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Abstract: 

This Paper studies the concept of  residents satisfaction in residential environment . It' defines 
it as the emotional responses of the residents  to the residential environment, whether it is a 
physical environment , which includes the characteristics of the house ,public services and 
neighborhood facilities , or social indicators environment such as  privacy and belonging, this 
response varies according to demographics and experiences dweller. The aim of this paper is 
to study this concept  locally. Research hypotheses was that , the residents satisfaction is 
materialized through the physical environment characteristics and the social environment 
indicators . The research finding  that residents satisfied with dwelling unit elevation and its 
spaces , as well as providing  range of services and public facilities in residential environment 
,also with the social environment indicators.                                                                                
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  :المستخلص 

ــتهم  �انـه "تـم تعر�فـه أجرائ�ــا  اذ، رضـا السـاكنین فـي البیئـة السـكن�ة مفهـوم یتنـاول ال�حـث  االسـتجا�ات العاطف�ـة للسـكان لبیئ
البیئـة االجتماع�ـة  وسكن والخدمات العامة ومرافق الحـي مالكخصائص  الماد�ةالبیئة "السكن�ة سواء كانت على مستوى 

یهـدف ال�حـث لـذا  . "تختلف اسـتجابتهم  وفقـا التركی�ـة السـكان�ة والخبـرات المع�شـ�ة للسـاكنین و، واالنتماء  كالخصوص�ة
رضــا السـاكنین فــي البیئــة الســكن�ة و�فتــرض  مفهــوم حــول وســد الــنقص فــي الفجــوة المعرف�ـة  ،محل�ـا المفهــوم الـى دراســة هــذه 

ث الـى توصـل ال�حـ ".االجتماع�ـةالبیئـة مؤشـرات و البیئـة الفیز�او�ـة خصـائص ان رضا الساكنین یتحقق من خـالل " ال�حـث
العامــة فــي  والمرافـق الوحـدة الســكن�ة وفضـاءاتها فضــال عــن تـوفیر مجموعــة مـن الخــدمات   ان رضـا الســاكنین یتعلـق بواجهــة

 .االجتماع�ة  البیئة  مؤشراتمع تحقیق ، البیئة السكن�ة 

 .المؤشرات االجتماع�ة ، الخدمات العامة ،  الوحدة السكن�ة، البیئة السكن�ة ، رضا الساكنین : الكلمات المفتاح�ة 
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 :المقدمة .1
وصف مفهوم رضا الساكنین �انه بناء معقد �عتمد معناه الدقیق على المكان والوقت والغرض من التقی�م وعلى المنظومة 

لمعالجة مشكلة ال�حث . هوم محل�ا على مجموعة من الساكنین  یهدف ال�حث الى دراسة هذا المف الق�م�ة للمق�م التي تنطوي
 :تم اعتماد الخطوات االت�ة 

 طار نظري شامل لها أو�ناء  في البیئة السكن�ة  دراسة مفهوم رضا الساكنین -

 .بناء استمارة االستب�ان  -

 " )محافظة �ابل")122( محلة ال�كرلي(اجراء دراسة عمل�ة في احد االح�اء السكن�ة محل�ا  -

 . واالستنتاجاتلنتائج الوصول الى ا -

 :تعر�ف رضا الساكنین  . 2
اذ �عتبر ، رضا الساكنین من قبل العلماء واالكاد�میین والمهندسین المعمار�ین ومخططي المدن و المصممین تم تناول

رضا والتفسیرات لمفهوم ع ذلك یوجد العدید من التعار�ف م. [Sam, P279]عامل مهم جدا في العمل�ة التصم�م والتخط�ط 
 .المهنین مختلف من المتنوعة اآلراء من تن�ع الساكنین والتي

�انه الحالة النفس�ة التي تنتج عن المقارنة بین االستجا�ات المختلفة للوضع الحالي مع الوضع الذي نطمح " الرضا "�عرف 
 الشخص�ة المرجع�ة األطر من العدید �استخدام الذي �شید الوضع المثالي المستجاب �أنه �عرف الطموح بدوره ،، ال�ه 

حینما �حقق المرء ما �حتاجه �أنه  كما �عرف الشعور �الرضا  [Campbell et al,p234]"  المثال�ة"لالفراد للوصول الى 
ان الرضا  هو   [Potter and Cantarero]وجد . [Galster and Hesser, p.736] او یرغب �ه في مسكنه 

 . [Potter and Cantarero, p514]استجا�ة ذات�ة للبیئة الموضوع�ة 

تعر�فه من منظور متعدد  عد واحد بینما ال�عض االخر حاولتعر�ف الرضا من �، حاول �عض من ال�احثین والمهنیین   
یتضمن رضا الساكنین الرضا عن الوحدة السكن�ة  –رضا الساكنین من الجانب المكاني   [Onibokun]اال�عاد  اذ عرف 

رضا الساكنین من    [Satsangi and Kearns]عرف، على العكس من ذلك   . [Oniboku ,p190]  والمجاورة
الرضا   [Lu]وصف  و . [Satsangi and Kearns, P319] الجانب النفسي مشیرا الى ان رضا الساكنین سلوك معقد

م لتقی�م تصورات الساكنین فاشار الى ان رضا الساكنین كثیر ما�ستخد [Ogu]أما  . [Lu, p265] �انه بن�ة معرف�ة معقدة
رضا الساكنین من الجانب  [Galster]عرف  ، من جانب اخر .   [Ogu,p38] عن مشاعرهم ووحداتهم السكن�ة و�یئتهم 

�انه المؤشر االجتماعي ال�ارز والمستخدم من قبل مطوري االسكان والمحللین وصناع القرار على حد سواء  –االجتماعي 
ادركوا ان الرضا یتضمن جوانب ، �احثین اخر�ن ، خالف لما ذكر اعاله .   [Galster , p415]خالل العقد الماضي   

ان الرضا الساكنین یتم تحدیده من قبل مجموعة من العوامل ال تشمل فقط المسكن  [Bechtel]الحظ ، متعددة اال�عاد 
عرف ، فضال عن ذلك  .  [Bechtel,p600]والصفات الفیز�ائ�ة ولكن ا�ضا المنطقة والجودة االجتماع�ة المح�طة بها

[Francescato]  في هذا التعر�ف �شیر الى ان البیئة ، رضا الساكنین �انه استجا�ة السكان للبیئة التي �ع�شون فیها
ولكن ا�ضا الجوانب االجتماع�ة ، ل�ست فقط الجوانب الماد�ة للوضع السكني مثل المسكن و االح�اء او المجاورة السكن�ة 

رضا الساكنین هو المؤشر .  [Francescato,et al ,p344]تصاد�ة والتنظ�م�ة والمؤسس�ة لمثل هذه االوضاع واالق
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   Campbell et al,p234[ مستویات رضا الساكنین) 1(الشكل 

 

 

وقد  ،االساسي الدراك المواطنین لمساكنهم وهو العنصر االكثر اهم�ة للمهندسین المعمار�ن والمطور�ن ووضعي الس�اسات 
  :استخدم على النحو التالي 

 .''نوع�ة الح�اة "ة لمفهوم مؤشر األكثر عموم�ال) أ( 

 .مساكن في مناطق أخرىلنین  إلى االنتقال كمؤشر عن دوافع الساال) ب( 

 .ق�اس لنجاح مشار�ع البناء الرئ�سة ) ج( 

  .[Djebuarni & Al-Abed,p235 ]  أداة تقی�م لتصورات الساكنین للتحسینات المطلو�ة في بیئتهم الحال�ة ) د( 

 معظم الدراسات، مستو�ات مختلفة من البیئة  درس رضا الساكنین في 
اذ ، ) الوحدة السكن�ة والحي والمجتمع(كانت في اثنین او ثالثة مستو�ات 

رضا  ان رضا الحي هو على االقل واحد من ثالث مجاالت مساهمة في
 اذ )1(الشكل و �عد احدى المجاالت عن رضا الح�اة كما في، الساكنین 

هم بناءا على التقی�م الشخصي للمكان و�توقف السكان یتخدون قرارت أن 
 المكان ، وتتم المقارنة على إل�ه من سمات ینظر ما مدى على هذا

 ،االحت�اجات الشخص�ة والتوقعات و الطموحات (عل�ه  الحكم ثم أساسها
ان تق�م  [Rapoport] اعتقد .    [Campbell et al, p234] )الخ

 السا�قة ومستوى التقی�م�ة �الخبرات تتأثر هذه المخططات، )مثال�ا( تكون  رغبتهم �أنالسكان لبیئاتهم �اتجاه ما �عني  
 .[Rapoport ,p144]الثقاف�ة  التكیف والق�م

�الحظ ان التعار�ف اعاله ت�اینت في تعر�ف مفهوم الرضا الساكنین فمنهم قارن بین استجا�ة الساكنین  للوضع 
كما ان العدید من ال�احثین اشاروا الى ان الرضا �كون مفهوم من ، المستجاب  الحالي وما�طمح ال�ه اي الوضع المثالي

 ).یتكون من عدة عوامل (واالخر�ن اشاروا ال�ه من منظور متعدد اال�عاد ) مكاني او اجتماعي او نفسي ( �عد واحد 

كن�ة سواء كانت على مستوى البیئة �انه االستجا�ات العاطف�ة للسكان لبیئتهم الس:التعر�ف االجرائي لرضا الساكنین  . 3
و ، البیئة االجتماع�ة كالخصوص�ة واالنتماء  على مستوى وأالماد�ة كخصائص المسكن والخدمات العامة ومرافق الحي 

 وفق التركی�ة على تختلف استجابتهم  

 لمع�ش�ة للساكنینالسكان�ة والخبرات ا

 :النموذج المفاه�مي لرضا الساكنین  4.

نموذجا عن رضا [Amerigo ,1990] قدم 
لذات�ة والموضوع�ة اشار ف�ه الى المفردات ا، الساكنین 

 فضال عن،ودورها في رضا الساكنین للبیئة السكني 
 والوجدان�ة المعرف�ة والجوانب المختلفة العمل�ات تحلیل

التفاعل الدینام�كي بین الفرد  ري فيتج التي والسلوك�ة
 .واسرته وعالقته �مح�طه في بیئته 

 

الصفات  
الموضوعیة للبیئة 

 السكنیة 

الصفات الذاتیة للبیئة 
 السكنیة 

 الخصائص الشخصیة 

 السلوك التكیفي  النوایا السلوكیة  رضا الساكنین

الرضا عن الحیاة 
  بشكل عام

 
 

 [Amerigo ,p312] نموذج المفاھیمي لرضا الساكنین)  2( الشكل 
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 وجود یؤدي إلى ذات�ة، مما تص�ح  �ق�مها الفرد و�مجرد أن السكن�ة للبیئة الموضوع�ة فأن السمات النموذج لهذا وفقا 
 رضا التقی�م، فان مستوى ذاله ونتیجة .�الخصائص الشخص�ة  الصفات الذات�ة تتأثر الرضا و�التالي من درجة معینة
 من المز�د على للحفاظ السكن�ة ودافعا له سلب�ة التجاه التجارب الفرد�ة عن البیئة أو وجدان�ة إیجاب�ة حالة الساكنین هو

المعدل  .المفاه�مي لرضا الساكنین  نموذجال) 2( یوضح الشكل .السلوك�ات �عض خالل المح�طة من البیئة مع االنسجام
 . [Amerigo,pp312-325]من قبل 

  :مؤشرات رضا الساكنین 5.
 :الى ثمان�ة عشر متغیرا افتراض�ا یتعلق برضا الساكنین  [Lawrence N.,1987]اشارت دراسة    

مكان الموقع . 6، الوصول لألصدقاء . 5-،مرافق الموقع . 4، المظهر/الجمال�ات . 3، األمان . 2، االزدحام / الكثافة .1
. 11، س�اسة اإلدارة . 10،اإلحساس �االنتماء للمجتمع . 9، تكلفة الص�انة االقتصاد�ة . 7، جتمع الوصول إلى م/ 

خصائص . 14، تصور الجیران . 13،تصور السكان عن المجتمع المح�ط . 12، الخصوص�ة / الحر�ة الشخص�ة 
مقارنة بین اإلقامة ال. 17، العامة السلوك في األماكن . 16، د�موغراف�ة السكان الخصائص ال. 15، الشخص�ة للسكان 

رضا وهي الرضا مع لیجاب�ة لاالمؤشرات ال فضال عن. التطلعات المستقبل�ة للسكان. 18، الحال�ة إلى اإلقامة السا�قة 
 [LawranceN.,p192]الق�مة االقتصاد�ة  –طیف للوالم�اني  السكن�ة مظهر الوحدات –السكان االخر�ن 

 : الحضر�ة الح�اة كنین و نوع�ةالعالقة بین رضا السا 6.
 المدن في الح�اة نوع�ة تحسینان . السكن�ة  البیئات في الح�اة نوع�ة تحدید في كبیرا دورا الحضري یؤدي التخط�ط

 مثل المختلفة الصفات الحضر�ة و،  للم�اني المادي البناءلسمات الحضر�ة المختلفة فضال  الساكنین  رضا ز�ادة عن ع�ارة
 لجم�ع الوصول وسهولة والبناء السكان�ة األراضي والكثافات استخدام وأنماط الترفیه�ة والفرص العامة األماكن �ةونوع النقل
 الهامة العوامل أحد تعتبر التي ،وسمات البیئة االجتماع�ة السمات إلى �اإلضافة. العامة والمرافق والخدمات األساس�ة السلع
 المساواة وتعز�ز العامة الصحة وحما�ة االجتماعي االندماج� االجتماع�ة اتلسماتتمثل . الح�اة نوع�ة على تؤثر التي

 التار�خ�ة والمناطق الم�اني على والحفاظ اإلعاقة ذوي األشخاص وصول إمكان�ة وز�ادة والهو�ات والثقافة التنوع واحترام
 في. المحلي المستوى على والخدمات السكن تواستخداما المكاني التنوع وتعز�ز الثقاف�ة األهم�ة وذات والدین�ة والروح�ة

 طر�ق عن الحضر�ة الح�اة نوع�ة فأن تحسین أخرى، البیئة �ع�ارة ومعالجة الطب�ع�ة المناظر� البیئ�ة تمثل السمات حین
 Serag El]. سعادة و صحة أكثر مجتمعات إنسان�ة، أكثر رضا إلى یؤدي والبیئ�ة االجتماع�ة والسمات البناء تحسین

Din et al p.15] 
 :النظر�ات التي اعتمدها ال�احثون في دراسة رضا الساكنین  7.

 رضا الساكنین مق�اس للفرق بین وضع�ة الحي والسكنجم�عها على الفكرة القائلة �ان تتوقف نظر�ات الرضا الساكنین 
 إلیها تستند التي رئ�سة تنظر�ا ثالث هناك.  [ Galster and Hesser,p. 736] )الذي یتطلع ال�ه(الفعلي والمطلوب 

  .البناء النفسي  نظر�ة ،السكني العجز السكن�ة، نظر�ة االحت�اجات نظر�ة :هي  التجر�ب�ة الدراسات معظم
 :  السكن�ة االحت�اجات نظر�ة1.7. 

ه في هذ ) Rossi(و�فترض. عدم الرضا عن االحت�اجات السكن�ة / مفهوم تصور الساكنین  للرضا  [Rossi ,p14]قدم 
ان التغیر في احت�اجات السكان وتطلعاتهم یرت�ط �مراحل التطور االسري لمختلف دورات الح�اة وغال�ا ما�كون  ، النظر�ة 

الحال�ة عند  إقامتهم أماكن عن الرضا عدم أو تنخلق حالة التوتر، تكو�ن االسر المع�ش�ة متفقا مع اوضاع المسكن والحي 
استجا�ة االسر لهذا االجهاد او عدم الرضا �كون من .  والمطلو�ة السكن�ة الحال�ة االحت�اجات بین التناسب وجود عدم

 .اما االسر التي التستجیب فانها تتكیف مع هذه االحت�اجات ، خالل الهجرة 
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 السكني  العجز نظر�ة2.7.
في نموذج . ي عدم الرضا عن العجز السكن/ مفهوم تصور الساكنین  للرضا  [Morris and Winter, 1978] قدم 

اعتمد التنظیر على حكم االفراد لظروف السكن وفقا لمعاییر محددة و�ما في ذلك المعاییر ، التكیف السكني لتنقل الساكنین 
.  )المعاییر الخاصة �السكان(ومعاییر االسر الشخص�ة ، الثقاف�ة التي تملیها قواعد او معاییر  ظروف الح�اة االجتماع�ة 

یؤدي العجز السكني بدوره الى عدم رضا ف الشخصيمعاییر السكن / ارض بین الوضع السكن الفعلي �التالي ینتج التع
�مكن اجراء تعد�الت في الموقع للحد من االست�اء الذي �مثل شكل من اشكال التكیف او االنتقال الى مكان . الساكنین 

 .اخر مناسب للسكان
 .البناء النفسي  نظر�ة3.7.
 النظر�ة أن البناء االدراكي لالفراد هو حالة تعتبر هذه، رضا الساكنین عن البناء النفسي مفهوم  [Galster,p416] قدم  

�مكن للمرء التوافق بین التعارض الحاصل  بین الوضع . جوانب الوضع السكني الخاص بهم  من جانب لكل مرجع�ة
 تقی�م تغییر أو/  و التطلعات من والحد حت�اجاتاال تعر�ف إعادة خالل الحالي مع الوضع المرجعي عن طر�ق التكییف من

عندما ال�ستطع الفرد التكییف مع الس�اق السكني �طر�قة او �اخرى في هذه . الرضا  من قدر إنتاج و�التالي الحالي الوضع
�ق هوالء االفراد مع مرور الوقت من المحتمل ان �سعوا للحد من عدم رضاهم عن طر ، الحالة یجب اظهار عدم الرضا 

 نسب�ا محدودة تكون  قد الخ�ارات هذه، تغییر اوضاع الوحدة السكن�ة الحال�ة او االنتقال الى وضع سكني اكثر انسجاما 
�مكن تلخ�ص العناصر الرئ�سة للنظر�ات الثالثة في . المنخفض  الدخل ذات المع�ش�ة لألسر الشرائ�ة القوة لالفتقار إلى

 ).1(الجدول 
 [ Galster and Hesser,pp748-753]المصدر / التي اعتمدھا الباحثون في دراسة الرضا السكني  ملخص النظریات )1(جدول 

 العناصر الرئیسیة اسم النظریة الباحث 
`Rossi (1955) 

 
نظریة االحتیاجات السكنیة 

Housing needs 
theory 

 

                     .تغیر االحتیاجات السكنیة تبعا لمراحل دورة الحیاة
التناقض بین االحتیاجات اإلسكانیة الحالیة والمطلوبة یخلق التوتر السكني أو 

 .عدم الرضا
 .رد الساكنین على ھذا التوتر من خالل الھجرة

Morris & 
Winter 
(1978) 

نظریة العجز السكني 
Housing deficit 

theory 
 

 یحكم  األفراد على ظروف سكنھم حسب بعض المعاییر
 .یؤدي العجز السكني  ةییر  اإلسكان الفعلیة والشخصیالتعارض بین معا 

 التخفیف من عجز االسكان من خالل عملیات التكییف االسكان 

Galster (1985)  نظریة البناء النفسي
Psychological 

construct theory 
 

 .یعتبر البناء اإلدراكي لالفراد  وھي حالة المرجعیة للوضع السكني الخاص بھم
 ا عندما یكون السكن الحالي  مطابق مع الحالة المرجعیة یسود الرض 
 .التناقض سوف یؤدي إلى التكیف أو عدم الرضا 

 التي الثالث النظر�ات من مجموعة أو واحد الرضا  عدم/ الرضا الساكنین   التجر�ب�ة الدراسات معظم استخدمت وقد
 : ث من العوامل التي تحدد الرضا المدرك وهيالى ان هناك ثال [Diaz-Serrano, 2006]�شیر. أعاله   نوقشت

 .المیزات الموضوع�ة للمسكن مثال العوامل االجتماع�ة واالقتصاد�ة والشخص�ة  1-

 .المیزات الموضوع�ة للبیئة مثال خصائص المجاورة او الحي والمسكن  2-

 [Diaz-Serrano,piii] .والتطلعات والق�م المفاه�م مثل الذات�ة، الرفاه�ة عوامل 3 -

ولهذا ال بد ، �مكن وصف رضا الساكنین �انه الق�مة الكل�ة لعدد من العوامل المؤثرة   في ق�اس الرضا  ، وفقا لما تقدم 
 .كنین في البیئة السكن�ةاللوصول الى رضا الس العواملمن ق�اس هذه 

  :البیئة السكن�ة . 8
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ط�ع سكانها االخت�ار ضمن محددات ثقاف�ة مرت�طة �أسلوب البیئة السكن�ة ع�ارة عن وسط له خصائص بیئ�ة معینة �ست  
بیئات  كذلك تعرف. 25]ص، طه [ ح�اتهم، هذا االخت�ار �عكس الرغ�ة فـي تحقیـق اُلُمثل و الق�م و التصورات الثقاف�ة

  [Osman,et al,p2]  من النظم االجتماع�ة والس�اس�ة، ةتعبیرات شكل��انها السكن 
  :سكن�ةلالبیئة امكونات . 8.1

 ):الالماد�ة  ( االجتماع�ة والبیئة البیئة الماد�ة  هما ینسعنصر�ن أسا من البیئة السكن�ة  تتكون 
 :الماد�ة البیئة .8.1.1

 .من عنصر�ن هما البیئة الطب�ع�ة والبیئة المشیدة الماد�ة تتكون البیئة 
 : الطب�ع�ة البیئة .أ
 المناخ�ـة والموقـع والظـروف التكـو�ن حیـث مـن المجتمـع �شـغلها التـي طقـةمـا یتعلـق �المن كـل الطب�ع�ـة �البیئـة �قصـد و

�البیئـة  لعـل الناح�ـة االقتصـاد�ة هـي أكثـر نـواحي الح�ـاة تـأثرا . أول�ـة مـوارد مـن األرض تحو�ـة الجیولوج�ـة ومـا والخصـائص
و�ؤكــد دارسـي البیئــة أن هنــاك ،ة كمـا یتضــح تـأثیر البیئــة الطب�ع�ـة علــى النـواحي األخالق�ــة والشخصـ�،الطب�ع�ـة ومقتضــ�اتها 

مظــاهر الحضــر�ة الكمــا تـؤثر البیئــة فــي مختلــف ،عالقـات محــددة بــین الخصــائص البیئــة الطب�ع�ـة و�ــین الســمات الشخصــ�ة 
 .ا طرق البناء والسكن وتشكیل المدن مهواه
 :المشیدة البیئة.ب

البیئـــة المبن�ـــة او ،القاعــدة الســـكن�ة للمجتمــع  ع�ـــة تشـــكل مــع البیئـــة الطب�وهــي تمثـــل الجانــب الثـــاني مــن البیئـــة الماد�ـــة حیــث 
ومثـل مـا للبیئــة ،وهـي تمثـل تـدخل األنســان وتعدیلـه للبیئـة الطب�ع�ـة ،المشـیدة هـي نتـاج حضـري تكنولـوجي مــن صـنع األنسـان 

تمثلـــة فـــي فـــأن للبیئـــة المشــیدة الم ،الطب�ع�ــة مـــن تــأثیر جـــوهري علـــى ســلوك�ات األفـــراد والجماعـــات والتجمعــات التـــي تشــملها 
والشـــــوارع واالح�ـــــاء والمـــــدن تـــــأثیرا جوهر�ـــــا علـــــى البیئـــــة االجتماع�ـــــة والتفـــــاعالت الســـــلوك�ات الفرد�ـــــة  ضـــــاءاتالم�ـــــاني والف
-Storper, pp1249.كمـا أنهـا تتـأثر بتلـك السـلوك�ات وتلـك العالقـات بـین البیئـة المبن�ـة والجماعـات واالفـراد،واالجتماع�ـة 

1253]&[Michael Manville 
  :االجتماع�ة البیئة .8.1.2

تشمل البیئة االجتماع�ة جم�ع مظاهر التراث االجتماعي والثقافي والحضاري من عقائد وتقالید واعراف وعادات وطقوس 
ال�ه في  وكل ما�حتاجه االنسان و�لجأ ،او كل مااوجده او استحدثه التطور الثقافي والحضاري لالنسان ،وفنون واختراعات 
وتشمل العدید من العناصر والمكونات التي تختلف �أختالف االفراد واالماكن واالزمنة وهي  .جتماع�ة مختلف أنشطته اال

و�رى ال�حث ان البیئة االجتماع�ة .  pp.286-317، [Sumner [ة االجتماع� الق�مو التقالید و  العرفو  اللغة و لقوانینا
 الخصوص�ة واالندماج مع الجیران واالنتماء الى المجتمعیدخل فیها مجموعة من المؤشرات االجتماع�ة تتمثل �الراحة و 

 .والمشاركة في االنشطة االجتماع�ة 
 :االدب�ات السا�قة . 9

 :  نوعین  الى رضا الساكنینتصنف االدب�ات السا�قة عن 
حیث تعتبر  . )لقائمةاالنتقال من المساكن ا/ ن�ة ال�قاء (تلك التي تنظر الى رضا الساكنین �اعت�اره مؤشرا للسلوك : اوال -

مؤشرا للسلوك تفترض أن رضا الساكنین عن المساكن القائمة �حدد سلوك المق�م من حیث إجراء تغییرات هذه الدراسات 
أساس هذا االفتراض هو أن االختالفات في السكن القائم و ، على الوحدة السكن�ة أو قرارا �االنتقال إلى وحدة سكن�ة أخرى 

عل�ة وتفض�الت وحدة السكن تؤدي الى إما في اجراء التغییرات للمساكن القائمة أو االنتقال إلى وحدة احت�اجات السكن الف
 .تلبي احت�اجاتهم من السكن الفعلي وتفض�التهم اخرىسكن�ة 
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الدراسات رضا الساكنین كمق�اس لجودة المساكن �استخدام تستخدم هذه . رضا الساكنین كمع�ار لجودة السكن :ثان�ا  -
یزات الوحدة السكن�ة والخدمات والتسه�الت المقدمة في مجال اإلسكان و البیئة السكن�ة وتحدد الدرجة التي �كون فیها م

 [Potter ,p619] .الشخص راض�ا عن الوحدة السكن�ة القائمة  
 )Lane, S., & Kinsey, J. / 1980 (دراسة  . 9.1

"Housing tenure and housing satisfaction." 
خلصت الدراسة ، قش الدراسة رضا الساكنین في المساكن المنفردة االسرة والم�اني المتعددة االسرة للمالكین والمستاجر�ن تنا

 .ان محددات خصائص المسكن اكثر اهم�ة في رضا الساكنین من الخصائص الد�مغراف�ة للساكنین 
 Lale & Omer) / (2007دراسة  . 9.2 

Mass housing: Residents satisfaction with their housing and environment , 
ناقشت الدراسة االهم�ة من تقی�م رضا الساكنین عن المسكن والبیئة السكن�ة ومدى امتثال البیئة لتحقیق التوقعات 

یین عن اذا كان الساكنون  راض، حیث تؤثر نوع�ة االقامة والبیئة على الح�اة العامة لالنسان ، واالحت�اجات واالهداف 
ان معرفة هذه . مساكنهم واقامتهم في بیئاتهم هذا یؤثر على صحتهم النفس�ة والجسد�ة �التالي  لها تاثیر على بن�ة المجتمع 

 .المتغیرات تساعد في وضع معاییر لتصم�م المساكن والبیئات السكن�ة 
اظهرت نتائج الدراسة انه ل�ست فقط ،  ركزت الدراسة على تحدید توقعات الساكنین عن المساكن و�یئتهم وتقی�م رضاهم

 سكن�ةال منطقةلل الماد�ة المكونات فقط ل�ساذ تشكل البیئة السكن�ة ، نوع�ة المسكن مهمة ولكن االقامة في البیئة ا�ضا 
 . واالقتصاد�ة االجتماع�ة العوامل أ�ضا ولكن

لدراسة على تحدید توقعات الساكنین عن مساكنهم و  تاثیر على الصحة من  �یئاتهم لما له یتضح مما تقدم ركزت ا
اذ خلصت الدراسة ان البیئة السكن�ة التشمل فقط المكونات الماد�ة انما ، النفس�ة والجسد�ة للساكنین و�ن�ة المجتمع 

 عوامل االجتماع�ة واالقتصاد�ة 
 )Salleh, A. G / 2008( دراسة. 9.3

  "Neighborhood factors in private low-cost housing in Malaysia"  
تناقش الدراسة اهم�ة رضا الساكنین عن الحي �اعت�اره مؤشرا مهم لنوع�ة حالة السكن والذي یؤثر على نوع�ة ح�اة االفراد 

  . اإلسكان س�اسات نجاح رصد في أساس�ة مدخالت الرضا هي  تحدد التي العواملاي ان  ،
 في األفراد رضا على تؤثر التي ، سكان ومرافق الحي والبیئة تحقق الدراسة في عوامل مثل وحدة السكن وخدمات اال

 تحدد التي المه�منة العوامل حي هيال عوامل ان إلى الدراسة نتائجاشارت .  مالیز�ا في الخاصة التكلفة المنخفض اإلسكان
 المطور�ن قبل من مةالمقد والخدمات السكن�ة الوحدات عن عموما أعلى هي رضاالر  مستو�ات .الرضا للساكنین  مستو�ات

اما العوامل المساهمة في انخفاض مستو�ات الرضا فهي مرافق الحي والبیئة المتمثلة في ضعف  . البیئة و الحي مرافق من
وسائل النقل وعدم وجود مالعب لالطفال وقاعات مجتمع�ة ومواقف الس�ارات ومرافق للمعوقین وعدم توفیر االمن ووسائل 

 .الراحة 
واشارت الى العوامل التي تساهم في رضا الحي ، م اهم�ة الرضا عن الحي �اعت�اره مؤشرا لرضا الساكنین یتضح مما تقد

وجود مالعب لالطفال وقاعات مجتمع�ة ومواقف الس�ارات ومرافق للمعوقین وتوفیر االمن و وسائل  ووهي وسائل النقل 
 .الراحة 
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 Kananpour , Yahya/2012 دراسة    .9.4
 Resident, s Satisfaction of Environmental Residential Quality In Johor Bahru ,Malaysia , 

حیث من صفات المجتمعات تلب�ة احت�اجات ، تناقش الدراسة جودة البیئة السكن�ة كمكان للع�ش الجل رضا الساكنین 
ماعي وامكان�ة الوصول والصحة والسالمة التفاعل االجت: تم تقی�م خمسة من عوامل رضا الساكنین ، ورغ�ات الساكنین 

في جوهور �اهرو،  (Mewah View )و Skudai Parade )(تمت الدراسة الثنین من العمارات السكن�ة .  والراحة
 . مالیز�ا

 وسهولة العمل، مكان، اكثر رضا عن مدة الوصول الى التسوق والنقل العام) Skudai(اشارت النتائج ان السكانین في 
مقارنة  Skudai)( �عد النقل والخدمات التجار�ة مق�اس مهم للساكنین في، �االحرى،  المدینة من آخر جزء إلى الوصول

الى انهم اكثر رضا عن السالمة والصحة ووسائل  Mewah)(اشار الساكنین في ) . (Mewahفي رأي الساكنین في 
 Skudai)( سكان مع مقارنة )Mewah(للساكنین في  يهام تقی�م مق�اسك واالستجمام الترف�ه خدماتاذ تعتبر ، الراحة 

Parade   . اظهرت  الدراسة ان العمارات في)Mewah  (خلقت بیئة ذات جودة ومكان صالح للع�ش �مقدار اكبر الجل 
 ) . Skudai(ة مقارنة مع م�اني والصح االجتماعي التفاعل الراحة، الوصول، إمكان�ة السالمة،

استخدمت خمس من ، سة هدفت الى التحقق من جودة البیئة السكن�ة كمكان للع�ش یتضح مما تقدم ان الدرا
 . التفاعل االجتماعي وامكان�ة الوصول والصحة والسالمة والراحةعوامل رضا الساكنین للتقی�م وهي 

 )Yakup ,et al /2015(دراسة  .9.5
  Resident’s Satisfaction to Evaluate Residential Environment before Urban 

Regeneration: Kizilay Neighborhood, Izmir. 
الذي �متاز �م�اني ذات جودة ،كیز�الى من  وجهة نظر الساكنین  أزمیر تناقش الدراسة تقی�م نوع�ة البیئة السكن�ة لحي

اء والكثیر من مستوى رضا الساكنین  منخفضة �سب تدني نوع�ة البنان كانت النتیجة . منخفضة وتدخالت غیر قانون�ة 
 المالكین التي قبل من المشروعة غیر اله�كلي للم�اني  واستخدام مز�ج من المواد والتدخالت االستقرار مشاكل الملك�ة وعدم

الساكنین  رضا فان اما على مستوى الحي. اظهرت ضعف الق�مة المعمار�ة وكفاءة الطاقة واالوضاع الماد�ة المنخفضة 
 .منطقة الدراسة  میز� الذي العام والهدوء الخضراء والمساحات والجوامع كالمدارس الخدم�ة  فقالمرا قرب �سبب كان اعلى

 . االقتصاد حالة وانخفاض والسالمة، والصحة والنقل التحت�ة البن�ة في المشاكل �عض من الرغم على
ني وخدمات الحي وجدت ان یتضح مما تقدم ان الدراسة حاولت التحقیق من جودة البیئة السكن�ة على مستوى الم�ا

 .مستوى الرضا عن الحي اعلى من الم�اني 
 ).(Xinyu ,et al/ 2016 دراسة.9.6

Environmental correlates of residential satisfaction: An exploration of mismatched 
neighborhood characteristics in the Twin Cities .  

احد العوامل المساهمة في  المسكن ونوع�ة حجماذ �عتبر  .حيالو  المساكن خصائصكنین بتناقش الدراسة ارت�اط رضا السا
 واالتصال االجتماع�ة كتوفر المرافق االجتماع�ة الخصائص(رضا الساكنین  فضال عن خصائص الحي من حیث  

 الشوارع من رس والجودةوسهولة الوصول الى المدا موقع والكالمظهر ( الفیز�ائ�ة والخصائص) الجیران مع االجتماعي
 المثال المظهر سبیل على(اذ یرت�ط ادراك خصائص الحي �الرضا ،  رضا الساكنین على أ�ضا تؤثر لألح�اء) والطرق 
موضوع�ة  ال الخصائص ق�اس الساكنین من رضا في الت�این تفسیر في أهم�ة أكثرحیث ان ادراك الحي ) والسالمة الجذاب

رضا الساكنین �عتمد على ما اذا كان ادراك خصائص الحي مطا�قة لتفض�الت الساكن المق�م ام ال ان  تفترض الدراسة . 
 . الساكنین  رضا مهم  لتعز�ز الحي ومظهر الحي وسالمة المفتوحة والمساحات الحدائق تحسین أن إلى نتائجال اشارت. 
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مهم   الحي ومظهر الحي و سالمة المفتوحة توالمساحا الحدائق یتضح مما تقدم ان الدراسة ركزت على اهم�ة تحسین
 . الساكنین  رضا لتعز�ز

ومنها خصائص الوحدة السكن�ة  ، مما تقدم یتضح ان االدب�ات السا�قة ركزت على مفردات متعددة تحدد رضا الساكنین 
العوامل سب�ا في  ر�ما كانت هذه. ومنها ماركزت على خصائص الموقع والحي السكني والخدمات المتوفرة ف�ه وهكذا ، 

 .و�الحظ ان كل دراسة تناولت المفهوم �صورة منفردة ولم تكن شاملة . انتقال الساكنین الى موقع اخر 
 :الفرض�ة / الهدف / المشكلة ال�حث�ة .10

 .معرف�ة حول رضا الساكنین في البیئة السكن�ة  محل�ا توجد فجوة  :المشكلة ال�حث�ة 
 .محل�ارضا الساكنین في البیئة السكن�ة ب علقدراسة واغناء مایت  :الهدف  

 البیئة االجتماع�ة  مؤشراتحقق من خالل خصائص البیئة الماد�ة و تیان رضا الساكنین �فترض ال�حث : ال�حث  فرض�ة

 :استمارة االستب�ان . 11
 :والتي تتضمن المفردات االت�ة ) 1-الملحق(تم تصم�م استمارة االستب�ان الموضحة في 

 .ت عامة عن الساكنین معلوما .1
 .اسئلة تتعلق برضا الساكنین عن الوحدة السكن�ة وفضاءاتها .2
 .اسئلة تتعلق �الخدمات العامة للحي   .3
 .اسئلة تتعلق �المؤشرات االجتماع�ة التي تحقق الرضا الساكنین  .4

ون مـدة اقامتــه  التقـل عــن ممـن �ق�مهـا یجــب ان تكـ . مســكن) 21( مقـدرها  عشـوائ�ة عینــة علـى االسـتب�ان اســتمارة تمر�ـر تـم
 .في منطقة الدراسة المنتخ�ة ) سنوات  (5
 :الق�اس .12
 : اسلوب الق�اس  .12.1

مــن هــذه الفقـرات  تتـألف  ".فقـرات ل�كــرت"هــو مجمـوع اإلجا�ــات المحصـلة حــول �أنـه : تـم اعتمــاد مق�ـاس ل�كــرت الـذي �عــرف 
وتعــد طر�قــة ل�كــرت مـــن .  س �ســتعمل لتحدیــد درجــة الموافقــةالجــذع وهــي جملــة تحــدد ســلوك�ة مــا، والســلم وهــو مق�ــا: قســمین

. عة االستخدام في ق�اس االتجاهـات العلم�ـة وال�حـوث التر�و�ـة والنفسـ�ة واالجتماع�ـة ، الختصـارها الوقـت والجهـد ئالطرق الشا
 مق�اس معتمداهو  .أن مق�اس ل�كرت یتمیز �السهولة في التصم�م والتطبیق والتصح�ح وارتفاع درجة ث�اته وصدقه 

 الثالثي والخماسي: احصائ�ا على نوعین  
 .غیر راضي  -محاید– راضي  :الثالثي المق�اس* 
 .غیر راضي تماما   -غیر راضي -محاید– راضي-راضي تماما   :الخماسي المق�اس* 
 غیر" أو "أدري ال" ماإ :منها بدالً  واستخدام) محاید( كلمة استعمال عدم هو المق�اس هذا في الشائعة األخطاء عن أما

�عد  .ل�كرت مق�اس ألنها أساس )محاید(  كلمة استخدام هو والصح�ح أخطاء هذه وكل "ما حد موافق إلى" أو "متأكد
كما �مكن جمع إجا�ات مجموعات من الجذوع  ةاالنتهاء من اإلجا�ة على جم�ع األسئلة، �مكن تحلیل كل جذع على حد

األولى اعت�ارها ق�م تراتب�ة والثان�ة : و�مكن تحلیل النتائج بناء على طر�قتین. موعةللحصول على نتیجة جماع�ة لكل مج
عند اعتماد نتیجة اخت�ار . وهناك اختالف على تحدید أي من الطر�قتین أجدى).  interval-level(اعت�ارها ق�م فترات 

خص متوسطه �كون وس�ط أو منوال ول�س ومل)  bar chart(ل�كرت كق�مة تراتب�ة، ُتمثل النتیجة كرسم ب�اني شر�طي 
�حدد المتوسط الحسابي االتجاه حیث اشار ل�كرت الى الق�م المتوسط المرجح ادناه لتحدید درجة  .12]ص، المجید عبد[معدل

 ):عدم الرضا  -الرضا (
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 .ع�ارة كل نحو) راضي غیر( �مثل )1,66 إلى 1(-أ 
 .�ارة ع كل نحو) محاید( �مثل) 2,33 إلى 1,67( من -ب
 ] 145ص ،ر�نس�س  [ . ع�ارة  كل نحو) راضي( �مثل )3 إلى 2,34 (من -ج

 :وسیلة الق�اس .12.2
 .الستخراج النتائج ورسم المخططات المطلو�ة )   spss(م برنامج اتم استخد 

 : الدراسة العمل�ة   13.
 : وصف منطقة الدراسة . 1. 13

 المنـاطق مـن عـددا وهـي تضـم، التـي انشـئت فـي السـیتنات مـن القـرن الماضـي ، تم انتخاب منطقة ال�كرلـي فـي  محافظـة �ابـل 
 مــن وقســم الملعـب وحــي لو�ـه عــرب واراضـي المعلمــین وحـي دانــه ومنطقــه الطـرب وحــي الرفـاق وحــي السـكك دور مثــل والقـرى

 مـن سـكانها اغلـب ان علمـا النسـب وعر�قـة الـدخل متوسـطة مـن فئـة ینحـدرون  الحـي سـكان واغلـب. الـخ شطي البو السایلو حي
تـم اخت�ــار حــي  [http://wikimapia.org]، ومتینــة طی�ـة عالقــات الحـي اهــالي اغلــب تجمـع .مــن المهـن المختلفــة و المثقفـین 
دائــرة  [ ).7428االفـراد امـا عــدد فهــو (،   ) 1131 فیهــا هــو عــدد المسـاكن(، فــي منطقـة ال�كرلــي ) 122محلــة (المعلمـین 

 )ب،أ3(ي الشكل كما ف  2010]/ �ابل/االحصاء 

  

 google earth .com :المصدر/ منطقة الدراسة ) ب3(الشكل google earth .com: المصدر/ موقع مدینة الحلة نس�ة الى العراق)أ3(الشكل

 :نتائج الدراسة العملیة . 14

 :الخصائص االسریة . 14.1

مــــنهم مــــن الــــذكور بینمـــــا ) %57.1(ان : نسالجــــ -أ: تبــــین نتــــائج التكــــرارات الخصــــائص االســــر�ة للعینــــة ف�مــــا یخــــص 
-41(اعمـــارهم 14.3) (%،) 40-31(مـــنهم تتــرواح اعمـــارهم بــین ) 28.6(%ان : العمــر  -ب، مــن االنـــاث ) 42.9%(

مــــنهم خــــر�جین ) (%28.6أن :التعلــــ�م  -ج. فمــــا فــــوق  60اعمــــارهم %) (14.3 ) (60-51اعمــــارهم  (42.9%)، ) 50
�ع�شــون فـــي ) 14.3(%وجــد ان : مــدة االقامــة  -ء.كل�ــة  خـــر�جین  %28.6) (، هــدامع ینخـــر�ج (%42.8 )،اعداد�ــة 

مــن الكثـر مـن ) (%14.3 ،) عـام15-6( بـین) %42.8(، ) اعـوام 3-5(بــین ) (%28.6 ،المنطقـة منـذ اكثـر مـن عـامین 
وع الســكن نـ -ء. مــنهم مسـتأجر�ن  (%28.6 ،مـنهم مـالكین للمســاكن ) %71.4(ان حــوالي : ملك�ـة المسـكن  -ه. عـام 16
�متلكـــون مســــاكن ) 23.8(%شـــ�ة متصـــلة و  (%23.8)مـــن العینـــة �متلكـــون مســـاكن منفصـــلة و) (%33.3ان حـــوالي : 

 .�ملكون مشتمالت ) %19.0(متصلة 
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 :رضا الساكنین عن خصائص الوحدة السكن�ة  . 14.2

%  قـــع المســـكن  بنســـ�ةمو ، ) 61.9% (شـــكل المســـكن بنســ�ة  -اوضــحت النتـــائج ان الســـاكنین �شـــعرون �الرضــا عـــن 
كمـــا یوضــح الشـــكل ، الرضــا عــن المفـــردات اعــاله ) 2(یوضــح الجـــدول  ).23.8(%  فضــاءات المســكن بنســـ�ة ، )  71.4(
 التــي الســكن فضــاءات نســب) 5( و�وضــح الشــكل، خصــائص الوحــدة الســكن�ة المتوسـط الحســابي لرضــا الســاكنین عــن ) 4(

  الساكنین �حتاجها

   المصدر نتائج الدراسة العمل�ة/ خصائص الوحدة السكن�ة عن رضا الساكنین) 2(الجدول 

االنحراف  غیر راضي محاید يراض المقیاس رضا الساكنین عن مؤشرات المسكن
 المعیاري

 النتیجة المتوسط

 راضي 2.52 0.67 9.5 28.6 61.9 نسبة مسكنك ؟ واجھةمامدى رضاك عن .1

 راضي 2.619 0.66 9.5 19.0 71.4 نسبة موقع  المسكن؟ عن رضاك مامدى.2

 محاید 1.904 0.76 33.3 42.9 23.8 نسبة مامدى رضاك عن فضاءات المسكن.3

 راضي 2.34 ىاالولالنتیجة 

غیر راضي عن  اإلجابة كانت إذا .4
 ؟فما ھو السبب؟ ، فضاءات المسكن 

 

الحاجة الى فضاءات  صغر المساحة 
 معیشیة

 الحاجة الى فضاءات خدمیة

 42.9 38.1 19.00 نسبة

راضـــي حســب مق�ـــاس ل�كـــرت ) 2.34(نجــد انـــه حصـــل علــى ) رضـــا الســـاكنین عــن خصـــائص الوحــدة الســـكن�ة (لنتــائج  �عــد دراســـة الجــدول الســـابق
 . الثالثي

 

 

 

 
 

 

 :رضا الساكنین عن الخدمات العامة . 14.2

    (47.6)%هـرت اعلـى نسـ�ة رضـا السـاكنین عـن الخـدمات العامـة فـي الموقـع الســكني حیـث اظ) 3(یوضـح الجـدول 

) 6(ثـم �ــاقي النسـب كمـا موضـح فـي الجـدول  و�وضـح الشــكل  (38.1%)التجار�ـة  بنسـ�ة  خـدماتالخـدمات التعل�م�ـة و�ل�ـه ال
 .متوسط رضا الساكنین عن الخدمات العامة في الموقع السكني 

 

 
 

نتائج  :المصدر/  نسب فضاءات السكن التي یحتاجھا الساكنین )5(الشكل 
  الدراسة العملیة

المتوسط الحسابي لرضا الساكنین عن خصائص الوحدة ) 4(الشكل 
 لیة نتائج الدراسة العم :المصدر/ السكنیة
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 ملیةنتائج الدراسة الع :المصدر/ العامة رضا الساكنین عن الخدمات) 3(الجدول 

 النتیجة المتوسط راضيغیر  محاید يراض  رضا الساكنین عن مؤشرات

 

 

ألي درجة أنت 
راٍض عن الخدمات  

 العامة التالیة 

 المحیطة بمسكنك

 محاید 1.80 19.0 42.9 38.1 نسبة ؟ الخدمات التجاریة  .1

 محاید 2.23 23.6 28.6 47.6 نسبة ؟ الخدمات التعلیمیة  .2

 محاید   2.00 28.6 42.9 28.6 نسبة ؟ لترفیھیة المساحات ا. 3

 محاید 2.04 23.6 47.6 28.6 نسبة ؟المطاعم والكافتیریات  .4

المواصالت العامة التي تخدم . 5
 المنطقة التي تسكن بھا؟/الحي

 محاید 2.23 23.8 28.6 47.6 نسبة

 غیر راضي 1.57 51.1 34.6 14.3 نسبة االرصفة والمماشي؟.6

 محاید 2.00 28.6 42.9 28.9 نسبة ستوى الضوضاء ؟م.7

 غیر راضي 1.61 46.4 39.3 14.3 نسبة انارة الشوارع؟.8

 غیر راضي 1.57 57.1 28.6 14.3 نسبة جمع القمامة ؟.9

 محاید 2.046 33.3 42.9 23.8 نسبة ؟المجاريوخدمات الماء  .10

 محاید  2.09 33.3 42.9 23.8 نسبة  ؟ الخدمات الطبیة  .11

 محاید  1.922 نتیجة الثانیةال

حســب " محایــد) " 1.922(نجــد انــه حصــل علــى )  العامــة رضــا الســاكنین عــن الخــدمات(�عـد دراســة الجــدول اعــاله لنتــائج 
 .مق�اس ل�كرت الثالثي

 :رضا الساكنین عن مؤشرات البیئة االجتماع�ة   14.3

ثــم %) 71.4(االنــدماج  االجتماع�ــة  حیــث اظهــرت اعلــى نســ�ة للشــعوررضــا الســاكنین عــن المؤشــرات ) 4(یوضـح الجــدول 
 .متوسط رضا الساكنین عن المؤشرات االجتماع�ة  ) 7(و�وضح الشكل ، �اقي النسب كما موضح في الجدول 

 نتائج الدراسة العملیة:المصدر / رضا الساكنین عن مؤشرات البیئة االجتماعیة ) 4(الجدول 

 النتیجة المتوسط ال محاید نعم المقیاس رات الحیاة االجتماعیة ؟رضا الساكنین عن مؤش

 نعم 2.47 9.5 33.3 57.1 نسبة ؟ھل تشعر بالراحة في مسكنك .1

خارج مختلفة  نشطةاأل ممارسة من تتمكن ھل .2
 بالرضا؟ تشعركمسكنك 

 محاید 2.04 14.3 66.7 19.0 نسبة

 محاید 2.00 42.9 14.3 42.9 نسبة باالندماج مع الجیران تشعر ھل. 3

 نعم 2.66 4.8 23.8 71.4 نسبة ؟  بالخصوصیةھل تشعر  .4

 نعم 2.61 4.8 28.6 66.7 نسبة ؟ باالنتماء الى المجتمع تشعر ھل.  5

 ال 1.95 28.6 38.1 33.8 نسبة  ھل تشعر باالمان في حیك ؟.6

 نعم 2.34 النتیجة الثالثة
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 . حسب مق�اس ل�كرت الثالثي" راضي" 2.34)(نجد انه حصل على )   االجتماع�ة ضا الساكنین عن المؤشراتر (�عد دراسة الجدول اعاله لنتائج 

 

 

 

 
 
 العالقة بین المتغیرات. 14.4
( بین رضا الساكنین عن خصائص المسكن والخدمات العامة وكما موضح فيسال�ة اظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة  -

 )8الشكل 
اسة وجود عالقة موج�ة بین رضا الساكنین عن خصائص المسكن ومؤشرات البیئة االجتماع�ة وكما اظهرت نتائج الدر  -

 )9الشكل ( موضح في
( بین رضا الساكنین عن الخدمات العامة والبیئة االجتماع�ة وكما موضح في سال�ةاظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة  -

 )10الشكل 

 

 

 

 

 : االستنتاجات 15.

 .الساكنین كانوا �شعرون �الرضا عن وحداتهم السكن�ة وفضاءاتها  توصل ال�حث ان .1
شعور الساكنین �الرضا عن البیئة الماد�ة مت�این بین راضي عن الوحدة السكن�ة ومحاید عن الخدمات العامة في الحي  .2

 .السكني 
ا عن مؤشرات الح�اة توصل ال�حث الى ان شعور الساكنین �الرضا عن البیئة االجتماع�ة من خالل شعورهم �الرض .3

 .االجتماع�ة 
توصل ال�حث الى ان اعلى رضا للساكنین كان عن خصائص الوحدة السكن�ة یلیها مؤشرات االجتماع�ة ثم یلیها  .4

 .الخدمات العامة في الحي  
 ظهر عدم الرضا عن الخدمات العامة ف�ما یخص االرصفة والمماشي وجمع القمامة وانارة الشارع  .5
ت الوحدة السكن�ة �سب صغر مساحة الفضاءات وعدم توفر فضاءات رئ�سة ااكنین عن فضاءظهر عدم رضا للس .6

 .وخدم�ة عند المستوى المناسب 
 .ظهر عدم رضا للساكنین حول عالقة الساكنین  �الجیران واندماجهم معهم مما�شیر الى عزلة الساكنین  .7

دمات العامة العالقة بین رضا الساكنین عن الخ) 10الشكل(
عیة ة/ ومؤشرات البیئة االجتما  نتائج الدراسة العملی

 

لسكنیة ) 8(الجدول  العالقة بین رضا الساكنین عن الوحدة ا
عیة ة /ومؤشرات البیئة االجتما لعملی  نتائج الدراسة ا

 

  
العالقة بین  رضا الساكنین عن الوحدة السكنیة ) 9(الشكل

ائج الدراس /والخدمات العامة ةنت  ة العملی

 

 

 

 

نتائج الدراسة :المصدر / المتوسط الحسابي لرضا الساكنین عن خدمات الحي) 6(الشكل 
 )العملیة 

المتوسط الحسابي لرضا الساكنین عن مؤشرات ) 7(الشكل 
 اتج الدراسةتن(المصدر/ االجتماعیة  البیئة
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لوحدة السكن�ة والخدمات العامة ومؤشرات البیئة اظهرت الدراسة ان العالقة موج�ة بین رضا السكنین عن خصائص ا .8
 .مما یدل على ان رضا الساكنین یتحقق بتكامل مفردات البیئة السكن�ة الماد�ة واالجتماع�ة، االجتماع�ة 
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ل. اال�احثة/ سناء ساطع ع�اس . د.أ  ص�ا صالح  شال
 استمارة االستب�ان ) 1(ملحق 

 الرح�م الرحمن هللا �سم
 ال�احثتان:المصدر/  مناس�ةاها المفردة التي تر  أمام )صح  ( �عالمة اجب

 

 معلومات عامة عن الساكنین  : اوال 

 انثى          ذكر   الجنس .1
 فما فوق  60             60-51               50 -41             40 -31               30-20   العمر. 2

علمي  ؟. 3     دكتوراه     ماجستیر   �كلور�وس        طالب جامعة             خر�ج معهد            ةاعداد�    المستوى ال
 عام  16اكثر من  عام         15-6    اعوام          5 -3          اقل من عامین          منذ متى انت تع�ش في مسكنك؟.4
 مستاجر         مالك    هل انت مالك ام مستاجر ؟.5

 مش                 شقة           مسكن متصلة     مسكن ش�ة متصلة         مسكن منفصلة      مانوع الوحدة السكن�ة التي تسكنها ؟.6

                                   ما مدى رضاك عن مسكنك: هالمسكن وفضاءات: ثان�ا  
مسكنك  واجهة .1 راضي  غیر    محاید         راضي        
مسكن .2 راضي  غیر   موقع  ال راضي       محاید         

راضي  غیر   فضاءات المسكن . 3 راضي       حاید  م       

 عن فضاءات مسكنك  إذا كانت اإلجا�ة غیر راضي.4
 ، فما هو السبب

 الحاجة الى فضاءات خدم�ة     الحاجة الى فضاءات مع�ش�ة          صغر المساحة        

                         �مسكنك المح�طة التال�ة العامة الخدمات عن مدى رضاكما :الخدمات  العامة :ثالثا 

التجار�ة الخدمات. 1 راضي  غیر    حاید  م            راضي          
الخدمات التعل�م�ة .2 راضي  غیر    حاید  م            راضي          

المساحات الترفیه�ة. 3 راضي  غیر    حاید  م            راضي          

المطاعم والكافتیر�ات. 4 راضي  غیر    حاید  م            راضي          

األرصفة والمماشي. 5 راضي  غیر    حاید  م            راضي          

التي  المنطقة/تخدم الحي التي المواصالت العامة. 6
 بها تسكن

راضي  غیر   حاید  م            راضي          

راضي  غیر   جمع القمامة خدمة.7 محاید               راضي               
راضي  غیر     أنارة الشوارع .8 حایدم               راضي                 

 یلي عما �الرضا تشعر درجة ألي
راضي  غیر   الضوضاء مستوى.9 محاید          راضي                    

راضي  غیر   ف�ه تسكن �الحي الذي خدمات الم�اة مستوى .10 حایدم         راضي          
 راضي غیر   محاید          راضي           الخدمات الطب�ة . 11

 :االجتماع�ة التال�ة البیئة مؤشرات 
   ال   نوعاما         نعم    مر�حة؟ ح�اة تع�ش أنك تشعر هل .1

   ال   نوعاما         نعم    �الرضا مختلفة تشعرك أنشطة ممارسة من تتمكن هل.2

   ال   نوعاما         نعم    مسكنك؟ في �الراحة تشعر هل .3

   ال   نوعاما         نعم    ؟  الجیران مع �االندماج تشعر هل .4
   ال   نوعاما         نعم    ؟ الداخلي االنسجام تشعر هل.5
   ال   نوعاما         نعم    هل تشعر �االمان في ح�ك .6
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