت الدراسة إلى أف   
كالنمط % ٓ.ٕٓمف حضارات معمارية ال تتصؿ بالكاقع اإلسالمي حيث ساد النمط الغربي الحديث بنسبة

ف مف إجمالي ا بنية السكنية , كاتضح أيضا عدـ التكافؽ البيئي لممساكف  ـ % ُ.ّْ شبو الغربي بنسبة
ىماؿ النكاحي البيئية , كما أكضح أف افتقار المكاتب اليندسية  خالؿ التركيز عمى الناحية الجمالية كا 

كالبمدية إلى متخصصيف في النكاحي البيئية كاالقتصادية كاالجتماعية أفقدىا القدرة عمى مراقبة التصاميـ 
 . اليندسية كمعرفة مدل مالءمتيا 

ة شركط كضكابط جديدة لقانكف البناء في بمدية الككيت تتعمؽ بالنكاحي كأكصت الدراسة بضركرة إضاؼ    
القائـ , مع كضع الضمانات لعدـ تجاكزىا بما يمـز  ؽالبيئية كاالقتصادية كاالجتماعية لمحد مف عدـ التكاؼ

, سالمية القائميف عمى تخطيط المساكف كبنائيا بمراعاتيا , كمراعاة العادات كالتقاليد المكافقة لمشريعة اإل
 . كذلؾ لمحفاظ عمييا كلتأكيد تماسؾ المجتمع 

  دكر الخصائص السكانية كااعتبارات الثقافية دراسة ثركت إسحاؽ عبد الممؾ , بعنكاف
كقصد بالخصائص السكانية  الخصائص المتصمة بالسكاف في منطقة  في  تشكيؿ بنية المدف الجديدة

كبعضيا اجتماعية الصبغة , كالنكع  الصبغة كالعمر,معينة كاعتبر أف بعض ىذه الخصائص طبيعية 
كالنكاحي التعميمية,كالمينية, كالزكاجية , كالممكية , كالدخؿ , كقصد باالعتبارات الثقافية شتى النكاحي 

كالتقاليد,كا عراؼ كالقيـ   المتعمقة بالثقافة المادية كالمقتنيات, كأبعاد الثقافة غير المادية كالعادات,
 .ات كاالتجاه

نو مف العبث أف يقؼ المخطط العمراني كحيدا في الميداف فالدراسات االجتماعية أى ر الباحث بكاعت   
مكانيات الناس بؿ إنيا مف كجية نظره أىـ عكامؿ الجذب  ضركرية تساعد عمى التعرؼ عمى احتياجات كا 

شاركة االجتماعية كالتجانس مع القكية التي تساعد عمى نشأة كاستمرارية التجمعات البشرية مف خالؿ الـ
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الطبقات كاعتبر أف العمارة  الحية كا سس العمرانية السميمة ىي التي تستمد أصالتيا مف بيئتيا فمكؿ 
مجتمع عاداتو كتقاليده إال أف الدراسة تعرضت بشكؿ مكجز إلى ىذه الخصائص كأغفمت طرؽ معيشة 

 .(ُ).ُ ا أغفمت الفئات الخاصةالعائمة كحجـ العائمة كمتكسط عدد أفراد ا سر كـ
 

دراسات تتعمؽ بالمشكالت ااجتماعية التي أفرزىا غياب النظرة الشمكلية في تخطيط  
  :سكف ـكتصميـ اؿ

  اختبر معدؿ الجرائـ  في المباني ؼ  ُِٕٗدراسة قاـ بيا الباحث االجتماعي نيكماف
العالية ثالثة طكابؽ فما فكؽ مقارنة السكنية ككجد مف دراستو أف معدؿ الجريمة يزداد في المساكف 

 Sense of Terri)مكافؿبالمباني السكنية ا رضية كأرجع السبب إلى فقداف اإلحساس بالسيطرة عمى ا

toriality  ) كاستنتج بأف مف العكامؿ التي تساعد عمى خفص معدؿ الجريمة تقميؿ عدد المداخؿ ,
, غيرة بحيث يمكف اإلشراؼ عمييا مف الكاحدات السكنية غات العامة إلى فراغات صاكتقسيـ الفر, لممبني 

تكجيو المعمارم كالعمراني  ككؿ لتتالءـ المساكف ؿكدعا إلى ضركرة التركيز عمى الدراسات االجتماعية ؿ
 ُ .(ُ) ِمع الظركؼ البيئية المميزة لممجتمع

 

  تناكؿ مشكمة إسكاف المجمكع  البناء مع الشعبكتاب لممعمارم حسف فتحي بعنكاف
جتو العائالت منتنية ميما كاف العمـ الذم تحشر بأف نتيجة إسكاف المجمكع مخيفة كغير إنسافيو كاعتبر 

في مساكف تؤمف ليا , فبف ا كثرية ستككف محككمة بعدـ االكتفاء كيضيؼ قائالن أف الناس سيصبحكف 
 . فشيئا محبطيف كانطكائييف كبيكتيـ كسيمكت خياليـ شيئان 

ذكر أف المشكمة تتخطى الحدكد كالتبعية الفكرية لممصدر كالمشكمة االقتصادية فيي قبؿ كؿ شيء  
  (ِ) ِ .ّ إنسانية كتستكعب الناس كالقكانيف كا نظمة

  إلى  فييا أشار المعكقكف كالمسكف كالمدينةدراسة لمدكتكر محمد مصطفي حماد بعنكاف
ضركرة االىتماـ بالفئات الخاصة عند تخطيط كتصميـ المسكف كذكر أف كؿ إنساف معرض لإلعاقة في 
ثكاف معدكدات ككؿ إنساف سميـ مسئكؿ عف غيره مف الضعفاء  نو منيـ كىـ منو كبالتالي ففي تصميـ 

ؿ عمى حماية اىتماـ مف الييئات كالمؤسسات العامة لمعـ كجدالمساكف يجب مراعاة المعاقيف , ك
فيناؾ جيكد متعاكنة بيف بعض المنظمات الدكلية مثؿ الييئة السكيدية , المعكقيف في المكقع السكنى

                                                   

ندكة المدف الجديدة , السعكدية  ,دكر الخصائص السكانية كاالعتبارات الثقافية في تشكيؿ بنية المدف الجديدة  ,ؽ عبد الممؾ اثركت إسح  _ُ 
 .  ِْٔ , ِّٓص  ,  ِج,  المعيد العربي إلنماء المدف  ,ؼ ُّٗٗ

Newmano,dwfensible space grime prevention through urban design,Macmillan New York,N  y,1972 ِ)                         
 
 , معيد اإلنماء العربي , َّالعدد  ,ؼ  ُِٖٗالفكر العربي  ,بيركت , لبناف  ,البناء مع الشعب  ,مراجعة كفاء شرؼ الديف  ,سف فتحي ح -ّ  

 .  ِِِ – ُِٓص 
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كأعضاء الجمعية ا ىمية (   Habitat)كمركز ا مـ المتحدة لمتنظيمات اإلسكانية ((Sidaالدكلية لمتنمية
كمعظميا يركز عمى إصدار النشرات كالكتابات كالرسـك , كغيرىا (  SAR )السكيد ىندسي العمارةـؿ

بيا المصممكف عندما يصممكف المسكف لمراعاة الفئات كالصكر لعرض المشكالت التي يجب أف ييتـ 
 .ُف عدـ مراعاة ىذه الفئات يؤدم إلى كثير مف مضاعفات اإلعاقوأى ف عمى مالخاصة مؤكد
 تناكلت أىـ , ؼ  ُٖٔٗ كالمسكف كالبيئةاإلسكاف راسة لسمكل أحمد محمد سعيد بعنكاف د

العناصر المرتبطة باإلسكاف  كالمسكف كالبيئة كأنكاع المعايير المتصمة بالسكف كالعديد مف ا ساليب 
ذات عالقة مكضكعات ؿىذه الدراسة تناكؿ المتعمقة بمحاكلة تكييؼ البيئة الداخمية لممسكف , كرغـ 

ان كلـ يتـ خالليا عرض حمكؿ جكىرية تنبثؽ مف دراسة مشكالت بالسكف إال أف تناكليا كاف محدكدان جد
كاضحة يمكف معالجتيا , كجاء أغمب التركيز عمى معيار المساحة باعتباره أىـ المعايير السكنية كأكثرىا 

 1 .ِتأثيران كدافعان لالنتقاؿ مف المسكف
 

  الحديثة عمى سمككيات دكر المخططات الشبكية دراسة محمد العبد اهلل النكيصر بعنكاف
اعتبر فييا أف المخططات  السكنية  تمعب أدكارا متفاكتة في حياة  ىا في المممكة العربية السعكديةمساكف

المجتمعات المختمفة بناء عمى بيئتيا الطبيعية كاالجتماعية , كاالقتصادية , كعاداتيا كتقاليدىا , كذكر 
ؽ تصنيفاتيا الفراغية مع نكعية ساكنييا الذيف يختمفكف أف المخططات الحديثة البد أف تتجاكب عف طرم

كأكضح أف التحكؿ في المخططات العمرانية أحدث . كأنشطتيـ اليكمية مف حيث عاداتيـ , كأجناسيـ ,
عالمة كسمة فارقة في حياة السكاف كأثر في العالقات االجتماعية كسمككيات المجتمع بشكؿ عاـ 

في المدف كالقرل الحديثة كالمخططات ( السمككية / الفراغية ) مشاكؿ كعرض  ىـ العكائؽ البيئية كاؿ
 مالسكنية الحديثة , كما تعرض إلى أىـ ا ىداؼ المثالية التي يفضؿ أف تكجو البيئة السكنية لتفاد

أف كضكح ا ىداؼ جزء ميـ في مراحؿ إعداد برنامج المخططات  ان الكثير مف العكائؽ كالمشاكؿ ذاكر
 .الحديثة 

كخمص إلى أنو باإلمكاف  استخداـ البيئة السكنية عف طريؽ نسيجيا العمراني كعناصرىا المعمارية  
إيجاد المجتمع الذم نصبك إلى تككينو ككسيمة لتبني سمككيات معينة حسب أىداؼ محددة بيدؼ 
طبيعية كالتقميؿ كمتطمبات البيئة اؿ لمكتسبة,امعتمديف عمى مبادئ التكجييات الدينية كالعادات كالتقاليد 

كالحد مف المشاكؿ االجتماعية كالتغريب في الشخصية  , كتقكية الصالت االجتماعية مف الجريمة,
 .ّالعربية

 

                                                   
1

 .ف  1990, اٌهُئخ اٌّصشَخ اٌؼبِخ ٌٍىزبة ,  ِصش ,  اٌّؼىلىْ واٌّغىٓ واٌّذَٕخ , ِسّذ ِصطفٍ زّبد  
2

 .عبثك  ِشخغ,  اٖعىبْ واٌّغىٓ واٌجُئخ , عٍىي أزّذ ِسّذ عؼُذ  
3

ٔذوح اٌّذْ , اٌغؼىدَخ ,  دوس اٌّخططبد اٌشجىُخ اٌسذَثخ ػًٍ عٍىوُبد عبوُٕهب فٍ اٌٍّّىخ اٌؼشثُخ اٌغؼىدَخ , ِسّذ اٌؼجذ هللا إٌىَصشٌ  

 . 252-230ص, اٌّؼهذ اٌؼشثٍ ِّٔبء اٌّذْ , ف  1993, اٌدذَذح 
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دراسات تتعمؽ ببياف أىمية الدراسات ااجتماعية الكاضحة كالشاممة في البيئات  
 : السكنية الحديثة 

  عدة  -محمد سميـ طبارة صراإلنساف كالمدينة في العالـ المعاتناكؿ كتاب بعنكاف
ة كالحي كالشارع كالبيت يجب يفمكضكعات ذات عالقة لصيقة بالمدينة , حيث أكد مؤلفكه عمى أف المد

بناؤىـ بحيث يشكمكف أمكنة يعيش بيا اإلنساف لككنو إنسانان كليس لككنو جامدان ال حس لو , كذكر 
شئة الميندس المعمارم معرفتو قكانيف التركيب يفيمكف أنو إذا كاف مف الضركرم لتف ابدأك(: كاندليس ) 

كعمـ , في عمـ اليندسة فبنو مف نفس ا ىمية معرفة قكانيف عمـ االجتماع كالسككف كىي قكانيف أساسية 
 . ُ كعمـ الحياة, النفس 

2 (ِ) 
  المنزؿ العربي في الكسط الحضرم في الماضي )  رحضمشكالت التمحاضرة بعنكاف

حسف فتحي , أف العمارة تشمؿ اإلنساف كالتكنكلكجيا , كليس . ـ فييا  ذكر( كالحاضر كالمستقبؿ 
ف أى التكنكلكجيا كحدىا , كاف التخطيط أك تصميـ المدف يشمؿ اإلنساف , كالجماعة , كالتكنكلكجيا , ك

 ؟ السؤاؿ , ىؿ ىك لإلنساف أك لشيء آخر فيعمؿ ىك اإلجابة ع المحؾ في تقييـ أم مشركع أك تخطيط

مؤكدان عمى أف ما يمكف قكلو حكؿ المنزؿ العربي اليكـ ىك أف نتعشـ أف تككف الحالة الحاضرة ما      
فيو ا بحاث العممية عمى البيئة الطبيعية  لكأنو سيأتي الكقت الذم ستجر , ىي إال فترة عابرة

العمارة كتخطيط المدف , كأضاؼ إذا ما أردنا تيا بالميراث العربي الثقافي في مجاؿ كاالجتماعية كعالؽ
ف العمؿ إً كتعريؼ الميندس المعمارم لمفيـك المعاصرة يمكف القكؿ بالميراث العمراني التكفيؽ بيف 

م المعمارم لكي يككف مرتبطا بزمنو أك معاصران , يجب أف يككف جزءا مف النشاط الحضارم القائـ ؼ
اإلنساني , كأف يككف متكافقان مع حركة الحياة العامة عمى المستكل  لحياة المجتمع اليكمية عمى المستك

الككني , كأف يككف مكافقا مع الدرجة الحاضرة التي كصؿ إلييا اإلنساف مف المعرفة عمى كؿ الجيات في 
ال يمكف الفصؿ بينيا في التخطيط ,كالعمـك الطبيعية , كالميكانيكية , التي  مجاالت العمـك اإلنسانية

 .ِكالتصميـ المعمارم
  ما أصاب أشار إلى ,  اإلسكاف في الككيتدراسة عبد الرؤكؼ عبد العزيز الجردادكم

مؿ تاإلسكاف مف المعاني الكاسعة التي أدت إلى تطكر مفردات نظامو كجعمو يتصدر المككنات التي يش
 : عمييا مستكل المعيشة حيث تعرض لممعاني التالية 

                                                   
1

 ص, معيد اإلنماء العربي ,َّالعدد ,ؼ ُِٖٗ,الفكر العربي مجمة,  بيركت, بناف ؿ, اإلنساف كالمدينة في العالـ المعاصر , سميـ طبارهِسّذ   
ُْٖ– ُْٓ . 

 
2

الفكر العربي  , بيركت , لبناف , ( المنزؿ العربي في الكسط الحضرم في الماضي كالحاضر كالمستقبؿ ) مشكالت التحضر  ,فتحي زغٓ   
 . ْٕص  ,معيد اإلنماء العربي  , َّالعدد  ,ؼ  ُِٖٗ
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o  , المسكف باعتباره المأكل كالمكاف الذم تتحقؽ فيو الحاجات الجسدية كرعاية ا طفاؿ
ككنو كعاء لمتنشئة االجتماعية كمجاؿ إقامة العالقات ا سرية , كاعتبر المسكف أحد كحفظ الممتمكات , 

رجع الباحث القصكر أى كجزءان مف عممية التنمية االجتماعية الشاممة كمصادر ا مف الذاتي لألشخاص 
كركز , كالفشؿ الذم يصيب المشركعات السكنية إلى نقؿ ا ساليب الغربية كا جنبية إلى الدكؿ النامية 

عمى العالقة بيف البنية البنائية كالبنية االجتماعية كالتي تظير في المجمكعات القرابية الكاحدة التي 
 . تتشابو في العادات كالتقاليد 

o   مال لمشعكر با ماف ك عنصرا أساسيان مف العناصر التي ليا اتصاؿ باعتباره عاالمسكف
مباشر بالضركريات الركحية لإلنساف كاعتبر أف عامؿ ا ماف بالمسكف يتحقؽ مف خالؿ أربعة أبعاد 

 ( .البعد االجتماعي  –م البعد التشريع –البعد االقتصادم  –البعد الفيزيقي ) رئيسة 

كطالب بمسكف ينسجـ معو اإلنساف كيتكيؼ مع ظركفو كذلؾ عف طريؽ تطكيع الكتمة كالفراغ   
كالمعالجات المعمارية لتتجاكب مع متطمباتو كتحقؽ الراحة إلى جانب تجاكبيا مع تراثنا كعاداتنا كتقاليدنا 

اعيا كنفسيا كلممارسة فعالية أك فعاليات فضاءات جديدة مالئمة لممستخدـ اجتـ, أم طالب ببحداث 
  .ُأك جماعة أك زمرة  ان متعددة قد يككف المستخدـ فييا فرد

  نبو فييا  (تأصيؿ القيـ الحضارية في خصكصية المسكف المعاصر)دراسة حسف كىبي بعنكاف
دكف إغفاؿ المؤثرات الجديدة كذلؾ في  , كالثقافي إلى ضركرة ا خذ بعيف االعتبار البعد االجتماعي,

حياء البيئة التقميدية المعمارية, كاعتبر أف الدراسات االجتماعية حكؿ الفضاء المعمارم إً محاكلة إعادة 
في الكشؼ عمى ا ساليب التي مف الممكف أف يتعرؼ مف خالليا المصمـ عمى ما يمكف  ميمة جدان 

الحديثة التمثؿ ا بعاد االجتماعية كما كانت جتماعية لممساكف , كما بيف أف ا بعاد االق يؿتصكره أك تخ
في المساكف التراثية خاصة فيما يتعمؽ بالخصكصية كالعالقات االجتماعية الداخمية كالخارجية, كاعتبر 

أف حركة إحياء التراث بتركيزىا عمى ا بعاد الشكمية لمبيئة التراثية تفرغ البيئة التراثية مف مضمكنيا 
 . تقمؿ مف فرص استدامة كبقاء البيئة العمرانية الجديدة ىي بالتالي ك, تماعي كالبيئي االج
كطالب الباحث بدراسات كافية لألبعاد االجتماعية في البيئة العمرانية معمقان بأف الحاجات كالمشاكؿ    

لكنو أغفؿ التأكيد عمى ضركرة تكفير  , االجتماعية ال يمكف تعكيضيا بحمكؿ تكنكلكجية كنكاح شكمية
 .ِتصاميـ متباينة تتناسب كؿ  منيا مع بيئة معينة 

  أساليب التنشئة ااجتماعية كعالقتيا )دراسة عزت مرزكؽ فييـ عبد الحفيظ بعنكاف
كىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف أىـ أساليب التنشئة ( بالسمكؾ أانحرافي في مناطؽ السكف العشكائي 

                                                   
1

 . ؼ  ُٕٕٗ ,شركة كاظمة لمنشر كالترجمة كالتكزيع  , الككيت, اإلسكاف في الككيت , عبد الرءكؼ عبد العزيز الجردادكم    

 
2

 . ؼ  ُُٗٗ ,جامعة ا زىر , القاىرة , مصر  ,يؿ القيـ الحضارية في خصكصية المسكف المعاصرصتأ ,حسف كىبي    
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ة التي تتبعيا ا سرة في المناطؽ العشكائية كعالقتيا بانحراؼ ا بناء كتفرع مف اليدؼ العاـ االجتماعي
 :لمدراسة مجمكعة مف ا ىداؼ الفرعية تمثمت في التعرؼ عمى 

  
o  أىـ أساليب التنشئة في المناطؽ العشكائية كأىـ أشكاؿ االنحراؼ الصادرة مف بعض

    . فييا كأشكاؿ الثكاب كالعقاب التي تتبعيا ا سر معيـ  ا بناء

o مف مدارس كمؤسسات  ؽأىـ االحتياجات ا ساسية لألبناء داخؿ ا سر في ىذه المناط
 . تمبيتيا الحتياجاتيـ  لكدرجة تكفرىا في البيئة السكنية المحيطة كمد

o  تشجيع أبنائيا عمى العدكاف مف عدمو دكر ا سرة في . 

اء فب ى مف سكاف المناطؽ العشكائية تميؿ إلي أساليب في تنشئة ا لكشفت الدراسة أف الغالبية العظـكقد 
ممثمة في القسكة كالحرماف كاإلىماؿ كالتدليؿ النخفاض الكعي الثقافي في تمؾ ا سر كزيادة حجميا مع 

سكية كانحرافات في  ك اتباع ىذه ا ساليب أكجد سمككيات غير, تدني كانخفاض درجة كعي الكالديف 
 .ُأبناء ا سر داخؿ المناطؽ العشكائية

 
 تخطيط المدف نظرة مستقبمية في غياب ا بعاد ااجتماعية ) بعنكاف عبد اهلل عمى الراشد دراسة ؿ

أف مثالية تخطيط ا حياء كالمدف السكنية لدل الكثيريف تكمف في كجكد الشكارع فييا ذكر  (كااقتصادية 
الفسيحة , اإلسفمتية , المضاءة , كالمشجرة , كقد يزيد عمى ذلؾ كجكد الفتات كتكفير خدمات الياتؼ , 

افتقار ا حياء كالمدف السكنية لمطابع  حظكال, كالمجارم , كغيرىا مف الخدمات ا ساسية لمسكف 
االجتماعي كعدـ مراعاتو عند البدء في التخطيط أك حتى تداركو فيما بعد لتجد أف القاطنيف في شارع 

 . كاحد ال يعرفكف بعضيـ فضال عف أف الساكف ال يعرؼ جاره في أغمب ا حياف 

المساجد كطرح بعض في جكاء اجتماعية تدعك الختالط السكاف ببعضيـ سكل أى كأرجع ذلؾ لعدـ كجكد    
قتراحات لتفعيؿ كتقكية الركابط االجتماعية بيف سكاف الحي الكاحد بمختمؼ أعمارىـ , كدعا إلى عدـ اال

اقتصار ا نشطة التجارية في المدف كا حياء السكنية عمى نكع معيف مف ا نشطة , كركز عمى تأكيد 
لكبة ذاكرا أىمية حاجة المجتمع لتنكع الخدمات المتاحة بشكؿ يضمف سيكلة الكصكؿ إلى الخدمة المط

 .ِإعطاء البعديف االجتماعي كاالقتصادم أىمية كبرل في تخطيط المدف السكنية 
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مكقع المنشاكم لمبحكث  , شئة االجتماعية كعالقتيا بالسمكؾ أالنحرافي في مناطؽ السكف العشكائي فأساليب الت ,عزت مرزكؽ فييـ عبد الحفيظ    
 . بتكقيت الجماىيرية  ُٕالساعة , ؼ ََِٕ-ٕ-ِٓ, شبكة المعمكمات الدكلية  ,كالدراسات 

2
  ww.alyaum.com ,اليـك اإللكتركني  ,ماعية كاالقتصادية تخطيط المدف نظرة مستقبمية في غياب ا بعاد االجت ,راشد اؿعبد اهلل عمى    

 .بتكقيت الجماىيرية  ُٗالساعة , ؼ ََِٕ-ٕ-َّ, شبكة المعمكمات الدكلية 
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  :-لممشركعات السكنية كمف أمثمتيا تحميمية دراسات تقكيمية  
 

  ( الجماىيرية  /اتحؼقسـ العمارة كالتخطيط العمراني جامعة اؿ) رمضاف الطاىر أبك القاسـ دراسة
تيدؼ إلي اإلصالح مف خالؿ تحميؿ حميمية جاءت ىذه الكرقة محاكلة ت  الحمـ كالكاقعخمة جمعة بعنكاف 

براز جدكل دراسة المشركعات اإلسكانية المشيدة , كقد تـ  البيئة السكنية لقرية النجيمة بعد استعماليا كا 
كنية مف فييا التركيز عمى بعض المعايير التي يمكف اتباعيا لتحسيف التصميـ الخاص با حياء الس

  :خالؿ اقتراح ثالث فرضيات يمكف تأكيدىا لضماف مناخ معيشي مالئـ داخؿ المشركع 
o  , مراعاة احتياجات ا سرة العربية الميبية أثناء تصميـ الفراغات المعيشية الداخمية لمبيت

فرص  فيى تكفر ليـتعتبر محددة لسمككيات مستعممييا  الرغـ أنيا حيث اعتبر أف الفراغات الداخمية 
مما أكجد عدـ رضا مف السكاف اتضح مف خالؿ التغييرات التي يجرييا , لتحقيؽ احتياجاتيـ االجتماعية 

 . السكاف عمى كحداتيـ 

o  المحدد مع تشجيع االجتماعي إعادة تنظيـ الفضاءات المفتكحة بما يضمف استغالليا
الفضاءات المفتكحة بكاسطة مكانع  السكاف عمى السيطرة عمى المحيط , مؤكدان عمى أىمية تعريؼ كتمييز

 . أك فكاصؿ رمزية 

o  منظمة إلثراء الصكرة المرئية العامة بطريقة حث السكاف عمى تأكيد ىكية مساكنيـ
في نسيج  ةيزـلممشركع , ذاكران أف المساكف في ا حياء السكنية التقميدية المحمية تشكؿ كحدة منسجمة كمت

ة كمف النادر أف نجد صكرة طبؽ ا صؿ  حد المساكف متكررة عند المسكف المجاكر  ف كؿ أسرة يفالمد
نسجت أجزاء بيتيا كاحتياجاتيا الطبيعية المادية كالجمالية كىذه االحتياجات يتـ تحديدىا بما يتالءـ 

ساكف العامة أك كىي الصكرة الغائبة في العديد مف الـ الثقافي المادم كااجتماعيكتككيف ا سرة 
 . الشعبية 

تـ عرض بعض المقترحات  التصميمية التي يمكف استثمارىا  حياء مشركع قرية دراسة كفي نياية اؿ   
 . النجيمة كالمشركعات اإلسكانية القائمة ا خرل كالمستقبمية لضماف تكفير بيئة معيشية أكثر مالءمة 

الخاصة بسكاف المشركع ككذلؾ العالقة بيف الحالة  لممؤثرات االجتماعيةدراسة ىذا كلـ تتعرض اؿ   
االجتماعية كاالقتصادية كالتعميمية لمسكاف كتفاعميـ مع المحيط , كحث الباحث في نياية الدراسة عمى 

 (ُ) .ُتشجيع الدراسات التقكيمية لمرفع مف مستكل البيئة السكنية
إعداد رمضاف الطاىر  اإلسكانيةالفضاءات العامة في المشركعات بعنكاف  لأخردراسة  

أبك القاسـ ذكر أف أحد الدكافع مف التشبث بتصميـ الفراغات الخارجية المفتكحة الكاسعة ىك التأثر 

                                                   

   ِٖ -ٕٔص  , ّّالعدد , ؼ  ُِٗٗٗ, مجمة اليندسي ,  الجماىيرية العظمي , الحمـ كالكاقع  -خمة جمعة  ,رمضاف الطاىر  أبك القاسـ ُ 
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بنظريات طبقت في بيئات ذات خصائص اجتماعية كمناخية مختمفة كتطبيؽ ىذه النظريات دكف تمييز 
 . المحمي جعؿ ىذه المساحات عقبة تجاه نجاعة المشركع السكني  

ثـ عرض لسمبيات سكء استغالؿ ىذه الفضاءات خالؿ عدد مف المشركعات السكنية المحمية المنفذة 
كذكر بعض االقتراحات لتحسيف استعماؿ ىذه المساحات الضائعة لتأكيد شعكر السكاف باالنتماء إلييا مف 

ف الخصكصية في  المحيط خالؿ تحقيؽ عالقة مباشرة بيف المسكف كالمحيط تضمف تحقيؽ درجة معينة ـ
في , جتماعية الخاصة بالسكاف القاطنيف المراد استغاللو , مؤكدان عمى أف الكرقة لـ تتعرض لممؤثرات اال

ىذه المشركعات ككذلؾ العالقة بيف الحالة االجتماعية كاالقتصادية كالتعميمية لمسكاف كتأثير ذلؾ عمى 
عكامؿ لنجاح اإلسكاف الشعبي إليجاد بيئة معيشية أفضؿ استغالؿ الفضاءات الخارجية رغـ أىمية ىذه اؿ

 ُِ .ُتؤمف تفاعميـ مع المحيط
 –جامعة الممؾ فيصؿ  –كمية العمارة كالتخطيط ) دراسة مقدمة مف جماؿ الديف سالغك  

تقييـ تجربة اإلسكاف العاـ في ا براج السكنية في المممكة بعنكاف ( الدماـ المممكة العربية السعكدية 
الدراسة ىذه ركزت  ,  تحميؿ مستكيات الرضا لسكاف إسكاف الدماـ العاـ: حالة دراسية العربية السعكدية 

عمى تقكيـ ىذه التجربة السكنية لمعرفة مدل نجاحيا كصحة التكقعات التي أبرزتيا الدراسات السابقة مف 
الع رأم السكاف المعايشييف لحقيقة التجربة بعد فترة ثالث سنكات مف ا شغاؿ كاالستخداـ خالؿ استط

ائص االجتماعية كاالقتصادية صالخ)كاعتمد التحميؿ عمى خمسة محاكر لتقكيـ التجربة السكنية 
لسكاف رغبة ا –تقكيـ مستكل الصيانة  –تقكيـ مستكل ا مف كا ماف  –تقكيـ الكحدة السكنية  –لمسكاف 

 ( . مساكف أفضؿ  لؿإً  في االنتقاؿ
كخمصت الدراسة إلي أف المجتمع السعكدم استطاع أف يتأقمـ مع ىذه التجربة اإلسكانية كقد ساعدت    

الميزات اإليجابية مثؿ التممؾ كسعة الكحدة السكنية كتصميميا كتكفر المكاقؼ المغطاة كالساحات العامة 
مستكيات عالية مع تحمميـ بعض السمبيات مثؿ ارتفاع  لف إؿعمى رفع مستكل الرضا لدل السكا

   .ِالمباني
 

مقكمات كمالمح المجتمعات الصحراكية ) صالح محمد فكزم الصمصاـ بعنكاف  دراسة 
نماط حياة المجتمعات الصحراكية كأساليب أى تناكلت الدراسة بالتحميؿ ( في بعض بمداف الكطف العربي 
كذكر أف , مارات العربية المتحدة كليبيا إلستعرض بعض التجارب في دكلة ااتكطينيا داخؿ مدف حديثة ك

 لؿإً ؼ تمت بتعميمات مف الحككمة الميبية  ُٕٓٗالتجربة الميبية لتكطيف البدك في كاحة مرادة عاـ 
                                                   

ص  ,  ُْالعدد , ؼ  ُْٗٗ, مجمة اليندسي ,الجماىيرية العظمي  , الفضاءات العامة في المشاريع اإلسكانية  ,رمضاف الطاىر أبك القاسـ  1
ٕٖ  ,ِٖ . 

لمبحكت اليندسية  مجمة اإلمارات ,السعكدية , تقييـ تجربة االسكاف العاـ في ا براج السكنية في المممكة العربية السعكدية   , جماؿ الديف سالغك  ِ
 . ُّ – ُص  , ؼ  ُٗٗٗ,  ْالمجمد , 
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المجتمع كلـ تمب الكحدات المنفذة متطمبات  ,نشاء تجمعات سكنية حديثة في الكاحةإلسكاف إلمؤسسة ا
 .كم بؿ جاءت مناسبة لممجتمع الحضرم في المدف الصحرا

تزكيج ا بناء كتكسعة  ,كالد  اعدد ذاكرا أف سمة المجتمعات الصحراكية تعدد الزكجات ككثرة 
كىك ( المحضر)ضافة خيمة في النجع إم الماضي بالمسكف أك بناء مسكف مجاكر كىك ما كاف يتحقؽ ؼ

  .ُصغيرة المساحةمالـ يتكفر في كحدة سكنية اقتصادية 
مة المباني سابقة ءتقييـ مدل مال) م بعنكاف بدراسة مقدمة مف سعاد أحمد المقص 

, تناكلت تحميؿ مراحؿ تطبيؽ أسمكب تنفيذ المباني السكنية سابقة التصنيع ( التصنيع لممستعمؿ الميبي
في ليبيا كمدل مالءمتيا لمساكف الميبي كمدل تحقيقيا لمتطمبات ا سرة الميبية كالظركؼ البيئية المحيطة 

إجراء استبانو كزعت عمى مستعممي ىذه المباني , كتكصمت الدراسة إلي أف اختيار كذلؾ مف خالؿ 
كما أف ىذه المباني غير مالئمة  ,مكاقع كتصميـ كتخطيط المناطؽ السكنية غير مالئـ لممستعمؿ الميبياؿ

كىي أيضان غير مالءمة لظركؼ البيئة في ليبيا , , لطبيعة كمتطمبات الظركؼ الحياتية لممستعمؿ الميبي 
ة المصنعة لمتطمبات ا سرة مة المباني السكنيءكرغـ أف ىذه الدراسة حاكلت التكصؿ إلي تحديد مدل مال

الميبية الحياتية إال أنيا لـ تتناكؿ تحديد أىـ المشكالت التي تكاجو ا سرة كلـ تحقؽ متطمباتيا الحياتية 
  .ِاليكمية 

المعايير التخطيطية لمسكف كا حياء )دراسة مقدمة مف أسماء الميدم شرؼ الديف بعنكاف 
السكنية بشعبية طرابمس , تناكلت الدراسة المعايير المعمارية  دراسة تقييمية لبعض المشاريع  ( السكنية

الشاممة كأىمية كضكحيا في عمميات تصميـ كتنفيذ المشركعات اإلسكانية كصكال لتحديد درجة رضا 
كقد تـ اقتراح مجمكعة مف المعايير الكظيفية كاإلنشائية  , تنانيـ تجاه ا عماؿ المعمارية الناس كاـ

كخمصت , شاممة لتقكيـ كمعايرة المشركعات اإلسكانية القائمة في شعبية طرابمس كالجمالية كأطر 
الدراسة إلي أف غياب معايير كاضحة كشاممة في عمميات تصميـ كتخطيط كتنفيذ المشركعات السكنية 

قر إلى نمط معمارم محمي مميز , عات المنفذة تفتككاالعتماد عمى معايير غربية المنشأ جعؿ المشر
العديد مف المشاكؿ التي أثرت عمى كفاء تيا في تأدية كظيفتيا , كاإليفاء باحتياجات ساكنييا فرز كأ

م تـ ذاالجتماعية , كأكصت الدراسة بأىمية استخداـ منيج التقكيـ اؿالحياتية ا ساسية , كالنفسية , ك
د عمى معايير كاضحة اتـق في الدراسة كأداة لتقكيـ كنقد المشركعات المنفذة كضركرة التقيد باالعحاقترا

 .(ُ) ُِ .ُائو لميدؼ المنشأ مف أجمودكشاممة كذلؾ لضماف نجاح المشركع السكني كأ

                                                   
1

ٔذوح اٌزُّٕخ , اٌشَبض  ,  اٌغؼىدَخ ,ِمىِبد وِِٗر اٌّدزّؼبد اٌصسشاوَخ فٍ ثؼط اٌجٍذاْ اٌؼشثُخ ,  صٗذ ِسّذ ٔىسٌ اٌصّصبَ   

 . 299ص , ف 2002ٔىفّجش  2/4,  2ج ,  اٌؼّشأُخ فٍ إٌّبغك اٌصسشاوَخ وِشىٗد اٌجٕبء فُهب 
2

 , الجماىيرية , غير منشكرة رسالة ماجستير, الجماىيرية , مة المباني  سابقة التصنيع لممستعمؿ الميبي ءتقييـ مدل مال –م بسعاد أحمد المقص  
 . ؼََِْربيع  ,اتح ؼجامعة اؿ ,كمية اليندسة 

رسالة ( راسة تقييمية لبعض المشاريع السكنية بشعبية طرابمس د) المعايير التخطيطية لمسكف كا حياء السكنية  ,أسماء الميدم شرؼ الديف  ُ 
 .  ؼََِْخريؼ  ,فاتح جامعة اؿ ,كمية اليندسة  , الجماىيرية , غير منشكرة ماجستير
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   : تعقيب عمي الدراسة السابقة  
ئية كاالجتماعية ممو مع الظركؼ البؤباستعراض الدراسات السابقة التي تعرضت لممسكف كضركرة تال

 : ـ تقسيميا الي تالمميزة لممجتمع 
دراسات تتعمؽ بضكابط عامة لمسكف ككضع ضمانات لعدـ تجاكزىا بما يمـز القائميف عمي تخطيط  -

 إسحاؽثركت ) كدراسة (   ؼَََِخالد  خريميس فالح العازمي ) المساكف كبنائيا  بمراعاتيا  دراسة 
   .( ُّٗٗؼعبد الممؾ 

في تخطيط كتصميـ شمكلية فرزىا غياب النظرة اؿأى عية التي دراسة تتعمؽ بالمشكالت االجتما -
الذم دعا الي ضركرة التركيز عمي الدراسات االجتماعية لمتكجيو (  ؼُِٕٗنيكماف )المسكف  دراسة 

محمد مصطفي حماد )كدراسة  , ئية لممجتمع مـ المساكف كالظركؼ البءالمعمارم كالعمراني لتتال
معيار كاعتبر , الفئات الخاصة عند تصميـ المسكف فييا عمي ضركرة مراعاة  أكدالتي ( ؼَُٗٗ

استمرار السكف فيو كما جاء في  أككدافعا لالنتقاؿ مف المسكف  تأثيرا  كأكثرىاالمعايير  أىـالمساحة مف 
  .( ؼُٖٔٗحمد محمد سعيد أسمكل )دراسة 

السكنية  الحديثة ئات مالدراسات االجتماعية الكاضحة كالشاممة في الب  أىميةدراسات  تتعمؽ ببياف  -
بعيف االعتبار البعد االجتماعي كالثقافي دكف  ذا خعمي ضركرة  أكد( ُُٗٗؼحسف كىبي )دراسة 
 . التراث إحياءالمؤثرات الجديدة كدعا الي محاكلة  إغفاؿ

اقترح فييا ( ؼُِٗٗالقاسـ أبكرمضاف الطاىر )تحميمية لممشركعات السكنية   ميومتقيدراسات  -
 ليـ مدمتؽكؿ(  مشركع خمة جمعة الحمـ كالكاقع )اف تييئة مناخ معيشي مالئـ داخؿ ثالث فرضيات لضـ

تكصمت فييا ( ؼََِْم بصؽحمد الـأسعاد )المباني سابقة التصنيع لممستعمؿ الميبي دراسة  مةءمال
 غير مالئـ لطبيعة كمتطمبات الظركؼ اختيار المكقع كتصميـ كتخطيط  المناطؽ السكنية أفالباحثة الي 

أسماء ) كلتقييـ بعض المشاريع السكنية بشعبية طرابمس جاءت دراسة , الحياتية لممستعمؿ الميبي 
القتراح مجمكعة مف المعايير الكظيفية كاإلنشائية كالجمالية كأطر ( ؼ  ََِْالميدم شرؼ الديف 

 . شاممة لتقكيـ كمعايرة بعض المشركعات اإلسكانية القائمة في شعبية طرابمس 

كفي حدكد عمـ الباحث فأنو ال بينما تركز الدراسة الحالية عمى معرفة الكظيفة االجتماعية لممسكف       
كيمكف االستفادة مف الدراسات السابقة في تككيف , تكجد دراسات أخذت متغيرات الدراسة الحالية مجتمعو 

عنو مف نتائج كما تصكر شامؿ مف خالؿ الكقكؼ عمى اإلطار النظرم الذم اشتممت عميو كما أسفرت 
 .تكصمت إليو مف تكصيات  

 : لنظريات المستخدمة في الدراسة ا. 2/2

 : في العمارة  النظرية الكظيفية. 2/1.2
كما تطكر عنيا  لكيس سكليفافطمقو أى كىك الشعار الذل  (الكظيفةالشكؿ يتبع )ف إً النظرية  تقكؿ  

فالغرض الكظيفي ىنا ليس  فرانؾ لكيدرايتطمقو أى كىك الشعار الذم  (الشكؿ كالكظيفة شىء كاحد)ف أى مف 
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 أي مقيدان كلكنو متسع ليشمؿ اختالؼ الميكؿ كا غراض بؿ كيتطكر المبنى كفقا لتطكر االحتياجات التي تطر
 (ُ). ُعمى الكظيفة دكف أف يخؿ ذلؾ بقضية الشكؿ الخاص بو

دة خصكصا بسبب سرعة تغيير الكظائؼ المتعد مكا ف ظيرت الحاجة إلى تحقيؽ فكرة الحيز ذ    
لينادم بفكرة الحيز الشامؿ كىك حيز  ميس فاف دكركهكقد جاء  ,الرغبات كبالتالي تغير أىداؼ المباني

 . يمكف استخدامو في اكثر مف كظيفة مف دكف التأثير عمى الشكؿ الخارجي لممبني 
ذا كاف  أف العمارة ىي نتاج مف كحدة كتناسؽ بيف : مراجع العمارة العشرة  ققد ذكر في كتاب فيتركفيسكا 

 لكالمبف , مالقك لشار إلى المبفأى ف الكريـ قد إف القرآؼ, كالجماؿ, كالمنفعة , جكانب ثالثة ىي المتانة 
مثؿ الذيف اتخذكا مف دكف اهلل أكلياء كمثؿ العنكبكت اتخذت  ) : الضعيؼ في قكؿ الحؽ تبارؾ كتعالى

فبيت كما , ساس متيف أى بيكت العنكبكت ليس ليا ؼ (ِ) ِ(أكىف البيكت لبيت العنكبكت لككانكا يعممكف ان كا 
 . ّأف عناصرىا كمكادىا ضعيفة 

 : النظرية العضكية في العمارة . 2/2.2 
ة كالتصميـ ق الداخمياتفي فراغتظير  حقيقة المبنيأف الصمة الكثيقة لممبني بالطبيعة كتؤكد عمى   
كالمتفحص , بيا فرانؾ لكيدرايت  لكقد ناد, ينمك كيتطكر عمى مراحؿ طبقان لالحتياجات المتزايدة  بيا

نسب  في تصميـ غريؽ إلً عتمد اافقد لنظرية يجدىا مشتقة أساسان مف العمارة االغريقية كالركمانية ليذه ا
إلى  منساني تؤدإلً ة الشكؿ ااعتقد ميكؿ أنجمك بأف معرؼ كما, نساني إلً المعابد عمى أساس نسب الجسـ ا

حاسيس كالمشاعر العضكية المنبعثة مف جسـ إلً الكتاب المعاصركف أف ا لكير, ؾ كفيـ العمارة اإدر
النظرية الحديثة لمعمارة ساس أى كىي , كتنعكس عمييا لبفلـنساف تمتد إلى التككينات المعمارية  ؿإلا

 . العضكية 
التي تتعمؽ باالحتياجات  للعمارة مرتبطة بكظيفة المبفكقد خمط بعض الكتاب القكؿ بأف فكرة ا 

ضافة حجرات إً شباع االحتياجات المتغيرة كذلؾ مثال بببً مح سذا صمـ المسكف بطريقة تإؼ ,االجتماعية
صحاب النظرية أ لمف ىذا المنطمؽ ير, ُمت العائمة كزاد عدد أفرادىا فيعتبر أنو مسكف عضكمفكمما 

كيجب أف , المظير الخارجي صفة مشابية لمعضك الطبيعي  شكميا كتككينيا فيلمعمارة في العضكية أف 
كىذا ما حث عمى ظيكر نظريات كثيرة كمختمفة كخالصة القكؿ  ,التأثير بالكحدة كالتجانس تعطي نفس

النسجاـ التاـ لتككينات المبني التناسب كاليست فقط  (  Organic Architecture)ف العمارة العضكية إً 

                                                   

 –ؼ  ُٕٗٗ , كمية اليندسة , اسيكط , مصر رسالة دكتكراه قسـ العمارة , التفكير االبداعي في عممية التصميـ المعمارم  ,حسف نكبي محمد ُ
 .  ّٕص 

 .  ُْسكرة العنكبكت آية  ِ
 .  ُٖص  ,ؼ  ََُِ , مي لمقرآفؿعجاز العإلجمعية ا, القاىرة , مصر , لسنة ؿالعمراف في ضكء القراءة  ,حسف نكبي محمد  ّ

  
1

 . ِّؼ , ص  ُٖٗٗ ,منشكرات دار االيماف الجديدة  , بيركت , لبناف , سكاف إلالمدينة كمشاكؿ ا ,أبرمز    نشارلزا  
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كالمكقع المقاـ عميو كالطبيعة المحيطة  ا أيضان التكامؿ التاـ بيف المبنىككؿ , كلكنو كأىجزائو مع المبنى
 . بو 

  :السكني كالتكيؼ نظرية التكافؽ . 2/3.2
ىؿ : خص في السؤاؿ التالي ؿسرة مسكنيا بأحد المقاييس الشائعة كالبسيطة كالتي تتعادة ما تقيـ ا ي  

آخر بالمعايير  لسيئة ؟ كذلؾ بمقارنتيا بما ىك متعارؼ عميو في المجتمع أك بمعفـ أحالة المسكف جيدة 
 . الثقافية كىي ما يجب أف تككف عميو حالة المسكف 

تعاني مف عدـ التكافؽ أك تعاني نيا إً ؼ المسكنية مع ىذه المعايير سرة ا ي حالة  كتتقابؿ فاذا لـ تتفؽ أى   
كداخؿ  ئية مف خارجبياؿسرة كنظاـ اجتماعي تتأثر بمجمكعتيف مف المؤثرات ا ي كخفاقا في التكافؽ , إً 

ليا الخارجية  المؤثرات البيكلكجية: اجتماعية مثالن . كتتمخص في مؤثرات بيكلكجية , سيككلكجية  , سرةا ي 
ة كالبركدة فالتيكية كالحرار , المباشر عمى البنياف الجسماني كراحة الجسـ كبالتالي عمى االنتاج ىاتأثير

لكث اليكاء كميا مؤثرات ليا تأثير كبير عمى حياة ا فراد يسبب جيكدان تكالرطكبة كالجفاؼ كشدة الضكء ك
مف المؤثرات الداخمية أك  كانت ىذه المؤثرات الخارجية أقكل فبذا ما , بة كعدـ الراحةآنفسية تؤدم إلى الؾ

سرة كنظاـ اجتماعي أف تحدث حالة مف ا ي ستمرارية ث تكازف بيف القكتيف مف ىنا كاف كالبد الدإذا لـ يح
يجازىا في إً سكني كالتي يمكف ـالتكيؼ كىي الفكرة المبدئية التي يبني عمييا أساس نظرية التكيؼ اؿ

 : تي ا ى 
تحدد التي سرة ا ي عمى  مستكل المجتمع كمعايير يعرؼ نمكذج التكيؼ المسكني بأنو الحدكد الثقافية   

ف حالة مف عدـ إً فبذا لـ تتقابؿ الظركؼ السكنية مع المعايير ؼ... الظركؼ السكنية المالئمة أك تعرؼ 
 . التكازف مؤكد حدكثيا في صكرة عدـ تكافؽ معيارم 

سرية تعرؼ أك ا ي ف حالة عدـ التكافؽ السكنى التي تحدث بعدـ مقابمة ىذه المعايير المجتمعية كإً      
ف التأثير المباشر أك الفكرم لحدكث مثؿ ىذه  تكضح حالة التكافؽ المسكني بمعني تكافؽ أك عدـ تكافؽ كا 

الحالة مف عدـ التكافؽ ىك حدكث ضغط بصكرة معينة عمى ا سرة كذلؾ أما في صكرة بيكلكجية أك 
ال فبف إً أنو البد مف حدكث عممية لمتخفيؼ أك التخمص مف ىذه الضغكط ك, سيككلكجية أك اجتماعية 

 . يصبح نتيجة حتمية  لأخرحدكث عكاقب 
أما حدكث تكيؼ , حدل ىذه الصكر أك في أكثر مف صكرة منياإً كىذه النتائج يمكف أف تحدث في      

كقد يحدث التكيؼ في صكرة تغييرات أك تعديالت بسيطة , سرة ا ي أك تأقمـ أك حدكث حالة مرضية ليذه 
 . حدكث تغيرات في العادات االسكانية كمثاؿ ذلؾ  , لكجيةكأك تغيرات سيؾ , سرةا ي في سمكؾ 

كىي تغيرات ثابتة نسبيا كمثاؿ ذلؾ  , سرة ذاتوا ي أما حدكث التأقمـ فيضمف حدكث تغييرات في بناء     
كفي حالة عدـ حدكث أم مف النتيجتيف السابقتيف فأف .. بناء أك الحالة الزكاجية  ى كضع خطة لعدد ا
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غالبا ما ك  ,أك اجتماعية ,أك عقمية  ,قبيا حدكث أمراض نفسيةحدكث حالة مرضية تككف متكقعة كعكا
 (ُ) .ُاالقتصادم لتحدث في حاالت انخفاض المستك

سرة كذلؾ باضافة ا ي تغيير المسكف الحالي لكي يفي اك يقابؿ احتياجات كقد يحدث التكيؼ في صكرة    
يحقؽ الجديد ذا كاف ىذا المسكف آخر إً أك االنتقاؿ إلى مسكف  , عادة تقسيـ المسكف الحاليإً أك  تعديؿ

 .  كذلؾ بيدؼ شامؿ كىك تحقيؽ الراحة ,عكامؿ الراحة كالرضا التي لـ  يحققيا المسكف الحالي لألسرة 
 :نظرية الحتمية السمككية .  4,2/ِ

البشرم كبمعنى مبسط تفيد  ر السمكؾمير البيئة المبنية سكؼ يؤدم إلى تغيمأف تغ نظريةاؿتفترض     
تصميمان معينان لمبنى أك حي سكني بحيث يغير  ىذه النظرية بأنو باستطاعة المخطط أك المصمـ أف ييعِّد

 , خدميو بعد استخداميـ ليذا المنشأكتقاليد كسمكؾ ساكنيو أك مست ىذا التصميـ أك التخطيط مف عادات
ة كبير ات تغير تفقد طرأ ُ ,ِخرلأي أف ىذه النظرية قد تحققت في أمكر معينة كلـ تتحقؽ في أمكر  نجدك

قمبو مسكف كفمثالن اختفى الفناء الداخمي كالذم يمثؿ مركز الحركة الرئيسة لؿ ,المسكف  تصميـعمى 
كمنو تستمد الضكء كاليكاء كالحيكية كركح الحركة لمساكنيف  عميوغرؼ اؿكؿ النفتاح بالحياة  النابض

كالشمس كالقمر كالنجـك كفي ذلؾ راحة كطمأنينة المتمثؿ بالسماء  االتصاؿ بالعالـ الخارجيكسيمة ك
سكار العالية لتأميف  ى كلجأنا إلى ا , مساكنناأسمكب الصناديؽ المقفمة ؿ كحؿ محؿ ذلؾ, لمساكف

ككانت الطريقة الكحيدة مسكف الذم أدل إلى حجب الضكء كاليكاء عف غرؼ اؿ الخصكصية ا مر
ر كامؿ مأدل الى تغيالتصميـ إف ىذا  ِ ,ّلنكافذ الغرؼالخصكصية ىي االغالؽ الدائـ  لممحافظة عمى

ة كثقاؼ البشرم النابع مف عادات كتقاليد كتراثىـ أدل إلى اختالؿ في سمكؾك , سكففي حياة ساكني الـ
نقساـ المسكف بيف فراغات كأثاث عربي ااالزدكاجية في الحياة اليكمية كالتبايف الحاد بكجد أى مما , المجتمع 
 أكثر كضكحان الحديثة مجاؿ التخطيط العمراني كاف ا ثر السمبي لتخطيط ا حياء السكنية فيك, كغربي 

تباعدت  كأشد ضرران فمقد تجزأت لحمة النسيج العمراني لمحي كتباعدت المساكف عف بعضيا كمعيا
فراح كاحدة يعيشكف أ العكاطؼ كالعالقات اإلنسانية التي كانت تربط الجيراف ببعضيـ كتجعؿ منيـ أسرة

       .ىمـك كمكابدة الحياة كأتراح بعضيـ في جك مف ا لفة كالمحبة كالعشرة تساعدىـ عمى تخطي

السمكؾ البشرم  كثيرا في  أما االحتماؿ الثاني مف النظرية كالذم يرل أف تغيير البيئة المبنية ال يغير    
 غير طريقتنا في الجمكستتلـ  مثالن ؼ تقاليدنا كعاداتنابعض مف  حيث لـ تغير المساكف كتقنيتيا الحديثة

ككضع « كانكف»في  الشعاؿ الحطبازلنا نألؼ أجيزة التدفئة الكيربائية ـكرغـ تكفر  ,عمى ا رض

                                                   

 .  ُُٖص  ,مرجع سابؽ  ,كف كالبيئة االسكاف كالمس ,سمكل أحمد محمد سعيد   ُ

 . ُْص , مرجع سابؽ , العمارة قكاعد كأساليب تقييـ المبني , ِسّذ شهبة أزّذ   2

 . َٓص, مرجع سابؽ , (المنزؿ العربي في الكسط الحضرم في الماضي كالحاضر كالمستقبؿ ) مشكالت التحضر  ,حسف  فتحي  ّ
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صمية بطريقة عصرية  ى الحياة ا لؿة في العكدة إً رغب كاليدؼ مف ذلؾ ليس التدفئة كحدىا كلكففيو البخكر
ُ. 

 :نظريات التغير . 2/5.2

 ليو كيمكفبات التغيير كالعكامؿ التي تؤدم إً نظريات التغير االجتماعي تمثؿ أطر عامة لمسبف إً      
ـز لتصميـ كتنفيذ المباني السكنية بما يتناسب حداث التعديؿ الالاالستفادة مف نظريات التغير في إً 
عف ىذه القيـ كالمعايير كلذلؾ فنحف ال ندعي  لفالتغيير ال يتـ بمنأ, كظركؼ المجتمع كقيمو كمعاييره 

       ,  نماذج كليدة الثقافة الخاصة بالمجتمع لؿإً  أىمية استيراد نماذج لمتغيير بقدر ما ييمنا أف نصؿ
فضال عف أنو ظاىرة عامة كخاصة تتميز بيا أنشطة ككقائع الحياة االجتماعية ,  كجكبيوالتغير حقيقة ؼ

تمعات البشرية كىك سبيؿ بقائيا كنمكىا كعف طريقو تكاجو المجتمعات متطمبات فيك ضركرة حياتية لممج
ستمرار لذلؾ مف الضركرم أف اكلما كانت احتياجات أفراد المجتمع متغيرة ب, أفرادىا كحاجاتيـ المتجددة 

بالمجتمع كيتكازف مع النسؽ االجتماعي , فراد  ى كفؽ متطمبات كاحتياجات ا ان ك مكجو ان يككف التغير مقصكد
مف ثقافة المجتمع كىك جانب يتغير بسرعة أكثر مف  المادمالظركؼ السكنية الجانب تعكس كعمكما , ِ

شئة االجتماعية حيث أف تغيرىا يككف أبطأ فتكالتي تمثؿ بعض جكانبيا ظركؼ اؿالجكانب الالمادية 
الظركؼ السكنية كمف ىنا كتككف االستجابة التالؤمية مف الجانب الالمادم غير مجارية كسرعة تغير 

 .ّيظير التكتر في النسؽ االجتماعي

, كعمـ النفس , استمدت النظريات المستخدمة في الدراسة مفاىيميا ا ساسية مف العمـك المختمفة        
لذلؾ أصبحت المادة العممية التي ترتكز عمييا كفيرة تقـك , كالخدمة االجتماعية , كاالجتماع , كالعمارة 
كعميو فقد تـ , ـ العالقات االجتماعية كما تحققو مف إشباع الحاجات النفسية كاالجتماعية لمفرد عمى فو

 .االستفادة بشكؿ تكاممي مف مجمكعة النظريات التي سبؽ عرضيا 

 

 

 

                                                   
1

 , مرجع سابؽ , ندكة االسكاف الثانية بعنكاف السكف الميسر ,العناصر المعمارية لمشاريع المساكف الشعبية  ,خالد عبد العزيزالطياش   
 .ٗص 

2
-253ص, ف  2002, اٌّىزت اٌدبِؼٍ اٌسذَث , اٖعىٕذسَخ ,ِصش , غشَمخ اٌخذِخ اٖخزّبػُخ فٍ رٕظُُ اٌّدزّغ , أزّذ ِصطفٍ خبغش   

254 . 
3

 ص,ف 2004, اٌّىزجخ اٌّصشَخ , اٖعىٕذسَخ , ِصش , اٌزغُش اٖخزّبػٍ , فبدَخ ػّش اٌدىٍٖٔ   
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 الفصؿ الثالث                                       
                        
 لدراسة ادبيات أ                      

 
 .اإلسكاف في ليبيا  

 .لمسكف االجتماعية ؿكظيفة اؿ 

 .االعتبارات الكظيفية المؤثرة في البيئة السكنية  

 .العاـ  كر الخدمة االجتماعية في مجاؿ اإلسكافد  
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االجتماعي  تحظى قضية اإلسكاف بأكلكية خاصة عند تحديد ا ىداؼ كرسـ سياسات التطكر كالتغير     
مفيـك المسألة اإلسكانية قضية تكفير المأكل لممكاطف لما لممسكف مف أىمية  لكيتعد, كالثقافي بالمجتمع 

تأثيرىا المباشر عمى النمك جتماعييف باإلضافة إلي ستقرار االالفي حياة العائمة كفي إرساء ا مف كا
, كالذل يتضح في مضاعفة الزيادة لمكاطف الشغؿ كانتاج المكاد ا كلية كالتجييزات المختمفة , االقتصادل

كالحضارية بالمؤشرات , كالثقافية  , كتقيس المعايير الدكلية تقدـ المجتمعات في جكانبيا  االجتماعية
 .ككذلؾ معدؿ التنفيذ السنكل لممساكف  , لممسكف الكاحدالرقمية الدالة عمى معدؿ  الطمب السنكم 

ل حدإً كالمتتبع لمسيرة اإلسكاف بالمجتمع الميبي خالؿ العقكد الماضية يجد أف قضية االسكاف شكمت    
ليف عمى حد سكاء ككنيا قضية فئات عريضة ئكالقضايا الرئيسية التي شغمت كتشغؿ باؿ المكاطنيف كالمس

 .ستجابة لمحاجيات السكنية الممحة الؿ. مف المجتمع الميبي 
فمنذ بداية النصؼ الثاني مف القرف العشريف شيد المجتمع الميبي مرحمة تحكؿ كتغير شامؿ أثرت      

نتجت مباشرة عف ظيكر النفط فقد أحدث عائد البتركؿ تغيرات كاسعة , عمى قطاع العمراف كاإلسكاف 
 ُْٔٗ-ُْٓٗبيف عامي ً%ُِتجاه لمحياة في المدف بنسبة الا رتفعافمثالن . سريعة كمستمرة بالمجتمع 

قميـ طرابمس مما جعؿ التخطيط الشامؿ إً حؿ حكؿ المدف خاصة في كما تناقص عدد السكاف الرُّر ,  ُؼ
أىمية بالغة كخاصة بالمدف الساحمية كمدينتي طرابمس كبنغازل لسيطرتيما المركزية  الممناطؽ المأىكلة ذ

كأدل االزدحاـ السكاني بياتيف المدينتيف إلي ظيكر تكدس  , ماعية كتجارية لألعماؿكككنيما أقطاب اجت
 :-عمراني في العديد مف مناطقيما تمثؿ في 

 

كمحاكلة المتصاص السكاف الجدد في ا حياء القديمة القائمة كذلؾ  اإلسكاف اليامشيظيكر  
باستخداـ الفراغات المتاحة لمسكف فييا مما ترتب عميو رفع الكثافة السكنية بالمباني القائمة 

كخاصة في مراكز المدينتيف كالمناطؽ التراثية فييما , برغـ افتقارىا إلصالحات أساسية لمكصكؿ 
 . ِالالئؽ إلى المستكل السكني

تمثؿ في إقامة أحياء سكنية عشكائية عمى تقسيمات ارتجالية غير ـكاؿ ّتمقائياإلسكاف اؿظيكر  
مف ناحية قكانيف تقسيـ ا راضي كتنظيـ المباني كليس لألجيزة مخططة كغير مرخص بيا 

,  عمى امتدادات الطرؽ كفي الحقكؿ الزراعيةنتشرت في عدة أماكف ا, الرسمية سمطاف عمييا 
يتـ داخميا النـك كتناكؿ الطعاـ , كأحياء الصفيح كالخشب المككنة مف غرفة كاحدة ضيقة 

                                                   
1

 .  4ص  ,ف  1969ٔىفّجش  , اٌزمشَش إٌهبئٍ  ,ِخطػ غشاثٍظ اٌشبًِ  , ِؤعغخ واَزٕح اٌؼبٌُّخ   
 . ِص /  ِج / المشاكؿ السياسة البرامج  ,اإلسكاف في ليبيا  ,مؤسسة دككسيادس   ِ

يضر بالمصمحة العامة في مستكل مبانييا أك كثافتيا أك لظركؼ التجييزات المكجكدة بيا كغيرىا مف المعايير سكف مخالؼ / تمقائي السكف اؿ  ّ
  .الصحية كالفنية المناسبة لمسكف السميـ 
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كمعظميا بال دكرات مياه كيتـ جمب المياه إلييا مف ا ماكف , كاالستحماـ كاستقباؿ الضيكؼ
 .ُالمجاكرة كتخمك مف أم أجيزة منزلية

   
تطكر كحدث , سكانية مف الدكلة لمرفع مف مستكل اإلسكاف إً ظيرت محاكالت  ا الكضع نتيجة ليذ   

ؼ إذ بمغ مجمؿ المباني السكنية في ليبيا  ُٗٔٗفي الفترة مف منتصؼ الخمسينات كحتى  إسكاني بسيط
غير أف  مكجات اليجرة السكانية بحثا عف العمؿ كتحسيف ظركؼ المعيشة أدت الي , ِ ان مسكف َُِّْٗ

منخفضة ميجكرة  مدف الساحمية كخاصة طرابمس كبنغازم كذلؾ عمى أراضو تساع رقعة الصفيح حكؿ اؿإً 
مثؿ أحياء مدف الصفيح التي كانت جنكب طرابمس كالتي كانت معرضة أك معرضة لفيضانات الكدياف 

سيدم خميفو كحي طريؽ  كحي, كحي سيدم المصرم , كأحياء باب بف عشير  ,نات كادل المجنيفالفيض
كعمى غرار ا حياء التي تككنت بطرابمس , سكانية إً محميا مشاريع  تياء التي حؿكغيرىا مف ا ح المطار

 .بمدينة بنغازم  لظيرت أحياء أخر
كمثؿ , اط اإلسكاني ؼ تغيران ممحكظان في النش ََِِؼ كحتى عاـ  ُٗٔٗكما شيدت الفترة مف   

اليدؼ الرئيسي لتمبية , في الجماىيرية  ثقؿ التحكات اإلسكانيةؼ ُٖٖٗات كحتى مطمع السبعيف
عشرات اآلالؼ مف ت شيدؼيكاء كؿ ا سر  الميبية في كحدات سكنية الئقة إللمسياسة اإلسكانية لمدكلة 

بمقدار ؼ  ٖٖ -َٕاإلنفاؽ عمى قطاع اإلسكاف خالؿ الفترة مف معدؿ كارتفع , الكحدات السكنية 
المبذكؿ كتحمؿ الدكلة القسط ا كفر ؿ كىذا يدؿ داللة كاضحة عمى ضخامة المجيكد . د . ـ  ٖ.ِّٕٓ

مف مجمكع ىذه المساكف بينما لـ يساىـ % ِ.َٕمف نفقات ىذه اإلنجازات إذ تكلت تمكيؿ أكثر مف 
كبقدر ما حؿ تدخؿ الدكلة مشاكؿ  ّمف المجمكع %  ٖ.ِٗإال بنسبة  الميبيةالقطاع الخاص بما فيو ا سر

التي عانت مف انعداـ , السكاف الشعبي إً لعقارية في مساكف سكاف ا سر بقدر ما اىدر ثركات المجتمع اإً 
الصيانة كضعؼ مستكيات التصميـ كالتخطيط الذم كاف متسارعا لسد حاجات تضخـ عدد السكاف دكف 

 . تمبية احتياجاتيـ االجتماعية كالنفسية كالعمرانية 
كبمغ  ْلمقطاع العاـ أك الخاصؼ ذركة النشاط في تشييد الكحدات السكنية سكاء  ُْٕٗسنة تعتبر ك  

ؼ عف طريؽ ا جيزة الشعبية مف إسكاف عاـ ك  ٖٖ-َٕإجمالي عدد المساكف المنفذة خالؿ الفترة مف 
سكاف مشركعات عامة  سكاف استثمارم كا  كحدة سكنية أم  ُُٖٔٗٓإسكاف زراعي كمدف كقرل متكاممة كا 

ذاتي أك الجمعيات التعاكنية أك عف طريؽ كما نفذ عف طريؽ ا فراد سكاء بالمجيكد اؿ% ٔ.ّّبنسبة 
مف إجمالي الكحدات % ْ.ُٔكحدة سكنية أم بنسبة  ِِٕٖٖٓمصرؼ االدخار أك المصارؼ التجارية 

                                                   
 .ّٗص ,ؼ ُٕٗٗ, نجمك المصرية مكتبة ا ى , مصر , حياء  ى تجديد ا. لميدم عثماف شديد , ماجد محمد ا لاحمد خالد عالـ , يحي ُ
2

ِطجؼخ اٌهُئخ اٌىغُٕخ , اٌهُئخ اٌىغُٕخ ٌٍّؼٍىِبد واٌزىثُك ,  اٌدّبهُشَخ , ف  1995إٌزبئح إٌهبئُخ ٌٍزؼذاد اٌؼبَ ٌٍّجبٍٔ واٌّغبوٓ وإٌّشآد ٌؼبَ  

 . 13ص, ف  1998ٌٍّؼٍىِبد واٌزىثُك 
  . ٖدراسة غير منشكرة ص  ,ؼ  ُٕٗٗ, الجماىيرية ,  ُٓٗٗمقترح البرنامج الثالثي لقطاع اإلسكاف  ,قدكرة محمكد   ّ

 . ُجدكؿ رقـ  ,مرجع سابؽ  ,مقترح البرنامج الثالثي لقطاع اإلسكاف ,محمكد قدكرة  ْ
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كحدة سكنية دكف اعتبار  ََٓ.ُٓكبمغ  المتكسط السنكم لما تـ تنفيذه مف كحدات سكنية ,  ُالمنفذة
 ان ممحكظ ان زداد عدد المساكف ازدياداكحدة سكنية حيث  ََُُٕٖلممساكف الجارم تنفيذىا كالتي تقدر بػ 

 كمثمت المباني االرضية ما نسبتو كاختمفت أنكاعيا 
 %ّ.ُْمف مجمكع المباني المشيدة في حيف مثمت العمارات متكسطة االرتفاع نسبة % ٕ.ّٖ

حؿ مشكمة كمرت محاكالت الدكلة المؤثرة ؿ, ِ % ِكاالبراج السكنية مف خمس طكابؽ فما فكؽ نسبة 
[ ؼ ََِِ -ُٖٓٗ]كالفترة مف [ ؼ  ُْٖٗ -ُٗٔٗ]اإلسكاف بمساريف أساسييف خالؿ الفترة مف 

تحكؿ خالليما دكر الدكلة مف الضامف لمسكف إلي الداعـ لمسكف كاف ليما ا ثر ا كبر في تشكيؿ 
ؤثر في نظاـ حياة الرصيد السكني القائـ كما طرأ عميو مف تغيرات في مقابمة المستجدات الحديثة التي ت

 .ّا سرة الميبية كسعييا المستمر لتحسيف ظركؼ سكنيا 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

 لبعض المشاريع ااسكانية  نماذج ( 3/1)شكؿ                                 
                                                                 

              : مراجعة عامة لمسياسات اإلسكانية .3/1.1
 :مف خالؿ المراجعة العامة لمسياسات اإلسكانية عمى مدل العقكد الماضية يمكف استخالص 

 :ؼ1969-1950مرحمة ما قبؿ الثكرة . ُ.ُ.ُ/ّ

 ُٓٔٗ – َُٓٗصحب التغيرات االجتماعية كاالقتصادية السريعة في المدف الميبية خالؿ الفترة مف 
ؼ كخاصة في مدينة طرابمس باعتبارىا أىـ المدف الميبية ازدياد الرغبة في الحصكؿ عمى مستكل سكني 

تأثير السيارة بشكؿ محدكد كأصبح  رأفضؿ مف مجرد ممجأ بسيط مككف مف سقؼ كأربع جدراف كظو
يض مف المعرفة مما الطمكح يتطمع إلى كحدة سكنية تسد متطمبات سيارة جديدة كعائمة آخذة باالزدياد كؼ

                                                   
 . ِٔص  – ُّٗٗ –مصمحة التخطيط العمراني طرابمس  –تطكر ا كضاع السكنية بالجماىيرية / أحمد عمي محمكد   ُ
2

 . 20ص –ِشخغ عبثك  -اٌهُئخ اٌىغُٕخ ٌٍّؼٍىِبد واٌزىثُك.-ف  1995إٌزبئح إٌهبئُخ ٌٍزؼذاد اٌؼبَ ٌٍّجبٍٔ واٌّغبوٓ وإٌّشآد ٌؼبَ    
 . ُُص ,مرجع سابؽ  ,المعايير التخطيطية لمسكف كا حياء السكنية  ,أسماء الميدم شرؼ الديف  ّ
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ؼ في طرابمس متكاضعة قميمة العدد ُٔٔٗيقدمو العالـ الحديث ككانت المباني السكنية حتى عاـ 
مف دكر أكدكريف مع فناء في أغمب االحياف [  الحكش]  البيكت التقميديةفقد شكمت , محدكدة ا نكاع
 ان حديث ان سكني ان باعتبارىا نكعدارات اؿفي حيف شكمت , مف المباني السكنية القائمة % ُ.ِْداخمي  نسبة 

كاستمر , مف المباني السكنية القائمة % ٓ.ٔمف دكر أك دكريف مع حديقة كدكف فناء داخمي نسبة  ان مككف
 .ُمف المباني السكنية القائمة% ٗ.ُّبنسبة   كالسكف اليامشي%ّ.ِٔبنسبة  السكف العشكائيكجكد 

(ُ). 
كعانى الكضع السكنى القائـ مف كجكد كثافات عالية في جميع أنكاع اإلسكاف باستثناء الدارات مما   

دؿ عمى ميؿ السكاف لمعيش اختياريان في شكؿ جماعات حتى بالمناطؽ الحديثة كبمغ معدؿ إشغاؿ ا سر 
المساكف قامت الدكلة  النقص في عدد ؾكلتدار(ِ), ِأسرة بالنسبة لممدينة بمجمميا ْ.ُلكؿ كحدة سكنية 

كحدة سكنية كبمغ عدد الكحدات  ُُُٖؼ عمى تنفيذ مشركع اإلسكاف المتكسط بعددُٔٔٗبالتعاقد عاـ 
كبمغ عدد المساكف , كحدة سكنية في كؿ مف مدينتي طرابمس كبنغازم  ِّّؼ ُٗٔٗالمنفذة حتى عاـ 

يف العاـ كالخاص بمتكسط ألؼ مسكف لمقطاع ِٔؼ ُٗٔٗ-ُْٔٗالتي تـ إنشاؤىا خالؿ الفترة مف 
, نسمة  َََُلكؿ  ان مسكف ٖٖ.ِكمثؿ معدؿ نشاط الدكلة في إنشاء المساكف  ان مسكف ُِٕٓسنكم قدره 

ألؼ مسكف إذ بمغ عدد  ٓٔؼ بػُٗٔٗكقدر النقص في عدد المساكف عف عدد ا سر في ليبيا عاـ 
غير صالح لمسكف أم بنسبة ألؼ مكاف ىامشي ك َُِألؼ مكاف تضمنت  ََّأماكف المعيشة القائمة 

 .مف رصيد ا ماكف السكنية القائمة% َْ
 

 : مرحمة مابعد الثكرة كيمكف تقسيميا إلي عقكد . ُ.ُ.ِ/ّ

 :ؼ1980-1970العقد ا كؿ . ُ.ُ.ِ.ُ/ّ

خالؿ ىذه الحقبة لتحقيؽ الغاية المتمثمة في تكفير مسكف  لعبت الدكلة دكران رئيسيان في تكفير السكف     
صحي الئؽ لكؿ مكاطف  كذلؾ مف خالؿ تكفير ا راضي كمكاد البناء كتأميف التمكيؿ الالـز كساعد في 
نجاح ىذا الدكر تككيف أجيزة مساعدة تكلت التعاقد عمى تنفيذ العشرات اآلالؼ مف الكحدات السكنية مف 

 : أمثمتيا  أمانة اإلسكاف كأدكاتيا التنفيذية التالية فسكانية العامة ـخالؿ المشاريع اإل
 .المؤسسة العامة لإلسكاف  .ُ
 . شركة االستثمارات الكطنية  .ِ

 . مجمس التنمية الزراعية  .ّ

 .أمانة الزراعة .ْ

                                                   

 . ٖٗمرجع سابؽ  ص  ,مخطط طرابمس الشامؿ  ,مؤسسة كايتنج العالمية ُ  
 . ٖٖمرجع سابؽ ص  ,مخطط طرابمس الشامؿ  ,مؤسسة كايتنج العالمية ِ  
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 . ُالييئة العامة لألكقاؼ .ٓ

o  المؤسسة العامة لإلسكاف: 
راؼ عمى تنفيذ الكحدات السكنية لمفئات كأسندت ليا ميمة اإلشؼ  َُٕٗ-ُِ-ُٕأنشئت في   

كصكال لتغطية االحتياجات الممحة كالعاجمة التي المعدكمة كمحدكدة الدخؿ كتعكيض المساكف الغير ثابتة 
  :-كذلؾ مف خالؿ المشاريع اإلسكانية التالية تكفؿ القضاء عمى ظاىرة الخياـ كبيكت الصفيح 

كحدة سكنية تكزعت عمى كامؿ  ْٕٕٗلمؤسسة بتنفيذ كقامت ا اإلسكاف المتكسطاستكماؿ مشركع   
مناطؽ الجماىيرية ككانت المباني السكنية عبارة عف عمارات متكسطة االرتفاع كدارات أرضية كمف 

 , طابقيف محاطة بحدائؽ مف جميع الجيات كمف أمثمتيا الدارات ا رضية في كؿ مف طريؽ قرجي
طار العمراني لو بتنفيذ المرافؽ إلً م تنفيذه اف يستكمؿ اكركعي ؼ, كتاجكراء بطرابمس , كسكؽ الجمعة

 .العامة المتعمقة بو 
 َُٕٗكشرع في تنفيذه عاـ  , مشكمة اإلسكاف القائمةؿ ان سريع حالن جاء  ك اإلسكاف العاجؿمشركع   

 ,كسبيا , كدرنة , كبنغازم , كحدة سكنية مكزعة عمى كؿ مف طرابمس ِٖٗكبمغ عدد كحداتو , ؼ 
ككانت الكحدات السكنية عبارة عف دارات أرضية كمف طابقيف كمف أمثمتيا الدارات ا رضية في كؿ 

 . كالدريبي  , كأبكسميـ , كالفرناج , مف غكط الشعاؿ

بمغ عدد كحداتو , أىـ كأضخـ المشاريع اإلسكانية العامة في الجماىيرية  اإلسكاف العاـمشركع   
كتنكعت أنماط المباني السكنية التابعة لممشركع مف , كحدة سكنية تغطي جميع أنحاء البالد  ِْْٓٗ

طكابؽ أك دكر أرضية كمف (  ٓ-ْ) متكسطة االرتفاع عالية كطابؽ كعمارات (  ُّ) أبراج سكنية 
كاعتمد ِمات كالمرافؽ كما كجدت التجمعات السكنية المتكاممة التي اشتممت عمى الخد , طابقيف

كذلؾ في غياب الككادر الكطنية خالؿ مراحؿ , تخطيطيا كتصميميا عمى مكاتب استشارية عالمية 
 , العممية التصميمية كالتنفيذية كانعداـ أم برامج تقيمية تكاكب مراحؿ التخطيط كالتصميـ كالتنفيذ

تو الكظيفية ستعماؿ كتحديد كفاءلالمة المشركع السكني ءكأيضان خالؿ فترات الحقة لتقييـ مدل مال
 . ّمع قمة برامج الصيانة 

كجاء نتيجة لطمكح الدكلة في تنفيذ أكبر عدد مف الكحدات السكنية في  اإلسكاف الصناعيمشركع   
ككانت المباني السكنية المصنعة عبارة  , أقؿ فترة زمنية كأسمكب أسرع في التنفيذ كأرخص في التكمفة

طكابؽ كتعددت الشركات  ْكمتكسطة االرتفاع  , طكابؽ ٖ-ٕعالية االرتفاع عف عمارات سكنية 
كحدة في  َََّالمنفذة مف شركات كطنية كأجنبية كبمغ عدد الكحدات المتعاقد عمى تنفيذىا 

                                                   
, طرابمس ( ماجي سابقا ) المطبعة الميبية   ,أىمانة االسكاف  , الجماىيرية , ؼ  ُٕٓٗ-ُٗٔٗلثكرة دليؿ قطاع االسكاف خالؿ سنكات  ا ُ

 . ِٓص  , الجماىيرية 
2

ِٕعىبْ     . 8ص, . ف1975, ِطبثغ اٌثىسح اٌؼشثُخ  , اٌدّهىسَخ اٌؼشثُخ اٌٍُجُخ , اٌّؤعغخ اٌؼبِخ ٌ

 
3

 . ِّ-َّمرجع سابؽ ص , ؼ  ُٕٓٗ-ُٗٔٗلثكرة سكاف خالؿ سنكات  ادليؿ قطاع اإلً     
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كبمغ عدد الكحدات المتعاقد عمى  , مشركع إسكاف سبياك, كحدة في بنغازم  ََٔك  , طرابمس
( طكابؽ  ٓ-ْ) كانت المباني عبارة عف عمارات متكسطة االرتفاع كحدة سكنية ك ِٖٖٔتنفيذىا 

دكف تكعية مسبقة إلى المساكف الجديدة في المشاريع  انتقؿ السكافك ,ُكمنازؿ أرضية محاطة بحدائؽ
لكثير مما جعؿ الييا في حياتيـ اليكمية اعتادكا عتعديؿ العادات االستيالكية كا نماط المعيشية التي ؿ

عف السكف فييا كلجأكا إلى إقامة خياـ أك بيكت لمشعر في حدائؽ مساكنيـ يعزفكف مف السكاف 
 . ِالجديدة ليقيمكا فييا 

 : التي تمكليا أجيزة أخرل مثؿ  المشركعات ااستثماريةكما أشرفت المؤسسة عمى تنفيذ 
كحدة  َّْٔ المنفذة  كحداتجمالي لؿإلً اعدد اؿمشركعات الييئة العامة لمضماف االجتماعي كبمغ   

 .سكنية 

مشركعات المصرؼ الصناعي العقارم كمف أمثمتيا مشركع الحميتنة اإلسكاني في بنغازم كاحتكل   
 . كحدة سكنية  َٖٖكمشركع إسكاف كمكاتب طرابمس كتككف مف ,كحدة سكنية  ِّْعمى 

ختمفة كقطاع الـ المشاريع اإلسكانية التابعة لقطاعات التنميةكما أشرفت المؤسسة عمى تنفيذ     
كحدة مكزعة عمى  ْٗٔٓالصناعة كالكيرباء كالنفط كالزراعة كبمغ إجمالي عدد الكحدات السكنية المنفذة  

أشرفت كذلؾ عمى إنشاء العديد مف المدف كالقرل السكنية المتكاممة بكؿ مف , عدة مناطؽ في الجماىيرية 
 .ّف المناطؽكغيرىا ـ,كالشقيقة  ,كالقريات ,كطبقة ,كالشكيرؼ , انتالت
o  شركة ااستثمارات الكطنية: 
كحدة مكزعة عمى مناطؽ متعددة في  َُٗٗبمغ عدد الكحدات السكنية المنفذة التابعة ليا      

 .  الجماىيرية
o  مجمس التنمية الزراعية: 

تضمف برنامج المجمس إنشاء مزارع متكاممة شاممة المساكف الزراعية كالحظائر  كالمخازف كاالحكاش 
 .مسكف ُُّٖٕكبمغ عدد المساكف المنجزة  فيو نحك , كغيرىا 
o  أمانة الزراعة:  

 . كحدة سكنية مكزعة عمى المشركعات الزراعية ٕٔٓبمغ عدد الكحدات المتعاقد عمى تنفيذىا 
 

 

 

o لعامة لألكقاؼ الييئة ا:  

                                                   
1

 .52ص,  ِشخغ عبثك, اٌّؤعغخ اٌؼبِخ ٌّعىبْ   
2

 .304ص , ِشخغ عبثك , ِمىِبد وِِٗر اٌّدزّؼبد اٌصسشاوَخ فٍ ثؼط اٌجٍذاْ اٌؼشثُخ,   صٗذ ِسّذ ٔىسٌ اٌصّصبَ     
3

 .  64ص ,مرجع سابؽ  ,اٌّؤعغخ اٌؼبِخ ٌّعىبْ 
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كمبنى في بنغازم  ,كميداف السكيحمي ,سكنية في طرابمس في كؿ مف شارع الزاكية  مبافو  ْنفذت 
  .ُكحدة  َٕكبمغ إجمالي عدد الكحدات السكنية 

 
o العقارم كاإلسكاف التعاكني برامج اإلقراض الجيكد الفرديةك . 

ألؼ كحدة سكنية بما يعادؿ  ُّٗتـ خالؿ ىذه الفترة تحقيؽ معدالت عالية في التنفيذ قدرت بحكالي  
 .ِأسرة ّٓ.ُمسكف لكؿ ألؼ مكاطف كمسكف لكؿ (  ٕ.ٔ) 
 

 :ؼ 1992-1981العقد الثاني .  ُ.ُ.ِ.ِ/ّ

انحصار دكر  شيد ىذا العقد تبدالن في محاكر السياسة اإلسكانية ك يتجو محكرىذه السياسة نحك   
حيث تبدؿ دكرىا مف الضامف إلي الداعـ  نتج ذلؾ عف ا زمة االقتصادية  الدكلة في تكفير المساكف

في مطمع السبعينات إلى % ُٕمف  العالمية الثانية التي أدت إلى تراجع نسبة اإلنفاؽ عمى قطاع اإلسكاف
كتـ خالؿ ىذه الفترة تقميص دكر بعض المؤسسات التي ساىمت في تنفيذ  ّات في مطمع الثمانيف% ٗ

ؼ كجمد  ُُٖٗكتمكيؿ مختمؼ البرامج اإلسكانية كمنيا المؤسسة العامة لإلسكاف التي ألغيت في عاـ 
كاإلسكاف الزراعي لعدـ تكفر التمكيؿ كما ألغيت أمانة [ اإلسكاف التعاكني ] نشاط الجمعيات اإلسكانية 

كتراجع دكر القطاع الخاص كالقطاع االستثمارم الكطني ككنتيجة لمقيكد  , ؼ ُْٖٗف في عاـ اإلسكا
التي فرضتيا التشريعات التي صدرت خالؿ ىذه الفترة تدىكرت أكضاع جياز المقاكالت كلـ تتمكف 

ىا كف جديدة لعدة أسباب أىـامسنشاء إلقراض اإلالمصارؼ التجارية مف المساىمة الفاعمة في تمكيؿ 
ضعؼ دخكؿ المقرضيف مما أدل إلي تراخييـ عف سداد ا قساط كاجبة السداد لما تـ صرفو مف قركض 

حيث تراجعت معدالت التنفيذ إلى ْىذا التغير في السياسات إلي تدني مستكل التمكيؿ كالتنفيذ  لكقد أد
حمة عمى المحاكر كارتكزت السياسة اإلسكانية الجديدة في ىذه المر ٓمسكف لكؿ ألؼ مكاطف(  ّ.ِ)

 : التالية 

                                                   
 .  َٕص  ,مرجع سابؽ   ,ؼ  ُٕٓٗ-ُٗٔٗلثكرة خالؿ سنكات  ادليؿ قطاع اإلسكاف  ُ

   امؿ إلنشاء المساكف بأسمكب تعاكني تـ عف طريقو تيسير الحصكؿ عمى ا راضي المناسبة كتحكيؿ صفتيا لتككف نظاـ متؾ/ اإلسكاف التعاكني
تاحتيا لممنتفعيف بالمجاف مع تكفير الخبرة المتخصصة في إعداد تصميمات المساكف كاإلش عداد التخطيطات الضركرية ليا كا  راؼ صالحة لمبناء كا 

اد البناء بأسعار مناسبة مع تحمؿ تكمفة نقميا كميان أك جزئيان حسب مستكل دخكؿ المنتفعيف ببضافة إلى حسف عمى تنفيذىا فضالن عف إتاحة مك
سنكم أكثر اختيار العناصر ا مينة مف المقاكليف كالقياـ بمحاسبتيـ طبقان لألصكؿ المرعية ككذلؾ منح القركض لممنتفعيف بحيث ال يتجاكز قسطيا اؿ

 .ٕٕص  ,مرجع سابؽ ,  إلسكافأىأمانة ا,ؼ  ُٕٓٗ-ُٗٔٗلثكرة خالؿ سنكات  ادليؿ قطاع اإلسكاف , د منيامف دخؿ المستفي% ِٓمف 
 . ْص, ؼ  ََِِ, الجماىيرية العربية الشعبية االشتراكية  العظمي  ,مشركع السياسة كالتطكير العمراني  عاـ مجمس التخطيط اؿ ِ

 ( . ِ) جدكؿ رقـ  ,مرجع سابؽ  , (ؼ  ُٕٗٗ-ُٓٗٗ) لقطاع اإلسكاف قترح البرنامج الثالثي ـ –محمكد قدكرة   ّ

4
,    ؼ  ََِٓ, الجماىيرية العربية الميبية  ,اٌٍدٕخ اٌشؼجُخ اٌؼبِخ ٌٍزخطُػ  , ِزوشح زىي ٍِف اٖعىبْ ٌٍؼشض ػًٍ ِدٍظ اٌزخطُػ اٌؼبَ   

 . ِص

 . ٔمرجع سابؽ ص  ,راني مجمس التخطيط العاـ مشركع السياسة اإلسكانية كالتطكير العـ   ٓ
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مصرؼ االدخار ) إقراض المكاطنيف مف خالؿ المصارؼ لبناء مساكنيـ / اإلقراض العقارم  .ُ

 ( . المصارؼ التجارية  –كاالستثمار العقارم 
صندكؽ  –المجمس الكطني لالستثمار العقارم ) تستثمر في مجاؿ اإلسكاف / الجيات العامة  .ِ

 .( شركات البناء بالبمديات  –شركة ليبيا لمتأميف  –الضماف االجتماعي 

 . ُيشيدكف منازليـ مف مدخراتيـ الذاتية/ التمكيؿ الذاتي .ّ

تتكلى رعاية ذكم الدخؿ المحدكد مف خالؿ رصد مخصصات لإلسكاف العاـ / الدكلة  .ْ
 .بالميزانيات 

% َْمف الكحدات السكنية بتمكيؿ ذاتي مف المكاطنيف كقركض مف المصارؼ ك % َٔكنفذت نسبة   
ت قديمة تـ اتـ تمكيميا مف الخزانة العامة لمشركعات إسكاف عاـ أغمبيا مشركعات متأخرة كتعاقد

ة ألؼ كحد َُٗمف المستيدؼ حيث لـ ينفذ سكل % ٓٔاستكماليا كبذلؾ تـ تنفيذ نسبة ال تزيد عف 
 .ِؼُٗٗٗ-ُُٖٗسكنية خالؿ الفترة مف عاـ 

 
 :ؼ  2003-1993العقد الثالث . ُ.ُ.ِ.ّ/ّ
سكنية كعدـ تمكف المؤسسات المعنية بتنفيذ اؿالحتياجات باالرصيد السكني القائـ يفاء إً عدـ نتيجة ؿ      

الت التنفيذ معد تتعكيض غياب دكر الدكلة كضامف لمسكف انخفضبالقياـ بدكرىا كالسياسة اإلسكانية 
قامت الدكلة بفتح مجاؿ , كلتالفي ىذا القصكر أزمة إسكانية عامة  رتد العجز التراكمي كظواز السنكية ك
عادة تككيف المجنة الشعبية ( ؼ بشأف مزاكلة ا نشطة االقتصادية ُِٗٗلسنة  ٗقانكف رقـ ) االستثمار  كا 

 ُٖف المجنة الشعبية العامة تحت رقـ كصحب ذلؾ قرار ـ, ؼ  ُّٗٗالعامة لإلسكاف كالمرافؽ سنة 
التي تكلت إصدار كتيب لمتشريعات المنظمة , ؼ بشأف إنشاء مصمحة التخطيط العمراني  ُّٗٗلسنة 

لألعماؿ التخطيطية كدليؿ لممعايير التخطيط العمراني احتكل عمى المعايير المقترحة لتنظيـ السياسة 
لقا أم معايير مقترحة لتصميـ الكحدات السكنية كالمساحات سكانية في ليبيا إال أنيا لـ تتناكؿ مطإلً ا

كما قامت المجنة الشعبية العامة لإلسكاف كالمرافؽ ببنشاء الييئة , المناسبة لمكظائؼ السكنية المتنكعة 
ؼ كبدارة متخصصة ككمفتيا بكضع الخطط كالبرامج التنفيذية قصيرة  ُٓٗٗالعامة لإلسكاف عاـ  

 :كمة السكف كتضمنت محاكر تنفيذ السياسة اإلسكانية اآلتي كطكيمة المدل لحؿ مش
تكفير السكف عف طريؽ االستثمار مف قبؿ الجيات كالمؤسسات العامة التي يتيح تنظيميا  .ُ

 .ذلؾ 

                                                   
1

ِؤرّش اٌزمبٔبد اٌسذَثخ ودوسهب فٍ رطىس اٌغىٓ اٌشَفٍ , اٌدّبهُشَخ / غشاثٍظ, اٌجُذ اٌشَفٍ ثُٓ اٌّبظٍ واٌسبظش , ػٍٍ اٌٍُّىدٌ ػّىسح   

 . 13ص, ف 11/10/2000 -10, واٌصسشاوٌ فٍ اٌىغٓ اٌؼشثٍ 
2

 . ُٓص ,مرجع سابؽ  ,المعايير التخطيطية لمسكف كا حياء السكنية  ,أسماء الميدم شرؼ الديف   
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 .اإلقراض العقارم مف خالؿ المصارؼ التجارية كالمتخصصة  .ِ

 .ستثمار في مجاؿ السكف المجاؿ أماـ الشركات المساىمة لالفتح  .ّ

ء في مجاؿ السكف بالبنا ستثماراالتشجيع ا فراد لبناء مساكنيـ بذاتيـ مف مدخراتيـ ك .ْ
 .ستثمار عقارية مساىمة كالبيع أك بالمساىمة في شركات ا

الدكلة كتتكلى رعاية ذكم الدخؿ المحدكد مف خالؿ رصد مخصصات اإلسكاف العاـ  .ٓ
 .ُبميزانيات التحكؿ 

 

ق الفترة إعداد برامج لإلسكاف االستثمارم لتنفيذ مساكف كبيعيا لممكاطنيف مف قبؿ ذكقد شيدت ق   
ألؼ كحدة سكنية االستثمارم كمحاكلة  َٔالجيات كالشركات المستثمرة في مجاؿ اإلسكاف فجاء برنامج  

قراض مف المصارؼ كتكزعت مكاقع ىذا  لمتغمب عمى أزمة السكف  بتمكيؿ مف مدخرات المكاطنيف كا 
مشركع في مناطؽ مختمفة مف الجماىيرية كمف أمثمتيا المشاريع اإلسكانية االستثمارية في كؿ مف اؿ

كذلؾ تـ تمميؾ المساكف بالتقسيط , كتنكعت الشركات المنفذة لو, كالزاكية  , ك زكارة , كترىكنة,طرابمس 
رل كالتجمعات الزراعية دية كالؽكبدعـ مف جيات العمؿ كاإلسكاف الكظيفي كالسكف الريفي كالرعكم با 
كصدر عف المجنة الشعبية ,  الرعكية كبرامج ا قراض العقارم مف المصارؼ التجارية كالمتخصصة 

الخاص بتككيف لجنة معمارية تخطيطية تتكلى , ؼ ََُِلسنة ِِٖالعامة لشعبية طرابمس قرار رقـ 
متطمبات احتياجات السكاف في ىذه  دراسة كاعتماد المشاريع اإلسكانية التي ستنفذ في محاكلة لتمبية 

 . المرحمة اإلسكانية
رتفاع ا –كقد كاجو النشاط السكاني خالؿ ىذه الفترة جممة مف الصعكبات تمثمت في تدني المكارد المتاحة 

عدـ استقرار التشريعات المنظمة لمنشاط اإلسكاني كذلؾ أدل إلي ضعؼ ا داء كتدني نسب –الكمفة 
 .اإلنجاز بشكؿ ممحكظ 

 :السياسة اإلسكانية المعتمدة حاليان  .ُ.ِ/ّ
 :حدد مجمس التخطيط العاـ محاكر السياسة اإلسكانية لممرحمة الحالية كتمثمت في 

التمكيؿ الذاتي مف خالؿ تحفيز القطاع ا ىمي كا فراد كتنشيط دكرىـ في بناء مساكنيـ أك تنفيذ  .ُ
 .جزء مف مستيدفات الخطط اإلسكانية 

 .رم مف خالؿ مصرؼ االدخار كاالستثمار العقارم كالمصارؼ التجارية العاممة اإلقراض العقا .ِ

الجيات العامة كالشركات ا ىمية كالمساىمة تستثمر في مجاؿ اإلسكاف مف خالؿ بناء كتشييد  .ّ
 .لمبناء عمييا  المساكف أك تييئة كتجييز أراضو 

 .حياء نشاط اإلسكاف التعاكني كالجمعيات التعاكنية إً  .ْ

                                                   
1

 .3ص, ِشخغ عبثك , ِزوشح زىي ٍِف اٖعىبْ ٌٍؼشض ػًٍ ِدٍظ اٌزخطُػ اٌؼبَ   
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 .ة تتكفؿ بتكفير السكف لغير القادريف فقط كذلؾ بضماف التمكيؿ الالـز مف الخزانة العامة الدكؿ .ٓ
ليا  ان تنفيذيان ؼ كضعت المجنة الشعبية العامة برنامج ََِّكمنذ إقرار ىذه السياسة منتصؼ عاـ     

التحكؿ لألعكاـ  سكاني في ميزانياتإلً تمثؿ في تعديؿ بعض التشريعات كتكفير التمكيؿ الالـز لمنشاط ا
قراض العقارم كدعـ مصمحة التخطيط العمراني إلً ؼ ككذلؾ تدبير التمكيؿ الالـز ؿََِٓ-ََِّ

باإلضافة إلي تكفير المخصصات الالزمة لبرنامج الجيؿ الثالث التخطيطي كذلؾ بيدؼ إيجاد حمكؿ 
 . ُالنشاط اإلسكاني جعة لكثير مف الصعكبات التي تكاجونا
    :ااحتياجات اإلسكانية تقدير . 3/3.1
ؼ كالجدؿ يدكر حكؿ تقدير العجز التراكمي في عدد ُٖٗٗمنذ المؤتمر ا كؿ لإلسكاف كالذم عقد عاـ   

كقد , الكحدات السكنية ككذلؾ تحديد االحتياجات السكنية الالزمة لمكاجية الطمب السنكم عمى المساكف 
كبالتالي , مف دراسة إلي أخرل في شأف ىذه التقديرات  عتبارالختمفت المعايير كا سس التي أخذت في اا

أختمفت نتائج الدراسات في تقديرىا لمعجز التراكمى مف الكحدات السكنية ككذلؾ تقدير االحتياجات 
تفقت الدراسات التقديرية عمى كجكد اكلكف , السكنية السنكية لمكاجية النمك الطبيعي في عدد السكاف 

كأكصت ىذه الدراسات بضركرة تقدير االحتياجات السكنية بدقة  , لسكنيعجز تراكمي في الرصيد ا
 . ككضع خطة إسكانية لمكاجيتيا 

 
 : العجز التراكمي القائـ في الرصيد السكني 

, ترتب عف عدـ كجكد خطة إسكانية خالؿ العقديف الماضييف تدنى مستكل تنفيذ الكحدات السكنية     
ؼ  ََِْألؼ كحدة سكنية في نياية عاـ  َِٓالسكني قدر بحكالى كجكد عجز تراكمي في الرصيد ك

 :كىذا العدد يمثؿ 
 ِٕٖٖٔٔٓؼ بحكالي  ََِْفقد قدر عدد السكاف ,  بدكف مساكف ان عجز تراكمي يمثؿ أسر 

ألؼ أسرة يقابميا عددمف الكحدات السكنية بمغ  ََٗكمتكقع أف يككف عدد ا سر حكالي , مميكف نسمة 
ألؼ كحدة  ََٖحكالي [ حكش عربي  –شقؽ  –دارات ] لؼ ا نكاع المعرفة لممساكف جماليات لمختإؾ

مف خدمات المياة  سكف حيث ال يتكفر ليا الحد ا دنىألؼ كحدة سكنية منيا غير صالحة لؿَْ ,سكنية
ألؼ كحدة سكنية َّكالصرؼ الصحي يضاؼ إلييا المساكف المؤقتة كالبيكت الجاىزة كالتي تقدر بحكالي 

 .ألؼ أسرة في حاجة إلي مسكف مناسب  َُٕال يقؿ عف  ان ىذا يتضح أف ىناؾ عددكب

 مف المساكف القائمة كالتي في حكـ اآليمة لمسقكط كتحسب بمعدؿ  اإلحالؿ محؿ القديـ كالمتيالؾ
ألؼ كحدة  َِسنة ككضعت ليا تقديرات مبدئية في حدكد  ِٓمف الرصيد السكني القائـ قبؿ /  ِ-ُ

 .سكنية 

                                                   
1

 . 7-4ص , ِشخغ  عبثك , ِزوشح زىي ٍِف اٖعىبْ ٌٍؼشض ػًٍ ِدٍظ اٌزخطُػ اٌؼبَ  
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 لخفض معدؿ ا شغاؿ المنزلي كغرض التنقؿ اإلدارم كيحسب بنسبة مف الرصيد راد تنفيذه ما م
 . ألؼ كحدة سكنية ِٔالسكني القائـ قدرت ب 

   

في  ان قائـ ان ألؼ كحدة سكنية تمثؿ عجز َِٓحتياج لتذكيب العجز القائـ بحكالي كبالتالي يقدر إجمالي اال
 .ؼ  ََِٓالرصيد السكني في العاـ 

 َِْسنكات نجد أف ا عداد المطمكب تكفيرىا ال تقؿ عف  َُتقدير االحتياج المستقبمي عمى مدار كب  
ؼ تشمؿ تذكيب العجز القائـ كمقابمة  َُِٓ -ََِٓألؼ كحدة سكنية يتعيف تنفيذىا في الفترة مف عاـ 

جمع يث أى حالنمك الطبيعي السنكم عالكة عمى إحالؿ محؿ المتيالؾ كخفض معدؿ اإلشغاؿ المنزلي 
كقدر االحتياج , ُؼ َِِٓلعاـ بحمكؿ اشخاص أى  ٓسر سيككف  ي الخبراء عمى أف المتكسط العاـ لحجـ ا

ألؼ كحدة لتذكيب العجز التراكمي  ِٓألؼ كحدة سكنية يقدر منيا  ِْبػ,تبعان ليذه التقديرات  مالسنك
 . ِالسنكم الطبيعي في عدد السكافألؼ كحدة سكنية لمقابمة النمك  ُٕكدعـ الرصيد السكني القائـ ك

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   :الكظيفة ااجتماعية لممسكف . 3/2
اإليكاء بمستكل كيعتبر , ف يحققيا لقاطنيو بكؿ فعالية ككفاءة أى كثر مف كظيفة ينبغي أى لممسكف      

مف  عددساسية المشتركة لممسكف بيف الناس كعبر الزمف كيرتبط بيا  ى الكظيفة ا,  مناسب مف الجكدة
سرة القاطنة بو تبعا لعدد أفرادىا كمستكاىـ العممي أيخرل المرغكبة لتمبية أنشطة ا ي الكظائؼ الضركرية ك

 , الكظيفي كاالجتماعي مع أىمية النظر إلى تأثير البعد االقتصادم ىا, كمركزىا دخؿ لمستككالثقافي ك
دكرا  تمعبمتداخمو اليمكف فصميا كف أبعاد لكظائؼ المس كعمكما,  كاستتباب ا مف , كاالستقرار السياسي

                                                   
1

, ِصٍسخ اٌزخطُػ اٌؼّشأٍ , ِششوع اٌدًُ اٌثبٌث ,  اٌدّبهُشَخ , ح ٌٓعزشبساد اٌهٕذعُخ ِىزت اٌدبِغ, ِغىدح ِخطػ  اٖلٍُُ اٌفشػٍ    

 . 50ف ص  2007اٌصُف 
 . ٗ-ٕص  ,ِشخغ  عبثك ,مذكرة حكؿ ممؼ اإلسكاف  لمعرض عمى مجمس التخطيط العاـ    ِ
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فمثال عند تصميـ ,  ك االجتماعي مكالزماف مبعد المكافاؿىي ك ,ة استخداموبارزا في نجاح تصميمو ككفام
مر الذل نالحظ  ى كىذا ا, البد مف مراعاة اختالؼ مكاف التشييد بيف مكقع كآخر  كتنفيذ كحدة سكنية

 [معينة نماط لييئات محددة أطمؽ عمييا حركؼ ل أى ؿالتي تحكلت إً انية سؾإلً غيابو في أغمب المشاريع ا
المناطؽ دكف ظـ نماط تخطيطيا في معكانحصر اإًلبداع المعمارم في تكزيع ىذه ا ى ,  ]د , ج ,ب , ا 

كذلؾ ك, كالحاجات الكظيفية الفعمية لمسكافمراعاة لمتكجيو أك العكامؿ البيئية أك االحتياجات االجتماعية 
سرة القاطنة بالمسكف عمى مدل العمر  ي تغير عدد أفراد ا لتـ مراعاة البعد الزماني بدراسة منحفملـ 

العمارة السكنية العمكدية باعتبارىا مثال ؼ,  ل أيخرلؿتغير نمط الحياة مف فترة زمنية إً  ك, االفتراضي لو 
, كانتياءن  الجماعية , فيي ابتداءن مف التصميـالنزعة  كثيران ما تطغى عميياكاسع االنتشار مسكنان شعبيان 

المصمـ  كثيران ما يأخذؼ,  مسرحان لطغياف فكرة القطيع عمى الحياة الشخصيةتمثؿ ,  اليكمية بالحياة
كما أف  ,في عممية التصميـ  ان أشخاص مقياس ٔأك  ٓالعائمة المتكسطة ذات العدد الثابت  لمعمارما

في نتشرم  كنمكذجالسكنية , بؿ يأخذ تمؾ العمارة  عمى كؿ الطكابؽيصمـ الدكر ا رضي حتى يعممو 
كالجنس كالعدد, فال اعتبار  , كتساككا في السف , ككأف السكاف قد خرجكا مف قالب كاحدعدة مكاقع 

كأسكأ مف ذلؾ أف يمنع عمى العائمة االزدياد  , لمحالة االقتصادية كالثقافيةال , ك الختالؼ حجـ العائالت
ذا ما كصؿ عدد  , فعميو أف يبحث عف شقة أخرل الزكاج فبذا أراد االبف , التغير في التركيبأك  , كا 

 طغياف النزعة المجمكعية عمى المستكل الفني في ماكيزداد  , الزكجيف أف يتعاقما فعمى ا بناء إلى ثالثة

نفسيا ال يعبر إال  فالتكرار اآللي لمعناصر , تعطيو لنا كاجية العمارة مف إحساس بالتنميط القسرل لمسكاف
كظائؼ معدكدة يشترؾ فييا جميع  عف ذلؾ االختصار التعسفي لممعادلة البشرية في ذىنية الميندس إلى

زاحة كؿ ما مف شأنو أف يظير الفركؽ بينيـ العمارة   كبعد فترة مف الزمف تتحكؿ كاجيات,  الناس, كا 
مف البناء ليعبر عف حريتو  ان االشكاؿ المتنافرة كقد اتخذ كؿ ساكف جزءالي ميرجاف مف ا لكاف كالسكنية 
حساس السكاف إً  معو كانعدـالمميزة العمرانية  توشخصيالمعاصر فقد المحيط السكني ما أـ, الفنية 

مجرد مأكل تتعرض فيو أشد خصكصياتيـ لميتؾ  ًإلىتحكؿ فييا المسكف بيئة سكنية مالئمة  ًإلىباالنتماء 
االجتماعي التقميدل  كاضح لمفيـك الحي السكني بالمعنى في غياب, نتياء بأصكاتيـ مف ركائحيـ كا ءان بد

قيـ ؿدكف تبني ك , لمجكانب المناخية كاالجتماعية بمرتسماتيا المتعددة  لمتو القصكالذم اشتير بمالء
 فييا تـ,  رث الحضارمإلً التخمي عف ا مباشرة عف تنتج متكاؿفالتصاميـ الحديثة  , بديمة حديثة مالئمة

ساسي في المعالجات ربية كمنطمؽ أى ك اعتماد المعايير كالمعدالت كالضكابط المعمارية كالعمرانية ا
دريس أف الديف االسالمي يعتبر العامؿ الرئيسي في تشكيؿ البيئة كيرل محمكد إً ,  التصميمية المعمارية

 ىا فيفالخصكصية في المجتمع المسمـ تختمؼ عف,  الخصكصيةالتي تمتاز بالتدرج في التقميدية السكنية 
 خصكصية الفرد كالمجمكعة كال تمنع التكاصؿ االجتماعي كالتعني في المجتمع المسمـ  , المجتمع الغربي

فيي اداة لتنظيـ التكاصؿ كالتداخؿ مستنيرة بضكابط الديف تعني االنعزاؿ الكمي كاالنفصاؿ عف المجتمع 
كلذلؾ ينبغي عند تصميـ المناطؽ السكنية البدء بكضع  ...مع الذم يعيش فيو الفرد كسمككيات المجت
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بطريقة يتـ معيا التعرؼ عمى كيؼ يمكف  اكمككناتوالبيئة السكنية  تتكامؿ فيو كافة عناصرتصكر مسبؽ 
ك أف تبدك المنطقة بتفاصيميا بعد تنفيذ المخطط لمعرفة ا ثر البيئي كالجمالي كالحسي كالنفسي 

بكصفو سكف ظر إلى الـفففال يمكف أف ق كزائريو , مكفاالذم يمكف أف يحدثو التصميـ عمى ساالجتماعي 
, تشكؿ في تكامميا عمارة مجتمعية تتجاكب مع  مف منظكمة فراغية متجانسة جزء قبناء منفردا, كلكف
كىذا مف أىـ اىتمامات ...مجتمعكاالقتصادية لؿ, كاالجتماعية , , كالبيئية  كاإلنسانية, النكاحي الثقافية 

التصميـ العمراني الذم يقع في منطقة كسطى بيف مجمكعة اختصاصات مينية أىميا التخطيط كالتصميـ 
 بحيث يصعب معيا فصؿ الجكانب الدقيقة لكؿ مف ىذه... ك عمارة البيئة كالخدمة االجتماعية العمراني 

 (ِ/ّ)شكؿ                                                                                               
االجتماعية ف ىذا االتحاد مجمكعة مف االعتبارات عكينبثؽ  , المجاؿىذا داخؿ  قالتخصصات عمى حد 

لتكفير بيئة عمرانية مميزة كجذابة تستجيب لكافة المتطمبات اإلنسانية  تسعى, كالطبيعية كاالقتصادية 
ييا كتتناسؽ ؼ ,كتتنكع فييا القيـ الجمالية,كالمؤثرات البيئية ,كاالجتماعية  ,كالنفسية ,المكانية الكظيفية

                                                              . مركرية كأفنية كفراغات حركة ت كمحاكر عناصر البيئة المبنية مف منشآ
المكاف يمثؿ المسكف ف أبما ك    

المركزم لمكجكد اإلنساني كمركز 
فيو يجد ىكيتو , أنشطتو المختمفة 

مكر  فبف أكؿ اعميو ق , اءكيحقؽ أنتـ
التي يبدأ بيا الميندس المعمارم في 

 ُتحميؿ كظيفتو لتصميمو  م مبف
لتككف فراغاتو مؤىمة لترجمة الحاجات 

الداللة القصكل في إدراؾ تصميـ الفراغ  تمثؿالتي الخصكصية حتكائيا عمى مستعمميف باالكظيفية لؿ
فيي الممؾ المصكف لإلنساف الذم يتمسؾ بو كيتكؽ لحمايتو, النابعة مف عاداتنا كتقاليدنا خاص اؿ
فمثالن دراسة سمكؾ  , الخدمات الكافيةكالراحة كالترتيب كاآلماف كالشكؿ الجمالي المرغكب اإلضافة إلى ب

 نكعو كمكقعو ضمف التككيف العاـكتحديد  حجـ الفراغالمستعمؿ كحركتو داخؿ الفراغ تساعد عمى تقدير 
ليو انسيابية الحركةمف خالؿ دراسة   ق الكظيفيةدرجة خصكصيتو كعالقتباإلضافة إلي تعييف  , منو كا 

كبالتالي فالكظيفة ىي , ِ بالفضاءات ا خرل ككذلؾ تحديد كحساب نكعية ككمية أثاثو كألكانو كمكاد إنيائو
ف تشكيؿ الفضاء المعمارم ىك  ى السبب كالمبرر لكجكد العمؿ المعمارم كىي التي تكحي بتكزيع عناصره 

عتبار أف امتدادىا الخارجي بانظرتيا الداخمية كنتاج السمكؾ االجتماعي كالممارسة الحياتية لإلنساف في 

                                                   
1

 .ٕص  ,ؼ  ََِِ, ر كالتكزيع دار قابس لمنش, بيركت لبناف  ,الدراسات التحميمية المعمارية  ,رامي ديبو    

2
ص , ؼ  ََِّ,دار قابس لمطباعة كالنشر , بيركت لبناف  ,ترجمة  مكـر بعيني  ,التصميـ الخارجي مف الفكرة إلى الشكؿ  ,جرانت دبميك ريد    
ٕ . 
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االعتبارات الوظيفيةاالجتماعية  
  للبيئة السكنية التقليدية

(البٌت السكنً ) البٌئة الداخلٌة

الحجرة ذات –الفناء –االسقٌفة 
  المخزن-الحوش الصغٌر-االٌوان 

 

البٌئة الخارجٌة 

  الخدمات–الشارع السكنً  -المسجد 

التي تجسد شكؿ المبنى  (ا رتفاع  –العرض  –الطكؿ )  البعد السمككي مكمؿ لألبعاد اليندسية الثالثة
عتماد عمميات حسابية لتحديد حجـ اتباع االسمكب الكظيفي في تصميـ المباني اليعني كا,ُكتظيره

انب اإلنساني كالجمالي بؿ البد لممعمارم مف تصكر الفضاء النمكذجي  الفضاءات الكظيفية مع أىماؿ الج
غبات اإلنسانية ىا كفقان لمرءكيضمف أدا , المتكامؿ الذم يستكعب فعاليات كأنشطة المستعمميف بكفاءة

المعمارم يجب أف ال يعزؿ نفسو عف معرفة متطمبات كحاجات ا فراد كمف أجؿ أف ؼ, كالضكابط العامة 
كالبيئة السكنية التقميدية المنظكمة المتكاممة لمبيت التقميدل التعرؼ عمى االحتياجات البد مف  يدرؾ ىذه

ضمف ضكابط تتأثر بالقيـ كطبيعة سمككيـ الفطرم  ,تيا لمقيـ االجتماعية لمسكافـءمالامتازت بكالتي 
ككفقا , ِ يؿاص النابعة مف الفكر ا كالمعايير الخمقية كالعادات االجتماعية

نتيجة  ءؼ نجد أف اختيار المكاقع السكنية كمخططات المنازؿ التقميدية جاُٗٔٗ( Rapoport )فرضيةؿ
 –التركيب العائمي  –االجتماعية كالثقافية كالتي تشمؿ المعتقدات الدينية  لمدل تكامؿ كؿ مف القك

 .ّفراد  ى بيف االعالقات  –اساليب كسب المعيشة  –التنظيـ االجتماعي 
 : لمبيئة السكنية التقميدية ااجتماعية عتبارات الكظيفية أىـ اا .ِ.ُ/ ّ
 
 :البيئة الخارجية : . ِ.ُ.ُ/ّ

شكمت عناصر البيئة المحيطة بالمسكف      
في  ميـ  لذات معفنسانية إً ان لسمككيات التقميدم مصدر

 حياة ساكنييا نبعت 
 (ّ/ّ)شكؿ                                                                   

يكمية اؿلمسائؿ الحياة االجتماعية  ئوسالمي لمحياة الذم امتاز بشمكليتو كاحتكاإلً لتصكر اا مباشرة مف
عارضا بذلؾ أسمكبا  مبجانبييا المعنكم كالمادم مف خالؿ التكجيو االخالقي كالجمالي كالمنطؽ العمؿ

رتقت بالمحيط السكني التقميدم كاتضح لكؾ االجتماعي السميـ امف طرؽ الس متقدما في الحياة كطريقة
 :ذلؾ في 

  المسجد: 
نشطة الرئيسية التعميمية كالثقافية كالصحية كالتجارية ككنو مركز جذب م بكافة ا ى رتبط المبني الديفا     

كتفسير كتدارس تعاليـ الديف ككتاب اهلل  , رئيسي يعمؿ ككحدة اجتماعية كدينية تقاـ فيو شعائر الصالة

                                                   
1

 , دار المامكف, بغداد , العراؽ  ,ترجمة سعاد عبد عمى ميدل  ,( كجية نظر خاصة في العمارة الحديثة ) عصر أساطيف العمارة  ,رينر بانياـ   
 . ُْ – َْص  ,ؼ  ُٖٗٗ

2
 . ٓٓص  ,مرجع سابؽ  ,قكاعد كأساليب تقييـ المبنى  ,محمد شياب أحمد    
3

ٔذوح اٌزُّٕخ ,  اٌشَبض , اٌغؼىدَخ , اٌزصُُّ اٌسعشٌ اٌّغزذاَ ٌّذَٕخ خبوا اٌزبسَخُخ  رسًٍُ أّٖبغ اٌفُضَبئُخ واٖخزّبػُخ , ِدذ اٌسّىد   

 . 823ص   ,ف  2002ٔىفّجش  2/4 -2ج ,  اٌؼّشأُخ فٍ إٌّبغك اٌصسشاوَخ وِشىٗد اٌجٕبء فُهب 
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 مكيتكقؼ بعد المسجد في الح ,مرات يكميا بعد الصالة  ٓجتماع المصميف بساحتو ًإلى اباالضافة 
   .قامة في الفترة الزمنية بيف اآلذاف كاإلً عمى مسافة السير ( المساحة التي يخدميا ) التقميدل  

  الشارع السكني: 
 م التقميدل بكجكد تدرج فراغي في أنكاع الطرقات كالمسالؾ خاللو امتاز الشارع السكف  

صحاب البيكت التي تحيط بيا  ى كالفراغات المشتركة بيف الجيراف ممؾ خاص  ةغير النافذ ةزؽا ى كأعتبرت 
 كبذلؾ تحكؿ الشارع مف مجرد ممر عبكر, كتخدميا كليـ كحدىـ حؽ االرتفاؽ بيا دكف غيرىـ مف العامة 

كالتجمع كالمعب كالجمكس حيث   ىنشطة أيخرلعطائو الفرصة اغ حيكم لمتكاصؿ بيف السكاف ببً فر ًإلى
البعض بطريقة فطرية تحت مراقبة حتكاؾ كالتعمـ مف بعضيـ طفاؿ مف داخؿ منازليـ لأل ى يجتذب ا

ف الطفؿ حيث إً , إًلنساف كاحتكاكو باآلخريف لنمك ا  يكلىككنو البيئة ا, كتكجيو كبار السف , ميات  ي ا
كيؤكد عمماء االجتماع أف الطفؿ يتعمـ مف أقرانو أكثر بكثير مما يتعمـ مف , كبر كيتعمـ منو  ى يراقب ا

أماكف التقاء آمنو لمنساء بعيدة عف أعيف الغرباء فتذكر  مكما كفر الشارع التقميد, ُكالديو أك مف مدرستو 
ضيقة كالمسدكدة كبمالبس المنزؿ المريحة كىذا ما ال كنا نجتمع كؿ صباح في الشكارع اؿ: أحد السيدات 

 .كبذلؾ مثمت بيئة الشارع االجتماعية أحد أكجو الحياة الكاقعية لساكنيو , نستطيع عممو اآلف 
كعمكما حقؽ الشارع السكني التقميدل التكازف المطمكب مف قبؿ ساكنيو بيف الخصكصية كالعمكمية     
التعاكف كالحفاظ عمى حرمة الدار الخاصة مع التكاصؿ  ًإلىؾ في الدعكة الديف الحنيؼ يدعـ ذؿ فإً  حيث

فتكفرت خاللو الراحة النفسية , بسابع جار  فالرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ أكصى,  كالتكافؿ مع الجيراف
ضاء كالطمأنينة كاحتراـ خصكصيات الجيرة تحقيؽ حؽ المركر  تيا ليال ككامتازت ىذه الشكارع بنظافتيا كاً 

المنكر لمحفاظ تطبيؽ القاعدة الفقيية في االمر بالمعركؼ كالنيي عف  أدلبعدـ كجكد أم عكائؽ بيا ك
ظيار ا ى  شكارع تجسد انسجاـ القيـ الحسية  ًإلىبعاد التربكية كالجمالية في الكصكؿ عمى الذكؽ العاـ كاً 

 .الجميمة بالكاقع االجتماعي االقتصادم السياسي المعاش 
رتفاع المباني ساعد ا فقدناخية كمقاكمة العكامؿ الجكية المختمفة ـكجيو الشكارع العكامؿ اؿتكركعي في    

عمى أطراؼ الطرؽ في تحقيؽ نسب اظالؿ معقكلو كزاد كجكد البركزات في زيادة نسبة التظميؿ مما أمف 
عالقة كتشعر  نسانيعالقة تحتـر المقياس اإلً كحقؽ بذلؾ حماية لممشاة بشكؿ جيد مف العكامؿ الجكية 

حساس بالممؿ لعدـ امتدادىا لمسافات طكيمة كلتنكع التشكيؿ إلً بكيانو كال تخمؽ لديو ا العابر بالطريؽ 
بيكت إلى االنتقاؿ مف طرقات ضيقة نسبيا  كفركما , البصرم عمييا مف فتحات كمشربيات كبركزات 

بالراحة كاالطمئناف كيدفع عنو تسمسال منطقيا يشعر الساكف سكنية كاسعة ذات أفنية داخمية رحبة 
 .الضررالمعنكم كالنفسي الذم يتعرض لو في الطرؽ الحديثة 

نارة مكمالت أسيمت بشكؿ بارز في لشارع مف نظـ رصؼ كتشجير ككسائؿ إً مثمت عناصر تأثيث اك    
جات كنبعت قكاعد تصميـ الشكارع مف االحتيا, استغالؿ الفراغات الخارجية بطريقة ايجابية كفعالو 

                                                   
1

  239ص , ِشخغ عبثك , .دوس اٌّخططبد  اٌشجُىُخ اٌسذَثخ ػًٍ عٍىوُبد عبوُٕهب فٍ اٌٍّّىخ اٌؼشثُخ اٌغؼىدَخ , ِسّذ اٌؼجذ هللا إٌىَصش   
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فراد داخميا تحت القاعدة الشاممة ال ضرر  ى تحديد سمكؾ اإلى صكؿ الدينية كتشعبت لتصؿ  ي االنسانية كا
ال  بشرط أف تككف مرتفعة بالقدر الذم تتعدل ىكاء الشارع( شرفات ) فيسمح بعمؿ بركزات  ,ك ال ضرار

ياء السكنية تنتيي ببكابات لغمؽ ككانت االح, لممارة مف  الضرر  ان يضر المارة كأف يككف مالكيا ضامف
, كتأكيد الممكية المشتركة كالحد مف انتشار الجريمة ,المناطؽ السكنية كذلؾ لتحقيؽ اآلماف كالخصكصية 

كبذلؾ تميز الحي التقميدم بشيكع السمة الركحية كالتآلؼ االجتماعي الذم اتصؿ مباشرة بتذكؽ الجماؿ 
 .القيـ الدينية الناضج النابع مف العادات كالتقاليد ك

  ماكف الحالقة كغيرىا المتاجر كأى: 
 .ماكف لقاءات اجتماعية كمصادر تسمية كتبادؿ معمكمات كغيرىا أى شكمت ىذه المرافؽ الخدمية 

 :البيئة الداخمية . ِ.ُ.ِ/ّ 
  البيت السكنى: 

أىنفسيـ دكف تصميمو كبناءه جاء مف السكاف ف  ى  بصمة مميزة تعبر عف ساكنيو تقميدم لكؿ بيت    
مف خالؿ ك, نساف مع بيئتوإلً فمثؿ بذلؾ حصيمة تفاعؿ ذكاء ا , نظمة أك ميندسيف مف الخارجتدخؿ أى 

 :التاليةعناصرمف اؿكالذم يتككف في الغالب  (الحكش التقميدم )نجد ليبية لمعائمة اؿ االجتماعي  قراءة التاريخ
  (: السقيفة ) المدخؿ 

نما يتـ ذلؾ عف طريؽ صالة كسطية تعرؼ يفتح مباشرة فى فنائو كا ً  أنو الامتاز باب البيت التقميدل ب   
المطمكبة كتستعمؿ كمنطقة انتظار بالسقيفة لحماية البيت مف أعيف الفضكلييف  كتكفير درجة الخصكصية 

مسبقة المربكعة أك غرفة الدركج ك كمتاىما تمثالف حجرة ًإلى حيانا قباؿ لغير أفراد العائمة كتضاؼ أى ك استأي 
 .ساسية تستغؿ في استقباؿ  الضيكؼ مف الرجاؿ  ى لعناصر البيت ا

 
 

  الفناء   : 

فراغ المعيشة كممارسة ا نشطة االجتماعية التي تخص النابض بالحياة فيك  نكاة المبنى كقمبو    
يستخدـ  حيث, نساف إلً بيئة مناخية مناسبة لحياة االعائمة إلى جانب كظيفتو البيئية في تكفير  جميع أفراد

, تنظيـ درجات الحرارة داخؿ المسكف , ا نارة كالتيكية الطبيعية [ مناخية كمخزف حرارم ككمعالجة 
صكصية الداخمية لساكنيو بما تكفيره لمخ ًإلى ضافةإلً با ]الحماية مف الرياح غير المفضمة كترسيب الرماؿ 

تكفير بيئة طبيعية مميزة بديمة عف البيئة ك ,لمداخؿمف خالؿ تكجيو الحياة , سرة  ي ـ مع احتياجات ايتالء
مف كاليدكء بعيدا عف الضكضاء  ى الطبيعية الخارجية كفي نفس الكقت تعكس مككناتيا كتتمتع بالحماية كا

زا طبيعيا فمكضع الفناء المفتكح في قمب المسكف كالتفاؼ الفراغات المعيشية حكلو يشكؿ حاج, الخارجية 
زراعة الفناء بالنباتات , كتماؿ النظرة الفردكسيةاكيؤدم الي  ئان ىاد ان ر مناخيكؼ ضد نفاذ الصكت مما
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الشعكر بتتابع الزمف في   ظكيكؽ...بتقمب الفصكؿ اإلحساس يستنفر ؼ ُ.دخاؿ عنصر المياه إً كاالشجار ك
ىا مف عميائو كتحرس تقيـ فيو بأف عيف اهلل ترعاىا  كىك تأكيد رمزم لمعائمة التي ,تعاقب الميؿ كالنيار

نشطة اليكمية لألسرة بأشكاليا  ى ستكعب اكعالكة عمى ذلؾ فيك م "البيت كتبارؾ اجتماعيـ في ىذا
 :المتنكعة

    استقباؿ الضيكؼ , ا نشطة االجتماعية كالتركيحية  جمسات الحديث كالمناقشة بيف أفراد ا سرة ,   
 .كمكاف لمعب ا طفاؿ مزاكلة أنكاع الرياضة الخفيفة في اليكاء الطمؽ 

  بداع إلً ا نشطة الذىنية كالفكرية  تييئة الجك المناسب لمتفكير الخالؽ كالعمؿ كا. 

   مخزف , عداد الطعاـ إً ا نشطة الخدمية مف        . 

المككف   كلى إلى العالـ الخارجي بعد أف تفيـ ذاتو كمحيطو الصغير ي اأنو يمثؿ لمطفؿ انطالقتو  كما    
كمكاف يمتقي فيو الكبار كالصغار كسط الحكش كجكد ؼمف أبكيو ليتعرؼ مف خاللو عمى عائمتو الكبيرة 

تدكر فيو , المجتمع التقميدم  يمثؿ عادة متأصمة كأصيمة كىك إحدل السمات الرئيسية كالميمة في
كراـ الضيك ؼ كتبادؿ السمر كالترفيو مثؿ المناقشات كالحكارات الثقافية كالدينية كىك ممتقى الستقباؿ كا 

كالتي منيا  االستماع إلى ا دب العربي كالشعر كفيو يستقي الشباب كالصغار خبرات كتجارب الكبار
 . داخؿ مجتمعيـ  ـلدكرهيف متفيـحفاد  ى بناء كا ى اأكبر , فينشأ  إلى عالـ كفينطمؽ

 يكاف إلً الحجرة ذات ا: 
بناء  بييـ في بيتو بعد  ى حيث جرت العادة مشاركة ا أسرة متكاممةضـ بداخمو م ان محدد ان فراغتمثؿ      

البيت الكاحد  فيي  تتكرر في في جميع البيكت الطرابمسية  ىذه الحجرة  راإلى جانب تكرك, زكاجيـ 
كىك مامي  ى الجزء ايكاف إلً ا ذات حجرةاؿضـ كت,  بمعدؿ أربع حجرات حسب حجـ البيت كعدد ساكنيو

ثـ مركز الحجرة  , كا كؿ الكظائؼ يستعمؿ لممعيشة  متعدد  عبارة عف فراغقامة العادية إلً منطقة ا
رضية  ى ا المفركشاتكشكمت  ,بستاره  عادة الذم يفرش الستقباؿ الضيكؼ ك يفصؿيكاف كإلً المعركؼ با

اعتباطا أك مف التأثيث لـ يأت  ىذا النكع ك , ا ثاث الخشبيالعنصر الرئيسي لمتأثيث مع التقميؿ مف 
 ةـءالكـؿ استعـمركنة االتكفير خالؿ  اإلبداع بقدر ما ىك مراعاة لمعطيات بيئية مف قصكرا عف

كيكجد تحت ,ىما خشبية كالثانية بالبناء احدإً سدتاف لمنـك كالتخزيف لحجرة ام كجد عمى جانبك, المناخ 
 . ِـ َٓاالجمالية عفة الحجرة أك مطيرة كالتقؿ مساح( سبينسة ) السدة الثانية مقصكرة 

 الحكش الصغير : 
اتباع النظاـ تصميـ المرافؽ جرت العادة في ك( الحماـ ) عمى مطبخ كمخزف كمرافؽ  لكاحتك    

مع تكجيو دكرات المرحاض كالمطيرة قسميف حيث انقسـ الي في فصؿ الطيارة عف النجاسة سالمي إلً ا
 , مطارالسطحف فمكؿ بيت ماجف تتجمع فيو مياه أى البئر كالماجًإلىضافة اإلً ب .تستقبؿ القبمة  المياة بحيث ال

                                                   
1

ح اٌزُّٕخ ٔذو, اٌشَبض ,  اٌغؼىدَخ , اٌّغىٓ رو اٌفٕبء اٌذاخًٍ  اٌّفزىذ وّٕػ ثٕبئٍ فٍ اٌزدّؼبد اٌغىُٕخ اٌصسشاوَخ  , زبصَ ِسّذ ٔىس ػفُفٍ    

 . 83-82ص , ف  2002ٔىفّجش  2/4, اٌؼّشأُخ فٍ إٌّبغك اٌصسشاوَخ وِشىٗد اٌجٕبء فُهب 
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كىك مصدر المياه العذبة الجيدة لمشرب كالطبخ كمايفيض عف سعة الماجف يصب في حمؽ البئر ما يكفر 
حكش جميع أفراد العائمة المككنة مف عدة أسر في استعماؿ اؿ كيشترؾ, تكامؿ بيف مصدرم الماء بالبيت 

 . الصغير 
 المخزف  : 

  . ُلدكاب الخاصة بالعائمةؿمخصص  فامؾيستعمؿ ؾ
بيذا يمثؿ البيت التقميدم بخصائصو الفراغية التي قمنا باستعراضيا نمكذجا كظيفيا كعضكيا ناجحا     

كظيفتو  اإلنساف لممأكل أك المسكف, فيك إلى جانب احترامو لظركؼ البيئة المحيطة, يؤدم  لمفيكـ
ا نشطة إلى بيت متكامؿ  كينمك بنمك العائمة الكاحدة مف فراغ معيشي متعدد الفراغية عمى أكمؿ كجو, 

يقكدنا بيت العائمة مف عالقة اجتماعية  كاجتماعيا  بأكممو , إلى عدة بيكت متالصقة إلى حي  المرافؽ
. ثـ الحي  فالمدينة فالمجتمع بأكممو "العائمةعالقة " عالقة مركبة إلى" الكالديف كا بناء" بسيطة
داء البيئة السكنية التقميدية الداخمية كالخارجية عمى تمبية االحتياجات الكظيفية لقاطنييا كلـ يقتصر أى       

ًإلى مة التشكيؿ الجمالي اليادؼ خالؿ كضكح الصكر التعبيرية كمالء بؿ كفرت ليـ الراحة النفسية مف
نساف لممحاكاة إلً ا لرسطك أف النزعة الفطرية لدأى  لكير, خالقية كالقيـ التربكية  ى تنمية كتيذيب المفاىيـ ا

نساف يعرفو كيحبو كيحس بو بالفطرة إلً كا, ىي بمثابة نظاـ كمقياس لمعيار الجماؿ المكجكد في الطبيعة 
شكاؿ النباتية كاليندسية  ى كتعتبر الزخرفة با, شكالو أى فضال عف معرفتو بخصائصو كسمات كمالو كتناسب 

بعاد الرمزية  ى طار شرعي كحمؿ في طياتو الكثير مف اإً ماليا كمكقفا فكريا نبع مف كبالخط العربي فنا ج
نساف لمطبيعة كتذكقة جماليا كقد حقؽ ىذا الفف شيكعا بيف مختمؼ شرائح إلً كالركحية الناتجة عف تأمؿ ا

 .ِطفاؿ غمفة الكتب لدل ابأكانتياء  , المجتمع ابتداء مف المساجد كالشكارع كالبيكت كمقتنياتيا

يرلندا تنتشر أى جانب بذلؾ ففي اسكتمندا ك كالبيت التقميدم ىك بيت المستقبؿ كقد أعترؼ الباحثكف ا    
كبيا عدد , الداخؿ  لؿإبكابيا أى كتقاـ البيكت ذات الصحف التي تفتح , البيكت المبنية عمى الطراز العربي 

كقد ثبت عمميا أف درجات , ركاف البيت أى حكاض التي تساىـ في تمطيؼ اليكاء الذم ينتشر في كؿ  ى مف ا
كأكثر دفئا منيا في فصؿ , درجات في فصؿ الصيؼ عف البيكت الحديثة   ٓالحرارة بيذه البيكت أقؿ 

جات حرارية در َُ-ٓكبذلؾ تككف البيكت الحديثة متخمفة عف البيت العربي التقميدم ما بيف  ,الشتاء
 . عالكة عمى الميزات االجتماعية كالتي تضمف الخصكصية كالراحة كالتمتع بالطبيعة كجماليا 

  
 :معاصر تعمقة بالمسكف اؿلعكامؿ ااجتماعية الـأىـ ا . ِ.ِ/ّ
 

                                                   
1

 -345ص , ف  1993داس اٌفشخبٍٔ ٌٍٕشش و اٌزىصَغ ,  اٌدّبهُشَخ , غشاثٍظ اٌّذَٕخ اٌؼشثُخ وِؼّبسهب اٖعًِٗ , ػًٍ اٌٍُّىدٌ ػّىسح   

352 . 
2

عُِٗخ ِٓ أ, زُذس ػجذ اٌشصاق وّىٔخ    ِٔ ٔذوح اٌّؼبثُشاٌزخطُطُخ ٌٍّذْ , اٌدّبهُشَخ , غشاثٍظ ,  خً ِؼبَُش ٌٍسفبظ ػًٍ هىَخ اٌّذْ اٌؼشثُخ ا

 . 207ص, ف  2001ِبَى  8-6–اٌؼشثُخ 
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العكامؿ ااجتماعية      
المتعمقة بالمسكف    المعاصر  

اجتماعية

العادات كالتقاليد  سمعة المنطقة كالقرابة 
ااجتماعية  حجـ ا يسرة  مستكل التعميـ  المستكل ااقتصادم لألسرة

 
 
 
 
 

 ( 4/  3) شكؿ رقـ                                            

 :ااقتصادم لألسرة  لالمستك .ِ.ِ.ُ/ّ

سرة يعد مؤشرا لمزيادة المتكقعة لمطمب عمى  ي ف المستكم االقتصادم المتمثؿ في دخؿ اإ          
سكف بعيدا عف مسكف العائمة , سرة أصبحت تبحث عف االستقاللية في اؿ ي رتفع دخؿ اافكمما , سكاف إلا

 . سرة النكاة  التي ظيرت بشكؿ ممحكظ في المجتمع الميبي المعاصر  ي فرز مايعرؼ بامماأ
ذات دخؿ  لخرذات دخؿ محدكد أي  ان سرإف ىناؾ أي سر , حيث  ي االقتصادم بيف ا لكيتفاكت المستك

ف فيميا يسيؿ عمي متخذ  ى كمستكيات الدخكؿ ذات اىمية كبيرة ,  كثالثة ذات دخؿ عاؿو و  , متكسط
عداد المساكف التي أى د التقريبية لكؿ فئة اجتماعية مف خالؿ دخكليا كبالتالي تقدير عدا ى القرار معرفة ا

سرة في تحقيؽ االستقرار االقتصادم كىذا  ي كفي أحياف كثيرة قد تعجز ا, عداد كؿ فئة أىف تالئـ أى يمكف 
 , خراى جانب كبيف البيئة الخارجية مف  , عضائيا مف جانبأى نكع مف الصراع يقـك بيف  إلى يؤدم بيا 

 :-نكاع مف السمككيات ىي عمي التكالي أى ربعة أى كىذا الصراع يكلد 
 القياـ بعمؿ معيف في ظركؼ غير مالئمةإلى سرة  ي كىك في جكىره تعبير عف حاجو ا: العدكاف, 

سرة  ي كيستيدؼ ىذا السمكؾ مقاكمة ىذه الظركؼ كتجنبيا كمف مظاىر كجكد االتجاىات العدكانية في ا
 .سرة كجيرانيا ي كازدياد االحتكاؾ بيف اأى فرادىا الفات بيف أالشجار كالخ ازدياد

  سرة في  ي غراؽ اإً حؿ المشكالت بطرؽ سمبية تزيد مف إلى كىك المجكء : النككص
قارب كالجيراف  ى ك االعتماد عمي اأى السمكؾ , االعتماد عمي االقتراض  اىـ مظاىر ىذأى كمف ,المشاكؿ 

 .سر التي تتمتع ببعض المزايا االقتصادية ي شديدة كالحسد ؿكالشعكر بالغيرة اؿ

  سمكب المعيشة كعدـ القدرة عمي أى سرة في اتباع نكع معيف مف التصرفات ك ي كىك استمرار ا:الجمكد
إلى العادات كالتقاليد التي تدعك  كفي الكقت نفسو عدـ التخمي عف, لة يجاد حمكؿ ايجابية لممشؾإً 
 .خريف آلبعض المظاىر االجتماعية لتقميد اسراؼ كاالىتماـ بإلا

  ستمرار مشكالتيـ اسرة بعد مركر فترة مف الزمف عمي أىفراد ا ي حساس الذم يراكد إلً كىك ا: القنكط
حالة مف الكراىية تنصب عمي إلى ك تحسيف , كيتحكؿ ىذا االحساس تدريجيا أى االقتصادية دكف حؿ 

 , سرم ي التفكؾ اإلى حياف  ى ك في بعض اأاالنطكاء  إلى  بنفسيا فتنتييسرة  ي سرة ذاتيا كتزعزع ثقة ا ي ا
 ان اك تجارم ان دارمإلى كحدات لالستثمارأك مبنى إمنو  ان قد يفكر الفرد في تغيير كظيفة المسكف فيحكؿ جزءك 
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مع ف ككبالتالي اليتكيؼ الساكف ,جميااى مف  مءنشأي ك غير ذلؾ مما يحيد بالمسكف عف كظيفتو التي أى 
 .مسكنيـ  

 

 : مستكل التعميـ . ِ.ِ.ِ/ّ

  يعد مف العكامؿ المؤثرة في اختيار كالتكيؼ مع نكعية السكف فتفاكت المستكيات التعميمية
المسكف , كيتضح ذلؾ مف خالؿ العقمية التي سكؼ تختار نكع السكف إلى لو أثر بالغ في النظرة 

ف تطكر التعميـ بالنسبة لممرأة إلى أى كيشار في ىذا الشأف , كالمتأثرة بمستكل كنكع الثقافة المكتسبة غالبان 
 سرة الصغيرة , ي يجاد سكف خاص باإً بركز الرغبة في االستقالؿ في الحياة الزكجية مف خالؿ إلى دم أى 

ف سياسات المجتمع قد تغيرت مف خالؿ النظرة أى كما , سكاف إلا لثر في تزايد الطمب عؿ ى مما كاف لو ا
التعميمي لممستفيديف في فترة  لالمستك ل ذ اعتمد المجتمع في تكزيع المساكف عؿإً مستكيات التعميـ , إلى 

كلكف  , قارب مستكاىـ التعميميمف الفترات , كمف النتائج االيجابية لذلؾ انسجاـ سكاف المنطقة  لت
سكاف العاـ بأنو مرحمة مؤقتة جعمت مف الصعب إلً اإلى ديف مكنظرة المستؼ, ديناميكية الحركة السكانية 

حدث نكعا مف عدـ االنسجاـ بسبب تفاكت درجات التعميـ كالثقافة لمسكاف في أى مما , استمرارية ذلؾ 
  .المنطقة الكاحدة  

 :سرة  ي حجـ ا .ِ.ِ.ّ/ّ
سرة الميبية بالتغيرات االجتماعية المصاحبة لمطفرة االقتصادية فقبؿ ظيكر النفط كاف  ي تأثرت ا    

كاآلف تبدؿ الحاؿ ( سر الممتدة المككنة مف أكثر مف جيؿ ي ا )المجتمع الميبي يضـ كحدات أسرية كبيرة 
  ان كاضح ان اجتماعي ان بعدبذلؾ ة ثؿــ, بناء فقط   ى المككنة مف الزكج كالزكجة كاسرة النكاة  ي كظيرت ا

حجـ  صبح أك ,ازداد الطمب عمى الكحدات السكنية ؼ, نعكس عمى الفكر التخطيطي كالتصميمي لمعمرافا
أف إلى ؼ ُِٖٗقد أشير في تقرير لجمعية الميندسيف عاـ ؼمؤشران يؤثر عمى تحديد نكعية السكف لعائمة ا

التي سكؼ تنتفع عائالت سكاف كعدـ إجراء بحكث مسبقة لؿإلً عدـ االىتماـ بالجانب االجتماعي لعممية ا
قارب كالجيراف السابقيف لممحافظة عمى العالقات  ى كعدـ الحرص عمى أف يتـ التكزيع بيف ا, بالمسكف 

سكانية المستقبمية , مما إلً فيما بيف السكاف سكؼ يؤدم إلى فشؿ الخطط ا ُا سرية كالتكامؿ االجتماعي
 : المعاصرة ا لماـ بمراحؿ حياة ا سرة تطمب 

o كلي  ي المرحمة ا : 

كبير بؿ في العادة يحتاجاف لمسكف عبارة عف  لكفييا يقـك الزكجاف ببناء ا سرة كاليحتاجاف إلى مبف   
 . كدكرة مياه  , كمطبخ , حجرتيف
o  المرحمة الثانية : 

                                                   
1

 . 50ص , ف  1987, ِؤعغخ اٌشعبٌخ, ثُشود,  ٌجٕبْ,أعبٌُت اُِْهبد فٍ اٌزطجُغ اٖخزّبػٍ , أًِ ػىاد ِؼشوف  
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أكسع لممعيشة ا سرية ,  ان كالتي تتطمب مكاف, بقدكـ الطفؿ ا كؿ سرة المتكسطة كتبدأ  ي مرحمة ا    
كلية  ى سف المرحمة اإلى طفاؿ  ى ماكف إضافية كعندما يصؿ اأى سرة الي  ي طفاؿ أكثر تحتاج اأى كببنجاب 

 . اماكف أكسع إلى تصبح الحاجة ماسة لمتكسطة في التعميـ كا
o  المرحمة الثالثة : 

ككثير مف ا باء كا ميات , سرة المنكمشة كتبدأ عندما يبدأ ا كالد في ترؾ المنزؿ  ي مرحمة ا    
كيجدكف سعادة في استقباؿ ا كالد كا حفاد عندما يعكدكف , مساكنيـ الخاصة في  يستمركف في الحياة 

ف التعديالت في أماكف المعيشة تصبح ضركرية إكبمركر الكقت ؼ ,لمزيارات أك لقضاء العطالت
 . مطمكبة ك

o  درجة التزاحـ : 

متيا ءالحجرات كدرجة مال ةأذ تتفاكت سعماإً  حدإلى يعتبر اصطالح درجة التزاحـ اصطالحان نسبيان      
/ فراد عدد ا[قامة فييا , كتتعدد مقاييس تحديد درجة التزاحـ بيف الدكؿ ففي انجمترا مثال يتخذ إلً لمسكف كا
 ان مناسب ان قدـ لمفرد الكاحد مقياس ََْا تتنكع المعايير فيعتبر تحديد كمقياس لمتزاحـ , كفي أمريؾ] سرير 

 /أك عدد ا فراد كعدد حجرات النـك ,  حجرة النـك / عدد ا فراد[أك يعتمد تحديد  ان ليككف المسكف مالئـ
عمى صعكبة تفاكت مساحات الحجرات , كيعتمد قانكف تنظيـ حتي يمكف التغمب , ]مساحة المسكف

( المستكل االقتصادم المتكسط كفكؽ المتكسط كالفاخر ) المباني في مصر تحديد مستكيات اإلسكاف 
, ففي المستكل المتكسط مساحة المسكف بغرفة نـك كاحدة ]مساحة المسكف  /عدد حجرات النـك [حسب 

, كحدد (ُ)ُ  ِـَٗل الفاخر مساحة المسكف بغرفة نـك كاحدة اليزيد عف , كفي المستك ِـَٓال يزيد عف 
أسرة , كمتكسط المساحة  ُ.ُبميبيا المتكسط العاـ لإلشغاؿ المنزلي * دليؿ معايير التخطيط العمراني

أم معايير تفصيمية تخص تناكؿ إال أنو لـ م ,كمؤشرات إسكانية عامة ِـَِالمسقكفة الصافية لمفرد 
  .المسكف النمكذجي الذم يمبي متطمبات ا سرة الميبية 

فراد  ى فيناؾ ارتباط بيف عدـ تكيؼ ا , رجة التزاحـ بعدة جكانب اجتماعية كنفسيةدكعمكمان ترتبط  
بناء ,  ى ميات كا ي تباطات االجتماعية بيف اركالتزاحـ , كمف ثـ تؤثر درجة التزاحـ عمى العالقات كاال

ف عدـ تكفر العزلة في المكاف الالـز لممارسة الشخص أنشطتو إً لألفراد حيث  نفسيةكعمى الصحة اؿ
ختمؼ بأختالؼ ىذا مك ُ. ِغالبازيادة تكتره مما يقكده إلى ممارسة سمكؾ غير سكم إلى العادية يؤدم 
يمثؿ حاجة  لكؿ طفؿ قد الرغـ مف أف تكافر حجرة نكـ خاصة عمى اؿؼ , سرة كتككينيا ي أعمار أفراد ا

سيككلكجية إنسانية إال أنيا تعتبر ضركرة ممحة في بعض المجتمعات كخاصة إذا كانت تضـ أبناء في 
كفي ىذه المرحمة يحتاج ا بناء  , كصداقاتو المختمفة , كىكاياتو ,بف نشاطوامرحمة المراىقة فمكؿ 

                                                   
1

 . ِْٗص  ,مرجع سابؽ  ,تجديد ا حياء السكنية  ,الـ خالد عأزّذ   

 .  َِص  ,كتيب صادر عف مصمحة التخطيط العمراني يحتكم عمى المعايير المقترحة لتنظيـ السياسة اإلسكانية في ليبيا * 
2

عىبْ واٌجُئخ , عٍىي أزّذ ِسّذ   ِٔ  . 119ص, ِشخغ عبثك ,  ا
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ال فقد تظير مظاىر ا حتياجاتيـ اإلحباط كالضغط عمييـ لك لـ تقابؿ لمشعكر باالستقاللية أك الحرية كا 
مف الناس ذات  ثقافات  لىذا كيختمؼ ذلؾ السمكؾ بالنسبة لجماعات أخر, ُبالخصكصية المطمكبة 
كالثقافة تعرؼ سمكؾ جماعتيا الذم , فنكعية المسكف تتأثر كثيرا بثقافة الناس,  أخرم في مناطؽ مختمفة

مف  لبيةماعي كعدـ المقدرة عمى التكيؼ معيا ينتج عنو ردكد فعؿ سيمقف مف خالؿ عممية التطبيع االجت
تبيف مف  قدك , سببا مف أسباب السمكؾ المنحرؼ مهءكيعتبر عمماء االجتماع المسكف السه , المجتمع 

فالبرغـ مف تنكع  ,ظيكر المشكالتخالؿ الدراسة كالمالحظة أف المساكف الرديئة عامؿ ىاـ كفعاؿ في 
سباب كالعكامؿ العامة المتعمقة بالسكف كالتى مف  ى شكاليا تظؿ ىناؾ بعض اأى سبابيا كأى المشكالت كتعدد 

كالتنشئة  ,كرفاؽ السكء كالكبت االجتماعي ,كالجيرة السيئة ,حكاؿ المعيشية ى سكء المسكف كسكء ا, أبرزىا
كضحت الدراسات العالقة بيف المسكف أى كقد , الديني سرم كضعؼ الكازع ي كالتصدع ا ,سرية الخاطئة ي ا

 :كالجناح في التالي 

تزداد نسبة االنحرافات في المناطؽ المتخمفة التي تنقصيا المرافؽ المادية , كترتفع فييا  .ُ
كتعاطي  ,الخمكر عمي  دمافكاال ,( الكارتة)لعاب الفاسدة مثؿ  ى حمقات افيزداد انتشار درجة التزاحـ 

 .المخدرات كاالتجاه نحك السرقة

كالد مع الكبار كاحيانا مع غير  ى سرة قد يشترؾ صغار ا ي زدحاـ الشديد في االنتيجة ؿ .ِ
ككذلؾ قد يشترؾ المراىقكف مف الجنسيف في نفس الغرفة مما يحرؾ غرائز الجنسيف , سرة  ي عضاء اأى 

 .كيدفعيـ لالنخراط في خط االنحرافات
, اليركب مف المنزؿ كمما سنحت الفرصة إلى المسكف الضيؽ أك المشترؾ يدفع الطفؿ  .ّ

لتقاء مع غيره مف رفاؽ السكء الكالتجمع في الشارع كنتيجة لما يشعر بو مف تكتر كضغط مما يدفعو ؿ
 .ِنماط السمكؾ المنحرؼيف العصابات كمزكالةأى كتكك

 : سمعة المنطقة كالقرابة ااجتماعية  .ِ.ِ.ْ/ ّ

سكاف سمعة المنطقة مف خالؿ التفضيؿ بيف المناطؽ حيث يالحظ في إلً مف العكامؿ المؤثرة في ا     
كيفضؿ  ,سرية أكمزايا الخدمات بياأي ما النتماءات إً كذلؾ  , المجتمع الميبي أف ىناؾ مناطؽ يفضميا 
تي القرابة االجتماعية في المركز ا كؿ حيث يفضؿ تأٍ ك , دينةغالبا السكف في المناطؽ القريبة مف الـ

دلت كثير مف كما , سرية  ي نتماءاتيـ ابالقرب مف أقربائيـ أك بالقرب مف اكثير مف المكاطنيف السكف 
فزيادة الكثافة السكانية كاختالؼ , ية العمرافكطبيعتيا بيف سمعة المنطقة البحكث عمى كجكد عالقة 

أنتشار إلى كغياب قكة عكامؿ الضبط االجتماعي كا سرم يؤدم  , كانتشار العالقات السطحية,الثقافات 
كجكد ظركؼ م يؤد ك, ّ مراض االجتماعية كارتفاع نسبة االنحرافات كالجرائـ عف المعدالت الطبيعية ى ا

                                                   
1

 . 106ص, ف  1991, ِطبثغ اٌؼذي , اٌدّبهُشَخ اٌؼظٍّ  , ( وزبة اٌىػٍ اٍِٖٕ ) اٌزفىه اٌؼبئٍٍ , ػٍٍ اٌسىاد و أخشوْ  
2

 . 60ص  , ف  2004, داس  وزٍ اٌمٍُ  ,  ٌجٕبْ, ثُشود , اٌمٍك اٖخزّبػٍ واٌؼذوأُخ ٌذي  اَْغفبي , فبغّخ اٌششَف اٌىزبٍٔ   
3

 . 75ص, ف  1984,  3غ , ِٕشىساد راد اٌغٗعً , د اٌىىٌ, اعجبة اٌدشَّخ وغجُؼخ اٌغٍىن اٖخشاٍِ , ػذٔبْ اٌذوسٌ  
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عض الفئات إلي تأثر بفي المناطؽ السكنية ذات الكثافة العالية مسكنية غير صحية أك غير مالئمة 
 : كمف صكر ىذه ا مراض  ُنفسيان كفسيكلكجياكنساء الخاصة مف أطفاؿ كشيكخ 

 رتفاع نسبة الكفيات كنتيجة لألمراض االجتماعية الناتجة عف الظركؼ الغير مالئمة لمبيئة ا .ُ
 . السكنية 

تيا مف البمثيأرتفاع نسبة الحكادث كالحرائؽ عف المعدالت العادية بالنسبة لبعض المناطؽ بالمقارنة  .ِ
 .  لخر ي المناطؽ السكنية ا

 . انتشار نكع مف الفكضى كارتفاع نسبة الجريمة  .ّ

اليضمي   ارتفاع نسبة المرضى بأمراض الجياز التنفسي كالدرف كااللتياب الرئكل كأمراض الجياز  .ْ
الثدييات التي مراض الجمدية التي تنتقؿ بكاسطة  بعض الحشرات أك الحيكانات أك  ى كالنزالت المعكية كا

 . نخفاض معدؿ النظافة أك التي تتزايد با,  تتكاجد  بتكاجد الظركؼ البيئية السكنية الغير صحية

 .لركابط العائمية في بعض االحياف االديني كتفكؾ  ضعؼ الكازع .ٓ

 

 : العادات كالتقاليد  .ِ.ِ.ٓ/ ّ

كيركض العادات  ييذب  الديفؼ , رتكز عميوتكديني مف العامؿ اؿتيا ستمد قيـدات كالتقاليد تإف العا
,  تسير كفؽ ىديو كسنتػو االجتماعية السائدة في المجتمع كيجعمػيا اتمكالمعامالت كا عراؼ كالسمكؾ

عادات كالتقاليد االجتماعية المكتسبة أثر في اختيار ؿؿك,  بحسب قكة أك ضعؼ إيماف المؤمنيف بػو
الخارج كالعالقات مع الجيراف ككيفية إلى نفتاحو االمسكف تتمثؿ في الحفاظ عمي حرمة البيت كعدـ 

كقد تبدلت بعض العادات كالتقاليد في المجتمع الميبي أثر التغيرات االقتصادية كما  ,المحافظة عمييا
تساع الشبابيؾ كما اكنفتاح المنازؿ لمخارج مف خالؿ الشرفات جتماعية مثؿ ااصاحبيا مف تغيرات 

حيث يالحظ أف كثيرا مف , مشاكؿ الحياة الكثيرة كانشغاؿ الناس بيا  ضعفت العالقات الجكارية بسبب
كلكف بعض العادات المتكارثة في المجتمع الميبي مازالت  ,مسكنوإلى يعرؼ حتي أقرب الجيراف  الناس ال

سمات خاصة المجتمع الميبي بتتميز العادات كالتقاليد في ك , في المناسبات االجتماعية قائمة كالمقاءات 
         . تنعكس عمى النكاحي العمرانية

نساف قد يرسـ لنفسو كعائمتو عادات معينة لمحياة اليكمية كالشيرية كالسنكية فمديو يـك العمؿ يبدأ إلً فا
خر يساعده آكقد يتجو إلى عمؿ  , مبكران كالذىاب إلى عممو كالرجكع منو ليناـ فترة الظييرة ظباالستيقا

أكيتجو  ,صدقاء تعكد عمييـمع أى  دأكناو  ل ة في مسجد معيف أكيجمس في مقواقتصاديا , كقد يذىب لمصال
أما السيدات في مجتمعات , ذاعة المرئية ضمف ىذه العادات إلقربائو , كقد تدخؿ اأى إلى التزاكر مع 

خرل قد يتجيف إلى النكادل كالزيارات أك رعاية أى زكاجيف في الشرفات كفي مجتمعات أى معينة قد ينتظرف 
ياـ قميمة كأياـ  ى نساف لتغيير ىذه العادات كلكف إلً ال حيانا يسعك أى , ىكالد في استذكار دركسيـ ا

                                                   
1

 . 91ص, ف 1988, ِىزجخ اٌفٗذ , اٌىىَذ , ػٍُ اِٖشاض إٌفغُخ واٌؼمٍُخ , رشخّخ أزّذ ػجذ اٌؼضَض عِٗخ , سَزشبسدَ عىَٓ   
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االعتبارات الوظيفية للبيئة 
  السكنية المعاصرة 

البيئة الداخلية

(الوحدة السكنية ) 

(الوحدة السكنٌة ) البٌئة الداخلٌة

 

 

.وظيفة فراغات الوحدة السكنية

خصائص فراغات الوحدة السكنية 
.

البيئة الخارجية 

الموقع 

البيئة المحيطة         

التجمعات السكنٌة

فرادىا عمى مائدة الغذاء في الخارج كالداخؿ أك في زيارات أالعطالت ليدخؿ في نطاؽ العائمة بكامؿ 
اليكمية , كلكنيا ثابتة مف عاـ كىناؾ عادات مكسمية مختمفة عف العادات , قارب  ى خكات كا ى جداد كا ى ا

كمكلد الرسكؿ  , عياد الدينية كالمناسبات القكمية ى كا ,كيـك عاشكراء ,إلى آخر كمراسـ شير رمضاف
فراح كأياـ المرض كالمأتـ كالسفر المفاجئ  ى كىناؾ مناسبات شخصية طارئة كا, اهلل عميو كسمـ  لصؿ

نشطة إلى  ى كتعكد ا مالحياة اليكمية إلى ركتينيا العادكبعد كؿ ىذه المناسبات ترجع , أكالسفر لمحج 
 .الركتيف اليكمى المعتاد 

 
 :المعاصرة ااعتبارات الكظيفية المؤثرة في البيئة السكنية أىـ . 3/3.2
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            ( 3/5) شكؿ 
 :البيئة الخارجية : . 1.3.2/ 3
 :تشمؿ البيئة الخارجية لممشركع السكني العناصر التالية  

o  المكقع. 

o  البيئة المحيطة. 

o السكنية عات ـتجاؿ. 

 : المكقع . 1.1.3.2/ 3
 ليمعب المناخ المحمي لمكقع المشركع السكني دكرا بارزا في تكزيع كتكجيو ا بنية السكنية كتبؽ     

إشاعة الجك المعتدؿ المناسب لبيكلكجية اإلنساف في المنطقة السكنية مف أىـ المطالب السيما كأف 
ثابتا كقد أحدث التخمي عف )ُ*النظريات الفنية المؤثرة عمى العمارة تتغير كتتبدؿ كيبقي تأثير المناخ

 لؿعمى التطكرات التكنكلكجية خ كاالعتماد(ِ)*ِا ساسيات المعمارية التي تتطمبيا البيئة المناخية المحمية
                                                   

 . يحدد المناخ بخط  العرض الجغرافي كاالرتفاع فكؽ سطح البحر كجممة الخصائص العددية لحالة المحيط الجكم الطبيعي ُ* 

سرعة حركة  –تكزيع الضكء  –درجة الرطكبة  –ثمة في  درجة الحرارة ـمجمكعة الظركؼ المناخية كا قميمية في المنطقة كالمت/ المناخ المحمي * ِ
 .  اليكاء
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كالعالقات االجتماعية التقميدية لمبيئة السكنية , ففقدت معظـ المناطؽ المعاصرة , في المنظكمة المعمارية 
التكافؽ كالترابط العضكم بيف أجزائيا كتفكؾ النسيج الحضرم كغاب عنو االنسجاـ كالتكامؿ بيف الذاتية 

التكنكلكجي كمالو مف كىذا ال يعني إنكار التقدـ  ,م لمبيئة المحيطة ككؿكالتشكيؿ العمراف لالفردية لممبف
كلكف يجب تطكيعو ليتناسب مع المقكمات الحضارية  ,تحكـ اإلنساف في البيئة المحيطةإلى مزايا تيدؼ 

تصميـ فراغات كظيفية تحقؽ الراحة لمستعممييا كتعمؿ عمى تقكية االنتماء إلى كالبيئة الطبيعية لمكصكؿ 
 : ذلؾ مف خالؿ ضبط العناصر التالية كلمبيئة المحيطة , 

o   تنظيـ درجات الحرارة . 

o  تحقيؽ التيكية كاإلضاءة الطبيعية . 

o  الحد مف الضكضاء كالتمكث . 

o  تنظيـ درجات الحرارة: 

حرارة خالؿ اليـك كاإلشعاع الحرارم , كتحرؾ الرماؿ , كالرياح يؤدل التفاكت في درجات اؿ   
المحممة بالغبار , كندرة ا مطار , منبعا إضافيا الرتفاع الحرارة كخفض الرطكبة  النسبية مما يؤثر 

جية لو اعمى صحة اإلنساف حيث تيبط القدرة اإلنتمباشرة عمى السطكح اإلنشائية لممباني السكنية , كسمبا 
كتمعب العكامؿ السابقة كالمسببة لإلجياد الحرارم المناخي دكرا في تشكيؿ البيئة % َٓ – َْ بمقدار

مستكل  ل, مف ىذا المنطمؽ يجب ضبطيا لمكصكؿ إؿ لالحضرية العمرانية , كتكنكلكجيا تشكيؿ المبف
 ,بيعية كالميكانيكيةالمطمكبة لممستعمميف , كذلؾ بتحديد المجاؿ المناخي , كاحتياجاتو الط ُالراحة الحرارية

كيتطمب المجاؿ الحار الجاؼ, الحد مف اكتساب الحرارة مف الخارج كتكفير اإلظالؿ بدرجة عالية 
ضافة الرطكبة لميكاء , كاإلقالؿ مف تسرب  لحركة اليكاء حكؿ المبفضركرة تكفر  ل باإلضافة إؿ , كا 

 . بالبخركاعتماد التبريد  كالتيكية بالنكافذ , لاليكاء داخؿ المبف
كتمعب دراسة تضاريس المكقع كخصائص ا رض ككثافة الغطاء النباتي  ككثافة كارتفاع المباني 
المجاكرة دكرا ىاما في كضع خيارات تنسيؽ المكقع لحمايتو مف التسخيف المفرط كذلؾ بغرس النباتات 

ية مع مراعاة دراسة الكثيفة كالمغركسات المؤلفة مف الشجيرات كا عشاب عمى مستكيات ا رض السكف
انتشار اليكاء ا كثر عمى كاختيار أنكاعيا كارتفاعاتيا كأشكاؿ تيجانيا كأماكف تكزيعيا ا مر الذم يساعد 

حيث , ِعما ىك عميو في الساحات كالمياديف المكشكفة % ٖٔبركدة كيحقؽ انخفاض في اإلشعاؿ بنسبة 
قة السكنية كمتصمة بالمساحات الخضراء التي يفضؿ أف تككف المناطؽ الخضراء ممتدة عمى طكؿ المنط

كيساعد ذلؾ في  ,كعمى ا سطح ,كالفتحات ,كالتراسات ,كالشرفات ,كفي ا فنية ,تتكزع حكليا ا بنية
, %  ّٓ –ُٓالؾ الطاقة بنسبة قالتقميؿ مف االستعانة بأجيزة التكييؼ كبالتالي االقتصاد في است

                                                   
 %.  َٖ – َِـ كرطكبة نسبية بيف  ِٖ – َِمجاؿ حرارة يتراكح ما بيف : راحة الحرارية اؿ   ُ

الناشر , القاىرة  .مكسكك ,دار مير لمطباعة كالنشر  ,ترجمة داكد سميماف المنير  ,تخطيط كبناء المدف في المناطؽ الحارة  ,اناترلي , ريمشا   ِ
 . ُٓص ,  ؼ ُِٗٗ, دار الشرؽ
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فة كالمساحات المعبدة خصكصا بالنسبة لمسارات المشاة أمر بالغ كعمكما يعتبر تقميص ا رضيات المكشك
ف درجة  الحرارة تنخفض بالنسبة لعمك سكنية فقد اتضح مف خالؿ الدراسات أى ا ىمية في المناطؽ اؿ

لجة مسارات تنقميـ كلعبيـ داخؿ كيتطمب ذلؾ معا,ا طفاؿ  لاالنساف كتؤثر بشكؿ خاص عمى مستك
كأماكف كقكؼ السيارات لمحد مف مساحة اإلسفمت بالمكقع السكني ,  ,حات المفتكحةالمناطؽ السكنية كالسا

فاإلسفمت يرفع درجة الحرارة درجتيف كيقضي عمى الرطكبة النسبية مما يتطمب تغطية ا رض بالمركج 
 .الخضراء 

داف جدخاؿ عنصر جمالي لمناشدة الكإً ضمف عناصر تنسيؽ المكقع بيدؼ  قكيدخؿ عنصر الميا
فكجكد  ُ,ثيره كممطؼ لممناخ المحيط إلى جانب تأٍ راجحة بالحياة لتأثيره الصكتي  لنساني كخمؽ مكسيؽإلً ا

بركة مياه صغيرة في قمب كؿ جزيرة تعمؿ نكافيرىا باستمرار يزيد مف تماس اليكاء بالماء كينشر الرطكبة 
كخمؽ اىـ في تحسيف المناخ سـ يس َٔمؽ , كيقمؿ الغبار, فمثال كجكد برؾ سباحة صغيرة لألطفاؿ بع

 .بيئة طبيعية داخؿ الكحدات السكنية 
استعماؿ السطكح المخضرة دكرا في تخفيؼ النفكذ بكيحقؽ التكازف بيف ا سطح ا فقية كالعمكدية 
مف اإلشعاع % َٗفا سطح المخضرة تقضي عمى  , الحرارم خالليا كالتقميؿ مف شدة انعكاس الحرارة

تحقؽ ا شجار العالية كما جدراف الجنكبية كالجنكبية الغربية شجار في تظميؿ اؿكتستخدـ ا الشمسي , 
سقؼ بعمؿ  ى تقميؿ التسرب الحرارم ؿ طكابؽ , كيمكف ْحماية ا سطح ا فقية لممباني حتى ارتفاع 

 roof ponحكاض مياه عميياأى مزدكجة أك سقائؼ فكؽ السطكح أك  ةن نشاء عميإمعالجات خاصة ؾ

system) ) إلعطاء تأثير تبريدم عف طريؽ امتصاص الحرارة مف الحكائط كا رضيات . 
o  تحقيؽ التيكية كاإلضاءة الطبيعية : 

تعتبر الرياح مف المحدادات الطبيعية المؤثرة في تخطيط كتصميـ التجمعات السكنية لدكرىا الكبير     
عتيا رحيث يمكف تقميؿ س ر,صد الضاكيجابي منيا إلً في ترطيب كتمطيؼ الجك , كذلؾ باستخداـ ا

كتتراكح السرعة المعتدلة لميكاء كالمناسبة لراحة اإلنساف بيف , خالؿ دقائؽ°َُٖ إلى كتغيير اتجاىيا
ثانية , كلتحقيؽ التيكية الفعالة ضمف المنطقة السكنية في الفترة الحارة مف السنة يفضؿ /ـ َّ.ّ-َٔ.ُ

اتجاه ) كيعتبر التكجيو نحك ,عمكديان عمى اتجاه النسيـ عادة تكجيو المباني بحيث يككف محكرىا الطكلي
االتجاه ا مثؿ لتحقيؽ االتزاف الحرارم لممبنى كتكفير منطقة الراحة الحرارية المطمكبة  (الرياح المرغكبة

 .ِخالؿ الفصكؿ المختمفة مف السنة لإلنساف بداخمو 
جز تككف حائالن ليا مف خالؿ مد الطرؽ الرئيسية اكيمكف صد الرياح الضارة عف المبنى ببنشاء حك   

نشاء شرائط مشجرة حاجبة لمريح ا مر الذم يساعد  العامة بصكرة عمكدية عمى اتجاه الرياح السائدة كا 
                                                   

 . َٕص  ,ؼ  ُٕٕٗ, دار المعارؼ  , القاىرة, مصر , المؤثرات المناخية كالعمارة  ,محمد الخبكلي   ُ

ندكة التنمية  , الرياض, السعكدية  ,أسس كمعايير التصميـ كالتخطيط لتحقيؽ التنمية العمرانية لألقاليـ الصحراكية  ,نجكل إبراىيـ أبك العينيف    ِ
 .  ِّٗص  , ِج ,ؼ  ََِِنكفمبر  ْ/  ِ ,العمرانية في المناطؽ الصحراكية كمشكالت البناء فييا 
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, كما أف ُمف سرعتيا ا صمية % َٓح إلى اعمى تجدد اليكاء كتيكية المباني , كتخفيؼ سرعة الرم
ينة يساعد عمى الحد مف اإلشعاع الشمسي المفرط كيحسف التيكية تكجيو المبنى  بزاكية ارتفاع مع

كيفضؿ عادة أف يككف تكجيو المبني المستطيؿ في الطبيعية الطبيعية دكف أف يخفض درجة اإلضاءة 
,  اتجاه شرؽ غرب ليككف أكبر قدر مف طكؿ الكاجيات شماليا حيث ال تشكؿ أشعة الشمس أم مشاكؿ

كأقؿ نفكذية  شتاءلشمس اؿمعمارم لكتؿ المباني بشكؿ يحقؽ نفكذية مباشرة كما يمكف دراسة التككيف اؿ
لشمس الصيؼ كذلؾ باعتماد البركزات في المباني كالكاسرات الشمسية عمى الفتحات مع تطكير استخداـ 

 . ستعماؿ صيفا كشتاء الؿ ان مالئـ ان ا فنية كالتراسات لتككف حيز
متفاكتة االرتفاعات داخؿ مكقع المشركع السكني دكران بارزا في خمؽ كيمعب تكزيع كتؿ المباني     

مساره قبؿ إلى بالعكدة ظركؼ متعادلة لتيكيتيا فترتيب المباني خالفيان كرقعة الشطرنج يسمح لتيار اليكاء 
كيفضؿ عادة كضع المباني المنخفضة أماـ , مما يحقؽ تيكية جيدة لممباني , المبنى التالي  لالكصكؿ إؿ

المرتفعة لتكفير ظركؼ متعادلة لتيكية المبنييف , كما أف تحديد االرتفاع المناسب لممباني كجعميا تتعاقب 
مع الفراغات ا رضية المفتكحة كالمحتكية عمى نباتات خضراء كأحكاض مائية يمعب دكران في إضعاؼ 

كيفضؿ عادة أف  ,ؿ الغبار كينقي  اليكاء ببطالؽ الرطكبة كتقمي  ,بيارإلً اإلشعاع الشمسي , كيقمؿ ا
تككف طكابؽ المبنى السكني أقؿ قدر اإلمكاف مع احتكائيا عمى أفنية مركزية لتحقيؽ أكبر استفادة مف 

كظالؿ ا شجار , كيمكف استعماؿ المالقؼ المكجيو باتجاه النسيـ جرياف الرياح كترطيب المياه كالخضرة 
لميكاء  عـ لحماية البناء مف التسخيف الخارجي كتأميف منبك االستفادة مف بيت السالؿأى لتيكية الفراغات 

 . البارد 
فضؿ عادة اعتماد النسيج العمراني لكتؿ المشركع عمى التخطيط المدمج كالتصاؽ كتؿ المباني مك    

لمتقميؿ مف أطكاؿ الطرؽ كالممرات كعدـ تعريض كاجيات المباني لمعكامؿ الجكية مع تكفير ا فنية 
لمحصكؿ عمى التيكية كاإلضاءة ( التكجيو لمداخؿ)م تعمؿ كمنظـ لدرجة الحرارة داخؿ الكتؿ الداخمية الت

الطبيعية , كمف ا ىمية المحافظة عمى نسب الطكؿ كالعرض لمفناء بحيث يككف طكلو أقؿ مف مرتيف مف 
الحرارة مف الرياح الشديدة كبالتالي يخفص مف درجة  مارتفاعو  ف ذلؾ يزيد مف كمية الظالؿ كيحـ

كينقي اليكاء مف الغبار كا تربة , كيعتبر الشكؿ المستطيؿ القريب مف المربع كالشكؿ المربع مف ا شكاؿ 
 (ُ) .ُالداخميالفناء التي تسمح باعتماد النمط السكني ذم 

                                                   
, السعكدية ,تكشكي كمثاؿ ة دراسة حاؿ ,  في عمارة الصحراءكالمناخي البعد البيئي  ,محمكد عبد الرزاؽ محمد  أميمة أحمد صالح الديف ك  ُ

 . ٕٗٗص  , ِج ,ؼ  ََِِنكفمبر  ْ/  ِ , مرانية في المناطؽ الصحراكية كمشكالت البناء فيياندكة التنمية الع, الرياض 

ندكة التنمية العمرانية في المناطؽ , الرياض  , السعكدية , أنماط كبدائؿ تصميمية  لتمبية متطمبات البيئة السكنية الصحراكية  ,حمد حاكمي ـُ
 .  ُٗٗص  , ِج ,ؼ  ََِِنكفمبر   ْ/  ِ ,الصحراكية كمشكالت البناء فييا 
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كتؤثر طبكغرافية ا رض في حاؿ كجكد اختالؼ مناسيب أك حدكد طبيعية دكران في التشكيؿ الفضائي     
عادة انسجاـ الحؿ المعمارم مع بيئة المكقع الطبيعية مع مراعاة إيجاد  للكتؿ كفراغات المشركع كيراع

  .البناء كتحقيؽ التكسع عند الحاجة  لالطرؽ المناسبة كالكفيمة بضـ أجزاء المكقع إؿ
o  الحد مف الضكضاء كالتمكث : 

الييكمي بما يكفرانو مف إمكانيات مف تقميؿ ساعد تطكر مكاد اإلنشاء كتكنكلكجيا البناء               
سمؾ الحكائط كزيادة مسطحات الزجاج كزيادة الفتحات المطمة عمى شكارع تعج بالمزعجات في تضخيـ 

فا صكات تنتقؿ مف خالؿ البالطات الخرسانية بسرعة تعادؿ عشرات المرات سرعتيا , التمكث الصكتي 
تقميؿ آثار ىذا التمكث الضار بتكفير الخصكصية الصكتية عمى في اليكاء كيقع عمى المعمارم العبء في 

مف خالؿ عزؿ , كالكحدات السكنية , كالمجمكعات المعمارية , المستكل التخطيطي لممدينة ككؿ 
ُ)ُِ*لمكصكؿ إلي الراحة الصكتية, الضكضاء الداخمية كالخارجية

لممستعمميف عف طريؽ أداء سمعي جيد ال  (
ىدؼ لدل شباب اليـك  لالراحة النفسية , خصكصا بعد أف تحكلت الضكضاء إؿيضر بالصحة كيكفر 

كيتـ عزؿ الضكضاء الخارجية عف طريؽ البعد المكاني عف مصادر , كأثرت عمييـ فسيكلكجيا كنفسيا 
الضكضاء أك باستعماؿ العناصر النباتية كذلؾ بزرع ا شجار أك كضع البانكىات العازلة كالمخرمة التي 

 كقد استعممت ىذه الطريقة بكثرة في الدكؿ الغربية كالياباف, ل امتصاص صكت السيارات تعمؿ عؿ
مريكا عمى جكانب الطرؽ السريعة لعزؿ الضكضاء عف المساكف المحيطة , كتمثؿ المباني التقميدية أى ك

ة ت اليادئة مثؿ غرؼ النـك كغرؼ الراحاتجسيدا جيدا لمتصميـ المتكافؽ صكتيا , حيث نجد الكحد
كاالسترخاء مطمة عمى أفنية داخمية بعيدة عف الضكضاء الخارجية كمزركعة بما يحقؽ مستكل امتصاص 
صكتي كبير , أما الغرؼ المطمة عمى الشكارع الرئيسية فكانت تحاط بحكائط حجرية سميكة بيا فتحات 

لتالي كانت تعمؿ عمى كسر كامتصاتص الصكت كبا( مشربيات ) صغيرة مغطاة بقطاعات خشبية بارزة 
  .ُالحاجة الستعماؿ كسائؿ صناعية لعزؿ الصكت شبو منعدمة

خصكصا في المناطؽ  كالحد مف التمكث  مف عناصر تنسيؽ المكقع  مان ىا ان يعتبر التشجير عنصر      
الصحراكية التي ىي في حاجة ماسة كعاجمة إلى إيجاد 
فراغات يراعي فييا تكفر عناصر تنسيؽ المكقع كخاصة 
 النباتية منيا , فالغطاء النباتي ا خضر يمعب دكرا بارزا 

إذ  , في تنقية البيئة المحيطة بالكحدات السكنية كالحد مف التمكث 
  لممكثة كخاصة غازيقمؿ مف انبعاث الغازات ا

 (     ٔ/ّ)شكؿ                                                                                                                                                                                          

                                                   

 .ديسيبؿ  َْ – ِٓمستكل الراحة السمعية لالنساف يقع ما بيف ِ*  
1

 .118ص, ف  1996 -ِطبثغ اٌششق  , ثُشود , ٌجٕبْ ,  ثٗثُخ اٖثذاع اٌّبدٌ فٍ اٌؼّبسح , ػٍٍ سأفذ  
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دكره في تقميؿ اإلبيار كالضكضاء بصكرة  لىباإلضافة إ% َُكسيد الكربكف بنسبة تصؿ إلى أي ثاني 
كرغـ كفاءة التشجير معماريان في تككيف الفراغات كالكصكؿ إلى تدرجيا كتتابعيا كالتحكـ في درجة , كبيرة 

القيمة الجمالية لمتشجير الطبيعي ىي أمر عاـ كىناؾ ميؿ  خصكصيتيا كتكجيو الحركة خالليا , إال أف
الطبيعة ا كثر   عبر التاريخ لتفضيؿ القيـ الجمالية لممناظر الطبيعية , كعناصر كتحديدقكم لدل الناس 

الماء : إثارة لسركر اإلنساف كارتياحو في الدراسات البيكلكجية كالجغرافية كالسيككلكجية كانت عمى التكالي 
التي ترتبط عادة بكجكد النضرة ك النباتات الخضراء ذات ا كراؽ اليانعة –المتجدد     النظيؼ الطازج
ا جمات  –المسطحات الخضراء المفتكحة التي تقدـ الفرصة لحرية الحركة  –الفاكية كالزىكر 

 (Clumps  )الشجيرات الخفيضة كثيفة ا غصاف , كتؤثر االستجابة الجمالية  –مف ا شجار المتفرقة
السمكؾ , في التركيح عف النفس كتصفية لمعناصر الطبيعية كالتي تنعكس تأثيراتيا في التفكير كالكجداف ك

ما عمؽ بيا مف أثار مشاكؿ الحياة المعاصرة كىك الدكر ا برز في تحقيؽ الراحة  النفسية لمستعممي 
                                        :الفراغات رغـ تحفظات البعض عمى التكسع في استخداـ التشجيرفي الفراغات كمف ىذه التحفظات 

ِ                                                                        

  ااحتياجات المائية كالمخمفات: 

كمما زاد عدد ا شجار بالمكقع السكني زاد االحتياج الستيالؾ المياه كيمكف المجكء إلي استخداـ        
ا شجار كالشجيرات كأنكاع النجيؿ ذات االستيالؾ الضعيؼ لمماء كالنباتات العصارية كالصبارات التي 

سيؽ المكقع , كيمكف ليا قدرة كبيرة عمى التكيؼ مع الحرارة كاستيالؾ كميات ضئيمة مف المياه في تف
التخمص مف المخمفات الصمبة لمنباتات في البيئة ببعادة استخداـ ا كراؽ كسماد كاستغالؿ ا غصاف 

 .... كا خشاب ككقكد 
  الصيانة : 

مر فقد تعاني بعض المشركعات مف قمة  ى رغـ نجاح التصميـ كالتنسيؽ لمعظـ المكاقع في بداية ا    
نكاع مف النباتات أخرل غير ف بالقياـ بيذا الدكر , فقد تحؿ أى فراد المكمفيالصيانة كمف قمة كعي ا 

حكاض الزىكر كالنباتات مف زىكرىا خدميا المصمـ , كما قد تخمك بعض أى مدركسة محؿ ا نكاع التي است
, كفي بعض ا حياف تفتقر أجزاء ا رضيات في المسطحات الخضراء , كقد تنمك ا شجار بصكرة تدفع 

السكاف إلى تقطيع أغصانيا خصكصا التي تعكؽ الحركة أك الرؤية بدكف نظاـ مما يشكه المنظر بعض 
العاـ لمفراغات , نظرا النعداـ كقمة بعض ا دكات كالمعدات الالزمة لمقص كالتشكيؿ مما يتطمب االىتماـ 

أنكاع النباتات الستمرار دقة اختيار  ًإلى بأعماؿ الصيانة كالمتابعة بعد انتياء تنفيذ المشركع باإلضافة
نجاح التصميـ كخاصة في الحاالت التي تنعدـ فييا أعماؿ الصيانة لمنباتات , كتفيد محاكلة نشر الكعي 

بيف السكاف لالستفادة مف الفراغات كالمحافظة عمييا , كالتأكيد عمى أىمية العامؿ الجمالي المرتبط 
 .ُاستفادة ممكنو مف التصميـ صىمتعة كاالرتياح لمكصكؿ إلى أؽبالشعكر إلحداث اؿ
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 : البيئة المحيطة  . 3/2.1.3.2 (ُ) 

العالقة بيف السمكؾ البشرم ك البيئة المحيطة بالمسكف مشكمة إنسانية تكاجو العممية التصميمية ,      
مما يتطمب مف المصمـ دراسة كتفيـ طبيعة السمكؾ البشرم لممستعمميف أفرادا كجماعات كاضعا ا ىداؼ 

كجية  كالقانكنية كاالقتصادية , مف بجكار المحددات التكنكؿكالفسيكلكجية كالصحة كالراحة كا ى اإلنسانية 
فمثال يكثر نمط فعاليات كاستعماالت ا راضي كالمباني المجاكرة لممكقع كالمعتمد أساسان عمى كظيفتيا 
 دكران في تحديد الخيارات التصميمية لكتؿ كفراغات المكقع كتحديد مدل التجاكر كالعزؿ لتقميؿ الضكضاء

الذم تسببو االستعماالت الممنكعة كزكايا النظر غير المرغكبة أك التشكه البصرم أك التمكث البيئي 
مما يتطمب ( استعماالت صناعية )كمصادر التمكث (  محطات –طرؽ رئيسية )كمصادر الضجيج 

 –مساحات خضراء ) انفتاح قمب المشركع إلي الداخؿ كمحاكلة إيجاد فضاءات كظيفية مفضمة داخمو 
كمحاكلة ربطيا مع المكقع لتحقيؽ درجة مف االحتكاء تؤكد ( فنية أعماؿ  –مباني  –انحدارات أراضي 

كقد تحمؿ التماثيؿ كالمنحكتات المستعممة في الحدائؽ , التفاعؿ مع المكركث الحضرم لمبيئة المحيطة 
لقكمية , كتمثؿ مدلكالت رمزية معينة تربط المستعمميف بالتراث الحضارم أك ا حداث ا, كعناصر جذب 

بداعان فنيان يتكقؼ نجاحو في التعبير عف مضمكف الفكرة كسالسة كسيكلة نقميا عماؿ إً مثؿ ىذه ا 
فالفناف يحاكؿ تجريد الكاقع مف مظاىره المكانية .. المشاىد مف خالؿ تحقيؽ اإليحاء الرمزم ليا ًإلى

 . كا فكار   كالزمانية ببخراجو لرمكز ابتكارية مجردة عف صمتو بالكاقع  نيا تحمؿ الكثير مف المعاني
كتمعب كثافة المباني المحيطة كارتفاعاتيا كخطكط االرتداد المفركضة كالحدكد اإلدارية كالمساحات    

المسمكح ببنائيا في المكقع كالرؤية المستقبمية لمجكار دكران في تحديد حجـ المشركع كارتفاعات طكابقو بما 
ينسجـ كيتناسؽ مع االستخدامات كالحمكؿ يضمف تصميمو بشكؿ يتجنب مضايقة ا بنية المجاكرة ك

المعمارية المجاكرة كالنسب الطبيعية المحيطة حسب التشكيؿ المتبع لمفضاءات المفتكحة كالكتؿ المحيطة 
 دراسة التككيف كالتتابع البصرمخالؿ باالنتماء إلية مف  قشعكر ساكني ملمحصكؿ عمى مشركع يقك

كما أف تكفر المرافؽ العامة بشبكاتيا المتعددة , المتكقعة لممشركع الذىنيةلفراغاتو بما يتالءـ مع الصكرة 
مف الضركرات , كاليكاتؼ , كمجارم صرؼ مياه ا مطار, العامة مكالغاز كالمجار, كالكيرباء , كالمياه 

ف كالحماية ـ, مة الممحة في مكقع المشركع السكني كيراعي في تكفيرىا تطبيؽ اشتراطات ا مف كالسال
                                                   

 .  ٕٓص  ,ؼ  ُٗٔٗ, مركز انترلكفسمت , جميكرية مصر العربية  ,البيئة كالفراغ  ,عمى رأفت ُ  

  بتعاد عف الشارع بمقدار البتعاد بالمباني عف الشارع فمثال االيمكف تقميؿ ضجيج الشارع برفع حاجز طبيعي أك صناعي بيف الشارع كالمباني أك ا
 ِٓلؿ الضجيج بمقدار سـ يؽ ِٓف غمؽ الكاجية المقابمة لمضجيج بحائط خرساني أك طكب بسمؾ كما أى , ديسبؿ  ٓفض الضجيج بمقدار ـ يخ َُ

 .ديسبؿ 


 العالقة بيف التككيف المعمارم كالمشاىد   


 تمثؿ الصكرة الذىنية لممشركع تطمعات  المستعمميف كتشخص متطمباتيـ إلشباع رغباتيـ في السكف سكاء أكانكا أصحاء أك معاقيف أك كبار سف   

متطمبات الذكؽ العاـ كييتـ بالجكانب ا ساسية لمحياة اإلنسانية كفقان لمقكانيف كالضكابط مما يتطمب  اعتماد مبدأ التحكير لممبنى ككؿ كي يساير 
 .كالقيـ المكضكعة في المجتمع 
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ضركرة تكفر االحتياطات ا منية  لكسيكلة الصيانة , باإلضافة إؿ, مة االستعماؿ كمالء, الحرائؽ 
كمراكز , كتكفير أساليب اإلنذار , الخاصة بالمباني كالتي تخدـ المنطقة ككؿ كمراكز اإلطفاء كاإلنقاذ 

كأنظمة إزالة ,  لة الكصكؿكالمناطؽ المفتكحة سو, كالمخابئ , كمناطؽ الحماية , البريد كاالتصاالت 
مدارس  –رياض ا طفاؿ ) الفضالت , مع ضركرة تكفير التسييالت المتاحة مف مرافؽ كخدمات تعميمية 

( عيادات مجمعة كمستشفيات  –مراكز صحية  –كحدات صحية ) كصحية ( التعميـ ا ساسي كالمتكسط 
محالت بيع تجارية )كتجارية ( مراكز ثقافية  –قاعات مؤتمرات شعبية ) كثقافية( مقابر  –مساجد) كدينية 

...( مرافؽ تخزينية  –فنادؽ  –مقاىي  –مطاعـ  –أسكاؽ متخصصة  –محالت بيع مركزية  –أسكاؽ  -
كالتي ( مناطؽ مكشكفة كمناطؽ ترفييية  –مرافؽ رياضية  –حدائؽ  –مالعب أطفاؿ ) كمناطؽ خضراء 

ع االستعماؿ كدرجتو لممنطقة بناء عمى مساحتيا كالكثافة تحدد نك متتكافؽ مع الضكابط التخطيطية الت
مف مساحة التجمع السكاني كتكفير مالعب % َِكتحديد نسبة المساحات الخضراء ب , السكنية بيا

كاقع السكنية بدرجة كافية عف مناطؽ تجميع  ـمع االبتعاد باؿ, لمطفؿ ِـٓ.ُ – ُا طفاؿ عمى أساس 
كضخ المياه كالخزانات ا رضية كحجرات تحكيؿ الكيرباء  مالمجار النفايات كمحطات معالجة مياه

لضماف سالمة ك آماف المستعمميف لمحد مف التمكث البيئي كالتأـز االجتماعي في المناطؽ السكنية بما 
يضمف تسمسؿ العمؿ كسالسة الحركة داخؿ الفضاءات الداخمية كالخارجية كيحقؽ الراحة كاآلماف كالتفاعؿ 

 .اإليجابي بيف ا فراد  االجتماعي

التالية بيف مكقع المستخدـ كا ماكف المراد  كيراعي في اختيار المكاقع السكنية تحقيقيا لألزمنة      
الكصكؿ إلييا بما يحقؽ التكامؿ كالترابط مع البيئة المحيطة مف خالؿ تحديد نكعية االتصاالت 
المطمكبة مع الخدمات المتاحة , كتؤثر شبكة الطرؽ القائمة المحيطة بالمكقع عمى قرارات تحديد 

قع مف الطرؽ المجاكرة كالمناطؽ الخضراء سكاء لممركبات المك لالمداخؿ بما يضمف سيكلة الكصكؿ إؿ
ىـ العناصر الرئيسية لمنسيج العمراني كتشكؿ حجر الزاكية شاة أحد أى أك المشاة , حيث تمثؿ مسارات الـ

نماط ىذه المسارات ل السكني كقد تنكعت أىشكاؿ كأى في العالقة بيف الفراغات الخارجية كالداخمية لممبف

                                                   


 . تقاس المسافات بزمف كصكؿ المستخدـ إلي المكقع المطمكب بأم كسيمة  نقؿ كانت    
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كمع منتصؼ القرف العشريف ظيرت , ـ كالبيئة الطبيعية كالعمرانية كاالجتماعية بما يتالء  ىىميتياتبعا 
فكار كمفاىيـ مف خارج البيئة رات حركة المشاة ككانت معبرة عف أى نساؽ لمساا ى مجمكعات مختمفة مف 

تحقيؽ الراحة العربية  نتجت عف مجمكعة مف المتغيرات االجتماعية كالسياسية كالتكنكلكجية ابتعدت عف 
 فظيكر  ُكاآلماف لالنساف 

نماط ق فقداف لميكية العمرانية كظيكر أى بعاد كمقاييس الفراغات الخارجية نتج عف ى السيارة كمحدد جديد 
نساف كتمؾ الفراغات إلً كال تحقؽ التجانس كالتكافؽ بيف ا , كمعالجات جديدة ال تفي بحاجة المستعمميف

دـ كجكد محاكالت كمعالجات ناجحة في ىذا المجاؿ , كلكنيا التمثؿ الخارجية كلكف ىذا ال يعني ع
, نماط السائدة بشكؿ عاـ  ى حاالت فرديو ال تعبر عف ا لسك

فمثال يفضؿ اعتماد نسيج الشكارع الضيقة المتعرجة لكفاءتو 
المناخية في الحد مف اإلشعاع كتقميؿ تأثير الرياح المحممة بالغبار 

البتعاد عف  نسيج الشكارع المتعامدة كزيادة الظالؿ كيحبذ ا
إال أف تكجيييا المائؿ بزاكية , لتعرضو  عمى إشعاؿ شمسي 

كعمكما  ,الحصكؿ عمى كميات كفيرة مف اليكاء المرغكب  لإؿ م مع اتجاه  الشرؽ كالغرب يؤد ٍ ْٓ
كالسرعة التصميمية ليا تيا لمحاكر المركرية الرئيسية لممنطقة السكنية مع كظيؼاتخطيط يفضؿ تناسب 

تنكع المناظر عمى طكؿ مف خالؿ يقكم االنطباع البصرم كالبصرية  ةكسر الرتابساعد عمى بما م
محدكدية المداخؿ كالمخارج انسجاما في المناطؽ السكنية النمط القكسي الحركية كيكفر اعتماد  المحاكر

النيايات المغمقة أك ا زقة الغير طرؽ ذات اعتماد استخداـ اؿما يساعد ؾ, مع محدكدية المستخدميف ليا 
كحركة  المشاةلشكارع المؤدية إلى مداخؿ الكحدات السكنية عمى الفصؿ المركرم بيف ؿنافذة بالنسبة 

كقد , حد ا ساليب التخطيطية لتكفير عنصر ا مف كالسالمة داخؿ المنطقة السكنيةأى كىك السيارات 
ىنرل رايت كأحد أىـ الحمكؿ التخطيطية الحديثة الفعالة فيما طبؽ ىذا النكع كؿ مف كالرنس أستيف ك

ك تـ تطبيقو في رادبيرف بنيكجرسي كتخدـ ا زقة غير النافذة مجمكعة صغيرة  , يعرؼ بالسكبر بمكؾ
درجة عالية مف الخصكصية لسكاف تمؾ المجمكعة , كغالبا ما تجمع مف الكحدات السكنية مكفرة بذلؾ 

 .ء في شكؿ مالعب أطفاؿ كمكاقؼ سيارات تربط بيف تمؾ الكحدات اجتماعيا بيف تمؾ الكحدات فنا

ابية كسالسة حركة ا شخاص خالؿ فضاءات المشركع مع التركيز عمى مكما يفضؿ دراسة انس    
اختالؼ ارتفاعات كتؿ المباني السكنية بجانب ممرات المشاة إلبعاد الممؿ كتحقيؽ 

.. عنصر التفاكت كاالختالؼ كمحاكلة تطبيؽ فكرة الشارع العربي داخؿ المشركع 

                                                   
1

جامعة  ,المؤتمر العممي السابع لكمية اليندسة  ,بحث منشكر , مصر  ,كليةتأثير الحركة المتعامدة لممشاة عمى الحركة الط ,حاتـ الطكيؿ    
 . َْص  ,ؼ  َََِ ,اسيكط 
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الستخداـ مف حيث ا بعاد كتكفر المرافؽ كنظاـ مع مراعاة أف تحقؽ الطرؽ كالمسارات اآلماف كسيكلة ا
                                                                                          الرصؼ

 (ٖ/ّ)شكؿ
كاستخداـ عناصر التأثيث الطبيعية كالصناعية فاستعماؿ العناصر الطبيعية  داخؿ المشركع السكني يؤكد 

العامؿ الجمالي المرتبط  المحيطة مف خالؿ تأكيد  صفة التكامؿ العضكم مع البيئةحيكيتو كيعطيو 
عمييا الناس بأنيا محببة جماليان ليـ تصاميـ بيئية جيدة يحكـ  عة كالجماؿ مما يتطمب إيجادمتبالشعكر باؿ

ر تأثيث الشارع عند استخداميـ المكاف ابتداء مف الكحدة السكنية كانتياء بالمشركع السكني ككؿ , كلعناص
الصناعية كالتماثيؿ , كالنكافير , كالمجسمات , كالكراسي , كالمظالت , كألعاب ا طفاؿ , كأحكاض 

شارات التكجيو , كا كشاؾ , كتبميطات ا رض كغيرىا  ليا خصائص , الزىكر , كأعمدة اإلنارة , كا 
م صنعيا خكاص مكاد تككينيا جمالية تحمؿ بصمة الفناف أك الصانع كشخصيتو المتميزة , كيراعى ؼ

كانتظاـ تككينيا الشكمي ككضكح ىدؼ تصميميا , فيي تختمؼ كميان عف العناصر الطبيعية فزىرة صناعية 
تستدعي معايير مختمفة عف تمؾ التي تستدعييا زىرة طبيعية كما أنيا تضفي عمى المكاف حيكية 

 .كخصكصية عالية تساعد في تكثيؽ ارتباط السكاف بالمشركع 
التي تتكزع داخؿ المشركع السكني ىي ( عناصر تأثيث الشارع ) أف ا عماؿ الفنية ًإلى ىذا باإلضافة    

أعماؿ يراىا الناس كؿ يـك كيستعممكنيا مما يتطمب أف تككف متكافقة مع مكاقع كضعيا كطبيعة استعماليا 
مالية , فعممية تحريؾ الذكؽ ليا دكر كمتالئمة مع تكقعات الناس كمستكياتيـ الثقافية العامة كأذكاقيـ الج
 .ُكبير في ارتقاء الرقي الجمالي كلذا ينبغي أف يتـ ذلؾ خطكة خطكة 

كيفضؿ عادة حصر الحركة الرئيسية كالمتمثمة في مداخؿ السيارات كالمشاة داخؿ المشركع لمحصكؿ    
أماكف  –الكحدات السكنية ) عمى مجاكرة ىادئة مع مراعاة سيكلة الكصكؿ بيف عناصر ا نشطة 

ع العمرانية بما مع تكفير الخدمات كا نشطة بمكاقع مميزة داخؿ كتمة المشرك( مكاقؼ السيارات  –الترفية 
   .يضمف االستفادة القصكل مف الفراغات ك المسطحات الخارجية 

داخؿ النسيج العمراني لممشركع السكني كالبد مف تحديدىا  ان أساسي ان كتعتبر مكاقؼ السيارات عنصر    
باإلضافة إلى تكفر حنفيات مقاكمة , بشكؿ كاضح كربطيا بشبكة صرؼ مياه ا مطار كالمجارم العامة 

كتؤثر كفاية مكاقؼ السيارات لتمبية الطمب المتكقع عمى تكزيع الفراغات في المكقع , الحريؽ في مكاقعيا 
دكف اإلخالؿ ( أماكف محددة داخؿ المشركع  –أسفؿ العمارات السكنية ) مكاقعيا بدقة  مما يتطمب تحديد

بحركة المستعمميف مع مراعاة كافة اشتراطات اآلماف كالسالمة كمقاكمة الحريؽ كالتمكث كالحد مف 
يؿ مف لمتقؿ مع تكفر غطاء نباتي كاؼو  ان كيفضؿ عادة أف يككف مكقؼ السيارات مفتكح , الضجيج كاإلبيار

الشكارع مع دراسة تكزيع  لحماية مف اندفاع ا طفاؿ إلىالتمكث كاإلبيار ال يحجب الرؤية كيكفر ا

                                                   
 . ُٖٗص  ,ؼ  ُٖٖٗ ,دار النيضة العربية , القاىرة, مصر , قاعة بحث في العمارة كالفنكف االسالمية , حسف الباشا  ُ
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تكفير اإلنارة الكافية  عماليا مف كبار السف باإلضافة إلىا رصفة المحيطة كتبميطيا بما يحقؽ آماف است
أك بالطابؽ ( ا رض  تحت مستكل) ت أسفؿ المبنى السكني ك في حاؿ كاف مكقؼ السيارا, بيا 

ا رضي فيفضؿ أف تكفر فتحات تيكية جيدة لتجنب التمكث الناتج عف عكادـ السيارات باإلضافة إلى 
 .تكفر اإلنارة الطبيعية كتجييزات الحماية مف الحريؽ 

كيفضؿ في تصميـ كتنفيذ ممرات المشاة كمكاقؼ السيارات مراعاة الفئات الخاصة مف المستعمميف       
المنحدرات كالساللـ بما يضمف سيكلة استعماليا كآمانيا مف خالؿ استعماؿ ( لمعاقيف ككبار السف كا) 

 تتكاجد عادة في مدخؿ المبنى كىى عبارة عف مجمكعة مف الدرجات , الخارجية منخفضة االرتفاع
ىذه السكني أك عبر مسارات المشاة في المشركع كتتككف مف عدد محدكد مف الدرجات كيختمؼ عرض 

الدرجات كمادة إنيائيا حسب التصميـ المتبع كتككف المنحدرات إلى جكارىا كىي عبارة عف أرضيات ذات 
كتجمع بيف خصائص اإلدراج كالممرات حيث يمكف لممعاقيف ككبار  %ٕ_ ِميالف منتظـ يتراكح بيف 

في مداخؿ العمارات جات كتستعمؿ االسف كالدراجات كا طفاؿ المركر عمييا لتجنب مخاطر التعثر بالدر
كفي مداخؿ السراديب المستعممة كمكاقؼ لمسيارات , ° َِ° -َالسكنية إلي جانب الساللـ بزاكية ميؿ 

كقد تستعمؿ المنحدرات كعناصر جمالية لمربط بيف ° ٖ°-َلسكاف العمارة السكنية كيككف ميؿ المنحدر
ييا حسب أسمكب  تنسيؽ المكقع المتبع كتتنكع المكاد المستخدمة ؼ° َِ°-ٔالمناسيب في الحدائؽ بميؿ 

مع االلتزاـ بتكفير الميؿ المناسب لممنحدر حسب استخدامو مف خالؿ تكفير المسافة  في تصميـ الحديقة
ا فقية لعممو مع العمؿ عمي تغير اتجاىو كمما أمكف حتى يككف السير عميو مشكقان لكافة مستخدميو 

كتنيى أرضيات المعابر المنحدرة عادة باستعماؿ الخرسانة , بمختمؼ أعمارىـ كاعتباراتيـ اإلنسانية 
لالنزالؽ لتحقيؽ درجة عالية مف ا ماف تمنع االنزالؽ كتكفر سيكلة في  كتستخدـ فييا مكاد مانعة

مع مراعاة تكفير اإلنارة كالمحجالت المناسبة كعالمات تغيير االتجاه عند الضركرة  االستعماؿ كالتنظيؼ
 .في المنحدرات 

 
  :كعناصرىا السكنية  تاعـتجاؿ. 3/3.1.3.2

يعد التجمع السكنى تعبيرأ صادقان عف تككيف المجتمع كتفاعالتو فيك يعبر عف سمكؾ كأنشطة      
كأسمكب معيشة ا سر داخمو كتتراكح التجمعات السكنية مف حيث الحجـ مف الخمية السكنية كىى مجمكعة 

الذل يمثؿ قطاعان متكامالن  مالسكف فالحي, مكعة السكنية ثـ المجاكرة صغيرة مف المبانى السكنية إلى المج
فقية لعدد  ي التجمعات ا) فقيا  أي ساليب تجميع الكحدات السكنية كتؤثر أى ,  ُمف المدينة أك ضاحية عمرانية 

                                                   


سـ كقد تتساكل  ُٖ -ُٓسـ كقائمة بارتفاع  َّ -ِٕا ك تتككف مف نائمة بعرض تمثؿ الدرجة مسافة االرتفاع التي يمكف لمماشي أف يخطكه   
 .القائمة كالنائمة في ساللـ الخدمة

 
 . ٕص  , ؼ ََِِ ,دار قابس, بيركت  , نافبؿ, عاصرة ـعات السكنية الحديثة كاؿـالمج ,مكـر بعينى   ُ
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 سر في تحديد درجة الترابط االجتماعي ؿ( سكنية متعددة الطكابؽ  ان ضمف مباف) رأسيا ك( مف الكحدات 
القاطنة خارج حدكد كحدتيا السكنية كلذلؾ يفضؿ عند اختيار النماذج النمطية لمتجمعات السكنية ايفائيا 

سمكب  ىساسية خالليا مع مراعاة أي بالقدر الكافي مف احتياجات السكاف مع ضركرة تكامؿ الخدمات ا
الكفاءة االقتصادية  –طبيعة ا رض  -المناخ –التجميع المناسب الذل تمميو عكامؿ عدة أىميا 

كذلؾ بغرض تحقيؽ الترابط كالتكامؿ الطبيعى المطمكب لمعناصر المختمفة مف طرؽ  -كاالجتماعية
كيعتبر اعتماد تنكع أنكاع , كممرات كمسطحات مفتكحة إلى جانب مجمكعات المساكف كمرافؽ الخدمات 

عمارات  –ارات متكسطة االرتفاع عـ –فيالت أرضية أك مف طابقيف ) الكحدات السكنية داخؿ المشركع 
عائمي , بما يضمف احتراـ خصكصية كؿ منيا مف  –مع مالءمتيا لفئات المستعمميف سكف فردم ( عالية 

بناء المجتمع مع التركيزعمى مركنة تمبية احتياجات شريحة عريضة مف أى  أىـ عناصر نجاح المشركع في
شكاؿ تغيير كظيفة الفراغ بما يتالءـ كأى لتقميص أك استخداـ الكحدة السكنية بحيث يمكف التكسيع أك ا

كتككينات كتؿ التجمعات السكنية مع  معطيات المكقع كالمحيط بما يضمف كفاءة ا داء كيكفر ظركؼ 
 مفتحديد قيمة المبف متعادلة لكؿ المباني حتي تفي باحتياجات ساكنييا الصحية كالنفسية كاالجتماعية

مف خالؿ ما يحققو المبنى مف ًإال فاءة كمحتكل قائـ بذاتو اليمكف أف يتـ مف حيث التصميـ كالؾ مالسكف
 .   معالموأبرز  مخر كالذل يمثؿ التجمع السكفآلتكامؿ تمازج مع ما يحيط بو مف عناصر التجمع السكني ا

معظـ سمكب اآلكثر شيكعا في  ي تجميع كىك اؿالشبكية ؿالمخططات اعتماد االبتعاد عف حديثا كيفضؿ    
المشاريع القائمة فالبرغـ مف أنو يسيؿ حسابيا التعامؿ مع المساحات كيقمؿ الفاقد الفراغي كيبرز الجانب 

بشكؿ التحتية كالمركرية غير أف العالـ يعاني مف مشاكؿ ىذا التخطيط  لالعقالني في تخطيط خدمات البف
لتي تؤدم إلى محدكدية المناظر اية لتخطيط الشبكي الصالبة اليندسكمف الجكانب السمبية في امتزايد 

ما ـكالقيـ البصرية النكعية كرتابتيا خاصة عند التجكؿ مشيان أك رككبان عمى المسارات المركرية المختمفة 
مما يزيد النمط الشبكي ك, لشخصية العمرانية كقكة الصكرة الذىنية كاالنطباعية البصرية اضعؼ م

التي يككف ىدفيا مركزان عمى تحقيؽ عدالة الفرص في التطكير العمراني مف بناء أنظمة كلكائح اؿ صالبة 
خالؿ المساكاة في االرتدادات كاالرتفاعات كنسب البناء ك مساحات قطع ا راضي في ظؿ تمؾ المؤثرات 

متشابية عادة  ان رغبة في االستفادة القصكل مف مسطحات البناء المسمكح بيا تنشأ كتؿ مبافاؿإضافة إلى 
تباع نظاـ االرتدادات يسمح بيتؾ حرمة الجكار ًإلى اإضافة ,  ا تتسـ بالتكرار كمف ثـ تدعك إلى الرتابةـ

ستخدـ الزجاج المكبح في النكافذ حدكد الممكية فارتفعت ا سكار كا مف ةلمجرد االرتداد متريف أك ثالث
عمى حياة  ان الشبكي تمثؿ خطر أف الطرؽ في  النظاـعالكة عمى , كتحكلت البيكت إلى قالع مف الصفيح 

عمى ذلؾ مف مشاكؿ أمنية  بالسكاف لسيكلة حركة السيارات كالمشاة في جميع االتجاىات كما يترت
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المناسبة لعادات كتقاليد المنفصمة   ف اعتماد تجميع عدد معيف مف الكحداتكعميو فبً  ُ ,كاجتماعية كبيئية 
السكنية بحيث تمبي المتطمبات اليكمية   جذابة لممجمكعةتشكيالت  مع محاكلة تككيفالميبية العائالت 

 .الميبية لمسكاف كتؤكد االحتراـ كالتجاكب بحس مع العالقات االجتماعية المكركثة كالقيـ الثقافية لألسرة
عمى ازدياد الرأسية السكنية تجمعات ؿؿكيدؿ االحتياج المستمر    

بات السكانية , الحاجة إلى الشقؽ المتنكعة , الستيعاب المتطؿ
كالتي أصبح أفرادىا , يرغبكف باالستقالؿ العائمي كالسكف بعيدأ 

عف ذكييـ , بعد أف كاف ا ب ا كبر , يسكف  مع أبنائو كأحفاده 
 ف, كعند تصميـ الشقؽ السكنية يتكجب عمى المعمارم اإلجابة ع

كحؿ الكثير مف المشاكؿ العائدة  سمكب , العديد مف التساؤالت 
 ( ٗ/ ّ)شكؿ                 يـ المستجد فنظاـ الشقؽ السكنية التصـ

ستكعبة ضمف بناء سكني متعدد الطكابؽ , يفرض عمى المصمـ التعامؿ العديد مف ا ساليب المعيشية ـاؿ
سكاء مف حيث طرؽ المعيشة أك عدد ا فراد كبالتالي سيتطمب ا مر مزيدان مف االنتباه لممشاكؿ المتكلدة 

كلتحقيؽ محيط معيشي طبيعي مناسب  ِالظركؼ الطارئة عمى أسمكب تصميـ ا بنية الفرديةعف تمؾ 
بنية الطابقية يعمؿ عمي حماية الركابط االجتماعية كيدعميا مف خالؿ احتراـ العادات كالتقاليد  ى لساكني ا
مما يشجع عمي ًإقامة  ,لالنفتاح عمييا  فنية داخمية خاصة ىبنية السكنية حكؿ أى يجب تكزيع ا, المكركثة 
عداد أى كلية كزيادة التفاعؿ االجتماعي بيف السكاف مف خالؿ تييئة الظركؼ كالمسارات بيف عالقات أى 

فرادىا لضماف التقائيـ ككذلؾ  تككيف الفراغات المحتمؿ اجتماعيـ فييا كالتي  يسر كأى محدكدة متقاربة مف ا
التجمع  –مداخؿ المنطقة السكنية )سة مداخؿ المشركع دراكما أف , النكعي لممشركع  لتتناسب كالمستك

حساس إلً كتكجيو مداخؿ التجمعات السكنية عمي فراغات خاصة تنمي ا (السكني المبنى –السكني 
ك كلية عف نظافتو كحمايتو ئرض ينعكس بالمسأى حساس الفرد بممكيتو لمنزلو كما يحيط بو مف إً ؼ, بالممكية 
 ,تجميمو 

كليكف في القاء  –فمثال لك كاف ىناؾ فراغ خمفي لممنزؿ يستغمو الشخص 
كما قد تمتد مميكة الفرد , لغرض فمف يسمح لجاره باستعمالو لنفس ا –نفاياتو 

ماـ مسكنيا فتتكاله بالنظافة ًإلى الفراغ مف الشارع المكجكد أى سرة  ي ك اأى 
 . .كالزراعة كالصيانة كالتنسيؽ 

                                                   
كسائؿ دكر التصميـ العمراني لألحياء في تقكية العالقات االجتماعية بيف السكاف كتشجيعيـ عمى استعماؿ الفراغات  ,كليد عبد اهلل سميماف   ُ

صباحا بتكقيت  َُالساعة ,ؼ ََِٖ-ٔ-ٕ, شبكة المعمكمات الدكلية , alsahligroup.net      abdulmohsin @ ,الخارجية
 .الجماىيرية 

طرابمس , الجماىيرية  , ندكة المعايير التخطيطية لممدف العربية  , المعايير التخطيطية لمحي السكني في المدينة العربية الحديثة , سمماف محمكد  ِ
  ٖٗص ,ُج,ؼ  ََُِالماء  ٖ -ٔ ,
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قؿ ل الكاحد بكضع مداخمو كمساراتو بأىبعاد أى ف يحقؽ التكاصؿ بيف مستعممي المبفصمـ أى كيمكف لمـ       
يكضح المسافات المقابؿ كالشكؿ , ك الراسية  ىفقية أى ـ مع كضكح عناصر الحركة سكاء أَ.ّمف

الكظيفية داخؿ خذىا بعيف االعتبار عند تصميمو لمفراغات كدرجاتيا كأىنكاعيا كالتي يجب عمى المعمارم أى 
 .السكني لكخارج المبف

 يكضح المسافات  (َُ/ّ)شكؿ                                               :الفراغات الكظيفية الداخميةعناصرأىـ  

o السكني  لمدخؿ المبف   : 
خالليا ستعماؿ كسيكلة الحركة المتيا ؿالمداخؿ في المباني السكنية مالء في تصميـ ليراع         

كتكفيرىا لمحماية مف العكامؿ الطبيعية  لفقية كالرأسية بالمبف ي كارتباطيا المباشر بعناصر الحركة ا
مع احتكائيا عمي معالجات تصميمة خاصة بالفئات , نارة كالتيكية الطبيعية بياإلً تكفير اًإلى ضافة إلً با

استعماؿ المنحدرات الي جكار  –تكجيو رضيات ككسيمة  ى تغير مممس ا) الخاصة كالمعاقيف ككبار السف 
الطابؽ  لك يفضؿ رفع مستك,  (بعاد المداخؿ مالءمة أ –كالمدراجات المنحدرة قميمة االرتفاع الساللـ أى 

داخؿ  لالسكني عف منسكب الشارع لضماف عدـ تسرب المياه كالرطكبة إؿ لا رضي أك مدخؿ المبف
جانبييا مع ضركرة احتكاء المدخؿ عمى مظمة  لات عؿكذلؾ باستخداـ ساللـ خارجية كمنحدر لالمبف

كأشعة الشمس صيفا  كحماية المستعمميف كالمارة داخؿ المشركع مف ا مطار شتاء لخارجية لتعريؼ المبف
باإلضافة إلى ضركرة احتكاء كؿ مبنى سكني عمى بكابة خاصة بو لضماف حماية كخصكصية شققو 

كالتجييزات الميكانيكية المتكاجدة بمدخؿ , كالكيرباء  , لمياهكيراعي عادة فصؿ عدادات ا, السكنية 
 .كالخاصة بشققو بما يضمف حمايتيا مف الحريؽ كعبث ا طفاؿ بيا  لالمبف

 
o  الساللـ الداخمية: 

كعدد مستخدميو  ليرتبط استعماليا ارتباطان مباشران بارتفاع المبف     
السكني يفرض عمي  فمكقع السمـ في المبنى ,كطبيعة استعمالو 

بينيـ كتككف الساللـ  كسيمة الحركة الرئيسية  السكاف االتصاؿ فيما
ذا  ْفي المباني السكنية حتى ارتفاع        طكابؽ كا 

 (ُُ/ّ)شكؿ      
كيراعى في ا بنية , زاد عدد الطكابؽ فبف المصاعد اآللية تصبح كسيمة الحركة الرئيسية مع كجكد الساللـ 

المتعددة تكفير ساللـ ثانكية لمنجاة تقكد إلي خارج المبنى لمحماية مف تأثير الحرائؽ كتضمف ذات الطكابؽ 
أما ا بنية السكنية عمى ,سيكلة كصكؿ رجاؿ اإلسعاؼ كاإلطفاء إلي ا دكار العالية في ا حكاؿ الطارئة 

قؼ أماف استعماؿ كيتك, مف خالؿ شرفات النجاة   مستكييف فيراعى فييا تكفير كسيمة خركج إضافية
مف خالؿ اعتماد ا بعاد مطابقتيا إلبعاد اإلنساف العادم كحركتو في الصعكد كالنزكؿ  لالساللـ عمي مد

تطبيؽ كافة القكاعد التصميمية ك اإلنشائية فييا كمتانة كصالت المكاد  القياسية لمسمـ كالدرجات مع
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ك تنيي الساللـ بتغميؼ , كية الطبيعية الجيدة ليا تكفير اإلضاءة كالتو لالمستعممة في البناء باإلضافة إؿ
درجاتيا بقطع جاىزة مف الرخاـ أك البالط مع تكفر إمكانية دفف أشرطة مطاطية في كجو النائمة لمنع 

عمؿ شفو بحافة مدكرة في مادة إنياء درجات السمـ تبرز مف النائمة مسافة مناسبة  لاالنزالؽ كيراع
في جزئو ( المحجؿ)مع ضركرة احتكاء الساللـ عمى درابزيف , لدرجة تساعد عمي كضع القدـ عمي ا

العمكم مقبض معدني أك خشبي أك مف البالستيؾ يالئـ راحة اليد لالستناد عميو أثناء االنتقاؿ عمي السمـ 
مع ضركرة تكفير مقبض مستمر أخر بنفس تفاصيؿ المقبض ا كؿ كعمى نفس ارتفاعو كلنفس الغرض 

   .السمـ في طرؼ المبنى يثبت عمي جدار 

  المصاعد: 
رتفاع متعددة الطكابؽ كتكضع في الأىـ كسائؿ االنتقاؿ الرأسي بيف المستكيات بالمباني عالية ا     

ا بنية السكنية عادة مباشرة بحيث يمكف رؤيتيا بسيكلة مف المدخؿ كيراعى أال تقؿ مساحة مصعد 
سـ كيتحدد مكقعو عادة بما يمكف ا شخاص َُِ×ََُا شخاص كا متعة في العمارات السكنية عف 

مف الكصكؿ إلييا مف أقصر مسافة ممكنة مف كؿ االتجاىات مع قربيا مف الساللـ كقد تشكؿ معيا كحدة 
 .متكاممة لسيكلة استعماليا في حاالت  الحريؽ كالطكارئ

o  الطابؽ ا رضي: 
بنية الشقؽ السكنية حمقة الكصؿ بيف الكحدات كالفراغات الخارجية مما  ى يمثؿ الطابؽ االرضي     

فراغات  –مكاقؼ سيارت )ا لخدمة احتياجات السكاف ـن ئتكظؼ تكظيفا مالؿيتطمب دراسة مككناتو 
انشطة  –فراغات خارجية  -كسائؿ نجاة  –غرؼ قمامة  –عمب بريد –خدمات تخزينية لمسكاف  –تجارية 

صمية لممشركع السكني كيحدث تمكثا بصريا  ى يضمف عدـ تغير كتحكير المالمح ابما  (...لية متكـ
باني السكنية قنية تصريؼ الفضالت في الـكيفضؿ تكفير أى  ,لممحيط 

كؿ  لمستك لغالؽ فتحاتيا بباب حديدم محكـ عؿمتعددة الطكابؽ مع أى 
غرفة ًإلى  مكانية سيكلة كصكؿ كسائؿ تجميع الفضالتإً طابؽ كتكفير 

لمتخمص منيا بسيكلة مع اتباع بالطابؽ ا رضي جمع الفضالت 
 .كالصحية الخاصة لكقائية ا كاالشتراطاتعد الفنية االقك

o  كا سطح السراديب: 
ذا استعممت كمكاقؼ سيارات كيفضؿ ة عنصرا ميمال ًإال إً سفؿ المباني السكنية عادتمثؿ السراديب أى      

                                                                                                                                                                                               اجتماعية مناسبة  جكاءماكف لمتجمع ضمف أى أالسكني ؾ لالمبفداخؿ  عادة استغالليا كظيفيا
                                                                                                                ش 

السكني فيفضؿ  لككذلؾ الحاؿ بالنسبة لسطح المبف, لتقكية ركح الجكار بيف السكاف 
يانتو المتكررة ىتماـ بحمايتو مف العكامؿ الجكية بتكفير امكانيات العزؿ المناسبة كصالا
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                                    .حديقة عمكية  أك تحكيمو ًإلىتكفير فراغات اجتماعية خاللو لخدمة السكاف ك
                                    ( ُِ/ ّ) شكؿ 
عطاء باطيا معو خالؿ الحقؿ البصرم في إً السكني كالمكقع كارت لكتساىـ العالقة بيف كتمة المبف   

ارىا كالتمعف في بكتجعؿ مف السيؿ اخت , المشاىد كالساكف معا لصفات حيكية تحدث المتعة لد لالمبف
ات تغمؼ كتمتو كمعالجتيا جماليا تمكف مف زيادة معبارة عف مستك لفسطكح المبف, عمارتيا ككؿ 

تنظيـ  –ركاف  ى معالجة الحدكد كا –تنكع البركزات كالتفريغات ) شكاؿ مف خالؿ  ى ك الكتؿ أى حساس باإلً ا
كتمثؿ مكاد اإلنياء أحد أىـ عناصر تحقيؽ الجماؿ في المبنى  ,بما يحقؽ قيـ جمالية ( تكزيع الفتحات 

نسجاميا مع امف خالؿ تكافؽ تجميع المكاد المختمفة كتحقيؽ التمازج الممتع لممكاد طبيعيا كصناعيان ك
كاد اإلنياء في تأكيد اليكية المعمارية لممشركع كيرل مانمكيؿ كما يساعد اختيار ـ, البيئة المحيطة 

كيحذر حسف فتحي , ُاعتمادان عمى السمات الثقافية لممجتمع  لفبكاستيمس أف اليكية ىي عممية بناء لمـ
مف مسايرة العمارة العربية لتكنكلكجيا الغرب بحجة أنيا تكنكلكجيا العصر مما يفقد العمارة العربية ىكيتيا 

تماـ ميمتو في التعبير فعت الجاكرجي أف المصمـ مف خالؿ ًإيمانو كدرايتو بالتقاليد يستطيع ار لكير,  ِ
    .ّعف خامات كتقنيات البناء كاالستجابة لممناخ المحمي كالتفاعؿ مع القيـ المحمية 

 (Cecil  مف ؿؾ  ككما يؤكد ,كتمعب اليكية دكرا رئيسيا في رسـ مالمح العمارة المعبرة عف المجتمع 

Ellio  ك( Joel Coldsteen   كيتكافؽ ,  ْىي معيار رئيسي لقياس مدل نجاح عمراف المدف أف اليكية
تأكيد اليكية المعمارية لممشركع السكني بانسجامو مع البيئة المحيطة كاستقائو مف تراثيا كشيكع السمة 

ككنو تفاعؿ الفف دامو لمتكنكلكجيا كمسايرتو لمعصر الركحية كالتآلؼ االجتماعي بيف مككناتو كمدل استخ
كالجماؿ كالكاقع لتعزيز المفاىيـ كالقيـ ا خالقية بالمجتمع , كال يتكقؼ تأكيد اليكية المعمارية عمي استعارة 

فحسب كلكنيا ( المالقؼ –ا فنية  –المشربيات  –القباب  –ا قكاس  –ا عمدة )المفردات التاريخية 
كامال لمبيئة العربية , كذلؾ مف خالؿ  انتماء المباني كالفراغات داخؿ المشركع انتماءن  تتطمب تحقيؽ

كالتكامؿ مع المباني المجاكرة كاحتراـ البيئة الطبيعية  ,احتراـ المقياس اإلنساني كتأكيد مبدأ الخصكصية
اع الجمالي كاعتماد بدإلً يتطمب البعد عف المبالغة في ا لكتحقيؽ اليكية المعمارية لممبف, المحيطة 

سراؼ في إلً ك اأى ك االقتباس مف الغرب أى البساطة في المعالجات الجمالية كعدـ الخمط بيف الطرز المعمارية 
عادة إً التقميدية ك ءيجاد صياغة معاصرة لممبادلإً كلة انما محإً سالمية كإلً عمارية اـاستخداـ العناصر اؿ

 .تكظيفيا 

                                                   
  . ََُص  ,ؼ  ُّٖٗيكنيك  , ِٓٗالعدد , الككيت  ,مجمة العربي  ,لقاء مع الميندس حسف فتحي  ,مصطفي نبيؿ .  ُ

 . ِّص ,مرجع سابؽ , المفردات المعمارية في عمارة حسف فتحي  ,عبد الكريـ  نادم مصطفى  ِ

 .   ِٖص  ,مرجع سابؽ , لمنظرية المعمارية االسالمي المنظكر  ,براىيـ عبد الباقي إً   ّ

 . ِِِص  ,بؽ مرجع سا ,نحك ىكية معاصرة لعمارة المناطؽ الصحراكية  ,طارؽ عبد السالـ محمد  ْ
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نياء إً نشاء في إلً كانعكاس طريقة ا,نشائية إلً ككضكح العناصر ا,  كتخمؽ صراحة التعبير المعمارم  
مما يسيؿ قراءتيا  , لكية المبفقصؿ كتحقؽ  ى ك اأ ,نطباعا عف الييكؿ أىشكاال كسطكحا تعطي إً  لالمبف

ل بمكاد طبيعية محمية لمحصكؿ فنياء المباإً كعندما تسمح كمفة البناء يفضؿ , ر كالمستعمؿ ظمف قبؿ النا
يضا نسبة لصالبتيا أى تقيـ المكاد بمظير سطكحيا فقط كلكف  كال...الشكؿ قرب تكافؽ بيف المادة كأى  لعؿ

  ُ(المكت ف المصبكبات ىيبأى )فالدسمقكلة ثكرف إً  ,ا كمقاكمتيا لمعكامؿ المحيطة بياكديمكمتو
ك أى دما ال تعطي نقشة سطح ممتعة ففالمصبكبات مممة جدا ع ,تتطابؽ مع الخبرة المجتمعة في العمارة 

, كيتطمب  لكيمعب إتقاف تنفيذ مكاد اإلنياء دكرا بارزا في تأكيد جماليات إنياء المبف,  طالء مف الصبغ 
عادة صبغ الكاجيات الحؿ ا مثؿ إً صناعية , كتعتبر  ـدقة في التنفيذ سكاء أكانت مكاد اإلنياء طبيعية أ

فممكف دكر سيككلكجي كفسيكلكجي يخاطب العكاطؼ  ,لمكجيات المصبكغةلمكصكؿ إلى تأثيرات مرغكبة 
 .كالنفس 

 

شغاؿ أك بعد  ى ة تحتاج إلى تقييـ سكاء قبؿ ابالسكنية تجرمباني فأف اؿ قعمى ما سبؽ عرض اتأسيس    
راسة التي يـ المباني السكنية بعد ا شغاؿ الدمجريت خارج المجتمع الميبي لتؽأي ا شغاؿ كمف الدراسات التي 

لمانيا ككجد أف رضا السكاف أى عمارة سكنية في  َّٓلى ع( ( WILIAMSON 1981يممسكفكجراىا أى 
كحجـ  ؽاتسكخاصة مف حيث الشكؿ الخارجي كجكدة اال لارتبط ارتباطا كثيقا بالنكاحي الفيزيائية لممبف

إضافة إلى مدل ترابط العالقة االجتماعية بيف الجيراف  –الغرؼ كطريقة التكزيع الداخمي لمكحدة السكنية 
 (Franc cato الدراسة التي قاـ بيا فرانسيكتكامع  تكافقتفي نفس المبني كالمباني المجاكرة كىذه الدراسة 

كد عمى أف النكاحي اإلجتماعية ليا أى مريكية كأى في كاليات   اه عاـ ياه اسكاف اه مشركع ّٕعمى (   1979
 .  باشر عمى السكاف تأثيرىا الـ

       
كما قامت  مجمكعة مف الباحثيف بعدة دراسات عمى المجمعات السكنية قبؿ ا شغاؿ كىي عبارة عف    

نما عمى تحميالت لمكاقع النظرل لخصائص المجتمع إً دراسات نظرية التستند عمى التجربة كالمشاىدة ك
الذريع كمف  دكار بالفشؿ ى سكانية متعددة اإلً المجمعات اكالبيئة المشيدة كحكمت مسبقان عمى السكف في 

كىانج (  Boon 1981) كبكف (  salvin 1978) مثمة ىذه الدراسات دراسة كؿ مف سالفيف  أى 
 (Haunch 1984   ) دكار المتعددة مف  ى نيـ اتفقكا جميعان عمى أف المجمعات السكنية ذات اإً حيث

تعتبر غريبة عمى لكنيا ك , نشائيان كفنياالصب تعتبر عالية التقنية إً جاىزة القكالب الخرسانية خصكصان 
كخاصة عمى ذكل الدخكؿ المنخفضة المتكقع سكنيـ فييا كالمعتاديف  ,المجتمع العربي اجتماعيا كشكميا 

سرة الكبيرة ,  ي خفضة االرتفاع كالمتميزة بكبر حجميا الستيعاب افعمى السكف في المباني المستقمو كالـ
كما ركزت ىذه الدراسات عمى النظرة االجتماعية العامة كحكمكا عمى ىذا النكع مف المجمعات السكنية 

                                                   
 . ُٗٔص ,مرجع سابؽ  ,حساس بالعمارة إلً ا ,رياض تبكني   ُ
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يضان إلى عدة مشكالت منيا المركرية بسبب الكثافة كما أشارت ىذه الدراسات أى , بالعزلة االجتماعية 
الخارجية , كمما الشؾ فيو أف طفاؿ أثناء لعبيـ في الساحات  ى منية خاصة مراقبة ا ى السكانية العالية كا

في  مستكيات الرضا حسب  ة أك غير مباشر ةالتغيرات االجتماعية كالسمككية لممجتمع الميبي ستؤثر مباشر
ما فسكؼ يحمؿ اعتقادان  ذا اعجب شخص بشئو كالتي تقكؿ بًبنو إً  ُِٕٗة لفشبي كأريف النظرية السمككي

 (ُ) .ُيجابي كمرغكب كالعكس صحيحإً د أداء سمكؾ يجابيان نحك ىذا الشئ كبناء عميو سكؼ يقصإً 
 
 :البيئة الداخمية  .2.3.2/ 3

تمثؿ الكحدة السكنية البيئة السكنية الداخمية لمستعممي المسكف كسكؼ نتناكليا بالدراسة مف خالؿ     
 : يضاح إً 

   كظيفة فراغات الكحدة السكنية . 

   خصائص فراغات الكحدة السكنية . 

 

 :كظيفة فراغات الكحدة السكنية  .3/1.2.3.2

نساف بنظاـ يكفر احتياجاتو كيترجميا إلى إلً ىك تييئة البيئة المناسبة ؿلممسكف ف اليدؼ ا كؿ إً    
الكحدة السكنية باعتبارىا الخمية التي يقضي فييا الفرد ك , نشطتو المختمفةأى احتياجات فراغية تتناسب مع 

ليؿ كعمى الكفاءة في تصميميا تتكقؼ الراحة النفسية كالفسيكلكجية سرة أغمب ساعات النيار كاؿ ي أك ا
, ِف كافة الجيكد التصميمية تتجو نحك تحقيؽ رغبات المستعمميفإً كعميو ؼ ,فراد المجتمع  ى كاالجتماعية 

 , كاالجتماعي مكالفكر منساف باختالؼ الفئة العمرية كالثقافية كالمستكل المادإلً حاجات اكتختمؼ 
تكامؿ باستيفائو ت المسكف كراحتو داخؿ  , ذك بنية نفسية كأحاسيس مركبة منساف كائف اجتماعإلً \فا

لمتطمبات الراحة االجتماعية كالنفسية مف خالؿ تكفير العالقات االجتماعية الالزمة كدرجة الخصكصية 
كيشترؾ  , ائوصدؽأيسرتو كمع أى نساف إلى جانب حبو لخصكصيتو يستريح لمتكاجد بيف إلً فا , المطمكبة

صبح مف بعض سمات المجتمع كقد أى , كيقص عمييـ مشاكمو  , معيـ في المأكؿ كالمشرب كيتكدد ليـ
كمف مزايا االستقالؿ , سرة ىدؼ كؿ شاب أك فتاة  ي صبح االستقالؿ عف ا يسرم حيث أى الحديث التفكؾ ا

ك ؿكبرجكعنا لتحميؿ ماس ,ّشباع ركح الكفاح كالطمكح في الشباب كمف عيكبو الشعكر بالعزلة إً 
 : لالحتياجات نجدىا محددة في 

  االحتياجات الحيكية المعيشية . 

                                                   
1

 . ُٓص  ,مرجع سابؽ , ربية  السعكدية العاـ في المممكة المعسكاف إلً رفع كفاءة صيانة ا ,سالغكر   يكسؼخّبي اٌذَٓ  

 
2
-Latifa mohamed  wafa -built environment  evaluation as methodological phase of design decision –

making process evaluative case study ( ras lanuf new town ) -warsaw – Poland  1999 – p13.  
  

3
 . 125ص, ف  1981, ثُشود ,  ٌجٕبْ ,  ِؼهذ أّٖبء اٌؼشثٍ , ِؤصَ اٌشجبة  اٌؼٗئمٍ وأشىبي اٌزؼبغٍ ِؼه , صهُش زطت  و ػجبط ِىٍ  
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  مف كا ماف  ى الحاجة ؿ. 

   احتياجات اجتماعية. 

  شباع الثقة بالنفس كتحقيؽ الذات إ . 

ىذه القائمة اليككف لو نفس ا ىمية في كؿ مراحؿ الحياة أككؿ  قكبنظرة شاممة نجد أف ما تحكم    
كبالتالى يككف , شباع الحاجة الممحة لمطعاـ كالشراب ات ففى بعض المجتمعات مثال يصعب إً المجتمع

يضا المرحمة العمرية فالشباب الييتـ عف تحقيؽ الذات كقد تختمؼ أى  –كلك بسيط  –ىناؾ انصراؼ ذىني 
بالعاطفة كاحتراـ مرحمتيـ  في الفكز لكتتركز حاجة الشباب الكبر, مف كما ييتـ بو الكبار ى كثيرا بتكفير ا

ىداؼ ليا تأثيرىا عمى كظيفتو الفراغ  ى كيمكف أف تترجـ االحتياجات السابقة إلى مجمكعة مف ا, السنية 
 :   المعمارل 
 الخصكصية . 

   الفراغ الشخصى . 

   الحرارة االجتماعية. 

   االرتباط بالطبيعة. 

  مف الشخصي  ى ا . 

 :الخصكصية 
ك عمى مستكل م أى نساف عمى المستكل الشخصإلً يحتاجو ا نساني فطرمإً الخصكصية ىى شعكر       

كلكؿ مف ىذه المستكيات متطمبات خاصة بحسب النشاط الذل  , سرة ي أك عمى مستكل ا , قالزكج كزكجت
في رد فالخصكصية التى يتطمبيا الؼ, أك في كقت معيف,  نساف , كبحسب طبيعتو المستمرةإلً يزاكلو ا

رتداء مالبسو أك استحمامو كقضاء حاجتو , كقد تتفاكت عمى المستكل درجتيا القصكل في نكمو أك ا
أك في حاالت نفسية معينة تمر عميو فيرغب في تمكينو مف  ,الشخصى في الساعات المختمفة مف النيار

كما .حدة أك مجتمعيفكمثؿ ىذا التفاكت يتعرض لو الزكجاف كؿ عمى  , أف ينفرد بنفسو منعزالن عف الناس
سرة بحيث اليزعجيا  ي يتطمب العرؼ كالتقاليد الدينية خصكصية ؿ

نغالؽ في الكقد يتاح ذلؾ با,  مأك صكت مأل متمصص بصر
ىذا ليس ىك الحؿ كبكاب الخارجية   ى كحدة سكنية مقفمة النكافذ كا

 الخارجي كالد المنطمقيف لمعب  ى ؿاالمريح 
 (                        ُّ/ّ)شكؿ                                                                                                          

فضؿ لتحقيؽ اليدفيف مف الحؿ كال يكجد ما ىك أى , رب مف الطبيعة تريد أف تتمتع بالؽ مكلربة المنزؿ الت
بدال مف التصميـ الذل , نية التى تتجو نحك التالصؽ مع االنفتاح عمى أفنية داخمية التقميدل لمكحدة السؾ

نساف مف داخمو بنكع مف إلً كلى يشعر ا ي ففى ا, يفتح الكحدات عمى كاجيات خارجية حكؿ الكحدة 
اقبة سرة تحت مر ي فالفناء الداخمى ىك مكاف أمف لمعب أطفاؿ ا, سرية المترابطة  ي االرتباط بالحياة ا



 84 

المحتفظ  مرتباط ا سرالمع السماء مع ا لممعيشة الخارجية كاتصاالن  ان , كما أف فيو امتدادالكبار
الكحدة تتحكـ في تصميـ  مىداؼ الت ى بالخصكصية كالحرية الشخصية , كتكفير الخصكصية مف ا

فمثالن عند اختالؼ كفصؿ ,  م المعمارم كالعمرانيساليب تجميعيا عمى المستكالسكنية كتكجيو فتحاتيا كأى 
كعميو  , قامة صداقات بيف الجيراف يمغىالحركة أكاستعماؿ ساللـ مختمفة فًبف احتماالت إً مسارات 

التفاعؿ االجتماعي داخؿ كخارج الفراغات  المصمـ يمكف أف يككف لو دكر فعاؿ في التأثير عمىؼ
 -Semiة الداخمية كالمساحات شبو العامةفني ى كمف ىذه الفراغات ا, المحتمؿ اجتماع السكاف  فييا 

public)  ) ,فراد كالعائالت كفييا يمعب  ى مف ا ةيشترؾ في استعماليا مجمكعات متجانس مكىي الت
 , مسيات كالمآدب ي قاءات كالزيارات كاؿمياتيـ , كما تعقد فييا اؿأي االطفاؿ في مجمكعات تحت نظر 

بة مف عداد محدكدة متقارتساعد عمى نمك الصداقات بيف أى لتي نشطة ا ى كتمارس خالليا العديد مف ا
نساف كبالتالى عمى المصمـ أف يضع في اعتباره كيفية إلً كيعتبر تككيف مجمكعات حاجة ماسة ؿ, سر ي ا

ثاث الالـز  ى بتكفير المكاف الذل يسعيـ كا -في حالة اجتماعيـ  –التعامؿ مع ىذه  المجمكعات 
 ....مشاىدة عرض أك تناكؿ كجبة  أك , ستماع إلى محاضرةطة المختمفة مف ا ىنشكالخدمات المطمكبة ؿ

تضمف نجاح مثؿ ىذه المقاءات , لذلؾ يجب  مىذه االنشطة كغيرىا يجب أف تتـ بالطريقة المناسبة الت
 . ة حعضاء كدراسة مسارات الحركة الصحي ى مكانية استيعاب المزيد مف اإً عمى المصمـ خمؽ 

سكاف أظيرت الدراسة أف المصمـ لمكحدات إلً كمف دراسة لجماؿ الديف يكسؼ بعنكاف تقييـ تجربة ا   
السكنية ذات الطكابؽ المتعددة لـ ينجح في تحقيؽ معدالت عالية مف الخصكصية بالنسبة لعالقة 

كسط كمنخفض الكحدات السكنية بالكسط الخارجي , كأثبتت أف الشقؽ الخارجية معدؿ رضا السكاف بيا مت
رجع ذلؾ إلى ضيؽ الفراغ بيف الشقؽ الداخمية مما قرب المسافة البصرية بيف كأى ,  بالنسبة لمشقؽ الداخمية

ضركرة مراعاتيا في المشاريع السكنية مف خالؿ دراسة  لىمية الخصكصية فقد أكد عؿ ى ىذه الشقؽ , ك
لتحقيؽ أعمى معدؿ مف  يقة مدركسةتكزيع  المباني كترتيبيا كتنسيؽ المكقع كتصميـ الفتحات بطر

ف استخداـ الستائر الشفافة في النيار كالستائر المعتمة ليال الخصكصية كأىفاد أنو في الكقت الراىف فبً 
كدت الدراسة عمى أف نسبة كما أى , ة الالزمة لمكحدة السكنية يساعد عمى تحقيؽ جزء مف الخصكصي

عتبار االحتياطات الدليؿ عمى أىمية ا خذ في امف السكاف قامكا بتعديؿ في شققيـ كىذا % ِْ
  . التصميمية الالزمة لتحقيؽ الخصكصية كالتقميؿ مف الحكادث كخفض معدؿ السرقات كالجرائـ 

 :الفراغ الشخصي  
م المحيط  بالفرد مف شخص إلى كالذل يمكف أف نطمؽ عميو المجاؿ الحيك –يختمؼ الفراغ الشخصى   
خر كما يتكقؼ حجـ ىذا الفراغ عمى عدة عكامؿ آكمف نشاط إلى  ,خرآ ككذلؾ مف مجتمع إلى, خرآ

كعمى سبيؿ المثاؿ  , كالمكاف المحيط بيـ,كنكع العالقة بينيـ ,  شخاص المحيطيف ى أخرل كدرجة قرابة ا
أقؿ مف تمؾ التى يككنيا مجمكعة أىشخاص فى  ف يككنكف حمقة قياس نصؼ قطرىامفاف مجمكعة مف الميبي

يتحدثاف إلى بعضيما مف مسافة أقؿ مف  ًإف الشخصيف في المجتمع الميبيككذلؾ ؼ,  كربيةمجتمعات أى 
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نكاعيا درجاتيا كأى أف يدرس ىذه المسافات ك مكعميو يجب عمى المعمار , كربية ى مثيميا في المجتمعات ا
المسافة عند التعامؿ  فمثال تقؿ,  ان معيف ان نساف عند استعمالو فراغإلً تصدر مف ا مكالتصرفات التمقائية الت

خريف آلكثر ماييمو ىك تعريؼ اإًلنساف أى كا ,حباب  ى بيف ا لسرة المقربيف كتتالش ىطفاؿ كأىفراد ا ي مع ا
 , كمالبسو , كحركاتو , كطريقة كقكفو , كمفردات لغتو , قبشخصيتو بمختمؼ الكسائؿ كطريقة كالـ

عبير عف شخصيتو كخمؽ صكرة ذاتيو معينو في كثر كضكحا لمتأى كىناؾ جزئيات أخرل  , كتصفيؼ شعره
ف المتحكـ ىنا في أى أم , ثاث الداخمى لو ى كا , صدقاء كالشكؿ الخارجي لممنزؿ ى نظره مثؿ السيارة كا

كىنا يجب عمى المعمارم أف يسيطر عمى رغبات  , راء كمفاىيـ مستعمميول كتأثيثو آشخصية المبف
بعدد ال نيائي مف الطرز كالتشكيالت كحتى ال يتحكؿ المنزؿ مف ال نفاجأ  لحد ما حتًإلى المستعمميف 

 لخراج مبفإلً كذلؾ بتحقيؽ التكافؤ بيف المستكيات الكظيفية المختمفة  ,ثاث كالديككر ى كرنفاؿ ؿ ًإلى الداخؿ
 .  جيد كظيفيا يحمؿ لمسو حسية لتحقيؽ الذاتية الشخصية لمستعمميو 

بشرية في الكقت الحالي خصكصا مع تطكر كسائؿ االتصاالت مف كيمثؿ االتصاؿ أىـ المتطمبات اؿ   
تصؿ  مف الكسائؿ ال مف أأى كرغـ  ,كانترنت , محمكلةكىكاتؼ  , ذاعات مسمكعة كمرئيةإً رسائؿ مطبكعة ك

ف عمى المصمـ تييئة أماكف ًإال أى , ق أك التحدث كجيا لكج ملدرجة مف التفاعؿ تماثؿ االتصاؿ الشخص
ساسية لالتصاؿ  ى الكحدة السكنية كفي نطاؽ المشركع السكني تتكفر خالليا المتطمبات امخصصة داخؿ 

كذلؾ بتحديد المسافات كاستعماؿ  المعالجات الصكتية لتقكية الصكت كمنع الضكضاء كدراسة  , خريفآلبا
مميو فالمبنى ف التصميـ الجيد قادر عمى تكصيؿ أم رسالة لمستعكقد اثبتت الدراسات أى ,  ضاءةإلً تكزيع ا

 اغ  بحيث يككف ىناؾ اتصاؿ تعبيرمالمصمـ جيدان يعبر مدخمة كفراغاتو كتتابعيا عف كؿ عنصر ككؿ فر
 .بيف المبنى كالمستفيد 

 :الحرارة ااجتماعية   

التكاجد في  ًإلىالتجمعات كإلىحياف  ى يميؿ في أغمب ا مأف االنساف كائف اجتماع فيما سبؽ ذكر    
نشطة ترفييية  ىحداث أى كعمى المصمميف تييئة فراغات مالئمة  , فراد كالحياة كالحركةاالاماكف مممكءة ب

كيمكف خمؽ الحرارة االجتماعية في المبنى بتشكيؿ  , فراد عمى مستكل المشركع السكني ى اجتماعية ؿ
نساف إلً كثر بيف اأى ىذا الفراغ يخمؽ اندماجا , ل رتفاع المبفلفراغ الكاحد الممتد مف دكر إلى آخر بكامؿ اا
 .نشطة بصريا كماديا  ى كيقـك بدكر مشابو لدكر الساحات المجمعة ؿ , تجرل في المبنى منشطة الت ى كا

 : اارتباط بالطبيعػػة  
ككمما التصؽ االنساف بالطبيعة  ,تتأثر الراحة النفسية كاالحتياج لألمف كا ماف بالطبيعة كالقرب منيا   

كمف ىنا نجد أف االمتداد  –كبالعكس كمما بعد عنيا انتابو التكتركاالنزعاج  ,كاقترب منيا استقر نفسيان 
قرب إلى الراحة النفسية مف االمتداد الرأسي كالخركج إلى الطبيعة مف  يفقى لممبانى اكثر ًإنسانية كأى ا

ىذه  , ىا بصريان مف الداخؿ يحقؽ متعة التناقض بيف المقفؿ كالمكشكؼأك التمتع ب , الفراغات الداخمية
كمف ىنا , غرؼ المسكف متفتح عمييا القاعات المعيشية كباؽ مفنية الداخمية الت ى ا تظير في كجكد المتعة
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داخميا نساف إلً كفييا ينفتح ا ,ضرتيا كمائيا كظاللياخفنية الداخمية أىميتيا ففييا تزىك الطبيعة ب ى أخذت ا
حكؿ الفناء الداخمى إلى تحيانان قد مكأى , ق مف سماء كنجـك كسحب كعظمت قيات ربل آعمى السماء فير

داخميا بالطبيعة الخارجية عف طريؽ  نساف االندماج  إلً يحاكؿ ا كحديثا, حديقة داخمية تتفجر فييا العيكف
 –داخميا محميا مف العكامؿ الجكية يعيش  منساف الذإلً لزجاج , كأصبح اتشكيؿ ا التقدـ في تكنكلكجيا

ة في تراسات أك حدائؽ أرضية ممتدة ماديا مع الداخؿ أك معمؽ بصره كشعكره في حدائؽبيعيش خارجيا 
 . حكاض عميقة أسطح ينقؿ ًإلييا الطبيعة في أىحكاض زىكر كنافكرات كأىشجار مزركعة في أى 

 :مف الشخصي  ى ا 
المستعمميف مف المخاطر فيك يحمي  , نسانيةإلً الزاكية لممتطمبات امف الشخصي بمثابة حجر  ى يعد ا   

كتقاس , نشاء المبنى كحتى بعد أكتمالو كتشغيمو آلمف أثناء إً تكجيييـ لالستعماؿ ا عف طريؽ المختمفة
ف انتشاره مف خالؿ استعماؿ مكاد كفاءة المبنى بما يتكفر فيو مف مكاصفات كقائية لمنع الحريؽ كالحد ـ

تكفير نذار المبكر كالمكافحة ا كلية كإلً كتكفير كسائؿ ا, نياء ذات مكاصفات مقاكمة لمحريؽ كا ً ,  ءنشاإً 
خالء إلً ماكف ا (  مف المنافذ المخصصة أك مف ساللـ اليركب الخارجية) مكانية الكصكؿ السريعإً 

 ىدكار حكاـ فصؿ ار إً كيعتب, (ُ)ُكف كجكد عكائؽ لتسييؿ ميمة المكافحة المحترفةدالمفتكحة في سيكلة 
دخنة مف أحد كسائؿ  ى سيا خصكصا بالمناكر في العمارات السكنية مع تكفير ىكايات عمكية لتصريؼ ارأٍ 

كتمثؿ السرقة في المجتمعات الحديثة مصدران مف مصادر . الحد مف انتشار الحريؽ داخؿ المبنى السكني
مراعاة  مكعمى المصمـ المعمار ,ماعـك المستكل الجزعاج كالتكتر الدائـ سكاء عمى المستكل الفردل أإلً ا

 لىالمصمـ عكتظير مسئكلية  ِ) ُ .ِنذار المبكر لياإلً السرقة كاالحد مف ذلؾ عند التصميـ بما يضمف 
فمثال إذا أقاـ ساللـ داخؿ أكخارج  –المبنى بداية مف دخكليـ إلى المكقع كحتى خركجيـ منو  ممستعمؿ

 –ة لطرقات داخؿ المبنى قميمة أك ضيؽالمبنى بأعداد كسعات غير كافية كفي مكاقع خاطئة أك كانت ا
كيجب عمى , فراد ك المكاد داخؿ المبنى ى اختناقات أك تعطيؿ النسياب حركة اأٌم ؿ مينيا عف فيك المسئك
ل  بسالـ مف أىرضياتة كحكائطو إلى التربة حماؿ المبفة بنقؿ أى مراعاة المتطمبات الخاصكذلؾ المعمارم 

ىر دراسة الظكا ًإلى حداث أم انييارات أك تصدعات تعرض سالمة المستعمميف لمخطر باالضافةبدكف إً 
ماف المبني كالزالزؿ كالفيضانات كالتيارات المائية كالعكاصؼ كالحشرات الطبيعية المؤثرة عمى سالمة كأى 

كاتباع ,  عمى المباني المرتفعةلآلماف فييا ككضع مكانع الصكاعؽ أى كاتخاذ االحتياطات التصميمية العامة 
 كيعتبر كجكد نظاـ ,السكني  لماف كسالمة المبفضماف أى كالكشؼ الدكرم ؿ , نظمة الصيانة المستمرةأى 

                                                   

 ُِٖٗ/  ْنشرة منو رقـ  ,جميكرية مصر العربية  ,كزارة الدخمية  , ممصمحة الدفاع المدف م لممبانيالشتراطات الكقائية الحريؽ كالدفاع المدفا ُ
 .ؼ 

, بية رجميكرية مصر الع, غير منشكرة جامعة االزىرماف في المبنى رسالة ماجستير  ى مف كامعايير تكفير ا ى , عزيز حسف شميس ؿرأفت عبد ا ِ
  .ٕٖص , ؼ  ُِٗٗ
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تقني مدركس لجمع كالتخمص مف الفضالت كالنفايات مف أىـ االحتياطات الكاجب اتخاذىا داخؿ محيط 
 .المشركع السكني لتكفير الصحة كالسالمة لساكنيو 

 :خصائص الفراغات الداخمية  . ِ.ّ.ِ.ِ/ّ
غات المؤلفة كلو فائدة انتفاعية عميو نجد أف تصميـ الفرا المعمارم يتبع الكظيفة ف الشكؿأبما      

كا نشطة التى يرغبكف في كجكد فراغ ليا كعدد كأعمار سرة  ي ؿجتماعية اللممسكف يتطمب معرفة الحالة ا
فيالت  -يعتبر تالـؤ نكع الكحدات السكنية سكاء أكانت شقؽ فردية ك , سرة بشكؿ عاـ ي عناصر ا

[ الث أك تككف عمى مستكيات مكلفة مف طابؽ أك طابقيف أك ث] شقؽ سكنية  [ -أرضية أكمف دكريف] 
كتكزع الكحدات , مع طبيعة إشغاليا كأعداد ك فئات مستعممييا مف أىـ عناصر نجاحيا في كظيفتيا 

حسب معدؿ اإلشغاؿ مع تحديد النسب المالئمة  ْ-ّ-ِالسكنية لمعائالت عمى أساس عدد غرؼ النـك 
, كحدات السكنية لمعائالت عمي دكريف كيفضؿ عادة اقتصار ارتفاع اؿ, لمساحات الغرؼ داخؿ الكحدة 

كيفضؿ داخؿ المشركع تنكع المسطحات السكنية باقتراح أكثر مف تصميـ لنفس معدؿ ا شغاؿ لمكحدات 
كلكي يككف تصميـ الكحدة , مكاقعيا كمساحاتيا داخؿ ا بنية السكنية  ؼمع تبايف كاختال.. السكنية 

سس التصميمية فالساكف ينظر  ي فكار كا ى سكانييا  دكف المس باالسكنية مثاليا البد أف يشبع احتياجات 
كىذه النظرة  , إلى فراغات كحدتو نظرة استعماؿ كأداء كظيفة كلكؿ فرد نظرتو إلى الشكؿ المككف لمفراغ

تختمؼ عف نظرة المعمارم كسكؼ تتـ دراسة خصائص فراغات الكحدة السكنية مف خالؿ العناصر 
 :التالية 

 ات الكحدة السكنية أنكاع فراغ. 

  التكجيو كاإلطاللة. 

  المساحات. 

  تأثيث فراغات الكحدة السكنية. 

  دراسة قابمة التكسع. 

  صحة كآماف المستعمميف. 

  أنكاع فراغات الكحدة السكنية : 

 

المحافظ بناء عمى  يبيؿاؿتحديد أنكاع الفراغات الداخمية لمكحدة السكنية العائمية في المجتمع يتـ عادة 
 :كيستكعبيا  ُنيارية ةنشطأى  لكتقسـ عادة إؿ قمستعممية نشطأى فعاليات ك

 :فراغ المعيشة الخاص بالعائمة  

o ػرفة المعيشة غ: 

                                                   
 . ٓٓص , مرجع سابؽ, التحميالت المعمارية  ,رامي ديبو   ُ
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, (فردية كجماعية ) كترفييية , ىذا الجناح مف أىـ كحدات المسكف يؤدل كظائؼ اجتماعية    
فقد  قياسا لبقية الغرؼ اكتتميز غرفة المعيشة بكبر مساحتو, كثقافية , (الراحة كاالسترخاء ) كفسيكلكجية 

كمشاىدة اإلذاعة المرئية أك  لتزكد بركف الستقباؿ الزكار أثناء الميؿ , أك تصبح مكانا لسماع المكسيؽ
 ان فراغ فمكاف ىادئ لقراءة مجمة كتككف في حاالت أخرل , غرفة صاخبة لممناقشة كالتحادث ,أك تكك

كبذلؾ نرل أف تصميـ غرفة المعيشة الداخمى يتحدد بمعطيات , لمعب ا طفاؿ مراقب مف قبؿ الكالديف 
ىذا كال , دىـ ضمف ىذا الفراغ كاحتياجاتو مف ا ثاث شخاص المنتظر تكاج ى الحياة اليكمية لألسرة كعدد ا

كيعتبر استخداـ فكرة , يمكف دكمان لغرفة المعيشة اإليفاء باالحتياجات ا سرية الكظيفية المطمكبة منيا 
فقد تندمج مع , خرآيعطي لفراغ غرفة المعيشة رحابة أكثر كامتداد في اتجاه  المسقط المفتكح حالن 
أكركف الضيكؼ في فراغ كاحد تنفصؿ  , أك غرفة المكتب , الندماج كغرفة الطعاـالفراغات القابمة ؿ

أك عف طريؽ فركؽ المناسيب بما يسمح بانسيابية الحركة  النتفاعيستعماالتو جزئيا عف طريؽ ا ثاث اا
كقد تستخدـ غرفة المعيشة كمكزع لمكصكؿ إلى الغرؼ ا خرل كيحقؽ ىذا , كيتفادل الشعكر بالضيؽ 

كيستحسف أف يككف , تجاه التصميمي الكفر في المساحة عف طريؽ االستعماؿ الدائـ لمفراغ المفتكح اال
الفناء إف  -الحماـ –المطبخ ) فراغ المعيشة الداخمية كالخارجية عمى اتصاؿ مباشر بالخدمات النفعية 

 ( .كجد 
o  غرفة الطعاـ: 

لممطبخ ك في اآلكنة  ان لمعيشة أك يعتبرىا امتدادال يتجزأ مف غرفة ا ان كثير مف ا سر يعتبرىا جزء    
 .أىميتيا خصكصا مع كجكد غرفة المعيشة  تا خيرة تراجع
o  المطبخ: 

كتقضي ربة البيت جؿ كقتيا داخؿ ىذا الفراغ  , عداد الطعاـ داخؿ المسكفيمثؿ المطبخ كحدة إً    
فقية لممطابخ عمى التناغـ كالتكافؽ كيعتمد المعمارم في تصميـ المساقط ا , الحيكم في حياة ا سرة 

ىذه العناصر المككنة لما يعرؼ بمثمث , مكاضع التخزيف , كا جيزة المتكاجدة , كمراكز العمؿ : بيف 
كالتي تتضمف الثالجة كحكض غسؿ ا كاني كالفرف كيجب أال يقؿ الحد  ( (Work triangleالعمؿ

حتى تككف العالقة مريحة بيف   ـ َٔ.ٔعف  دكال يزمـ  َٔ.ّاالدني لطكؿ ضمع ىذا المثمث عف  
كيفضؿ عادة كضع ُالمراكز الثالث مع مراعاة أال يقطع أم شخص عابر لممطبخ أحد أضالع المثمث 

ليسيؿ تخديمو كما يفضؿ إطاللتو عمى تراس في الكحدات االرضية   المطبخ قريبان مف طريؽ السيارات
 .حة النفسية لمستعمميو كلمكقاية مف خطر الحريؽ مفتكح أك فناء داخمي أك حديقة لتحقيؽ الرا

o  الحماـ: 

                                                   
  تالكحدات متعددة االستعماال Multiple use unit   أف تؤدم كظائؼ مكتبة كمعرض لمتحؼ كدكالب كثالجة كمخزف كطاكلة طعاـ أككتابة... 
 . َِٗص  ,مرجع سابؽ  ,الجزء ا كؿ   ,البيئة كالفراغ  ,عمي رأفت   ُ
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كيتـ فييا ارتداء , تتـ أنشطة االغتساؿ كقضاء الحاجة كاالستحماـ في الحماـ كفي دكرات المياة       
كيمكف فصؿ ىذه ا نشطة في , المالبس بعد االستحماـ كتخزيف المناشؼ كمالبس الحماـ كأدكات الزينة 

خاصة في سكف ا سر الكبيرة بسبب االزدحاـ  الذم , كفراغ الحماـ كدكرة المياه ,  فراغيف منفصميف
كما يمكف فصؿ , يحدث خاصة في ا كقات الحرجة كبعد االستيقاظ كقبؿ الذىاب إلي العمؿ أك المدرسة 

ك يفضؿ كجكد , بناء  ى ىذه ا نشطة بحكاجز متحركة مع تجميعيا في مكاف كاحد خاصة في حماـ ا
عمى سكف كفي حاؿ احتكاء الـ,  بناءاـ رئيسي بجانب فراغات النـك كخمع المالبس لآلباء كآخر لألحـ

مع تكفير صمة بيف مكاف  ,حماـ كاحد يفضؿ مراعاة سيكلة الكصكؿ إليو خصكصا مف غرؼ النـك 
 .غسيؿ المالبس كالمنشر الخارجي في حاؿ كاف مكاف غسؿ المالبس بالحماـ

o  المخزف: 

الفراغ التخزيني المناسب مف االحتياجات ا كلية  ىؿ المسكف كغياب     
المخزف عف مككنات الكحدة السكنية يجعميا كحدة ناقصة تتعرض فراغاتيا 

ا خرل  ف تشغميا قطع ا ثاث الزائدة كأدكات النظافة أك زجاجات ا دكية أك 
, حكادث كالحريؽ بذلؾ مصدرا إلعاقة المركر كانتشار اؿ ةالميمالت مككف

كلمحصكؿ عمى الفائدة العظيمة مف مناطؽ التخزيف يجب أف يصمـ الفراغ  
خصيصان  داء كظيفة التخزيف كأف يكضع أقرب ما يمكف إلى الفراغات المراد 

 (ُْ/ّ)شكؿ           استخداـ محتكياتيا مف خاللو فاذا لـ تصمـ الفراغات 
             .بدكف كظيفة رعف مساحات كبيرة تيدنيا تككف عبارة التخزنية بعناية فبً 

                                                                                                     

 [ .نساء ك رجاؿ مع مرافقيا ] غرفتي استقباؿ : فراغ ااستقباؿ 

مف المككنات اليامة داخؿ الكحدة السكنية كتتـ االستقباؿ يعتبر جناح   
دراسة سيكلة الكصكؿ إليو عبر بيك المدخؿ بما يحتـر خصكصية 

كتختمؼ درجة العزؿ بيف فراغ استقباؿ , الفراغات المعيشية لألسرة 
 الرجاؿ كخدماتو عزال فمثال يفضؿ عزؿ فراغ استقباؿ , النساء كالرجاؿ

 راغات كمف حيث درجة التأثيث ييتـتاما بصريا كصكتيا عف باقي الؼ
 ( ُٓ/ّ) شكؿ كفي المقابؿ قد يحـر الطفؿ في           , بتأثيث جناح االستقباؿ 

المستكل  عفكاجية اجتماعية تعبرعتبره فيك م ثاث ى خكفا مف عبثو كاتالفو ؿجناح ىذا اؿ سرة مف دخكؿ  ي ا
 .المادم كالمعنكم لألسرة

  مع خدماتيا أفنية داخمية كحدائؽ بيتيو: 

 ؿالستعماة بالكحدات النفعية تحديد طبيعة ايفضؿ في حاؿ كجكد تراسات أك أفنية داخمية ممحؽ    
التككيف البصرم لمفراغ  كالمناشر مثال بما اليسئ إلى, لخدمية تحديد المسطحات ابالكظيفي خالليا 
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فتحديد مسطحات معينة كمناشر داخؿ مسطح الكحدة السكنية يقمؿ مف التمكث البصرم الناتج عف  ,ككؿ 
تحكؿ الشرفات إلي مجففات مما يسيء لشكؿ الكاجيات الخارجية لمكحدة السكنية كلجدار الشرفة في 

  .  ُبعض ا حياف نتيجة تساقط طبقات الطالء أك تسرب الرطكبة خاللو

 :فتحتكييا الميمية ةنشطأما ا 
 

 :فراغ النـك كخدماتو 

o  غرؼ النـك: 

عاؿ مف اليدكء كالخصكصية كليذا  ليتـ فييا النـك الذم يجدد حيكية اإلنساف كتتطمب تكفير مستك     
يحبذ أف تكضع في أىدأ مكقع بالمسكف بعيدان عف أم مصدر ضكضاء داخمي 

المركر  كما يستحسف أف يككف الكصكؿ إلييا مباشران دكف, ِأك خارجي
ضافة لمنكـ يتـ خالليا ارتداء المالبس , بالقطاعات المعيشية قدر اإلمكاف  كا 

كتخزينيا كما يمكف استعماليا بكفاءة لالسترخاء أك المحادثة أك تتـ خالليا 
المعيشة الداخمية كذلؾ بتكفير ركف لمجمكس كتناكؿ اإلفطار كالمشركبات 

ت جمسات منخفضة كعادة كيفضؿ أف يككف ذلؾ أماـ تراس أك فتحات ذا
كيستحسف أف تككف , تمحؽ غرؼ النـك كخاصة الرئيسية منيا بحماـ خاص 

    ( ُٔ/ّ) شكؿ                    .غرفة نـك ا طفاؿ بجكار غرفة نـك الكالديف 
    

 

 [ :-مستكدع  -كراج  –ساللـ  –فراغ مكزع  –مدخؿ   -سطح] عناصر مكممة 

عداده الستغاللو  ان كيعتبر سطح الكحدة السكنية عنصر      أساسيان مف مككناتيا مما يتطمب تييئتو كا 
لمحد مف التمكث كظيفيان كجماليان مف العائمة كحديقة عمكية أكفراغ لمجمكس أك النكـ أك يستعمؿ كمنشر 

لمكصكؿ إليو كرفع مستكل  ميمالن كذلؾ بتكفير الساللـ المناسبة السطح عنصرا  حتى ال يككفالبصرم ك
الذركة لمنع إشراؼ أم بيت عمى آخر ككذلؾ لمحد مف استرقاؽ النظر مف الشارع مع مراعاة تكفير 

 مف داخؿ المسكف( كمسجد )  كما يعتبر تحديد فراغ خاص لمصالة كقراءة القرآف, لوالتيكية الطبيعية 
سرة المسممة  ي ؿ                            ساسيات المطمكبة داخؿ الفراغات الكظيفية لمكحدة السكنية  ى ا

كيتـ تكزيع الفراغات الداخمية لمكحدة السكنية بناء عمى العالقات الكظيفية , كيتبعة عادة مكاف لمكضكء 
بط فيما بينيا مباشرة أك غير مباشرة فيما بينيا كذلؾ مف خالؿ تحديد الكظائؼ المشتركة كنكع عالقة الر

كالمعتمدة أساسا عمي منظكمة الحركة داخؿ الكحدة السكنية بما يحقؽ راحة المستعمميف كسيكلة تنقميـ 

                                                   
 ََُِالماء  ٖ-ٔ, طرابمس  ,الجماىيرية ,ندكة المعايير التخطيطية لممدف العربية , العمارة كالعمراف كالتمكث البصرم , زبيرم حسيبة   ُ

 . ٖٗ-ٖٖص , ُج,ؼ 

 . َُٓص   , ؼ ُٔٗٗ ,ا ردف , عماف  ,الفالح دار حنيف  مكتبة  ,اليندسة الصكتية في العمارة , رزؽ نمر شعباف حماد   ِ
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بيف الفراغات لمكصكؿ إلي كحدة سكنية مالئمة كظيفيان كمشكقة لمتحرؾ خالليا تضمف احتراـ خصكصية 
داخؿ الكحدات السكنية مف خالؿ استعماؿ المدخؿ غير  كصيةالخصكيتحقؽ مبدأ , كؿ فراغ مف فراغاتيا 

الداخؿ مع فصؿ مناطؽ الضيكؼ عف مناطؽ العائمة كتكزيع الفتحات  مبدأ االنفتاح إلى دالمباشر كاعتما
يكشؼ السرير  الٌ أى  سبيؿ المثاؿ باب غرفة النـك يجبفعمى , كحدة عمي ا خرل  ةبما يمنع إشراؼ أمٌ 

ليو مف الغرؼ ا خرل أك مف الممر المؤدل لمغرفة ككذلؾ أبكاب بس عند النظر إً مناطؽ ارتداء المالك
جزاء العمؿ المتكاجدة عادة في المطبخ كبشكؿ مشابو ال يجكز أى  تكشؼ المطبخ , كغرفة الطعاـ يجب أالٌ 

ة عمى كتتـ معالجة الفتحات المطؿ, أف نرل ما يدكر في غرفة المعيشة عند تكاجدنا في المدخؿ الرئيسى 
كما يعتبر كضع أجزاء , مف استرقاؽ النظر مف الشارع إلي داخؿ الكحدات كحدائقيا الخارج بما يحد 

في السكر الخارجي لمكحدة السكنية مف .. الخدمات كعدادات المياه كالكيرباء كصندكؽ ربط الياتؼ 
  .ُالمعالجات اليامة لتحقيؽ خصكصية ساكنييا 

 التكجيو كاإلطاللة : 
التيكية كالتكييؼ المناخي كمدل الرؤية ] يعتبر حصكؿ الكحدات السكنية عمى التكجيو الجيد      

لذا يراعى عند عمؿ مف أىـ عكامؿ نجاحيا [ المفتكحة كاإلطاللة الجمالية سكاء أكانت داخمية أك خارجية
كاختيار المكاقع المثمى  ,فقى أف نيتـ بشكؿ رئيسي بكيفية تكجيو الغرؼ  ي كلية لممسقط ا ى االرسكمات 

كمستكل جمساتيا باعتبارىا عناصر كظيفية  ,كاتجاىات فتحيا ,كأشكاليا ,كأحجاميا ,كأنكاعيا , لمنكافذ
كتعتبر نسبة , تؤثر في  التصميـ الداخمي كالخارجي لفراغات المسكف  ةكجمالية ذات خصائص متنكع

النسبة المثمى لمحصكؿ عمى اإلضاءة  مساحة زجاجية مف المساحة الطابقية لمغرفة ىي% (  ُٕ)
كالتيكية الطبيعية الكافية دكف إفراط في المساحات الزجاجية تسبب ىدرا في الطاقة لمكازنة الحرارة 

كقد حددت الدراسات أف  , ضاءة الصناعيةإلً كالتقميؿ مف ا حماؿ الحرارية الناتجة عف االداخمية لمغرفة 
كما أىف ضكء  مقارنة بمصابيح الفمكرسنت  ىداؼ القراءة  %  ّٓضاءة أقؿ بحكالي إلً العيف تحتاج 

كتحدد أبعاد نكافذ الحجرات االعتيادية بحيث التقؿ عف , ِنتاجية المستخدـ داخؿ الفراغ النيار يزيد مف ا
تكجيو الغرؼ جمكعة اقتراحات لكيفية كسكؼ نعرض ـ, ضاءة نيارية مناسبة لمعيف البشرية لتكفير إً   ِـ ُ

 : الرئيسية
o  غرفة المعيشة : 
يفضؿ أف يتكافر فييا اتجاىاف طبيعياف عمى ا قؿ أحدىما شمالي ك اآلخر شرقي أك جنكبي حتى     

التيكية النافذة كالتكجيو الجيد الذم يسمح ببيصاؿ كمية كافية مف اشعاعات الشمس في كؿ  اتتييأ لو
كمف حيث اإلطاللة يفضؿ , فا سرة تقضي فييا أغمب ساعات النيار كالميؿ  , كقات كعمى مدار السنة ى ا

                                                   
 ٕص   -ؼ ُٕٖٗ, السنة الثالثة ,  ْالعدد , مجمة ا سكاف كالتعمير, المعايير كدكرىا في السياسة اإًلسكانية , منذر ا ىعظمي   ُ

ص  ,ؼ  ُُٖٗ, الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلداب  سالمجؿ, الككيت  ,سمسمة عالـ المعرفة  ,تكنكلكجيا الطاقة البديمة  ,سعكد يكسؼ عياش   ِ
ٖٖ . 
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أف تطؿ عمى أجمؿ منظر تطؿ عميو الكحدة السكنية أك تطؿ عمى حديقة أك فسحة داخمية لتحقيؽ اليدكء 
عمى أف تككف نكافذىا كبيرة كذات جمسات منخفضة لتيب أحساسا بالرحابة , نتيجة , كالبعد عف التمكث 

 . سيا الضكء كالمناظر الطبيعية الخارجية كلتككف امتدادا لممعيشة الداخمية في الخارج اقتبا

o   غرفة الطعاـ: 
يضا كضع كيمكف أى , تصميا الشمس صباحان  مؿ كضع غرفة الطعاـ عادة إلى الجية الشرقية لؾضيؼ    

كأف تككف جمسات نكافذىا  ,ليا ان غرفة الطعاـ في الجية الجنكبية لممسكف كيحسف أف يككف التراس امتداد
 .منخفضة لربط الداخؿ بالخارج 

o  المطبخ: 
يف بقترحكف كضع المطبخ مكاجيان لجية الشرؽ أك الشماؿ فجيو الشرؽ تبرر بأف معظـ مكثر المعمارأى    

, ربات البيكت يمضكف الجزء الياـ مف كقتيـ الصباحى في المطبخ 
ق المطبخ لجية كلذا يفضؿ كصكؿ شمس الصباح لممطبخ أما تكجي

الشماؿ فتبرر بأنو أثناء أشير الصيؼ يفضؿ أف يبقي جك المطبخ 
كيفضؿ أف يككف مستكل جمسة نافذتو , لطيفا أثناء فترة بعد الظييرة 
 .فكؽ مستكل عيف الجالس

 (  ُٕ/ّ)شكؿ                                                                                                                                       

o  غرفة النـك: 

أفضؿ تكجيو لغرفة النكـ ىك الشماؿ الشرقي حتى تتمكف ربة البيت مف تيكية كتشميس الغرفة     
دكف  اكيتاح استعماليا بكفاءة فترة الظييرة كما بعده, كمفركشاتيا في الصباح  

تجاه الجنكب أك جنكب امف أشعة الشمس كأف تكجو غرؼ نـك ا طفاؿ بإزعاج 
ستكل عيف الجالس كال يفضؿ أف يككف مستكل جمسات نكافذىا تحت ـ بالغر

 Rollingمكانية اإلظالـ عف طريؽ الستائر المتحركة مع ضركرة تكفير إً 

shutters ))  كفر مف الخشب أك البالستيؾ أك الضمؼ الشمسية الخشبية التي ت
 ( ُٖ/ّ)شكؿ                                                                                .اإلظالـ كالتيكية 

 
o  الحماـ : 

يفضؿ إضاءة الحماـ كتيكيتو طبيعيا مع ضماف دخكؿ أشعة الشمس إليو لمقضاء عمى الجراثيـ      
كيستحسف أف يطؿ الحماـ مباشرة عمى منكر أك فناء أك تراس مفتكح , كيعتبر التكجيو إلي الجنكب محبذا 

مساحة قابؿ مف ىذه اؿ % َٓعمى أف يككف كاليجكز أف تقؿ مساحة نكافذ الحماـ عف نصؼ مترمربع 
 . لمتحريؾ ليعمؿ كفتحة تيكية

o ستقباؿ الغرفة ا: 
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ضاءيفضؿ أف      لييا عف طريؽ نافذة أك باب يطؿ ضماف دخكؿ الشمس إً تيا طبيعيا كتتـ تيكيتيا كاً 
 .عمى شرفة أك تراس 

o  ا فنية كالتراسات كالفراغات المفتكحة: 

ختيار المكاقع مع ا المناظر الطبيعية المتاحةتكجو عادة ناحية الشماؿ بمعزؿ عف الرياح كأماـ      
ستخداـ ىذه كيفضؿ تطكير ا, دـ التمصص البصرم الصحيحة بالنسبة لممساكف المجاكرة كالتي تضمف ع

لالستعماؿ صيفا كشتاءا عف طريؽ تظميؿ الممرات با شجار  ان مالئـ ان كظيفي ان الفراغات لتككف حيز
 .كالنباتات
  المساحات : 
ديد مساحة الفراغ داخؿ الكحدة عمى نكع النشاط فيو كدرجة االستخداـ كعمر ك جنس كعدد تحيعتمد     

كطبيعة الحركة خاللو بحيث تككف المساحة نتيجة منطقية عف المتطمبات  , مستخدميو كمتطمبات تأثيثو
ساسية  ى لممككنات ا مكيعتبر تطبيؽ نظرية التكحيد القياس, تصميـ ناجح  لكاالحتياجات لمكصكؿ إؿ

دنى لممسطح الالـز مف خالؿ كضع حد أى , الكمية لممسكف لعناصر الكحدة السكنية لتحديد المسطحات 
سس في خفض التكاليؼ ا لمشخص الكاحد أككضع حد أدنى لمقاسات الحجرات بالنسبة الستعماليا أىـ 

تناسب االحتياجات االنشائية لممسكف كخصكصا في المشاريع العامة لتحديدىا لممسطحات المثمى التى 
بعاد  ى االجتماعية لكؿ مستكل مف المستكيات كلمراعاتيا العتماد مبدأ الكحدة القياسية مف حيث ا

  :كفيما يمى عرض  دنى المسطحات لمككنات المسكف  , كا طكاؿ
o  غرفة المعيشة: 

 . كذلؾ حسب عدد أفراد ا سرة  ِـ َِ,  ِـ ُٖ,  ِـ َُتككف المسطحات 
 َٔ.ّفبنو أنسب المقاييس مف الناحية االنتفاعية ىى  ِـ ُٓفة المعيشة مسطح بالنسبة لغر -ُ

 .  ـ   َِ.ْ× 
ـ  َٔ.ٔ×ّ:  فاف المقاييس مف الناحية االنتفاعية ىى  ِـُٖبالنسبة لغرفة المعيشة مسطح  -ِ

 . ـ  َِ.ْ× َِ.ْـ أك  ُٖ.ْ×  َٔ.ّأك 

ـ  َٔ.ٔ×ّ: فاف المقاييس مف الناحية اال نتفاعية ىى  ِـ َِبالنسبة لغرفة المعيشة مسطح   -ّ
 . ـ  َٖ.ْ× َِ.ْـ أك  َْ.ٓ×   َٔ.ّأك 

o  المطبخ: 

(  َّ.ّ×  ٓ.ُ) أل   ِـ ٕأك    ِـ ٔأك    ِـ  ٓتتككف المطابخ تبعان لعدد ا فراد بمسطحات أما  
 .  معمى التكاؿ(  َ.ّ×  ْ.ِ) إك(  َٔ.ّ×  ُ.ِ) أك (  َْ.ِ×  َٖ.ُ) أك

o لحماـ ا: 
 : ِـ ٓأك    ِـ ْطحات سفراد بـ ى تصمـ الحمامات بنسب تبعا لعدد ا

 . ـ  َٖ.ِ×  َٖ.ُ منسب المقاييس االنتفاعية قفبف أى  ِـ ْالحماـ مسطح  -ُ
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 َِٕ×  َٖ.ُـ أك  َْ.ِ×  َْ.ِ منسب المقاييس االنتفاعية قفبنو أى  ِـ ٓالحماـ مسطح  -ِ
 .  َّ.ّ× ٓ.ُأك 

o  غرفة النـك الرئيسية : 
  ِـ ُٓأك  ِـ ُْأك  ِـ ُّمسطحات أما ب ؼ نـك اآلباءغرتككف 

 . ـ  َٔ.ّ×  َٔ.ّفبف أنسب المقاييس االنتفاعية ىي  ِـُّبالنسبة لمسطح  -ُ
 .ـ  َٗ.ّ× َٔ.ّفبف أنسب المقاييس االنتفاعية ىي  ِـ ُْبالنسبة لمسطح  -ِ
 . ـ  َِ.ْ× َٔ.ّفبف أنسب المقاييس االنتفاعية ىي  ِـ ُٓبالنسبة لمسطح  -ّ

o اء فغرؼ نـك ا ب: 

 . ِـ ُِ, ِـ َُفتككف بمسطحات 
أك  َٗ.ّ× َٕ.ِـ أك  َِ.ْ× َْ.ِفبف أنسب المقاييس االنتفاعية ىي  ِـ َُبالنسبة لمسطح  -ُ

 .ـ  َٔ.ّ×  َّ
 . َٗ.ّ× َّ.ّـ أك  َِ.ْ×  ََ.ّنسب المقاييس االنتفاعية فيي أفبف  ِـ ُِبالنسبة لمسطح  -ِ
 

o  المخزف: 

 , عنيال البد مف كجكد مكاف لحفظ ا شياء المستغف ان لصغر مساحة الكحدات السكنية حاليان نظر   
مف كمسكف مككف , سـ  َُٓكأقؿ بعد ّـٗلحجـ المخزف  لدف ى غرؼ يككف الحد ا ّفمسكف مككف مف 

عدد غرؼ  لكؿ غرفة إضافية إذا زاد ّـّكيضاؼ , ّـ ُِلحجـ المخزف يككف  لدف ى ف الحد اإً غرؼ ؼ ْ
 .المسكف

 
o  ا فنية كالتراسات كالفراغات المفتكحة: 

مة مساحتيا لتكفير الراحة النفسية ءفي حساب مساحة الحدائؽ البيتية كا فنية الداخمية مال لكيراع  
كالشعكر بعدـ االنغالؽ ضمف فضاءات صغيرة خاصة بالنسبة لإلناث باعتبارىف يقضيف جؿ أكقاتيف 

إلى كيفضؿ أف يككف أقؿ عرض لمشرفات المطمة عمى اليكاء الطمؽ لكضع مقعد ,  داخؿ البيت 
 .ـ ّ-ِجكارالحائط 

  تأثيث فراغات الكحدة السكنية  : 
كعند , ليس حجـ الغرفة فقط ىك اليدؼ , بؿ أيضا ما تحتكيو عادة مف كميات كأنكاع ا ثاث        

ىذا كأف , تصميـ الغرؼ فبنيا تصمـ بمركنة كافية لتستكعب أكثر مف ترتيب كاحد ممكف لألثاث فييا 
ساسيا في دكران أكمما تمعب حجـ كتكضع ارتفاع جمسات النكافذ ك كمية ضكء الشمس , كمدل اإلطاللة 

 .مكانية تجميع كتكزيع ا ثاث إً 
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اعتماد المقاسات النمطية لإلنساف في أكضاعو المختمفة  لكيخضع نجاح عممية تأثيث المسكف إؿ   
كحركتو كعنصر أساسي الختيار كتكزيع قطع ا ثاث بما يضمف كفاءة استخداـ الفراغ بترؾ المساحات 

حد العناصر ا ساسية عند ديد نمط حياة ا سرة داخؿ المسكف أى كما يعتبر تح, لحركة المستعمؿ  ةالالـز
يو ا سرة معظـ أدكار حياتيا كلذا فاف تأثيثو البد أف ؼفيك المسرح الذم تؤدم , البدء في خطة تأثيثو 

كنعرض ىنا لبعض أنماط حياة ا سر  ,بشكؿ فعاؿ الحتياجات أفرادىا الحقيقية ان كممبي ان كمسمي ان يككف مثير
 :ىا في طبيعة تأثيث مساكنيا كأثر
 

  ا سرة التي تتسـ حياتيا بالبساطة: 

كيحتكم عمى غرفة معيشة أسرية تجتمع فييا ا سرة في أغمب  ان كبسيط ان مسكنيا كاسع فعادة ما يكك      
 .ساعات النيار

  ا سرة ذات الطابع الرسمي: 

يحتكم عمى جناح استقباؿ محدد كحجرة , خمفيات تقميدية  لتفضؿ ىذه ا سرة أف يككف مسكنيا ذ    
 ...طعاـ منفصمة بحكـ استقباليـ لزكار ليسكا معركفيف تماما لدييـ كزمالء العمؿ أك النادم 

  ا سرة المحافظة كالمحبة لممككث في البيت: 

اع لممكسيقى كيفضؿ يغمب عمى مسكنيا اليدكء النسبي كأنشطة ساكنييا تتركز حكؿ القراءة كاالستـ      
 .أف تزكد حجرة اليكايات داخؿ ىذا المسكف بنكع مف العكازؿ المتكسطة 

  ا سر حديثة التككيف: 

تمر مثؿ ىذه ا سر بصراع إلخالء الطريؽ كأماكف الجمكس مف لعب ا طفاؿ كآثارىـ عمى قطع      
قب أثناء قياميف با عماؿ كتفضؿ أغمب ا ميات تكاجد مكاف لعب أطفاؿ مرا, ا ثاث كالمفركشات 

كيفضؿ أف يككف اختيار , المنزلية فيمكف أف تككف مساحة المطبخ شاممة لمساحة لعب ا طفاؿ مثال 
 .كمفركشاتو جميمة ال تتسخ بسيكلة كيسيؿ تنظيفيا  ان أثاث ىذا المسكف جذاب

  أسرة ذات أبناء في سف المراىقة: 

الكحيد الذم تجتمع فيو  لطعاـ ىك الكقت اتتركز أنشطة ىذه ا سرة خارج المنزؿ كيككف كقت تناكؿ      
 . ان خاص ان ا سرة كعميو يفضؿ أف يأخذ فراغو اىتماـ

 
  ا سرة ذات النمط الفني أك أالبتكارم: 

ا كتشبع تطمعاتيا مف أماكف خاصة يتكفر فييا اآلماف كالراحة لتالئـ متطمباتو لىذه ا سرة بحاجة إؿ     
حيث تكفير الخصكصية كالفصؿ بيف فراغات كأماكف قطع ا ثاث المستخدمة في أكثر مف نشاط أك 

 ... ألة عزؼ المكسيقي أك , كالمرسـ أك طاكلة الخياطة , ىكاية 

 ا سرة التي يعمؿ عائميا حتى كقت متأخر : 
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كعميو البد مف مراعاة الدقة في اختيار ألكاف  ال يرل رب ىذه ا سرة منزلو إال مساء بعد الغركب      
مفضمة كما أف تخصيص شرفة خارجية  فإف ا لكاف المشرقة المضيئة غالبا ما تكك, كمكاقع قطع ا ثاث 

ليال محيطة بالمسكف ىك اقتراح مناسب لخمؽ جك مف الراحة كالسككف داخؿ   ةأك مساحة خضراء مضاء
 . المسكف 

  ةعامؿا سرة التي بيا زكجة : 

كيتطمب ذلؾ تكفير فراغات تخزينية مريحة  ,البد أف ترتب كتنسؽ ىذه الزكجة مسكنيا براحة كسرعة     
 . ما يمكف مف ترتيب كؿ شيء بسيكلو كيسر, سيمة الكصكؿ لالحتفاظ بأجيزة كأدكات التنظيؼ 

كتكتسب مسطحات الحكائط كا سقؼ داخؿ حجرات الكحدات السكنية أىمية بالغة في التصميـ     
كرؽ كالداخمي نظرا لكبر مساحتيا كلتكفر بدائؿ تزيينيا كمعالجتيا مف دىانات كديككرات باستخداـ الخشب 

 الحكائط كالعجائف الممكنة كالبالطات كا نسجة أك خميط منيا لمحصكؿ عمى
كيعتبر طالء الحكائط أكثر الخيارات  ,ة محببة كمالئمة لكظيفتيافراغات داخمي

المحببة لمعالجة الحكائط  نيا طريقة غير مكمفة نسبيا كسريعة التنفيذ كىناؾ 
ستخداـ المكف  خفاء العيكب ك التنكيو عف القكاعد كمؤشرات ال تحصى 

لكاف أختيار اكيرتبط , الكظيفة الرئيسية لمفراغ 
ف الداخمية لمغرؼ عمى طبيعة نياء الجدراإً 

حساس الداخمي لمفراغ المراد إلً استعماليا كعمى ا
عف غرفة ما بأنيا  ليو فمثال عندما نقكؿإً الكصكؿ 

أف درجة الحرارة  مننا نادران ما نعفباردة كرسمية فبً 
                  المنبعثة منيا منخفضة كلكننا نعبر 

كالتككينات داخميا كالتي  شكاؿ ى عف ردة فعؿ ا
أعطيت تؤثر عمى خكاصيا البصرية كالصكتية فمك 

 نفس الغرفة ألكانا دافئة أك أثثت بستائر 
                                                                                       

 (ُٗ/ّ) شكؿ 
                              عمى ما ىي  كمريحة رغـ بقاء حرارتيا  ننا نجدىا دافئةكسجاد يقمؿ مف حدة الصكت داخميا فبً 

ختيار ألكاف فاتحة اتساع بالضاءة كاإلً كيفضؿ معالجة أكثر الحجرات استعماال بصكرة تكحي با, ُعميو 
, تساع في الحجرات كالمداخؿ الحساس باإلً عطاء ااـ المتقف لممرايا دكرا ىاما في إً ستخدالكيمعب ا, ليا 

, ضفاء ضكء صناعي عمييا لتدفئتيا إتجاه الشماؿ بألكاف زاىية كباكما يمكف صبغ الغرؼ الباردة 
ظيارىا با تساع الباعث عمى إلً بعض الحيؿ البصرية إلى كالمساكف متكسطة الحجـ في حاجة دائمة 

                                                   
1

 . . 9ص , ف  2006,  عزشبساد اٌهٕذعُخ ِٖىزت  اٌذساعبد وا ,اٌمبهشح , ِصش ,اٌذَىىس إًٌ اٌْىاْ ِٓ اٌغُىىٌىخُخ  ,زغُٓ خّؼه   
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ا لكاف خصكصا المتصمة كالمفتكحة مف أفضؿ  كيعتبر استخداـ الجدراف المتشابية في ,حساس بالراحةإلً ا
 . ُالمقترحات لتحقيؽ ىذا الغرض 

الحجرات يمكف تغطية السقؼ كأحد الحكائط بطبقة كاحدة مف  لحدإً حساس بالضيؽ في إلً كلمتخمص مف ا 
سـ بينما تطمى  َّنخفاض إلى الكف قاتـ عمى أف يغطي نفس المكف الحكائط جميعيا بمالصقة السقؼ 

خرل كا رضية بألكاف فاتحة لخمؽ مزاج  ي ائط الثالث االحك
حد الجدراف أى كما يمكف تغطية , مختمؼ داخؿ الكحدة السكنية

التي ال يدخميا ضكء الشمس كالمطمة عمى دكرات المياه 
كالمناظر غير المستحبة بصكرة فكتكغرافية كبيرة تمثؿ منظرا 

 .طبيعيا يدخؿ البيجة لساكنييا 
 ( َِ/ّ )شكؿ                

 :نعرض اآلف  ىـ عناصر تأثيث الفراغات داخؿ الكحدة السكنية  ك    
o  غرفة المعيشة:   

كيخضع تأثيثيا لمتطمبات كؿ أسرة  ,ىى الصالة التي تحتضف أفراد ا سرة معظـ ساعات النيار    
        المرئية أك ا سرة بعد يـك حافؿ بالعمؿ لمشاىدة ا ذاعة  ةنشطأمعظـ لييا إً كتتكجو  , كىكيات أفرادىا

لمجمكس تتكافر فيو قطع ا ثاث  ان تحكم غرفة المعيشة ركفمما يتطمب أف , سماع المسجؿ أك قراءة الكتب 
مكانية استقباؿ الزكار مف أرائؾ كمقاعد أكجمسات أرضية  الالزمة لمراحة كا 

كيمكف , الطاكالت الجانبية إلى ضافة إلً كطاكلة مركزية أك أكثر خالليا با
مع ا سرة بكضع مقاعد بأحجاـ مناسبة ا ذاعة المرئية لألطفاؿ مشاىدة 

طفاؿ مف  ى مف الجياز لحماية أعيف اليـ عمى مسافات مناسبة 
كتقكـ ىذه الغرفة أغمب ا حياف بكظيفة التخزيف , االشعاعات الضارة 
فمثال , يجاد فراغات مناسبة ليا في بعض المساكف إً كالتي قد ال يتعيف 

باء حفظ لعب ا طفاؿ في غرفة المعيشة بدال مف حجرة  ى يفضؿ معظـ ا
ك , ؽ لحجرة المعيشة في أكقات المعبنـك ا طفاؿ ثـ نقميا في صنادم

 (                                ُِ/ّ) شكؿ         المزج بيف الدكاليب كا رفؼ عند استعماؿ الكحدةيمكف 
مكانية الحذؼ كاإلضافة حسب االحتياج مف إً االستعماالت كالتي شاع استعماليا لما تمتاز بو مف متعددة 

كبذلؾ يصبح جناح المعيشة كسيمة لمتعبير الشخصي كتحقيؽ , يف كالعرض تكفير فراغات مالئمة لمتخز
 . ( Do it your self)اليكايات عمى طريقة أصنع بنفسؾ 

o  فراغ الطعاـ: 

                                                   
1
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بيف المطبخ أك غرفة  (كاكنتر )قد يتـ تناكؿ الطعاـ في ركف مف صالة المعيشة عمى ا رض أك عمى    
أك يفرد لو فراغ , أكعمى طاكلة تتحرؾ عمى محكر أفقي كجزء مف الكحدة متعددة االستعماالت , المعيشة 

 (ِِ/ّ)شكؿ         أك االمتداد تسع  لطيه محدد يحكم طاكلة طعاـ كبيرة ثابتة أك قابمة ؿ

كالحرارية كالمفركشات  ,كالخزفية ,كالفضية ,كيتـ عادة تخزيف أدكات الطعاـ الزجاجية,  ان فرد ُِ-ٔمف 
                                                         . في ركف الطعاـ التابع لفراغ غرفة المعيشة أك في غرفة الطعاـ أك في المطبخ

 :غرفة ا ستقباؿ 

مف المدخؿ كيفضؿ فصؿ فراغ استقباؿ  ان يككف فراغ استقباؿ الرجاؿ قريب   
كفي الكحدات السكنية الصغيرة ال يتـ , الرجاؿ عف فراغ استقباؿ النساء 

كيعتبر تأثيث غرفة االستقباؿ بجمسات أرضية  ’تخصيص كؿ فراغ عمى حد
ىذه الجمسات مف مركنة كحرية  قا كثر شيكعا في المجتمع الميبي لما تكفر

                                                                                           جكد عدد كبير مف الناس ستعماؿ خصكصا عند كالفي ا

                                                                                                      . (ِّ/ّ)كؿ ش                                                                                                     ش 

o  المطبخ: 

كظيفة المطبخ ا ساسية ىي إعداد كتجييز الطعاـ كعمى ىذا ا ساس يتـ تصنيؼ ا شياء المكجكدة    
, بصكرة منتظمة  ـداخمو كمحاكلة تقميميا حتى ال يتبقى بو إال ا شياء المتعمقة بالطيي كذات االستخدا

عداد الطعاـ كخزائف لتخزيف الطعاـ لى حكض غسيؿ كمكقد كثالجة كطاكلة إً كيحتكم المطبخ عادة ع
في تصميـ المطبخ حفظ كؿ شيء في مكانو حتي يمكف لربة البيت  لكيراع, كسالؿ الفكاكو كالخضركات 

ماكف التخزينية  ى كيعتبر تكفير ا ,أقؿ كقت ممكف الحصكؿ عميو في
كيمكف , كثر عممية في المطبخ  ى اسبة لمحركة كالمركر أحد المطالب االمف

باستخداـ منضدة متحركة , خمؽ مساحات تخزينية مؤقتة أك متحركة 
ماكف التي نحتاجيا  ى ا ًإلىبعجالت كذات أرفؼ متعددة يمكف تحريكيا 

 (ِْ/ّ) شكؿ                 كمفصمية كما يمكف استخداـ رفكؼ ثابتو, فييا 
بكاب الجرارة التي ال تتعدل  ى كيفضؿ في المطابخ االعتماد عمى ا ...ييا ًإؿعدـ الحاجة  يتـ طييا عند

  .عمى مساحة المطبخ 
o  غرؼ النـك: 

سرة المفردة أكالمزدكجة كدكاليب لتخزيف المالبس قد  ى تحتكم عمى ا   
,  الكتب كالمجالت  أرفؼ إلى ضافة إلً باسقؼ الغرفة إلى يصؿ ارتفاعيا 
 كفيداخؿ الغرفة كجكد مكاف لجمكس ىادلء كيفضؿ , كطاكلة التزييف 

غرفة نـك ا طفاؿ مكتب إلى كيضاؼ , آلت رياضية آحياف  ى بعض ا
     (ِٓ/ّ)شكؿ                                           .   كمكتبة لممذاكرة 
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                                                                                        :الحماـ  

ىتماـ النساف أىـ حاجاتو اليكمية كالعضكية لذلؾ يجب اإلً اىك المركز العصبي لممنزؿ حيث يقضي فيو   
كيحتكم الحماـ عمى , بو حتي يتاح لكؿ مف يستخدمو المظير الجيد 

كالمرآة كمساحات ( المراحيض  –البانيك  –ا حكاض ) حية التركيبات الص
إلى ضافة إلً صالحة لتخزيف ا شياء البسيطة كالمالبس قبؿ الغسيؿ با

دكية ا ى الدكاليب المثبتو بالحائط كا رفؼ كالدكاليب الحرة ككذلؾ صندكؽ 
      (           ِٔ/ّ)  شكؿ                                                      .كا سعافات ا كلية 

o  ا فنية كالتراسات كالشرفات كالفراغات المفتكحة: 

كتختمؼ طبيعة تأثيثيا بناء عمى مساحتيا , لمساحة حيكية مف الكحدة السكنية  ان خارجي ان تعتبر امتداد   
ا دكار العمكية  فالتراسات كا فنية المفتكحة في الطابؽ ا رضي تختمؼ عف الشرفات في, كمكقعيا 

في تأثيثيا تكفير الحماية ضد ا نظار كالتقمبات المناخية كالرياح كالمطر كتحديد طبيعة  لكعمكما يراع
فمثال يتـ في التراسات كا فنية ا رضية تكفير أماكف لمعب , ستعماليا كالمتكافقة مع مكقعيا كمساحتيا ا

كالنباتات ا رضية كالجمسات تكفير النكافير إلى  ضافةإلً ا طفاؿ مف أحكاض رمؿ كأراجيح كغيرىا با
ما في الشرفات العمكية فيفضؿ كجكد أحكاض أى , كالمعركشات لخمؽ بيئة طبيعية داخؿ الكحدة السكنية 

 .زىكر كتعريشات تظمؿ جمساتيا 
 ة التكسع مدراسة قابؿ: 
تتغير الحالة االجتماعية لمعائمة مع مركر الزمف كنالحظ ظيكر االحتياج لفراغات جديدة تأخذ أبعادان    

مختمفة كمكاقع جديدة مف خالؿ العالقات مع الفراغات 
مما  ...المجاكرة أك العالقات الداخمية أك تكزيع ا ثاث 

اعتماد مبدأ المركنة في تصميـ المساقط ا فقية يتطمب 
ات الكحدات السكنية ما يمكف مف إضافة غرفة أك لفراغ

غرفتيف أك أكثر عندما تدعك الحاجة لتكفير كحدات 
التصميـ المعمارم الكمي  لتساعان دكف التأثير عؿاأكثر 

                                                        ( ِٕ/ّ )شكؿ                         لمكحدة السكنية لضماف كفاءة ا داء
الكظيفي كلمحد مف التمكث البصرم الناتج عف التغييرات كالتعديالت كاإلضافات العشكائية كالتي تفقد 

كيمكف تحقيؽ المركنة في تصميـ المسطحات , الكحدات السكنية كالمشركع السكني خصكصيتيـ المميزة 
ما , ت التي تسمح ببمكانية تكزيع ا ثاث في أكثر مف اتجاه داخؿ الغرفة الداخمية لمغرؼ بتكفير المساحا
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قابمية تغيير الغرؼ لكظائفيا تبعا لنمط التغير العائمي كلك بتغيير بسيط لطبيعة ا ثاث أك ببضافة يسمح ب
 رتفاعات الفراغات الداخمية فياكما أف التنكع في , مساحة تخزينية أك بنقؿ أك إضافة جدار فاصؿ 

 يتجو  قد   فالمصمـ  اإلضافة التغيير ك ببمكانية التكسع ك الكحدة السكنية يسمح 
الستغالؿ الفراغات الزائدة فكؽ مناسيب أبكاب المطابخ أك الحمامات في الكحدات السكنية الصغيرة  

أرضيات كحدات الخدمة عف أرضية  لكما يمكف اليبكط بمستك, ككحدات تخزيف 
الستغالؿ االرتفاع الزائد في عمؿ دكريف داخؿ  -ذلؾ  لإذا ما تسف –باقي الفراغات 
لمفراغات يمكف تغييره  دك يمكف استغالؿ ا ثاث كعنصر تحدم, االرتفاع الكاحد 

يفضؿ اعتماد البساطة في ترتيب ا ثاث كالبعد عف التعقيد ك  كما, بسيكلة 
 تكزيعيا كالتي يجب  كفاالزدحاـ مف خالؿ اختيار كميات كأنكاع قطع ا ثاث كأما

 (          ِٖ/ّ) شكؿ                                                                                        
أف تتكافؽ مع تقاطعات مسارات الحركة داخؿ الفراغات فمثال يجب أف تبتعد المدفأة كأثاث الغرفة عف  

كيعتبر تطبيؽ مبدأ امتداد ا ثاث إلى كامؿ ارتفاع الغرفة مع تخصيص , ممرات الحركة لمسافة معينة 
الفراغات السفمى لالستعماؿ اليكمي المتكرر كالفراغات العميا لالستعماالت النادرة كالتخزيف المكسمي أك 
 الشيرم أك لمعرض ليدؼ انتفاعي أك فني أحد ا ساليب المستعممة لتكفير مساحة الفراغ كاالستفادة منيا

 .  بشكؿ أمثؿ
  صحة كآماف المستعمميف: 

سيتفاء مككناتو لشركط المتانة باالمسكف مصدر ا مف الذاتي لساكنيو يحقؽ ليـ االستقرار كالراحة      
كالثبات ككفاءة االستخداـ كسيكلة الصيانة مع الحفاظ عمى القيـ الجمالية المشكمة لعناصره مف مكاد 

يار المكاد المناسبة مف حيث الكمفة ا ساسية كسيكلة التركيب كالجكدة كيعتبر اخت, كمكاد إنياءإنشاء
كالديمكمة كا ماف كالشكؿ الجمالي كالصحية كمالءمة المناخ مف أىـ المكاضيع التي يجب أف ييتـ 
المعمارم بيا حتى يتمكف مف استخداميا بما يتناسب كطبيعتيا كصفاتيا لتؤدم كظيفتيا عمي الكجو 

 فيما يخص طبيعة االستخداـ البد مف اختيار مكاد مقاكمة لمحرائؽ تحقؽ العزؿ الصكتي فمثال, ا كمؿ 
كيتكقؼ , كالحرارم كتقاـك الخدكش كتأثير ا بخرة الكيماكية كا حماض كالقمكيات كتمنع تسرب الرطكبة 

أكضحت كقد , ة اختيار مكاد البناء كاإلنياء كذلؾ عمى بيئة المكقع كطبيعة الكظيفة كالفراغات الكظيفي
إلى خفض نسبة أمراض م تتميز ببيئات داخمية جيدة التشطيب يمكف أف تؤد مالت مالدراسات أف المباف

كاتج فالحساسية , التنفس الربك كا مراض الناتجة عف تأثير المباني بما تتضمنو مف عناصر كيميائية أك 

                                                   
    (. الحكائط الخرسانية  –الحجر الطبيعي –الطكب ا سمنتي  -الطكب اآلجر) المكاد المشكمة لمييكؿ العاـ لممبنى كالمغمفة لو : مكاد اإلنشاء 
    افذ كالخردكات المكاد المكممة كالالزمة ليككف المبنى معدا لالستعماؿ كالمكاد الصحية كالكيربائية ك ا بكاب كالنك( : التشطيب ) مكاد اإلنياء

 ( .الطالء –بالط ا رضيات كالجدراف  –الرخاـ –المياسة  –أحجار الزينة )كمكاد العزؿ كاالكساء 
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كمنيا ما يؤثر عمى ,ذ منيا ما يؤثر مباشرة عمى المخ إً نساف إلً لمشتقات البتركؿ الكيميائية السامة عمى ا
نابيب كالتمديدات الصحية كأى ككذلؾ الحاؿ لمكاد التكصيالت  ُنساف  مراضإلً فيعرض ا مالجياز المناع
بعد طالئيا بدىاف صحي كاليبككسي أك البكلي ريثاف  (البكلي ريثاف)كالتي تعتبر خزانات  ,كخزانات المياة

ال  معميو كجب اختيار مكاد البناء كمكاد التشطيبات الت. ِات مف أنسب انكاع الخزانات الخالي مف المذيب
منيا عناصر موؤثرة عمى اليكاء الداخمى لمفراغ إذ أف العديد مف مكاد البناء كالصيانة كالتنظيؼ  ثنبعت

لمركبات تصدر مف ألكاح الجبس أك ا متصدر عنيا غازات سامة مثؿ المركبات العضكية الطيارة الت
التمكث  مالمككنة لمكاد لصؽ ىذه ا لكاح كخاصة خالؿ المراحؿ ا كلية لمتركيب , كما يراعى تفاد

الميكركبي باستخداـ المكاد المقاكمة لنمك الميكركبات باستخداـ كسائؿ الصرؼ الفعالة مع ضركرة تكفير 
المكاد العصرية لمبناء كاالستعماؿ إال  كرغـ مالءمة. منعان النتشار الفطرياتّالتيكية المناسبة بالحمامات 

أنيا افتقدت في كثير مف ا حياف القكة التشكيمية كالجمالية الكامنة في المكاد الطبيعية كالخشب كالحجارة 
يجاد قيـ تشكيمية  كالتي يضيؼ استعماليا في المباني بعدا جماليا ذاتيا يتيح مجاال كاسعا لإلبداع كا 

تحقؽ في ا بنية السكنية المقامة بالمكاد المصنعة كالخرسانة كالحديد كالمكاد كجمالية ال حدكد ليا لـ ت
  : مسكفكنعرض اآلف  ىـ متطمبات الصحة كالسالمة في اؿ , لا خر

 

 : ا ساسات  
تشيد تحت مستكل ا رض الطبيعي أساسات مف الخرسانة المسمحة عمى عمؽ معيف تقـك بتكصيؿ     

كيراعى تصميـ خمطات ىذه ا ساسات مف مكاد , أحماؿ المبنى السكني إلى طبقات التربة المناسبة
, لمطمكب منيامناسبة لمقكة المؤثرة عمييا كلظركؼ المكقع مف حركة كرطكبة كغيرىا ككذلؾ لمعمر كالدكاـ ا

لضماف عدـ حدكث مشاكؿ إنشائية أثناء تنفيذىا أك حدكث ىبكط بيا يًؤثر عمى أماف كسالمة المبنى 
كيقيـ ىبكط أساسات المبنى مف خالؿ مظيره المرئي بميالنو أك دكرانو أك كجكد تشققات , مستقبال 
داخؿ المبني مما ينذر بانتياء كيعتبر زيادة عدد التشققات ككبر حجميا مؤشران عمى درجة الضرر, عميو 

كما ينتج عادة عف ىبكط أساسات المبني تكسر التكصيالت كالتمديدات الصحية داخمو , عمره كيعجؿ بو
كظيكر البقع الرطبة عمى جدرانو كتدىكر عناصر البناء كتساقط أجزاء طبقات اإلنياء فيو مف بياض 

 . ْيطة بالتمديدات الصحية داخموخاصة المح لأك تكسر أجزاء المبف,كطكب كرخاـ كغيره 
 :ا عمدة 

                                                   
 ُٕٗٗ ,ستشارات اليندسيةالمكتب الدراسات كا,  القاىرة, مصر , مكسكعة الدىانات كالكرنيشات المعمارية كالصناعية  ,حسيف محمد جمعو   ُ

 . ّٕص  ,ؼ 

 ِٕص , ؼ ََِّ ,جمعية الحفاظ عمى الثركة العقارية , القاىرة , مصر , كالبيئة مع أسرة عربية  ةحكار العمار ,حسيف جمعو   ِ

 .ِّ,  ص  ؼ ُْٖٗ, دار المعارؼ  , مصر, أىـ ركائز بيئة جاذبة لمسكاف بالمدف الصحراكية  ,صفاء محمكد عيسى عبده   ّ
4

 . 271ص , اٌطجؼخ اٌغبدعخ , ف  1999, ِصش,  رىٕىٌىخُب رشُُذ اٌّجبٍٔ اٌّىعىػخ اٌسذَثخ فٍ , فبسوق ػجبط زُذس  
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تعتبر ا عمدة الخرسانية المسمحة ا كثر شيكعان في المباني السكنية الحديثة كتتنكع مقاطع ا عمدة    
الخرسانية كيراعى عند اختيار كتصميـ مقطع العمكد مالءمتو لسمؾ الحائط المالصؽ لو حتى ال تككف 

, ثيث كتنظيؼ الفراغا عمدة بارزة عف الحكائط داخؿ الفراغات في المبنى مما يسبب صعكبة في تأ
في أركاف  T  Lككذلؾ تراعى مالءمة مقطع العمكد لمكقعو فمثالن تستعمؿ مقاطع ا عمدة عمى شكؿ 

كما تستعمؿ ا عمدة ذات المقاطع الدائرية في رفع ,  المباني لمدعـ كالتقكية ككفاءة التشطيب كاإلنياء
رات تحت العمارات السكنية باعتبارىا المباني عف منسكب ا رض الستغالليا كحدائؽ أك مكاقؼ سيا

يضا في المناسبات أى كتحبذ  ,مركنة لحركة السيارات أفضؿ مف ا عمدة ذات ا ركاف الحادة متعط
كما تستعمؿ  تكظيؼ الطابؽ ا رضي كفراغ  اجتماعي  عند عطاىا مجاؿ رؤية أكسع إلً االجتماعية 

ؿ في المداخؿ كتحت المظالت لتحقيؽ أغراض جمالية أسؼ لأعمى أك إؿ لا عمدة ذات الجكانب المائمة إؿ
تصنع ا عمدة سابقة الصب كالتجييز كفقان لمكاصفات محددة لضماف كفاءتيا اإلنشائية ك, ككظيفية 

كيستعمؿ ىذا النكع , عادة زيادة مقطع العمكد لمقاكمة القكل ا فقية كالزالزؿ ك الرياح  لكالكظيفية كيراع
السكنية المركبة  ك لتؤدل ا عمدة كظائفيا عمى الكجو ا كمؿ البد مف االلتزاـ بشكؿ مكسع في المباني 

 فمع الظركؼ البيئية المحيطة بما يضـ ـباالشتراطات التصميمية كالتنفيذية كالفنية الخاصة كالتي تتالء
الية في تحقيؽ التكامؿ بيف الجكانب الكظيفية كالجـ لسالمة المستعمميف كديمكمة المبنى باإلضافة إؿ

 .المتاح كاالجتماعي قتصادل النطاؽ اإلطار ا
 :ا سقؼ ك ا رضيات  

كتعرؼ  ,تقسـ الفضاءات في المباني العالية بمستكيات أفقية متعددة تسمى بالطكابؽ أك ا رضيات     
كيعتبر استخداـ ا رضيات كا سقؼ , المستكيات ا خيرة كالتي ال يعمكىا أم مستكل أفقي آخر بالسقكؼ 

الخرسانية المسمحة بأنكاعيا المختمفة ا كثر شيكعا في المباني السكنية الحديثة كيتـ اختيار نكع ا رضية 
كديمكمة استعماليا كدرجة تكفر مكاد بنائيا المناسبة لممبنى حسب مقدار ا حماؿ الكاقعة عمييا كطبيعة 

باإلضافة إلى سيكلة كاقتصادية صيانتيا كتؤثر قدرة مكاد اإلنشاء المستعممة عمى تحقيؽ العزؿ الحرارم 
كيراعى دقة تنفيذ أماكف اتصاؿ الحكائط ببالطة السقؼ لضماف متانة اإلنشاء كتقميؿ ظيكر , كالصكتي 

 .الفكاصؿ كالتشققات عندىا 
( سجاد كمفركشات   -سيراميؾ -بالط -حجر –خرسانة  –خشب )كيعتمد اختيار نكع مادة اإلكساء   

عمى عدة اعتبارات أىميا متانتيا كديمكمتيا مف حيث مقاكمتيا لعكامؿ التآكؿ كالتفتت الناتج عف حركة 
ا رضيات ] المحيطة  المركر عمييا ككذلؾ مقاكمتيا لمتغيرات المناخية مف حرارة كرطكبة كعالقتيا بالبيئة

 رأرضيات ا دكا –ا رضيات في منسكب ا رض الطبيعية  –ا رضيات تحت مستكل ا رض  -الداخمية
كساء ا رضيات إكيفضؿ عادة , [ا سقؼ الداخمية ا سقؼ الخارجية  –ا رضيات الخارجية  -المتكررة 

صحية مكاد اإلنياء مف حيث سيكلة  كما ًتً ً ً ً ً ً ً ؤثر, الكزف سيمة الصيانة  كا سقؼ بمكاد خفيفة
تنظيفيا كمقاكمتيا لتأثير المنظفات الكيماكية ك الراحة في االستخداـ كقدرتيا عمى امتصاص كطأة اإلقداـ 
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أثناء الحركة كمطاطيتيا باإلضافة إلى عالقة ديمكمتيا مع الكمفة باإلضافة إلي تكافؽ مظيرىا الجمالي 
 . ُأجزاء المبنى ا خرلمف حيث المكف كالتككيف العاـ مع 

 :الحكائط الخارجية كالداخمية  
 

تككف الحكائط الخارجية كتمة المبنى ك قد تككف مجكفة أك مصمتة  حاممة أك غير حاممة لألثقاؿ في        
حيف تحدد الحكائط الداخمية  حجـ الغرؼ كتحتكييا كتككف عادة عبارة عف قكاطع كحكائط غير حاممة 

 مالجدار ؼ مكيؤد, الفراغات حسب التصميـ المعد ليا في النظاـ اإلنشائي المتبع لألثقاؿ تفصؿ بيف 
أك يحقؽ العزؿ الحرارم  ,أك يحصر مساحات معينة ,المبنى العديد مف الكظائؼ فقد يعمؿ كعضك إنشائي

ر فالجدراف تظو ,كالصكتي كيمنع اختراؽ الرطكبة كمياه المطر باإلضافة إلى ككنو عنصر تجميؿ تشكيمي
كتعمؿ عمى الحد مف انتشار الحريؽ كتحقؽ , كمستكيات جمالية داخمية كخارجية تحدد فراغات المبنى 

لى الجدار )العزؿ الحرارم  كالعزؿ الصكتي ( تقميؿ تمدد كتقمص الجدار  –تقميؿ تسرب الحرارة مف كا 
داخؿ الجدراف  باإلضافة إلى منع تسرب الرطكبة( تقميؿ اختراؽ الضجيج  –تكييؼ انعكاس الصكت )

نتيجة الختراؽ مياه ا مطار ليا  أك تسرب المياه الجكفية أك الناتجة مف كجكد خمؿ في أنابيب المياه 
كالمجارم مما يجعميا تؤثر عمي متانة كديمكمة الجدار كعمي مظيره الجمالي لما يمحقو مف ظيكر البقع 

ا ضرار اإلنشائية مما يجعميا  غير  لفة إؿك الطبقات النيائية إضا ,الختـ لالرطبة بألكاف مخالفة عؿ
 .صالحة لألشغاؿ كالسكف  مف الناحية الصحية 

سابقة الصنع المستخدمة في المباني السكنية  (  load baring walls)ك تستعمؿ الحكائط الحاممة   
ركنة في كمف عيكبيا عدـ الـ, طكابؽ  ْػ ّالجاىزة داخؿ ا بنية كخارجيا كيصؿ ارتفاع مبانييا مف 

االستعماؿ كاإلضافة كالتغيير ككذلؾ التكرار الممؿ كالسيما في الشكؿ الخارجي ليا ك يتكقؼ نجاح 
كالجدراف فيما بينيا أك بيف )اإلنشاء بالكحدات الجاىزة عمى تككيف الكصالت بيف الكحدات اإلنشائية 

د شكميا كنكعيا كمقدار كلذا يجب االىتماـ بتككيف الكصالت كتحدم( الكحدات اإلنشائية ا خرل 
ك درجة تحمميا لألعماؿ المتكقعة باإلضافة إلى تأثيرىا الجمالي عمى المظير  ,ا جيادات المعرضة ليا

 ,ك تمتاز الحكائط الحاممة سابقة الصنع بقدرتيا العالية عمى العزؿ الحرارم ك الصكتي ,الخارجي لممبنى
سـ مف  ْٔة يعادؿ في العزؿ الصكتي جدار سمكو سـ مشيد مف الكتؿ الخرساني ِْفمثال جدار سمكو 

باإلضافة إلى قدرتيا عمى احتماؿ درجات الحرارة العالية عند نشكب الحرائؽ كما أنيا تقاـك , اآلجر
التجمد الناتج عف انخفاض درجات الحرارة إال أنو يصعب صيانتيا باإلضافة إلى تسرب الرطكبة خالليا 

ة كجكد خمؿ تسرب مف التكصيالت الصحية داخميا مما يشكه جماليا خاصة في الكصالت بينيا أك نتيج
 . ِكيقمؿ متانتيا ككفاءتيا الكظيفية

                                                   
1

 . 526ص , ِشخغ عبثك ,  اٌّىعىػخ اٌسذَثخ فٍ رىٕىٌىخُب رشُُذ اٌّجبٍٔ , فبسوق ػجبط زُذس  
2

 . 78ص , ِشخغ عبثك  ,  اٌّىعىػخ اٌسذَثخ فٍ رىٕىٌىخُب رشُُذ اٌّجبٍٔ , فبسوق ػجبط زُذس    
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كتعتبر جدراف السراديب في المباني السكنية تحت مستكل ا رض ا كثر تعرضا لتأثير الرطكبة   
طكبة عنيا باستعماؿ كا مالح الذائبة في التربة متسببا في إضعافيا مما يتطمب عزليا جيدا ك قطع الر

 .المكاد المانعة لمرطكبة 
o  الفتحات في الحكائط: 

تختمؼ مساحات ك أشكاؿ الفتحات باختالؼ كظيفة الفضاء ففتحات غرؼ المعيشة ك االستقباؿ     
كيتـ تسقيؼ  ,تختمؼ في مساحتيا ك شكميا عف الفتحات الخاصة بالمطابخ كغرؼ النـك كالحمامات

ليستمر الجدار فكقيا حتى السقؼ ك ينفذ بركز  الفتحات ا فقية كالمنحنية باستعماؿ ا عتاب العمكية
كتحدد مسافة البركز بمكجب  ,ا عتاب العمكية بانحدار بسيط نحك الخارج لتصريؼ مياه ا مطار

صؼ دائرم صغير عمي المتطمبات المعمارية لحماية الفتحات مف المطر أك الشمس مع عمؿ حز ف
كما تغمؼ ا عتاب ,محيطو مف ا سفؿ لمنع استمرار جرياف مياه المطر ككصكلو إلي النافذة أك الباب 

كيراعى أف تككف جميع  جمسات النكافذ كحكاؼ البمككنات في , ا قساـ السفمى لفتحات الحكائط  السفمية
تبرز ا عتاب السفمى لمنكافذ عف كجو الجدار  كما يراعى أف,فقى كاحد أي جميع إنحاء المبنى في مستكل 

سـ بمقطع منحدر مع عمؿ حز نصؼ دائرم في القسـ السفمى مف العتك لمنع  َُ-ْالخارجي مسافة 
ك ال يتجاكز  ,أما مف الداخؿ فتككف العتبة أفقية ك بمستكل أعمى مف التغميؼ الخارجي ,سيؿ ماء المطر

تى يمكف استعماليا في كضع المزىريات كغيرىا مف عناصر سـ ح ٖبركزىا عف كجو الجدار الداخمي 
مكانية تنظيفيا بسيكلة كتكافؽ إً الداخمية كالخارجية  لالزينة كيراعى في اختيار مادة ا عتاب السفؿ

كيستحسف إف تككف مادة التغميؼ الداخمية لمعتب  ,ُ مف الداخؿ كالخارج لمظيرىا مع بقية أجزاء المبف
ك قد يستعمؿ الخشب كعتب سفمى لألبكاب الخارجية ك  ,التغميؼ الخارجي السفمى مف نفس مادة

ك يعمؿ مف نفس نكعية خشب اإلطار ك يككف بارزا عف مستكل التطبيؽ لمنع حركة اليكاء  ,المداخؿ
ك كذلؾ لمنع دخكؿ الحشرات ك ا كساخ مع تيار اليكاء كما تغمؼ العتبة أحيانا بطبقة  ,عند غمؽ الباب
 .المعدني المقاـك لمصدأ لمنع تآكؿ الخشب ك تمفةمف الصفيح 

المناسب لنكع الجدار ك درجة ( المياسة)تنيى الجدراف مف الداخؿ كالخارج باستعماؿ البياض      
كيعتبر بياض ا سمنت , ك كذلؾ طبيعة الختـ النيائي المطمكبة لكجيو , ك تجانس امتصاصو, انتظامو 

ك تتنكع مكاد الختـ النيائية  المستعممة إلنياء , داخمية ك الخارجية كالمكنة ا كثر شيكعا لألسطح اؿ

                                                   
      ا بكاب كالنكافذ أكالفتحات الفاصمة بيف الفراغات لحمؿ ثقؿ البناء فكقيا كقد تككف أفقية أك منحنية عمى شكؿ  نائية تشيد فكؽ فتحاتأعضاء ب

 .أقكاس 

    الخشب أك أعضاء بنائية تغمؼ ا قساـ السفمى لفتحات ا بكاب ك النكافذ مف الداخؿ ك الخارج ك تعمؿ بأشكاؿ ك تفاصيؿ مختمفة مف الحجر أك
 .الطابكؽ أك الخرسانة بصب مكقعي أك جاىزة أك مف المرمر

الطبعة الثانية  ,الشركة العراقية لمطباعة الفنية المحدكدة  , العراؽ , ( الجدراف الحاممة كتفاصيميا ) تركيب المباني   ,أنيس جكاد سمماف    ُ
 . ُٓٔص ,ؼ ُٖٖٗ
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الجدراف سكاء أكانت داخمية أك خارجية حسب الكمفة ا كلية ككمفة الصيانة كبناء عمى االحتياجات 
 .ُكالمظير الجماليكالصحية المطمكبة لتكفير الراحة كاآلماف 

   
لمحصكؿ عمى أسطح منتظمة متجانسة  ِ*تنيى الجدراف مف الداخؿ عادة باستعماؿ البياض الداخمي    

كقد يستعمؿ البياض لزيادة العزؿ الحرارم  ,ممساء صقيمة خالية مف الشقكؽ مقاكمة لظركؼ االستعماؿ
الجة الشقكؽ ككذلؾ تقميؿ تأثير التكاثؼ مما يتطمب مع ,كالصكتي أك تكييؼ انعكاس الصكت في الداخؿ

التي تحدث في البياض عند تبدؿ مادة السطح المبيض كمناطؽ تالقي الجدراف با سقؼ كما يفضؿ أف 
ف ذلؾ يقمؿ مف  ى سـ  ِتنيي الزكايا الناتجة عف التقاء جداريف مف الداخؿ بنصؼ قطر دائرة مقداره 

بقكس ربع دائرة بنصؼ قطر  ككذلؾ تدكير ا ركاف مف الخارج ,تراكـ ا تربة كيسيؿ عممية التنظيؼ
سـ لمحفاظ عمييا مف التكسر جراء االستعماؿ إال إذا فضمت الزكايا الحادة  غراض ِالدائرة 

كيمي عممية بياض الجدراف ختميا با صباغ المناسبة لنكع مادة البياض كذلؾ لممحافظة عمييا ..معمارية 
ستعماؿ مف خالؿ التحكـ في تكزيع ك كتجميؿ سطكحيا حتى تككف صحية سيمة التنظيؼ مالئمة لال

كيككف اإلنياء متغيرا بيف لماع أك مطفأ حسب نكع الصبغ المستعمؿ ك حسب , امتصاص الضكء عمييا
أك ظيكر  ,تغير ألكانيا كأ ,أك تساقطيا ,طبيعة استعماؿ السطح ك مكقعو لضماف عدـ تصدع طبقاتو

حتى  يفضؿ ختـ جدراف المطابخ ك الحماماتك ّ,ِبقع بألكاف مخالفة عمييا بعد إنياء عممية  الطالء
السقؼ باستعماؿ كحدات السيراميؾ حتى يككف الكجو الخارجي لإلنياء صقيال ال يمتص الماء ك الرطكبة 

ك قابؿ لمغسؿ ك صمدا ذا دكاـ عاؿ مع مراعاة أف يككف ارتفاع جمسة النافذة في المرافؽ التي ستكسى 
إلييا سمؾ مكنة المحاـ بعد  ان يمثؿ مضاعفات طكؿ البالطة مضاؼحكائطيا بالسيراميؾ  عمى منسكب 

كذلؾ  فضمية لصؽ عدد سميـ مف البالطات مف حيث جماؿ الشكؿ ك  ,حذؼ سمؾ ا رضية منو
 .االقتصاد 
 
o لجدراف الخارجية ا:  

تنيى أكجو الجدراف الخارجية كالذراكل كا سكار لزيادة مقاكمتيا لمظركؼ الجكية أك  سباب معمارية    
يدخؿ الجبس في تركيب البياض الخارجي لعدـ مقاكمتو  كال  ,تتناسب كنكع الختـ النيائي ليا

لختـ النيائي لكجو يككف ا, كيتكقؼ عدد طبقات البياض عمى نكع الختـ النيائي لكجو الجدار ْ,لمرطكبة 

                                                   
 . ََُص  ,ؼ  ُُٗٗ ,القاىرة , مصر  ,محمد حساف مطبعة  ,نشاء المباني إً  ,محمد عبد اهلل    ُ

ِ
بياض ا سمنت المدىكف –بياض المصيص لمحكائط كا سقؼ  –بياض التخشيف المدىكف بالزيت أك الغراء )أىـ أنكاع البياض الداخمي     * 

 .بالزيت  لألسفاؿ كالكزرات 
 . ُْٓص, ؼ  ُٗٗٗ,المصرية مكتبة االنجمك ,  مصر , تكنكلكجياالبناء, محمد عبد اهلل  ِّ

 . ُُٓص , مرجع سابؽ, تكنكلكجياالبناء, محمد عبد اهلل  ْ
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كيمتاز اإلنياء الصقيؿ باستكائو ك قمة امتصاصو لمماء ك عدـ تراكـ ا تربة عميو , الجدار صقيال أكخشنان 
, إال أف التشققات الشبكية فيو تككف كثيرة  ,بمكنو الطبيعي قصباغ اإلسمنتية أك ترؾ ى ك يمكف صبغو با

ف عيكب الطبقة التي تحتيا ال تظيركما في إً لطبقة الختـ ؼ( النثر بأنكاعو ) كعند اعتماد اإلنياء الخشف 
إلى تبدؿ لكف  مالختـ الصقيؿ إال أف طبقة السطح الحبيبية تساعد عمى تراكـ ا تربة كالغبار مما يؤد

نظرا لطبيعتو الحبيبية ك كذلؾ صعكبة إزالة الغبار الداخؿ في ق السطح مع مركر الزمف مع صعكبة صبغ
جو الخشف ال يساعد عمى انسياب ماء المطر بسيكلة مما  يعطى الجدار فرصة نسجتو كما أف الك

حسب الغرض  ُالصخكر البنائية كالرخاـ كاآلجربالمتصاص الماء ك يمكف إنياء الجدراف  بتغميفيا 
كيختمؼ أسمكب إنياء حكائط الكاجيات الخارجية حسب , الجمالي كحسب مكقعيا في المبنى 

تكفر العناصر التالية في  لكيراع[  المداخؿ  –قكاعد المبنى  -الفتحات –الشرفات  –الذركات ] مكاقعيا
 : أستعماليا لية كالخارجية لضماف آماف كسالمةاالحكائط الداخ

 .استكاء أفقية كرأسية الحكائط كتجانس سطكحيا   .ُ

 . خمك الحكائط الداخمية كالخارجية مف التشققات كالفكاصؿ   .ِ

 .بقع الرطكبة عمى طبقات اإلنياء الداخمية كالخارجية خمك الحكائط مف كجكد  .ّ

تالؤـ مادة اإلنياء مع نكع الحائط كمكقعو كطبيعة استعمالو كعدـ تصدع أك تساقط  طبقاتو أك  .ْ
 .عمى طبقاتو ةأك ظيكر البقع بألكاف مخالؼ ,تغير ألكانو

قاكمة لمعكامؿ كـ ,استعماؿ مكاد تغميؼ لألعتاب العمكية كالسفمية المالئمة لالستعماؿ .ٓ
 .كتساعد عمى حماية الجدراف ,الجكية 

نياء الفتحات مع أسمكب إنياء الجدراف مف الداخؿ كالخارج . 6  . تالؤـ أسمكب تغميؼ ا عتاب كا 
 :ا بكاب كالنكافذ  

يركب بالفتحات لغرض الحركة ك الرؤية كالتيكية كاإلنارة كالحماية مف  لجزء مكمؿ لمككنات المبف     
كتصنع ا بكاب كالنكافذ مف ,  ات الجكية باإلضافة إلي تكفير التحكـ كالحماية كاآلماف كالخصكصيةالتقمب

كيتكقؼ اختيار مادة الباب كالنافذة كتحديد أبعادىا , الخشب أك المعدف أكتككف مركبة مف مادتيف أك أكثر
غالقيا ] كأسمكب عمميا المكجكدة بو كالبيئة المحيطة بيا حسب مكقعيا كطبيعة استعماؿ الفراغ [ فتحيا كا 

ا غراض الكظيفية كالجمالية المناطة بيا باإلضافة إلي مراعاة االقتصاد في الكمفة كسيكلة  ملتؤد
 .االستعماؿ كالتنظيؼ كالصيانة 

o ا بكاب :                                                   

 ؿكيفضؿ أال يؽ ,كالمفاصؿ ,كا قفاؿ ,حقات كالمقابضيتككف الباب عادة مف الفردة كاإلطار كالمؿ   
كتختمؼ ,لكؿ فردة باستثناء ا بكاب الخفيفة لضماف متانة كآماف االستعماؿ  ّعدد المفاصؿ عف 

                                                   
  . ِّّص  ,ؼ  ُّٖٗ ,كمية اليندسة / جامعة بغداد , بغداد , العراؽ , نشاء المباني ا,زىير ساكك / ترجمة  ,أرتيف ليفكف  ُ
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اتجاىات حركة فتح ا بكاب في المبنى الكاحد كيراعى طالء الكجو المالصؽ لمجدار بمانع لمرطكبة 
 .ماية الخشب مف الحشرات لمحفاظ عمييا مف تسرب الرطكبة كح

تستعمؿ ا بكاب الخارجية في المداخؿ , كتنقسـ ا بكاب في الكحدة السكنية إلي أبكاب خارجية كداخمية    
تشكيميا بحيث تككف  كتمتاز ا بكاب الحديدية الخارجية بمقاكمتيا لمتغيرات الجكية كسيكلة, كالشرفات

كقد يتككف الباب الخارجي مف مادتيف أك أكثر كأف يككف , عناصر زخرفيو تضفي جماال عمى المبنى 
اإلطار معدني كالفردة خشب أك زجاج إلدخاؿ أكبر قدر مف الضكء الطبيعي كليتالءـ مع مكقعو كطبيعة 

ف تأثير الرطكبة مع استعمالو كيراعى طالء ا بكاب الحديدية بمادة ضد التأكسد قبؿ تركيبيا لحمايتيا ـ
كيراعى في ا بكاب الخارجية  ُعمؿ مرد ماء لتصريؼ مياه المطر إذا كاف اتجاه فتح الباب إلي الداخؿ 

استعماؿ عتبة سفمية لمنع تسرب المياه كالرطكبة خالؿ الفراغ أسفؿ الباب كال يفضؿ استعماؿ أبكاب 
ة  المترتبة عف استعماليا المتكرر رغـ خفة ا لمكنيكـ بشكؿ مكسع في المباني السكنية لممضار الصحي

مكانية تركيبيا مع مكاد أخرل  ,ك مظيرىا الجمالي ,كمقاكمتيا لمصدأ  ,كزنيا  .كا 
في الغرؼ كالمرافؽ كتعتبر أبكاب الكبس الخشبية ا كثر شيكعان في ا بكاب  كتستعمؿ ا بكاب الداخمية  

كعزليا الجيد لمحرارة  ,كقمة تأثرىا بالتمدد كالتقمص ,تنظيفياكسيكلة  ,الداخمية لما تمتاز بو مف خفو كزنيا
 .ِكما تستعمؿ أحيانا أبكاب سمؾ منع الحشرات التي يمكف رفعيا كتركيبيا حسب الحاجة , كالصكت
o  النكافذ: 
الزجاج كتختمؼ أنكاعو فقد  –الفردات  –اإلطار ]تتككف النافذة عادة مف بعض أكجميع ا جزاء التالية     

لغرض السيطرة عمى تكييؼ اليكاء  ,ان ممكف ان أك شفاؼ ان أك عاكس ان أك مشجر ,أك نصؼ شفاؼ ان يككف شفاؼ
أك  ,ا شرطة النحاسية –خارج  أك لحجب الرؤية مف اؿ ,كالمحافظة عمى ا ثاث الذم يتأثر بأشعة الشمس

سمؾ  –كجعؿ الفردة محكمة اإلغالؽ  ,أك المطاطية المستعممة لمنع دخكؿ الغبار ك الرطكبة ,البالستيكية
فردات إضافية تعمؿ كعاكسات شمس تستعمؿ في النكافذ  –منع الحشرات كيثبت ببطار خاص بالنافذة 

يدات كنرمادات كمزحمقات لتثبيت  –لفردة النافذة  كتعمؿ كعازؿ حرارم كضكئي ,المقابمة لحركة الشمس
 –مانعات الشمس  –حامالت الستائر  –مردات ماء أسفؿ النافذة لتصريؼ مياه ا مطار  –فتحة الفردة 

ك تأخذ أشكاالن متعددة تنسجـ مع شكؿ النافذة  , مشبكات حماية لتأميف فتحة النافذة –عتالت كأسالؾ
كيغمب استعماؿ النكافذ الخشبية مف النكع ذم المقاكمة العالية لمظركؼ ,  (كأبعادىا كأسمكب عمميا 

كيراعى أف يككف اتجاه ميؿ كرقة  ,كتحتكم عادة عمى ضمؼ شمسية ,الجكية في الكحدات  السكنية
, الشمسية إلي ا سفؿ إلعطاء مجاؿ لمرؤية كلضماف انحدار مياه ا مطار الساقطة عميو إلي الخارج 

المعدنية بكبر مساحة الزجاج المتاحة إلدخاؿ أكبر كمية مف الضكء الطبيعين لصغر  كتمتاز النكافذ
كيغمب فييا استعماؿ الحصيرة , مساحة إطاراتيا كما تمتاز ببحكاـ منع عبكر الغبار كاليكاء خالؿ النافذة 

                                                   
1

 .َُٔص , مرجع سابؽ , تكنكلكجيا البناء, محمد عبد اهلل  

2
 .ّّٕص  ,مرجع سابؽ ,أنشاء المباني  ,زىير ساكك / ترجمة  ,ف ليفكف أرتي  
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لممباني متعددة بدالن عف الشمسية مما يجعميا أكثر آمانان كسالمة لمستعممي الشارع في النكافذ العالية 
الطكابؽ في حاؿ سقكطيا نتيجة لعدـ الصيانة أك لشدة الرياح مع التركيز عمى  ضركرة استعماؿ مشبكات 

 . الحماية في النكافذ العالية
o  إنياء ا بكاب ك النكافذ : 
كإلعطاء , أكجو ْ  –ّبدىاف زيتي مف [ أبكاب كنكافذ ] يتـ دىاف أعماؿ النجارة الخشبية      

ك , كتمتاز بالشفافية كالممعاف كمقاكمة الشمس ,المصنكعات الخشبية كجيان المعان تستعمؿ الكرنيشات
بألكاف لمحصكؿ ك يفضؿ عادة عدـ صبغ ا عماؿ الخشبية , العكامؿ الجكية كما أنيا عازلة لمكيرباء 

أكجو  ْبعد تركيبيا بدىاف زيتي [ أبكاب كنكافذ] عمى المظير الطبيعي لمخشب تدىف ا عماؿ المعدنية 
 .ُحسب المكف المطمكب

 :بكاب كنكافذ الكحدة السكنية أى كيراعي في 
تكفر المتانة كالثبات كاآلماف في ا بكاب كالنكافذ المثبتة في الحكائط مف خالؿ عدـ ظيكر  .ُ

ثبات الباب كالنافذة بالجدار كعدـ تحركيما إلى شققات بيف الجدار كالباب أك النافذة  باالضافة الت
 . مف مكقعيما أثناء الفتح كاإلغالؽ

 -الحصيرة  -سمؾ منع الحشرات  -مشبكات الحماية ) تالـؤ نكع الباب كالنافذة ك مكمالتيما   .ِ
 . تعمالو كتنظيفة مع مكقع الفراغ كطبيعة كسيكلة اس(  الضمؼ الشمسية

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 :دكر الخدمة ااجتماعية في مجاؿ اإلسكاف.  3/3

 
                                                   

1
 .َُِص , مرجع سابؽ , تكنكلكجيا البناء, محمد عبد اهلل  
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تبدك الخدمة  االجتماعية خصكصا في الدكؿ النامية ككأنيا عمى أعتاب مرحمة جديدة رائعة تحمؿ       
القرف ا مؿ في مكاجية المتطمبات ا ساسية لممجتمعات التي تمارس فييا كىى حديثة النشأة كليدة 

كتعتبر مف أىـ اإلمكانيات التي يقدميا المجتمع المعاصر لمساعدة , تكجد أينما كجد اإلنساف  ,ُالعشريف
كمعاكنة  الناس كي  يكاجيكا حاجاتيـ كيتحممكا أعباء الحياة اليكمية كمياميا ليتكفر ليـ قياميـ بأدائيـ 

كا سرة  ,عدد  االحتياجات كتجددىالكظائفيـ االجتماعية عمى أحسف كأفضؿ كجو ممكف خصكصان مع ت
في نظر المينة ىي الكحدة ا ساسية لممجتمع  يتكقؼ عمى تماسكيا كقدرتيا عمى أداء كظائفيا بكفاءة 

كقد تعترض االسرة بعض المشكالت التي  تعرقؿ أدائيا لكظائفيا كىذه ,  قكفاعمية نمك المجتمع كتقدـ
 ,نيا ال تنعزؿ عكامميا عف بعضيا البعضإً  ,فاعميا كتشابكياالمشكالت يمكف النظر إلييا في تداخميا كت

سرة كما أف  ي سكء المسكف كعدـ تكفر الشركط الصحية فيو مف أىـ المشكالت  التي قد تعترض ا ركيعتب
فال كجكد "  التكافؽ كالتكيؼ بيف حاجات السكاف االجتماعية كالتصميـ المعمارم أمر ضركرم لممسكف 

 " . لعمراف بال بشر كما أنو ال كجكد لمحيط بال تفاعؿ 
ف دعـ الخدمة االجتماعية لمشاركة المجتمع في صياغة المشاريع اإلسكانية ىك الضماف ا كبر إً      

ركعات اإلسكانية سكاء في تحقيؽ االرتقاء  االجتماعي بضماف تقبؿ الناس لمتطمبات التغير لنجاح المش
يجاد ركح االنتماء ىذه ىي الضماف ا كبر لخفض  االجتماعي المستيدؼ أكتكليد االنتماء في السكاف كا 

كاالقتصادية  ,يةكالثقاؼ ,كاالجتماعية ,مشاكؿ اإلسكاف كالحث عمى ضركرة التكامؿ بيف ا بعاد المعمارية
 . لممجتمع 

بالغ ا ىمية في المبادرة  ان عالجية فبنيا تمعب دكر –كقائية  –إنمائية  –كبما أف المينة إنشائية     
عطاء  قكة دفع لمسكاف بالمشاركة  دارة , كا  فمف حؽ ا ىالي ك كاجبيـ أف يشارككا في تخطيط كتنفيذ كا 

شاركة ا ىالي في عمميات التخطيط العمراني سكؼ تسيؿ فـ, المشركعات التي تؤثر عمى احتياجاتيـ 
السكاف خصكصان  تعممية تنفيذ المشركعات كما أنيا ستؤثر عمى النتائج فتككف أكثر استجابة لحاجا

ا سر المككنة حديثان كالتي تعتبر أشد الفئات حاجة إلى اإلسكاف ذلؾ  ف ىذه ا سر تمثؿ أىـ شرائح 
ف استقرارىا أى كما , كاستقرارىا السكني ضركرة تنمكية في المقاـ ا كؿ  ةكيالمجتمع إنتاجية كدينامي

كىنا تككف الخدمة االجتماعية قائمة بدكر الكسيط بيف , ِاالجتماعي يمتد أثره إلى المجتمع بأسره 
 . المجتمع كالسكاف لتحقيؽ أىداؼ الطرفيف في عممية إشباع االحتياجات كتحقيؽ عممية التنمية بالمجتمع

المناسب كاالرتقاء بالسكاف تقـك عمى عدة  لإف الجيكد التي يبذليا المجتمع مف أجؿ تكفير المأك     
 :تي آلمبادئ يمكف إجماليا في ا

 . حؽ السكاف في المشاركة لتخطيط كتنفيذ المسكف  .ُ

                                                   
1

 .5ص , ف  1994اٌّىزت اٌدبِؼٍ اٌسذَث , اٖعىٕذسَخ , ِصش , اٌخذِخ اٖخزّبػُخ فٍ رٕظُُ اٌّدزّغ , أزّذ ِصطفٍ خبغش  
2

, ف 1991, اٌّىزت اٌدبِؼٍ اٌسذَث,  اٖعىٕذسَخ, ِصش,اٌّّبسعخ اٌّهُٕخ ٌطشَمخ رٕظُُ اٌّدزّغ , ػجذ اٌفزبذ ِسّذ ِسّذ , هٕبء زبفع ثذوٌ  

 .33ص 
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دعـ المشاركة بيف المجتمع كالسكاف في حؿ مشاكؿ المسكف تحفز النشاط الذاتي كتشجع  .ِ
 .  بالمجتمع للى تكسيع دائرة المساىمة في مجاالت أخرالسكاف ع

عممية المشاركة عممية تعميمية يصبح السكاف بممارستيا قادريف عمى تحديد مشاكميـ  .ّ
 .ُكمكاجيتيا بايجابية

 :-تي آلمنيج المشاركة يحدد في ا 
 . كضع قكاعد معينة تحدد كيفية المشاركة  .ُ
كقابمية تنفيذ ا فكار بطريقة عممية مدركسة  ,كالمصمـالتكفيؽ بيف أكلكيات متطمبات السكاف  .ِ

كصياغة ما يقترح في إطار ما تسمح بو المعايير التخطيطية كالقكانيف المعمكؿ بيا كأطراؼ 
 .  (السكاف –الفنيكف  –متخذك القرار  ) عممية المشاركة ىـ

 .  كبعد االستخداـ ذالمشاركة بالرأم أك العمؿ أك التكجيو أك التمكيؿ خالؿ التنفي .ّ
ربط تحسيف الحالة االجتماعية كاالقتصادية لمسكاف في المشاريع اإلسكانية بعممية التنمية  .ْ

 . داخؿ المجتمع 
 . ة كتكعيتيا بدكرىا المؤثر عمى ا سرة داخؿ المسكف أدعـ دكر المر .ٓ
 .  كاالىتماـ بكجكد مناطؽ ترفييية متكفير رعاية صحية داخؿ المشركع السكف .ٔ
  .يخ القيـ الدينية الفاضمة داخؿ المشركع السكنى ترس .ٕ

نارة كرصؼ,كصرؼ صحي  ,ساسية مف مياه ى ية افىتماـ بالبالا .ٖ كخدمات تعميمية  ,كا 
 .ِكصحية

 : متطمبات المشاركة يمكف تحديدىا في اآلتي  
دعـ كتنمية اإلحساس بالمسئكلية كتشجيع السكاف عمى تحمؿ المسئكلية مع تكظيؼ الجيكد  .ُ

 . ية كا ىمية بفاعمية لمقابمة االحتياجات المجتمعية في مجاؿ اإلسكاف الرسـ
 . تنمية المكانيزمات المناسبة لتحقيؽ مشاركة السكاف مف خالؿ ا جيزة الرسمية كا ىمية  .ِ
 ؛يف المدربيف كذكل الميارات لممشاركة في عمميات اإلسكافمتكفير كادر مف العامميف كالفف .ّ

 (ُ) .ّدراؾ لدل ا فراد  باليدؼ الذم مف اجمو  كضعت المشاركةباإلضافة إلى تكفر اإل
ضركرة االىتماـ بالظركؼ العامة لممجتمع كالتعرؼ عمى مختمؼ العالقات االجتماعية القائمة  .ْ

بيف أفراده كجماعاتو كمختمؼ مككناتو الثقافية حتى ال تتضمف البرامج اإلسكانية ما يتناقض 
 . مع تمؾ العالقات كالمككنات  الثقافية 

 : مستكيات المشاركة  
                                                   

1
 1995, ِشوض دساعبد اٌىزذح اٌؼشثُخ , ثُشود , ٌجٕبْ , ٔذوح اٌزُّٕخ اٌجششَخ فٍ اٌىغٓ اٌؼشثٍ , لُبط اٌزُّٕخ اٌجششَخ , ػثّبْ ِسّذ ػثّبْ  

 .114ص , ف 
2

 . 253ص , ف  2007, اٌّىزت اٌدبِؼٍ اٌسذَث , اٖعىٕذسَخ  , ِصش , رٕظُُ اٌّدزّغ , زّذٌ ػجذ اٌسبسط اٌجخشىٔدٍ   
3

 .  24ص  , 1977 ,اٌهُئخ اٌّصشَخ اٌؼبِخ ٌٍىزبة  , ِصش ,  "ٔظشَب ورطجُمُبً " اٌزُّٕخ أعىبُٔخ  , زغٓ زغُٓ ػٍُه    
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يفضؿ أف تككف مباشرة مف السكاف أك ك  ,مكقعياك بعا لحجـ المنطقة تختمؼ مستكيات المشاركة ت    
كؿ شعب أنتج  ىندستو كاختار خطكطيا المفضمة لديو تمامان كمغتو كلباسو ؼعف طريؽ تشكيؿ مجمكعات 

, المطمكب متشابية لعائالت مرصكصة في غرؼ ال يفي بالغرض عامة بناء مساكف فعممية , كافكاره 
كأف يقاـ بشكؿ يمكف معو تكسعيو في  ,كفر فيو الحد ا دنى مف متطمبات السكففالمسكف يجب أف يت

ذا كاف مخصصا لعائمة كبيرة ؼ ,المستقبؿ نو يجب أف يحتكم عمى غرفتيف بادئ ا مر عمى أقؿ تقدير إً كا 
  .ةمالخارجمسكنيـ الداخمية كفي بيئة السكاف  د مستكيات مشاركةمحدت كيمكف,  ُإذا أمكف

 : الخارجية  ةالبيئ: أكا  
 . المساىمة في التخطيط لممناطؽ السكنية  .ُ
إزالة بعض الخرابات المتكاجدة كاستبداليا بمساكف جيدة تناسب الظركؼ االقتصادية  .ِ

 . كاالجتماعية لألسر الميبية 
بتسميمنا أف االحتياجات الخاصة لألفراد تختمؼ بعضيا عف بعض نسمـ بضركرة تكييؼ  .ّ

 (ُ) .ِكالحضارية بالمجتمع ,كالثقافيو ,االجتماعية تسب االحتياجاالتخطيط المعمارم ح
المشاركة لتكفير فرص عمالة جديدة داخؿ المنطقة السكنية عف طريؽ استخداـ العمالة  .ْ

 .المتكفرة كتشغيميا في مشركعات التنمية 
نشاء كحدات عالجيو  .ٓ التركيز عمي تكفير رعاية صحية أكلية عف طريؽ حمالت تكعية كا 

 .فير مناطؽ ترفيييو داخؿ المشركع السكني كتك
لتجذب النمك العمراني  ةمتكاممة بعناصر متعدد استخداـ المبنى كغذاء لمعقكؿ بتخميؽ مبافه  .ٔ

كتساعد في تنمية ا فراد لرفع الذكؽ العاـ عمرانيا كفنيا كتشكيميا عف طريؽ إيجاد مبنى عبارة 
 .عف كتمة نحتية تتجانس مع الطبيعة المحيطة 

 :البيئة الداخمية :ثانيا
ف أى مراعاة إف بعض ا فراد ال يتقبمكف فكرة المعيشة في أبنية ذات طكابؽ متعددة  في حيف  .ُ

 .البعض ال يمانع في ذلؾ 
استعماليا مجمكعة متجانسة مف  ماستغالؿ ا فنية الداخمية كالساحات شبة العامة كالتي يشترؾ ؼ .ِ

كما تعقد فييا  ؿ في مجمكعات تحت نظر أكلياء أمكرىـ ,كفييا يمعب ا طفا ,ا فراد كالعائالت
 . المقاءات كاالجتماعات 

كيمكف لمخدمة االجتماعية أف تمعب دكران رياديان  في تكجيو الجيكد مف أجؿ تحقيؽ تنمية بيئية       
شاممة في المشاريع اإلسكانية عف طريؽ  التركيز عمى خطة عامة حكؿ تصكر إلنشاء  المشاريع 

                                                   
1

 . 45ص, ِشخغ عبثك  , اٌىخىد واٌفعبء وفٓ اٌؼّبسح , وشَغزُبْ ٔىس ثُشؽ   
2

خّؼُخ اٖسرمبء , ف  1994 -ِبَى  17 -15ٔذوح اٌؼشىائُبد  ,  اٌمبهشح , ِصش , رمُٕٓ ثشٔبِح اٖسرمبء ثبٌجُئخ اٌؼّشأُخ ,  عىعٓ  اٌّغُشي   

 .95ص, ثبٌجُئخ  اٌؼّشأُخ 
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ذلؾ مف خالؿ تحديد  لكيمكف أف يتأت ,سكانية كتكجيو السكاف نحك السمككيات كالقيـ الحميدة الصحيحةاإل
 .أدكار لكسائؿ ا عالـ 

  دكر ضاغط : 
كسياسيان  بطريقة  ,كاقتصاديان  ,كفيو يبدأ القائمكف عمى كسائؿ ا عالـ  بمناقشة  قضايا العمراف اجتماعيان 

 كما يجب, شاكؿ أماـ متخذم القرار جادة ككضع تصكرات لحؿ ىذه الـ
 . أف يككف لكسائؿ ا عالـ السبؽ في طرح كعرض ىذه القضايا كبياف مدل أىميتيا 

 عالـ مكجو لسكاف المباني السكنية إ : 
تناقش فيو القضايا كالمشاكؿ كيجب عمى مقدمي ىذا البرنامج أف يشرككا سكاف المباني السكنية في     

ف ىناؾ مف أى ك,ف لتصكراتيـ  صدل مسمكع أى ك ذلؾ حتى يشعر السكاف  ,طرح تصكراتيـ لحؿ مشاكميـ
 . ييتـ بقضاياىـ 

  تعبئة  السكاف : 
كىذا مجاؿ مفتكح لممؤسسات كالمنظمات الرسمية  ,عياؼ شعبي ـثف قضية اإلسكاف تحتاج إلى تكاإً    

عالـ المختمفة عف طريؽ حممة إلً عالـ كي يمعبا فيو دكرا كبيرا فيمكف لكسائؿ اإلً كغير الرسمية ككسائؿ ا
مخططة أف تتككف لتشكؿ رأيان عاما يتعاطؼ مع السكاف كيعبئ المجتمع مف أجؿ مساعدة السكاف ماديان 

 .معنكيان 
 :ئي ااجتماعي في مجاؿ اإلسكاف دكر اإلحصا 

دراؾ المكقؼ مف خالؿ المالحظة القائمة عمى خمفية عممية مف ًإف ميارة  االخصائي االجتماعي في إً    
 . ُشأنو إف يجعمو يختار الدكر المناسب الذم يمارسو تبعان لظركؼ كأكضاع  المجتمع

 كمخطط  قدكر:  
مكاني     كتحديد المشركعات  اتويقكـ المنظـ االجتماعي بدكر المخطط عف طريؽ دراسة المجتمع كا 

شركعات السكنية عندما تـ تنفيذ  الـأنو فمثالن نجد  ,الكفيمة ببحداث التغير االجتماعي المقصكد 
إلبداع في كانحصر ا ؼعمى حساب الكي كـغمب عمييا النمطية كاالىتماـ باؿ تاخصكصان في السبعيف

 رمثؿ حجخرم ك أي م لمجتمعات كتـ استيراد أفكار جاىزة مف اإلسكاف الشعب, أساليب عمرانية محددة 
كأطمؽ عمييا  ,تمؾ الفترة كتحكلت المساكف  الشعبية إلى أنماط لييئات محددةتنفيذ مشاريع الزاكية في 

خطيطان بال مراعاة لمتكجيو أك ك انحصر  االبداع المعمارم في تكزيع تمؾ ا نماط ت ,حركؼ كأرقاـ
كاندمج التخطيط العمراني مع ما يطمؽ عميو  ,أك االحتياجات االجتماعية كالثقافية ,العكامؿ البيئية

, ة عنا في عاداتنا كتقاليدنا يبمف مجتمعات غر مبالمكضة في الممبس الشبابي كالذم نجد أف أصكلو تأت
كفي ىذا , كانتشر استخداـ مستقبؿ ا قمار الصناعية , افي ة بال معنى ثؽبيلقد انتقمت إلينا مظاىر غر

                                                   
1

داس اٌّؼشفخ , اٌدضءاَْ وي , اٖعىٕذسَخ , ِصش , اٌّذخً فٍ ِّبسعخ اٌخذِخ اٖخزّبػُخ , أٔصبف ػجذ اٌؼضَض ػىض , ِسشوط ِسّىد خٍُفخ   

 .  27ص, ثذوْ ربسَخ , اٌدبِؼُخ 
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مناقشة مطالبيف بتحديد معاني كمفاىيـ متناسيف ىكية المدف كتراثيا اؿالخضـ انخرط المعماريكف في 
كالمقاكؿ  ,لكقكؼ ا خصائي االجتماعي بجكار المصمـ المعمارم ةكبالتالي فالحاجة ماس ,الحضارم
سعيان لعدـ ىدر ثركات المجتمع العقارية كسكء التنفيذ كانعداـ  انيكي كالكيربائي المدني كالميؾ كالميندس

الصيانة لممشركعات المنفذة كضعؼ مستكيات التصميـ كالتخطيط خصكصان الذم كاف متسرعا في 
 . االجتماعية كالنفسيةساسية  ى االسبعينات لسد حاجات العدد الكبير مف السكاف دكف تمبية الحتياجاتيـ 

  دكره كمرشد: 
ىناؾ مشكمة أخرل  تتضمف العالقة بيف الجانب الميني كالجانب التنظيمي كتأتي الصعكبة في ىذا     

ف المنظـ االجتماعي يعمؿ مع جماعات المجتمع التي  لدييا اختالفات متعددة مف حيث إً الدكر مف حيث 
عمى أساس تقديـ  ـأبداء رأيو القائكينحصر دكر ا خصائي ىنا عمى , االتجاىات كاآلراء كاالىتمامات 
كعميو نجد أف المصمـ المعمارم يحتاج إلى االخصائي االجتماعي , بيانات كمعمكمات كأحصائيات 

ساسية عمى  ى تعتمد معاييرىا اتي اؿتصميمية تو اؿلمتعبير في أىدافو التصميمية بكضكح كنقاء عف فمسؼ
لتحقؽ في اإلدراؾ المعمارم كاالجتماعية  الثقافية  ا ىداؼ ك تتضحكبالتالي تتنكع  ,ثقافة المجتمع كىكيتو

 .  ا لضماف نجاح مشاريع االسكاف العاـكتنمكم اكثقافي اكظيفيالتناغـ 
  دكره ككسيط: 
القائمة في المجتمع  تكفيو يقـك المنظـ االجتماعي بدكر الكسيط بيف السكاف كبيف ا جيزة كالتنظيما   

ح الرؤية أماـ المجتمع مكضمنو تكيتطمب  ىذا  الدكر  , سعى إلى تحقيقيابغية تحقيؽ مطالب معينة م
 .كلكيات  ى تحديد امساعدتيـ عمى كا ىالي في تحديد اإلمكانيات كا ىداؼ ك

  دكره كخبير : 
دكر ا خصائي االجتماعي كخبير يتضمف تزكيد المجتمع بالبيانات المستمدة مف البحكث أك الخبرات     

تكجيو المبني عمى نظريات عممية كتشخيص المجتمع كىك أساس لكضع الحمكؿ المناسبة المينية كاؿ
ف طبيعة عممو  ى ا خصائي االجتماعي ميارة في البحث  للدكيفترض أف يككف  ,لمشكالت ا ىالي
, االجتماعية بالعديد مف البحكث كالدراسات لكضع بعض الخطط أك السياسات  القياـكخبير تستمـز منو 

المجتمعات ا خرل التي تجارب بعض المعمكمات عف بالمجتمع تزكيد دكر مسئكلية يتضمف ىذا اؿك
كما يجب تقديـ المعمكمات الفنية بالنسبة لتنفيذ بعض , تشترؾ في بعض المشكالت مع المجتمع 

بأف  عف يككف ا خصائي االجتماعي مكضكعيان تجاه ظركؼ المجتـأى المشركعات اإلسكانية كيحاكؿ 
تعرؼ عمى المشكالت التي يعاني منيا السكاف  نو يعمـ أف الجيؿ أك العادات كالمعتقدات السيئة م

كيظير ىنا أىمية إعداد ا خصائي االجتماعي الذم , كالخاطئة كالعدكاف سمات تكجد في كؿ المجتمعات 
كقد يتطمب , ىا لديو القدرة عمى الكقكؼ عمى الحقائؽ المكضكعية لممشكالت كا سباب التي أدت إلي

ا مر إجراء بحكث استطالعية أك بحكث االتجاىات كاكتشاؼ جكانب القكة في نسؽ القيـ ككيؼ يمكف 
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كما يحاكؿ ا خصائي االجتماعي أف يحقؽ ا ىداؼ التي , مكاف إلً تدعيميا لمتقميؿ مف المشكالت قدر ا
 (ُ) .ُماسؾ المجتمعاستراتيجية الكفاؽ بالمحافظة عمى تاستخداـ يسعى إلييا مف خالؿ 

عرضو يجب عمى ا خصائي االجتماعي أف يعمـ أف قضية اإلسكاف مف أىـ سبؽ  تأسيسا عمى ما      
كأف المسكف ليس كيانا ماديا يحمؿ في طياتو جدراف كأسقؼ كأثاث كما شاكؿ ذلؾ  ,القضايا المعاصرة

كلكنو كياف معنكم يحمؿ في ثناياه تفاعالت كمشاعر كعكاطؼ تشكؿ مف خالليا اليكية الشخصية 
كيمقف فيو المقكمات الثقافية كالحضارية , الحماية , الرعاية , ا مف , كيعرؼ فيو النشء معني الحب 

كيانيف خاصيف  امع فيك أشبو بالكتاب الذم يقرأه الجسد مف خالؿ تفاعالتو فالفرد كالمسكف ليسلممجت
ىذا كفي الفترة ا خيرة يقـك , ف يقدماف التبادؿ المتحرؾ بيف الفرد كالمجتمع اثابتيف كلكنيما شيئ

قامت بو المجنة  ا خصائي االجتماعي بدكر بالغ ا ىمية في المسح الكطني الميبي لصحة ا سرة الذم
 . الشعبية العامة لمصحة كالبيئة بالجماىيرية العظمي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
 .  74ص,  ِشخغ عبثك , غشَمخ اٌخذِخ اٖخزّبػُخ فٍ رٕظُُ اٌّدزّغ  ِذخً ٌزُّٕخ اٌّدزّغ , أزّذ ِصطفٍ خبغش  1 
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 لرابعالفصؿ ا
                        

 تحميؿ كمناقشة البيانات
  

 .تمييد 

 .منيجية الدراسة الميدانية  

 .أسمكب تجميع البيانات 

 .مقياس ثبات الفقرات  

 .ا داة في صكرتيا النيائية  

 .اإلحصائية المعالجة  

 .تحميؿ مشركع الفرناج 

 .تحميؿ مشركع عمر المختار 

 .عالقة بيانات االستبياف بتساؤالت الدراسة 
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عدد مف يفاء باحتياجات ساكنييا عمى إلً سكانية العامة في تأدية كظيفتيا كاإلً يتكقؼ نجاح المشاريع ا   
 ,نساف االيككلكجيةإلً الثقافية كالعادات كالتقاليد المرتبطة بدكرة حياة االعكامؿ االجتماعية كاالقتصادية ك 

كتمعب  البيئة الخارجية كالداخمية لممشركع السكني دكرا بارزا في التأثير عمى نكعية كأنكاع ككمية أنشطة 
كؿ فييما نساف الفراغية بحيث أف فراغات المشركع كالمسكف تشكؿ المسرح كالمحيط المذيف تترعرع كتتشإلً ا

 . نساف كنمكهإلً نسانية مختمفة ترتبط بحياة اإً سمككيات 
سكانية العامة لكظيفتيا االجتماعية تمت دراسة الكاقع الفعمي إلً كلمتعرؼ عمى مدل تأدية المشاريع ا    

 . ستبانةالمف خالؿ ا( أبراج سكنية عالية ) كعمر المختار ( كحدات أرضية ) لمسكاف بمشركعى الفرناج 
 
 :منيجية الدراسة الميدانية .  4/2
 

 :أسمكب تجميع البيانات  
تـ بعدىا صياغة االستبياف بالصكرة , ستطالع رأم استمارة اعتمد تجميع البيانات عمى تكزيع ا    

ك لمتأكد مف صدؽ ا داة تـ عرض االستبانة في صكرتيا ا كلية عمى ثمانية , النيائية الصالحة لمتطبيؽ 
. كىـ د, بداء أرائيـ حكلياإلً نشاء إلً ك ىندسة العمارة كا, أساتذة الخدمة االجتماعية كعمـ النفس مف السادة 

منصكر شيتو مف قسـ عمـ . د, بقسـ الخدمة االجتماعية , عمى عطيو . د, أبراىيـ الزركؽ الشريؼ 
لعمارة كالتخطيط مف قسـ ا, اليادم الكيالني . د, أحمد أمبيص . د, عز الديف الشاكش . كد, النفس 

بشير تنتكش مف قسـ اليندسة المدنية كجميعيـ أعضاء ىيئة تدريس . د, ميمكد الغبار . العمراني كد
لمتأكد مف أف فقرات االستبانة تعبر عف الكظيفة االجتماعية لممسكف كتحقؽ كذلؾ , بجامعة الفاتح 

ضافة كالحذؼ كفقا لتكجييات السادة إلً كقد تـ تعديؿ بعض العبارات بيف ا, الغرض الذل أعدت مف أجمو 
 .المحكميف 

 

 : مقياس ثبات الفقرات 

ختبار الختبار, كسالمة بناء الفقرات الخاصة الاتٌبىعىت الباحثة القياس اإلحصائي لقياس ثبات ا
   :تي آلفقد قامت الباحثة بحساب معامؿ الثبات لكؿ فقرة عمى حدة ككاف كا. كؿ فقرة

 
 
 

                                                                                                                  
 معامؿ الثبات لكؿ فقرة

 معامؿ الثبات عدد الفقرات الفقرة
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 0.901 18 مكقع المشركع السكني
 0.941 13 التجمعات السكانية بالمشركع

 0.882 20 البيئة الداخمية لممسكف

 0.846 7 الفراغات الداخمية لممسكف

 0.943 17 المشكالت االجتماعية

 :ا داة في صكرتيا النيائية  

بيئة  –بيانات أكلية ) عبارة مكزعة عمى أربعة محاكر َُٔجاءت االستبانة في صكرتيا النيائية متضمنة 
 ( .المشكالت االجتماعية  –بيئة المسكف الداخمية  –المشركع الخارجية 

 :ستبانة ما يأتي الركعي في الصياغة النيائية ؿكقد 
 لأف تككف عبارات االستبانة كاضحة كمحددة ال تحتمؿ أكثر مف معف. 

 أف تكشؼ العبارات عف مدل صحة أك خطأ التساؤالت المحددة لمدراسة. 

 

 :المعالجة ااحصائية   

لممتكسطات  ( spss )سكبيستخداـ برنامج باطبقت أداة الدراسة عمى العينة كعكلجت البيانات    
يجاد الفركؽ بيف إلً حادم  ستخدـ تحميؿ التبايف ااك , كالخطأ المعيارم , كاالنحرافات المعيارية ,الحسابية

 . المتكسطات كفقا  سئمة الدراسة كمتغيراتيا 
ا كبعد جمع بيانات الدراسة, قامت الباحثة بمراجعتيا تمييدان إلدخاليا لمحاسكب , كقد تـ إدخالو
لمحاسكب ببعطائيا أرقامان معينة, أم بتحكيؿ اإلجابات المفظية إلى رقمية , كفي ىذا التحميؿ أعطيت 

 :اإلجابات 
    " متكسط الرضي  "درجتيف , " قميؿ الرضي" درجة كاحدة , "  غير راضو"ّ 

درجات ,  بحيث كمما زادت درجة  ٓ"تماما  راضو  "درجات, كأعطيت اإلجابة  ْ"  راضو  "درجات, 
في الدراسة  مبحكثيف كىذه الدرجات تمثؿ إجابات اؿ. اإلجابة زادت درجة قبكؿ العبارة كالعكس صحيح

 (.أفراد العينة)
  متكسط  "درجتيف , " قميؿ الضركرة"درجة كاحدة , "  غير ضركرم"ك أعطيت اإلجابة

درجات ,  بحيث كمما  ٓ" ضركرم جدان ", كأعطيت اإلجابة درجات ْ" ضركرم  "درجات,  ّ" الضركرة 
في بحكثيف كىذه الدرجات تمثؿ إجابات الـ. زادت درجة اإلجابة زادت درجة قبكؿ العبارة كالعكس صحيح

 .الدراسة
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  درجات,  ّ" متكسطة "درجتيف , " قميمة "درجة كاحدة , "  قميمة جدان "كأعطيت اإلجابة
درجات ,  بحيث كمما زادت درجة اإلجابة زادت درجة  ٓ" عالية جدان "اإلجابة درجات, كأعطيت  ْ" عالية"

 .في الدراسةبحكثيف كىذه الدرجات تمثؿ إجابات الـ. قبكؿ العبارة كالعكس صحيح
فقد تـ احتساب المدل لإلجابات, كالكصكؿ إلى طكؿ الفئة بحكثيف قبؿ عرض نتائج تحميؿ إجابات الـ

 :(ُ)ح الخمسة, ككانت نتيجة ذلؾ عمى النحك التاليلكؿ درجة مف درجات الترجي
 (.أقؿ قيمة –أكبر قيمة )المدل ىك الفرؽ بيف أصغر قيمة كأكبر قيمة 

 ْ=ُ-ٓ=المدل 
 (     ْ) المػػػػػػػدل     =    طكؿ الفئة 

 ( ٓ(    ) الدرجات)عدد الفئات     
 َٖ.َ=  طكؿ الفئة  

إلى التخمص مف االعتماد عمى القيـ المطمقة, بحكثيف إلجابات الـكييدؼ تحديد المدل لممتكسط الحسابي 
كجاء قياس  مدل المتكسط الحسابي إلجابات , كتحديد مستكل يتـ مف خاللو معرفة اتجاه العبارة 

   :المشاركيف في الدراسة كالتالي 
 4/1.2جدكؿ                                         

 يتعمؽ بقياس اتجاىات الرضي                                  
 إتجاه العبارة المدل

 غير راضو  َٖ.ُإلى أقؿ مف  ُمف  
 اقميؿ الرض َٔ.ِإلى أقؿ مف  َٖ.ُمف 
 امتكسط الرض َْ.ّإلى أقؿ مف  َٔ.ِمف 
 راضو  َِ.ْإلى أقؿ مف  َْ.ّمف 

 تمامان  راضو  ٓإلى  َِ.ْمف  
, أما التي  َْ.ّذا كصمت قيمة المتكسط الحسابي ليا إً نيا مرضي عنيا أى ف العبارة تقبؿ عمى إً كعميو ؼ   

 .تقؿ عف ذلؾ فبنيا ترفض
 

أبراج سكنية ) كعمر المختار ( كحدات أرضية ) الفرناج كنعرض اآلف تحميؿ بيانات مشركعي  
 (:عالية 

 ( كحدات سكنية أرضية ) مشركع الفرناج  السكني .  4/3

 :تعريؼ  بالمشركع  

                                                   
(1)

ف, ELGA  , ,2000ِٕشىساد, , ِبٌطب فبٌُزب اإلحصاء واالحتماالت النظرية والتطبيقأٌؼّبسٌ وػٍٍ زغُٓ اٌؼدٍٍُ,  َػٍٍ ػجذ اٌغٗ  

 .18-17ص
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يقع ىذا المشركع جنكب مدينة طرابمس عمى قطعة        
أرض مستطيمة الشكؿ يحدىا مف الشماؿ طريؽ الفاتح 

 , كمف الشرؽ طريؽ الفاتح عيف زارةالخضراء اليضبة 
كيعتبر أحد أىـ مشاريع اإلسكاف العاـ الذم تكلت التعاقد 

ؼ كسمـ  ُُٕٗعميو كتنفيذه المؤسسة العامة لإلسكاف عاـ 
كحدة  ّْْؼ يتككف المشركع مف  ُّٕٗلممكاطنيف عاـ 

 قالمشركع السكني احتياجات ساكني لكقد لب, أرضية 
النفسية كاالجتماعية بشكؿ كبير فترة تسميمو فقد كانت 

ر القاطنة بو تعرؼ بعضيا البعض ككنيـ سكاف ا س
كقد تقاربت ظركفيـ  , مناطؽ كاحدة قبؿ انتقاليـ إليو

 االجتماعية كا سرية بشكؿ كبير
خريطة لمكقع المشركع السكني ( ُ/ ْ)شكؿ                                                                                 

رىـ , كجاء االنتقاؿ إلى مسكف مسقكؼ تكفرت بو المرافؽ ا ساسية لمحياة أمر تالءـ بحكـ طبيعة اختيا 
سكني غير الئؽ إلى آخر يمبي  لبشكؿ كبير مع الصكرة  الذىنية لدل السكاف في االنتقاؿ مف مستك

كيحافظ عمى عالقاتيـ  االجتماعية كلكف بعد  فترة مف الزمف نجد أف معظـ  , احتياجاتيـ ا ساسية
الكحدات السكنية تـ بيعيا كدمجت كؿ كحدتيف أك أكثر كاختمؼ التصنيؼ االجتماعي لمسطحات المشركع 

فقد سيطرت بعض ا سر عمى تجمع سكنى شريطي متكامؿ كانعزلت عف باقي ا سر بحكـ المركز 
أف  كفي الكقت ذاتو نجد, االجتماعي أك الكضع االقتصادم فبعضيا لـ يكف مف ساكني المشركع أصال 

زدحاـ داخؿ الفراغات المحدكدة الدخؿ تربي المكاشي داخؿ حدكد الكحدة السكنية كتعاني مف ا ان سرأي ىناؾ 
ق كبذلؾ عبر ىذا المشركع عف التناقض االجتماعي كالعممي كاالقتصادم بيف ساكني, الداخمية  لمسكنيا 

لة عمى شارع الفاتح عيف زارة كاختمؼ كذلؾ تصنيؼ الكحدات السكنية بناء عمى مكقعيا فالكحدات المط
كأخذ المشركع تدريجيان ينتقؿ إلى صكرة أخرل اختمؼ عف الصكرة التي  ,سعر عف باقي الكحدات لأعؿ

 .ق ئتميز بيا كقت أنشا
 

 

 

 
 

 :تحميؿ كمناقشة بيانات ااستبياف 
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( ّ.ُ/ْ)جدكؿ رقـ:                   بيانات أكلية : كا أى 

 نكع المسكف 
 %النسبة  العدد نكع المسكف 

 ََُ َُِ كحدة أرضية 

 

 .كحدة سكنية ّْْكحدة سكنية أرضية بمشركع الفرناج مف مجمكع  َُِتمت دراسة            

 
 (ّ.ِ/ْ)جدكؿ رقـ 

 رب ا سرة الشيرم ؿخؿ الد
 %النسبة  العدد الدخؿ الشيرم

 18.3 22 300أقل من  – 150من 

 68.3 82 450أقل من  – 300من 

 6.7 8 600أقل من  – 450من 

 6.7 8 فأكثر 600

 100.0 120 المجموع

   

 َْٓأقؿ مف   إلىََّمف سرة المتراكح  ي لدخؿ رب ا%  ّ.ٖٔنسبة ىي  ليتبيف مف الجدكؿ أف أعؿ 
متخذم القرار تحديد الخطط  لىمية كبيرة فيك يسيؿ عؿأى كيعد فيـ مستكيات الدخكؿ ذات  ان ليبي ان دينار

 .االسكانية لممجتمع 
 (ّ.ّ/ْ)جدكؿ رقـ

 أجمالي الدخؿ الشيرم لبقية أفراد ا سرة 
 %النسبة العدد الدخؿ الشيرم

 9.2 11 الٌوجد

 47.5 57 150قل من أَأ 

 24.2 29 300أقل من  – 150من 

 6.7 8 450أقل من  – 300من 

 7.5 9 600أقل من  – 450من 

 5.0 6 فأكثر 600

 100.0 120 المجموع
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% ٓ.ْٕسرة ك نسبة   ي عمي دخؿ رب ا الن سر تعتمد اعتماد كاـ ي مف ا ان اف ىناؾ عدديظير مف الجدك ى  
نو أى كىذا يكضح   ان دينارَُٓسرة  كىك ال يتجاكز  ي ك بدكف دخؿ رب ا ,سرة االجمالي ي فراد اأى دخؿ بقية 

 . نفسيـ في الحصكؿ عمي المسكف الذم يرغبكف فيو أى  لمف السكاف عؿ ان ف يعتمد كثيرأى مف الصعكبة 

       
 (ّ.ْ/ْ)جدكؿ رقـ                                       

 المستكل التعميمي لرب ا سرة 
 %النسبة العدد الدخؿ الشيرم

 6.7 8 أمً

 10.0 12 ٌقرأ وٌكتب

 22.5 27 أساسً

 34.2 41 متوسط

 26.7 32 قفما فوجامعً 

 100.0 120 المجموع

       

ىـ مف ذكم %  ٕ.ِٔمف المجيبيف تعميميـ تعميـ متكسط كنسبة % ِ.ّْف نسبة بأى يتضح مف الجدكؿ 
بيانات االستبياف كيعطي لنتائج ىذه الدراسة درجة ل كبر عؿأى مما يضفي قكة , المؤىالت العممية العالية 

 .  راء المجيبيف آكبر مف الكثكؽ كاالعتمادية في ظؿ أى 
 (ّ.ٓ/ْ)جدكؿ رقـ
 (الزكجة كا بناء)عدد أفراد ا سرة 

 %النسبة العدد عدد أفراد ا سرة
3 2 1.7 

4 11 9.2 

5 17 14.2 

6 18 15.0 

7 17 14.2 

8 25 20.8 

9 9 7.5 

10 2 1.7 

11 9 7.5 

12 6 5.0 

13 4 3.3 

 100.0 120 المجموع 

   
التكافؽ كالتكيؼ مع الكحدة السكنية مف حيث تكزيع  لالمجيبيف يؤثر في تقييـ مدسر أى فراد متكسط عددأى 

 . فرادأى كبر نسبة ىي ثمانية أى ف أى الفراغات كالمساحات كلقد اتضح مف الجدكؿ 
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 (ّ.ٔ/ْ)جدكؿ رقـ

 عدد ا بناء بالمستكيات التعميمية المختمفة  

مرحمة التعميـ الجامعي كما  مرحمة التعميـ المتكسط   مرحمة التعميـ ااساسي مرحمة الركضة 
 فكؽ

  %النسبة العدد  %النسبة العدد  %النسبة العدد %النسبة العدد االجابة

  58.3 70  70.8 85  71.7 86 24.2 29 نعم  

  41.7 50  29.2 35  28.3 34 75.8 91 ال

  100.0 120  100.0 120  100.0 120 100.0 120 المجموع 

   

نسبة  لعؿأى ك ,المراحؿ التعميمية المختمفة لفراد العينة مكزعكف عؿأى بناء أى ف أى يظير مف الجدكؿ       
إلى كىي مرحمة حساسة كتحتاج , ثـ مرحمة التعميـ المتكسط , ساسي  ى كانت لمرحمة التعميـ ا

كىي مرحمة  , سنة ُٕإلى  ٔعمارىـ يتراكح مابيف أى فراد العينة متكسط أى بناء أى متطمبات متعددة فأغمب 
ب تصاميـ خاصة معماريا ف يشعر  فييا الفرد بالخصكصية كاالستقاللية  مما يتطؿإلى أى تحتاج 

 .سرة  ى نشطة المتكقعة اليكمية العمرية داخؿ ا ى لتكفير فراغات تكفي ؿ

 
 (ّ.ٔ.ُ/ْ)جدكؿ رقـ                                 

 تكزيع عدد ا بناء بالمستكيات التعميمية المختمفة 
  

عدد 
 االبناء

مرحمة التعميـ  مرحمة الركضة
 ااساسي 

مرحمة التعميـ 
 المتكسط 

مرحمة التعميـ 
 الجامعي كما فكؽ

 %النسبة التكرار %النسبة التكرار %النسبة التكرار %النسبة التكرار

1 13 44.8 10 11.6 26 30.6 38 54.3 

2 10 34.5 35 40.7 46 54.1 24 34.3 

3 6 20.7 24 27.9 12 14.1 5 7.1 

4   14 16.3 1 1.2 2 2.9 

5   3 3.5   1 1.4 

 100.0 70 100.0 85 100.0 86 100.0 29 المجموع

 
  
 
 
 (ّ.ٕ/ْ)دكؿ رقـج 

 عدد ا بناء المنقطعيف عف الدراسة   
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 االستجابة

 
 العدد

 

 
 %النسبة

 21.7 26 نعم  

 78.3 94 ال

 100.0 120 المجموع 

        
 ,كىي نسبة اليستياف بيا%ٕ.ُِفراد العينة ى بناء المنقطعيف عف الدراسة  ى ف نسبة اأى يظيرمف الجدكؿ 

 (.                                    ّ-ِ)االقتصادم كالذم تـ استعراضو في الجداكؿ لالمستكإلى كقد يرجع ذلؾ 
 (ّ.ٖ/ْ)جدكؿ رقـ

 عدد ا بناء المدمنيف عمى المخدرات    
 

 االستجابة
 
 العدد

 

 
 %النسبة

 14.2 17 نعم  

 85.8 103 ال

 100.0 120 المجموع 

 لبناء مدمنيف عؿأى ف لدييـ أى فراد العينة ذكركا أى مف % ِ.ُْف ىناؾ نسبة أى نالحظ مف الجدكؿ       
دماف إلً كباختبار التساؤؿ المتعمؽ بالمشكالت االجتماعية لمعرفة كجكد عالقة بيف ا, المخدرات 

دماف كزيادة نسبة كجكد المشكالت االجتماعية إلً ف ىناؾ عالقة بيف اأى كالمشكالت بالمشركع تبيف 
                          .بالمشركع  

 (ّ.ٗ/ْ)جدكؿ رقـ                                        
 كيفية الحصكؿ عمى المسكف     

 
 االستجابة

 
 العدد

 

 
 %النسبة

 31.7 38 شراء 

 65.0 78 تخصٌص

 3.3 4 تقسٌط 

   اٌجار

 100.0 120 المجموع

كىي لكيفية الحصكؿ عمي المسكف عف طريؽ % َ.ٓٔعمي نسبة بمغت أى ف أى نالحظ مف الجدكؿ 
 ,كىي نسبة ضعيفة جدا% ّٓ.ّف التقسيط  بمغت نسبتو أى يجار كما إلً كلـ يعط مؤشر ؿ ,التخصيص

 .قد اعتمدكا عمي المجتمع في الحصكؿ عمي المسكفأىغمب أىفراد العينة ف أى كىذا يدؿ عمي 
 (ّ.َُ/ْ)جدكؿ رقـ

 بالمسكفعدد ا فراد اإًلجمالي المقيميف معؾ 
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 %النسبة العدد عدد أفراد ا سرة
3 1 0.8 

4 8 6.7 

5 16 13.3 

6 15 12.5 

7 12 10.0 

8 21 17.5 

9 20 16.7 

10 6 5.0 

11 11 9.2 

12 6 5.0 

13 3 2.5 

14 1 0.8 

 100.0 120 المجموع 

لعدد % ٕ.ُٔكتمييا نسبة  , ٖفراد أى كىي لعدد % ٓ.ُٕعمي نسبة ىي أى  نالحظ مف الجدكؿ أىف       
قياـ المسكف  لكىك يعطي انطباعا عف مد ,المتعمؽ بعدد أفراد ا سرة( ٓ)كىذا يؤكد الجدكؿ رقـ  ,فرادأى  ٗ

 (ّ.ُُ/ْ)جدكؿ رقـ                       .بتأديتو لكظيفتو االجتماعية 
 اقامة احد مف افراد اىؿ الزكجة اك الزكج مع االسرة 

 
 االستجابة

 
 دالعد

 

 
 %النسبة

 44.2 53 نعم  

 55.8 67 ال

 100.0 120 المجموع 

ك الزكج مع أى راد أىؿ الزكجة أىؼحد مف أى قامة إً فراد العينة بعدـ أى ف استجابة أى نالحظ مف الجدكؿ السابؽ     
سر الممتدة  ي ف تبدؿ حجميا مف اآلسر ا ى ف كثير مف  اإلى أى كىي نسبة تشير %  ٖ.ٓٓسرة بمغت  ي ا

كىذا زاد مف الطمب  , بناء فقط ى مف الزكج كالزكجة كا ,في أغمب االحياف ,سر الصغيرة المككنة ي اإلى 
  .عمي الكحدات السكنية 

 
 

                       

 (ّ.ُِ/ْ)جدكؿ رقـ                                               
 سمعة المنطقة التي يقع فييا المشركع 

 
 االستجابة

 
 العدد

 
 %النسبة

   حسنة جدا 

 2.5 3 حسنة 
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 68.3 82 متوسطة 

 29.2 35 سٌئة 

   سٌئة جدا 

 100.0 120 المجموع

نسبة  لعؿأى ف أى كمف الجدكؿ نجد  , لسمعة المنطقة دكر كبير في تحديد الرغبة الختيار منطقة السكف  
كمف  , راء عينة الدراسةآف سمعة المنطقة متكسطة حسب أى كىي نسبة تدؿ عمي % ّ.ٖٔكانت 

مساكف مف قبؿ المجتمع ليس  ليـ يد في اختيار منطقة  ل ف السكاف الذيف يحصمكف عؿأى المتعارؼ عميو 
كفي السبعينات عندما  ,سرية ي حياف باالنتماءات ا ى ك تتعمؽ سمعة المنطقة  في كثير مف ا ,السكف

 .            سرية كالقرابو في التكزيع  ي خصصت ىذه الكحدات السكنية ركعيت االنتماءات ا
 (ّ.ُّ/ْ)جدكؿ رقـ                                     

 تفضيؿ االنتقاؿ إلى مسكف آخر 
 

 االستجابة
 
 العدد

 

 
 %النسبة

 97.5 117 نعم  

 2.5 3 ال

 100.0 120 المجموع 

عدـ عمى كىذا يدؿ  ,خرآمسكف إلى فراد العينة يفضمكف االنتقاؿ أى ف معظـ أى نالحظ مف الجدكؿ     
 (ّ.ُْ/ْ)جدكؿ رقـ                    . كحداتيـ السكنية  لالرضا عؿ

 رغبة الساكف في بناء مسكنو الخاص بنفسو 
 

 االستجابة
 
 العدد

 

 
 %النسبة

 97.5 117 نعم  

 2.5 3 ال

 100.0 120 المجموع 

شراؾ الساكف مع إً كىذا يؤكد ضركرة  , نفسيـأى بناء مساكنيـ بف الغالبية يرغبكف في أىفيتبيف مف الجدكؿ    
 .المخطط كالميندس المصمـ لممشركع ليتناسب المسكف كاحتياجات ساكنيو

 
 

                                                              
 (ّ.ُٓ/ْ)جدكؿ رقـ

 تفضيؿ ما يجب أىف يككف عميو المسكف الجديد 
 

 االستجابة
 
 العدد

 
 %النسبة

 92.3 108 كثر أَأ وأَأ دارة من طابقٌن     
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 7.7 9 رضٌة أَأ دارة 

   شقة بعمارة 

 100.0 117 المجموع 

 
كقد يرجع ذلؾ لتأثرىـ , ف الغالبية يرغبكف في أف يككف مسكنيـ دارة مف طابقيفأى يتبيف مف الجدكؿ     

عمكما  أف اعتماد انفتاح  كنالحظ, تحضر متسارعة  بالثقافات الحديثة المتعدة كمركر المجتمع بمرحمة 
ـ مع المتطمبات الكظيفية الحياتية اليكمية ءالمباني السكنية عمى الخارج سكاء لعائمة كاحدة أك أكثر لـ يتال

مثؿ  ى عتماد مبدأ االنفتاح لمداخؿ الحؿ ااكيعتبر  ,كلـ يتكافؽ مع المعطيات المناخية  ,سرة الميبية  ي ؿ
 .   كجماليا  , كبيئيا , كاجتماعيا , سكف مالئـ ككظيفيالتكفير 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

  :بيئة المشركع الخارجية : ثانيا  
 مكقع المشركع السكني كمحيطو: 

 (4/16.3)جدكؿ رقـ 
 مكقع المشركع السكني كمحيطو 
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غير  العبارة ت
 راضو 

قميؿ 
 االرض

متكسط 
 راضو  االرض

راضو 
المتكسط  المجمكع تمامان 

 الترجح
اانحراؼ 
 المعيارم

الدالة 
 ااتجاه ااحصائية

مكقع المشركع  1
السكني 

 120 1 11 20 82 6 العدد
2.33 0.747 

 

.000 
 

قميؿ 
 100.0 0.8 9.2 16.7 68.3 5.0 )%(النسبة االرض

مدخؿ المشركع  2
السكني 

 120 6 22 25 66 1 العدد
2.72 0.945 

 

.001 
متكسط 
 100.0 5.0 18.3 20.8 55.0 0.8 )%(النسبة الرضا

3 
شبكة الطرؽ 

 ةالداخمي
بالمشركع 

 120 11 38 47 24 0 العدد

3.30 0.894 

 

متكسط  000.
 100.0 9.2 31.7 39.2 20.0 0.0 )%(النسبة الرضا

تكفر مرافؽ  4
تعميمية 

 120 15 59 38 8 0 العدد
3.68 0.780 

 

 راضو  000.
 100.0 12.5 49.2 31.7 6.7 0.0 )%(النسبة

تكفر خدمات  5
صحية 

 112 29 48 28 7 0 العدد
3.88 0.867 

 

 راضو  000.
 100.0 25.9 42.9 25.0 6.3 0.0 )%(النسبة

6 
تكفرخدمات 
تجارية داخؿ 
المشركع 

 113 44 45 21 3 0 العدد

4.15 0.815 

 

 راضو  000.
 100.0 38.9 39.8 18.6 2.7 0.0 )%(النسبة

تكفر مسجد في  7
مكقع المشركع 

 117 12 72 32 1 0 العدد
3.81 0.615 

 

 راضو  000.
 100.0 10.3 61.5 27.4 0.9 0.0 )%(النسبة

تكفر مباني  8
ثقافية 

 38 10 22 5 1 0 العدد
4.08 0.712 

 

.000 

 
 راضي

 100.0 26.3 57.9 13.2 2.6 0.0 )%(النسبة

تكفر أماكف  9
ترفييية 

 34 14 16 3 1 0 العدد
4.26 0.751 

 

.000 
راضو 
 100.0 41.2 47.1 8.8 2.9 0.0 )%(النسبة تمامان 

تكفر مالعب  10
لألطفاؿ 

 42 16 22 3 1 0 العدد
4.26 0.701 

 

.000 
راضو 
 100.0 38.1 52.4 7.1 2.4 0.0 )%(النسبة تمامان 

 

 

 

غير  العبارة ت
 راضو 

قميؿ 
 االرض

متكسط 
تمامان  راضو  االرض المتكسط  المجمكع راضو

 الترجح
اانحراؼ 
 المعيارم

الدالة 
 ااحصائية 

 

 ااتجاه

تكفر شبكة كيرباء  11
 120 1 15 29 55 20 العدد

2.35 0.932 
 

.000 
قميؿ 
 100.0 0.8 12.5 24.2 45.8 16.7 )%(النسبة االرض

تكفر شبكة ىكاتؼ  12
عامة 

 120 1 25 50 41 3 العدد

2.83 0.813 

 
.027 
 

متكسط 
 100.0 0.8 20.8 41.7 34.2 2.5 )%(النسبة االرض

مداد إً تكفر شبكة  13
بالمياه  

 120 8 36 56 18 2 العدد
3.25 0.853 

 

.002 
متكسط 
 100.0 6.7 30.0 46.7 15.0 1.7 )%(النسبة االرض
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تكفر شبكة صرؼ  14
صحي 

 120 11 62 42 5 0 العدد
3.66 0.704 

 

 راضو  000.
 100.0 9.2 51.7 35.0 4.2 0.0 )%(النسبة

تكفر نظاـ لمتخمص  15
مف القمامة 

 112 36 64 11 1 0 العدد
4.21 0.646 

 

.000 
 راضو 
 100.0 32.1 57.1 9.8 0.9 0.0 )%(النسبة تمامان 

نارة إً تكفر شبكة  16
لمطرؽ بالمشركع 

 113 45 46 21 1 0 العدد
4.20 0.766 

 

.000 
 راضو 
 100.0 39.8 40.7 18.6 0.9 0.0 )%(النسبة تمامان 

17 
كجكد مكاقؼ 

أمنة آسيارات
بالمشركع 

 116 93 12 10 1 0 العدد

4.70 0.662 

 

 راضو  000.
 100.0 80.2 10.3 8.6 0.9 0.0 )%(النسبة تمامان 

كجكد مسارات مشاة  18
منة آ

 114 103 6 5 0 0 العدد
4.86 0.458 

 

.000 
 راضو 
 100.0 90.4 5.3 4.4 0.0 0.0 )%(النسبة تمامان 

 
 :لنتائج كؿ فقرةتحميؿ كفيما يمي 

 :مكقع المشركع السكني .1
يتضح مف بيانات الجدكؿ السابؽ أف متكسط إجابات 

بانحراؼ ( ّّ.ِ)في الدراسة عمى ىذه العبارة قد بمغ  بحكثيف الـ
, كبما أف قيمة الداللة اإلحصائية تساكم (ْٕٕ.َ)معيارم 

بحكثيف ىذا يدؿ عمى أف قيمة متكسط إجابات الـ( َََ.َ)
عمى أى معنكم, كيناظر االتجاه قميؿ الرضى عمى مكقع المشركع, ك

بة كىي نس% ّ.ٖٔفي الدراسة ىي  بحكثيفنسبة مف الـ
 االشخاص القميمي الرضى عف مكقع

 (ِ/ْ)شكؿ                                                                            

 
سيكلة الكصكؿ إلى المرافؽ الخدمية المحيطة كفر  مكقع المشركع السكنيمع العمـ أف , المشركع  

 .اد التمكث كالضكضاء كقؿ آماف السكاف كالمساكفزداغير أنو رفع كثافة المركر العابر خالؿ المشركع ؼ
 :مدخؿ المشركع السكني .2

في الدراسة عمى ىذه العبارة قد بمغ بحكثيف يتضح مف بيانات الجدكؿ السابؽ أف متكسط إجابات الـ
, كبما أف قيمة الداللة (ْٓٗ.َ)بانحراؼ معيارم ( ِٕ.ِ)

 ىذا يدؿ عمى أف قيمة متكسط(ََُ.َ)اإلحصائية تساكم 
عمى  امعنكم, كيناظر االتجاه متكسط الرضبحكثيف إجابات الـ

في الدراسة ىي بحكثيف عمى نسبة مف الـأى مكقع المشركع, ك
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 .                   عف مكقع المشركع اشخاص القميمي الرض ى كىي نسبة ا,% َ.ٓٓ
كجكد عدد غير محدكد مف المداخؿ كالمخارج كغياب أم نقاط تحكـ   إ    ً ف

رتياد المنطقة دكف اكسيؿ عمى  المصكص  , صعبت معو مراقبة المشركع, ليا خال
كعدـ  , ينتبو إلييـ أحد مف السكاف , كما سبب غياب كضكح مداخؿ المشركع أف

كتمنحو ىكيتو المميزة إلى  ,استخداـ البكابات التي تحدد نطاؽ الحيازة الخاص بو
  . فقداف اآلماف النفسي كاالجتماعي بيف السكاف

شكؿ                                                                                                         
(ْ/ّ)                                                                                                  

 :شبكة الطرؽ الداخمية بالمشركع  .3
بيانات الجدكؿ السابؽ أف متكسط إجابات يتضح مف 

( َّ.ّ)في الدراسة عمى ىذه العبارة قد بمغ  بحكثيفالـ
, كبما أف قيمة الداللة اإلحصائية (ْٖٗ.َ)بانحراؼ معيارم 

ىذا يدؿ عمى أف قيمة متكسط إجابات ( َََ.َ)تساكم 
عمى شبكة  امعنكم, كيناظر االتجاه متكسط الرضبحكثيف الـ

 فيبحكثيف عمى نسبة مف الـأى ة بالمشركع , كالطرؽ الداخمي
                 (ْ/ْ)شكؿ                                                                       

                      .                   عف شبكة الطرؽ الداخمية بالمشركع  اشخاص متكسطي الرض ى كىي نسبة ا% ِ.ّٗالدراسة ىي  
عمى امتداد  ةداخؿ المشركع فجاءت مسارات المشا ةحيث لـ يتـ فصؿ حركة المركر اآللي عف المشا

الطرؽ التي كانت مف الطكؿ كالتعامد ما جعؿ حركة التنقؿ خالليا مسيرة مممة لعابرييا سكاء راجميف أك 
ان سكاء مف خالؿ دراسة عرض كذلؾ النعداـ تباينيا كتمايزىا باإلضافة إلى غياب إظالليا نيائي , راكبيف

 . أك باستعماؿ ا شجار ك النباتات الخضراء ,المطمة عميو الكجيات الشارع مع ارتفاع
كما غاب عف ىذه الطرؽ احتراـ المقياس اإلنساني فضاع لدل عابرييا اإلحساس باالحتكاء عالكة     

ية ك لـ يتكفر عمى امتداد ىذه الطرؽ , عمى تأثير التيارات اليكائية كالرياح خالليا  مساحات شبو عامة أى ه
نما  يارات داخؿ الشارع نفسو أك عتمد دكراف السالقطع استمراريتيا أك لتكفير إمكانية الدكراف خالليا كا 

كأخمت بخصكصية تجمعاتو خصكصان أف , حكؿ التجمعات السكنية فزادت خطكرة التنقؿ خالؿ المشركع 
تكزيع الطرؽ حكؿ أشرطة المباني قسـ المشركع إلى أجزاء منفصمة غير مترابطة اجتماعيان غاب عنيا 

 .التآلؼ االجتماعي
 

 :تكفر مرافؽ تعميمية  .4
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في الدراسة عمى ىذه العبارة قد بمغ بحكثيف ت الجدكؿ السابؽ أف متكسط إجابات الـيتضح مف بيانا
ىذا يدؿ عمى أف (َََ.َ), كبما أف قيمة الداللة اإلحصائية تساكم (َٖٕ.َ)بانحراؼ معيارم ( ٖٔ.ّ)

أعمى عمى تكفر مرافؽ تعميمية بالمشركع , ك معنكم, كيناظر االتجاه راضو بحكثيف قيمة متكسط إجابات الـ
كىي نسبة ا شخاص الراضيف عف تكفر المرافؽ التعميمية % ِ.ْٗفي الدراسة ىي بحكثيف نسبة مف الـ
فقد كجدت مدرسة تعميـ أساسي في الطرؼ الجنكبي لممشركع كلكنيا التحقؽ زمف كصكؿ  ,بالمشركع

 . مناسب خصكصا لساكني بداية المشركع 
 :تكفر خدمات صحية .5

أم أف  َُِمف  ُُِالسابؽ أف عدد المجيبيف عمى ىذه العبارة بمغ يتضح مف بيانات الجدكؿ 
عمى ىذه  جيبان ـ ُُِأجابكا بعدـ تكفر خدمات صحية في المشركع كبمغ متكسط إجابات  ٖىناؾ عدد 

ىذا يدؿ (َََ.َ), كبما أف قيمة الداللة اإلحصائية تساكم (ٕٖٔ.َ)بانحراؼ معيارم ( ٖٖ.ّ)العبارة 
عمى تكفر خدمات صحية بالقرب  معنكم, كيناظر االتجاه راضو بحكثيف إجابات الـعمى أف قيمة متكسط 

بحكثيف كبمغت نسبة مف الـ ,مف المشركع يمكف االستفادة منيا
ف عف مكىي نسبة ا شخاص الراض% ٗ.ِْفي الدراسة ىي 

درجة تكفر الخدمات الصحية بالمشركع حيث مكقع المشركع 
مف  ققربإلى ضافة إلً با( لحرية ا) يكفر قربا مف الكحدة الصحية 

اآلف أنشاء كحدة صحية  داخؿ  مك يجر ,مركز طرابمس الطبي
                (ٓ/ْ)شكؿ             . تتاحيا بعد اؼك لـ يتـ  ,المشركع لتمبية احتياجات سكاف المنطقة

 :تكفر خدمات تجارية  .6

 

أم أف ىناؾ  َُِمف  ُُّق العبارة بمغ يتضح مف بيانات الجدكؿ السابؽ أف عدد المجيبيف عمى ىذ
كبمغ متكسط  ,أجابكا بعدـ تكفر خدمات تجارية في المشركع ٕعدد 

في بحكثيف عمى ىذه العبارة متكسط إجابات الـبحكثان ـ ُُّإجابات 
, (ُٖٓ.َ)بانحراؼ معيارم ( ُٓ.ْ)الدراسة عمى ىذه العبارة قد بمغ 

ىذا يدؿ عمى أف (َََ.َ)كبما أف قيمة الداللة اإلحصائية تساكم 
عمى  معنكم, كيناظر االتجاه راضو بحكثيف قيمة متكسط إجابات الـ

بحكثيف تكفر خدمات تجارية داخؿ المشركع , كأعمى نسبة مف الـ
يف عف تكفر كىي نسبة ا شخاص الراض% ٖ.ّٗىي في الدراسة 

خدمات تجارية داخؿ المشركع كنالحظ أف تصميـ المشركع لـ يحدد 
نما انتشرت المحالت  ,لخدمات تجارية داخؿ المشركعمناطؽ ؿ كا 

 السكاف بتحكيؿ فقد قاـ بعض  المحكرة عشكائيان بيف الكحدات السكنية
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 أحد الغرؼ داخؿ الكحدة السكنية إلي محؿ تجارم لتمبية احتياجات
        (ٔ/ْ)ؿ شؾ                                                                                 

مقننة لتكزيع ىذه المرافؽ التجارية  سكبذلؾ لـ تتكفر أس, ا سرة المادية أك تكفير عمؿ  حد أبنائيا  
كذلؾ النعداـ الخصكصية الصكتية  ,داخؿ المشركع مما أثر مباشرة عمى الكحدة السكنية لألسرة

كما أثرت ىذه , السكنية  مدخؿ الكحدة لإؿ يبةىذه المحالت كانت قر ؿكالبصرية فأغمب مداخ
المحالت عمى احتراـ الخصكصية البصرية لممشاة كسكاف الحي السكني خاصة مع دخكؿ العابريف 

كبير بحرية التنقؿ إلى حده أكجدت ىذه المحاؿ نقاط تجمع سكاء لمشباب أك كبار السف أخمت .إلييا
ة ليا خاصة كأف ارتفاع ا سكار كأثرت سمبا عمى الكحدات السكنية المجاكر , داخؿ فراغات المشركع

مباشرة عمى داخؿ الكحدة  ةطالؿإً كا بكاب الخارجية تحقؽ  ان في أغمب ا حياف كاف منخفض
كما ظير التنافس بيف الجيراف عمى ضـ المساحات المفتكحة العامة المجاكرة لكحداتيـ .السكنية 
ك استغالليا في عمؿ محاؿ تجارية في حيف يرم البعض اآلخر أنيا مساحة عامة ينبغي , السكنية 

 . تكظيفيا بما يخدـ سكاف المشركع
 
 
 

 :تكفر مسجد في مكقع المشركع  .7
أف عدد المجيبيف عمى  يتضح مف بيانات الجدكؿ السابؽ

أجابكا بعدـ  ّأم أف ىناؾ عدد  َُِمف  ُُٕىذه العبارة بمغ 
عمى بحكث ـ ُُٕتكفر مسجد في المشركع كبمغ متكسط إجابات 

, كبما أف قيمة (ُٓٔ.َ)بانحراؼ معيارم ( ُٖ.ّ)ىذه العبارة 
ىذا يدؿ عمى أف قيمة متكسط (َََ.َ)الداللة اإلحصائية تساكم 

عمى تكفر مسجد  معنكم, كيناظر االتجاه راضو ثيف بحكإجابات الـ
 في

   (ٕ/ْ)شكؿ                                                                                                                  
عف كىي نسبة ا شخاص الراضيف % ٓ.ُٔفي الدراسة ىي حكثيف مكقع المشركع , كأعمى نسبة مف الـ

تكفر مسجد داخؿ نطاؽ المشركع كنالحظ أف تصميـ المشركع لـ يحتكم عمى مسجد كلـ يعتمد تكجيو 
مسارات الحركة نحك المركز أك في اتجاه المسجد ككنو معممان داخؿ المشركع كلضركرة كجكده تـ بناؤه 

سة لتحفيظ القرآف بالمجيكد الذاتي مف ساكنى الجكار كما تزاؿ أعماؿ التطكير تجرم عميو إلضافة مدر
 .الكريـ  بناء الحي السكنى 

 :تكفر مباني ثقافية .8
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بعدـ تكفر مباني ثقافية داخؿ نطاؽ بحكثيف يتضح مف بيانات الجدكؿ السابؽ أف عدد إجابات الـ  
كىذا يدؿ عمى عدـ  تكفر مباني ثقافية في محيط مكقع %  ٖٔمستجيب بنسبة  ِٖالمشركع بمغ 

خمي المكقع مف أم أماكف ثقافية مغمقة أك مفتكحة الستخداميا صيفان كشتاءان ,  كبالتالي فقد, المشركع 
مكانية استغالؿ التدرج الطبيعي  راضيو في ايجاد مباني ثقافية تنسجـ مع  رغـ اتساع مسطحاتو كا 

 .الطبيعة المميزة لممشركع 

 :تكفر أماكف ترفييية .9
عمقكا بعدـ تكفر أماكف ترفييية كبمغ عددىـ بحكثيف يتضح مف بيانات الجدكؿ السابؽ أف أغمبية الـ     
كىذا يدؿ عمى عدـ كجكد اماكف ترفييية بمكقع بحكثيف مف عدد الـ% ٔ.ُٕمستجيب بنسبة   ٖٔ

غابت عنو االماكف , فالبرغـ مف ارتفاع عدد كحدات المشركع السكنية كاتساع رقعتو المكانية  ,المشركع 
ث حياتيو يكمية معيشية تمتاز بجكدة بصرية كجمالية فاإلحساس بالمكاف الترفييية كالتي تمارس فييا أحدا

التذكارية ك الحدائؽ الترفييية لالرتباطيا  تكالمجسما يرتبط بقكة بتصميـ المباني كالعناصر العامة
 .ك ما تحممو مف معاني كأثر حسي باالضافة الي دكرىا الكظيفي , المباشر بمعيشة اإلنساف اليكمية 

 

 

 :مالعب أطفاؿ تكفر  .10
عمقكا بعدـ تكفر مالعب أطفاؿ كبمغ عددىـ بحكثيف يتضح مف بيانات الجدكؿ السابؽ أف أغمبية الـ    
ماكف مخصصة لمعب ا طفاؿ أى كىذا يدؿ عمى عدـ كجكد بحكثيف مف عدد الـ% ٓٔبنسبة   ان مستجيب ٖٕ

ـ بشكؿ كبير ءالمفتكحة لـ يتال كالمالحظ أف تكزيع عناصر المشركع كطبيعة فضاءاتو. بمكقع المشركع 
كيكفر أماكف  ,فمـ يتكاجد أم مكاف مركزم يجمع مجمكعة متآلفة متقاربة مف السكاف ,مع طبيعة السكاف
كلـ  ,كفي المقابؿ لـ تتكفر نيائيان فراغات نصؼ مغمقة تساعد عمى ا لفة االجتماعية ,لعب آمنة  طفاليـ

أك الخدمات التجارية مع الكحدات  ,أك أماكف لعب ا طفاؿ,مة تمتزج المرافؽ الضركرية كالخدمات العا
مف % ْٔعالكة عمى أف الفضاءات المفتكحة كالتي مثمث .السكنية لتككف أماكف التقاء أك اجتماع لمسكاف

مساحة المشركع لـ يتـ تكفير غطاء نباتي مالئـ ليا لتنقية اليكاء مف ا تربة كالغبار كتمطيؼ الجك كالحد 
كتحقيؽ درجة مالئمة مف اإلظالؿ كالنباتات فييا محدكدة كعشكائية نمت طبيعيان مما  , الرياح مف سرعة

كغيب دكرىا كعنصر ميـ لزيادة التفاعؿ  ,كجماليان  ,كمناخيان  ,أكجد قصكران كاضحان في االستفادة منيا بيئيان 
 .االجتماعي بيف السكاف 

  
 :تكفر شبكة كيرباء .11

في الدراسة عمى ىذه العبارة قد بمغ بحكثيف السابؽ أف متكسط إجابات الـيتضح مف بيانات الجدكؿ 
ىذا يدؿ عمى أف (َََ.َ), كبما أف قيمة الداللة اإلحصائية تساكم (ِّٗ.َ)بانحراؼ معيارم ( ّٓ.ِ)
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معنكم, كيناظر االتجاه قميؿ الرضى عمى درجة تكفر شبكة كيرباء في بحكثيف قيمة متكسط إجابات الـ
كىي نسبة ا شخاص قميمي %  ٖ.ْٓركع , كأعمى نسبة مف المشاركيف في الدراسة ىي مكقع المش
كيالحظ أف مكاقع محطات الكيرباء الحديثة , عف تكفر شبكة الكيرباء داخؿ نطاؽ المشركع الرضى 

كعدـ احتراـ المعايير المنصكص  ,داخؿ المشركع لـ تراع اشتراطات ا مف كالسالمة لقربيا مف المساكف
 .ييا بالخصكصعؿ

 :تكفر شبكة ىكاتؼ  .12

في الدراسة عمى ىذه العبارة قد بمغ بحكثيف يتضح مف بيانات الجدكؿ السابؽ أف متكسط إجابات الـ
ىذا يدؿ عمى أف (َِٕ.َ), كبما أف قيمة الداللة اإلحصائية تساكم (ُّٖ.َ)بانحراؼ معيارم ( ّٖ.ِ)

جاه متكسط الرضى عمى درجة تكفر شبكة ىكاتؼ في قيمة متكسط إجابات المشاركيف معنكم, كيناظر االت
 .مكقع المشركع 

 
 :امداد بالمياهتكفر شبكةإً  .13

في الدراسة عمى ىذه العبارة قد بمغ بحكثيف يتضح مف بيانات الجدكؿ السابؽ أف متكسط إجابات الـ
, كبما أف قيمة الداللة (ّٖٓ.َ)بانحراؼ معيارم ( ِٓ.ّ)

دؿ عمى أف قيمة متكسط ىذا م(ََِ.َ)اإلحصائية تساكم 
معنكم, كيناظر االتجاه متكسط الرضى عمى بحكثيف إجابات الـ

مداد بالمياه في مكقع المشركع , كأعمى نسبة إً درجة تكفر شبكة 
كىي نسبة ا شخاص % ٕ.ْٔفي الدراسة ىي بحكثيف مف الـ

, مداد بالمياه داخؿ نطاؽ المشركعل عف تكفر شبكةإً قميمي الرض
       (ٖ/ْ)شكؿ             مف كالسالمة ى ركع خزاف مياه لـ تتكفر فيو اشتراطات افقد كجد بالمش

باإلضافة ,  كحجرة الكيرباء بو غير محكمة اإلغالؽ كىناؾ تسرب كاضح لممياه خالؿ ا نابيب بو  
كالتي استغمت مف قبؿ بعض السكاف في تربية الطيكر  ,إلى سكء تكظيؼ المساحة المخصصة لو

 .مالي بيئة المحيط السكف اءكالحيكانات مما أس
 :تكفر شبكة صرؼ صحي .14

في الدراسة عمى ىذه العبارة قد بمغ بحكثيف يتضح مف بيانات الجدكؿ السابؽ أف متكسط إجابات الـ
ىذا يدؿ عمى أف (َََ.َ)صائية تساكم , كبما أف قيمة الداللة اإلح(َْٕ.َ)بانحراؼ معيارم ( ٔٔ.ّ)

عمى درجة تكفر شبكة صرؼ صحي في  معنكم, كيناظر االتجاه راضو بحكثيف قيمة متكسط إجابات الـ
كىي نسبة ا شخاص الراضيف عف % ٕ.ُٓفي الدراسة ىي بحكثيف مكقع المشركع , كأعمى نسبة مف الـ

شبكة صرؼ مياه المطر ما إلى فتقد ا كلكف المشركع, تكفر شبكة صرؼ صحي داخؿ نطاؽ المشركع 
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النسياب المياه نتيجة ) جعؿ عممية التنقؿ خاللو في فصؿ الشتاء صعبة خصكصان في بداية المشركع 
 (.الميؿ الطبيعي لألرض كتجمعيا  فيو 

 :تكفر نظاـ لمتخمص مف القمامة .15
يتضح مف بيانات الجدكؿ السابؽ أف عدد المجيبيف عمى 

أجابكا  ُٖأم أف ىناؾ عدد  َُِمف  ُُِىذه العبارة بمغ 
 ُُِبعدـ تكفر نظاـ لمتخمص مف القمامة كبمغ متكسط إجابات 

, كبما أف قيمة (ْٔٔ.َ)بانحراؼ معيارم ( ُِ.ْ)مشارؾ 
أف قيمة  ىذا يدؿ عمى(َََ.َ)الداللة اإلحصائية تساكم 

شكؿ درجة  تكفر                  عمى تماما ف معنكم, كيناظر االتجاه راضو بحكثيالـمتكسط إجابات 
(ْ/ٗ)    

كىي نسبة % ُ.ٕٓفي الدراسة بنسبة بحكثيف نظاـ لمتخمص مف القمامة , ك كانت أعمى نسبة مف الـ
تكفرت بالمشركع سيارات نقؿ القمامة كلكف بقيت , ا شخاص الراضيف فقط نظاـ لمتخمص مف القمامة 

ناسيب مختمفة تنتشر خالليا الفضالت كاإلعشاب المساحات المفتكحة عبارة عف مسطحات ذات ـ
 .كالصخكر
 :نارة لمطرؽ بالمشركعإً تكفر شبكة  .16

اؾ أم أف ىف َُِمف  ُُّىذه العبارة بمغ  فيتضح مف بيانات الجدكؿ السابؽ أف عدد المجيبيف ع
 ثان بحكـ ُُّرة لمطرؽ الداخمية بالمشركع كبمغ متكسط إجابات أجابكا بعدـ تكفر شبكة إنا ُٕعدد 

ىذا يدؿ عمى أف (َََ.َ), كبما أف قيمة الداللة اإلحصائية تساكم (ٕٔٔ.َ)بانحراؼ معيارم ( َِ.ْ)
بحكثيف تماما , ك كانت أعمى نسبة مف الـ معنكم, كيناظر االتجاه راضو بحكثيف قيمة متكسط إجابات الـ

صيانة الدكرية  عمدة ف غياب عمميات اؿ ك, كىي نسبة ا شخاص الراضيف % ٕ.َْفي الدراسة بنسبة 
     .اإلنارة داخؿ المشركع أكجد مناطؽ متكارية كمظممة تشجع عمى حدكث ا نشطة اإلجرامية

 :كجكد مكاقؼ سيارات آمنة بالمشركع. 17
أم أف  َُِمف  ُُٔيتضح مف بيانات الجدكؿ السابؽ أف عدد المجيبيف عمى ىذه العبارة بمغ      

 بحكثـ ُُٔأجابكا بعدـ تكفر مكاقؼ سيارات آمنة بالمشركع كبمغ متكسط إجابات  ْىناؾ عدد 
, كبما أف قيمة الداللة (ِٔٔ.َ)بانحراؼ معيارم ( َٕ.ْ)

أف قيمة متكسط إجابات  ىذا يدؿ عمى(َََ.َ)اإلحصائية تساكم 
 بحكثيف الـ
تماما , ك كانت أعمى نسبة مف  معنكم, كيناظر االتجاه راضو  

كىي نسبة ا شخاص % ِ.َٖفي الدراسة بنسبة بحكثيف الـ



 135 

 َُ فكاف عرض الطريؽ الرئيس المركزم الذم يقسـ المشركع إلي منطقتيف سكنيتيفقد ,  الراضيف تماما 
كحقؽ ىذا العرض إمكانية تكفير أماكف لكقكؼ  ,ـٕكباقي الطرؽ المحيطة بالمباني السكنية بعرض  ,ـ

نما مثمت الطرؽ المحيطة بالمباني  ,السيارات كلكف  لـ يتـ تحديد مكاقؼ خاصة مشجرة داخؿ المشركع كا 
 بيف كتؿ السكنية كالمساحات المعبدة أماكف كقكؼ لمسيارات انتشرت فييا السيارات عشكائيان 
   (َُ/ْ)شكؿ                                                                                                                

كاستعممت , المباني مما زاد التمكث كالضجيج كأخؿ بحرية حركة المشاة كقمؿ مف اآلماف كالسالمة  
كأماكف لمعب ا طفاؿ رغـ تأثيرىا الضارعمى سالمتيـ كلتحقيؽ  غمب ا حيافأى المكاقؼ كالشكارع في 

بعض اآلماف قاـ السكاف بعمؿ مطبات كحكاجز ذات ارتفاعات متباينة بالمجيكد الذاتي خالؿ بعض 
 .غمبيا بالغرض المطمكب منوأى الطرؽ لـ يؼ 

 :كجكد مسارات مشاة آمنة   .ُٖ

أم أف  َُِمف  ُُْيتضح مف بيانات الجدكؿ السابؽ أف عدد المجيبيف عمى ىذه العبارة بمغ     
( ٖٔ.ْ)بحكث ـ ُُْأجابكا بعدـ تكفر مسارات مشاة آمنة بالمشركع كبمغ متكسط إجابات  ٔىناؾ عدد 

, كبما أف قيمة الداللة اإلحصائية تساكم (ْٖٓ.َ)بانحراؼ معيارم 
معنكم, بحكثيف ف قيمة متكسط إجابات الـىذا يدؿ عمى أ(َََ.َ)

في بحكثيف تماما , ك كانت أعمى نسبة مف الـ كيناظر االتجاه راضو 
كفر , كىي نسبة ا شخاص الراضيف تماـ % ِ.َٖالدراسة بنسبة 

, رصفة عمى طكؿ الشكارع مسارات مشاة خالؿ المشركع  ى امتداد ا
, مايز في تشكيميا كجكد أم تدرج كاضح يؤكد التإلى فتقدت اكلكنيا

كال , فجميع الشكارع تؤدم إلى مداخؿ الكحدات السكنية مباشرة 
تكجد بأم منيا نيايات مغمقة أك أزقة غير نافذة يمكف معيا فصؿ 
حركة المشاه عف السيارات كتغيير عالقة الشارع بالكحدة السكنية 

كرغـ تكفر إمكانية , مف خالؿ تكفير أفنية خاصة بحركة المشاة 
 غالؿ المناسيب الطبيعة في عمؿ مسارات مشاه آمنةاست

   (ُُ/ْ)شكؿ                                                                                                                    
المعالجات ـ تنقؿ ا طفاؿ ككبار السف غير أف غياب ئكمتباينة باستخداـ الساللـ أك المنحدرات تال 

التصميمية كالتي تراعي الفئات الخاصة جعؿ التنقؿ عبر ىذه ا ماكف رحمة صعبة ليذه الفئات خصكصان 
كما لـ يتـ ,  مع كجكد الطرؽ العريضة التي سمحت بحركة السيارات السريعة في جميع االتجاىات 

مف %  ٖكالتي مثمث  ,لتيةكالحد مف تأثير المسطحات اإلسؼ ةمطمقان االىتماـ بمعالجة مسارات المشا
رتفعت درجات الحرارة ككجدت امساحة المشركع تكزعت بيف طرؽ كمكاقؼ لمسيارات فزاد اإلبيار كالتمكث ك
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صعكبة في التنقؿ داخؿ المشركع خاصة لمراجميف كا طفاؿ خصكصان في غياب كجكد تنكع في أساليب 
 .. لمجمكس كأحزمة نباتية ك عرائش كاقية الرصؼ كأنماط كطرؽ تكفير أثاث الشكارع مف مظالت كمقاعد

 

 
 

 

 

 التجمعات السكنية بالمشركع:  
                                    

 (4/17.3)جدكؿ رقـ                                     
 التجمعات السكنية بالمشركع

غير  العبارة ت
 راضو 

قميؿ 
 االرض

متكسط 
راضو  راضو  الرضا

المتكسط  المجمكع تمامان 
 الترجح

اانحراؼ 
 المعيارم

الدالة 
 ااحصائية

 
 ااتجاه

1 
الشكؿ الخارجي 
لتجمع الكحدات 

السكنية 

 120 0 53 17 37 13 العدد

2.92 1.089 

 
.404 
 

متكسط 
 100.0 0.0 44.2 14.2 30.8 10.8 )%(النسبة الرضا

لكف الكاجيات  2
الخارجية 

 120 0 44 19 18 39 العدد
2.57 1.282 

 

قميؿ  000.
 100.0 0.0 36.7 15.8 15.0 32.5 )%(النسبة الرضا

حكائط الكاجيات  3
الخارجية 

 120 0 41 22 21 36 العدد
2.57 1.242 

 

.000 
قميؿ 
 100.0 0.0 34.2 18.3 17.5 30.0 )%(النسبة الرضا

العزؿ الصكتي  4
لمحكائط الخارجية 

 120 0 30 30 11 49 العدد
2.34 1.247 

 

.000 
قميؿ 
 100.0 0.0 25.0 25.0 9.2 40.8 )%(النسبة الرضا

المظير الجمالي  5
لمكاجيات الخارجية 

 120 0 12 33 13 62 العدد
1.96 1.095 

 

.000 
قميؿ 
 100.0 0.0 10.0 27.5 10.8 51.7 )%(النسبة الرضا

6 
كجكد مسافات كافية 
بيف التجمعات 

السكنية 

 120 0 17 41 26 36 العدد

2.33 1.055 

 
 

.000 
قميؿ 
 100.0 0.0 14.2 34.2 21.7 30.0 )%(النسبة الرضا

التشجير في المحيط  7
البصرم لممشركع 

 120 0 5 26 39 50 العدد
1.88 0.891 

 

.000 
قميؿ 
 100.0 0.0 4.2 21.7 32.5 41.7 )%(النسبة الرضا

تكفر امكانية  8
استعماؿ السطح 

 120 0 4 24 49 43 العدد
1.91 0.830 

 

.000 
قميؿ 
 100.0 0.0 3.3 20.0 40.8 35.8 )%(النسبة الرضا
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 :كفيما يمي عرض لنتائج كؿ فقرة عمى حده بشيء مف التفصيؿ
 التجمعات السكنية بالمشركع: 

 

 :الشكؿ الخارجي لتجمع الكحدات السكنية  .ُ

 

في الدراسة عمى ىذه العبارة قد بمغ بحكثيف يتضح مف بيانات الجدكؿ السابؽ أف متكسط إجابات الـ
ىذا يدؿ (َْْ.َ), كبما أف قيمة الداللة اإلحصائية تساكم (َٖٗ.ُ)بانحراؼ معيارم ( ِٗ.ِ)

أجابة  ةحصائيا , مع مالحظة أنو لـ تسجؿ أمٌ بحكثيف غير داؿ إً عمى أف قيمة متكسط إجابات الـ
 أف تجمع كقد يرجع ذلؾ ًإلىراضية تماما عف ىذه العبارة 

الكحدات السكنية لـ يحقؽ الحصكؿ عمى نسيج حضرم 
اجتماعي يمبي لساكنيو اإلحساس باآلماف النفسي كاالجتماعي 

كما غاب عف تكزيع مجمكعة الكحدات السكنية معاكسة , 
بعضيا البعض بما يمنع الضرر عف الجار كيحافظ عمى القيـ 

غات الدينية كيشجع العالقات االجتماعية مف خالؿ تكفير الفرا
 , كالحدائؽ شبو الخاصة بيف عدد محدكد مف المساكف

كبالتالي لـ يحقؽ تجمع المجمكعة السكنية المتطمبات الكظيفية 
كرغـ احتراـ , كالجمالية لمسكاف كا رض عمى حد سكاء 

تصميـ الكحدات ا رضية لممقياس اإلنساني كعنصر أساسي 
نو لـ إال أى ف بمساكنيـ كتحقيؽ خصكصيتيـ لتأكيد ارتباط السكا

, يحقؽ درجة االحتكاء المطمكبة النفتاح ىذه الكحدات لمخارج 
كبر ماد التخطيط الشريطي الحصكؿ عمى أى كبالعمكـ حقؽ اعت

 قعدد ممكف مف الكحدات السكنية تكزعت بيف طرؽ عريض
لكنيا عانت مف الطكؿ بشكؿ كبير عمى طكؿ المخطط العاـ 

 , ياس اإلنسانيلمكقع المشركع مما غيب اإلحساس بالمؽ
                                                              . كأضر بالصكرة البصرية لممشركع سكاء لمساكف أك الزائر 

 (ُِ/ْ)شكؿ 
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 :لكف الكاجيات الخارجية  .ِ

في بحكثيف يتضح مف بيانات الجدكؿ السابؽ أف متكسط إجابات الـ    
, كبما (ِِٖ.ُ)بانحراؼ معيارم ( ٕٓ.ِ)الدراسة عمى ىذه العبارة قد بمغ 

ىذا يدؿ عمى أف قيمة متكسط (َََ.َ)أف قيمة الداللة اإلحصائية تساكم 
جيات معنكم, كيناظر االتجاه قميؿ الرضى عمى لكف الكا بحكثيفإجابات الـ

الخارجية لمكحدات السكنية بالمشركع, كنالحظ أنو لـ تسجؿ أم أجابة راضية 
  .تماما عف ىذه العبارة 

ق صكرة بصرية خاصة عند إنشائنشاء المشركع نجد أنو حقؽ  مف تتبع إً     
 ,نتجت مباشرة عف بساطة تككينو كسيكلة قراءتو مف قبؿ المستعمؿ أك العابر

كلكف ىذه الصكرة جاءت رتيبة مممة ال تحمؿ أم تنكع في مكاد اإلنياء 
ألكانيا فمـ يتالءـ إنياء  المستعممة ك

ركؼ الجدراف الخارجية الخشف مع الظ
تراكـ  المناخية المحيطة مما أدل إلى

الغبار كا تربة كتبدؿ لكف السطح 
الماء ككذلؾ تساقط طبقاتو المتصاصيا 

شكؿ     .نياء كألكاف كجيات مساكنيـ الخارجية ب السكاف لتغيير مكاد إً أغؿ نية سعىكمع طكؿ الفترة الـز
(ْ/ُّ) 
 :حكائط الكاجيات الخارجية .ّ

يف بحكثيتضح مف بيانات الجدكؿ السابؽ أف متكسط إجابات الـ     
بانحراؼ معيارم ( ٕٓ.ِ)في الدراسة عمى ىذه العبارة قد بمغ 

ىذا يدؿ (َََ.َ)الداللة اإلحصائية تساكم , كبما أف قيمة (ِِْ.ُ)
يف معنكم, كيناظر االتجاه قميؿ بحكثعمى أف قيمة متكسط إجابات الـ

الرضى عمى حكائط  الكاجيات الخارجية لمكحدات السكنية بالمشركع, 
فقد أجابة راضية تماما عف ىذه العبارة  ةكنالحظ أنو لـ تسجؿ أمٌ 

لخارجية لمكحدة السكنية كلعب ظيرت عالمات الرطكبة عمى الجدراف ا
, سكء االستعماؿ دكران في ظيكر البقع الرطبة عمى طبقات اإلنياء 

                                           . كما ظيرت عالمات الرطكبة عمى جدراف الذركة
 (ُْ/ْ)  كؿش                                                                                                              ش  
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 :العزؿ الصكتي لمحكائط الخارجية .ْ

يف في الدراسة عمى ىذه العبارة قد بمغ بحكثيتضح مف بيانات الجدكؿ السابؽ أف متكسط إجابات الـ
ىذا يدؿ عمى أف (َََ.َ), كبما أف قيمة الداللة اإلحصائية تساكم (ِْٕ.ُ)بانحراؼ معيارم ( ّْ.ِ)

يف معنكم, كيناظر االتجاه قميؿ الرضى عمى درجة العزؿ الصكتي لمحكائط بحكثقيمة متكسط إجابات الـ
 .أجابة راضية تماما عف ىذه العبارة  ةكنالحظ أنو لـ تسجؿ أمٌ , الخارجية لمكحدات السكنية بالمشركع 

عدـ قدرتو عمى تحقيؽ العزؿ الصكتي  السكر الخارجي لمكحدة السكنية ًإلىانخفاض ارتفاع   لأد   
شجار كالشجيرات تمنع  ى بكاب كالنكافذ كانعداـ كجكد حكاجز نباتية مف ا ى خصكصا مع كجكد فتحات ا

نتشار المحاؿ التجارية المحكرة ل الضجيج  اقد زاد مف رفع مستك, كصكؿ ضجيج السيارات كالمشاة 
اعتماد انفتاح المباني لمخارج كغياب ا فنية الداخمية  لأدكعمكما , بالقرب مف مداخؿ الكحدات السكنية 

المركزية عمى مستكل الكحدة السكنية أك تجمع الكحدات السكنية إلى تفكؾ التككيف العاـ لكتؿ المشركع 
 .فانعدـ بذلؾ تأميف االنعزاؿ عف الجك المحيط كالحماية مف تأثير الضكضاء الخارجية

 :رجية المظير الجمالي لمكاجيات الخا.5
ف في الدراسة عمى ىذه العبارة قد بمغ بحكثييتضح مف بيانات الجدكؿ السابؽ أف متكسط إجابات الـ

ىذا يدؿ عمى أف (َََ.َ), كبما أف قيمة الداللة اإلحصائية تساكم (َٓٗ.ُ)بانحراؼ معيارم ( ٔٗ.ُ)
يف معنكم, كيناظر االتجاه قميؿ الرضى عمى بحكثقيمة متكسط إجابات الـ

ك لـ , المظير الجمالي لمكاجيات الخارجية لمكحدات السكنية بالمشركع 
الحظ غياب كمف الـ, أجابة راضية تماما عف ىذه العبارة  ةتسجؿ أمٌ 

مفردات تقميدية لربط المشركع بالمكركث الحضارم لمبيئة  ةاستخداـ أمٌ 
لسكنية كاآلف بفعؿ التحكيرات التي أجراىا السكاف عمى كحداتيـ ا....المحمية

كالتي عبرت عف رغباتيـ كميكليـ لتحقيؽ ذاتيتيـ الشخصية تحكلت 
كعدد ال نيائي  ,الكاجيات الخارجية لكحدات المشركع إلي مزيج مف الطرز

مف التشكيالت أحدثت تشكيشا بصريا أصبح معو التنقؿ خالؿ المشركع 
 (ُٓ/ْ)شكؿ                              . غير معرؼ كغير كاضح ال يمكف التمعف في عمارتو ككؿ

 :كجكد مسافات كافية بيف التجمعات السكنية . ٔ

يف في الدراسة عمى ىذه العبارة قد بمغ بحكثيتضح مف بيانات الجدكؿ السابؽ أف متكسط إجابات الـ
ىذا يدؿ عمى أف (َََ.َ), كبما أف قيمة الداللة اإلحصائية تساكم (َٓٓ.ُ)بانحراؼ معيارم ( ّّ.ِ)

يف معنكم, كيناظر االتجاه قميؿ الرضى عمى المسافات المكجكدة بيف بحكثكسط إجابات الـقيمة مت
 .أجابة راضية تماما عف ىذه العبارة  ةكنالحظ أنو لـ تسجؿ أمٌ , تجمعات الكحدات السكنية بالمشركع 

 :التشجير في المحيط البصرم لممشركع .ٕ
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يف في الدراسة عمى ىذه العبارة قد بمغ بحكثالـيتضح مف بيانات الجدكؿ السابؽ أف متكسط إجابات 
ىذا يدؿ عمى أف (َََ.َ), كبما أف قيمة الداللة اإلحصائية تساكم (ُٖٗ.َ)بانحراؼ معيارم ( ٖٖ.ُ)

يف معنكم, كيناظر االتجاه قميؿ الرضى عمى التشجير في المحيط البصرم بحكثقيمة متكسط إجابات الـ
 .أجابة راضية تماما عف ىذه العبارة ةأمٌ كنالحظ أنو لـ تسجؿ , في المشركع 

كجماليا ,يشكؿ التشجير كالمسطحات الخضراء محكران ىامان في نجاح المشاريع االسكانية اجتماعيا 
نيا عانت مف عدـ تنسيقيا أك طحات المفتكحة داخؿ المشركع غير أى نتشار المسكرغـ ا, كظيفيا ك ,كبيئيا

نيائيان عناصر تأثيث الشارع الطبيعية أك الصناعية , كبالتالي لـ تكفر إمكانية استعماليا كغابت عنيا 
دخاؿ البيجة كالسركر لمسكاف ةتتحقؽ أمٌ  كفي المقابؿ قاـ السكاف , استجابة جمالية لمتركيح عف النفس كا 

حاطتيا بسكر عاؿ كعمؿ بكابة الصقة لكحداتيـ السكنية عف طريؽ إً بضـ أغمب ىذه المسطحات الـ
 . نتفت امكانية استخداميا كبذلؾ ا, يد ممكيتيـ ليا خاصة بيـ لتأؾ

 
 :ستعماؿ السطح نية اتكفر أمكا .ٖ

يف في بحكثيتضح مف بيانات الجدكؿ السابؽ أف متكسط إجابات الـ
, كبما (َّٖ.َ)بانحراؼ معيارم ( ُٗ.ُ)الدراسة عمى ىذه العبارة قد بمغ 

عمى أف قيمة متكسط ىذا يدؿ (َََ.َ)أف قيمة الداللة اإلحصائية تساكم 
يف معنكم, كيناظر االتجاه قميؿ الرضى عمى تكفر امكانية بحكثإجابات الـ

كنالحظ أنو لـ , استعماؿ سطح الكحدة السكنية 
 .جابة راضية تماما عف ىذه العبارةة إً تسجؿ أمٌ 

اللـ داخمية تـ في أغمب الكحدات إضافة س     
ستغاللة الالسطح ال  أك خارجية لمكصكؿ إلى

فراد لكية تؤمف الراحة كاليدكء كتجمع أى كحديقة ع
سرة كتؤكد الترابط ا سرل بؿ لمكصكؿ إلى  ي ا

 (     ُٔ/ْ)شكؿ كغاب                    , المتكاممة المضافة  الحجرات المضافة أك الكحدة السكنية
كاعتمد , ث المرئي ستقباؿ البكأجيزة ا استعماؿ كظيفي عدا كضع خزانات المياه عف السطح الجديد أم

 .سكار الخارجية لمكحدة كمنشر  ى السكاف عمى الشرفات في نشر الثياب كالمالبس كما استعممت ا
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 بيئة المسكف الداخمية: 

 
 (4/18.3)جدكؿ رقـ

 كفاءة التصميـ الداخمي لممسكف           

 العبارة ت
غير 
 راضو 

قميؿ 
 الرضا

متكسط 
 الرضا

 راضو 
راضو 
 تمامان 

 المجمكع
المتكسط 
 الترجح

اانحراؼ 
 المعيارم

الدالة 
 ااحصائية 

 
 ااتجاه

1 
الحكائط الداخمية 
 لغرؼ المسكف

 120 0 40 29 46 5 العدد
2.87 0.934 

 
.121 

متكسط 
 100.0 0.0 33.3 24.2 38.3 4.2 )%(النسبة الرضا

2 
الحكائط الداخمية 

لمحمامات 
 120 0 2 53 55 10 العدد

2.39 0.665 
 

.000 

قميؿ 
 100.0 0.0 1.7 44.2 45.8 8.3 )%(النسبة الرضا
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 كالمطابخ

3 
الكاف الطالء 
 بالمسكف

 120 0 3 57 43 17 العدد
2.38 0.758 

 
.000 

قميؿ 
 100.0 0.0 2.5 47.5 35.8 14.2 )%(النسبة الرضا

4 
السقؼ الداخمي 
 لمكحدة السكنية

 120 0 2 35 60 23 العدد
2.13 0.733 

 
.000 

قميؿ 
 100.0 0.0 1.7 29.2 50.0 19.2 )%(النسبة الرضا

5 
ا رضية الداخمية 

 لممسكف

 120 0 1 21 73 25 العدد
1.98 0.648 

.000 
 

قميؿ 
 100.0 0.0 0.8 17.5 60.8 20.8 )%(النسبة الرضا

6 

أرضيات 
الحمامات 
 كالمطابخ

 120 0 1 12 74 33 العدد

1.84 0.622 

 
 

.000 

قميؿ 
 100.0 0.0 0.8 10.0 61.7 27.5 )%(النسبة الرضا

 شبكة الكيرباء 7
 120 0 23 45 47 5 العدد

2.72 0.822 
 

.000 

متكسط 
 100.0 0.0 19.2 37.5 39.2 4.2 )%(النسبة الرضا

8 
شبكة الصرؼ 

 الصحي

 120 0 10 16 64 30 العدد
2.05 0.849 

 
.000 

قميؿ 
 100.0 0.0 8.3 13.3 53.3 25.0 )%(النسبة الرضا

9 
الصيانة الدكرية 

 لممسكف

 120 0 0 1 14 105 العدد
1.13 0.365 

 
.000 

غير 
 100.0 0.0 0.0 0.8 11.7 87.5 )%(النسبة راضو 

10 

تصميـ المسكف 
مف الناحية 
 الجمالية

 120 0 47 17 39 17 العدد

2.78 1.117 

 
.036 

متكسط 
 100.0 0.0 39.2 14.2 32.5 14.2 )%(النسبة الرضا

11 

استخداـ النكافذ 
دكف التسبب في 
 مضايقة الجيراف

 120 0 38 33 23 26 العدد

2.69 1.136 

 
.004 

متكسط 
 100.0 0.0 31.7 27.5 19.2 21.7 )%(النسبة الرضا
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 العبارة ت
غير 
 راضو 

قميؿ 
 الرضا

متكسط 
 الرضا

 راضو 
راضو 
 تمامان 

 المجمكع
المتكسط 
 الترجح

اانحراؼ 
 المعيارم

الدالة 
 ااحصائية 

 
 ااتجاه

12 
التيكية الطبيعية 
 داخؿ المسكف

 120 5 83 27 2 3 العدد
3.71 0.691 

 
.000 

متكسط 
 100.0 4.2 69.2 22.5 1.7 2.5 )%(النسبة الرضا

13 
اإلضاءة الطبيعية 
 داخؿ المسكف

 120 6 83 25 3 3 العدد
3.72 0.712 

 
.000 

 

 راضو 
 100.0 5.0 69.2 20.8 2.5 2.5 )%(النسبة

14 

دخكؿ الشمس 
بكمية كافية داخؿ 

 المسكف

 120 4 84 26 3 3 العدد

3.69 0.696 

 
 راضو  000.

 100.0 3.3 70.0 21.7 2.5 2.5 )%(النسبة

15 
العزؿ الحرارم 

 لمحكائط

 120 0 35 29 43 13 العدد
2.72 1.006 

 
.003 

متكسط 
 100.0 0.0 29.2 24.2 35.8 10.8 )%(النسبة الرضا

16 
العزؿ الصكتي 

 لمحكائط

 120 0 34 23 24 39 العدد
2.43 1.214 

 
.000 

قميؿ 
 100.0 0.0 28.3 19.2 20.0 32.5 )%(النسبة الرضا

17 
الخصكصية 

 البصرية لمفراغات

 120 0 34 34 31 21 العدد
2.68 1.070 

 
.001 

متكسط 
 100.0 0.0 28.3 28.3 25.8 17.5 )%(النسبة الرضا

18 

إمكانية استخداـ 
االرتدادات االمامية 

 كالخمفية

 120 0 28 36 34 22 العدد

2.58 1.042 

 
 

.000 

 

قميؿ 
 100.0 0.0 23.3 30.0 28.3 18.3 )%(النسبة الرضا

20 

مالئمة التصميـ 
الداخمي لمعادات 

 كالتقاليد

 120 50 17 30 21 2 العدد

3.77 1.214 

 
 راضو  000.

 100.0 41.7 14.2 25.0 17.5 1.7 )%(النسبة

 
 :كفيما يمي تحميؿ لنتائج كؿ فقرة عمى حده بشيء مف التفصيؿ

 
 :الحكائط الداخمية لغرؼ المسكف  .ُ



 144 

الدراسة عمى ىذه العبارة قد بمغ يف في بحكثيتضح مف بيانات الجدكؿ السابؽ أف متكسط إجابات الـ
ىذا يدؿ عمى ( ُُِ.َ), كبما أف قيمة الداللة اإلحصائية تساكم (ّْٗ.َ)بانحراؼ معيارم ( ٕٖ.ِ)

كبمقارنة  مجمكع نسبة  اجابة غير الراضيف , يف غير داؿ أحصائيا بحكثأف قيمة متكسط إجابات الـ
في %  ّ.ّّت مع نسبة الراضيف ككاف, %  ٓ.ِْكقميمي الرضي نجدىا 

كبذلؾ تتجو االجابات , حيف لـ تسجؿ أم اجابة راضي جدا عف ىذه العبارة 
ذكر بعض ك قد , نحك عدـ الرضي عف الحكائط الداخمية لغرؼ المسكف 

لـ يتـ انياء كتشطيب كحداتيـ بشكؿ  االسكاف أف الدكلة قد أساءت ليـ إذ
 , جدراف كحداتيـكيعتمد أغمب المستعمميف عمى أنفسيـ في صيانة , جيد 

 . تيـ الماديةاامكانيكيتكقؼ ذلؾ عمى 
 :الحكائط الداخمية لمحمامات كالمطابخ  .ِ

يف في الدراسة عمى ىذه العبارة قد بمغ بحكثيتضح مف بيانات الجدكؿ السابؽ أف متكسط إجابات الـ
ىذا يدؿ عمى ( َََ.َ), كبما أف قيمة الداللة اإلحصائية تساكم (ٓٔٔ.َ)بانحراؼ معيارم ( ّٗ.ِ)

الداخمية لمحمامات  عمى الحكائط لكيناظر االتجاه قميؿ الرض, يف معنكم بحكثأف قيمة متكسط إجابات الـ
 , شخاص القميمي الرضى ى كىي نسبة ا% ٖ.ْٓيف في الدراسة ىي بحكثعمى نسبة مف الـكالمطابخ , كأى 
عف  عمى أف ىناؾ عدـ رضىمما يدؿ , رة أجابة راضية تماما عف ىذه العبا ةك لـ تسجؿ أمٌ 

فمـ يتـ ,  لـ تتالءـ مكاد إنيائيا مع طبيعة استعمالياالحكائط الداخمية لمرافؽ الكحدة السكنية ؼ
 مساحات مناسبة خالؿ الجدراف الحمامات بكحدات مف السيراميؾ عمىجدراف المطابخ ك تكسيةو 

نما كجدت بشكؿ محدكد كاقتصادم جدا مع رداءة ا نكاع المست ,                                 .                                                        ختيار ألكانيا كسكء اعممة كا 
 (ُٕ/ْ)شكؿ 

 :ألكاف الطالء بالمسكف  .ّ
يف في الدراسة عمى ىذه بحكثيتضح مف بيانات الجدكؿ السابؽ أف متكسط إجابات الـ

( َََ.َ), كبما أف قيمة الداللة اإلحصائية تساكم (ٖٕٓ.َ)رم بانحراؼ معيا( ّٖ.ِ)العبارة قد بمغ 
عمى ألكاف الطالء  كيناظر االتجاه قميؿ الرضا, عنكم يف ـبحكثىذا يدؿ عمى أف قيمة متكسط إجابات الـ

 ةفي حيف لـ تسجؿ أمٌ %   َ.َٓبالمسكف , كبمغ مجمكع متكسط اجابة غير الراضيف كقميمي الرضي 
عف الحكائط الداخمية لغرؼ  عمى أف ىناؾ عدـ رضى مما يدؿ, أجابة راضية تماما عف ىذه العبارة

رغـ انتظاـ كاستكاء الحكائط إال أف ا صباغ المستعممة في إنيائيا لـ تكفر سيكلة الكحدات السكنية 
ا لـ تكف جدرانيا كقد ذكر بعض السكاف أف كحداتيـ عند استالمو ,ـ تطمعات السكاف كلـ تالء تنظيفيا

 .يةقتمف
 :السقؼ الداخمي لمكحدة السكنية  .ْ
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يف في الدراسة عمى ىذه العبارة قد بمغ بحكثيتضح مف بيانات الجدكؿ السابؽ أف متكسط إجابات الـ
ىذا يدؿ عمى ( َََ.َ), كبما أف قيمة الداللة اإلحصائية تساكم (ّّٕ.َ)بانحراؼ معيارم ( ُّ.ِ)

عمى السقؼ الداخمي لمكحدة  لكيناظر االتجاه قميؿ الرض, يف معنكم بحكثـأف قيمة متكسط إجابات اؿ
ك  , كىي نسبة ا شخاص قميمي الرضي% َ.َٓف في الدراسة بحكثيالسكنية , كبمغت أعمى نسبة مف الـ

عف السقؼ الداخمي  عمى أف ىناؾ عدـ رضى مما يدؿ, جابة راضية تماما عف ىذه العبارةة إً لـ تسجؿ أمٌ 
كذكر أغمب السكاف بالمشركع أنيـ قامكا بمعالجة ا سطح بالمكاد العازلة  ,الكحدات السكنية لعناصر 

 .لمرطكبة لضماف عدـ تسرب مياه ا مطار إلى داخؿ مساكنيـ 
 :ا رضية الداخمية لممسكف .ٓ

ف في الدراسة عمى ىذه العبارة قد بمغ بحكثييتضح مف بيانات الجدكؿ السابؽ أف متكسط إجابات الـ 
ىذا يدؿ عمى ( َََ.َ), كبما أف قيمة الداللة اإلحصائية تساكم (ْٖٔ.َ)بانحراؼ معيارم ( ٖٗ.ُ)

عمى ا رضية الداخمية لمكحدة  كيناظر االتجاه قميؿ الرضى, عنكم يف ـبحكثأف قيمة متكسط إجابات الـ
يمي الرضي ك كىي نسبة ا شخاص قؿ% ٖ.َٔيف في الدراسة بحكثالسكنية , كبمغت أعمى نسبة مف الـ

يالحظ ظيكر التشققات كالتحرؾ لبعض كحدات ك, جابة راضية تماما عف ىذه العبارة ة إً لـ تسجؿ أمٌ 
كالتي لـ تتكفر  , التبميط مف مكاقعيا كقد نتج ذلؾ عف سكء االستعماؿ كرداءة مكاد التشطيب المستعممة

 .فييا المتانة كالديمكمة
 :أرضيات الحمامات كالمطابخ  .ٔ

يف في الدراسة عمى ىذه العبارة قد بمغ بحكثبيانات الجدكؿ السابؽ أف متكسط إجابات الـيتضح مف 
, كبما أف قيمة الداللة اإلحصائية (ِِٔ.َ)بانحراؼ معيارم ( ْٖ.ُ)

يف بحكثىذا يدؿ عمى أف قيمة متكسط إجابات الـ( َََ.َ)تساكم 
كيناظر االتجاه قميؿ الرضي , كبمغت أعمى نسبة مف , معنكم 

ك  كىي نسبة ا شخاص قميمي الرضا% ٕ.ُٔف في الدراسة بحكثيلـا
استعممت فقد , ىذه العبارة   جابة راضية تماما عفة إً لـ تسجؿ أمٌ 

 (ُٖ/ْ)شكؿ      .كحدات البالط في إنياء أرضيات المطبخ كالحماـ كىذا اليتناسب مع طبيعة االستعماؿ
 :شبكة الكيرباء  .ٕ

يف في الدراسة عمى ىذه العبارة قد بمغ بحكثأف متكسط إجابات الـ يتضح مف بيانات الجدكؿ السابؽ
ىذا يدؿ عمى ( َََ.َ), كبما أف قيمة الداللة اإلحصائية تساكم (ِِٖ.َ)بانحراؼ معيارم ( ِٕ.ِ)

جابة ة إً , ك لـ تسجؿ أمٌ  كيناظر االتجاه متكسط الرضا, نكم يف معبحكثأف قيمة متكسط إجابات الـ
 .ق العبارةراضية تماما عف ىذ

 :شبكة الصرؼ الصحي  .ٖ
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يف في الدراسة عمى ىذه العبارة قد بمغ بحكثتضح مف بيانات الجدكؿ السابؽ أف متكسط إجابات الـم
ىذا يدؿ عمى ( َََ.َ), كبما أف قيمة الداللة اإلحصائية تساكم (ْٖٗ.َ)بانحراؼ معيارم ( َٓ.ِ)

, كبمغت أعمى نسبة مف  تجاه قميؿ الرضىكيناظر اال, عنكم يف ـبحكثأف قيمة متكسط إجابات الـ
جابة راضية تماما ة إً كىي نسبة ا شخاص قميمي الرضي ك لـ تسجؿ أمٌ % ّ.ّٓيف في الدراسة بحكثالـ

 .عف ىذه العبارة
 :الصيانة الدكرية لممسكف  .ٗ

 ف في الدراسة عمى ىذه العبارة قد بمغبحكثييتضح مف بيانات الجدكؿ السابؽ أف متكسط إجابات الـ
ىذا يدؿ عمى ( َََ.َ), كبما أف قيمة الداللة اإلحصائية تساكم (ّٓٔ.َ)بانحراؼ معيارم ( ُّ.ُ)

, كبمغت أعمى نسبة مف  كيناظر االتجاه غير راضو , يف معنكم بحكثأف قيمة متكسط إجابات الـ
تماما  جابة راضيةة إً يف ك لـ تسجؿ أمٌ كىي نسبة ا شخاص الغير راض% ٓ.ٕٖيف في الدراسة بحكثالـ

كيالحظ أف أغمب التكصيالت الصحية داخؿ الكحدات السكنية كانت خارجية مما يدؿ , عف ىذه العبارة 
 .عمى قياـ السكاف بتغييرىا لتتالءـ مع سيكلة الصيانة المتكررة 

 :تصميـ المسكف مف الناحية الجمالية  .َُ
سة عمى ىذه العبارة قد بمغ يف في الدرابحكثيتضح مف بيانات الجدكؿ السابؽ أف متكسط إجابات الـ

ىذا يدؿ عمى ( َّٔ.َ), كبما أف قيمة الداللة اإلحصائية تساكم (ُُٕ.ُ)بانحراؼ معيارم ( ٖٕ.ِ)
, كبمغت أعمى نسبة مف  كيناظر االتجاه متكسط الرضا, نكم مع بحكثيفأف قيمة متكسط إجابات الـ

بمغ مجمكع متكسط اجابة غير ك , يفكىي نسبة ا شخاص الراض% ِ.ّٗسة يف في الدرابحكثالـ
 مما يدؿ, جابة راضية تماما عف ىذه العبارةة إً في حيف لـ تسجؿ أمٌ %   ٕ.ْٔالراضيف كقميمي الرضي 
لممشركع  أختمفت الصكرة العامةفقد , عف تصميـ المسكف مف الناحية الجمالية عمى أف ىناؾ عدـ رضا

 ةكنادرا ما نجد كحدة أرضية كغابت عنو نيائيا أمٌ  ,عبارة عف دارات ذات طابقيف أك أكثرفأصبح 
فقد تـ في بعض  ,مسطحات مفتكحة فقد تـ التعامؿ مع أغمبيا كتنكع ذلؾ بناء عمى مساحتيا كمكقعيا

كىذا الحاؿ بالنسبة  غمب المشاريع  , ضافة كحدة سكنية متكاممة فييا مككنة مف طابقيف ىحياف إً ا
 .مما أثر عمى مظيره الجمالي  مناطؽ ا خرلالمشابية في أغمب اؿ ا رضية

 :ستخداـ النكافذ دكف التسبب في مضايقة الجيراف ا .ُُ
يف في الدراسة عمى ىذه العبارة قد بمغ بحكثيتضح مف بيانات الجدكؿ السابؽ أف متكسط إجابات الـ

يدؿ عمى  ىذا( ََْ.َ), كبما أف قيمة الداللة اإلحصائية تساكم (ُّٔ.ُ)بانحراؼ معيارم ( ٗٔ.ِ)
, كبمغت أعمى نسبة مف  كيناظر االتجاه متكسط الرضا, نكم يف معبحكثأف قيمة متكسط إجابات الـ

مجمكع متكسط ًإجابة غير الراضيف يف كبمغ كىي نسبة ا شخاص الراض% ٕ.ُّسة ف في الدرابحكثيالـ
أف عمى مما يدؿ , رةجابة راضية تماما عف ىذه العباة إً في حيف لـ تسجؿ أمٌ %   ٗ.َْ كقميمي الرضا
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عتماد نظاـ االرتدادات في بيتؾ حرمة تاح الكحدة السكنية عمى الخارج كانؼاكسبب , ىناؾ عدـ رضي 
كما ,  الجكار فمجرد االرتداد متريف أك ثالث مف حدكد الممكية الخاصة ال يحقؽ الخصكصية البصرية

سقيفة في ىتؾ احتراـ الخصكصية الذاتية ساىـ انعداـ كجكد أم معالجات تقميدية كالمشربيات أك نظاـ اؿ
رفع مستكل السكر الخارجي بعدة ًإلى كلتحقيؽ بعض الخصكصية لجأ السكاف , لساكني الكحدة السكنية 

 . الشكؿ الخارجي لممسكفًإلى  في النكافذ مما أساء كاستخدـ الزجاج المكبح, أساليب 
 :التيكية الطبيعية داخؿ المسكف  .ُِ

يف في الدراسة عمى ىذه العبارة قد بمغ بحكثالجدكؿ السابؽ أف متكسط إجابات الـيتضح مف بيانات 
ىذا يدؿ عمى ( َََ.َ), كبما أف قيمة الداللة اإلحصائية تساكم (ُٗٔ.َ)بانحراؼ معيارم ( ُٕ.ّ)

مسطحات أحدثت زيادة اؿ,  اكيناظر االتجاه متكسط الرض, يف معنكم بحكثأف قيمة متكسط إجابات الـ
الكحدة السكنية المجاكرة ًإلى السكني أك مف خالؿ ضـ المساحات المفتكحة  كفة داخؿ مسطح المبنىالمسؽ
كلـ نعد , فقد غابت نيائيا داخؿ المشركع المسطحات المفتكحة ,خالال مناخيا داخؿ الكحدة كخارجيا, ليا 

فمـ تدرس , المناخي صمي لممشركع ما غاب معو دكرىا في تحقيؽ التكيؼ  ى ال عمى المخطط انراىا إً 
يجاد أفنية داخمية تعمؿ عمى التعديؿ المناخي بما يسمح بزيادة حركة اليكاء أك إً ضافات التي أجريت إلً ا

ضاءة الطبيعية لبعض إلً داخؿ الكحدة السكنية أنما جاءت أغمب ىذه التعديالت عشكائية ألغت التيكية كا
 .عتماد عمى أجيزة التكييؼ الصناعية الاف ؿالفراغات الداخمية لمكحدة السكنية مما ألجأ السؾ

 :ضاءة الطبيعية داخؿ المسكف إلً ا .ُّ
يف في الدراسة عمى ىذه العبارة قد بمغ بحكثيتضح مف بيانات الجدكؿ السابؽ أف متكسط إجابات الـ

ىذا يدؿ عمى أف (َََ.َ), كبما أف قيمة الداللة اإلحصائية تساكم (ُِٕ.َ)بانحراؼ معيارم ( ِٕ.ّ)
يف في الدراسة بحكث, كأعمى نسبة مف الـ بحكثيف معنكم, كيناظر االتجاه راضو متكسط إجابات الـ قيمة
 .يف كىي نسبة ا شخاص الراض% ِ.ٗٔىي 

 :دخكؿ الشمس بكمية كافية .ُْ
يف في الدراسة عمى ىذه العبارة قد بمغ بحكثيتضح مف بيانات الجدكؿ السابؽ أف متكسط إجابات الـ

ىذا يدؿ عمى أف (َََ.َ), كبما أف قيمة الداللة اإلحصائية تساكم (ٔٗٔ.َ)معيارم بانحراؼ ( ٗٔ.ّ)
يف في الدراسة بحكث, كأعمى نسبة مف الـ بحكثيف معنكم, كيناظر االتجاه راضو قيمة متكسط إجابات الـ

 .يف ىي نسبة ا شخاص الراضك% َٕىي 
 
 

 :العزؿ الحرارم لمحكائط .ُٓ
يف في الدراسة عمى ىذه العبارة قد بمغ بحكثف متكسط إجابات الـيتضح مف بيانات الجدكؿ السابؽ أ

ىذا يدؿ عمى أف (ََّ.َ),كبما أف قيمة الداللة اإلحصائية تساكم(ََٔ.ُ)بانحراؼ معيارم (ِٕ.ِ)
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يف بحكث, كبمغت أعمى نسبة مف الـ عنكم, كيناظر االتجاه متكسط الرضايف ـبحكثقيمة متكسط إجابات الـ
جابة غير الراضيف كقميمي ىي نسبة ا شخاص قميمي الرضا كبمغ مجمكع متكسط إً ك% ٖ.ّٓفي الدراسة

 . عمى عدـ رضى مما يدؿ, جابة راضية تماما عف ىذه العبارةة إً في حيف لـ تسجؿ  أمٌ % ٔ.ْٔالرضي
 :العزؿ الصكتي لمحكائط  .ُٔ

العبارة قد بمغ  يف في الدراسة عمى ىذهبحكثيتضح مف بيانات الجدكؿ السابؽ أف متكسط إجابات الـ
ىذا يدؿ عمى أف (َََ.َ), كبما أف قيمة الداللة اإلحصائية تساكم (ُِْ.ُ)بانحراؼ معيارم ( ّْ.ِ)

ف بحكثي, كبمغت أعمى نسبة مف الـ معنكم, كيناظر االتجاه قميؿ الرضا بحكثيفقيمة متكسط إجابات الـ
جابة راضية تماما عف ىذه ة إً أمٌ  ك لـ تسجؿ , كىي نسبة ا شخاص غير الراضيف % ٓ.ِّفي الدراسة 

 . عمى أف ىناؾ عدـ رضى مما يدؿ, العبارة

 :الخصكصية البصرية لمفراغات .ُٕ
في الدراسة عمى ىذه العبارة قد بمغ  بحكثيفيتضح مف بيانات الجدكؿ السابؽ أف متكسط إجابات الـ

ىذا يدؿ عمى أف (ََُ.َ), كبما أف قيمة الداللة اإلحصائية تساكم (ََٕ.ُ)بانحراؼ معيارم ( ٖٔ.ِ)
يف بحكث, كبمغت أعمى نسبة مف الـ الرضا يف معنكم, كيناظر االتجاه متكسطبحكثقيمة متكسط إجابات الـ

غير الراضيف كقميمي جابة كبمغ مجمكع متكسط إً ,  كىي نسبة ا شخاص الراضيف% ّ.ِٖفي الدراسة 
عمى أف ىناؾ عدـ مما يدؿ , جابة راضية تماما عف ىذه العبارةة إً في حيف لـ تسجؿ  أمٌ % ُ.ّْ الرضا
كعمكما لـ يتـ تكزيع الفراغات داخؿ الكحدة السكنية بشكؿ يحقؽ خصكصية كؿ فراغ عف اآلخر ,  رضى

كلـ يتـ كضع أجزاء الخدمات العامة عمى السكر الخارجي لمكحدة السكنية , خاصة فراغ النـك كاالستقباؿ 
 .ؼ البيت عمى الغرباء كأخذ قراءات عدادات المرافؽ العامة لضماف عدـ انكشا
 :مامية كالخمفية  ى ستخداـ اارتدادات اًإمكانية ا .ُٖ
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يف في الدراسة عمى ىذه العبارة قد بمغ بحكثيتضح مف بيانات الجدكؿ السابؽ أف متكسط إجابات الـ
ىذا يدؿ عمى أف (َََ.َ)تساكم , كبما أف قيمة الداللة اإلحصائية (َِْ.ُ)بانحراؼ معيارم ( ٖٓ.ِ)

عنكم, كيناظر يف ـبحكثقيمة متكسط إجابات الـ
جابة ة إً , كلـ تسجؿ  أمٌ  االتجاه قميؿ  الرضا

أف  عمى مما يدؿ, راضية تماما عف ىذه العبارة
لعدـ الرضا عف تكفر ًإمكانية  ىناؾ ميؿو و 

كقد كاف , مامية كالخمفية  ى ستخداـ االرتدادات اا
مكانية ليذه المساحات ىك تكفير إً  الرئيس الدكر

ضافة عدا ذلؾ فقد تباينت أنكاع إلً التكسع كا
أك  ,أك مكاف لمتخزيف العشكائي ,حياف مرآب لمسيارة , أك منشر لمثياب ى استعماليا فكانت في بعض ا

يمكف تجييزىا لمعب استخداميا كحدائؽ منزلية داخمية مكانية إً كغاب عنيا نيائيا ... تركت ميممة 
راجيح أك تنسيقيا بنكافير كنباتات كعرائش تظمؿ جمساتيا لخمؽ بيئة أى حكاض رمؿ أك أى بتكفير طفاؿ  ى ا

, سرة  ي فراد اأى كتنعش الكجداف كتقكل الركابط االجتماعية بيف  ,طبيعة جمالية داخؿ الكحدة تريح النفس
تأثيران كاضحان عمى طبيعة استعماؿ ىذه المساحات كعمكما أثر المستكل االقتصادم كالثقافي لألسرة 

                                                            .المفتكحة داخؿ الكحدة السكنية
 ( ُٗ/ْ)شكؿ                                                              

 :مة التصميـ الداخمي لمعادات كالتقاليدءمال
يف في الدراسة عمى ىذه العبارة قد بمغ بحكثف بيانات الجدكؿ السابؽ أف متكسط إجابات الـيتضح ـ

ىذا يدؿ عمى أف (َََ.َ), كبما أف قيمة الداللة اإلحصائية تساكم (ُِْ.ُ)بانحراؼ معيارم ( ٕٕ.ّ)
يف في بحكث, كبمغت أعمى نسبة مف الـ معنكم, كيناظر االتجاه راضو  بحكثيفقيمة متكسط إجابات الـ

 كىي نسبة ا شخاص الراضيف تماما % ٕ.ُْالدراسة 
رضي لمكحدة السكنية مركنة عالية في التعديؿ كالتغيير كالحذؼ كاالضافة لتمبية  ى أتاح التصميـ ا

كلكف جاءت أغمب ىذه التعديالت عشكائية كأضرت ,االحتياجات كالمتطمبات الكظيفية الخاصة بكؿ أسرة
 لالعمراني لكتؿ المشركع كلكنيا حازت عمى رضبشكؿ بالغ بالتككيف 

لمكضكء كآخر لمصالة كاعتمد  محددن  ان مكافحيث أكجد البعض منيـ , السكاف
 ان كما أكجد البعض اآلخر أفراف, ذلؾ بشكؿ كبير عمى درجة الميكؿ الدينية

طعمة التقميدية , كجيزت بفراغ المطبخ لخبز الخبز كعمؿ ا ى  خارجية ممحقة
ات داخؿ الكحدات السكنية المحكرة لتمبية احتياجات عيد بعض المساح

ت , كما قاـ ابعمؿ  تسقيؼ جزئي لبعض مساحات االرتداد لا ضح
تمسكا بالتقاليد , البعض بتربية الدكاجف كالخراؼ داخؿ ىذه االرتدادات 
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شكؿ                                                                           .كالعادات المكركثة 
(ْ/َِ) 
 
 
 ضاءة صناعية  :الحاجة استخداـ تكييؼ كا 

 (4/19.3)جدكؿ رقـ
ضاءة صناعية       الحاجة الستخداـ تكييؼ كا 

غير  العبارة ت
 ضركرم

قميؿ 
 الضركرة

متكسط 
ضركرم  ضركرم الضركرة

المتكسط  المجمكع جدان 
 الترجح

اانحراؼ 
 المعيارم

الدالة 
 ااحصائية

 

 ااتجاه

 

1 

استخداـ 
أجيزة 
تكييؼ 

صناعية 

 120 110 6 4 0 0 العدد

4.88 0.414 

 
 

ضركرم  000.
 100.0 91.7 5.0 3.3 0.0 0.0 )%(النسبة جدان 

2 
استخداـ 
 إضاءة

صناعية 

 120 112 5 3 0 0 العدد

4.91 0.367 

 

.000 

 
ضركرم 

 100.0 93.3 4.2 2.5 0.0 0.0 )%(النسبة جدان 

 
 :لنتائج كؿ فقرة عمى حده بشيء مف التفصيؿتحميؿ كفيما يمي 

 
 :استخداـ أجيزة تكييؼ صناعية  .1
يف في الدراسة عمى ىذه العبارة قد بمغ بحكثتضح مف بيانات الجدكؿ السابؽ أف متكسط إجابات الـم

ىذا يدؿ عمى أف (َََ.َ), كبما أف قيمة الداللة اإلحصائية تساكم (ُْْ.َ)بانحراؼ معيارم ( ٖٖ.ْ)
ف بحكثييف معنكم, كيناظر االتجاه ضركرم جدا ,كبمغت أعمى نسبة مف الـبحكثقيمة متكسط إجابات الـ

  .ضركرم جداستخداـ أجيزة تكييؼ صناعية اكىي نسبة ا شخاص الذيف يركف أف %  ٕ.ُٗفي الدراسة 
 
 :صناعية إضاءةاستخداـ  .2
 

يف في الدراسة عمى ىذه العبارة قد بمغ بحكثيتضح مف بيانات الجدكؿ السابؽ أف متكسط إجابات الـ
ىذا يدؿ عمى ( َََ.َ), كبما أف قيمة الداللة اإلحصائية تساكم (ّٕٔ.َ)بانحراؼ معيارم ( ُٗ.ْ)

يف معنكم, كيناظر االتجاه ضركرم جدا , كبمغت أعمى نسبة مف بحكثأف قيمة متكسط إجابات الـ
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ضاءة الصناعية إلً ستخداـ ااكىي نسبة ا شخاص الذيف يركف أف % ّ.ّٗيف في الدراسة بحكثالـ
 .ضركرم جدا 

 
 
 التعديالت ك الصيانة: 

 
 (ّ.َِ/ْ)جدكؿ رقـ  

جراىا الساكف عمى كحدتو السكنية     التعديالت كالصيانة التي أى ى ى
  

 %النسبة العدد ااستجابة  العبارة 
 

 التعدٌالت
 100.0 120 نعم 

   ال

 100.0 120 المجموع

 
 الصٌانة
 

 98.3 118 نعم 

 1.7 2 ال

 100.0 120 المجموع
الرغبة في زيادة 

المساحة 
االرضية 
  المسقوفة

 99.2 119 نعم 

 0.8 1 ال

 100.0 120 المجموع

 
ضافة إً يتبيف مف الجدكؿ أف كؿ السكاف قد أجركا تعديالت عمى كحداتيـ السكنية كتنكعت مابيف     

ضافة متجر كحماـ إً أك, ضافة حماـ فقط إً حجرة أك حجرتيف كحماـ كمطبخ أك تكسيع المطبخ أك 
 .جراء صيانة لكحداتيـ إً كقاـ معظميـ ب, ضافة دكر ثاف أك دكريف إً كأحيانا 
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  الداخمية لممسكف تالفراغا: 

 
 (4/21.3)جدكؿ رقـ

 الداخمية لممسكف تالفراغا         

غير  العبارة ت
 ضركرم

قميؿ 
 الضركرة

متكسط 
 الضركرة

ضركرم  ضركرم
 جدان 

المتكسط  المجمكع
 الترجح

اانحراؼ 
 المعيارم

الدالة 
 ااحصائية

 

 ااتجاه

1 
عزؿ الجزء 
المخصص 

لمضيكؼ عف 
العائمة 

 120 107 10 2 0 1 العدد

4.85 0.513 

 
 

.000 
ضركرم 

 100.0 89.2 8.3 1.7 0.0 0.8 )%(النسبة جدان 

2 
كجكد مساحة 
مخصصة 

لجمكس العائمة 

 120 107 12 1 0 0 العدد

4.88 0.347 

 

.000 

 
ضركرم 

 100.0 89.2 10.0 0.8 0.0 0.0 )%(النسبة جدان 

3 

تكفر عدد 
حجرات نـك 

مالئـ لعدد أفراد 
ا سرة 

 120 101 14 3 2 0 العدد

4.78 0.568 

 
 

ضركرم  000.
 100.0 84.2 11.7 2.5 1.7 0.0 )%(النسبة جدان 

4 

تكفر أماكف 
كافية لألنشطة 

كاليكيات 
الخاصة 

 120 92 14 11 2 1 العدد

4.62 0.791 

 
 

ضركرم  000.
 100.0 76.7 11.7 9.2 1.7 0.8 )%(النسبة جدان 

تكفر مخزف  5
داخؿ البيت 

 120 96 18 3 1 2 العدد
4.71 0.715 

 

.000 
ضركرم 

 100.0 80.0 15.0 2.5 0.8 1.7 )%(النسبة جدان 

6 
مراعاة الزيادة 

المتكقعة في عدد 
أفراد ا سرة 

 120 91 16 5 4 4 العدد

4.55 0.969 

 
 

.000 

 

ضركرم 
 100.0 75.8 13.3 4.2 3.3 3.3 )%(النسبة جدان 

7 

مراعاة كبار 
السف كذكم 
اإلحتياجات 

الخاصة 

 120 92 15 7 3 3 العدد

4.58 0.904 

 
 

ضركرم  000.
 100.0 76.7 12.5 5.8 2.5 2.5 )%(النسبة جدان 
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 :لنتائج كؿ فقرة عمى حده بشيء مف التفصيؿتحميؿ كفيما يمي 
 

 :عزؿ الجزء المخصص لمضيكؼ عف العائمة .1

 
قد بمغ  يف في الدراسة عمى ىذه العبارةبحكثيتضح مف بيانات الجدكؿ السابؽ أف متكسط إجابات الـ

ىذا يدؿ عمى أف (َََ.َ), كبما أف قيمة الداللة اإلحصائية تساكم (ُّٓ.َ)بانحراؼ معيارم ( ٖٓ.ْ)
يف بحكثيف معنكم, كيناظر االتجاه ضركرم جدا , كبمغت أعمى نسبة مف الـبحكثقيمة متكسط إجابات الـ

عزؿ ـ ينجح تصميـ الكحدة السكنية في فؿ,  ضركرم جدا% ٖٗفي الدراسة 
فمكقع المدخؿ كمساحتو لـ يفيا بالغرض  زء المخصص لمضيكؼ عف العائمةالج

فعالكة عمى دكرة الكظيفي كفراغ انتقالى فيك عنصر أساسي في  ,المناط بو
تأكيد خصكصية المنزؿ كالتعريؼ بيكية ساكنيو كقد تـ تحكيره بشكؿ كبير داخؿ 

كما قاـ أغمب , أغمب الكحدات السكنية في محاكلة لتأكيد خصكصية فراغاتيا 
ـ مع طبيعة استعماليا ءضافة مربكعة خارجية كحماـ ممحؽ بيا  ليتالإالسكاف ب

 زاببناء الع ى حياف غرفة ا ى فقد كانت في أغمب ا
كفي استقباؿ  ,سرة تستعمؿ في النكـ ليالن  ي داخؿ ا

ساليب محاكلة كقد تباينت أ, الزكار مف الرجاؿ نيارا
عف باقي  قكفصؿ تحقيؽ الخصكصية ليذا الفراغ

, فقده خصكصيتو الذاتية أفراغات المسكف بما ى 
حتكل ىذا الفراغ عمى جياز إذاعة مرئية كجمسات أى ك
الجانبية ك المركزية  في    رضية كبعض الطاكالتأى 

 , أغمب  الكحدات 
 (ُِ/ْ)شكؿ                                                                                                        

سرتيف كىك الحاؿ أي سرة كتباعدىـ خصكصان في حاؿ قطف المسكف  ي فراد اأى ككجكد فراغ كيذا زاد مف عزلة  
 . فراد ا سرة أى ينزككف تمقائيان داخؿ المربكعة بعيدان عف باقي  اباالكثر شيكعان , فالشباب  العز

 
 
 
 

 :جكد مساحة مخصصة لجمكس العائمةك.ِ
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يف في الدراسة عمى ىذه العبارة قد بمغ بحكثيتضح مف بيانات الجدكؿ السابؽ أف متكسط إجابات الـ
ىذا يدؿ عمى أف (َََ.َ), كبما أف قيمة الداللة اإلحصائية تساكم (ّْٕ.َ)بانحراؼ معيارم ( ٖٖ.ْ)

يف معنكم, بحكثقيمة متكسط إجابات الـ
كيناظر االتجاه ضركرم جدا , كبمغت أعمى 

% ِ.ٖٗيف في الدراسة بحكثة مف الـنسب
كالمالحظ أف فراغ معيشة , ضركرم جدا 

سرة عبارة عف فراغ مركزم تنفتح عميو  ي ا
ابكاب الغرؼ المحيطة كتمر عبره كؿ 

 مسارات الحركة داخؿ
 (ِِ/ْ)شكؿ                                                                                             

ذاعة إلً حاديث أك مشاىدة ا ى فرادىا كتبادليـ اأى لتقاء الالكحدة , مما غيب دكره االجتماعي كفراغ مميز  
سر بعضيـ عف  ي فراد اأى داخؿ غرفتو مما زاد عزلة  ؿه فراد إلى ا نزكاء ؾ ى المرئية كبالتالي لجأ أغمب ا

كاالسترخاء ككنو ممر عبكر دائـ االستخداـ مف قبؿ بعض , كما غاب دكره الفسيكلكجي في تحقيؽ الراحة 
ك لـ تتضح معالـ تأثيث ىذا الفراغ داخؿ معظـ , سرة كمف بعض ضيكفيا كخاصة النساء  ي فراد اأى جميع 

فقد كاف عند  بعض السكاف عبارة عف فراغ مفتكح غير كارد االستعماؿ كجدت بو  ,الكحدات السكنية
حيانان أخرل عمى طاكلة أك كضعت في أركانو ثالجة أك جياز تجميد كفي أى مكتبة أك لكحة جدارية كاحتكل 

بكاب الستعمميا ليالن في النكـ ,  رضية في الفراغات بيف فتحات ا حياف تكزعت الجمسات ا ى بعض ا
كبالتالي نجد أف تصميـ غرفة المعيشة الداخمية لـ يحقؽ , كتحكؿ في احياف أخرم إلى فراغ مدخؿ 

 . تحكيره  إلى نما سعى العديد مف السكافإً اط بو كلـ يعبر بكضكح عف شخصية ساكنية كالغرض المف

 
 : لعدد أفراد ا سرة ئمةكفر عدد حجرات نـك مالت.ّ 

 

يتضح مف بيانات الجدكؿ السابؽ أف متكسط إجابات 
( ٖٕ.ْ)يف في الدراسة عمى ىذه العبارة قد بمغ بحكثالـ

أف قيمة الداللة  , كبما(ٖٔٓ.َ)بانحراؼ معيارم 
ىذا يدؿ عمى أف قيمة (َََ.َ)اإلحصائية تساكم 
كيناظر االتجاه  يف معنكم,بحكثمتكسط إجابات الـ

 ,ضركرم جدا 
 (ِّ/ْ)شكؿ                                                                
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عدد حجرات نـك  كفرلـ يت. ضركرم جدا% ِ.ْٖيف في الدراسة بحكثكبمغت أعمى نسبة مف الـ
كانت ؼك قد أدت غرؼ النـك في أغمبيا عدة كظائؼ  ,لمعظـ الكحدات المدركسة لعدد أفراد ا سرة مةمالئ

غرفة النـك  لخرأى كأحيانا , كغرفة البنات , كغرفة الجدة , كغرفة استقباؿ النساء , حيانا غرفة المعيشة أى 
 رضية ككحدة أساسية لتأثيت ىذه الغرؼ تستعمؿ كشاع استعماؿ الجمسات ا, الرئيسية  سرة متكاممة 

ليال في غياب كاضح لألسرة في أغمب الكحدات السكنية , عدا بعض لمجمكس كالدراسة نيارا كلمنـك 
تساعيا كتخصص فراغاتيا لصغر حجـ كالتى امتازت با"  ِ-ّ" ة الطكابؽ الكحدات المحكرة المتعدد
أما الطابؽ , رضية لمنـك  ى احتكل الطابؽ ا رضي عمى الجمسات افقد , فراد أ ٓ-ّالعائالت الساكنة بيا 

كبأسرة مفردة منفصمة  ,لألطفاؿلكجدت بو حجرة نـك رئيسية بسرير مزدكج كأخر( بفالبيت ا)الثاني كالثالث 
   .أحيانا

 :تكفر أماكف كافية لألنشطة كاليكيات الخاصة.ْ
يف في الدراسة عمى ىذه العبارة قد بمغ بحكثالـيتضح مف بيانات الجدكؿ السابؽ أف متكسط إجابات 

ىذا يدؿ عمى أف (َََ.َ), كبما أف قيمة الداللة اإلحصائية تساكم (ُٕٗ.َ)بانحراؼ معيارم ( ِٔ.ْ)
يف بحكثيف معنكم, كيناظر االتجاه ضركرم جدا , كبمغت أعمى نسبة مف الـبحكثقيمة متكسط إجابات الـ

كاف ( كسط الحكش)حظ أف غياب الفناء الداخمي المركزم نال, ضركرم جدا % ٕ.ٕٔفي الدراسة 
لممارسة أماكف  تو الكظيفية في تكفيرءعنصران مشتركان بيف الكحدات المعدلة كغير المعدلة رغـ كفا

 .  نشطة كاليكيات الخاصةا
 :تكفر مخزف داخؿ البيت.ٓ

الدراسة عمى ىذه العبارة قد بمغ يف في بحكثيتضح مف بيانات الجدكؿ السابؽ أف متكسط إجابات الـ
ىذا يدؿ عمى أف (َََ.َ), كبما أف قيمة الداللة اإلحصائية تساكم (ُٕٓ.َ)بانحراؼ معيارم ( ُٕ.ْ)

يف بحكثيف معنكم, كيناظر االتجاه ضركرم جدا , كبمغت أعمى نسبة مف الـبحكثقيمة متكسط إجابات الـ
كلجأ أغمب , لداخمى لمكحدة السكنية تكفير مخزف كغاب عف التصميـ ا, ضركرم جدا % َٖفي الدراسة 

لحاقو أك بتغيير إً أك مف خالؿ تكسعة المطبخ ك, ضافتو كعنصر قائـ بذاتو في االرتدادات إلالسكاف 
 .  استعماؿ دكرة المياه

 :مراعاة الزيادة المتكقعة في عدد أفراد ا سرة.ٔ
يف في الدراسة عمى ىذه العبارة قد بمغ بحكثيتضح مف بيانات الجدكؿ السابؽ أف متكسط إجابات الـ

 ىذا يدؿ عمى أف(َََ.َ), كبما أف قيمة الداللة اإلحصائية تساكم (ٗٔٗ.َ)بانحراؼ معيارم ( ٓٓ.ْ)
يف بحكثيف معنكم, كيناظر االتجاه ضركرم جدا , كبمغت أعمى نسبة مف الـبحكثقيمة متكسط إجابات الـ

 .ضركرم جدا% ٖ.ٕٓفي الدراسة 
 :اة كبار السف كذكم اإلحتياجات الخاصةمراع.ٕ
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في الدراسة عمى ىذه العبارة قد بمغ  بحكثيفيتضح مف بيانات الجدكؿ السابؽ أف متكسط إجابات الـ
ىذا يدؿ عمى أف (َََ.َ), كبما أف قيمة الداللة اإلحصائية تساكم (َْٗ.َ)بانحراؼ معيارم( ٖٓ.ْ)

 بحكثيفمعنكم, كيناظر االتجاه ضركرم جدا , كبمغت أعمى نسبة مف الـ بحكثيفقيمة متكسط إجابات الـ
 . كبار السف كذكم اإلحتياجات الخاصةاحتياجات أىف تراعي  جدايركف مف الضركرم %ٕ.ٕٔفي الدراسة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 المشكالت ااجتماعية:                                      

 (4/22.3)جدكؿ رقـ                                        
 المشكالت االجتماعية     

قميمة  العبارة ت
عالية  عالية متكسط قميمة جدان 

المتكسط  المجمكع جدان 
 الترجح

اانحراؼ 
 المعيارم

الدالة 
 ااحصائية

 

 ااتجاه
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مشاجرات داخؿ  1
اسرة ا ي 

 120 16 33 23 48 0 العدد
3.14 1.095 

 
 
.159 

 متكسطة
 100.0 13.3 27.5 19.2 40.0 0.0 )%(النسبة

التصنت مف  2
قبؿ الجيراف 

 120 22 36 11 51 0 العدد
3.24 1.188 

 
 متكسطة 028.

 100.0 18.3 30.0 9.2 42.5 0.0 )%(النسبة

3 
كجكد مشاجرات 

دائمة مع 
الجيراف بسبب 

االطفاؿ 

 120 22 25 32 39 2 العدد

3.22 1.139 

 
 
 متكسطة 039.

 100.0 18.3 20.8 26.7 32.5 1.7 )%(النسبة

4 
التشاجر مع 

الجيراف بسبب 
ىماؿ النظافة إ

 120 16 33 35 33 3 العدد

3.22 1.070 

 
 متكسطة 029.

 100.0 13.3 27.5 29.2 27.5 2.5 )%(النسبة

5 
التشاجر مع 

الجيراف بسبب 
ىماؿ صيانة إ

المجارم 

 120 11 28 43 34 4 العدد

3.07 1.010 

 
 
 متكسطة 471.

 100.0 9.2 23.3 35.8 28.3 3.3 )%(النسبة

مف  إزعاجىناؾ  6
ضجة الجيراف 

 120 28 41 24 27 0 العدد

3.58 1.081 

 
.000 

 
 عالية

 100.0 23.3 34.2 20.0 22.5 0.0 )%(النسبة

7 
قمة الزيارات 
المتبادلة مع 

الجيراف 

 120 2 7 36 73 2 العدد
2.45 0.708 

 
 قميمة 000.

 100.0 1.7 5.8 30.0 60.8 1.7 )%(النسبة

8 

عدـ اشتراؾ 
بناء الجيراف أ

مع بعضيـ 
في المعب 

 120 4 7 35 72 2 العدد

2.49 0.778 

 
 
 قميمة 000.

 100.0 3.3 5.8 29.2 60.0 1.7 )%(النسبة

9 

كجكد جماعات 
عدكانية مف 

بناء المشركع أ
 

 120 20 34 15 51 0 العدد

3.19 1.162 

 
 
 متكسطة 073.

 100.0 16.7 28.3 12.5 42.5 0.0 )%(النسبة

قميمة  العبارة ت
عالية  عالية متكسط قميمة جدان 

المتكسط  المجمكع جدان 
 الترجح

اانحراؼ 
 المعيارم

الدالة 
 ااحصائية

 

 الكصؼ

1
0 

انتشار البطالة 
بيف أغمب 

شباب المشركع 

 120 23 33 12 52 0 العدد

3.23 1.198 

 

.042 

 
 متكسطة

 100.0 19.2 27.5 10.0 43.3 0.0 )%(النسبة

1
1 

ضعؼ االلتزاـ 
بتعاليـ الديف 
لدل أغمب 

السكاف 

 120 6 9 48 57 0 العدد

2.70 0.816 

 
 
 

.000 
 متكسطة

 100.0 5.0 7.5 40.0 47.5 0.0 )%(النسبة

1
2 

انتشار ا مراض 
الصحية بيف 

 120 7 9 38 61 5 العدد
2.60 0.911 

 
 

.000 
 متكسطة

 100.0 5.8 7.5 31.7 50.8 4.2 )%(النسبة
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أغمب السكاف 
1
3 

كقكع حرائؽ 
بالمشركع 

 120 2 9 35 71 3 العدد
2.47 0.744 

 

 قميمة 000.
 100.0 1.7 7.5 29.2 59.2 2.5 )%(النسبة

1
4 

كقكع جرائـ 
سرقة بالمشركع 

 120 28 27 8 56 1 العدد
3.21 1.276 

 
 متكسطة 076.

 100.0 23.3 22.5 6.7 46.7 0.8 )%(النسبة

1
5 

كقكع حكادث 
بشكؿ  مركر

مستمر داخؿ 
المشركع 

 120 34 18 10 56 2 العدد

3.22 1.336 

 
 
 متكسطة 078.

 100.0 28.3 15.0 8.3 46.7 1.7 )%(النسبة

1
6 

حدكث جرائـ 
 اغتصاب
بالمشركع 

 120 0 0 8 43 69 العدد

1.49 0.622 

 
 

.000 
قميمة 
 100.0 0.0 0.0 6.7 35.8 57.5 )%(النسبة جدان 

1
7 

حدكث جرائـ 
 بالمشركعقتؿ 

 120 0 0 0 28 92 العدد
1.23 0.425 

 

.000 
قميمة 
 100.0 0.0 0.0 0.0 23.3 76.7 )%(النسبة جدان 

 
 :لنتائج كؿ فقرة عمى حده بشيء مف التفصيؿتحميؿ كفيما يمي 

 :سرة ي مشاجرات داخؿ ا .1

في الدراسة عمى ىذه العبارة قد بمغ  بحكثيفيتضح مف بيانات الجدكؿ السابؽ أف متكسط إجابات الـ
ىذا يدؿ عمى أف (َِٖ.َ), كبما أف قيمة الداللة اإلحصائية تساكم (َٓٗ.ُ)بانحراؼ معيارم ( ُْ.ّ)

شخاص  ى جابات اإً حصائيا , كبالمقارنة بيف مجمكع متكسطات إً غير داؿ  بحكثيفقيمة متكسط إجابات الـ
, كنسبة %  ّ.َْف نسبتيا بمغت أى الية جدا داخؿ ا سرة نجد الذيف يركف كجكد المشاجرات العالية كالع

أجابة عمى كجكد مشاجرات قميمة جدا داخؿ  يةفي حيف لـ تسجؿ  أ, %  َ.َْالمشاجرات بدرجة قميمة 
 .ا سرة 
 :التصنت مف قبؿ الجيراف .2

رة قد بمغ في الدراسة عمى ىذه العبا بحكثيفيتضح مف بيانات الجدكؿ السابؽ أف متكسط إجابات الـ
ىذا يدؿ عمى أف (ُٗٓ.َ), كبما أف قيمة الداللة اإلحصائية تساكم (ُٖٖ.ُ)بانحراؼ معيارم ( ِْ.ّ)

حصائيا , كسجمت أعمى نسبة لكجكد مشكالت قميمة مف تصنت إً غير داؿ  بحكثيفقيمة متكسط إجابات الـ
ص الذيف يركف كجكد شخا ى جابات اإً كبالمقارنة بيف مجمكع متكسطات %  ٓ.ِْالجيراف ككانت  

 يهة, كلـ تسجؿ  أ%  ّ.ْٖف نسبتيا بمغت أى المشكالت العالية كالعالية جدا مف تصنت الجيراف  نجد 
 .أجابة عمى كجكد مشكالت قميمة جدا 

 :كجكد مشاجرات دائمة مع الجيراف بسبب ااطفاؿ .3
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ىذه العبارة قد بمغ  في الدراسة عمى بحكثيفيتضح مف بيانات الجدكؿ السابؽ أف متكسط إجابات الـ
ىذا يدؿ عمى أف (َّٗ.َ), كبما أف قيمة الداللة اإلحصائية تساكم (ُّٗ.ُ)بانحراؼ معيارم ( ِِ.ّ)

حصائيا , كسجمت أعمى نسبة لكجكد مشاجرات قميمة مع إً غير داؿ  بحكثيفقيمة متكسط إجابات الـ
شخاص الذيف  ى جابات اإً طات كبالمقارنة بيف مجمكع متكس%  ٓ.ِّالجيراف بسبب ا طفاؿ ككانت  

شخاص الذيف يركف كجكد  ى جابات اإً مع %  ُ.ّٗيركف كجكد المشاجرات العالية كالعالية جدا بنسبة 
مف المجيبيف لترجيح كجكد  يآلمما يدؿ عمى أف ىناؾ ـ%  ِ.ّْالمشاجرات القميمة كالقميمة جدا بنسبة 

 .المشاجرات الدائمة بيف الجيراف بسبب ا طفاؿ

 :ىماؿ النظافةإً التشاجر مع الجيراف بسبب  .4

في الدراسة عمى ىذه العبارة قد بمغ  بحكثيفيتضح مف بيانات الجدكؿ السابؽ أف متكسط إجابات الـ
ىذا يدؿ عمى أف (َِٗ.َ), كبما أف قيمة الداللة اإلحصائية تساكم (ََٕ.ُ)بانحراؼ معيارم ( ِِ.ّ)

حصائيا , كبالمقارنة بيف مجمكع متكسطات اجابات االشخاص إً غير داؿ  بحكثيفقيمة متكسط إجابات الـ
شخاص الذيف يركف  ى جابات اإً مع %  ٖ.َْالذيف يركف كجكد المشاجرات العالية كالعالية جدا بنسبة 

مف المجيبيف لترجيح  الن مما يدؿ عمى أف ىناؾ مي%  َّكجكد المشاجرات القميمة كالقميمة جدا بنسبة 
 .ئمة بيف الجيراف بسبب أىماؿ النظافة كجكد المشاجرات الدا

 :اىماؿ صيانة المجارمإً التشاجر مع الجيراف بسبب .5

في الدراسة عمى ىذه العبارة قد بمغ  بحكثيفيتضح مف بيانات الجدكؿ السابؽ أف متكسط إجابات الـ
ىذا يدؿ عمى أف (ُْٗ.َ), كبما أف قيمة الداللة اإلحصائية تساكم (ََُ.ُ)بانحراؼ معيارم ( َٕ.ّ)

شخاص  ى جابات اإً حصائيا , كبالمقارنة بيف مجمكع متكسطات إً غير داؿ  بحكثيفقيمة متكسط إجابات الـ
شخاص الذيف يركف  ى جابات اإً مع %  ٓ.ِّالية جدا بنسبة الذيف يركف كجكد المشاجرات العالية كالع

مف المجيبيف لترجيح  آلن مما يدؿ عمى أف ىناؾ مي%  ٔ.ُّكجكد المشاجرات القميمة كالقميمة جدا بنسبة 
 .كجكد المشاجرات بيف الجيراف بسبب أىماؿ صيانة المجارم 

 :مف ضجة الجيراف إزعاجىناؾ  .6

في الدراسة عمى ىذه العبارة قد بمغ  بحكثيفأف متكسط إجابات الـ يتضح مف بيانات الجدكؿ السابؽ
ىذا يدؿ عمى أف (َََ.َ), كبما أف قيمة الداللة اإلحصائية تساكم (َُٖ.ُ)بانحراؼ معيارم ( ٖٓ.ّ)

زعاج إً كالذم سجؿ أعمى نسبة لكجكد  حصائيا , كيناظر االتجاه عاؿو إً داؿ  بحكثيفقيمة متكسط إجابات الـ
 .  %ِ.ّْجيراف ككاف بنسبة مف ضجة اؿ

 :قمة الزيارات المتبادلة مع الجيراف .7

في الدراسة عمى ىذه العبارة قد بمغ  بحكثيفيتضح مف بيانات الجدكؿ السابؽ أف متكسط إجابات الـ
ىذا يدؿ عمى أف (َََ.َ), كبما أف قيمة الداللة اإلحصائية تساكم (َٖٕ.َ)بانحراؼ معيارم ( ْٓ.ِ)
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حصائيا , كيناظر االتجاه قميمة  كالذم سجؿ أعمى نسبة كقدرىا إً داؿ  بحكثيفت الـقيمة متكسط إجابا
 . كىذا يدؿ عمى كجكد زيارات متبادلة بيف الجيراف %  ٖ.َٔ

 

 :بناء الجيراف مع بعضيـ في المعبأى  عدـ اشتراؾ .8

في الدراسة عمى ىذه العبارة قد بمغ  بحكثيفيتضح مف بيانات الجدكؿ السابؽ أف متكسط إجابات الـ
ىذا يدؿ عمى أف (َََ.َ), كبما أف قيمة الداللة اإلحصائية تساكم (ٖٕٕ.َ)بانحراؼ معيارم ( ْٗ.ِ)

%  َٔحصائيا,كيناظر االتجاه قميمة  كالذم سجؿ أعمى نسبة كقدرىاإً داؿ  بحكثيفقيمة متكسط إجابات الـ
 .كلكف في نطاؽ ضيؽ ىـ في المعب شتراؾ أبناء الجيراف مع بعضيعني ذلؾ اك

  

 :بناء المشركعأى كجكد جماعات عدكانية مف  .9

في الدراسة عمى ىذه العبارة قد بمغ  بحكثيفيتضح مف بيانات الجدكؿ السابؽ أف متكسط إجابات الـ
ىذا يدؿ عمى أف (َّٕ.َ), كبما أف قيمة الداللة اإلحصائية تساكم (ُِٔ.ُ)بانحراؼ معيارم ( ُٗ.ّ)

شخاص  ى جابات اإً كبالمقارنة بيف مجمكع متكسطات , غير داؿ احصائيا  بحكثيفقيمة متكسط إجابات الـ
مع %  ْٓبناء المشركع بدرجة عالية كعالية جدا بنسبة الذيف يركف كجكد الجماعات العدكانية مف أ

نسبة لكجكد  يهةفي غياب أه %  ٓ.ِْشخاص الذيف يركف كجكد الجماعات القميمة بنسبة  ى جابات اإً 
 .الجماعات القميمة جدا 

 :انتشار البطالة بيف أغمب شباب المشركع .10

الدراسة عمى ىذه العبارة قد بمغ  في بحكثيفيتضح مف بيانات الجدكؿ السابؽ أف متكسط إجابات الـ
ىذا يدؿ عمى أف (َِْ.َ), كبما أف قيمة الداللة اإلحصائية تساكم (ُٖٗ.ُ)بانحراؼ معيارم ( ِّ.ّ)

شخاص  ى جابات اإً حصائيا , كبالمقارنة بيف مجمكع متكسطات إً غير داؿ  بحكثيفقيمة متكسط إجابات الـ
كالذيف يركف أنيا قميمة نسبتيـ %  ٕ.ْٔلية جدا بنسبة نتشار البطالة بصكرة عالية كعااالذيف يركف 

 .نتشار البطالة بيف شباب المشركع كاف قميال جدا اأجابة تدؿ عمى أف  ة, كلـ تسجؿ  أم%  ّ.ّْ
 

 :ضعؼ االتزاـ بتعاليـ الديف لدل أغمب السكاف .11

في الدراسة عمى ىذه العبارة قد بمغ  بحكثيفيتضح مف بيانات الجدكؿ السابؽ أف متكسط إجابات الـ
ىذا يدؿ عمى أف (َََ.َ), كبما أف قيمة الداللة اإلحصائية تساكم (ُٖٔ.َ)بانحراؼ معيارم ( َٕ.ِ)

 . حصائيا , كيناظر االتجاه متكسط إً داؿ  بحكثيفقيمة متكسط إجابات الـ
 :انتشار ا مراض الصحية بيف أغمب السكاف .12
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في الدراسة عمى ىذه العبارة قد بمغ  بحكثيفابؽ أف متكسط إجابات الـيتضح مف بيانات الجدكؿ الس
ىذا يدؿ عمى أف (َََ.َ), كبما أف قيمة الداللة اإلحصائية تساكم (ُُٗ.َ)بانحراؼ معيارم ( َٔ.ِ)

 . داؿ احصائيا , كيناظر االتجاه متكسط كأعمي نسبة كانت قميمة  بحكثيفقيمة متكسط إجابات الـ
 

 :لمشركعكقكع حرائؽ با .13

في الدراسة عمى ىذه العبارة قد بمغ  بحكثيفيتضح مف بيانات الجدكؿ السابؽ أف متكسط إجابات الـ    
ىذا يدؿ عمى أف (َََ.َ), كبما أف قيمة الداللة اإلحصائية تساكم (ْْٕ.َ)بانحراؼ معيارم ( ْٕ.ِ)

كقد سجمت أعمى نسبة مف  ,حصائيا , كيناظر االتجاه قميمة إً داؿ  بحكثيفقيمة متكسط إجابات الـ
 % . ِ.ٗٓجابات كبمغت إلا

 :كقكع جرائـ سرقة بالمشركع .14

في الدراسة عمى ىذه العبارة قد بمغ  بحكثيفيتضح مف بيانات الجدكؿ السابؽ أف متكسط إجابات الـ
ىذا يدؿ عمى أف (َٕٔ.َ), كبما أف قيمة الداللة اإلحصائية تساكم (ِٕٔ.ُ)بانحراؼ معيارم ( ُِ.ّ)

شخاص  ى جابات اإً مجمكع متكسطات  حصائيا , كبالمقارنة بيفإً غير داؿ  بحكثيفمتكسط إجابات الـ قيمة
كالذيف يركف أنيا قميمة %  ٖ.ْٓالذيف أجابكا بكقكع جرائـ سرقة بالمشركع بنسبة عالية كعالية جدا بنسبة 

 % . ٓ.ْٕكقميمة جدا كانت نسبتيـ 

 :كعبشكؿ مستمر داخؿ المشر كقكع حكادث مركر .15

في الدراسة عمى ىذه العبارة قد بمغ  بحكثيفيتضح مف بيانات الجدكؿ السابؽ أف متكسط إجابات الـ    
ىذا يدؿ عمى أف (َٖٕ.َ), كبما أف قيمة الداللة اإلحصائية تساكم (ّّٔ.ُ)بانحراؼ معيارم ( ِِ.ّ)

شخاص  ى جابات اإً حصائيا , كبالمقارنة بيف مجمكع متكسطات إً غير داؿ بحكثيف قيمة متكسط إجابات الـ
كالذيف يركف أنيا %  ّ.ّْالذيف أجابكا بكقكع حكادث مركر بالمشركع بنسبة عالية كعالية جدا بنسبة 

 %. ْ.ْٖقميمة كقميمة جدا كانت نسبتيـ 
 :بالمشركع اغتصابحدكث جرائـ  .16

ف في الدراسة عمى ىذه العبارة قد بمغ بحكثيبات الـيتضح مف بيانات الجدكؿ السابؽ أف متكسط إجا   
ىذا يدؿ عمى أف (َََ.َ), كبما أف قيمة الداللة اإلحصائية تساكم (ِِٔ.َ)بانحراؼ معيارم ( ْٗ.ُ)

كقد سجمت أعمى نسبة مف , حصائيا , كيناظر االتجاه قميمة جدا إً داؿ  بحكثيفقيمة متكسط إجابات الـ
تجاىات الجابات عف ىذه العبارة في اإً ت في اتجاة قميمة جدا كلـ تسجؿ ككاف%  ٓ.ٕٓا جابات كبمغت 

 .متكسطة كعالية كعالية جدا 
 :بالمشركعحدكث جرائـ قتؿ  .17

في الدراسة عمى ىذه العبارة قد بمغ  بحكثيفيتضح مف بيانات الجدكؿ السابؽ أف متكسط إجابات الـ    
ىذا يدؿ عمى أف (َََ.َ), كبما أف قيمة الداللة اإلحصائية تساكم (ِْٓ.َ)بانحراؼ معيارم ( ِّ.ُ)
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كقد سجمت أعمى نسبة مف , حصائيا , كيناظر االتجاه قميمة جدا إً داؿ  بحكثيفقيمة متكسط إجابات الـ
تجاىات الجابات عف ىذه العبارة في اإً ليمة جدا كلـ تسجؿ كجاءت في اتجاة ؽ%  ٕ.ٕٔجابات كبمغت إلً ا

 .متكسطة كعالية كعالية جدا 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

 :مشركع الفرناج السكنيالبيئة السكنية ؿتحميؿ ممخص نتائج . 4/4

 
 :بيئة المشركع الخارجية: أكا 

 
 بدراسة المتغيرات الخاصة بمدل رضا السكاف عف مكقع المشركع السكني ك محيطو ,

راء أفراد العينة باتجاه قميمي الرضا عف متغير مكقع المشركع السكني ك رأل معظـ السكاف أف آجاءت 
كتكفر المباني الثقافية , ساسية بمكقع المشركع كمحيطو  ى في تكفر المرافؽ كالخدمات ا ان ىناؾ نقص

ايفائو كدرجةإً , لسكاف باالنتماء لممشركع حساس اإً طفاؿ مما قمؿ مف  ى كاالماكف الترفييية كمالعب ا
المكقع مف نقص في تكفر المرافؽ الحيكية كشبكة الصرؼ الصحي  لكما عاف, ساسية  ى باحتياجاتيـ ا

  .المشركع السكني كمحيطورضى السكاف عف مكقع , لتحديد درجة ( ت)اختبار جراء إً كتـ , المتكاممة 

 

 (4/16.4)جدكؿ رقـ                                         
 مكقع المشركع السكني كمحيطو                                  

المتكسط 
 الحسابي

اانحراؼ 
 المعيارم

 (ت ) قيمة 
الدالة اإلحصائية 

P_value 

 ااتجاه
 

 راضي 0.000 15.531 0.430 3.61
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كباستعراض الجدكؿ السابؽ نجد أف متكسط استجابة أفراد عينة الدراسة داؿ إحصائيا عف جميع        
كىذا  َّْ.َبانحراؼ معيارم  ُٔ.ّالمتغيرات المتعمقة بمكقع المشركع السكني كمحيطو كيساكم 

 .يطوفراد عينة الدراسة راضيف عف مكقع المشركع السكني ك محأى ف أى م أى  ّكبر مف أى المتكسط 
 

   بدراسة المتغيرات الخاصة بمدل رضا السكاف عف التجمعات السكنية لكحدات المشركع ,
كؿ الخاص  ى عف جميع المتغيرات ماعداالمتغير ا أتجاه غير راضو اراء أفراد العينةآفقد أخذت معظـ 

( ت)اختبار كقد تـ استخداـ , بالشكؿ الخارجي لتجمع الكحدات السكنية فقد أخذ اتجاه متكسط الرضا 
 .عف التجمعات السكنية بالمشركع  ارضلتحديد درجة اؿ

 

 

 

 

 (4/17.4)جدكؿ رقـ

 التجمعات السكنية بالمشركع 
المتكسط 
 الحسابي

اانحراؼ 
 المعيارم

 (ت ) قيمة 
الدالة اإلحصائية 

P_value 
 ااتجاه

   اقميؿ الرض 0.000 8.129- 0.932 2.31

 
حصائيا ك يساكم إً كباستعراض الجدكؿ السابؽ نجد أف  متكسط استجابة أفراد عينة الدراسة داؿ   
عمى  افراد عينة الدراسة قميمي الرضأى ف أى م أى  ّقؿ مف أى كىذا المتكسط  ِّٗ.َبانحراؼ معيارم  ُّ.ِ

 .التجمعات السكنية داخؿ مكقع المشركع السكني

 
 :بيئة المسكف الداخمية: ثانيا

  الداخمي لكحداتيـ السكنية بدراسة المتغيرات الخاصة بمدل رضا السكاف عف التصميـ ,
كأجمع السكاف عمى ,  اجابات جميع المتغيرات بقمة الرضا عف كفاءة التصميـ الداخمي لكحداتيـ جاءتبً 

تحديد , ؿ( ت)استخداـ اختبار ك قد تـ , عدـ رضاىـ عف تكفر برامج صيانة دكرية لكحداتيـ السكنية 
 (4/18.4)جدكؿ رقـ                              .درجة الرضا 

 لتصميـ الداخمي لممسكف ءة ااكؼ
المتكسط 
 الحسابي

اانحراؼ 
 المعيارم

 (ت ) قيمة 
الدالة اإلحصائية 

P_value 
 ااتجاه

 اقميؿ الرض 0.000 9.156- 0.499 2.58
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كيساكم , مف خالؿ استعراض الجدكؿ السابؽ نجد أف متكسط استجابة أفراد عينة الدراسة داؿ إحصائيا
عف  افراد عينة الدراسة قميمي الرضأى ف أى م أى  ّقؿ مف أى كىذا المتكسط  ْٗٗ.َبانحراؼ معيارم  ٖٓ.ِ

 .كفاءة التصميـ الداخمي لكحداتيـ السكنية 
 رأل أغمب , ستخداـ أجيزة تكييؼ كاضاءة صناعية بدراسة المتغيرات الخاصة بالحاجة ال

كقد تـ استخداـ , ضاءة صناعية داخؿ المسكفإً السكاف أنو مف الضركرم جدا استخداـ أجيزة تكييؼ ك
  .لتحديد درجة الضركرة ( ت)اختبار 

 
 (4/19.4)جدكؿ رقـ

 الحاجة الستخداـ أجيزة تكييؼ كاضاءة صناعية  
المتكسط 
 الحسابي

اانحراؼ 
 المعيارم

 (ت ) قيمة 
الدالة اإلحصائية 

P_value 
 ااتجاه

4.90 0.342 60.661 0.000 
ضركرم 

 جدان 

, حصائيا إً مف خالؿ استعراض الجدكؿ السابؽ نجد أف متكسط استجابة أفراد عينة الدراسة داؿ    
فراد عينة الدراسة يركف أف أى ف أى م أى  ّكبر مف أى كىذا المتكسط  ِّْ.َبانحراؼ معيارم  َٗ.ْكيساكم 

كىذا يدؿ عمى عدـ قدرة تصميـ , ستخداـ أجيزة التكييؼ كاإلضاءة الصناعيةالىناؾ حاجة ماسة 
 .الكحدات عمى تحقيؽ التكيؼ المناخي 

 
  عمى الكحدة السكنية نجد أف  تبدراسة المتغيرات الخاصة بأجراء التعديالت كالتحكيرا

ـ لي كحداتيـ في محاكلة لجعميا تتالءتعديالت كتحكيرات جكىرية عجراء ببً أغمب السكاف قامكا 
كرغب معظميـ في , عماؿ صيانة متكررة لكحداتيـ بأنفسيـ بأى كاحتياجاتيـ الحياتية عالكة عمى قياميـ 

 .التكسع في االرتدادات كزيادة المساحة المسقكفة لكحدتو 

 

 كجكد بعض الفراغات الداخمية  بدراسة المتغيرات الخاصة بمدل رضا السكاف عف ضركرة
 ف أغمبيـ رأم غياب تكفر بعض , تجاه ضركرل جدااراء أفراد العينة آفقد أخذت معظـ , بالمسكف

كالتي تضمف نجاحيا في تأدية كظيفتيا عمى , ساسية داخؿ تصميـ كحداتيـ السكنية  ى الفراغات الداخمية ا
 .ديد درجة الضركرة لتح( ت)كقد تـ استخداـ اختبار , كمؿ  ى الكجو ا

 
 

 (4/20.4)جدكؿ رقـ
 الفراغات الداخمية لممسكف
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المتكسط 
 الحسابي

اانحراؼ 
 المعيارم

 (ت ) قيمة 
الدالة اإلحصائية 

P_value 
 ااتجاه

4.71 0.517 36.243 0.000 
ضركرم 

 جدان 

, مف خالؿ استعراض الجدكؿ السابؽ نجد أف متكسط استجابة أفراد عينة الدراسة لمفرضية داؿ إحصائيا 
فراد عينة الدراسة يركف أنو أى ف أى م أى  ّكبر مف أى كىذا المتكسط  ُٕٓ.َبانحراؼ معيارم  ُٕ.ْكيساكم 

 .ستعممييا حتياجات كمتطمبات ـاشباع إلمف الضركرل تكفر الفراغات الداخمية المذككرة  
 

 :المشكالت ااجتماعية بالمشركع : ثالثا 
  بدراسة المتغيرات الخاصة ببعض المشكالت االجتماعية داخؿ المشركع جاءت اراء أفراد

أغمب السكاف أف ىناؾ  لبدرجة متكسطة كرأ, العينة بأف المشركع يعاني مف كجكد بعض المشكالت
نعداـ تكفر الخصكصية الصكتية عمى مستكل تصميـ الكحدات امف ضجة الجيراف مما أكد  ان أزعاج

 .لتحديد درجة كجكد ىذه المشكالت ( ت)تـ استخداـ اختباركقد , السكنية 

 
 (4/21.4)جدكؿ رقـ

 بعض المشكالت االجتماعية التي يعاني منيا سكاف المشركع 
المتكسط 
 الحسابي

اانحراؼ 
 المعيارم

 (ت ) قيمة 
الدالة اإلحصائية 

P_value 
 ااتجاه

 متكسطة 0.005 2.895- 0.725 2.808

, مف خالؿ استعراض الجدكؿ السابؽ نجد أف متكسط استجابة أفراد عينة الدراسة داؿ إحصائيا       
فراد عينة الدراسة يركف أف أىف أى م أى  ّقؿ مف أى كىذا المتكسط  ِٕٓ.َبانحراؼ معيارم  َٖٖ.ِكيساكم 

 .المشكالت بدرجة متكسطة المشركع يعاني مف بعض 

 

 ( أبراج سكنية ) مشركع عمر المختار السكني . 4/5

 
  تعريؼ  بالمشركع: 

 
يقع المشركع بمركز مدينة طرابمس عمي قطعة 

أرض مثمثة الشكؿ تميؿ الي االرتفاع ناحية الجنكب 
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سكاف العاـ الذم إلً حد مشاريع اأى يحدىا مف الشماؿ شارع عمر المختار كمف الجنكب شارع النصر كيعتبر 
تككف المشركع مف , ؼ ُِٕٗسكاف كسمـ لممكاطنيف عاـ إلً ق المؤسسة العامة ؿذتكلت التعاقد عميو كتنفي

 براج سكنية يتراكح ارتفاع مبانييا أى نماط كنماذج سكنية طابقية ذات ارتفاع متكسط كأى عدة 
 (ِْ/ْ)شكؿ                                                           

شقة  ٕٓطكابؽ احتكت عمي  َُبراج سكنية بارتفاع أى  ٓالمكقع حاليا عدد  إلى طكابؽ كضيفت  ٗ-ْمف
جراء إً براج حتي كقت  ى سكنية جاءت الكحدة السكنية بيا عمي طابقيف كلـ يتـ االنتياء مف تشطيب ىذه ا

براج الثالث  ى كسكؼ يتـ تناكؿ ا, فة كجد منطقة سكنية ذات اكتظاظ سكاني عالي الكثاأى ىذه الدراسة مما 
 .كثر تميزا داخؿ نطاؽ المشركع ككؿ ى المنفذة بداية السبعينات ككنيا مثمت العنصر ا

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 :تحميؿ كمناقشة بيانات ااستبياف 
               :بيانات أكلية : اكا 

( ٓ.ُ/ْ)جدكؿ رقـ
                                             نكع المسكف          

 %النسبة  العدد نكع المسكف 

 ََُ ّْ شقة بعمارة 

كحدة سكنية تكزعت عمى  ٔٗكحدة  سكنية بمشركع عمر المختار مف مجمكع   ّْتمت دراسة          
شقؽ سكنية كالجدكؿ التالي يكضح عدد الشقؽ  ْكؿ طابؽ عمى  لحتكاطكابؽ  ٖأبراج بارتفاع  ةثالث

 .بكؿ طابؽ  بحكثيفالـ لالمفضؿ لد

 (ٓ.ُ.ُ/ْ)جدكؿ رقـ
 عدد الشقؽ المفضؿ في كؿ طابؽ 

 %النسبة العدد عدد الشقؽ 
1 3 8.8 
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2 31 91.2 

3   

4   

5   

 100.0 34 المجموع 

العينة يفضمكف عدد شقتيف بكؿ طابؽ كىذا يعطي افراد أىف معظمأى نالحظ مف الجدكؿ السابؽ  
 .رغبة السكاف في تكفير الخصكصية لمسكنيـ  لانطباعا عف مد

       (ٓ.ِ/ْ)جدكؿ رقـ
 رب ا سرة الشيرم ؿخؿ الد
 %النسبة  العدد الدخؿ الشيرم

 29.4 10 300أقل من  – 150من 

 41.2 14 450أقل من  – 300من 

 17.6 6 600أقل من  – 450من 

 11.8 4 فأكثر 600

 100.0 34 المجموع

الي  أقؿ مف  ََّمف سرة المتراكح  ي لدخؿ رب ا%  ِ.ُْنسبة ىي  ليتبيف مف الجدكؿ أف أعؿ    
اىمية كبيرة فيك يسيؿ عمي متخذم القرار تحديد الخطط ليبي كيعد فيـ مستكيات الدخكؿ ذاأى دينار  َْٓ

 .سكانية لممجتمع إلً ا
 (ٓ.ّ/ْ)جدكؿ رقـ

 ًإجمالي الدخؿ الشيرم لبقية أفراد ا سرة 
 %النسبة العدد الدخؿ الشيرم

 8.8 3 الٌوجد

 23.5 8 150قل من أَأ 

 20.6 7 300أقل من  – 150من 

 17.6 6 450أقل من  – 300من 

 29.4 10 600أقل من  – 450من 

   فأكثر 600

 100.0 34 المجموع

  
سرة كانت  ى جمالي ك بدكف دخؿ رب اإلً سرة ا ى فراد اأى نسبة لدخؿ بقية  لعؿأى ف أى يظير مف الجدكؿ   

االقتصادم لسكاف مشركع عمر  لكىذا يكضح ارتفاع المستك 600أقل من  – 450من  % ْ.ِٗ
ة يفف مشركع عمر المختار يقع في منطقة مركزية بمدإلى أى المختار عف مشركع الفرناج كقد يرجع ذلؾ 

    .سرة ى فراد اأى تكفر  فرص عمؿ لبقية  طرابمس  مما قد يتيح

                                                       
 (ٓ.ْ/ْ)جدكؿ رقـ                                         
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 المستكم التعميمي لرب ا سرة 
 %النسبة العدد الدخؿ الشيرم

 8.8 3 أمً

 14.7 5 ٌقرأ وٌكتب

 29.4 10 أساسً

 20.6 7 متوسط

 26.5 9 قفما فوجامعً 

 100.0 34 المجموع

          
% ٔ.َِساسي كنسبة أى تعميميـ  لمستك بحكثيفمف الـ% ْ.ِٗف نسبة بأى يتضح مف الجدكؿ         
كبر أى لذكم المؤىالت العممية العالية , مما يضفي قكة % ٓ.ِٔككانت نسبة , تعميميـ متكسط  لمستك

يعتبر مف  كما,كبر مف الكثكؽ كاالعتمادية أى عمي بيانات االستبياف كيعطي لنتائج ىذه الدراسة درجة 
  .المجتمع المؤشرات الرئيسية لدرجة تقدـ

 

 
 (ٓ.ٓ/ْ)جدكؿ رقـ

  عدد أفراد ا سرة 
 %النسبة العدد عدد أفراد ا سرة

2 1 2.9 

3   

4 2 5.9 

5 4 11.8 

6 8 23.5 

7 5 14.7 

8 7 20.6 

9 4 11.8 

10   

11   

12 2 5.9 

13 1 2.9 

 100.0 34 المجموع 

      

سرة مف المؤشرات  ي فراد كيعد حجـ اأى ستة % ٓ.ِّفراد كانت ىي  ى عمي نسبة كانت لعدد اأى ف أى نالحظ  
 . اليامة الكاجب مراعاتيا  عند تبني الخطط االسكانية

 

 (ٓ.ٔ/ْ)جدكؿ رقـ



 169 

 عدد ا بناء بالمستكيات التعميمية المختمفة   

مرحمة التعميـ الجامعي كما  مرحمة التعميـ المتكسط   مرحمة التعميـ ااساسي مرحمة الركضة 
 فكؽ

  %النسبة العدد  %النسبة العدد  %النسبة العدد %النسبة العدد االجابة

  41.2 14  82.4 28  73.5 25 35.3 12 نعم  

  58.8 20  17.6 6  26.5 9 64.7 22 ال

  100.0 34  100.0 34  100.0 34 100.0 34 المجموع 

        

نسبة  لعؿأى فراد العينة قد تكزعكا عمي المراحؿ التعميمية المختمفة ك   كانت أى بناء أى ف أى يظير مف الجدكؿ      
فراد أى بناء أى غمب أى اف يتضحأى ساسي ثـ التعميـ الجامعي كبالتالي  لمرحمة التعميـ المتكسط يمييا مرحمة التعميـ ا

لكحدة السكنية تصاميـ اىتماـ عممية تصميـ ا كىذا يتطمب ,سنة ِّ-ٔعمارىـ مابيفأى العينة يتراكح متكسط 
 نشطة ى تكفر فراغات لممارسة اإلى ضافة إلً بناء معماريا با ى خاصة بتكفر الخصكصية كاالستقاللية ؿ

    .المتنكعة داخؿ نطاؽ المشركع
 (ٓ.ٔ.ُ/ْ)جدكؿ رقـ                                       

 كيات التعميمية المختمفة  تكزيع عدد ا بناء بالمست                              

عدد 
 االبناء

مرحمة التعميـ  مرحمة الركضة
 ااساسي 

مرحمة التعميـ 
 المتكسط 

مرحمة التعميـ 
 الجامعي كما فكؽ

 %النسبة التكرار %النسبة التكرار %النسبة التكرار %النسبة التكرار

1 7 58.3 3 12.0 9 32.1 6 42.9 

2 5 41.7 14 56.0 12 42.9 5 35.7 

3   6 24.0 6 21.4 2 14.3 

4   2 8.0 1 3.6 1 7.1 

5         

 100.0 14 100.0 28 100.0 25 100.0 12 المجموع

 (ٓ.ٕ/ْ)جدكؿ رقـ                                                              
 معرفة عدد ا بناء المنقطعيف عف الدراسة   

 
 االستجابة

 
 العدد

 

 
 %النسبة

 23.5 8 نعم  

 76.5 26 ال

 100.0 34 المجموع 

قارنتيا بمشركع ـكب% ٓ.ِّفراد العينة  ى بناء المنقطعيف عف الدراسة  ى ف نسبة اأى يظير مف الجدكؿ    
 . كىي نسبة اليستياف بيا  لعؿأى نيا كانت أى الفرناج نجد 

 (ٓ.ٖ/ْ)جدكؿ رقـ
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 معرفة عدد ا بناء المدمنيف عمى المخدرات  
 
 
 
 

ل بناء مدمنيف عؿأى ف لدييـ أى فراد العينة ذكركا أى مف % ٖ.ُُف ىناؾ نسبة أى نالحظ مف الجدكؿ     
ف ىناؾ أى لسكني كجد ا داخؿ المشركع كبدراسة ارتباط ىذا المتغير بالمشكالت االجتماعية,المخدارات 

  .  بناء المشركعأى عالقة بيف االدماف ككجكد الجماعات العدكانية مف 

                                
 (ٓ.ٗ/ْ)جدكؿ رقـ

 بكيفية الحصكؿ عمى المسكف     يتعمؽ 
 

 االستجابة
 
 العدد

 

 
 %النسبة

 17.6 6 شراء 

 73.5 25 تخصٌص

 8.8 3 تقسٌط 

   إٌِجار

 100.0 34 المجموع

كدت اعتماد حصكليـ عمي مسكانيـ عف أى بيف مراء المجآلعمي نسبة أى ف أى نالحظ مف الجدكؿ          
نسبة كبمغت نسبة المالكيف لمكحدات عف طريؽ الشراء  ةيجار أمإلً طريؽ التخصيص كلـ يسجؿ ا

أىف  لكىذا يدؿ عؿ ,كىي نسبة صغيرة جدا% ٖ.ٖما عف حاالت التقسيط فقد مثمت نسبة أى , % ٔ.ُٕ
المسكف كالبعض منيـ قد قاـ ببيع  لالمجتمع في الحصكؿ عؿ لفراد العينة قد اعتمدكا عؿأى غمب أ

 (ٓ.َُ/ْ)رقـجدكؿ              .      مسكنو 
 عدد ا فراد اإًلجمالي المقيميف معؾ بالمسكف

 %النسبة العدد عدد أفراد ا سرة
2 1 2.9 

3   

4 2 5.9 

5 3 8.8 

6 6 17.6 

7 6 17.6 

8 6 17.6 

9 7 20.6 

 
 االستجابة

 
 العدد

 

 
 %النسبة

 11.8 4 نعم  

 88.2 30 ال

 100.0 34 المجموع 
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10 1 2.9 

11   

12 1 2.9 

13 1 2.9 

 100.0 34 المجموع 

    
 ٔ.ٕ.ٖلعدد % ٔ.ُٕكتمييا نسبة  ٗفرادأى كىي لعدد % ٔ.َِعمي نسبة ىي أى ف أى نالحظ مف الجدكؿ  
 لىتيا الكظفية كمقدرتيا عءدرجة كفا لثيرا مباشرا عؿأى عداد المستعمميف لمكحدة السكنية تأى فراد , كتؤثر أى 
 . يفاء باحتياجات ساكنييا إلً ا

 (ٓ.ُُ/ْ)جدكؿ رقـ                                    
 معرفة ًإقامة أىحد مف أىفراد أىىؿ الزكجة أىك الزكج مع ا يسرة 

 
 االستجابة

 
 العدد

 

 
 %النسبة

 32.4 11 نعم  

 67.6 23 ال

 100.0 34 المجموع 

ك الزكج أى ىؿ الزكجة أى فراد أى حد مف أى اقامة أىفراد العينة بعدمبً ف استجابة أى نالحظ مف الجدكؿ السابؽ        
سر  ي اإلى سر الممتدة  ي ف تبدؿ حجميا مف اآلسر ا ي ف اإلى أى كىي نسبة تشير % ٔ.ٕٔبمغت سرة  ي مع ا

الكحدات  لكىذا زاد مف الطمب عؿ ,الصغيرة المككنة في أغمب االحياف مف الزكج كالزكجة كاالبناء فقط
 (ٓ.ُِ/ْ)جدكؿ رقـ.    السكنية

 سمعة المنطقة التي يقع فييا المشركع 
 

 االستجابة
 
 العدد

 
 %النسبة

   حسنة جدا 

   حسنة 

 23.5 8 متوسطة 

 70.6 24 سٌئة 

 5.9 2 سٌئة جدا 

 100.0 34 المجموع

 لعؿأى ف أى كمف الجدكؿ نجد ,لسمعة المنطقة دكر كبير في تحديد الرغبة الختيار منطقة السكف         
 .سكء سمعة المنطقة لىكىي نسبة تدؿ ع% ٔ.َٕنسبة كانت 

 (ٓ.ُّ/ْ)رقـجدكؿ 
 تفضيؿ االنتقاؿ إلى مسكف آخر 

 
 االستجابة

 
 العدد

 

 
 %النسبة
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 97.1 33 نعم  

 2.9 1 ال

 100.0 34 المجموع 

كىذا يدؿ عمي عدـ الرضا  ,خرآمسكف إلى فراد العينة يفضمكف االنتقاؿ أى ف معطـ أى نالحظ مف الجدكؿ    
 %.           ُ.ٕٗ مسكف اخرإلى كحداتيـ السكنية حيث بمغت نسبة الذيف يفضمكف االنتقاؿ لعؿ
 

 (ٓ.ُْ/ْ)جدكؿ رقـ
 رغبة الساكف في بناء مسكنو الخاص بنفسو 

 
 االستجابة

 
 العدد

 

 
 %النسبة

 97.1 33 نعم  

 2.9 1 ال

 100.0 34 المجموع 

 
شراؾ الساكف إً كىذا يؤكد ضركرة  ,نفسيـأى بناء مساكنيـ بف الغالبية يرغبكف في أى يتبيف مف الجدكؿ 

                                          .كاحتياجات ساكنيو مع المخطط ك الميندس المصمـ لممشركع ليتناسب المسكف
 
( ٓ.ُٓ/ْ)جدكؿ رقـ

 بتفضيؿ ما يجب أىف يككف عميو المسكف الجديد
 

 االستجابة
 
 العدد

 
 %النسبة

 97.1 33 كثر أَأ وأَأ دارة من طابقٌن     

 2.9 1 دارة ارضٌة 

   شقة بعمارة 

 100.0 34 المجموع 

 
إلى كقد يرجع ذلؾ , ف الغالبية يرغبكف في أف يككف مسكنيـ دارة مف طابقيف أى يتبيف مف الجدكؿ  

كسعي , ـ مع العمارة المحمية ءاجنبي ال يتالأغمبو عمى طرازأى النمك العمراني المفاجيء كالذم جاء في 
 . دارات طابقية   لالجميع لمحصكؿ عؿ لكجد طمكحا لدماأى  براز الثراءإلً المحاكاة إلى فراد  ى غمب  اأى 
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  :بيئة المشركع الخارجية : ثانيا   
 مكقع المشركع السكني كمحيطو: 

 (4/16.5)دكؿ رقـج 
 مكقع المشركع السكني كمحيطو 

 

 رقـ
غير  العبارة العبارة

 راضو 
قميؿ 
 االرض

متكسط 
 راضو  االرض

 راضو 
المتكسط  المجمكع تمامان 

 الترجح
اانحراؼ 
 المعيارم

الدالة 
 ااحصائية

 

 ااتجاه

مكقع المشركع  1
السكني 

 34 0 8 6 18 2 العدد
2.59 0.925 

 
.014 

قميؿ 
 100.0 0.0 23.5 17.6 52.9 5.9 )%(النسبة االرض

مدخؿ المشركع  2
السكني 

 34 6 15 8 5 0 العدد
3.65 0.950 

 
 راضو  000.

 100.0 17.6 44.1 23.5 14.7 0.0 )%(النسبة

3 
شبكة الطرؽ 
الداخمي 
بالمشركع 

 34 16 9 7 2 0 العدد

4.15 0.958 

 
 
.000 

 راضو 
 100.0 47.1 26.5 20.6 5.9 0.0 )%(النسبة

تكفر خدمات  5
صحية 

 12 0 10 2 0 0 العدد

3.83 0.389 

 
.000 

 
 راضو 

 100.0 0.0 83.3 16.7 0.0 0.0 )%(النسبة

6 
تكفرخدمات 
تجارية داخؿ 
المشركع 

 14 4 8 2 0 0 العدد

4.14 0.663 

 
.000 

 
 راضو 

 100.0 28.6 57.1 14.3 0.0 0.0 )%(النسبة

7 
تكفر مسجد 
في مكقع 
المشركع 

 10 1 7 2 0 0 العدد

3.90 0.568 

 
 راضو  001.

 100.0 10.0 70.0 20.0 0.0 0.0 )%(النسبة

 تكفر مبافو  8
ثقافية 

 3 1 1 1 0 0 العدد
4.00 1.000 

 

 مو و راض 225.
 100.0 33.3 33.3 33.3 0.0 0.0 )%(النسبة

تكفر أماكف  9
ترفييية 

 3 1 1 1 0 0 العدد
4.00 1.000 

 

 مو و راض 225.
 100.0 33.3 33.3 33.3 0.0 0.0 )%(النسبة

تكفر مالعب  10
لألطفاؿ 

 7 4 1 1 1 0 العدد
4.14 1.215 

 
 مو و راض 047.

 100.0 57.1 14.3 14.3 14.3 0.0 )%(النسبة
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 رقـ
 العبارة العبارة

غير 
 راضو 

قميؿ 
 االرض

متكسط 
 راضو  االرض

 راضو 
 المجمكع تمامان 

المتكسط 
 الترجح

اانحراؼ 
 المعيارم

الدالة 
 ااحصائية

 

 ااتجاه

تكفر شبكة كيرباء  11
 34 1 0 1 25 7 العدد

1.91 0.712 
 
.000 

قميؿ 
 100.0 2.9 0.0 2.9 73.5 20.6 )%(النسبة االرض

تكفر شبكة ىكاتؼ  12
عامة 

 34 1 4 10 19 0 العدد
2.62 0.817 

 
.010 

متكسط 
 100.0 2.9 11.8 29.4 55.9 0.0 )%(النسبة االرض

تكفر شبكة امداد  13
بالمياه متكاممة 

 34 0 5 12 17 0 العدد
2.65 0.734 

 
.008 

متكسط 
 100.0 0.0 14.7 35.3 50.0 0.0 )%(النسبة االرض

تكفر شبكة صرؼ  14
صحي 

 34 0 11 12 9 2 العدد
2.94 0.919 

 
.711 

متكسط 
 100.0 0.0 32.4 35.3 26.5 5.9 )%(النسبة االرض

تكفر نظاـ لمتخمص  15
مف القمامة 

 33 20 10 1 2 0 العدد
4.45 0.833 

 
.000 

 راضو 
 100.0 60.6 30.3 3.0 6.1 0.0 )%(النسبة تمامان 

تكفر شبكة انارة  16
لمطرؽ بالمشركع 

 16 5 8 1 2 0 العدد
4.00 0.966 

 
 راضو  001.

 100.0 31.3 50.0 6.3 12.5 0.0 )%(النسبة

كجكد مكاقؼ سيارات  17
أمنة بالمشركع 

 26 18 6 1 1 0 العدد
4.58 0.758 

 
.000 

 راضو 
 100.0 69.2 23.1 3.8 3.8 0.0 )%(النسبة تمامان 

كجكد مسارات مشاة  18
أمنة 

 15 14 1 0 0 0 العدد
4.93 0.258 

 

.000 
 راضو 
 100.0 93.3 6.7 0.0 0.0 0.0 )%(النسبة تمامان 

 
 :مكقع المشركع السكني .10

في  بحكثيفيتضح مف بيانات الجدكؿ السابؽ أف متكسط إجابات الـ
, (ِٓٗ.َ)بانحراؼ معيارم ( ٗٓ.ِ)الدراسة عمى ىذه العبارة قد بمغ 

ىذا يدؿ عمى أف ( َُْ.َ)كبما أف قيمة الداللة اإلحصائية تساكم 
 امعنكم, كيناظر االتجاه قميؿ الرض بحكثيفقيمة متكسط إجابات الـ
عمى نسبة مف المشاركيف في الدراسة ىي أى عمى مكقع المشركع, ك

كيطؿ المشركع مباشرة عمي شارع , عف مكقع المشركع  اكىي نسبة االشخاص القميمي الرض% ٗ.ِٓ
حد أىـ الشكارع الحيكية داخؿ مدينة طرابمس ما أى عمر المختار كىك شارع شرياني ذك كثافة مركرية عالية ك

في  مكقع المشركع السكني ربطا مباشرا مع محاكر الحركة داخؿ المدينة ككفر سيكلة عالية لأعط
 كالضكضاء بالمحيط لكنو في الكقت ذاتو زاد مف الثمكث البيئي, ة المحيطة المرافؽ الخدميإلى الكصكؿ 
كالجسر  كرغـ فصؿ الجزء الجنكبي لممشركع المطؿ عمي شارع النصر بكاسطة السكر المحيط, السكني 

كجد السكاف العديد مف المداخؿ الجانبية أى فضؿ منو عمي الجزء الشمالي فقد بأى غير أف الحاؿ لـ يكف 
خؿ بشكؿ بالغ بخصكصية أى الخدمات المحيطة بالمكقع ما إلى ائية الختصار المسافات لمكصكؿ العشك
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ماف داخؿ نطاؽ  ى ا لالمشركع كحرمتو كرفع كثافة المركر العابر لمراجميف خاللو كقمؿ مف مستك
 (  ِٓ/ْ )شكؿ                                                                 .المشركع 

 :مدخؿ المشركع السكني .11
في الدراسة عمى ىذه العبارة قد بمغ بحكثيف يتضح مف بيانات الجدكؿ السابؽ أف متكسط إجابات الـ

ىذا يدؿ عمى أف (َََ.َ), كبما أف قيمة الداللة اإلحصائية تساكم (َٓٗ.َ)بانحراؼ معيارم ( ٓٔ.ّ)
 معنكم, كيناظر االتجاه راضو  بحكثيفقيمة متكسط إجابات الـ
في الدراسة ىي  بحكثيفعمى نسبة مف الـأى عمى مدخؿ المشركع, ك

شخاص الراضيف عف مدخؿ المشركع  ى كىي نسبة ا% ُ.ْْ
ك لكف  ,مداخؿ المشركع لىكنالحظ أف ىناؾ رضا ع, السكني

غياب كجكد نقاط تحكـ أك فصؿ لمنطاؽ السكني لممشركع عف 
 الحدكد

 ( ِٔ/ْ)شكؿ                                                                                                                       

كيعتبر استحداث عناصر كاالسكار  ,رفع كثافة المركر العابر داخؿ النطاؽ السكني, العامة لمشارع  
ية أكغيرىا مف عناصر كاجز الصناعأك الح ,ك مناطؽ الحماية الفاصمةأى  ,شرطة ا شجارأى ك أى , المنخفضة

حدكده مكر اليامة الكاجب تكفرىا لتحديد نطاؽ الحيازة الخاص بالمشركع كتعريؼ  ي حد اأى ثيت الشارع تأٍ 
 .كتاكيد انتماء ساكنيو إليو

 :شبكة الطرؽ الداخمية بالمشركع  .12
في الدراسة عمى ىذه العبارة قد بمغ  بحكثيفيتضح مف بيانات الجدكؿ السابؽ أف متكسط إجابات الـ   
ىذا يدؿ عمى أف (َََ.َ), كبما أف قيمة الداللة اإلحصائية تساكم (ٖٓٗ.َ)بانحراؼ معيارم ( ُٓ.ْ)

عمى شبكة الطرؽ الداخمية بالمشركع ,  معنكم, كيناظر االتجاه راضو  بحكثيفقيمة متكسط إجابات الـ
شخاص الراضيف تماما عف شبكة  ى كىي نسبة ا% ُ.ْٕفي الدراسة ىي  بحكثيفعمى نسبة مف الـأى ك

رغـ  مة السائدة داخؿ المشركعكلكية في الحركة لمسيارات السه  ى فقد بدت ا, الطرؽ الداخمية بالمشركع 
كلكية في  ى ف تعطي حركة تنقؿ المشاة اأى السيارة كأىىمية أىف تمتاز المشاريع اإًلسكانية بمحدكدية دكر 

 . كيد خصكصية المشركع كتقكية الركابط االجتماعية بيف ساكنيو أٍ ىمية في تأى التصميـ لما ليا مف 
 :تكفر مرافؽ تعميمية  .13

في الدراسة عمى ىذه العبارة بعدـ كجكد مرافؽ تعميمية داخؿ نطاؽ  بحكثيفجاءت إجابات الـ
غمب المرافؽ أى تعميمية في نطاؽ السير الراجؿ لمساكنيف ؼ لـ تتكفر مبافو ,كما %  ََُالمشركع بنسبة 

 . السيارة لمكصكؿ الييا لالتعميمية البد مف االعتماد عؿ
 :تكفر خدمات صحية .14
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أم أف ىناؾ عدد  ّْمف  ُِعمى ىذه العبارة بمغ  بحكثيفيتضح مف بيانات الجدكؿ السابؽ أف عدد الـ
كىذه النسبة تدؿ عمى ,  بحكثيفمف الـ%  ٕ.ْٔأجابكا بعدـ تكفر خدمات صحية بالمشركع بنسبة  ِِ

حتياجات السكاف فالبرغـ مف كجكد اعدـ تكفر خدمات صحية داخؿ نطاؽ المشركع كمحيطة لتمبية 
فراد أى كؿ احتياجات  طفاؿ بالقرب مف مكقع المشركع لكنو تخصصي لـ يمبن  ى الجالء لمنساء كا لمستشؼ

  .ساعة  ُ¾ -اقرب كحدة صحية تتطمب مسافة سير التقؿ عف  يسرة ككانتأى ا
 :تكفر خدمات تجارية  .15

أم أف ىناؾ  ّْمف  ُْعمى ىذه العبارة بمغ  بحكثيفيتضح مف بيانات الجدكؿ السابؽ أف عدد الـ
كىذه النسبة  تدؿ ,  بحكثيفمف الـ%  ٖ.ٖٓأجابكا بعدـ تكفر خدمات تجارية بالمشركع بنسبة  َِعدد 

كنالحط غياب  ,حتياجات السكاف التمبية  قطعمى عدـ تكفر خدمات تجارية داخؿ نطاؽ المشركع كمحي
تحديد مكاقع لتكفير الخدمات التجارية داخؿ الحي السكني كاعتماد تكفيرىا عمي مجيكدات شخصية مما 

السكني  لبشكؿ بالغ لخصكصية المبف ءفي درجة تكفير كتكزيع الخدمات كاسا ان كجد خمطا كتضاربأى 
عادة تكظيؼ لمساحات إً غمب ىذه الخدمات عبارة عف أى فقد كاف ,كالمحيط السكني كالسكاف عمي حد سكاء 

 .رضي  ى محدكدة مف الطابؽ ا
 :تكفر مسجد في مكقع المشركع  .16

أم أف ىناؾ عدد  ّْمف  َُعمى ىذه العبارة بمغ بحكثيف يتضح مف بيانات الجدكؿ السابؽ أف عدد الـ
ك ىذه النسبة تدؿ عمى عدـ , ركيف مف المشا%  ٔ.َٕأجابكا بعدـ تكفر مسجد بالمشركع بنسبة  ِْ

يجاد مسجد في مركز إً حيث يعتبر , حتياجات السكاف اتكفر مسجد داخؿ نطاؽ المشركع كمحيطة لتمبية 
قرب مسجد يبعد عف أى ف أى خصكصا ك ىـ عناصر نجاح تصميـ المشركع السكنيأى  حدأى المشركع السكني 

 .  قداـ ى ا ل المكقع مدة التقؿ عف نصؼ ساعة سيرا عؿ
 

 :ثقافية تكفر مبافو  .17
أم أف ىناؾ  ّْمف  ّيتضح مف بيانات الجدكؿ السابؽ أف عدد المجيبيف عمى ىذه العبارة بمغ 

كعميو يعاني المكقع ,  بحكثيفمف الـ%  ُ.ُٗثقافية بالمشركع بنسبة  أجابكا بعدـ تكفر مبافو  ُّعدد 
 .حتياجات السكاف التمبية  قثقافية داخؿ نطاؽ المشركع كمحيط مف عدـ تكفر مبافو 

 :تكفر أماكف ترفييية .18
يتضح مف بيانات الجدكؿ السابؽ أف أغمبية المستجيبيف عمقكا بعدـ تكفر أماكف ترفييية كبمغ عددىـ     
ماكف ترفييية بمكقع أى مف عدد المشاركيف كىذا يدؿ عمى عدـ كجكد % ُ.ُٗمستجيب بنسبة   ُّ

م مف غياب االماكف الترفييية كلـ تطؿ االراضي السكنية عمي عاني المكقع السكففقد ,  المشركع 
نزكاء داخؿ مساكنيـ كاالعتماد عمي إلغمب السكاف ؿأى لجأ أى ساحات مفتكحة خاصة بقاطني المشركع مما 

إلى سبكع خارج المسكف بالذىاب  ي مسيات كنياية ا ي قضاء اإلى غمبيـ أى السيارات في التنقؿ كسعي 
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كرغـ  ,اماكف كاسعة مشجرة لمتقميؿ مف التكتر كالضغط النفسيلدييـ مزارع أى قارب الذيف  ى ك اأى صدقاء  ى ا
ا العنصر في ذكانية استغالؿ قإـأنيـ لـ  يشعركا ب اقرب المشركع مف البحر غير أف أغمب السكاف ذكرك

براج  ى ككتؿ احتكاء المكقع عمى مسطحات ذات مناسيب شكؿ الجسر ارغـ مف كباؿ, نفسيـ أى التركيح عف 
قيمة ا ف تشكؿ فراغا اجتماعيا ىاما ذأى كجد مساحات شبو مغمقة خاصة بالسكاف يمكف أى حدكدىا مما 

مكانية استغالؿ ىذه المسطحات مناخيا إً لغيت أي فقد  ,جمالية يمكف الكصكؿ اليو كالتنقؿ خاللو بحرية تامة
 . ا كجماليا كاجتماعيا بيئين ك

ستغالؿ مساحة صغيرة مف ا رض كتجييزىا ب رياضي لساكني المشركع تـ اير ممعكفي محاكلة لتكؼ     
مكانية إً طبيعة تكظيفيا ك لعؿ لكلكف الجانب المادم طغ,لممعب كالترفيو  ان بالعشب الصناعي لتككف مكاف

 . كتـ تحديد مكاعيد مجانية لمعب ا طفاؿ فييا  بتكاقيت غير مناسبة  ,استعماليا
 :تكفر مالعب أطفاؿ .19

يتضح مف بيانات الجدكؿ السابؽ أف أغمبية المستجيبيف عمقكا بعدـ تكفر مالعب أطفاؿ كبمغ عددىـ     
ماكف مخصصة لمعب أى كىذا يدؿ عمى عدـ كجكد  ,بحكثيفمف عدد الـ% ْ.ٕٗبنسبة  ان مستجيب ِٕ

كؿ أى كنا : ذكرت فيو  لالساكنات القداـ لحدإلً كفي ىذا الصدد نذكر حديث , ا طفاؿ بمكقع المشركع 
ككاف التعايش  ,عائالت نعرؼ بعضنا البعض يعمؿ عائمكنا في مكقع حككمي كاحدَُساكني البرج ككنا 

كقد شكمت الحديقة الطرفية المثمثة نقطة تجمع كؿ مساء فكنا نجمس في تجمعات حكؿ الشام  بيننا متاحا
كالتجييزات المعدة كلـ يستمر ىذا الكضع  عاب ى حكلنا في ا طفالناأىطراؼ الحديث أكالكيؾ كنتجاذب 

ك تغير الكضع , مكانية االلتقاء بيف السكاف إً كلـ تتكفر  ,خرل كزاد العددأي فقد تـ اسكاف عائالت , طكيال 
عمي الرغـ مف محاكلة تجييز الحديقة الطرفية كتغطيت , ال نادرا إً ف لـ نعد نخرج مف شقتنا آلا... نيائيا 
 ,شجار كالعرائش فقد فصمت عف المحيط السكني بكاسطة جدار ى كج الخضراء كاجزائيا بالمرأى بعض 

كاستعمؿ المسطح بيف الجدار كالبرج السكني كمكاف لغسيؿ كتنظيؼ السيارات مف قبؿ بعض المنتفعيف 
 ,لمكقعيـ السكني خصكصية السكاف كحد مف نطاؽ حيازتيـإلى ساء أى مما , الغرباء عف المحيط السكني 

لغي رجمية أ ى عاـ ؿ ل كما كجد في مركز ىذه الحديقة مقو, البعد الجمالي كالمناخي لمحديقة ضر بأى ك
امكانية استعماليا مف قبؿ العائالت القاطنة كاقتصر استعماليا عمى العامة مف خارج المشركع تقريباإً 
ككجد بالطرؼ , نيو كجكد أم نقاط تجمع سكاني تغني المحيط السكني كتؤكد الترابط بيف قاط للغأي كبذلؾ 

ليؿ ؿبعد منتصؼ ا ليزاكؿ نشاطو ابتداء مف المغرب كحت( اليمبكرجار)لعمؿ  لبراج مقو ى القريب مف ا
ما رفع مف نسبة الضجيج خالؿ الميؿ كاضر بشكؿ بالغ براحة  لىذا المقو لىع قباؿ عاؿو إً كىناؾ 
 .السكاف 

البحر مركز ترفييي   مقابؿ شاطيٍ ( جزيرة الساعة ) الدكراف  ةكقد شكمت الحديقة الكاقعة عمي جزير    
اف عدـ كجكد جسر إلى المقاىي غيرأى ضافة إلً طفاؿ كمسطحات خضراء با ى ماكف لعب ؿأى عاـ تكفرت فيو 
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 ان عاـ يناترفيو ان كككنو مكاف, مكانية استعماليا مف قبؿ السكاف إً عب مف لييا صه إمف آلمشاة يؤمف الكصكؿ ا
 .عنصر جذب خاص بساكني المشركع لـ يشكؿ 
 :تكفر شبكة كيرباء .20

في الدراسة عمى ىذه العبارة قد بمغ  بحكثيفيتضح مف بيانات الجدكؿ السابؽ أف متكسط إجابات الـ
ىذا يدؿ عمى أف (َََ.َ), كبما أف قيمة الداللة اإلحصائية تساكم (ُِٕ.َ)بانحراؼ معيارم ( ُٗ.ُ)

عمى درجة تكفر شبكة كيرباء في  اعنكم, كيناظر االتجاه قميؿ الرضـ بحكثيفقيمة متكسط إجابات الـ
كىي نسبة ا شخاص قميمي الرضا %  ٓ.ّٕفي الدراسة ىي  بحكثيفمكقع المشركع , كأعمى نسبة مف الـ

 .عف تكفر شبكة الكيرباء داخؿ نطاؽ المشركع
 :تكفر شبكة ىكاتؼ .21

في الدراسة عمى ىذه العبارة قد بمغ  بحكثيفيتضح مف بيانات الجدكؿ السابؽ أف متكسط إجابات الـ
ىذا يدؿ عمى أف (ََُ.َ), كبما أف قيمة الداللة اإلحصائية تساكم (ُٕٖ.َ)بانحراؼ معيارم ( ِٔ.ِ)

عمى درجة تكفر شبكة ىكاتؼ في  امعنكم, كيناظر االتجاه متكسط الرض بحكثيفقيمة متكسط إجابات الـ
كىي نسبة ا شخاص قميمي الرضا % ٗ.ٓٓ في الدراسة ىي ثيفبحككأعمى نسبة مف الـ مكقع المشركع ,

 .عف تكفر شبكة ىكاتؼ داخؿ نطاؽ المشركع
 :امداد بالمياهكفر شبكةإً ت .22

في  بحكثيفيتضح مف بيانات الجدكؿ السابؽ أف متكسط إجابات الـ
, كبما (ّْٕ.َ)بانحراؼ معيارم ( ٓٔ.ِ)الدراسة عمى ىذه العبارة قد بمغ 

ىذا يدؿ عمى أف قيمة متكسط (ََٖ.َ)أف قيمة الداللة اإلحصائية تساكم 
عمى درجة تكفر  امعنكم, كيناظر االتجاه متكسط الرض بحكثيفإجابات الـ

في  بحكثيفمداد بالمياه في مكقع المشركع , كأعمى نسبة مف الـإً شبكة 
مداد إً كىي نسبة ا شخاص قميمي الرضا عف تكفر شبكة % َٓالدراسة ىي 

جراء كقد ذكر أغمب السكاف أنيـ قامكا بب, بالمياه داخؿ نطاؽ المشركع 
 .كحداتيـإلى خارجية جديدة لضماف كصكؿ المياة  قتكصيالت ميا

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 (ِٕ/ْ)شكؿ 

 :تكفر شبكة صرؼ صحي متكاممة  .23
في الدراسة عمى ىذه العبارة قد بمغ  بحكثيفلـيتضح مف بيانات الجدكؿ السابؽ أف متكسط إجابات ا

ىذا يدؿ عمى أف (ُُٕ.َ), كبما أف قيمة الداللة اإلحصائية تساكم (ُٗٗ.َ)بانحراؼ معيارم ( ْٗ.ِ)
 .غير معنكم  بحكثيفقيمة متكسط إجابات الـ

 :تكفر نظاـ لمتخمص مف القمامة .24
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في  بحكثيفيتضح مف بيانات الجدكؿ السابؽ أف متكسط إجابات الـ
, (ّّٖ.َ)بانحراؼ معيارم ( ْٓ.ْ)الدراسة عمى ىذه العبارة قد بمغ 

ىذا يدؿ عمى أف قيمة (َََ.َ)كبما أف قيمة الداللة اإلحصائية تساكم 
تماما عمى درجة  معنكم , كيناظر االتجاه راضو  بحكثيفمتكسط إجابات الـ

سبة مف تكفر نظاـ لمتخمص مف النفايات في مكقع المشركع , كأعمى ف
كىي نسبة ا شخاص الراضيف % ٔ.َٔفي الدراسة ىي  بحكثيفالـ

 طاللة المشركع المباشرة عمى شارع عمر المختاركفرت إً كقد ,  تماما 
                            .داخؿ المشركع إلىمكانية كصكؿ سيارات حماية البيئة بسيكلة كيسر إً 

 (ِٖ/ْ)شكؿ 
 
 
 
 

 :بالمشركعنارة لمطرؽ إً تكفر شبكة  .25
أم أف ىناؾ   ّْمف  ُٔيتضح مف بيانات الجدكؿ السابؽ أف عدد المجيبيف عمى ىذه العبارة بمغ 

 ُٔكبمغ متكسط إجابات %  ٗ.ِٓارة لمطرؽ الداخمية بالمشركع بنسبة إفأجابكا بعدـ تكفر شبكة  ُٖعدد 
ىذا يدؿ ( ََُ.َ)ية تساكم , كبما أف قيمة الداللة اإلحصائ(ٔٔٗ.َ)بانحراؼ معيارم ( ََ.ْ) بحكثان ـ

 بحكثيف, ك لكف أعمى نسبة مف الـ معنكم, كيناظر االتجاه راضو  بحكثيفعمى أف قيمة متكسط إجابات الـ
نارة الشكارع الحيكية المحيطة إً كقد كفرت , كىي نسبة ا شخاص الراضيف % ٕ.َْفي الدراسة بنسبة 

 . عض اآلخر نارة لبعض أجزاء المشركع كغابت عف البإلً بالمكقع ا
 :كجكد مكاقؼ سيارات آمنة بالمشركع .26

يتضح مف بيانات الجدكؿ السابؽ أف عدد المجيبيف عمى 
بنسبة  ٖأم أف ىناؾ عدد  ّْمف  ِٔىذه العبارة بمغ 

أجابكا بعدـ تكفر مكاقؼ سيارات آمنة بالمشركع %  ٓ.ِّ
بانحراؼ ( ٖٓ.ْ) ان مشارؾ ِٔمتكسط إجابات  ,كبمغ

بما أف قيمة الداللة اإلحصائية تساكم , ك(ٖٕٓ.َ)معيارم 
 بحكثيفتكسط إجابات الــ ىذا يدؿ عمى أف قيمة(َََ.َ)

  (ِٗ/ْ)شكؿ كيناظر االتجاه                معنكم,

كىي نسبة ا شخاص % ِ.ٗٔفي الدراسة بنسبة  بحكثيفتماما , ك كانت أعمى نسبة مف الـ راضو 
براج كعمارات أى بنية السكنية مف  ى التكدس العمراني لتجمعات ا لأد كفي المقابؿ , الراضيف تماما 

نفسيـ كمف أى رض مف السكاف أى رفع الكثافة السكنية داخؿ مساحة محدكدة مف إلى متكسطة االرتفاع 
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ضر أى ك ,الكثافة في مكاقؼ السيارات المخصصة ليـ زدحاما عاؿن اكجد أى زائرييـ خالؿ فترات اليـك مما 
الجالء المجاكر  لاستخداـ مكظفي كمترددم مستشؼ لالمحيط السكني ككؿ,عالكة عؿبراحة كاستقرار 

 .ثر سمبا عمي خصكصية كآماف المشركع أى لممساحات المفتكحة كمكاقؼ سيارات مما 
 :كجكد مسارات مشاة آمنة  .27

د أم أف ىناؾ عد ّْمف  ُٓيتضح مف بيانات الجدكؿ السابؽ أف عدد المجيبيف عمى ىذه العبارة بمغ 
حيث لـ تشكؿ عناصر البيئة , أجابكا بعدـ تكفر مسارات مشاة آمنة بالمشركع %  ٗ.ٓٓبنسبة  ُٗ

عمييا المشركع كلـ ينفتح قمب المشركع عمي الداخؿ فمـ يتـ تكزيع  المحيطة أم عناصر جذب مميزة ينفتح
جاد فراغات فرعية تتصؿ فيما بينيا مع مككنات المشركع في تدرج بصرم كظيفي إمبراج بما يمكف مف  ى ا

فضؿ  ى ف قياس الدقائؽ مشيا ىك المعيار اأى يخدـ خصكصية السكاف في نطاؽ السير لمراجميف باعتبار 
م محكر اجتماعي أفمـ يتـ استحداث ى  ,ضعؼ الركابط االجتماعية بيف السكاف بشكؿ كبيرأى ما , لمتصميـ 

يثرم العالقة بيف السكاف كيصيرىـ اجتماعيا باعتباره ركيزة نطاؽ السير لمراجميف داخؿ محيط السكني  في
صفة مشاة عريضة أىرا العنصر تكفير ذكيتطمب نجاح ق ,ةميـ

شجار  ى اإلى ضافة إلً يفصميا عف مسارات السيارات شريط تشجيرم با
 لى عتمد عف تكفير محكر اجتماعي مأى , ماكف الجمكسأى الظميمة ك

لمسمكؾ  ان القيـ ككنيا ضكابطالمشي يمعب دكرا ىاما في تعزيز 
 ,االجتماعي لمفرد يتفؽ عمييا المجتمع كيدعميا كينبو الخارجيف عنيا

قؿ زاد التآلؼ بينيـ كاحتراـ بعضيـ بعضا كاختفت تدريجيا  ى ا لذا بدا الناس يعرفكف بعضيـ بالكجو عؿفبً 
امف عمى شارع عمر المختار بسالمة آكقد اضر غياب كجكد جسر مشاة , السمككيات الخاطئة بينيـ 

 (َّ/ْ)شكؿ                                                                               .كآماف تنقؿ السكاف 
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  بالمشركعالتجمعات السكنية: 
 (4/17.5)جدكؿ رقـ

 التجمعات السكنية بالمشركع          

غير  العبارة ت
 راضو 

قميؿ 
 االرض

متكسط 
 راضو  راضو  االرض

المتكسط  المجمكع تمامان 
 الترجح

اانحراؼ 
 المعيارم

الدالة 
 ااحصائية 

 

 ااتجاه

1 
الشكؿ الخارجي 
لتجمع الكحدات 

السكنية 

 34 0 3 4 9 18 العدد

1.76 0.987 

 
 
.000 

غير 
 100.0 0.0 8.8 11.8 26.5 52.9 )%(النسبة راضو 

لكف الكاجيات  2
الخارجية 

 34 0 2 0 10 22 العدد
1.47 0.788 

 
.000 

غير 
 100.0 0.0 5.9 0.0 29.4 64.7 )%(النسبة راضو 

حكائط الكاجيات  3
الخارجية 

 34 0 2 1 8 23 العدد
1.47 0.825 

 
.000 

غير 
 100.0 0.0 5.9 2.9 23.5 67.6 )%(النسبة راضو 

العزؿ الصكتي  4
لمحكائط الخارجية 

 34 0 1 1 8 24 العدد
1.38 0.697 

 
.000 

غير 
 100.0 0.0 2.9 2.9 23.5 70.6 )%(النسبة راضو 

المظير الجمالي  5
لمكاجيات الخارجية 

 34 0 0 2 9 23 العدد
1.38 0.604 

 
.000 

غير 
 100.0 0.0 0.0 5.9 26.5 67.6 )%(النسبة راضو 

6 
كجكد مسافات كافية 
بيف التجمعات 

السكنية 

 34 0 1 2 10 21 العدد

1.50 0.749 

 
 
.000 

غير 
 100.0 0.0 2.9 5.9 29.4 61.8 )%(النسبة راضو 

التشجير في المحيط  7
البصرم لممشركع 

 34 0 0 1 13 20 العدد
1.44 0.561 

 
.000 

غير 
 100.0 0.0 0.0 2.9 38.2 58.8 )%(النسبة راضي

مكانية إً تكفر  8
استعماؿ السطح 

 34 0 0 2 6 26 العدد
1.29 0.579 

 
.000 

غير 
 100.0 0.0 0.0 5.9 17.6 76.5 )%(النسبة راضو 

مدخؿ العمارة  9
السكنية 

 34 0 1 7 11 15 العدد
1.82 0.869 

 
.000 

قميؿ 
 100.0 0.0 2.9 20.6 32.4 44.1 )%(النسبة االرض

تكظيؼ الطابؽ  10
ا رضي 

 34 0 0 5 10 19 العدد

1.59 0.743 

 
.000 

 
غير 
 100.0 0.0 0.0 14.7 29.4 55.9 )%(النسبة راضو 
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غير  العبارة ت
 راضو 

قميؿ 
 االرض

متكسط 
 االرض

 راضو  راضو 
 تمامان 

المتكسط  المجمكع
 الترجح

اانحراؼ 
 المعيارم

الدالة 
 ااحصائية 

 

 ااتجاه

11 
نظاـ جمع 
النفايات مف 
داخؿ العمارة 

 34 0 0 1 13 20 العدد

1.44 0.561 

 

غير  000.
 100.0 0.0 0.0 2.9 38.2 58.8 )%(النسبة راضو 

الساللـ الرئيسية  12
بالعمارة 

 34 0 0 8 17 9 العدد
1.97 0.717 

 

.000 
قميؿ 
 100.0 0.0 0.0 23.5 50.0 26.5 )%(النسبة االرض

المصاعد  13
 34 0 3 20 5 6 العدد

2.59 0.892 
 

.011 
متكسط 
 100.0 0.0 8.8 58.8 14.7 17.6 )%(النسبة االرض

 

   :الشكل الخارجي لتجمع الوحدات السكنية .ُ

في  بحكثيفيتضح مف بيانات الجدكؿ السابؽ أف متكسط إجابات الـ 
, (ٕٖٗ.َ)بانحراؼ معيارم ( ٕٔ.ُ)الدراسة عمى ىذه العبارة قد بمغ 

ىذا يدؿ عمى أف قيمة (َََ.َ)صائية تساكم كبما أف قيمة الداللة اإلح
عمى  داؿ احصائيا كيناظر االتجاه غير راضو  بحكثيفمتكسط إجابات الـ

 نسبةل الشكؿ الخارجي لمتجمعات السكنية بمكقع المشركع كقد بمغت أعؿ
  جابة راضيةإ  ةمع مالحظة أنو لـ تسجؿ أم  غير راضو %  ٗ.ِٓ

 ,تماما  عف ىذه العبارة

 (ُّ/ْ)شكؿ                                                                                                       

شركع مف االنماط االكركبية كقد تـ اقتباس اسمكب تجميع الكحدات السكنية متعددة العائالت بالـ
الخارج أصطفت إلى طكابؽ تنفتح  ٖأرتفاع ة أبراج سكنية اكحدة سكنية في ثالث ٔٗالمعركفة فقد جمعت 

كقد غابت عنيا مالمح العمارة المحمية كفقد , جنب في النياية المثمثة لمكقع المشركع السكني إلى جنبا 
فمـ يتـ تجميع ا براج السكنية , حيز سكني محدد كبيئة عمرانية معرفة إلى حساس باالنتماء إلً ىا اكقاطف
لتأكيد الخصكصية باعتبارىا أداة لتنظيـ التكاصؿ كالتداخؿ بيف أك أفنية داخمية  فراغات شبو خاصةحكؿ  

مباشرة عمى الطرؽ المحيطة بالمكقع ما جعميا عرضة لمركر الغرباء نفتحت انما كا ً , مككنات المشركع 
المتنقؿ عبر المشركع مف  لكما عاف, كمف اإلحساس با ماف خالليا  ,المتطفميف ك قمؿ مف خصكصيتوكا

براج كغياب أى احتراـ المقياس اإلنساني مف خالؿ ارتفاعات كتؿ ا بصعكبة استيعاب الحقؿ البصرم فغيا
انية كبيجاد عناصر أم تغيير لمنظر المشاىدة عبر محاكر حركة التنقؿ كغياب أم ترتيب لمخمفيات العمر
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تأثيث صناعية أك استغالؿ لمعناصر الطبيعية لمتقميؿ مف شعكر المتنقؿ بالضياع داخؿ تككنات عالية 
االرتفاع خمؽ  شعكران بالممؿ أثناء التنقؿ خالؿ المشركع لعدـ تميز مناطقو كمساراتو بصريان كما قمؿ مف 

 لحيز سكني طبيعي ذ لبعدـ االنتماء إؿلمسكاف  ان اإلحساس بالتعاطؼ مع فضاءاتو كأعطى إحساس
  .خصائص جمالية مميزة

 : لكف الكاجيات الخارجية. ِ

في  بحكثيفيتضح مف بيانات الجدكؿ السابؽ أف متكسط إجابات الـ  
, (ٖٖٕ.َ)بانحراؼ معيارم  (ْٕ.ُ) الدراسة عمى ىذه العبارة قد بمغ

يدؿ عمى أف قيمة  ىذا (َََ.َ)كبما أف قيمة الداللة اإلحصائية تساكم 
           كيناظر , كسط ًإجابات المبحكثيف معنكم مت

عمى لكف الكاجيات الخارجية لمكحدات السكنية  االتجاه غير راضو 
كنالحظ أنو لـ  غير راضو %  ٕ.ْٔبالمشركع, كقد بمغت أعمي نسبة 

نكاع أىلكاف ك أى فاختيار , جابة راضية تماما عف ىذه العبارة إً  ةتسجؿ أم
دراؾ البصرم يختمؼ إلً نياء دكرا بارزا يمعب في التأثير كاإلً اد امك

جمع السكاف أى نساف كحسب طبيعتو كثقافتو كقد إلً حساس اإً باختالؼ 
 براج السكنية ى ا كاجيات ألكافاختيار غياب التجانس كالتناسؽ في عمى 

      ( ِّ/ْ)شكؿ ك رغـ محاكلة                 
مع البيئة المحمية غير أف تطابقيا في كؿ مباني المشركع أحدث خمالن كاضحان في ـ ءختيار ألكاف تتالا

عطاء السطكح  تأثيرات مممسيو خشنة إً  عالكة عمى أف اعتماد, تناغـ اإليقاعات المكنية داخؿ المشركع  
معاجات لمحد مف التأثيرات المناخية  ’لجعميا أكثر حيكية أثر عمى جماليات ا سطح مع غياب أم

المكاد الطبيعية كالصناعية  بيف ان ممتع ان كما لـ تحقؽ مكاد اإلنياء كالتشطيب المستعممة فييا تمازج, عمييا 
مما أثر سمبان عمى تأكيد حيكية المبنى كتحقيقو  م قيـ , أك تحقؽ انسجاـ مع البيئة الطبيعية المحيطة 

اف عمى كتؿ المباني كقامكا في بعض جراىا  السؾأى ضافات المتنكعة التي إلً كما أساءت ا.. جمالية 
ناشزة عف المألكؼ كغير مترابطة مع بعضيا في  كاختيار ألكاف عشكائيةا حياف بتغيير ألكاف كحداتيـ  

                                                                                                  مما جعمياافتقرت  ية دراسة مسبقة  دىاف الكاجيات

المجاكرة ليا كعدـ كحدات كعمى اؿائي عمى الر ان سمبي ان تأثيرتتالءـ مع التككينات المكنية لممبنى كأحدث  ال
 . بةالمناس النياءكمكاد ا لذكؽ العاـ في اختيار ا لكافؿمراعاة 

 
 :حكائط الكاجيات الخارجية .ِ
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في الدراسة عمى ىذه العبارة قد بمغ  بحكثيفيتضح مف بيانات الجدكؿ السابؽ أف متكسط إجابات الـ
ىذا يدؿ عمى أف (َََ.َ), كبما أف قيمة الداللة اإلحصائية تساكم (ِٖٓ.َ)بانحراؼ معيارم ( ْٕ.ُ)

عمى حكائط  الكاجيات الخارجية   معنكم, كيناظر االتجاه غير راضو  بحكثيفقيمة متكسط إجابات الـ
جابة إً  ةكنالحظ أنو لـ تسجؿ أم غير راضو %  ٔ.ٕٔعمي نسبة لمكحدات السكنية بالمشركع, كقد بمغت أ

فرغـ محاكلة تنكيع تنظيـ تكزيع الفتحات داخؿ المبنى السكني عمى طكؿ , راضية تماما عف ىذه العبارة 
عتماد التنميط القصرم لـ يعبر اكاجيتو غير أف مساحات كأشكاؿ الفتحات 

ة استعماليا مما أكجد تحكيرات عف نكعية الكظيفة خمفيا كلـ يتالءـ مع طبيع
 بركز أجيزة التكييؼ الحائطيةكزاد مف ذلؾ  ,عمييا أساءت إلييا بشكؿ كبير

كيالحظ غياب استخداـ أية  ,المكزعة عشكائيا ك أجيزة االستقباؿ المرئي
مفردات معمارية محمية كالمشربيات إلعطائيا طابع محبب رغـ نجاح ىذه 

                                                                                                                                              ؿ المساكف التقميديةالعناصر مناخيا كاجتماعيا داخ
                                                                                              .             

               (ّٓ/ْ)شكؿ 
 :العزؿ الصكتي لمحكائط الخارجية .ّ

في الدراسة عمى ىذه العبارة قد بمغ  بحكثيفيتضح مف بيانات الجدكؿ السابؽ أف متكسط إجابات الـ
ىذا يدؿ عمى أف (َََ.َ), كبما أف قيمة الداللة اإلحصائية تساكم (ٕٗٔ.َ)بانحراؼ معيارم ( ّٖ.ُ)

عمى درجة العزؿ الصكتي لمحكائط   معنكم, كيناظر االتجاه غير راضو  بحكثيفسط إجابات الـقيمة متك
كنالحظ أنو لـ تسجؿ   غير راضو %  ٔ.َٕكقد بمغت أعمي نسبة , الخارجية لمكحدات السكنية بالمشركع 

كتي المطمكب كلـ تكفر جدراف الكاجيات الخارجية العزؿ الص. جابة راضية تماما عف ىذه العبارة إً  ةأمه 
 .أغمبيا مف الضجيج عمى مدار اليـك  لفقد عاف, لمكحدات السكنية 

 
 
 

 :المظير الجمالي لمكاجيات الخارجية .ْ
في الدراسة عمى ىذه العبارة قد بمغ  بحكثيفيتضح مف بيانات الجدكؿ السابؽ أف متكسط إجابات الـ

اإلحصائية , كبما أف قيمة الداللة (َْٔ.َ)معيارم  بانحراؼ( ّٖ.ُ)
 بحكثيفىذا يدؿ عمى أف قيمة متكسط إجابات الـ(َََ.َ)تساكم 

عمى المظير الجمالي لمكاجيات   معنكم, كيناظر االتجاه غير راضو 
%  ٔ.ٕٔنسبة  لكقد بمغت أعؿ, الخارجية لمكحدات السكنية بالمشركع 

جابة راضية تماما عف ىذه ة إً , ك نالحظ أنو لـ تسجؿ أم غير راضو 
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حداث المتعة البصرية  ى كقد عاني الشكؿ الخارجي لألبراج السكنية مف غياب التنكع البصرم ,  العبارة
 ىماؿ إً اساء كماأى ,لممستعمؿ كالعابر عمى حد سكاء 

                                                                                                   (     ّٔ/ْ) شكؿ                                                                                                          
كالتشققات عمى  ,التسربات المائيةك  لمدة زمنية طكيمة كبركز مظاىر القدـالكاجيات ترميـ  صيانة ك
شكارع رئيسة ىامة يطؿ عمى لمبرج السكني كالمحيط خصكصا كأف المشركع عمى المظير العاـ  كاجياتيا

 .لممدينة  الجمالية ةصكراؿعمى  ذا تأثير سمبيك  ,التأثير أكثر كضكحان كأكثر تشكييان مما يجعؿ 
 :كجكد مسافات كافية بيف التجمعات السكنية .ٓ

في الدراسة عمى ىذه العبارة قد بمغ  بحكثيفيتضح مف بيانات الجدكؿ السابؽ أف متكسط إجابات الـ
ىذا يدؿ عمى أف (َََ.َ), كبما أف قيمة الداللة اإلحصائية تساكم (ْٕٗ.َ)بانحراؼ معيارم ( َٓ.ُ)

عمى المسافات المكجكدة بيف   معنكم, كيناظر االتجاه غير راضو  بحكثيفقيمة متكسط إجابات الـ
كنالحظ أنو لـ تسجؿ   غير راضو %  ٖ.ُٔنسبة  لؿكقد بمغت أع, تجمعات الكحدات السكنية بالمشركع 

فمـ تكفر المسافات بيف ا براج  الخصكصية البصرية لمكحدات , أم أجابة راضية تماما عف ىذه العبارة 
كلـ تؼ المسافات بيف الطرؽ داخؿ المشركع كا براج في تحقيؽ الخصكصية  ,السكنية فيما بينيا

ثـ  ,لة مف الفراغات تبدأ مف تكفير أماكف لعب لألطفاؿ أماـ المساكفكما لـ يكفر تكزيعيا سمس ,السمعية
كبذلؾ لـ تنجح عالقة المباني السكنية بالفراغات المفتكحة   ,فراغات لتقابؿ كلقاء السكاف فيما بينيـ

 .المحيطة في تحقيؽ الخصكصية
 :التشجير في المحيط البصرم لممشركع .ٔ

في الدراسة عمى ىذه العبارة قد بمغ  بحكثيفط إجابات الـيتضح مف بيانات الجدكؿ السابؽ أف متكس
ىذا يدؿ عمى أف (َََ.َ), كبما أف قيمة الداللة اإلحصائية تساكم (ُٔٓ.َ)بانحراؼ معيارم ( ْْ.ُ)

عمى التشجير في المحيط البصرم في  معنكم, كيناظر االتجاه غير راضو  بحكثيفقيمة متكسط إجابات الـ
جابة راضية تماما إً  ةكنالحظ أنو لـ تسجؿ أم,  غير راضو %  ٖ.ٖٓنسبة  لكقد بمغت أعؿ, المشركع 

 ,حزمة نباتيةأى ك ,عشابأى ك ,شجار كشجيراتأى لـ يتكفر أم غطاء نباتي مالئـ تككف مف ؼ, عف ىذه العبارة 
بيار كاالرتفاع في إلً كمسطحات مائية لممناطؽ المفتكحة داخؿ نطاؽ المشركع كذلؾ لمحد مف ا ,كنكافير

االسفمتية المطؿ عمييا المشركع كالكاقعة خاللو فارتفعت بذلؾ  درجات الحرارة الناتج عف كجكد المسطحات
 .راضي السكنية    ى ا لمستك لى بيار كالتمكث السمعي كالبيئي كالجمالي عإلً الضكضاء كزاد ا
 :ستعماؿ السطحامكانية تكفرا ً  .ٕ

في الدراسة عمى ىذه العبارة قد بمغ  بحكثيفالـيتضح مف بيانات الجدكؿ السابؽ أف متكسط إجابات 
ىذا يدؿ عمى أف (َََ.َ), كبما أف قيمة الداللة اإلحصائية تساكم (ٕٗٓ.َ)بانحراؼ معيارم ( ِٗ.ُ)

معنكم, كيناظر االتجاه غير  بحكثيفقيمة متكسط إجابات الـ
كقد , مكانية استعماؿ سطح الكحدة السكنية إً عمى تكفر  راضو 
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, جابة راضية تماما عف ىذه العبارة إً  ةكنالحظ أنو لـ تسجؿ أم,  غير راضو %  ٓ.ٕٔنسبة  لبمغت أعؿ
ال عبر فتحة مربعة إً ليو إً مكانية الكصكؿ إً فمـ تتكفر امكانية استعماؿ سطح البرج السكني لعدـ تكفر 

انات م كضع خزعتمد عميو السكاف ؼاك , ليو إً فالساللـ الرئيسية التصؿ , الشكؿ في السطح النيائي 
سطح البرج الثاني مف تسرب المياه مف  لك قد عاف, أستقباؿ البث المرئي المياه كاليكائيات ك كأجيزةا

                                                                        .نيياره خصكصا مع تساقط أجزاء منو االسكاف مف  لالخزانات عميو كيخش
 (        ّٕ/ْ) كؿ ش                                                                                                ش

                                                                                                
 :مدخؿ العمارة السكنية .ٖ

في الدراسة عمى ىذه العبارة قد بمغ  بحكثيفمتكسط إجابات الـيتضح مف بيانات الجدكؿ السابؽ أف 
ىذا يدؿ عمى أف (َََ.َ), كبما أف قيمة الداللة اإلحصائية تساكم (ٖٗٔ.َ)بانحراؼ معيارم ( ِٖ.ُ)

عمى مدخؿ امعنكم, كيناظر االتجاه قميؿ الرض بحكثيفقيمة متكسط إجابات الـ
كنالحظ أنو لـ   غير راضو %  ُ.ْْنسبة  لكقد بمغت أعؿ, العمارة السكنية 

 .جابة راضية تماما عف ىذه العبارةإً  ةتسجؿ أم
كقد حقؽ مدخؿ البرج السكني ارتباطان مباشران مع عناصر الحركة الرأسية 

غير أف إطاللتو المباشرة عمى الطرؽ المحيطة ( الساللـ كالمصعد ) خاللو 
مدخؿ  لكقد عاف, مالو كمكاقؼ السيارات المقابمة قمؿ مف آماف كسالمة استع

البرج السكني  مف صغر مساحتو ك كعدـ تالؤميا مع أعداد المستعمميف 
 داخؿ فراغ  كسيكلة كآماف حركتيـ

                                                                                  (                      ّٖ/ْ)شكؿ                                                                                                              
السكنية لتكفير اإلنارة كالتيكية الطبيعية  المدخؿ كيالحظ غياب أية معالجات خاصة بالمداخؿ 

 مع خمكىا مف أية معالجات تصميمية خاصة بالفئات الخاصة, باإلضافة إلى غياب ا بكاب في بعضيا
 لكيالحظ غياب تكفير إمكانيات السالمة كاآلماف كالحماية مف الحريؽ عمى مستك ,كالمعاقيف ككبار السف
 . المدخؿ كالبرج ككؿ 

 :تكظيؼ الطابؽ ا رضي .ٗ
في الدراسة عمى ىذه العبارة قد بمغ  بحكثيفيتضح مف بيانات الجدكؿ السابؽ أف متكسط إجابات الـ

, كبما أف قيمة الداللة اإلحصائية تساكم (ّْٕ.َ)بانحراؼ معيارم ( ٗٓ.ُ)
معنكم, كيناظر  بحكثيفىذا يدؿ عمى أف قيمة متكسط إجابات الـ(َََ.َ)

نسبة  لكقد بمغت أعؿ, عمى طبيعة تكظيؼ الطابؽ ا رضي  االتجاه غير راضو 
جابة راضية تماما عف ىذه إً  ةحظ أنو لـ تسجؿ أمه كنال,  غير راضو %  ٗ.ٓٓ
كقد تـ استحداث بعض المناشط , العبارة 
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عادة التكظيؼ بيف مرائب السيارات كالمحاؿ التجارية إً رضي كقد تباينت  ى المختمفة داخؿ مساحة الطابؽ ا
نطاؽ المشركع كزاد  كالحالقيف كمكاتب الخدمات العامة مارفع نسبة االستعماؿ العاـ لغير السكاف داخؿ

تكدس مف 
 (ّٗ/ْ)شكؿ                                                                               

كقد عانت الصالة الكحيدة , برج السكنيالشكارع المحيطة باؿخالؿ المشركع كبكازدحاـ السيارات  
غياب االىتماـ بصيانتيا كترميميا ك تنظيفيا مما براج مف  ى غراض التي كجدت  في أحد ىذه ا ى متعددة ا

كما سبب عدـ االىتماـ بترميـ كصيانة , كأساء لممظير الجمالي لمبرج السكني  ,شبو ميمؿ ان جعميا فراغ
صعكبة تنقؿ السكاف خالؿ المسطحات المسقكفة إلى ضي  ى الطابؽ ا لالتمديدات الصحية عمى مستك

 .لتسرب مياه المجارم منيا 
, ىا السكاف عمى الطكابؽ ا رضية مف التمكث البصرم خالؿ المشركع اما زادت اإلضافات التي أجرؾ   

عالنات كالفتات المحاؿ التجارية بطريقة عشكائية ال تعتمد إلً فقد أصبحت الكاجيات مكانا لتعميؽ لكحات ا
عالف متنافرة غير إً عمى نظاـ ىندسي محدد أك مكاد بناء معينة مما أكجد امتزاج بيف أساليب عرض ك

كطاؿ التغيير كالتحكير الفراغات المفتكحة أماـ .. تغيير المالمح المعمارية ا صمية لكأدل إؿ ,متجانسة
 ,أجزاء كبيرة مف أرصفة المشاة المجاكرة كأحكاض زراعية يؤكؿ مصيرىا تاستخدـالمحاؿ التجارية فقد 
الستخداـ  تككف عائقان ؿاقص العناية بيا كصيانتيا تف بعدقمامة إلى أماكف لتجميع اؿ ,في أغمب االحياف

ىـ لسياراتكبناء بعض مآرب قامة مظالت إلً كقد لجأ بعض السكاف ,  الرصيؼ دكف اعتبار لحركة المشاة
كاف مما زاد التمكث كحركة السمحيط السكني تأثير ذلؾ عمى شكؿ اؿبراج السكنية دكف مراعاة ؿ ى ا بجكار

استفادة مف المكقع المميز لممشركع فقد مثؿ الطابؽ  ةلـ يتـ تحقيؽ أمه كعمكما , البصرم في المشركع 
براج السكنية الثالث كخصكصا في فصؿ الشتاء منطقة تيارات ىكائية باردة عالية السرعة  ى رضي ؿ ى ا

مكانية استغالؿ إً ك مصدات الرياح لتكفير أى ار شج ى ك تكجيييا بكاسطة الة تركيضياأى عانت مف غياب محاك
 . السكاف ليذا الفراغ الحيكم مف البرج كالمكقع السكني المحيط 

 :نظاـ جمع النفايات مف داخؿ العمارة  .َُ
في الدراسة عمى ىذه العبارة قد بمغ  بحكثيفيتضح مف بيانات الجدكؿ السابؽ أف متكسط إجابات الـ

ىذا يدؿ عمى أف (َََ.َ), كبما أف قيمة الداللة اإلحصائية تساكم (ُٔٓ.َ)بانحراؼ معيارم ( ْْ.ُ)
عمى نظاـ جمع النفايات داخؿ العمارة  معنكم, كيناظر االتجاه غير راضو  بحكثيفقيمة متكسط إجابات الـ

أجابة راضية تماما عف ىذه  ةغير راضي  كنالحظ أنو لـ تسجؿ أمه %  ٖ.ٖٓنسبة  لكقد بمغت أعؿ, 
غالؽ إلً أستعمالو منتفية ًإمكانيةابرغـ مف تكفر قناة خدمات لجمع القمامة بالبرج السكني لكف فاؿ, العبارة

كعميو , مكانية تنظيفيا إً كؿ الطكابؽ بسبب الركائح الصادرة منيا كعدـ تكفر  لالسكاف لنافذتيا عمى مستك
أك , لقائيا مف الشرفات ببً أك , غمب السكاف لمتخمص مف القمامة بأنفسيـ عبر المصعد أك الساللـ أى لجأ 

لمقمامة في منازليـ كعمكما قاـ  ان عتبر أغمبيـ أف ىذا الحؿ يسبب تراكـااالعتماد عمى الغفير في ذلؾ ك
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 لغالقو مما أدإً حكاـ إً حياف مف سكء  ى في أغمب ا لأغمبيـ بكضع صندكؽ لمقمامة أماـ شقتو الذم عاف
 . كابؽ بعض الط لنشر الركائح الكريية عمى مستكإلى 

 :الساللـ الرئيسية بالعمارة .ُُ
في الدراسة عمى  بحكثيفيتضح مف بيانات الجدكؿ السابؽ أف متكسط إجابات الـ

, كبما أف قيمة الداللة (ُٕٕ.َ)بانحراؼ معيارم ( ٕٗ.ُ)ىذه العبارة قد بمغ 
 بحكثيفىذا يدؿ عمى أف قيمة متكسط إجابات الـ(َََ.َ)اإلحصائية تساكم 

كقد , عمى الساللـ الرئيسية بالعمارة السكنية  ار االتجاه قميؿ الرضمعنكم, كيناظ
أجابة راضية تماما  ةكنالحظ أنو لـ تسجؿ أمه  اقميؿ الرض%  َٓنسبة  لبمغت أعؿ

عداد إً ـ أبعاد الساللـ الرئيسية في البرج مع طبيعة كءلـ تتال, عف ىذه العبارة  
لييا خصكصا قبؿ تركيب المصعد الكحيد في البرج كيالحظ غياب ـمستع

كقد غاب ,  المحاجؿاالىتماـ بصيانة الساللـ مع خمك بعض أجزائيا مف 
خر بنفس تفاصيؿ مقبض المحجؿ تكفير مقبض مستمرآنيائيا عف الساللـ 

جدار السمـ في طرؼ المبنى لتكفير  لا كؿ كعمى نفس ارتفاعو مثبت عؿ
 أماف تنقؿ

 (َْ/ْ)شكؿ                                                                                                    

خارج  لغاب نيائيا كجكد ساللـ ثانكية لمنجاة تقكد إؿك قد , المستعمميف كخصكصا ا طفاؿ ككبار السف  
ا دكار العالية في لاؿ اإلسعاؼ كاإلطفاء إؿالمبنى لمحماية مف تأثير الحرائؽ كتضمف سيكلة كصكؿ رج

  .ا حكاؿ الطارئة
 :المصاعد  .ُِ

في الدراسة عمى ىذه العبارة قد بمغ  بحكثيفيتضح مف بيانات الجدكؿ السابؽ أف متكسط إجابات الـ
ىذا يدؿ عمى أف (َُُ.َ), كبما أف قيمة الداللة اإلحصائية تساكم (ِٖٗ.َ)بانحراؼ معيارم ( ٗٓ.ِ)

معنكم, كيناظر االتجاه متكسط بحكثيف قيمة متكسط إجابات الـ
 امتكسط الرض%  ٖ.ٖٓنسبة  لكقد بمغت أعؿ, عمى المصاعد االرض

تعتبر , جابة راضية تماما عف ىذه العبارة إً  ةأم كنالحظ أنو لـ تسجؿ
كسيمة التنقؿ الرئيسية في البرج السكني ك رغـ تكفرىا غير أف 

مساحتيا ك تكرار تعطميا قمؿ مف رضا كمحدكدية عددىا صغر 
 ( ُْ/ْ)شكؿ                      .السكاف عنيا 
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 الداخمية لمسكفا بيئة :    

 (4/18.5)جدكؿ رقـ                            
 كفاءة تصميـ بيئة المسكف الداخمية

 

غير  العبارة ت
 راضو 

قميؿ 
 االرض

متكسط 
 راضو  راضو  االرض

المتكسط  المجمكع تمامان 
 الترجح

اانحراؼ 
 المعيارم

الدالة 
 ااحصائية 

 

 ااتجاه

الحكائط الداخمية  1
لغرؼ المسكف 

 34 0 3 4 22 5 العدد
2.15 0.784 

 
.000 

قميؿ 
 100.0 0.0 8.8 11.8 64.7 14.7 )%(النسبة االرض

2 
الحكائط الداخمية 

لمحمامات 
كالمطابخ 

 34 0 0 12 16 6 العدد

2.18 0.716 

 
قميؿ  000.

 100.0 0.0 0.0 35.3 47.1 17.6 )%(النسبة االرض

لكاف الطالء أى  3
بالمسكف 

 34 1 2 5 22 4 العدد
2.24 0.855 

 
.000 

قميؿ 
 100.0 2.9 5.9 14.7 64.7 11.8 )%(النسبة االرض

السقؼ الداخمي  4
لمكحدة السكنية 

 34 0 1 6 13 14 العدد
1.82 0.834 

 
.000 

قميؿ 
 100.0 0.0 2.9 17.6 38.2 41.2 )%(النسبة االرض

ا رضية الداخمية  5
لممسكف 

 34 1 2 9 12 10 العدد
2.18 1.029 

 
.000 

قميؿ 
 100.0 2.9 5.9 26.5 35.3 29.4 )%(النسبة االرض

الحمامات  أرضيات 6
كالمطابخ 

 34 0 3 9 5 17 العدد

1.94 1.071 

 
.000 

 
قميؿ 
 100.0 0.0 8.8 26.5 14.7 50.0 )%(النسبة االرض

شبكة الكيرباء  7
 34 1 8 9 16 0 العدد

2.82 0.904 
 
.263 

متكسط 
 100.0 2.9 23.5 26.5 47.1 0.0 )%(النسبة الرضى

شبكة الصرؼ  8
الصحي 

 34 1 3 3 11 16 العدد
1.88 1.094 

 
.000 

قميؿ 
 100.0 2.9 8.8 8.8 32.4 47.1 )%(النسبة االرض

الصيانة الدكرية  9
لممسكف 

 34 0 0 2 2 30 العدد
1.18 0.521 

 
.000 

غير 
 100.0 0.0 0.0 5.9 5.9 88.2 )%(النسبة راضو 

10 
تصميـ المسكف 
مف الناحية 
الجمالية 

 34 1 2 10 15 6 العدد

2.32 0.945 

 
قميؿ  000.

 100.0 2.9 5.9 29.4 44.1 17.6 )%(النسبة االرض

11 
استخداـ النكافذ 
دكف التسبب في 
مضايقة الجيراف 

 34 1 2 2 13 16 العدد

1.79 1.008 

 
غير  000.

 100.0 2.9 5.9 5.9 38.2 47.1 )%(النسبة راضو 

  



 190 

 العبارة ت
غير 
 راضو 

قميؿ 
 االرض

متكسط 
 راضو  االرض

 راضو 
 المجمكع تمامان 

المتكسط 
 الترجح

اانحراؼ 
 المعيارم

الدالة 
 ااحصائية 

 

 ااتجاه

التيكية الطبيعية  12
داخؿ المسكف 

 34 0 6 9 16 3 العدد
2.53 0.896 

 
.004 

قميؿ 
 100.0 0.0 17.6 26.5 47.1 8.8 )%(النسبة االرض

اإلضاءة الطبيعية  13
داخؿ المسكف 

 34 2 7 7 17 1 العدد
2.76 1.017 

 
.186 

متكسط 
 100.0 5.9 20.6 20.6 50.0 2.9 )%(النسبة االرض

دخكؿ الشمس بكمية  14
كافية داخؿ المسكف 

 34 1 3 3 20 7 العدد
2.15 0.958 

 
.000 

قميؿ 
 100.0 2.9 8.8 8.8 58.8 20.6 )%(النسبة االرض

العزؿ الحرارم  15
لمحكائط 

 34 0 4 2 13 15 العدد
1.85 0.989 

 
.000 

قميؿ 
 100.0 0.0 11.8 5.9 38.2 44.1 )%(النسبة االرض

العزؿ الصكتي  16
لمحكائط 

 34 0 2 2 12 18 العدد
1.65 0.849 

 
.000 

قميؿ 
 100.0 0.0 5.9 5.9 35.3 52.9 )%(النسبة االرض

الخصكصية البصرية  17
لمفراغات 

 34 0 4 11 12 7 العدد
2.35 0.950 

 
.000 

قميؿ 
 100.0 0.0 11.8 32.4 35.3 20.6 )%(النسبة االرض

استخداـ  إمكانية 19
كجدت  الشرفات اف

 34 0 2 0 12 20 العدد
1.53 0.788 

 
.000 

غير 
 100.0 0.0 5.9 0.0 35.3 58.8 )%(النسبة راضو 

20 
مالئمة التصميـ 
الداخمي لمعادات 

كالتقاليد 

 34 2 0 13 4 15 العدد

2.12 1.175 

 
قميؿ  000.

 100.0 5.9 0.0 38.2 11.8 44.1 )%(النسبة االرض

 :مف التفصيؿ كفيما يمي تحميؿ لنتائج كؿ فقرة عمى حده بشيء
 : الحكائط الداخمية لغرؼ المسكف .1

في الدراسة عمى ىذه العبارة قد بمغ  بحكثيفيتضح مف بيانات الجدكؿ السابؽ أف متكسط إجابات الـ
( َََ.َ), كبما أف قيمة الداللة اإلحصائية تساكم (ْٖٕ.َ)بانحراؼ معيارم ( ُٓ.ِ)

ك يناظر االتجاه قميؿ , صائيا ًإحداؿ  بحكثيفىذا يدؿ عمى أف قيمة متكسط إجابات الـ
في بحكثيف عمى نسبة مف الـأى كبحساب ا الرض

شخاص  ى كىي نسبة ا%  ٕ.ْٔجابة نجدىاإلً ا
عف الحكائط الداخمية لغرؼ المسكف  االقميمي الرض

جابة راضية تماما عف ىذه إً  ةك لـ تسجؿ أمه , 
 . العبارة

                                                               (ِْ/ْ)شكؿ                                                            

 :الحكائط الداخمية لمحمامات كالمطابخ .2
يتضح مف بيانات الجدكؿ السابؽ أف متكسط 

لغ في الدراسة عمى ىذه العبارة قد ببحكثيف إجابات الـ
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ىذا يدؿ عمى ( َََ.َ), كبما أف قيمة الداللة اإلحصائية تساكم (ُٕٔ.َ)بانحراؼ معيارم ( ُٖ.ِ)
 عمى الحكائط الداخمية  اكيناظر االتجاه قميؿ الرض, معنكم  بحكثيفأف قيمة متكسط إجابات الـ

 (ّْ/ْ)شكؿ                                                                                           

نسبة االشخاص  كىي%  ُ.ْٕفي الدراسة ىي  بحكثيفعمى نسبة مف الـأى لمحمامات كالمطابخ , ك
عف  امما يدؿ عمى أف ىناؾ عدـ رض, ىذه العبارة  جابة راضية تماما عفإً  ةك لـ تسجؿ أمه  االقميمي الرض

                          .الداخمية لممرافؽ بالكحدة السكنية  الحكائط
 

 :ألكاف الطالء بالمسكف .3
يتضح مف بيانات الجدكؿ السابؽ أف متكسط 

في الدراسة عمى ىذه العبارة قد بمغ  بحكثيفإجابات الـ
, كبما أف قيمة (ٖٓٓ.َ)بانحراؼ معيارم ( ِْ.ِ)

ىذا يدؿ عمى أف ( َََ.َ)الداللة اإلحصائية تساكم 
كيناظر , معنكم  كثيفبحقيمة متكسط إجابات الـ

عمى ألكاف الطالء بالمسكف , كبمغ  ااالتجاه قميؿ الرض
 امجمكع متكسط اجابة غير الراضيف كقميمي الرض

عف الحكائط  امما يدؿ أف ىناؾ عدـ رض, %  ٕ.ْٔ
كلكف لعب الجانب , الداخمية لغرؼ الكحدات السكنية 

د ختيار ألكاف كمكاااالقتصادل كالثقافي دكرا بارزا في 
                                                           .الطالء داخؿ الكحدات السكنية 

 
                                                                                         

 (ْْ/ْ)شكؿ 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 :السقؼ الداخمي لممسكف  .4

في الدراسة عمى ىذه العبارة قد بمغ  بحكثيفالسابؽ أف متكسط إجابات الـ يتضح مف بيانات الجدكؿ
ىذا يدؿ عمى ( َََ.َ), كبما أف قيمة الداللة اإلحصائية تساكم (ّْٖ.َ)بانحراؼ معيارم ( ِٖ.ُ)

كيناظر االتجاه غير , معنكم بحكثيف أف قيمة متكسط إجابات الـ
بمغت أعمى نسبة مف عمى السقؼ الداخمي لمكحدة السكنية , ك  راضو 
 ,كىي نسبة ا شخاص الغير راضيف% ِ.ُْفي الدراسة  بحكثيفالـ

مما يدؿ أف ىناؾ , جابة راضية تماما عف ىذه العبارةإً  ةك لـ تسجؿ أم
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                   (ْٓ/ْ)شكؿ                                             . عف السقؼ الداخمي لعناصر الكحدات السكنية  اعدـ رض
 :ا رضية الداخمية لممسكف .5

في الدراسة عمى ىذه العبارة قد بمغ  بحكثيفيتضح مف بيانات الجدكؿ السابؽ أف متكسط إجابات الـ 
, كبما أف قيمة (َِٗ.ُ)بانحراؼ معيارم ( ُٖ.ِ)

ىذا يدؿ عمى ( َََ.َ)الداللة اإلحصائية تساكم 
كيناظر , معنكم  بحكثيفأف قيمة متكسط إجابات الـ

عمى ا رضية الداخمية لمكحدة  ااالتجاه قميؿ الرض
في  بحكثيفالسكنية , كبمغت أعمى نسبة مف الـ

 ا                                            كىي نسبة ا شخاص قميمي الرض% ّ.ّٓالدراسة 
                                         (ْٔ/ْ)شكؿ 

 :الحمامات كالمطابخأرضيات  .6

في  بحكثيفيتضح مف بيانات الجدكؿ السابؽ أف متكسط إجابات الـ
, كبما (َُٕ.ُ)بانحراؼ معيارم ( ْٗ.ُ)الدراسة عمى ىذه العبارة قد بمغ 

ىذا يدؿ عمى أف قيمة متكسط ( َََ.َ)أف قيمة الداللة اإلحصائية تساكم 
, كبمغت أعمى نسبة  الرضكيناظر االتجاه قميؿ ا, معنكم  بحكثيفإجابات الـ

 كىي % َٓفي الدراسة  بحكثيفمف الـ
 (ْٕ/ْ)شكؿ                                                                                                      

 , جابة راضية تماما عف ىذه العبارةإً  ةك لـ تسجؿ أم اك قميمي الرض نسبة ا شخاص الغير راضيف
 .جراء صيانة لمرافؽ كحداتيـ السكنيةإً كقد ذكر أغمب السكاف بأنيـ قامكا ب

 :شبكة الكيرباء .7
في الدراسة عمى ىذه العبارة قد بمغ بحكثيف يتضح مف بيانات الجدكؿ السابؽ أف متكسط إجابات الـ

يدؿ عمى ىذا ( ِّٔ.َ), كبما أف قيمة الداللة اإلحصائية تساكم (َْٗ.َ)بانحراؼ معيارم ( ِٖ.ِ)
 . غير معنكم  بحكثيفأف قيمة متكسط إجابات الـ

 
 :شبكة الصرؼ الصحي .8

في  بحكثيفيتضح مف بيانات الجدكؿ السابؽ أف متكسط إجابات الـ
, كبما (َْٗ.ُ)بانحراؼ معيارم ( ٖٖ.ُ)الدراسة عمى ىذه العبارة قد بمغ 

متكسط  ىذا يدؿ عمى أف قيمة( َََ.َ)أف قيمة الداللة اإلحصائية تساكم 
, كبمغت أعمى نسبة  اكيناظر االتجاه قميؿ الرض, معنكم بحكثيف إجابات الـ

                                           .كىي نسبة ا شخاص غير الراضيف % ُ.ْٕفي الدراسة  بحكثيفمف الـ
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    (ْٖ/ْ)شكؿ 
 

 :الصيانة الدكرية لممسكف .9
في الدراسة عمى ىذه العبارة قد بمغ  بحكثيفإجابات الـيتضح مف بيانات الجدكؿ السابؽ أف متكسط 

ىذا يدؿ عمى ( َََ.َ), كبما أف قيمة الداللة اإلحصائية تساكم (ُِٓ.َ)بانحراؼ معيارم ( ُٖ.ُ)
 بحكثيف, كبمغت أعمى نسبة مف الـكيناظر االتجاه غير راضو , معنكم  بحكثيفأف قيمة متكسط إجابات الـ

جابة راضية تماما عف ىذه إً  ةكىي نسبة ا شخاص الغير راضيف ك لـ تسجؿ أم%  ِ.ٖٖفي الدراسة 
كاذا أجريت فتككف عادة لمكاجيات , نشاء لـ تجر عمميات صيانة كاممة لألبراج السكنيةإلً فمنذ ا, العبارة 

 .الخارجية فقط 
 

 :تصميـ المسكف مف الناحية الجمالية .10
في الدراسة عمى ىذه العبارة قد بمغ  بحكثيفؿ السابؽ أف متكسط إجابات الـيتضح مف بيانات الجدك

ىذا يدؿ عمى ( َََ.َ), كبما أف قيمة الداللة اإلحصائية تساكم (ْٓٗ.َ)بانحراؼ معيارم ( ِّ.ِ)
, كبمغت أعمى نسبة مف  اكيناظر االتجاه قميؿ الرض, معنكم  بحكثيفأف قيمة متكسط إجابات الـ

عف  امما يدؿ أف ىناؾ عدـ رض, اكىي نسبة ا شخاص قميمي الرض% ُ.ْْالدراسة في  بحكثيفالـ
 .تصميـ المسكف مف الناحية الجمالية

 
 :ستخداـ النكافذ دكف التسبب في مضايقة الجيرافا .11

في  الدراسة عمى ىذه العبارة قد بمغ  بحكثيفيتضح مف بيانات الجدكؿ السابؽ أف متكسط إجابات الـ
, كبما أف قيمة الداللة اإلحصائية (ََٖ.ُ)بانحراؼ معيارم ( ٕٗ.ُ)

, معنكم  بحكثيفىذا يدؿ عمى أف قيمة متكسط إجابات الـ( َََ.َ)تساكم 
في الدراسة  بحكثيف, كبمغت أعمى نسبة مف الـ اكيناظر االتجاه متكسط الرض

مما يدؿ أف ىناؾ عدـ , غير الراضيف كىي نسبة ا شخاص %  ُ.ْٕ
حيث قاـ السكاف , عف أستخداـ النكافذ دكف التسبب في مضايقة الجيراف ارض

بمعالجة أغمب النكافذ في المشركع بما يكفر الحصكؿ منيا عمى جزء مف 
                                                         .ضاءة الطبيعية دكف محاكلة فتحيا إلً ا

 (ْٗ/ْ)شكؿ 

 :التيكية الطبيعية داخؿ المسكف .12
في الدراسة عمى ىذه العبارة قد بمغ  بحكثيفيتضح مف بيانات الجدكؿ السابؽ أف متكسط إجابات الـ

ىذا يدؿ عمى ( ََْ.َ), كبما أف قيمة الداللة اإلحصائية تساكم (ٖٔٗ.َ)بانحراؼ معيارم ( ّٓ.ِ)
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, كبمغت أعمى نسبة مف اكيناظر االتجاه قميؿ الرض, م معنك بحكثيفأف قيمة متكسط إجابات الـ
جابة راضية تماما إً  ةك لـ تسجؿ أم, اكىي نسبة ا شخاص قميمي الرض% ُ.ْٕفي الدراسة  بحكثيفالـ

  .عتمد أغمب السكاف عمى أجيزة التكييؼ الصناعيةاحيث , عف ىذه العبارة 
 :ااضاءة الطبيعية داخؿ المسكف  .13

في الدراسة عمى ىذه العبارة قد بمغ  بحكثيفجدكؿ السابؽ أف متكسط إجابات الـيتضح مف بيانات اؿ
ىذا يدؿ عمى أف (ُٖٔ.َ), كبما أف قيمة الداللة اإلحصائية تساكم (َُٕ.ُ)بانحراؼ معيارم ( ٕٔ.ِ)

كىي % َٓفي الدراسة ىي  بحكثيفمعنكم, كأعمى نسبة مف الـ غير بحكثيفقيمة متكسط إجابات الـ
 . انسبة ا شخاص قميمي الرض

 
 :دخكؿ الشمس بكمية كافية .14

في الدراسة عمى ىذه العبارة قد بمغ  بحكثيفيتضح مف بيانات الجدكؿ السابؽ أف متكسط إجابات الـ
ىذا يدؿ عمى أف (َََ.َ), كبما أف قيمة الداللة اإلحصائية تساكم (ٖٓٗ.َ)بانحراؼ معيارم ( ُٓ.ِ)

في  بحكثيف, كأعمى نسبة مف الـ امعنكم, كيناظر االتجاه قميؿ الرض بحكثيفمة متكسط إجابات الـقي
 . اكىي نسبة ا شخاص قميمي الرض% ٖ.ٖٓالدراسة ىي 

 :العزؿ الحرارم لمحكائط .15
في الدراسة عمى ىذه العبارة قد بمغ  بحكثيفيتضح مف بيانات الجدكؿ السابؽ أف متكسط إجابات الـ

ىذا يدؿ عمى أف (َََ.َ), كبما أف قيمة الداللة اإلحصائية تساكم (ٖٗٗ.َ)انحراؼ معيارم ب( ٖٓ.ُ)
 بحكثيف, كبمغت أعمى نسبة مف الـ امعنكم, كيناظر االتجاه قميؿ الرض بحكثيفقيمة متكسط إجابات الـ

ىذه جابة راضية تماما عف إً  ةكىي نسبة ا شخاص غير الراضيف كلـ تسجؿ  أم% ُ.ْْفي الدراسة 
 . امما يدؿ أف ىناؾ عدـ رض, العبارة

 :العزؿ الصكتي لمحكائط  .16

 بحكثيفيتضح مف بيانات الجدكؿ السابؽ أف متكسط إجابات الـ
بانحراؼ معيارم ( ٓٔ.ُ)في الدراسة عمى ىذه العبارة قد بمغ 

ىذا يدؿ (َََ.َ), كبما أف قيمة الداللة اإلحصائية تساكم (ْٖٗ.َ)
معنكم, كيناظر االتجاه قميؿ بحكثيف عمى أف قيمة متكسط إجابات الـ

كىي % ٗ.ِٓفي الدراسة  بحكثيف, كبمغت أعمى نسبة مف الـ االرض
جابة راضية تماما إً  ةك لـ تسجؿ  أم ,لراضيفنسبة ا شخاص غير ا

السكاف مف  نىفقد عا,  امما يدؿ أف ىناؾ عدـ رض, عف ىذه العبارة
الضجيج سكاء مف الطرؽ المحيطة أك االستخدامات المخالفة مثؿ 

العامة المحيطة كالتي تعمؿ حتي ساعات متأخرة مف  مكجكد المقاه
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 (َٓ/ْ)شكؿ                                                         .الميؿ 

 :الخصكصية البصرية لمفراغات .17
في الدراسة عمى ىذه العبارة قد بمغ  بحكثيفيتضح مف بيانات الجدكؿ السابؽ أف متكسط إجابات الـ

, كبما أف قيمة الداللة اإلحصائية تساكم (َٓٗ.َ)بانحراؼ معيارم ( ّٓ.ِ)
معنكم, كيناظر  بحكثيفىذا يدؿ عمى أف قيمة متكسط إجابات الـ(ََُ.َ)

% ّ.ّٓفي الدراسة  بحكثيف, كبمغت أعمى نسبة مف الـ ااالتجاه قميؿ الرض
حيث لـ يضمف تصميـ المداخؿ الخارجية , االرض كىي نسبة ا شخاص قميمي

ك قد تـ  ك ,ك الداخمية لمشقؽ تحقيؽ الخصكصية البصرية لمفراغات الداخمية
بكاب الداخمية كعنصر أساسي لتحقيؽ الخصكصية البصرية  االعتماد عمى ا

 (ُٓ/ْ)شكؿ              .
 :ستخداـ الشرفات امكانية إً . 18

في الدراسة عمى ىذه العبارة قد بمغ  بحكثيفالجدكؿ السابؽ أف متكسط إجابات الـيتضح مف بيانات 
, كبما أف قيمة الداللة اإلحصائية تساكم (ٖٖٕ.َ)بانحراؼ معيارم ( ّٓ.ُ)
معنكم, كيناظر  بحكثيفىذا يدؿ عمى أف قيمة متكسط إجابات الـ(َََ.َ)

% ٖ.ٖٓم الدراسة ؼ بحكثيف, كبمغت أعمى نسبة مف الـ االتجاه غير راًض و 
جابة راضية تماما عف إ ةمٌ أكلـ تسجؿ , كىي نسبة ا شخاص الغير ر اضيف 

ستخداـ امكانية إً عف تكفر  العدـ الرض مما يدؿ أف ىناؾ ميالن , ىذه العبارة
لغاء إلً مساكنيـ تحقيؽ الخصكصية ؿؿاضطر العديد مف السكاف ك قد , الشرفات 

 حدن كبير فمـ تتالءـالشرفات باعتبارىا غير مجدية إلي 
فقد ذكر  ,أبعادىا كمكاقعيا كمعالجتيا مع طريقة استعماليا

أغمب السكاف أنيـ لـ يتمكنكا مف الجمكس في الشرفات 
كاالستمتاع بالبحر رغـ قربو مف مكقع المشركع لعدـ تكفر 

                                                                                                           تصميـ
                                                                                           ش   
 (ِٓ/ٓ)كؿ ش

مكانية إً مما أكجد معالجات متنكعة مف السكاف لتحكيرىا كتكفير , لمشرفات يحتـر الخصكصية 
, استعماليا فقد أصبحت شبو مغمقة كتمت إضافة مكاد مختمفة إلييا لتحقيؽ الخصكصية البصرية لألسرة 

أك بالستيكية أك غيرىا مف مكاد أخذت في اآلكنة ا خيرة أشكاالن  عمؿ سكاتر معدنية أك خشبيةكذلؾ ب
ت كبأشكاؿ تؤثر بشكؿ متعددة دكف ضكابط كبشكؿ عشكائي غير مدركس كبارتفاعا مختمفة كمقاسات

بمغ أى كيككف تأثير تمؾ المظاىرمحيط عمى كؿ ما حكليا مف مباف كبالتالي عمى المظير العاـ لؿ سمبي
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خصكصان عند  خطران عمى المارة كالساكنيفأحيانا عندما تترؾ فترات طكيمة دكف صيانة أك دىاف كتككف 
غاؤىا نيائيان مما شكه البعد الجمالي حياف إؿ ى كما تـ في بعض ا, ىبكب العكاصؼ كىطكؿ ا مطار

 .كقد تبايف استعماليا حسب احتياجات كؿ أسرة , لمتككيف ككؿ
 
 
 

 :مة التصميـ الداخمي لمعادات كالتقاليدءمال. 19

في الدراسة عمى ىذه العبارة قد بمغ  بحكثيفيتضح مف بيانات الجدكؿ السابؽ أف متكسط إجابات الـ
ىذا يدؿ عمى أف (َََ.َ), كبما أف قيمة الداللة اإلحصائية تساكم (ُٕٓ.ُ)بانحراؼ معيارم ( ُِ.ِ)

 بحكثيف, كبمغت أعمى نسبة مف الـ امعنكم, كيناظر االتجاه قميؿ الرض بحكثيفقيمة متكسط إجابات الـ
 رغـ نجاح المشركع في تكفير مبافو كبالتالي , لراضيف كىي نسبة ا شخاص غير ا% ُ.ْْفي الدراسة 

الكحدة السكنية كالمحيط  لسكنية طابقية غير أنيا لـ تكف ممثمة لحالة سكنييا االجتماعية عمي مستك
رضية أى دارات إلى كقد رغب أغمب السكاف في االنتقاؿ , متيا لمعادات كالتقاليد المحمية ءالسكني لعدـ مال
رغبتيـ في بناء إلى ضافة إلً حدائؽ ممحقة بمبانييـ السكنية با لىـ في الحصكؿ عمف طابقيف لرغبتو

ىـ  معيـ ئبناأشراؾ إً رغبتيـ في إلى ضافة اإلً حتياجاتيـ الحياتية اليكمية باـ كيتالء مساكنيـ بانفسيـ بما
 .كىذا ما ال يمكف تحقيقو  داخؿ البرج السكني  ,في السكف

 

 ضا  :ءة صناعيةالحاجة استخداـ تكييؼ كا 
 (4/19.5)جدكؿ رقـ

ضاءة صناعية  الحاجة استخداـ تكييؼ كا 

غير  العبارة ت
 ضركرم

قميؿ 
 الضركرة

متكسط 
 ضركرم الضركرة

ضركرم 
المتكسط  المجمكع جدان 

 الترجح
اانحراؼ 
 المعيارم

الدالة 
 ااحصائية

 

 الكصؼ

1 

استخداـ 
أجيزة 
تكييؼ 

صناعية 

 34 33 1 0 0 0 العدد

4.97 0.171 

 
 

ضركرم  000.
 100.0 97.1 2.9 0.0 0.0 0.0 )%(النسبة جدان 

2 
استخداـ 
اضاءة 

صناعية 

 34 32 2 0 0 0 العدد

4.94 0.239 

 

ضركرم  000.
 100.0 94.1 5.9 0.0 0.0 0.0 )%(النسبة جدان 

 :كفيما يمي تحميؿ لنتائج كؿ فقرة عمى حده بشيء مف التفصيؿ
 :استخداـ أجيزة تكييؼ صناعية .1
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في الدراسة عمى ىذه العبارة قد بمغ  بحكثيفيتضح مف بيانات الجدكؿ السابؽ أف متكسط إجابات الـ
ىذا يدؿ عمى أف (َََ.َ), كبما أف قيمة الداللة اإلحصائية تساكم (ُُٕ.َ)بانحراؼ معيارم ( ٕٗ.ْ)

 بحكثيفمعنكم, كيناظر االتجاه ضركرم جدا , كبمغت أعمى نسبة مف الـ بحكثيفقيمة متكسط إجابات الـ
ستخداـ أجيزة تكييؼ صناعية ضركرم جدا ايركف أف  كىي نسبة ا شخاص الذيف%  ُ.ٕٗفي الدراسة 

. 
 :صناعية إضاءةاستخداـ  .2

في الدراسة عمى ىذه العبارة قد بمغ  بحكثيفيتضح مف بيانات الجدكؿ السابؽ أف متكسط إجابات الـ
ىذا يدؿ عمى ( َََ.َ), كبما أف قيمة الداللة اإلحصائية تساكم (ِّٗ.َ)بانحراؼ معيارم ( ْٗ.ْ)

معنكم, كيناظر االتجاه ضركرم جدا , كبمغت أعمى نسبة مف  بحكثيفتكسط إجابات الـأف قيمة ـ
ضاءة الصناعية إلً ستخداـ ااكىي نسبة ا شخاص الذيف يركف أف % ُ.ْٗفي الدراسة  بحكثيفالـ

 .ضركرم جدا 

 
 التعديالت ك الصيانة: 

 (ٓ.َِ/ْ)جدكؿ رقـ  
 التعديالت كالصيانة التي اجراىا الساكف عمى كحدتو السكنية  

 %النسبة العدد ااستجابة  العبارة 
 

 التعدٌالت
 100.0 34 نعم 

   ال

 100.0 34 المجموع

 
 الصٌانة
 

 94.1 32 نعم 

 5.9 2 ال

 100.0 34 المجموع
 
في ضم الرغبة 

 الشرفات 

 79.4 27 نعم 

 20.6 7 ال

 100.0 34 المجموع

يتبيف مف الجدكؿ أف كؿ السكاف قد أجركا تعديالت عمى كحداتيـ السكنية كتنكعت التعديالت ككاف 
إلى  قكتحكيؿ دكرات الميا, داخؿ المسكف إلى ضافة الشرفات إً ك, أغمبيا تغيير في التصميـ الداخمي 

ىـ تباينت بيف صيانة كاممة جراء صيانة لكحداتببً معظميـ قامكا كتبيف أيضا مف الجدكؿ أف , مخازف 
بكاب كالنكافذ  ى كتغيير بعض ا, كأعماؿ الطالء , كتغيير شبكات المرافؽ الصحية , لمحمامات كالمطابخ 

 . كعمؿ سكاترمعدنية كخشبية  عمى الفتحات لتحقيؽ الخصكصية كتكفير الحماية
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 الداخمية لممسكف تالفراغا: 
 

 (4/21.5)جدكؿ رقـ
 الداخمية لممسكف تالفراغا        

غير  العبارة ت
 ضركرم

قميؿ 
 الضركرة

متكسط 
ضركرم  ضركرم الضركرة

المتكسط  المجمكع جدان 
 الترجح

اانحراؼ 
 المعيارم

الدالة 
 ااحصائية

 

 ااتجاه

1 

عزؿ الجزء 
المخصص 

لمضيكؼ عف 
العائمة 

 34 31 0 0 3 0 العدد

4.74 0.864 

 
 

ضركرم  000.
 100.0 91.2 0.0 0.0 8.8 0.0 )%(النسبة جدان 

2 
كجكد مساحة 
مخصصة 

لجمكس العائمة 

 34 32 0 2 0 0 العدد

4.88 0.478 

 
 

.000 
ضركرم 

 100.0 94.1 0.0 5.9 0.0 0.0 )%(النسبة جدان 

3 

تكفر عدد 
حجرات نـك 
مالئـ لعدد 
أفراد ا سرة 

 34 30 2 0 0 2 العدد

4.71 0.970 

 
 

ضركرم  000.
 100.0 88.2 5.9 0.0 0.0 5.9 )%(النسبة جدان 

4 

تكفر أماكف 
كافية لألنشطة 

كاليكيات 
الخاصة 

 34 25 3 3 1 2 العدد

4.41 1.158 

 
 

.000 

 

ضركرم 
 100.0 73.5 8.8 8.8 2.9 5.9 )%(النسبة جدان 

تكفر مخزف  5
داخؿ البيت 

 34 29 2 3 0 0 العدد
4.76 0.606 

 

.000 
 ضركرم
 100.0 85.3 5.9 8.8 0.0 0.0 )%(النسبة جدان 

6 

مراعاة الزيادة 
المتكقعة في 
عدد أفراد 

ا سرة 

 34 28 3 0 0 3 العدد

4.56 1.160 

 
 

ضركرم  000.
 100.0 82.4 8.8 0.0 0.0 8.8 )%(النسبة جدان 

7 

مراعاة كبار 
السف كذكم 
اإلحتياجات 

الخاصة 

 34 27 4 2 0 1 العدد

4.65 0.849 

 
 

ضركرم  000.
 100.0 79.4 11.8 5.9 0.0 2.9 )%(النسبة جدان 

 
 
 

 :كفيما يمي تحميؿ لنتائج كؿ فقرة عمى حده بشيء مف التفصيؿ
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 :عزؿ الجزء المخصص لمضيكؼ عف العائمة .1

في الدراسة عمى ىذه العبارة قد بمغ  بحكثيفيتضح مف بيانات الجدكؿ السابؽ أف متكسط إجابات الـ
ىذا يدؿ عمى أف (َََ.َ), كبما أف قيمة الداللة اإلحصائية تساكم (ْٖٔ.َ)بانحراؼ معيارم ( ْٕ.ْ)

 بحكثيفمعنكم, كيناظر االتجاه ضركرم جدا , كبمغت أعمى نسبة مف الـ بحكثيفقيمة متكسط إجابات الـ
فمـ يضمف تصميـ فراغ المداخؿ كالفراغات الداخمية لمشقة تحقيؽ , ضركرم جدا %  ِ.ُٗفي الدراسة 

بكاب الداخمية كعنصر أساسي لمفصؿ  ى ك تـ االعتماد عمى ا, الخصكصية البصرية لمفراغات الداخمية 
كقد نالت , عمميابيف الفراغ الخاص با سرة كالفراغ الخاص بالضيكؼ رغـ ثبكت عدـ كفاءة ىذا الحؿ 

يمر عبرىا محكر الحركة  ِـ ٕ×ْكبر مف المساحة أبعادىا  ى صالة االستقباؿ الرئيسية بالشقة النصيب ا
الرئيسي داخؿ الكحدة كينفتح عمييا باب جانبي لممطبخ ك ممحؽ بيا شرفة بشكؿ شبو منحرؼ بمساحة 

ح عمييا بشكؿ مباشر باب لغرفة كينفت, ـ  ٖ.ُيتكسطيا باب بضمفتيف بعرض  ِ ـ ٖتبمغ   تقريبية
ر كعمكما شكؿ ىذا الفراغ  يسأغمب ا لستعماليا كغرفة أستقباؿ رجاؿ لداغمب  ِـ ٓ.ُٖمساحتيا 

غالقو بما يضمف تحقيؽ إً مانية أحكاـ إً مساحة غير مستعممة بشكؿ جيد داخؿ أغمب الكحدات لعدـ تكفر 
لغاء قاـ أغمب السكاف ببً , كصكؿ لبعض الفصؿ كفي محاكلة لؿ, نكع مف الخصكصية البصرية كالسمعية 

 لحدإً ستغالؿ الكعمكما تـ المجكء , الباب العريض المطؿ عمى الشرفة كالباب المنفتح عمى المطبخ 
ستقباؿ نساء لضماف فصؿ الرجاؿ عف الناس مما أضر بشكؿ بالغ اغرؼ النـك الداخمية كغرفة 

  .بخصكصية العائمة 
 :العائمةكجكد مساحة مخصصة لجمكس  .2

في الدراسة عمى ىذه العبارة قد بمغ  بحكثيفيتضح مف بيانات الجدكؿ السابؽ أف متكسط إجابات الـ
ىذا يدؿ عمى أف (َََ.َ), كبما أف قيمة الداللة اإلحصائية تساكم (ْٖٕ.َ)بانحراؼ معيارم ( ٖٖ.ْ)

 بحكثيفمعنكم, كيناظر االتجاه ضركرم جدا , كبمغت أعمى نسبة مف الـ بحكثيفقيمة متكسط إجابات الـ
مكانية استغالؿ الصالة الرئيسية في المسكف كفراغ إً  فمـ تتكفر, ضركرم جدا %  ُ.ْٗفي الدراسة 

ستقباؿ نساء قمؿ مف ل الحجرات الداخمية كفراغ احدإً عتماد الجمكس العائمة لقربيا مف المدخؿ كما أف 
 .الخاصة باستعماؿ العائمة  عدد الغرؼ

 
 : تكفر عدد حجرات نـك مالئـ لعدد أفراد ا سرة .3

في الدراسة عمى ىذه العبارة قد بمغ  بحكثيفيتضح مف بيانات الجدكؿ السابؽ أف متكسط إجابات الـ
ىذا يدؿ عمى أف (َََ.َ), كبما أف قيمة الداللة اإلحصائية تساكم (َٕٗ.َ)بانحراؼ معيارم ( ُٕ.ْ)

 بحكثيفمعنكم, كيناظر االتجاه ضركرم جدا , كبمغت أعمى نسبة مف الـ بحكثيفمتكسط إجابات الـ قيمة
غرفة إلى ستعماؿ حجرة النـك الثالثة داخؿ المسكف اف تغير أى , ضركرم جدا %  ِ.ٖٖفي الدراسة 
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دكف فصؿ بينيـ  لألبناء لخر ى رئيسية لمكالديف كا,  لكؿ ى استقباؿ نساء جعؿ ىناؾ حجرتا نكـ لمعائمة ا
 .في عدد غرؼ النـك بالمسكف  ان مما أكجد نقص
 :تكفر أماكف كافية لألنشطة كاليكيات الخاصة .4

في الدراسة عمى ىذه العبارة قد بمغ بحكثيف يتضح مف بيانات الجدكؿ السابؽ أف متكسط إجابات الـ
ىذا يدؿ عمى أف (َََ.َ), كبما أف قيمة الداللة اإلحصائية تساكم (ُٖٓ.ُ)بانحراؼ معيارم ( ُْ.ْ)

بحكثيف معنكم, كيناظر االتجاه ضركرم جدا , كبمغت أعمى نسبة مف الـ بحكثيفقيمة متكسط إجابات الـ
فقد غاب عف التصميـ تكفر مساحة خاصة يمكف تصميميا كحديقة , ضركرم جدا% ٓ.ّٕفي الدراسة 

النفسية كاالنفتاح عمى الطبيعة كعبر بيتية أك فناء داخمي رغـ أىمية ىذه العناصر لتكفير بعض الراحة 
السكاف عف ذلؾ بتكفيرىـ لبعض أصص الزىكر التي تتسع ليا مساحة المكاف كال تؼ غالبا باحتياجاتيـ 

 .النفسية كالجمالية عمى حد سكاء 
 :المسكفتكفر مخزف داخؿ  .5

في الدراسة عمى ىذه العبارة قد بمغ  بحكثيفيتضح مف بيانات الجدكؿ السابؽ أف متكسط إجابات الـ
ىذا يدؿ عمى أف (َََ.َ), كبما أف قيمة الداللة اإلحصائية تساكم (َٔٔ.َ)بانحراؼ معيارم ( ٕٔ.ْ)

معنكم, كيناظر  بحكثيفقيمة متكسط إجابات الـ
االتجاه ضركرم جدا , كبمغت أعمى نسبة مف 

, ضركرم جدا% ّ.ٖٓفي الدراسة  بحكثيفالـ
  رفة الممحقة بالمطبخ فراغ كقد مثمت الش

كالمنشر  , الخارجي  ساسي ك ى ا التخزيف
الرئيسي  غير أف  عدـ   مالءمة مساحتيا 

              الي لجكء أغمب  لكشكميا كمكقعيا أد
 (ّٓ/ ْ)شكؿ 

  مخزف لغياب ىذا العنصر في التصميـ الداخميإلى ة المياه كتحكيميا رستغناء عف دكالؿ السكاف
ستعماؿ مف العتمد عمى الحماـ الرئيسي ؿامجاؿ لتأثيث فراغ المدخؿ كبذلؾ   كلتكفير, السكنية لمكحدة 

 .قبؿ الضيكؼ مما أضر بشكؿ بالغ بخصكصية الفراغات الداخمية 
 :مراعاة الزيادة المتكقعة في عدد أفراد ا سرة .6

في الدراسة عمى ىذه العبارة قد بمغ  بحكثيفيتضح مف بيانات الجدكؿ السابؽ أف متكسط إجابات الـ
ىذا يدؿ عمى أف (َََ.َ), كبما أف قيمة الداللة اإلحصائية تساكم (َُٔ.ُ)بانحراؼ معيارم ( ٔٓ.ْ)

 بحكثيفمعنكم, كيناظر االتجاه ضركرم جدا , كبمغت أعمى نسبة مف الـ بحكثيفقيمة متكسط إجابات الـ
الزيادة المتكقعة في عدد أفراد بية  المبحكثيف اف حيث رام غاؿ, ضركرم جدا%  ْ.ِٖفي الدراسة 

 .عند تصميـ الكحدة السكينة لـ يراع  سرة  ي ا
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 :مراعاة كبار السف كذكم اإلحتياجات الخاصة .7
في الدراسة عمى ىذه العبارة قد بمغ  بحكثيفيتضح مف بيانات الجدكؿ السابؽ أف متكسط إجابات الـ

ىذا يدؿ عمى أف (َََ.َ), كبما أف قيمة الداللة اإلحصائية تساكم (ْٖٗ.َ)بانحراؼ معيارم ( ٓٔ.ْ)
 بحكثيفمعنكم, كيناظر االتجاه ضركرم جدا , كبمغت أعمى نسبة مف الـ بحكثيفقيمة متكسط إجابات الـ

كبار السف كذكل بية  المبحكثيف اف متطمبات حيث رام غاؿ ,ضركرم جدا % ْ.ٕٗفي الدراسة 
 .في تصميـ الكحدة السكينة لـ تراعاالحتياجات الخاصة 
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  المشكالت ااجتماعية: 
 (4/22.5)جدكؿ رقـ

 المشكالت ااجتماعية         
 رقـ 
قميمة  العبارة 

 جدان 
عالية  عالية متكسط قميمة

 جدان 
المتكسط  المجمكع

 الترجح
اانحراؼ 
 المعيارم

الدالة 
 ااحصائية

 

 ااتجاه

1 
مشاجرات داخؿ 
االسرة بسبب 
ضيؽ المكاف 

 34 9 7 7 9 2 العدد
3.35 1.300 

 
 
.123 

 متكسطة
 100.0 26.5 20.6 20.6 26.5 5.9 )%(النسبة

التصنت مف  2
قبؿ الجيراف 

 34 10 7 7 8 2 العدد
3.44 1.307 

 
 عالية 058.

 100.0 29.4 20.6 20.6 23.5 5.9 )%(النسبة

3 
كجكد مشاجرات 

دائمة مع 
الجيراف بسبب 

االطفاؿ 

 34 9 8 6 9 2 العدد

3.38 1.303 

 
 
 
.096 

 متكسطة
 100.0 26.5 23.5 17.6 26.5 5.9 )%(النسبة

4 
التشاجر مع 

الجيراف بسبب 
اىماؿ النظافة 

 34 14 8 2 8 2 العدد

3.71 1.382 

 
 
.005 

 
 عالية

 100.0 41.2 23.5 5.9 23.5 5.9 )%(النسبة

5 
التشاجر مع 

الجيراف بسبب 
اىماؿ صيانة 

المجارم 

 34 15 7 2 8 2 العدد

3.74 
1.399 

 

 
.004 

 عالية 
 100.0 44.1 20.6 5.9 23.5 5.9 )%(النسبة

مف  إزعاجىناؾ  6
ضجة الجيراف 

 34 14 7 3 10 0 العدد

3.74 1.286 

 
 
.002 

 
 عالية

 100.0 41.2 20.6 8.8 29.4 0.0 )%(النسبة

7 
قمة الزيارات 
المتبادلة مع 

الجيراف 

 34 12 6 8 8 0 العدد
3.65 1.203 

 
 عالية 004.

 100.0 35.3 17.6 23.5 23.5 0.0 )%(النسبة

8 
عدـ اشتراؾ 

 ابناء الجيراف مع
بعضيـ في 

 المعب

 34 14 6 6 7 1 العدد

3.74 1.286 

 
 
 عالية 002.

 100.0 41.2 17.6 17.6 20.6 2.9 )%(النسبة

9 
 جماعات كجكد

مف  عدكانية
 ابناء المشركع

 34 17 2 6 9 0 العدد
3.79 1.321 

 
 
.001 

 عالية
 100.0 50.0 5.9 17.6 26.5 0.0 )%(النسبة
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 العبارة ت
قميمة 
 عالية متكسط قميمة جدان 

 عالية
 المجمكع جدان 

المتكسط 
 الترجح

اانحراؼ 
 المعيارم

الدالة 
 ااحصائية

 

 ااتجاه

10 
انتشار البطالة بيف 

أغمب شباب 
المشركع 

 34 7 7 11 9 0 العدد

3.35 1.098 

 
 متكسطة 070.

 100.0 20.6 20.6 32.4 26.5 0.0 )%(النسبة

11 
ضعؼ االلتزاـ 

بتعاليـ الديف لدل 
أغمب السكاف 

 34 0 0 21 11 2 العدد

2.56 0.613 

 
 
.000 

 قميمة
 100.0 0.0 0.0 61.8 32.4 5.9 )%(النسبة

12 
انتشار ا مراض 

الصحية بيف أغمب 
السكاف 

 34 0 0 12 20 2 العدد

2.29 0.579 

 
 قميمة 000.

 100.0 0.0 0.0 35.3 58.8 5.9 )%(النسبة

كقكع حرائؽ  13
بالمشركع 

 34 0 1 12 18 3 العدد
2.32 0.684 

 
 قميمة 000.

 100.0 0.0 2.9 35.3 52.9 8.8 )%(النسبة

كقكع جرائـ سرقة  14
بالمشركع 

 34 15 5 4 10 0 العدد
3.74 1.310 

 
 عالية 002.

 100.0 44.1 14.7 11.8 29.4 0.0 )%(النسبة

15 
 كقكع حكادث مركر

بشكؿ مستمر داخؿ 
المشركع 

 34 13 0 7 12 2 العدد
3.29 1.447 

 
 
.244 

 متكسطة

 100.0 38.2 0.0 20.6 35.3 5.9 )%(النسبة

حدكث جرائـ  16
بالمشركع  اغتصاب

 34 0 0 0 14 20 العدد
1.41 0.500 

 
.000 

قميمة 
 100.0 0.0 0.0 0.0 41.2 58.8 )%(النسبة جدان 

حدكث جرائـ قتؿ  17
 بالمشركع

 34 0 0 1 7 26 العدد
1.26 0.511 

 
.000 

قميمة 
 100.0 0.0 0.0 2.9 20.6 76.5 )%(النسبة جدان 

 
 :كفيما يمي تحميؿ لنتائج كؿ فقرة عمى حده بشيء مف التفصيؿ

 :سرة ي مشاجرات داخؿ ا .18

في الدراسة عمى ىذه العبارة قد بمغ  بحكثيفيتضح مف بيانات الجدكؿ السابؽ أف متكسط إجابات الـ
ىذا يدؿ عمى أف (ُِّ.َ), كبما أف قيمة الداللة اإلحصائية تساكم (ََّ.ُ)بانحراؼ معيارم ( ّٓ.ّ)

شخاص  ى جابات اإً حصائيا , كبالمقارنة بيف مجمكع متكسطات إً غير داؿ  بحكثيفقيمة متكسط إجابات الـ
ف نسبتيا بمغت أى الية جدا داخؿ ا سرة بسبب ضيؽ المكاف نجد الذيف يركف كجكد المشاجرات العالية كالع

كىذا يدؿ عمكما عمى كجكد المشاجرات , % ْ.ِّ, كنسبة المشاجرات بدرجة قميمة كقميمة جدا %  ُ.ْٕ
 .سرة  ي بصكرة متكررة داخؿ ا

 :التصنت مف قبؿ الجيراف .19

الدراسة عمى ىذه العبارة قد بمغ في  بحكثيفيتضح مف بيانات الجدكؿ السابؽ أف متكسط إجابات الـ
ىذا يدؿ عمى أف (َٖٓ.َ), كبما أف قيمة الداللة اإلحصائية تساكم (َّٕ.ُ)بانحراؼ معيارم ( ْْ.ّ)
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شخاص  ى جابات اإً حصائيا , كبالمقارنة بيف مجمكع متكسطات إً غير داؿ  بحكثيفقيمة متكسط إجابات الـ
, كىذا %  َٓاف نسبتيا بمغت جدا مف تصنت الجيراف  نجدأى لعالية الذيف يركف كجكد المشكالت العالية كا
كقد يرجع ذلؾ لضيؽ فراغ الحركة بيف الطكابؽ  حيث بمغت  ,يدؿ عمى كجكد تصنت مف قبؿ الجيراف

عمى مستكل كؿ منسكب  تنفتح عميو كحدتاف   ِـ ِ.ٕمساحة المدخؿ الخارجي لمكحدات السكنية  
كىذه المساحة ال تسمح ( الساللـ  كالمصعد ) الحركة الرأسية كجكد عناصر إلى ضافة إلً سكنيتاف با

كما أنيا التضمف تحقيؽ الخصكصية السمعية , خرل  ي بالحركة بحرية سكاء لسكاف الطابؽ أك الطكابؽ ا
 .سكاء لمسكاف داخؿ كحداتيـ أك لمستعممي الساللـ 

 :طفاؿ ى كجكد مشاجرات دائمة مع الجيراف بسبب ا .20

في الدراسة عمى ىذه العبارة قد بمغ  بحكثيفالجدكؿ السابؽ أف متكسط إجابات الـيتضح مف بيانات 
ىذا يدؿ عمى أف (َٔٗ.َ), كبما أف قيمة الداللة اإلحصائية تساكم (َّّ.ُ)بانحراؼ معيارم ( ّٖ.ّ)

 شخاص ى جابات اإً حصائيا , كبالمقارنة بيف مجمكع متكسطات إً غير داؿ  بحكثيفقيمة متكسط إجابات الـ
شخاص الذيف يركف كجكد  جابات اإً مع %  َٓالذيف يركف كجكد المشاجرات العالية كالعالية جدا بنسبة 

مف المجيبيف لترجيح كجكد  الن مما يدؿ عمى أف ىناؾ مي%  ْ.ِّالمشاجرات القميمة كالقميمة جدا بنسبة 
 .المشاجرات الدائمة بيف الجيراف بسبب ا طفاؿ 

 :ىماؿ النظافةإً  التشاجر مع الجيراف بسبب .21

في الدراسة عمى ىذه العبارة قد بمغ  بحكثيفيتضح مف بيانات الجدكؿ السابؽ أف متكسط إجابات الـ
ىذا يدؿ عمى أف (ََٓ.َ), كبما أف قيمة الداللة اإلحصائية تساكم (ِّٖ.ُ)بانحراؼ معيارم ( ُٕ.ّ)

 بحكثيفعالية , كبمغت أعمى نسبة مف الـحصائيا , كيناظر االتجاه إً داؿ  بحكثيفقيمة متكسط إجابات الـ
مف المجيبيف لترجيح كجكد ليان عا الن مما يدؿ عمى أف ىناؾ مي, عالية جدا % ِ.ُْ في الدراسة

 . ىماؿ النظافةإً المشاجرات الدائمة بيف الجيراف بسبب 
 
 :ىماؿ صيانة المجارمإً التشاجر مع الجيراف بسبب  .22

في الدراسة عمى ىذه العبارة قد بمغ  بحكثيفسط إجابات الـيتضح مف بيانات الجدكؿ السابؽ أف متك
ىذا يدؿ عمى أف (ََْ.َ), كبما أف قيمة الداللة اإلحصائية تساكم (ّٗٗ.ُ)بانحراؼ معيارم ( ْٕ.ّ)

 بحكثيفحصائيا , كيناظر االتجاه عالية , كبمغت أعمى نسبة مف الـبحكثيف داؿ إً قيمة متكسط إجابات الـ
مف المجيبيف لترجيح كجكد المشاجرات الن مما يدؿ عمى أف ىناؾ مي, عالية جدا  % ُ.ْْفي الدراسة 

 .ىماؿ صيانة المجارم إً بيف الجيراف بسبب 
 :مف ضجة الجيراف إزعاجىناؾ  .23
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في الدراسة عمى ىذه العبارة قد بمغ  بحكثيفيتضح مف بيانات الجدكؿ السابؽ أف متكسط إجابات الـ
ىذا يدؿ عمى أف (ََِ.َ), كبما أف قيمة الداللة اإلحصائية تساكم (ِٖٔ.ُ)بانحراؼ معيارم ( ْٕ.ّ)

زعاج إً كالذم سجؿ أعمى نسبة لكجكد  حصائيا , كيناظر االتجاه عاؿو إً داؿ  بحكثيفقيمة متكسط إجابات الـ
نسبة لكجكد أتجاه نحك العبارة قميمة  ةصكصا في غياب أمه خ%  ِ.ُْمف ضجة الجيراف ككانت بنسبة 

 .جدا  
 :قمة الزيارات المتبادلة مع الجيراف .24

في الدراسة عمى ىذه العبارة قد بمغ  بحكثيفيتضح مف بيانات الجدكؿ السابؽ أف متكسط إجابات الـ
ىذا يدؿ عمى أف (ََْ.َ), كبما أف قيمة الداللة اإلحصائية تساكم (َِّ.ُ)بانحراؼ معيارم ( ٓٔ.ّ)

حصائيا , كيناظر االتجاه عالية كقد سجمت أعمى نسبة في اتجاه إً داؿ  بحكثيفقيمة متكسط إجابات الـ
كىذا يدؿ عمى عدـ كجكد زيارات متبادلة بيف الجيراف خصكصا في غياب %  ّ.ّٓعالية جدا كقدرىا 

 .نسبة لكجكد العبارة قميمة جدا  ةأمه 

 :الجيراف مع بعضيـ في المعبابناء أى راؾعدـ اشت .25

في الدراسة عمى ىذه العبارة قد بمغ  بحكثيفيتضح مف بيانات الجدكؿ السابؽ أف متكسط إجابات الـ
ىذا يدؿ عمى ( ََِ.َ), كبما أف قيمة الداللة اإلحصائية تساكم (ِٖٔ.ُ)بانحراؼ معيارم ( ْٕ.ّ)

االتجاه عالية  كقد سجمت أعمى نسبة في  حصائيا , كيناظرإً داؿ  بحكثيفأف قيمة متكسط إجابات الـ
شتراؾ أبناء الجيراف مع بعضيـ في المعب كلك اكىذا يدؿ عمى عدـ , %  ِ.ُْاتجاه عالية جدا كقدرىا 

 . بصكرة متكسطة 

 :بناء المشركعأى كجكد جماعات عدكانية مف  .26

في الدراسة عمى ىذه العبارة قد بمغ  بحكثيفيتضح مف بيانات الجدكؿ السابؽ أف متكسط إجابات الـ
ىذا يدؿ عمى أف (ََُ.َ), كبما أف قيمة الداللة اإلحصائية تساكم (ُِّ.ُ)بانحراؼ معيارم ( ٕٗ.ّ)

كيناظر االتجاه عالية  كقد سجمت أعمى نسبة في اتجاه , حصائيا إً داؿ  بحكثيفقيمة متكسط إجابات الـ
جكد الجماعات العدكانية مف أبناء المشركع بدرجة كبيرة داخؿ كىذا يدؿ عمى ك, %  َٓعالية جدا كقدرىا 

 . نسبة لكجكد الجماعات بصكرة قميمة جدا ةالمشركع  خصكصا  في غياب أمه 
 :انتشار البطالة بيف أغمب شباب المشركع .27

في الدراسة عمى ىذه العبارة قد بمغ  بحكثيفيتضح مف بيانات الجدكؿ السابؽ أف متكسط إجابات الـ
ىذا يدؿ عمى أف (ََٕ.َ), كبما أف قيمة الداللة اإلحصائية تساكم (َٖٗ.ُ)بانحراؼ معيارم ( ّٓ.ّ)

حصائيا , كبالمقارنة بيف مجمكع متكسطات اجابات االشخاص إً غير داؿ بحكثيف قيمة متكسط إجابات الـ
ليمة نسبتيـ كالذيف يركف أنيا ؽ%  ِ.ُْنتشار البطالة بصكرة عالية كعالية جدا بنسبة االذيف يركف 

 .نتشار البطالة بيف شباب المشركع كاف قميال جدا اجابة تدؿ عمى أف إً  ة, كلـ تسجؿ  أمه %  ٓ.ِٔ
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 :ضعؼ االتزاـ بتعاليـ الديف لدل أغمب السكاف .28

في الدراسة عمى ىذه العبارة قد بمغ  بحكثيفيتضح مف بيانات الجدكؿ السابؽ أف متكسط إجابات الـ
ىذا يدؿ عمى أف (َََ.َ), كبما أف قيمة الداللة اإلحصائية تساكم (ُّٔ.َ)بانحراؼ معيارم ( ٔٓ.ِ)

كقد سجمت أعمى نسبة في اتجاه , احصائيا , كيناظر االتجاه قميؿ بحكثيف داإلً قيمة متكسط إجابات الـ
 %.  ٖ.ُٔمتكسطة  كقدرىا 

 :الصحية بيف أغمب السكاف انتشار ا مراض .29

في الدراسة عمى ىذه العبارة قد بمغ  بحكثيفيتضح مف بيانات الجدكؿ السابؽ أف متكسط إجابات الـ
ىذا يدؿ عمى أف (َََ.َ), كبما أف قيمة الداللة اإلحصائية تساكم (ٕٗٓ.َ)بانحراؼ معيارم ( ِٗ.ِ)

 . تجاه قميمة حصائيا , كيناظر االإً داؿ  بحكثيفقيمة متكسط إجابات الـ
 :كقكع حرائؽ بالمشركع .30

في الدراسة عمى ىذه العبارة قد بمغ  بحكثيفيتضح مف بيانات الجدكؿ السابؽ أف متكسط إجابات الـ
ىذا يدؿ عمى أف (َََ.َ), كبما أف قيمة الداللة اإلحصائية تساكم (ْٖٔ.َ)بانحراؼ معيارم ( ِّ.ِ)

 ., كيناظر االتجاه قميمةحصائيا إً داؿ  بحكثيفقيمة متكسط إجابات الـ
 :كقكع جرائـ سرقة بالمشركع .31

في الدراسة عمى ىذه العبارة قد بمغ  بحكثيفيتضح مف بيانات الجدكؿ السابؽ أف متكسط إجابات الـ
ىذا يدؿ عمى أف (ََِ.َ), كبما أف قيمة الداللة اإلحصائية تساكم (َُّ.ُ)بانحراؼ معيارم ( ْٕ.ّ)

كقد سجمت أعمى نسبة مف , حصائيا , كيناظر االتجاه عالية  إً داؿ  بحكثيفقيمة متكسط إجابات الـ
 .في اتجاه عالية جدا %  ُ.ْْا جابات كبمغت 

 :بشكؿ مستمر داخؿ المشركع كقكع حكادث مركر .32

في الدراسة عمى ىذه العبارة قد بمغ  بحكثيفيتضح مف بيانات الجدكؿ السابؽ أف متكسط إجابات الـ
ىذا يدؿ عمى أف (ِْْ.َ), كبما أف قيمة الداللة اإلحصائية تساكم (ْْٕ.ُ) بانحراؼ معيارم( ِٗ.ّ)

شخاص  ى جابات اإً حصائيا , كبالمقارنة بيف مجمكع متكسطات إً غير داؿ  بحكثيفقيمة متكسط إجابات الـ
في مقابؿ الذيف يركف %  ِ.ُْالذيف أجابكا بكقكع حكادث مركر بالمشركع بنسبة قميمة كقميمة جدا بنسبة 

مما يدؿ عمى كقكع حكادث المركر بشكؿ مستمر داخؿ المشركع , %  ِ.ّٖأنيا كانت عالية جدا بنسبة 
 .رتفاع الكثافة المركرية خاللوال

 :بالمشركع اغتصابحدكث جرائـ  .33

في الدراسة عمى ىذه العبارة قد بمغ  بحكثيفبيانات الجدكؿ السابؽ أف متكسط إجابات الـ يتضح مف
ىذا يدؿ عمى أف (َََ.َ), كبما أف قيمة الداللة اإلحصائية تساكم (ََٓ.َ)بانحراؼ معيارم ( ُْ.ُ)

نسبة مف كقد سجمت أعمى , حصائيا , كيناظر االتجاه قميمة جدا إً داؿ  بحكثيفقيمة متكسط إجابات الـ
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تجاىات الجابات عف ىذه العبارة في اإً كلـ تسجؿ  ,قميمة جدا قككانت في اتجا%  ٖ.ٖٓا جابات كبمغت 
 .متكسطة كعالية كعالية جدا 

 :بالمشركعحدكث جرائـ قتؿ  .34
في الدراسة عمى ىذه العبارة قد بمغ  بحكثيفيتضح مف بيانات الجدكؿ السابؽ أف متكسط إجابات الـ

ىذا يدؿ عمى أف (َََ.َ), كبما أف قيمة الداللة اإلحصائية تساكم (ُُٓ.َ)بانحراؼ معيارم ( ِٔ.ُ)
كقد سجمت أعمى نسبة مف , احصائيا , كيناظر االتجاه قميمة جدا بحكثيف داإلً قيمة متكسط إجابات الـ

جابات عف ىذه العبارة في إً كلـ تسجؿ  ,يمة جداكجاءت في اتجاة قؿ%  ٓ.ٕٔا جابات كبمغت 
 .تجاىات عالية كعالية جدا الا
 
 
 
 
 
 

 : مشركع عمر المختار السكنىالبيئة السكنية ؿممخص تحميؿ . 4/6

 

 : بيئة المشركع الخارجية: أكا 
  محيطوكبدراسة المتغيرات الخاصة بمدل رضا السكاف عف مكقع المشركع السكني ,
معظميـ أف ىناؾ  لكرأ, تجاه قميمي الرضا عف المتغير المتعمؽ بمكقع المشركع االعينة ب راء أفرادآجاءت 

كجكد مسجد داخؿ نطاؽ المشركع فقد غاب , ساسية بو  ى نقصا في درجة تكفر الخدمات كالمرافؽ ا
كجكد نقص كاضح في الخدمات الصحية إلى ضافة إلً با, أرتفاع الكثافة السكنية داخؿ المكقع رغما
ككذلؾ المعالجات  ,طفاؿ ى ماكف الترفييية كتكفر مالعب ا ى التعميمية كغياب كجكد المباني الثقافية كاك

كعاني المكقع مف كجكد , كالتي تضمف سالمة كآماف تنقؿ السكاف  ,التصميمية لمطرؽ كمسارات المشاة
كمؿ كتكفر شبكة الصرؼ الصحي  ى قصكر في درجة أداء المرافؽ الحيكية بكظيفتيا عمى الكجو ا

كما عانت , نارة  الطرؽ الداخمية بالمشركع إً كنقص كاضح في , كأنظمة التزكد بالمياه , المتكاممة 
, ( ت ) اختبار جراء إً كتـ , فراغات المكقع الداخمية مف عدـ كجكد مسارات مشاة معدة لتنقالت السكاف 

   .ع المشركع السكني كمحيطوالسكاف عف جميع متغيرات مكؽا رضلتحديد درجة 
 (4/16.6)جدكؿ رقـ

 مكقع المشركع السكني كمحيطو   
 ااتجاهالدالة اإلحصائية  (ت ) قيمة اانحراؼ المتكسط 
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 P_value المعيارم الحسابي

3.38 0.428 5.215 0.000 
متكسط 
 hالرض

 

بانحراؼ  ّٖ.ّكيساكم , كباستعراض الجدكؿ السابؽ  متكسط استجابة أفراد عينة الدراسة داؿ إحصائيا 
فراد عينة الدراسة أخذت اتجاه أى راء  آكىذا يدؿ عمى أف ,  ّكبر مف أى كىذا المتكسط  ِْٖ.َمعيارم 

 .محيطوكعف جميع المتغيرات الخاصة بمكقع المشركع السكني  امتكسط الرض
  ة المتغيرات الخاصة بمدل رضا السكاف عف التجمعات السكنية لكحدات المشركع بدراس ,

كؿ الخاص  ى عف جميع المتغيرات ماعدا المتغير ا تجاه غير راضو اراء أفراد العينة آفقد أخذت معظـ 
 (ت ) كقد تـ استخداـ اختبار , اتجاه متكسط الرضا  ذبالشكؿ الخارجي لتجمع الكحدات السكنية فقد أخ

 .عف التجمعات السكنية بالمشركع  ارضلتحديد درجة اؿ

 (4/17.6)جدكؿ رقـ
 التجمعات السكنية بالمشركع 

المتكسط 
 الحسابي

اانحراؼ 
 المعيارم

 (ت ) قيمة 
الدالة اإلحصائية 

P_value 
 ااتجاه

1.62 0.413 -19.439 0.000 
غير 
 راضو 

كيساكم , حصائيا إً كباستعراض الجدكؿ السابؽ نجد أف متكسط استجابة أفراد عينة الدراسة داؿ 
فراد عينة الدراسة غير راضيف  عمى أى ف أى م أى  ّقؿ مف أى كىذا المتكسط  ُّْ.َبانحراؼ معيارم  ِٔ.ُ

  .التجمعات السكنية داخؿ مكقع المشركع السكني
 :بيئة المسكف الداخمية: ثانيا 

 سة المتغيرات الخاصة بمدل رضا السكاف عف التصميـ الداخمي لكحداتيـ السكنية بدرا ,
تجاه اراء أفراد العينة آكأخذت , جابات بقمة الرضا عف كفاءة التصميـ الداخمي لكحداتيـ إلً جاءت أغمب ا

النكافذ  ستخداـامكانية إً لعدـ كجكد برامج صيانة دكرية لكحداتيـ السكنية كعدـ رضاىـ عف  اعدـ الرض
 ,الخارجإلى كالشرفات لغياب تكفر درجة الخصكصية المطمكبة عند أستخداميا كالعتماد نظاـ االنفتاح 

 ., لتحديد درجة الرضا ( ت ) استخداـ اختبار كقد تـ , حتياجاتيـ االجتماعية اكالذم ال يتناسب مع 

 (4/18.6)جدكؿ رقـ
 التصميـ الداخمي لممسكفكفاءة 

المتكسط 
 الحسابي

اانحراؼ 
 المعيارم

 (ت ) قيمة 
الدالة اإلحصائية 

P_value 
 ااتجاه



 209 

2.1

1 
0.544 -9.589 0.000 

قميؿ 
 Hالرض

, (معنكم ) مف خالؿ استعراض الجدكؿ السابؽ نجد أف متكسط استجابة أفراد عينة الدراسة داؿ إحصائيا 
ف أى م أى  ّكىذا المتكسط اقؿ  مف  ْْٓ.َبانحراؼ معيارم  ُُ.ِف قيمة المتكسط الحسابي تساكم أى كبما 

 . عمى كفاءة التصميـ الداخمي لكحداتيـ السكنية افراد عينة الدراسة قميمي الرضأى 
 رأل أغمب , ضاءة صناعية إً بدراسة المتغيرات الخاصة بالحاجة الستخداـ أجيزة تكييؼ ك

كقد تـ استخداـ , ضاءة صناعية داخؿ المسكفإً الضركرم جدا استخداـ أجيزة تكييؼ كالسكاف أنو مف 
                   .لتحديد درجة الضركرة ( ت ) اختبار 

 (4/19.6)جدكؿ رقـ
 ضاءة صناعيةإً الحاجة الستخداـ أجيزة تكييؼ ك

المتكسط 
 الحسابي

اانحراؼ 
 المعيارم

 (ت ) قيمة 
الدالة اإلحصائية 

P_value 
 ااتجاه

4.96 0.144 79.226 0.000 
ضركرم 

 جدان 

=  الداللة )مف خالؿ استعراض الجدكؿ السابؽ نجد أف قيمة الداللة اإلحصائية اصغر مف مستكل    
ف قيمة أى كبما , ( معنكل)حصائيا إً ف  متكسط استجابة أفراد عينة الدراسة داؿ أى , مما يدؿ عمى ( َٓ.َ

فراد عينة  أى ف أى م أى  ّكبر مف أى كىذا المتكسط  ُْْ.َبانحراؼ معيارم  ٔٗ.ْالمتكسط الحسابي تساكم 
 . ستخداـ أجيزة التكييؼ كاإلضاءة الصناعيةالالدراسة يركف أف ىناؾ حاجة ماسة 

 فقد , دراسة المتغيرات الخاصة بمدل رضا السكاف عف ضركرة كجكد بعض الفراغات الداخمية بالمسكف
غياب تكفر بعض الفراغات الداخمية  ل ف أغمبيـ رأ, جدا ان ضركرل ان راء أفراد العينة أتجاهآأخذت معظـ 

  .  لتحديد درجة الضركرة ( ت)كقد تـ استخداـ اختبار , ساسية داخؿ تصميـ كحداتيـ السكنية  ى ا
 (4/20.6)جدكؿ رقـ

  الفراغات الداخمية لممسكف 
المتكسط 
 الحسابي

اانحراؼ 
 المعيارم

 (ت ) قيمة 
الدالة اإلحصائية 

P_value 
 ااتجاه

4.67 0.689 14.157 0.000 
ضركرم 

 جدان 

=  الداللة )صغر مف مستكل أى مف خالؿ استعراض الجدكؿ السابؽ نجد أف قيمة الداللة اإلحصائية     
ك , ( معنكم ) ف  متكسط استجابة أفراد عينة الدراسة لمفرضية داؿ إحصائية أى , مما يدؿ عمى ( َٓ.َ
ف أى  أىل ّكىذا المتكسط اكبر مف  ُٕٓ.َبانحراؼ معيارم  ُٕ.ْف قيمة المتكسط الحسابي تساكم أى بما 
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شباع أحتياجات إلً فراد عينة الدراسة يركف أنو مف الضركرل جدا تكفر الفراغات الداخمية المذككرة  أى 
 .كمتطمبات مستعممييا 

 :المشكالت ااجتماعية بالمشركع : ثالثا
  راء أفراد العينة آبدراسة المتغيرات الخاصة ببعض المشكالت االجتماعية داخؿ المشركع جاءت

راء السكاف كجكد درجة عالية لمتصنت مف آكقد سجمت , بأف المشركع يعاني مف كجكد بعض المشكالت
نعداـ تكفر الخصكصية الصكتية في تصميـ الكحدات ااكد مف ضجتيـ مماأى ًإزعاج قبؿ الجيراف ككجكد 

ىماؿ إً ىماؿ النظافة كإً ككجدت درجة عالية مف التشاجر بيف الجيراف بسبب , السكني  لالسكنية كالمبف
 ,تجاه كجكد مشكالت بدرجة عالية لقمة كجكد الزيارات المتبادلة بيف الجيرافاكقد أخذت , صيانة المجارم 

نتشار اعالية لدرجة  اراء أفراد العينة أتجاهآكما سجمت , شراؾ أبنائيـ مع بعضيـ في المعب إً دـ كع
لتحديد ( ت ) تـ استخداـ اختبار ك قد , جرائـ السرقة داخؿ المشركع ك كجكد الجماعات العدكانية داخمو 

 .درجة كجكد ىذه المشكالت 

 

   (4/21.6)جدكؿ رقـ
 يعاني منيا سكاف المشركع المشكالت االجتماعية التي

المتكسط 
 الحسابي

اانحراؼ 
 المعيارم

 (ت ) قيمة 
الدالة اإلحصائية 

P_value 
 ااتجاه

 عالية 0.004 0.700 0.865 3.42

 
, داؿ إحصائيا مف خالؿ استعراض الجدكؿ السابؽ نجد أف متكسط استجابة أفراد عينة الدراسة لمفرضية

فراد عينة الدراسة يركف أف أى ف أى م أى  ّكبر مف أى كىذا المتكسط  ََٕ.َبانحراؼ معيارم  ِْ.ّكيساكم 
 .لممشكالت االجتماعية بدرجة  عالية في المشركع   ان ىناؾ كجكد
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 :تحميؿ التساؤات الخاصة بالدراسة. 4/7
 :التاليةسيتـ في ىذا الجزء اختبار التساؤالت 

التساؤؿ المتعمؽ بمدل تكامؿ عناصر البيئة الخارجية لممشركع السكني العاـ كنجاحيا في  .  ٕ.ُ/ْ
مكقع المشركع  ُٖ-ُكتمبية احتياجات مستعممييا تناكلت المتغيرات مف  ,تأدية كظيفتيا االجتماعية

السكاف  اكقياس درجة رض ساسية بالمكقع كمحيطو ى السكني كمحيطو مف حيث تكفر المرافؽ كالخدمات ا
ختبار اك كانت نتائج , السكاف عف التجمعات السكنية  اقياس رض ٗ-ُك تناكلت المتغيرات مف  ,عنيا

 :مشركع الفرناج كاآلتي 
كدرجة الرضا عند العينة عف , % ٔ.ٖٔساسية بالمكقع كمحيطو  ى بمغت نسبة تكفر المرافؽ كالخدمات ا
 . التجمعات السكنية قابمت االتجاة متكسط الرضمكقع المشركع السكني كمحيطو كا

 

 (4/1.1.7) جدكؿ رقـ
 قكمحيطالسكني  الفرناجمشركع  ساسية بمكقع ى نسبة تكفر المرافؽ كالخدمات ا

 
 العدد

 نسبة التكفر 
اانحراؼ 
 المعيارم

 (ت ) قيمة 
الدالة اإلحصائية 

P_value 

َُِ ٖٔ.ٔ َُ.ٕٕٔ ّٕ.ِٕٓ 0.000 

 
 (4/2.1.7)جدكؿ رقـ 

 كمحيطو  مكقع المشركع السكنيالبيئة  الخارجية ؿ تجاه رضا العينة عفا
 
 العدد

 المتكسط 
اانحراؼ 
 المعيارم

 (ت ) قيمة 
الدالة اإلحصائية 

P_value 

َُِ ّ.ِٔ َ.ِْٖ ْ.ْٕٓ 0.000 

 :ختبار مشركع عمر المختار كاآلتي اك كانت نتائج 
كدرجة الرضا عند العينة عف , % َٔ.ُٔساسية بالمكقع كمحيطو  ى بمغت نسبة تكفر المرافؽ كالخدمات ا

 .اكالتجمعات السكنية قابمت االتجاة متكسط الرض , مكقع المشركع السكني كمحيطو
 (4/3.1.7)جدكؿ رقـ

 قساسية بمكقع مشركع عمر المختار كمحيط ى نسبة تكفر المرافؽ كالخدمات ا
 
 العدد

 نسبة التكفر 
اانحراؼ 
 المعيارم

 (ت ) قيمة 
الدالة اإلحصائية 

P_value 

ّْ ُٔ.َٔ ُٔ.ُِٔ ْ.َُٔ 0.000 

 (4/4.1.7)جدكؿ رقـ 
 تجاه رضا العينة عف البيئة الخارجية لمكقع المشركع السكنيا
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 العدد

 المتكسط 
اانحراؼ 
 المعيارم

 (ت ) قيمة 
الدالة اإلحصائية 

P_value 

ّْ ِ.ْٔٓ َ.ُِٗ ٕ.َٕٗ- 0.000 

 
%  َٗ.ُٖساسية بالمكقع كمحيطو لممشركعيف  ى ختبار ت كانت نسبة تكفر المرافؽ كالخدمات ااجراء ببً ك
كدرجة الرضا عند العينة عف البيئة الخارجية لمكقعي المشركعيف السكنييف كمحيطيما قابمت االتجاه , 

 . امتكسط الرض
 

 ( 4/5.1.7)  جدكؿ رقـ
 المشركعيف كمحيطييما ساسية بمكقع  ى نسبة تكفر المرافؽ كالخدمات ا

 
 العدد

 نسبة التكفر 
اانحراؼ 
 المعيارم

 (ت ) قيمة 
الدالة اإلحصائية 

P_value 

ُْٓ ُٖ.َٗ ُٓ.ٖٕٗ ِْ.ُّٕ 0.000 

 (4/6.1.7)جدكؿ رقـ 
 يفالسكني يفتجاه رضا العينة عف البيئة الخارجية لمكقع المشركعا

  
 العدد

 المتكسط 
اانحراؼ 
 المعيارم

 (ت ) قيمة 
الدالة اإلحصائية 

P_value 

ُْٓ ّ.ُِٗ َ.ّٔٓ ْ.ّٗٗ 0.000 

ْ 

التساؤؿ المتعمؽ بمدل تكافؽ عناصر البيئة الداخمية لممسكف مع طبيعة كمتطمبات حياة الساكف .  ٕ.ِ/4
 َِحتكم عمى االتصميـ الداخمي ك)كقد تناكليا االستبياف مف خالؿ عدد مف المحاكر , كأنشطتو اليكمية 

الصيانة كالتعديالت  –حتكت عمى متغيريف اضاءة صناعية كإً ستخداـ أجيزة تكييؼ كالالحاجة  –متغير 
ختبار اك كانت نتائج , (حتكت عمى سبع متغيرات االفراغات الداخمية ك –متغيرات  كأحتكت عمى أربع

 :مشركع الفرناج كاآلتي 

,  ايقابؿ اتجاه قميؿ الرض ٖٓ.ِم جابة المبحكثيف عف التصميـ الداخمي لممسكف بمتكسط حسابإً جاءت 
كما ,  َٗ.ْضاءة صناعية بمتكسط إً ستخداـ أجيزة تكييؼ كامعظميـ أف مف الضركرم جدا  ألكر

كالذيف يرغبكف في %  ٓ.ٕٗجركا تعديالت عمى كحداتيـ السكنية بنسبة  أى جابة المبحكثيف الذيف إً جاءت 
 ان تجاهافراد العينة أى راء آكأخذت , ب مرتفعة جدا كىي نس%  ّ.ٖٗزيادة مساحة كحداتيـ السكنية بنسبة 

 .  عف متغيرات الفراغات الداخمية لممسكف ُٕ.ْجدا بمتكسط  يان ضركر
 :ختبار مشركع عمر المختار كاآلتي اك كانت نتائج 



 213 

, يقابؿ اتجاه قميؿ الرضي  ُُ.ِجابة المبحكثيف عف التصميـ الداخمي لممسكف بمتكسط حسابي إً جاءت 
كما ,  ٔٗ.ْضاءة صناعية بمتكسط استخداـ أجيزة تكييؼ ك إً ظميـ أف مف الضركرم جدا كرام مع
كالذيف يرغبكف في %  ُ.ْٗجركا تعديالت عمى كحداتيـ السكنية بنسبة  أى جابة المبحكثيف الذيف إً جاءت 

 ان تجاهاافراد العينة آراءأى كأخذت , كىي نسب مرتفعة %  ْ.ٕٗكحداتيـ السكنية بنسبة  إلى ضـ الشرفات
 . عف متغيرات الفراغات الداخمية لممسكف ٕٔ.ْا بمتكسط جدن  يان ضركر

التصميـ الداخمي لممسكف لممشركعيف بمتكسط ) جاءت اجابة المبحكثيف عف البيئة الداخمية لممشركعيف 
تكييؼ كرام معظميـ أف مف الضركرم جدا أستخداـ أجيزة , يقابؿ اتجاه قميؿ الرضي  ْٕ.ِحسابي 

كما جاءت اجابة المبحكثيف الذيف اجركا تعديالت عمى ,  َٗ.ْكأضاءة صناعية بمتكسط حسابي 
كالذيف يرغبكف في زيادة مساحة كحداتيـ السكنية بالتكسع , لممشركعيف %  95.8كحداتيـ السكنية بنسبة 

كف في ضـ الشرفات كالذيف يرغب, كىي نسب مرتفعة جدا%  ّ.ٖٗفي االرتدادات بمشركع الفرناج بنسبة 
كقد  أخذت أراء افراد العينة أتجاه , %  ْ.ٕٗالي  كحداتيـ السكنية بمشركع عمر المختار بنسبة 

 جدكؿ رقـ              .عف متغيرات الفراغات الداخمية لممسكف بالمشركعيف  َٕ.ْضركرل جدا بمتكسط 
(4/1.2.7 ) 

 لمشركعيف  باالتصميـ الداخمي لممسكف 
 
 العدد

 المتكسط
اانحراؼ 
 المعيارم

 (ت ) قيمة 
الدالة اإلحصائية 

P_value 

ُْٓ ِ.ْٕٕ َ.ْْٓ ُُ.ٖٗ- 0.000 

 (4/2.2.7)جدكؿ رقـ 
 الحاجة استخداـ أجيزة تكييؼ كاضاءة صناعية 

  
 العدد

 المتكسط 
اانحراؼ 
 المعيارم

 (ت ) قيمة 
الدالة اإلحصائية 

P_value 

ُْٓ ْ.َٗٗ َ.َُّ ٕٔ.ُّٔ 0.000 

 
 ( 4/3.2.7)جدكؿ رقـ 

 . الفراغات الداخمية لممسكف كضركرة تكفرىا 
  
 العدد

 المتكسط 
اانحراؼ 
 المعيارم

 (ت ) قيمة 
الدالة اإلحصائية 

P_value 

ُْٓ ْ.َِٕ َ.ٕٓٓ ّٕ.َٗٗ 0.000 
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التساؤؿ حكؿ ىؿ يؤدم عدـ تكافؽ المسكف مع الخصائص االجتماعية لمسكاف لظيكر .  ٕ.ّ/ْ
ضح اتجراء اختبارات لبعض المتغيرات المستقمة كالمتغيرات التابعة ببً مشكالت عمى المستكل االجتماعي ك

 :مايمي 

  الفرناج الكحدات ا ىرضية بمنطقة مشركع: 

 ىؿ ىناؾ عالقة بيف المشكالت ااجتماعية ك دخؿ رب ا سرة ؟ .1

شكالت االجتماعية  كدخؿ رب كيقكـ ىذا التساؤؿ في ا ساس عمى اختبار كجكد عالقة بيف الـ
 ( ٕ.ّ.ُ/ْ )جدكؿ رقـ                  .ا سرة 

 جمالى الدخؿ لرب ا سرة عالقة بيف المشكالت االجتماعية كا ً كجكد 
 اانحراؼ المعيارم المتكسط  العدد الدخؿ الشيرم

 0.83 3.50 22 300من قلأَأ 150

 0.58 2.73 82 450من  قلأَأ 300

 0.46 2.58 8 600من  قلأَأ 450

 0.02 1.88 8 فأكثر600

 0.72 2.80 120 المجموع

لمعرفة الفركؽ ( اختبار تحميؿ التبايف( )ؼ)ىذا التساؤؿ تـ استخداـ اختبار  فجؿ اإلجابة عأى كمف 
 .اإلحصائية 

     

 (4/2.3.7)جدكؿ رقـ                                                  
 (ANOVA)   جدكؿ تحميؿ التبايف 

درجات  مصدر ااختالؼ
 الحرية

مجمكع 
 المربعات

متكسط 
الدالة  (ؼ)قيمة  المربعات

 اإلحصائية
 َُٔ.ٔ ُّٕ.ُٖ 3 بٌن المجموعات

 ِّٖ.َ ِٔٗ.ْْ 116 خالل المجموعات َََ.َ ٗٔٗ.ُٓ

  62.612 119 المجموع

 %ٓالفرؽ داؿ إحصائيا عند مستكل المعنكية *     
أظيرت النتائج المكضحة في الجدكؿ السابؽ أف ىناؾ عالقة ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة    
 (α =َ.َٓ  )ضح أنو كمما زاد اتفي عالقة المشاكؿ االجتماعية بالنسبة إلجمالي الدخؿ لرب ا سرة, ك

 . سرة قمت المشاكؿ ي دخؿ رب ا

 
 كالمستكل التعميمي لرب ا سرة؟ىؿ ىناؾ عالقة بيف المشكالت ااجتماعية   .2

كيقكـ ىذا التساؤؿ في ا ساس عمى اختبار كجكد عالقة بيف المشكالت االجتماعية كالمستكل التعميمي 
  . لرب ا سرة 
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 ( 4/3.3.7 )جدكؿ رقـ                                           
 ب ا سرة كجكد عالقة بيف المشكالت االجتماعية ك المستكم التعميمى لر

 العدد المستكم التعميمي
متكسط درجات مقياس 

 التحصيؿ
اانحراؼ 
 المعيارم

 0.83 3.24 8 أمً

 0.80 2.85 12 ٌقرأ وٌكتب

 0.82 3.11 27 أساسً

 0.58 2.62 41 متوسط

 0.68 2.68 32 قفما فوجامعً 

 0.73 2.81 120 المجموع

 

لمعرفة الفركؽ ( اختبار تحميؿ التبايف( )ؼ)ىذا التساؤؿ تـ استخداـ اختبار  فجؿ اإلجابة عأى كمف 
                 .اإلحصائية 

 (4/4.3.7)جدكؿ رقـ                                       
 (ANOVA)   جدكؿ تحميؿ التبايف 

درجات  مصدر ااختالؼ
 الحرية

مجمكع 
 المربعات

متكسط 
الدالة  (ؼ)قيمة  المربعات

 اإلحصائية
 1.479 45.91 7 بٌن المجموعات

 0.493 56.695 115 خالل المجموعات 0.021 3.001

  62.612 119 المجموع

 %ٓالفرؽ داؿ إحصائيا عند مستكل المعنكية *     
نو تكجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة أى أظيرت النتائج المكضحة في الجدكؿ السابؽ 

 (α =َ.َٓ  ) رتفع افي عالقة المشاكؿ االجتماعية بالنسبة لممستكل التعميمي لرب ا سرة, فكمما
 . المستكل التعميمي لرب ا سرة قمت المشاكؿ االجتماعية

 راسة في ا سرة؟ عف الد فىؿ ىناؾ عالقة بيف المشكالت ااجتماعية  كا بناء المنقطعي .3

كيقكـ ىذا التساؤؿ في ا ساس عمى اختبار كجكد عالقة بيف المشكالت االجتماعية كا بناء المنقطعيف 
    .عف الدراسة في ا سرة 

 (  4/5.3.7)جدكؿ رقـ                                             
 المنقطعيف عف الدراسة   ىبناءكجكد عالقة بيف المشكالت االجتماعية ك ا

 المشكمة 
 المتكسط  العدد ااجابة

اانحراؼ 
 المعيارم

الدالة  قيمة ت
 ااحصائية

وجود مشاجرات دائمة مع 
 الجٌران بسبب االطفال

 

 0.005 2.879 1.24 3.77 26 نعم

     94 ال

 0.026 2.258 0.94 4.00 26 نعم هناك ازعاج من ضجة 
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     94 ال الجٌران 

وجود جماعات عدوانٌة من 
 أبناء المشروع 

 0.002 3.169 1.10 3.81 26 نعم 

     94 ال
انتشار البطالة بٌن أبناء 

 المشروع 
 0.005 2.886 1.06 3.81 26 نعم 

     94 ال
 0.006 2.781 1.30 3.81 26 نعم  وقوع جرائم سرقة بالمشروع 

     94 ال

أظيرت النتائج المكضحة في الجدكؿ السابؽ انو تكجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة 
 (α =َ.َٓ  ) سرة  ي بناء منقطعيف عف الدراسة داخؿ اأى في عالقة المشاكؿ االجتماعية بالنسبة لكجكد

 . ككجدت بالمتغيرات الخمس المكضحة بالجدكؿ
 
 تماعية كعدد أفراد ا سرة؟ىؿ ىناؾ عالقة بيف المشكالت ااج .ْ

كيقكـ ىذا التساؤؿ في ا ساس عمى اختبار كجكد عالقة بيف المشكالت االجتماعية كعدد أفراد 
 (4/6.3.7)جدكؿ رقـ                       .        ا سرة 

 سرة  ي كجكد عالقة بيف المشكالت االجتماعية ك عدد أفراد ا

 المتكسط  العدد عدد افراد ااسرة  
اانحراؼ 
 المعيارم

2 – 5   25 2.29 0.46 

6-  9   68 2.77 0.66 

 0.70 3.36 27 فما فوق 10 

 0.72 2.80 120 المجموع 

لمعرفة الفركؽ ( اختبار تحميؿ التبايف( )ؼ)ىذا التساؤؿ تـ استخداـ اختبار  فجؿ اإلجابة عأى كمف 
      .اإلحصائية 

 (4/7.3.7) جدكؿ رقـ                                               
 (ANOVA)   جدكؿ تحميؿ التبايف 

درجات  مصدر ااختالؼ
 الحرية

مجمكع 
 المربعات

متكسط 
الدالة  (ؼ)قيمة  المربعات

 اإلحصائية
 ْٕٕ.ٕ ّٓٗ.ُْ ِ بٌن المجموعات

 َْٕ.َ ٗٓٔ.ْٕ ُُٕ خالل المجموعات َََ.َ ّْٓ.ُٖ

  ُِٔ.ِٔ 119 المجموع

 %ٓالفرؽ داؿ إحصائيا عند مستكل المعنكية *     
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نو تكجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة أى أظيرت النتائج المكضحة في الجدكؿ السابؽ   
 (α =َ.َٓ  ) في عالقة المشاكؿ االجتماعية بالنسبة لعدد أفراد ا سرة, فكمما زاد عدد أفراد  ا سرة

 . أفراد  َُذا زاد العدد عف إً كخصكصا , زادت المشاكؿ االجتماعية 
 

 

  مشركع ا ىبراج السكنية بشارع عمر المختار : 
 ىؿ ىناؾ عالقة بيف المشكالت ااجتماعية ك دخؿ رب ا سرة؟ .1

كيقكـ ىذا التساؤؿ في ا ساس عمى اختبار كجكد عالقة بيف المشكالت االجتماعية كدخؿ رب  
 (: 4/8.3.7)جدكؿ رقـ                     .ا سرة 

 كجكد عالقة بيف المشكالت االجتماعية ك دخؿ لرب ا سرة 

 المتكسط  العدد الدخؿ الشيرم
اانحراؼ 
 المعيارم

 0.54 3.54 10 300من اقل150

 0.63 3.48 14 450من  اقل300

 0.78 2.29 6 600من  اقل450

 0.07 1.89 4 فأكثر 600 

 0.86 3.10 34 المجموع

 

لمعرفة الفركؽ ( اختبار تحميؿ التبايف( )ؼ)ىذا التساؤؿ تـ استخداـ اختبار  فجؿ اإلجابة عأى كمف      
 :-اإلحصائية كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ

 
 (4/9.3.7)جدكؿ رقـ

 (ANOVA)   جدكؿ تحميؿ التبايف 

 مصدر ااختالؼ
درجات 
 الحرية

مجمكع 
 المربعات

متكسط 
 المربعات

 (ؼ)قيمة 
الدالة 
 اإلحصائية

 ِٔٓ.ْ ٕٖٔ.ُّ 3 بٌن المجموعات

 ّٔٔ.َ ِٗٗ.َُ 30 خالل المجموعات َََ.َ ُْٓ.ُِ

  24.679 33 المجموع

 %ٓالفرؽ داؿ إحصائيا عند مستكل المعنكية *     
 

نو تكجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة أى أظيرت النتائج المكضحة في الجدكؿ السابؽ 
 (α =َ.َٓ  )سرة زادت  ي في عالقة المشاكؿ االجتماعية بالنسبة لدخؿ رب ا سرة, فكمما قؿ دخؿ رب ا

 .المشاكؿ 
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 عالقة بيف المشكالت ااجتماعية  كالمستكل التعميمي لرب ا سرة؟ىؿ ىناؾ   .2

كيقكـ ىذا التساؤؿ في ا ساس عمى اختبار كجكد عالقة بيف المشكالت االجتماعية كالمستكل التعميمي 
    .لرب ا سرة

 (: ٕ.ّ.َُ/ْ)جدكؿ رقـ                                          
 جمالى الدخؿ لرب ا سرة إً كجكد عالقة بيف المشكالت االجتماعية ك 

 متكسط اؿ العدد المستكم التعميمي
اانحراؼ 
 المعيارم

 0.00 0.00 0 أمً

 0.11 2.03 4 ٌقرأ وٌكتب

 0.00 4.12 1 أساسً

 0.93 3.04 18 متوسط

 0.50 3.51 11 قفما فوجامعً 

 0.86 3.10 34 المجموع

 

لمعرفة الفركؽ ( اختبار تحميؿ التبايف( )ؼ)ىذا التساؤؿ تـ استخداـ اختبار  فاإلجابة عجؿ أى كمف 
 :اإلحصائية كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ 

 
 

 (4/11.3.7)جدكؿ رقـ
 (ANOVA)   جدكؿ تحميؿ التبايف 

درجات  مصدر ااختالؼ
 الحرية

مجمكع 
 المربعات

متكسط 
 المربعات

الدالة  (ؼ)قيمة 
 اإلحصائية

 2.506 7.518 3 بٌن المجموعات

 0.572 17.161 30 خالل المجموعات 0.011 4.381

  24.679 33 المجموع

 %ٓالفرؽ داؿ إحصائيا عند مستكل المعنكية *     
نو تكجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة أى أظيرت النتائج المكضحة في الجدكؿ السابؽ 

 (α =َ.َٓ  ) في عالقة المشاكؿ االجتماعية بالنسبة لممستكل التعميمي لرب ا سرة, حيث كانت قيمة
عميو يمكف  كىذه القيمة أصغر مف مستكل الداللة اإلحصائية , (  َُُ.َ) مستكل الداللة اإلحصائية 

رتفع المستكل افكمما . لمستكل التعميمي لرب ا سرةكاعالقة بيف المشاكؿ االجتماعية  كدكجبالقكؿ 
 .التعميمي لرب ا سرة قمت المشاكؿ االجتماعية

 عف الدراسة في ا سرة؟ فىؿ ىناؾ عالقة بيف المشكالت ااجتماعية كا بناء المنقطعي  .3
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كيقكـ ىذا التساؤؿ في ا ساس عمى اختبار كجكد عالقة بيف المشكالت االجتماعية كا بناء المنقطعيف 
 ( 4/12.3.7)جدكؿ رقـ      .عف الدراسة في ا سرة 

 المنقطعيف عف الدراسة  ىبناء كجكد عالقة بيف المشكالت االجتماعية ك ا
 المشكمة 

 المتكسط  العدد ااجابة
اانحراؼ 
 المعيارم

الدالة  قيمة ت
 ااحصائية

وجود مشاجرات دائمة مع 
 طفال َأ الجٌران بسبب ا

 

 0.370 0.910 1.28 3.75 8 نعم

     26 ال

زعاج من ضجة إِ هناك 
 الجٌران 

 0.335 0.979 113 4.13 8 نعم 

     26 ال

وجود جماعات عدوانٌة من 
 أبناء المشروع 

 0.040 2.143 0.47 4.63 8 نعم 

     26 ال
انتشار البطالة بٌن أبناء 

 المشروع
 0.020 2.440 0.83 4.13 8 نعم 

     26 ال
 0.116 1.618 0.74 4.38 8 نعم  وقوع جرائم سرقة بالمشروع 

     26 ال

نو تكجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة أى أظيرت النتائج المكضحة في الجدكؿ السابؽ    
(  =َ.َٓ ) ا طفاؿ المنقطعيف ككعميو فيناؾ عالقة بيف كجكد الجماعات العدكانية مف أبناء المشركع

 .حصائية لممتغيرات االخرم إً داللة  ةالمقابؿ لـ تعط أمكفي , عف الدراسة في ا سرة 
 ىؿ ىناؾ عالقة بيف المشكالت ااجتماعية كعدد أفراد ا سرة؟ .ْ

   .كيقكـ ىذا التساؤؿ في ا ساس عمى اختبار كجكد عالقة بيف المشكالت االجتماعية كعدد أفراد ا سرة 

   

 ( 4/13.3.7)جدكؿ                                         
 سرة ي ى كجكد عالقة بيف المشكالت االجتماعية ك عدد أفراد ا

 المتكسط  العدد سرة   ي فراد اعددأى 
اانحراؼ 
 المعيارم

2 – 5   6 3.08 0.78 

6-  9   25 3.01 0.90 

 0.12 3.90 3 فما فوق 10 

 0.86 3.10 34 المجموع 

 
                          (4/14.3.7) جدكؿ رقـ 

 (ANOVA)  جدكؿ تحميؿ التبايف 

درجات  مصدر ااختالؼ
 الحرية

مجمكع 
 المربعات

متكسط 
الدالة  (ؼ)قيمة  المربعات

 اإلحصائية
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 َِٔ.ُ ُِْ.ِ ِ بٌن المجموعات

 ِٖٕ.َ ْٓٓ.ِِ ُّ خالل المجموعات ِْٖ.َ َْٔ.ُ

  ٕٗٔ.ِْ ّّ المجموع

 %ٓالفرؽ داؿ إحصائيا عند مستكل المعنكية *     
     

نو ال تكجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستكل أى أظيرت النتائج المكضحة في الجدكؿ السابؽ    
فكمما زاد  ,في عالقة المشاكؿ االجتماعية بالنسبة لعدد أفراد ا سرة , كالكاضح(  َٓ.َ=  α) الداللة 

 . أفراد  َُذا زاد العدد عف إً كخصكصا , عدد أفراد  ا سرة زادت المشاكؿ االجتماعية 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لخامسالفصؿ ا
                        

 نتائج ك تكصيات الدراسة
 

 .النتائج العامة لمدراسة  

 .التكصيات  

 .المصادر كالمراجع  
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 :لمدراسة النتائج العامة  .ُ/ٓ  
 

 ـمف خالؿ تغطية الجانب النظرم لمدراسة كالجانب الميداني لكاقع بعض المشاريع اإلسكانية ت 
 :عدد مف النتائج عمى النحك التالي  لالتكصؿ إؿ

 
تعددت أدكار الدكلة لتكفير السكف الصحي المناسب مف  خالؿ الكـ اليائؿ مف المشاريع اإلسكانية  .ُ

ثركات  تىدرأى سكاف ا سر بقدر ما إً كبقدر ما حؿ تدخؿ الدكلة مشاكؿ , بأنماطيا المختمفة 
 :التي عانت مف , سكاف الشعبي إلً المجتمع العقارية في مساكف ا

 

سكانية في تمبية احتياجات ساكنييا االجتماعية كالنفسية إلً المشاريع امعظـ قصكر  
لتمبية االحتياجات  في نتفيذىا نتيجة اإًلسراع كالعمرانية لضعؼ مستكيات تصميميا كتخطيطيا 

 .الممحة لتكفير المساكف 

 

                                عدـ استقرار الييكمية اإلدارية المشرفة عمى برامج تكفير المساكف كتنكعيا  
مع خاصة , كضع برامج صيانة دقيقة كدكرية ليا  ك, أكجد صعكبة في متابعة المشاريع المنفذة  

 . سكاف عمييا ؿضافات كالتحكيرات التى أجراىا اإلً تعدد ا

 

سمكؾ ك كدراسة  بمالحظةتتعمؽ سكانية إً عدـ تكفر دراسات اجتماعية كاقتصادية  
العتبارات السمككية ؿ قائمة سعيا لتحديد  , النفسية كاالجتماعية كأسمكب حياتيـالسكاف  احتياجات

  . مستقبميةعتمادىا كمكجيات تصميمية في المشاريع اؿيمكف  ا, 

 

ا مر الذم سكانية العامة إلً معظـ ساكني المشاريع ا لغياب الكعي االجتماعي لد 
, عتبار سكنيـ فييا مرحمة انتقاليةاىماليا كتيالكيا نتيجة لسيكلة حصكليـ عمييا كإً سبب في 

 . لييا جاء عممية جكفاء لـ يكاكبيا تعديؿ لعاداتيـ كأنماطيـ المعيشيةإً نتقاليـ اخصكصا كأف 
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ألؼ كحدة سكنية عمى  َِْقدر ب  الذم, ستمرار كجكد العجز في الرصيد السكني ا 
 . ؼ َُِٓ  -ََِٓسنكات يتعيف تنفيذىا في الفترة مف عاـ  َُمدار 

 

تنفيذىا خضعت لممعدالت كالضكابط اتضح مف الدراسة أف المشاريع اإلسكانية في أثناء دكرة  .ِ
مما أفقدىا التكازف مع , ساسي في معالجاتيا التصميمية أى ركبية كمنطمؽ  ىكالمعمارية كالعمرانية ا

 :متطمبات البيئة السكنية المحمية كيتضح ذلؾ مف خالؿ 
أك عتماد أنماط معمارية محددة في معظـ المناطؽ دكف مراعاة لمتكجيو أك العكامؿ البيئية ا 

 .ك الكظيفية الفعمية لمسكاف, االحتياجات االجتماعية 

حساس السكاف باالنتماء إً ـ افتقاد المحيط السكني المعاصر شخصيتو العمرانية المميزة كانعدا 
 .بيئة سكنية مالئمة إلى 

متو ءغياب كاضح لمفيـك الحي السكني بالمعني االجتماعي التقميدل الذم اشتير بمال 
  . لمناخية كاالجتماعية بمرتسماتيا المتعددةلمجكانب ا لالقصك

 ,كاآلماف ,كالترتيب ,كالراحة ,تكفير الخصكصيةًإلى مجرد مأكل يفتقر ًإلى تحكؿ المسكف  
 .كالشكؿ الجمالي المرغكب

 .اتضح أف مينة الخدمة االجتماعية تمعب دكرا بارزا في صياغة كنجاح المشاريع اإًلسكانية  .ّ
متداخمو اليمكف فصميا تمعب دكرا بارزا في نجاح تصميمو لكظائؼ المسكف أبعاد أكدت الدراسة أف  .ْ

  .ك االجتماعي مكالزماف مبعد المكافاؿىي ة استخدامو ءككفا

 

مف منظكمة فراغية  ان جزءسكف بالمشركع السكني العاـ الـأكدت الدراسة عمى ضركرة أف يككف  .ٓ
, , كالبيئية  كاإلنسانية, , تشكؿ في تكامميا عمارة مجتمعية تتجاكب مع النكاحي الثقافية  متجانسة

 .مجتمعكاالقتصادية لؿ, كاالجتماعية 
سكاف العاـ العديد مف المشاكؿ إلً جتماعية متكاممة قبؿ تصميـ مشاريع ااأفرز غياب كجكد دراسات  .ٔ

باحتياجات ساكنييا الحياتية ا ساسية كالنفسية  التي أثرت عمى كفاءتيا في تأدية كظيفتيا كاإليفاء
 .كاالجتماعية

 

نفسيـ في تكفير أى سر بالمشركعيف ال يمكنيـ مف االعتماد عمي  ي دخؿ ا لأف مستكأظيرت الدراسة  .ٕ
مما يتطمب استمرارية دكر الدكلة في تكفير المسكف المالئـ  لشريحة مف , مسكنيـ الخاص 

سكانية كالسعي لالرتقاء بمستكم إلً ساسيا لتحديد الخطط اأى  عتبر بعداالدخؿ م لككف مستك, المجتمع 
 .سكاف العاـ إلً ا
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سرة  ي سرة فكمما قؿ دخؿ ا ي دخؿ ا لتبيف مف الدراسة كجكد عالقة بيف المشكالت االجتماعية كمستك .ٖ
 .ارتفعت نسبة كجكد المشكالت االجتماعية داخؿ نطاؽ المشركع السكني 

المراحؿ التعميمية المختمفة مما يتطمب   لفراد العينة مكزعيف عؿأى بناء معظـ أى تبيف مف الدراسة أف   .ٗ
 .تكفر معالجات تصميمية خاصة ببيئتى المشركع الداخمية كالخارجية 

 لفكمما قؿ المستك , التعميمي كالمشكالت االجتماعية لثبت مف الدراسة كجكد عالقة بيف المستك .َُ
 .زادت نسبة كجكد المشكالت االجتماعية داخؿ نطاؽ المشركع السكني ؛سرةالتعميمي لأل

فراد معظـ ؼ أى مما سبب في عدـ تكافؽ كتكي, فراد أى  ٗ -ٔسرة بالمشركعيف مف  ي فراد اتراكح عددأ  .ُُ
 .ك أكجد قصكرا كاضحا في تأدية المسكف لكظيفتو االجتماعية , سر داخؿ كخارج المسكف ي ا

سر كزيادة نسبة المشاكؿ داخؿ نطاؽ  ي راد اأىؼىناؾ عالقة طردية بيف زيادة عدد  فأى اثبتت الدراسة  .ُِ
 .فراد أى  َُسرة عف  ي ذا زاد عدد أفراد اإً المشركع السكني خصكصا 

مساكنيـ عف طريؽ التخصيص كعميو لـ يتسف ليـ  لفراد العينة لممشركعيف قد تحصمكا عؿأى معظـ  .ُّ
الرغـ مف عدـ  لنفسيـ كاضطركا الستمرار بقائيـ فيو عؿأى ب بناء مسكنيـ الذم يرغبكف في بنائو

 .رضاىـ عميو

 ,ف تككف دارة مف طابقيفأى كيأممكف , نفسيـ شركعيف يرغبكف في بناء مساكنيـ  بأى معظـ السكاف بالـ .ُْ
 .كتنكع كتعدد الثقافات الكاردة ,كقد يرجع ذلؾ لممحاكاة كسرعة كتيرة التغيرات التي يمر بيا المجتمع

ك رأل  ,لمشركعيف السكنييفالعاـ ؿ مكقعاؿراء أفراد العينة باتجاه قميمي الرضا عف متغير آت جاء .ُٓ
 يففي تكفر بعض المرافؽ كالخدمات االساسية بمكقع المشركع ان معظـ السكاف أف ىناؾ نقص

طفاؿ مما قمؿ مف كفاءة  ى ماكف الترفييية كمالعب ا ى كتكفر المباني الثقافية كا,  ماكمحيطو
 .ساسية ى ا ـيفاء باحتياجات ساكنيوإلً فى ا يفالمشركع

ك قد يرجع ذلؾ  اجابات المبحكثيف حكؿ التجمعات السكنية لممشركعيف اتجاه عدـ الرضإً أخذت  .ُٔ
تيا ءكجد قصكرا في كفامما أى , نيا غير متكافقة مع احتياجات السكاف الكظيفية كاالجتماعية  ى 

 .كأضر بمظيرىا الجمالي , كتالؤميا مع المعطيات المناخية 

 لكذلؾ لعدـ قدرتيا عؿ اجابات المبحكثيف حكؿ التصميـ الداخمي لممسكف اتجاه قميؿ الرضإً أخذت  .ُٕ
كسيكلة كصحية , كآماف , ساسية مف حيث تكفر سالمة  ى فية اميفاء باحتياجاتيـ الكظإلً ا

 .ت كالتقاليدكاحتراـ العادا, كالسمعية , كمراعاة الخصكصية البصرية , االستعماؿ 

,  نارة الصناعيةإلً جيزة التكييؼ كاأى اجابات المبحكثيف بالمشركعيف عمي ضركرة استعماؿ أىكدتبً  .ُٖ
 .تحقيؽ التكيؼ المناخي المطمكب لكيرجع ذلؾ لعجز قدرة تصميـ الكحدات السكنية عؿ

رات مالمشركعيف مف تشكيو كاضح في الصكرة البصرية ليما لكجكد عدد النيائي مف التحك لعاف  .ُٗ
ضافيا السكاف في محاكلة لتطكيع كحداتيـ السكنية لتنمك كتمبي احتياجات أى كالتشكيالت التي 
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ف مشركع أى كبالمقارنة بيف المشركعيف تبيف %.َٗ عف كزادت نسبة التحكيرات بالمشركعيف, سرة  ي ا
  .رمكسع لمتحكير كالتغيأى مجاال  لعطأى رضي  ى رناج االؼ

جابات المبحكثيف حكؿ ضركرة تكفر بعض الفراغات  الداخمية لمكحدة السكنية بما يضمف إً جاءت   .َِ
نشطة مع مراعاة الزيادة أى ماكف أى ك ,كتكفر عدد حجرات نـك مالئمة ,سر ي عزؿ الضيكؼ عف ا
, ضركرم جداالسف كذكم االحتياجات الخاصة في اتجاه  فرادىا كمراعاة كبارأى المتكقعة في عدد 

 .كذلؾ  ىىميتيا القصكل
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 :التكصيات كالدراسات المستقبمية / ٓ.ِ
 
العمـك االنسانية كالسمككية جمع بيف تخصصات اإلسكاف تتختص بقضايا إنشاء مراكز بحكث  .ُ

كيفية تكظيفيا لتمبية التصميـ ك إجراء ا بحاث عف أساليبتكلى ت, كىندسة العمارة كتخطيط المدف 
 .االحتياجات الفعمية المعاصرة لممجتمع الميبي

لحؿ مشاكؿ لالستفادة منو كاستنباط خصائصو كتكجيييا المحمي محاكلة إعادة قراءة المكركث  .ِ
أحتياجات التراث كتككيف طابع معمارم معاصر يتسؽ في تكاممو مع أصالة كمحاكلة , سكاف العاـ إلً ا

 .عصراؿمتطمبات المجتمع كتكنكلكجيا ك  ,السكاف الحقيقية

رغبات السكاف يمتاز بالشمكلية مف  ان نابع يان جماع ان النظر لكافة عناصر البيئة السكنية باعتبارىا تعبير .ّ
 ,ئيةنسانية كالبيإلً كيتجاكب مع النكاحي الثقافية كا, كيحقؽ التكازف بيف الخاص كالعاـ  ,كالترابط

 .كاالقتصادية لممجتمع  ,كاالجتماعية

كالتي تتجانس مع متطمبات البيئة كتحقؽ ا ىماف كالراحة , دعـ كتعزيز االتجاه نحك العمارة الخضراء  .ْ
 . النفسية لإًلنساف

الخيار غير " سي أفقي عند تنفيذ الكحدات السكنية بدال عف التكسع الر ى عتماد االتجاه نحك التكسع اا .ٓ
  ." الساكف الميبي لدالمفضؿ ؿ

كاالقتصادية ,كالثقافية  ,كاالجتماعية ,الداخؿ لتالؤمو مع البيئة المناخية لىاعتماد نمط البناء المكجو إ .ٔ
 .المحمية 

مراعاة البعد االجتماعي بما يضمف تحقيؽ الخصكصية البصرية كالسمعية كالذاتية لمسكاف ضركرة  .ٕ
عامة لتمبية احتياجاتيـ تحتـر خصكصيتيـ كتقكم الركابط مع تكفير فراغات , داخؿ كحداتيـ السكنية 

 .االجتماعية بينيـ 
 

 :عند اختيار المكاقع السكنية كتصميـ الكحدات السكنية يجب مراعاة  .ٖ

تكزيع الكحدات السكنية بحيث تكفر الخصكصية كالعزؿ الفراغي المطمكب لكؿ الكحدات السكنية كذلؾ  
 ليؤثر سمبا عؿالذم بصرم اؿ تمكثلمحد مف اؿلتفادم التحكيرات التي يضطر الساكف القياـ بيا 

 .المنظر الجمالي العاـ 



 226 

إًلسكانية تعطي اإًلحساس االىتماـ بتككيف صكرة بصرية مميزة  بنية كفراغات المشاريع ا 
 .بخصكصيتيا كتؤكد انتماء ساكنييا الييا

كالمعالجات الخاصة بذكم , ( الطبيعية كالصناعية ) االىتماـ بتكفير عناصر تأثيث الشارع  
 .االحتياجات الخاصة ك كبار السف بالمشاريع اإًلسكانية العامة 

استغالؿ العناصر الطبيعية لخمؽ بيئة عمرانية مالئمة تحقؽ التكيؼ المناخي خالؿ مككنات المشركع  
 .كتقكم الركابط االجتماعية بيف السكاف 

تكظيؼ الفضاءات المفتكحة داخؿ مكاقع المشاريع اإًلسكانية بما يضمف استغالليا اجتماعيا ضمف  
 . السكاف العصرية ك احتياجات , ًإطار عادات المجتمع كتقاليده

عطائيا   تحديد دكر السيارة كتقميؿ المسطحات اإلسفمتية مع فصؿ حركة المشاة عف السيارات كا 
 .ا كلكية 

كممرات المشاة المسقكفة , محاكلة ًإعادة تكظيؼ بعض عناصر العمارة التقميدية كًبيجاد الطرؽ المقفمة 
 .داخؿ نطاؽ المشركع السكني 

 .صيانة المطمكب ًإجراؤىا عمى الكحدات السكنية بما يضمف الحفاظ عمييا ًإنشاء مكتب العتماد اؿ 

 ,كالتي تحقؽ متطمبات كاحتياجات الساكف ,لمكحدة السكنية عند التصميـ مراعاة الناحية الكظيفية .ٗ
 :النحك التالي  لمنيا عؿ كبيرو  كالتي يمكف تحديد جزء

 .سرة  ي نشطة اليكمية ؿ ى تكفير الفراغات الضركرية لكافة ا 

التقميؿ قدر اإلمكاف مف مع  ,جمياأى ـ مف ـف تككف مساحة الفراغ متناسبة مع الكظيفة المصأى مراعاة  
 .كا بكاب  الممرات

 ..الساكفمعيشة  كأسمكب ,مع كظيفة الفراغ كعالقتو ,أثاث المسكفنكعية دراسة  
ك أى سرة غير مكشكفة لمضيكؼ لألي تكفير الخصكصية داخؿ الكحدة  بحيث تككف الفراغات المخصصة  

 .الجيراف 

 . تكفير معالجة لمحكائط الخارجية كالداخمية  بحيث تحقؽ درجة عزؿ حرارم  كصكتي مناسبة  

 .  نياء جيدة لمكاجيات لتحسيف المنظر العاـإً اختيار مكاد  

 اءعطإلً  الفراغكظيفة مركنة فراغات المنزؿ كتعدد استخداميا  كثر مف كظيفة كالبعد عف تخصيص  
ساحاتو أك إضافة عناصر كفراغات جديدة ـالحرية لمساكف إلعادة تكظيؼ عناصر المسكف كتغيير

  .حؿ نمكىاارحسب رغبة ا سرة كـ
 

استحداث تشريعات كقكانيف تنظـ حركة التطكر العمراني تتناسب مع احتياجات البيئة السكنية  .َُ
ًإطار سياسة تتكيؼ أكلكياتيا مع الظركؼ كتبني برامج تنفيذية لمبناء كالعمراف في , المحمية 

 . المتغيرة لممجتمع الميبي
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 اعتبارهباالخدمة االجتماعية لمشاركة المجتمع في صياغة المشاريع اإلسكانية برامج ضركرة دعـ  .ُُ
 :كذلؾ مف خالؿالعامة  الضماف ا كبر لنجاح المشركعات اإلسكانية

 
 .قصكد لمتطمبات التغير االجتماعي الـتحقيؽ االرتقاء االجتماعي بضماف تقبؿ الناس  

كالحث عمى ضركرة التكامؿ  ,كاف لضماف خفض مشاكؿ اإلسكافسه ى تكليد االنتماء في اؿه ي   
 .كاالقتصادية لممجتمع  ,كالثقافية ,كاالجتماعية ,بيف ا بعاد المعمارية

رؤم المستقبؿ تكعية صحيحة ليا أبعادىا االيجابية لتشكيؿ , تكعية الساكف عمرانيا كبيئيا   
 . طاره إً كتحديد 

كاحتياجات الساكف الحقيقية  ,بث الثقافة المعمارية كالتركيز عمى الجانب الكظيفي لممسكف  
 .حساس بتأثير القرار قبؿ كقكع التأثير الفعمي إلً حتي يتمكف الفرد مف ا

متصمة كدعـ حضكر المكاد التعميمية اؿ ,دعـ الدراسات االجتماعية لمميندسيف كالفنييف  
 .بالعمراف بالنسبة  قساـ العمكـ االجتماعية 

سكاف العاـ إلً أىمية تشجيع الدراسات كا بحاث العممية ذات اإلسقاطات التطبيقية المتعمقة بقضية ا .12
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : راجع صادر كالـالـ.  ّ/ٓ  
 : المصادر : أكال 

 . بركاية حفص بف سميماف بف المغيرة اآلهسدم القرآف الكريـ .ُ
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 ُٖٔٗ ,مكتبة القاىرة , مصر ,  سالمي لمنظرية المعماريةإلً المنظكر ا ,براىيـ عبد الباقي إً  .ُ
  .ؼ 

, مطبعة دار العصر, القاىرة  ,مصر, عالـ القرآنية ى لفاظ كا ى معجـ ا,سماعيؿإً براىيـ محمد إً  .ِ
 .ُج , ؼ  ُٖٔٗ

مطبعة دار لساف  , بيركت, لبناف ,  (المحيط ) لساف العرب  ,بف منظكر , محمد بف مكـر ا .ّ
 .المجمد ا كؿ ,ؼ ُٓٓٗ, العرب 

مكتبة  مصر ,  حياء ى تجديد ا. م عثماف شديد , ماجد محمد الميدم محمد خالد عالـ , يحأى  .ْ
 .ؼ  ُٕٗٗ , كلى ى الطبعة ا ,نجمك المصرية  ى ا

, طريقة الخدمة ااجتماعية في تنظيـ المجتمع مدخؿ لتنمية المجتمع  ,خاطر لأحمد مصطؼ .ٓ
 .ؼ ُْٗٗ ,المكتب الجامعي الحديث , االسكندرية  ,  مصر

, االسكندرية  ,  مصر,  طريقة الخدمة ااجتماعية في تنظيـ المجتمع, خاطر لأحمد مصطؼ  .ٔ
 .ؼ ََِِ ,المكتب الجامعي الحديث 

كمية  ,جامعة بغداد ,بغداد , العراؽ ,  نشاء المبانيإً  ,ساكك زىير/ ترجمة , أرتيف ليفكف  .ٕ
 .ؼ ُّٖٗ ,اليندسة 

رسالة ماجستيرغير  , المعايير التخطيطية لمسكف كا حياء السكنية ,أسماء الميدم شرؼ الديف .ٖ
 .ؼ ََِْخريؼ , جامعة الفاتح  ,كمية اليندسة, طرابمس , الجماىيريةمنشكرة  

دار صفحات ,دمشؽ , سكريا , المغة السيككلكجية في العمارة  ,الحارث عبد الحميد حسف  .ٗ
 .ؼ  ََِٕ, لمدراسة كالنشر 

مكتبة  , بيركت, لبناف , سعد فريد أى ترجمة شفيؽ  , نساف ذلؾ المجيكؿإلً ا ,الكسيسعاريؿ .َُ
 . ؼ ُّٖٗ , المعارؼ

ؤسسة ـ,  بيركت, لبناف ,  ميات في التطبيع ااجتماعي ي أساليب ا, أمؿ عكاد معركؼ  .ُُ
 .ؼ  ُٕٖٗ, الرسالة

الشركة العراقية  ,العراؽ , (الجدراف الحاممة كتفاصيميا ) تركيب المباني  ,أنيس جكاد سميماف  .ُِ
 .ؼ ُٖٖٗالطبعة الثانية  ,لمطباعة الفنية المحدكدة 

يماف إلً منشكرات دار ا, بيركت , لبناف , سكافإلً المدينة كمشاكؿ ا ,تشارلزا أبرمز .ُّ
 .ؼ  ُٖٗٗ,الجديدة 

 , لبناف , ترجمة مكـر بعيني  , التصميـ الخارجي مف الفكرة إلى الشكؿ ,جرانت دبميك ريد .ُْ
 .ؼََِّ, قابس لمطباعة كالنشردار , بيركت 

, عالـ الكتب لمنشر , القاىرة  , مصر ,  عمـ النفس ااجتماعي, حامد عبد السالـ زىراف  .ُٓ
  .ؼ ُْٖٗ
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دار النيضة  , القاىرة, مصر ,  سالميةإلً قاعة بحث في العمارة كالفنكف ا ,حسف الباشا  .ُٔ
 .ؼ  ُٖٖٗ ,العربية

رسالة ,سيكط أى , مصر, التفكير اابداعي في عممية التصميـ المعمارم ,حسف نكبي محمد  .ُٕ
 . ؼُٕٗٗ ,كمية اليندسة /قسـ العمارة , دكتكراه 

 ,مصر , عجاز العممي لمقرآف إلً جمعية ا,  كالسنة آفالعمراف في ضكء القر ,حسف نكبي محمد  .ُٖ
 .ؼ  ََُِ ,القاىرة 

جامعة  ,مصر ,تأىيؿ القيـ الحضارية في خصكصية المسكف المعاصر ,حسف كىبي  .ُٗ
 . ؼ  ُُٗٗ ,ا زىر 

مكتب  الدراسات , مصر ,  الديككرإلى ا لكاف مف السيككلكجية  ,حسيف محمد جمعو  .َِ
 .ؼ  ََِٔ ,ستشارات اليندسية الكا
مكتب الدراسات  ,الكرنيشات المعمارية كالصناعيةمكسكعة الدىانات ك ,حسيف محمد جمعو  .ُِ

 .ؼ ُٕٗٗ , القاىرة, مصر , ستشارات اليندسية الكا

جمعية الحفاظ عمى الثركة  , كالبيئة مع أسرة عربية ةحكار العمار ,حسيف محمد جمعو  .ِِ
 .ؼ   ََِّ,القاىرة ,  مصر , العقارية 

, مصر ,المكتب الجامعي الحديث ,  تنظيـ المجتمع, حمدم عبد الحارس البخشكنجي  .ِّ
 .ؼ  ََِٕ,االسكندرية 

مركز البحكث  ,الككيت  , المساكف في البيئة الصحراكية ,خالد خريميس فالح العازمى  .ِْ
 .ؼ َََِ ,كالدراسات الككيتية 

رسالة ماجستير غير  ,ماف في المبنى ى مف كا ى معايير تكفير ا ,رأفت عبد العزيز حسف شميس  .ِٓ
 . ؼ  ُِٗٗ ,جميكرية مصر العربية ,زىر  ى منشكرة جامعة ا

 ََِِ, بيركت  ,لبناف, دار قابس لمنشر كالتكزيع  , الدراسات التحميمية المعمارية ,رامي ديبو  .ِٔ
 .ؼ

مكتبة الفالح دار ,عماف ,ا ردف  , اليندسة الصكتية في العمارة ,رزؽ نمر شعباف حماد  .ِٕ
 .ؼ ُٔٗٗ ,حنيف 

مطبعة الجامعة  ,مركز التعريب كالنشر , بغداد ,العراؽ , اإلحساس بالعمارة ,رياض تبكني .ِٖ
 .ؼ ُٖٔٗ ,التكنكلكجية 

, الككيت ,  مراض النفسية كالعقمية ى عمـ ا, ترجمة أحمد عبد العزيز سالمة , ريتشاردـ سكيف  .ِٗ
 .ؼُٖٖٗ, مكتبة الفالح 
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 ,ترجمة داكد سميماف المنير , المدف في المناطؽ الحارةتخطيط كبناء , ناترلي  أى ,ريمشا  .َّ
 .ؼ ُِٗٗ ,الناشر دار الشرؽ القاىرة  ,دار مير لمطباعة كالنشر ,مكسكك

ترجمة سعاد  ,( كجية نظر خاصة في العمارة الحديثة ) عصر أساطيف العمارة  ,رينر بانياـ  .ُّ
 . ؼ ُٖٗٗ ,دار المامكف , بغداد, العراؽ ,  مميد معبد عؿ

, بيركت , لبناف ,  مأـز الشباب العالئقي كأشكاؿ التعاطي معو, عباس مكي ,ىير حطب ز .ِّ
 .ؼ  ُُٖٗ,معيد االنماء العربي 

نساف إلً قضايا بيئية معاصرة المكاجية ك المصالحة بيف ا ,غنيمي زيف الديف عبد المقصكد .ّّ
 . ؼ ُٓٗٗ,دار البحكث العممية  ,  الككيت, كبيئتو 

رسالة  –مة المباني سابقة التصنيع لممستعمؿ الميبيءتقييـ مدل مال ,سعاد أحمد المقصي .ّْ
 .ؼ ََِْربيع  ,جامعة الفاتح  /كمية اليندسة , طرابمس , الجماىيرية , ماجستيرغير منشكرة 

 ُٖٔٗ,كالنشر لمطباعة دار البياف العربي, جدة , السعكدية , البيئةك المسكف, حمد سعيدل أى سمك .ّٓ
 .ؼ

دار  , مصر,  أىـ ركائز بيئة جاذبة لمسكاف بالمدف الصحراكية ,عبدهصفاء محمكد عيسى  .ّٔ
 .  ؼ ُْٖٗ,  المعارؼ

شركة كاظمة لمنشر , الككيت , اإلسكاف في الككيت, عبد العزيز الجردادكم عبد الرءكؼ .ّٕ
 .ؼ ُٕٕٗ,كالترجمة كالتكزيع 

 .  ؼ ُِٗٗ ,الجامعيةدار المعرفة , االسكندرية  , مصر,  نساف كالبيئةإلً ا, عبد العاطي السيد .ّٖ

مؤسسة , بيركت , لبناف  , نساف كالبيئة في المجتمعات البدائية كالمتطكرةإلً ا ,عبد اهلل عطية  .ّٗ
 .ؼ ُّٗٗ ,عزالديف لمطباعة كالنشر 

, ّط ,  ذات السالسؿ, الككيت ,  جراميإلً أسباب الجريمة كطبيعة السمكؾ ا, عدناف الدكرم  .َْ
 .ؼ ُْٖٗ

 . ؼ  ُٔٗٗ,  مطابع الشرؽ, بيركت  ,  لبناف, بداع المعمارمإلً ثالثية ا, عمى رأفت .ُْ

 ,  مركز انترلكفسمت, جميكرية مصر العربية  ,البيئة كالفراغ ,رأفت  معؿ  .ِْ

 .ؼ ُٗٔٗ

 ,اإلحصاء كااحتماات النظرية كالتطبيؽ ,كعمي حسيف العجيمي ,لعمارما ـعمي عبد السال .ّْ
 .ؼ َََِ, ELGAمنشكرات , فاليتا, مالطا 

, لندف /القاىرة / طرابمس  , سالمىإلً طرابمس المدينة العربية كمعمارىا ا ,الميمكدم عمكرة  معؿ .ْْ
 . ؼ  ُّٗٗ ,دار الفرجاني لمنشر ك التكزيع

الييئة المصرية العامة , مصر ,  "نظريا كتطبيقيان " التنمية اإلسكانية  ,عميو حسف حسيف  .ْٓ
 .ؼُٕٕٗ,لمكتاب
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 ََِْ, المكتبة المصرية , االسكندرية , مصر , االجتماعي التغير , فادية عمر الجكالني  .ْٔ
  .ؼ 

الطبعة , مصر ,  المكسكعة الحديثة في تكنكلكجيا تشييد المباني ,فاركؽ عباس حيدر .ْٕ
    .ؼ  ُٗٗٗ ,السادسة 

دار كحي ,  بيركت, لبناف ,  طفاؿ ى ا لالقمؽ ااجتماعي كالعدكانية لد, فاطمة الشريؼ الكتاني  .ْٖ
 .ؼ  ََِْ, القمـ

مطبعة , العراؽ  ,الكجكد كالفضاء كفف العمارة  ,مترجمة سمير عؿ /شكلز, نكربيرغ  فكريستيا .ْٗ
 .ؼ ُٔٗٗ, الطبعة ا كلى  ,ا ديب البغدادية المحدكدة 

المدخؿ في ممارسة الخدمة , كأنصاؼ عبد العزيز عكض , محركس محمكد خميفة .َٓ
 . بدكف تاريخ , دار المعرفة الجامعية , االسكندرية ,  مصر , ةااجتماعي

 .ؼ ُٕٕٗ,دار المعارؼ , القاىرة  , مصر , المؤثرات المناخية كالعمارة ,محمد الخبكلي .ُٓ

دار , عماف ,االردف  ,spssأىساليب التحميؿ اإًلحصائي باستخداـ برمجية,محمد خير سميـ أىبك زيد .ِٓ
 .ؼََِٓ,, جرير لمنشر كالتكزيع

دار مجدالكم لمنشر , عماف,ردف ى ا, لالعمارة قكاعد كأساليب تقييـ المبف, محمد شياب أحمد .ّٓ
 .ؼ ُٓٗٗ, كالتكزيع 

 .ؼ ُُٗٗ ,مطبعة محمد حساف ,القاىرة, مصر  ,نشاء المبانيإً  ,محمد عبد اهلل .ْٓ

 .ؼ  ُٗٗٗ, مكتبة ا ىنجمك المصرية , مصر , تكنكلكجيا البناء ,محمد عبد اهلل .ٓٓ
 ,الييئة المصرية العامة لمكتاب ,مصر, المعكقكف كالمسكف كالمدينة,  حماد لمحمد مصطؼ .ٔٓ

 .ؼ  َُٗٗ

دار النيضة  , بيركت ,لبناف ,  الصحة النفسية كالتكافؽ ,عبد الحميد عبد المطيؼ  مدحت .ٕٓ
  .ؼُٖٖٗ ,العربية 

, القاىرة , مصر  , بابالعالقة بيف ممارسة خدمة الفرد كتنمية اتجاىات الش ,براىيـ حنا إً مريـ  .ٖٓ
 .ؼ  ُُٗٗ ,جامعة عيف شمس

نجمك المصرية  ى مطبعة ا, القاىرة ,  مصر, مقدمة لعمـ النفس ااجتماعي ,سكيؼ  لمصطؼ .ٗٓ
 .ؼ  َُٕٗ

 .ؼ ََِِ ,دار قابس , بيركت ,  لبناف,  المجعات السكنية الحديثة كالمعاصرة, ممكـر بعيف .َٔ

, مصر  الممارسة المينية لطريقة تنظيـ المجتمع, ك محمد عبد الفتاح محمد, ىناء حافظ بدكم .ُٔ
 .ؼ ُُٗٗ, المكتب الجامعي الحديث, االسكندرية

 
 : الدكريات: ثالثا 
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مصمحة , طرابمس , الجماىيرية  , تطكر ا كضاع السكنية بالجماىيرية ,أحمد عمي محمكد  .ُ
 .ِٔص  , ُّٗٗ,التخطيط العمراني 

البعد البيئي كالمناخي في عمارة  ,ك محمد محمكد عبد الرزاؽ  ,أميمة أحمد صالح الديف .ِ
ندكة التنمية العمرانية في المناطؽ الصحراكية  ,تكشكي كمثاؿ  ةدراسة حاؿ ,الصحراء  

 . ٕٗٗص  , ِج ,ؼ  ََِِنكفمبر  ْ/  ِ ,الرياض  ,السعكدية , كمشكالت البناء فييا 

انية كااعتبارات الثقافية في تشكيؿ بيئة دكر الخصائيص السؾ ,سحاؽ عبد الممؾ إً ثركت  .ّ
العربية ك الييئة منظمة المدف , المممكة العربية السعكدية  , ندكة المدف الجديدة ,المدف الجديدة
 .ُِٔ/ِّٓص ,[ ِ]ج ,ؼُّٗٗ, لمدفالمعيد العربي إلنماء ا ,الممكية لمجبيؿ

سكاف العاـ في ا براج السكنية في المممكة العربية إلً تقييـ تجربة ا ,جماؿ الديف سالغك .ْ
 ُٗٗٗ , ْالمجمد  ,مجمة اإلمارات لمبحكت اليندسية , اإًلمارات العربية المتحدة , السعكدية 

 . ُّ– ُص ,ؼ 

المؤتمر  ,بحث منشكر  ,تأثير الحركة المتعامدة لممشاة عمى الحركة الطكلية ,حاتـ الطكيؿ  .ٓ
 . َْص  ,ؼ  َََِ ,سيكط أى جامعة , مصر  ,العممي السابع لكمية اليندسة 

المفتكح كنمط بنائي في التجمعات  مالمسكف ذك الفناء الداخؿ ,حمد نكر عفيفي حاـز  ـ .ٔ
ندكة التنمية العمرانية في المناطؽ الصحراكية كمشكالت البناء   ,السكنية الصحراكية  

 .ّٖ-ِٖص,ؼ ََِِنكفمبر  ْ/ِ,ياض الر ,السعكدية ,فييا 

في الكسط الحضرم في الماضي كالحاضر  المنزؿ العربي) مشكالت التحضر  ,حسف فتحي  .ٕ
, نسانية إلً معيد اإلنماء العربي لمعمـك ا ,مجمة الفكر العربي , بيركت , لبناف  ,(كالمستقبؿ 

 .ْٕص , َّالعدد  ,ؼ  ُِٖٗ

مجمة الفكر , بيركت , لبناف  , البناء مع الشعب ,مراجعة كفاء شرؼ الديف ,حسف فتحي  .ٖ
 . ِِِ/ُِٓص,  َّالعدد , ؼ  ُِٖٗ, معيد اإلنماء العربي لمعمـك االنسانية , العربي 

ندكة  ,سالمية إلً مف أجؿ معايير لمحفاظ عمى ىكية المدف العربية ا, حيدر عبد الرزاؽ كمكنة  .ٗ
 . َِٕص , ؼ ََُِمايك  ٖ-ٔ, طرابمس , الجماىيرية  ,يرالتخطيطية لممدف العربية مالمعا

   

سكاف إلً ندكة ا , العناصر المعمارية لمشاريع المساكف الشعبية ,خالد عبد العزيز الطياش  .َُ
 .ّص , ؼُِٓٗ,الرياض  , السعكدية الثانية بعنكاف السكف الميسر 

لة مج,طرابمس , الجماىيرية,  (الحمـ كالكاقع)خمة جمعة  ,بك القاسـ أى رمضاف طاىر  .ُُ
 .ِٖ/ٕٔص , ّّالعدد , ؼ  ُِٗٗ , المؤتمر اليندسي العاـ,اليندسي

طرابمس مجمة , الجماىيرية , الفضاءات العامة في المشاريع  ,رمضاف طاىر ابك القاسـ  .ُِ
 .ِٖ/ٖٕص ,ُْعدد ؿا, ؼ  ُْٗٗ,المؤتمر اليندسي العاـ,اليندسي
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المؤتمر  ,طرابمس ,  الجماىيرية, العمارة كالعمراف كالتمكث البصرم ,زبيرم حسيبة  .13
 –ا كؿ ] المجمد  ,[ المعايير التخطيطية لممدف العربية ]العممي الثاني لييئة المعمارييف العرب 

 .ٖٗ-ٖٖص, ؼ  ََُِ -ٓ – ٖ/ٔ, [الثاني 

المجمس  ,سمسمة عالـ المعرفة , الككيت ,  تكنكلكجيا الطاقة البديمة ,سعكد يكسؼ عياش .ُْ
 .  ٖٖص,ؼ  ُُٖٗ ,دابآلفنكف كاالكطني لمثقافة كاؿ

  , المعايير التخطيطية لمحي السكني في المدينة العربية الحديثة ,سمماف محمكد  .ُٓ
 ََُِالماء  ٖلاؿٔمف ,ندكة المعايير التخطيطية لممدف العربية , طرابمس , الجماىيرية 

 .ٖٗص ,ُج,ؼ 

ندكة , القاىرة ,  مصر, تقنيف برنامج اارتقاء بالبيئة العمرانية, سكسف المسيرم .ُٔ
 .ٓٗص ,جمعية االرتقاء بالبيئة العمرانية ,ؼ ُْٗٗ-مايك ُٕ -ُٓالعشكائيات

مقكمات كمالمح  المجتمعات الصحراكية في بعض  ,  صالح محمد نكرم الصمصاـ .17
ندكة التنمية العمرانية في المناطؽ الصحراكية  ,الرياض ,  السعكدية, المدف  العربية 

 . ِٗٗص .ؼ  ََِِ-ُُ-ْ/ِ ,[ِ]المجمد, كمشكالت البناء فييا

مركز  ,ندكة التنمية البشرية في الكطف العربي  , قياس التنمية البشرية ,عثماف محمد عثماف  .ُٖ
 .ُُْص ,ؼ  ُٓٗٗبيركت , لبناف , دراسات الكحدة العربية 

 , الجماىيرية العظمى ,( التفكؾ العائمي ) مني  ى سمسمة الكعي ا,خركف آالحكات كل عؿ .ُٗ
 .َُٔص,ؼ ُُٗٗ, ِالمجنة الشعبية لمعدؿ الكتاب , طرابمس 

مؤتمر التقانات الحديثة كدكرىا في تطكير السكف الريفي , عمي الميمكدم عمكرة .20
 . ُّص,ؼَََِ-َُ-ُُ/َُ ,طرابمس, الجماىيرية  ,كالصحراكم في الكطف العربي

في ااتجاىات كالميكؿ ,ترجمة صبحي عبد المطيؼ معركؼ  ,ؾ ـ  إيفانز  .ُِ
 .ْٓص, ؼ  ُِٕٗ ,منشكرات عالـ المعرفة  ,بيركت , لبناف,التربية

نماط الفيزيائية  ى التصميـ الحضرم المستداـ لمدينة جاكا التاريخية  تحميؿ ا ,مجد الحمكد  .ِِ
, السعكدية ,  ندكة التنمية العمرانية في المناطؽ الصحراكية كمشكالت البناء فييا,كااجتماعية

 .  ِّٖص  ,ؼ  ََِِنكفمبر  ْ/ِ, ِج , الرياض

 

ندكة ,ساكنييا  لثارىا عؿآدكر المخططات الشبكية الحديثة ك,محمد العبد اهلل  النكيصرم .ِّ
 ,المعيد العربي إلنماء المدف,منظمة المدف العربية ك الييئة الممكية لمجبيؿ  ,المدف الجديدة

 .ِِٓ/َِّص, [ِ]ج ,ُّٗٗسنة  ,المممكة العربية السعكدية 
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ندكة  , أنماط كبدائؿ تصميمية  لتمبية متطمبات البيئة السكنية الصحراكية ,حاكمي  محمد .ِْ
  ْ/  ِ ,الرياض , السعكدية  ,التنمية العمرانية في المناطؽ الصحراكية كمشكالت البناء فييا 

 . ُٗٗص  , ِج ,ؼ  ََِِنكفمبر

العدد  ,الككيت ,جمعية حماية البيئة  , طارىا كمعناىاإً البيئة ,محمد سعيد صباريني  .ِٓ
 . ؼُّٖٗ, ُِٗ

 ,ؼ  ُِٖٗمجمة الفكر العربي  , نساف كالمدينة  في العالـ المعاصرإلً ا ,محمد سميـ صباره  .ِٔ
 .ُْٓ/ُْٖص ,لبناف ,بيركت ,نسانية إلً معيد اإلنماء العربي لمعمـك ا , َّالعدد 

دراسة غير [ ؼ ُٕٗٗ-ُٓٗٗ]  افمقترح البرنامج الثالثي لقطاع اإلسؾ ,محمكد قدكرة  .ِٕ
 . ٖص ,ؼ  ُّٗٗالجماىيرية  ,طرابمس,منشكرة 

 ُّٖٗيكنيك , ِٓٗالعدد  ,مجمة العربي  , لقاء مع الميندس حسف فتحي ,نبيؿ  لمصطؼ .ِٖ
 .ََُص  ,ؼ

,   ْ العدد ,سكاف كالتعميرإلً مجمة ا,سكانيةإلً المعايير كدكرىا في السياسة ا ,عظمي ى منذر ا .ِٗ
تكنس  ,ا مانة الفنية لمجمس كزراء اإلسكاف كالتعمير العرب , ؼ ُٕٖٗالسنة الثالثة 
 . ٕص ,العاصمة 

 

 ,مجمة اليندسي  , ساليب ى سكانية كالمكاد كاإلً المعايير ا ,صالح الباركني  ,ناجية السيد  .َّ
 . ِٔص , ُٓالعدد,ؼ  ُٖٖٗ ,المؤتمر اليندسي العاـ طرابمس  ,الجماىيرية العظمي 

مجمة المستقبؿ  ,المفردات المعمارية في عمارة حسف فتحي ,عبد الكريـ  لنادم مصطؼ  .ُّ
 . ِِّص , ؼ ََُِالعاـ  , ِّٔالعدد  ,بيركت  ,العربي 

أسس كمعايير التصميـ كالتخطيط لتحقيؽ التنمية العمرانية  ,نجكل إبراىيـ أبك العينيف  .ِّ
ندكة التنمية العمرانية في المناطؽ الصحراكية  ,الرياض  ,  السعكدية, لألقاليـ الصحراكية

 .  ِّٗص  , ِج ,ؼ  ََِِنكفمبر  ْ/  ِ ,كمشكالت البناء فييا 

 ,ؼُٖٓٗ,  جامعة الككيت,  الككيت, التخطيط الحضرم كالتخطيطي ,كليد عبد اهلل المنيس .ّّ
 .ْص

 :المراجع الحككمية : رابعا 
 

 ,الجماىيرية ,ؼ  ُٓٗٗ لعاـالنتائج النيائية لمتعداد العاـ لممباني كالمساكف كالمنشآت  .ُ
  .الييئة الكطنية لممعمكمات كالتكثيؽ 

مؤسسة كايتنج العالمية  , الجميكرية العربية الميبية, التقرير النيائي  ,مخطط طرابمس الشامؿ  .ِ
 .ْص,ؼ  ُٗٔٗنكفمبر , 
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كزارة التخطيط  ,حككمة المممكة الميبية ,[ البرامج / السياسة / المشاكؿ ] اإلسكاف في ليبيا  .ّ
 . ِص ,[ الثاني ]الجزء  ,مؤسسة دككسيادس ,  كالتنمية

, طرابمس , الجماىيرية  ,[ ؼ  ُٕٓٗ-ُٗٔٗخالؿ سنكات الثكرة  ]دليؿ قطاع اإلسكاف  .ْ
 .ِٓص ,( ماجي سابقا ) المطبعة الميبية   ,أمانة اإلسكاف 

اإلدارة العامة لمتخطيط كالمتابعة  ,الجميكرية العربية الميبية  , ؤسسة العامة لإلسكافالـ .ٓ
 . ٖص, ؼ ُٕٓٗ

الجماىيرية العربية الشعبية  , مشركع السياسة كالتطكير العمراني ,مجمس التخطيط ا عمى .ٔ
 .  ْص ,ؼ ََِِدراسة غير منشكرة  ,االشتراكية  العظمي 

, الجماىيرية العربية الميبية  , لمعرض عمى مجمس التخطيط العاـسكاف إلً مذكرة حكؿ ممؼ ا .ٕ
 . ِص-ؼ ََِٓ ,المجنة الشعبية العامة لمتخطيط 

ستشارات المكتب جامعة الفاتح ؿ, طرابمس , الجماىيرية  , قميـ الفرعيإلً مسكدة مخطط  ا .ٖ
 .َٓص ,ؼ  ََِٕالصيؼ  ,مصمحة التخطيط العمراني  ,مشركع الجيؿ الثالث  ,اليندسية 

كتيب صادر عف مصمحة التخطيط العمراني , الجماىيرية  , دليؿ معايير التخطيط العمراني .ٗ
 . يحتكم عمى المعايير المقترحة لتنظيـ السياسة اإلسكانية في ليبيا 

جميكرية مصر ,  ممصمحة الدفاع المدف ملممباف مااشتراطات الكقائية الحريؽ كالدفاع المدف .َُ
 .ؼ  ُِٖٗ/  ْنشرة منو رقـ  ,كزارة الدخمية  ,العربية 

 ,مصمحة التخطيط العمراني, طرابمس , الجماىيرية  , تطكر ا كضاع السكنية بالجماىيرية .ُُ
 . ؼ  ُّٗٗ ,دراسة غير منشكرة 

 

 :شبكة المعمكمات الدكلية : خامسا 

عية تخطيط المدف نظرة مستقبمية في غياب ا بعاد ااجتما ,عبد اهلل عمى راشد  .ُ
 ww.alyaum.com ,اليـك اإللكتركني  , كااقتصادية

أساليب التشئة ااجتماعية  كعالقتيا بالسمكؾ  ,عزت مرزكؽ فييـ عبد الحفيظ  .ِ
شبكة  ,مكقع المنشاكم لمبحكث كالدراسات  , انحرافي في مناطؽ السكف العشكائيا

 .المعمكمات الدكلية 
لعمرانية في المدف الرئيسية في المممكة المساكف كالبيئة ا, فيد بف نكيصر الحريقي  .ّ

 .fharigi @hotmail,جامعة الممؾ فيصؿ  , كمية العمارة , العربية السعكدية

Com 
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كسائؿ دكر التصميـ العمراني لألحياء في تقكية العالقات  ,كليد عبد اهلل سميماف  .4
 @,ااجتماعية بيف السكاف كتشجيعيـ عمى استعماؿ الفراغات الخارجية 

alsahligroup.net  abdulmohsin 
 

 :المراجع ااجنبية : سادسا  
1-Newmano,dwfensible space grime prevention through urban 

design,Macmillan New York, 1972  
2-Latifa mohamed  wafa  -built environment  evaluation as methodological 

phase of design decision –making process evaluative case study ( ras lanuf new 

town ) -warsaw – Poland  1999   
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 االستبانة

 
 بس اا االرحم االرحس  

 

 

 

   : عزعز ااحماام     
 ,,,,,,  تححة احبة و عد                
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مالءمة المساكف ل مد لجراء دراسة ىدفيا التعرؼ عؿإً بعكف اهلل كتكفيقو نعتـز القياـ ب       
تماـ إلً كذلؾ , دائيا لكظيفتيا االجتماعية في شعبية طرابمس  ى , سكانية إلً في المشاريع ا

عمى التساؤالت الكاردة جابة باإلً مساىمتؾ كتعاكنؾ  للذا يرج, متطمبات درجة الدكتكراه 
 . بيا 
   

 .    ا ة  تبتتدد اللر اابحح ااعلحم   ِإل ن ا َأ  لحا ب    
 
 
 
 
 

 مع خالص تحيات الباحث كشكره                                                      
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  ااستبياف

   
 :يرجى كضع عالمة صح داخؿ المربع 

  :-بيانات أكلية: أكان 
 :           نكع المسكف  .ُ

 كحدة ارضية                            شقة بعمارة             
 ذا كانت شقة في عمارة ا: 

 ٓ          ْ         ّ           ِ        ُعدد الشقؽ المفضؿ لديؾ في كؿ طابؽ    ما        
 

 :سرة  ي جمالي الدخؿ الشيرم لرب اإً  .ِ

   َْٓأقؿ مف  -ََّ              ََّأقؿ مف  -َُٓ                      َُٓأقؿ مف  
 فأكثر     -ََٔ              ََٔأقؿ مف  -َْٓ

 :سرة  ي جمالي الدخؿ الشيرم لبقية أفراد اإً  .ّ

 ََّأقؿ مف -َُٓ                      َُٓأقؿ مف                      ال يكجد             
 فأكثر     -ََٔ              ََٔأقؿ مف  -َْٓ                َْٓأقؿ مف  -ََّ

 :  لرب ا سرة التعميمي  لالمستك .ْ

 أمي          يقرأ كيكتب            أساسي          متكسط           جامعي فما فكؽ          
 ( :......................الزكجة كاالبناء ) عدد أفراد ا سرة  .ٓ

 :تكزيع ا ىبناء عمى المراحؿ التعميمية .ٔ

 العدد      نعـ             ال                            ؟ىؿ يكجد لديؾ أطفاؿ في مرحمة الركضة.... 

 العدد      ال           نعـ                        ؟ساسي ى ىؿ يكجد لديؾ أبناء في مرحمة التعميـ ا.... 

  العدد      ال           نعـ                       ؟ىؿ يكجد لديؾ أبناء في مرحمة التعميـ المتكسط.... 

      العدد      نعـ            ال             ىؿ يكجد لديؾ أبناء في المرحمة الجامعية كما فكؽ؟.... 

 ....العدد           نعـ            ال               منقطعيف عف الدراسة ؟                  بناءىؿ لديؾ أ .ٕ

 ....العدد          نعـ             ال             بناء مدمنيف عمى المخدرات ؟                 أى ىؿ لديؾ  .ٖ

 : كيفية حصكلؾ عمى المسكف  .ٗ

 شػراء              إيجػار            تخصيص            تقسيط       

 ............ عدد ا فراد اإلجمالي المقيميف معؾ بالمسكف  .َُ
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  أحد مف أىمؾ أك أىؿ زكجتؾ معؾ ؟         ال                 نعـ                 ىؿ يقيـ .ُُ

  ؟سمعة المنطقة التي يقع بيا المشركع حسب كجية نظرؾ .ُِ

 سيئة           سيئة جدا           متكسطة            حسنة         حسنة جدا      

 ال             نعـ            ؟ىػػؿ تفضػػؿ االنتقاؿ إلى مسكف آخر .ُّ

 ال             نعـ           ؟بناء مسكنؾ الخاص بنفسؾل ىؿ ترغب ؼ  .ُْ

 :ىؿ تفضؿ أف يككف مسكنؾ الجديد  .ُٓ

 شقة بعمارة           دارة أرضية                      أك أكثر  دارة مف طابقيف

 : الخارجيةالمشركع بيئة  :انيثا

 :كمحيطومكقع المشركع السكني  .ُٔ

 :-يرجػى تحديد درجة رضاؾ عمػا يأتػي   
 

         غير  
 متكفر 

 متكفر               
  راضو 
  تماما

متكسط   راضو 
  االرض

قميؿ 
  االرض

غير 
  راضو 

       .مكقع المشركع السكني .ُ

        .مدخؿ المشركع السكني .ِ

       .الداخمية بالمشركعطرؽ اؿشبكة  .ّ

       .تعميميةتكفر مرافؽ  .ْ

       .  تكفر خدمات صحية .ٓ

       .تكفر خدمات تجارية داخؿ المشركع .ٔ

       .مسجد في مكقع المشركعتكفر .ٕ

       .ثقافيةمباني تكفر .ٖ

       . ترفيييةأماكف تكفر .ٗ

       . مالعب لألطفاؿتكفر  .َُ

       .تكفر شبكة كيرباء .ُُ

       .عامة تكفر شبكة ىكاتؼ .ُِ

       .شبكة إمداد بالمياهتكفر  .ُّ

       .صرؼ صحي متكاممة تكفر شبكة .ُْ

       .تكفر نظاـ لمتخمص مف القمامة .ُٓ

       .تكفر شبكة ًإنارة  لمطرؽ بالمشركع .ُٔ
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  :لمشركعتجمعات السكنية بااؿ .ُٕ

:بيئة المسكف الداخمية : ثالثا   
 :كفاءة التصميـ الداخمي لممسكف . ُٖ

 

 بعد انقضاء فترة مف الزمف عمى سكنؾ بالمشركع 
: يرجػى تحديد درجػة رضػاؾ عمػا يأتػي   

 

راضو  
 رّبِب

 متكسط ساظٍ
 الرضا  

 قميؿ 
 الرضا

 غير      
 راضو 

       .كجكد مكاقؼ سيارات آمنة بالمشركع .ُٕ

       .كجكد مسارات مشاه أمنة  .ُٖ

 :-يرجى تحديد درجة رضاؾ عما يأتػي   
 

 راضو 
 رّبِب 

 متكسط ساٍض 
 الرضا  

 قميؿ 
 الرضا 

 غير 
 راضو 

ُ.       

 .لكف الكاجيات الخارجية  .ِ
     

 حكائط الكاجيات الخارجية .ّ
     

 .العزؿ الصكتي لمحكائط الخارجية  .ْ
     

 .المظير الجمالي لمكاجيات الخارجية  .ٓ
     

 .كجكد مسافات كافية بيف التجمعات السكنية  .ٔ
     

 .المحيط البصرم لممشركعالتشجير في  .ٕ
     

 .تكفر ًإمكانية استعماؿ السطح  .ٖ
     

 يميذا كنت مف سكاف العمارات السكنية حدد درجة رضاؾ عماإً 
 .مدخؿ العمارة السكنية  .ٗ

     

      .رضي  ى تكظيؼ الطابؽ ا .َُ

      .نظاـ جمع النفايات مف داخؿ العمارة .ُُ

 .الساللـ الرئيسية بالعمارة  .ُِ
     

 .المصاعد  .ُّ
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      .الحكائط الداخمية لغرؼ المسكف .ُ

              .الحكائط الداخمية لمحمامات كالمطابخ .ِ

      .أىلكاف الطالء بالمسكف .ّ

      . السقؼ الداخمي لمكحدة السكنية .ْ

      .ا ىرضية الداخمية لممسكف .ٓ

      .أرضيات الحمامات كالمطابخ .ٔ

      .شبكة الكيرباء .ٕ

      .شبكة الصرؼ الصحي .ٖ

      .الصيانة الدكرية لممسكف .ٗ

 : يرجى تحديد درجة رضاؾ عما يأتي
 

 راضو 
 تماما

متكسط   راضو 
 الرضا

  قميؿ

 الرضا

  غير

 راضو 

      .تصميـ المسكف مف الناحية الجمالية .َُ

      .استخداـ النكافذ دكف التسبب في مضايقة الجيراف .ُُ

      .التيكية الطبيعية داخؿ المسكف .ُِ

      .اإلضاءة الطبيعية داخؿ المسكف .ُّ

      .دخكؿ الشمس بكمية كافية داخؿ المسكف .ُْ

      .العزؿ الحرارم لمحكائط  .ُٓ

      .العزؿ الصكتي لمحكائط .ُٔ

      .الخصكصية البصرية لمفراغات .ُٕ

      .مامية كالخمفية ى مكانية استخداـ االرتدادات اإً  .ُٖ

      .مكانية استخداـ الشرفات أف كجدتإً  .ُٗ

      .مالءمة التصميـ الداخمي لمعادات كالتقاليد .َِ

 
ضاءة صناعية  .ُٗ  :الحاجة الستخداـ أجيزة تكييؼ كا 

  

:-ضركرة تكفر  ليرجى تحديد درجػة مد  
 

 ضركرم جدا
 

متكسط              ضركرم
 الضركرة

 قميؿ       
 الضركرة 

غير 
 ضركرم

      .أجيزة تكييؼ صناعية استخداـ .ُ
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      .استخداـ إضاءة صناعية .ِ

 :التعديالت ك الصيانة .َِ

 
            ٔؼُ                ٖ        ثؼذ اعزِٗه ٌهب ؟ هً أخشَذ رؼذَٗد ِٓ لجٍه ػًٍ وزذره اٌغىُٕخ  .1

              

.........................................         خبثخ ثٕؼُ  أروش ٔىػهب ِٔ فٍ زبي ا                       

 

            ٔؼُ                ٖ                    ثؼذ اعزِٗه ٌهب ؟خشاء صُبٔخ ٌىزذره اٌغىُٕخ إِ لّذ  ةهً  .2

   ......................................... خبثخ ثٕؼُ  أروش ٔىػهب ِٔ ازبي  

    

                                                             ؟سظُخ هً رشغت فٍ صَبدح اٌّغبزخ اٌّغمىفخ ٌىزذره َْ را وٕذ ِٓ عىبْ اٌىزذاد اإِ  .3

ٔؼُ                            ٖ                                                  

 

 ؟كحدتؾإلى ىؿ ترغب في ضـ الشرفات ؼذا كنت مف سكاف العمارات إً  .ْ
       ٔؼُ                           ٖ                                       

 
 : الفراغات الداخمية لممسكف .  ُِ

 :المشكالت ااجتماعية  : رابعا
 :بعض المشكالت التي يعاني منيا سكاف المشركع . ِِ

عالية  عالية  متكسطة    قميمة  قميمة جدا  :حدد درجة كجكد المشاكؿ االجتماعية التالية 
 جدا 

      . سرة ى مشاجرات داخؿ ا .ُ

      .التصنت مف قبؿ الجيراف  .ِ

      .بسبب ا طفاؿ كجكد مشاجرات دائمة مع الجيراف .ّ

      .ىماؿ النظافةالتشاجر مع الجيراف بسبب إً  .ْ

      .صيانة المجارمىماؿ التشاجر مع الجيراف بسبب إً  .ٓ

:-ما مدم ضركرة مايمي   
 

 ضركرم
  جدا       

متكسط    ضركرم
 الضركرة

 قميؿ   
 الضركرة

غير 
   ضركرم

      .لمضيكؼ عف العائمةعزؿ الجزء المخصص  .ُ

      .كجكد مساحة مخصصة لجمكس العائمة .ِ

      .تكفر عدد حجرات نـك مالئـ لعدد أفراد ا ىسرة .ّ

      .تكفر أىماكف كافية لألنشطة كاليكايات الخاصة .ْ

 .تكفرمخزف داخؿ البيت  .ٓ
     

 .مراعاة الزيادة المتكقعة في عدد أفراد ا سرة .ٔ
     

      .السف ك ذكم االحتياجات الخاصة مراعاة كبار  .ٕ



 244 

      .زعاج مف ضجة الجيػػرافإً ىناؾ  .ٔ

      .قمة الزيارات المتبادلة مع الجيراف .ٕ

       .الجيراف مع بعضيـ في المعبعدـ اشتراؾ أبناء  .ٖ

      .كجكد جماعات عدكانية مف أبناء المشركع .ٗ

      .انتشار البطالة بيف أغمب شباب المشركع .َُ

      .ضعؼ االلتزاـ بتعاليـ الديف لدل أغمب السكاف .ُُ

      .انتشار ا ىمراض الصحية بيف أغمب السكاف  .ُِ

      .كقكع حرا ئؽ بالمشركع .ُّ

      .جرائػػـ سرقة بالمشركعكقكع  .ُْ

      كقكع حكادث مركر بشكؿ مستمر داخؿ المشركع .ُٓ

      .غتصاب بالمشركعاحدكث جرائـ  .ُٔ

      .                 حدكث جرائـ قتؿ بالمشركع .ُٕ
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