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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 

االسهتجابا  العاطييهة للسهكان لبيئهت م  بانه  "تام ترريفاأ رارا ياا  اذ, رضا الساانني  ياا البي ال الساننيل مفهوم يتناول البحث 
البيئهة االجتماعيهة  وسكن والخدما  العامة ومرافق الحهي مالكخصائص  الماديةالبيئة "السكنية سواء كان  على مستوى 

يهاف  البحاث لاذا  . "تختلف استجابت م  وفقا التركيبة السهكانية والخبهرا  المعيشهية للسهاكنين و, واالنتماء  كالخصوصية
رضاا السااانني  يااا البي ال السااننيل ويفتاار   مفهااوم حااول وسااف الانفي يااا الفاااوف المررييال  ,محليااا المفهاوم الا  فراساال  ااذ  

ث الا  توصال البحا ".االجتماعيهةالبيئهة مؤشهرا  و البيئهة اليييياويهة خصائص ان رضا الساكنين يتحقق من خالل " البحث
الرامال ياا  والمراياق الوحافف الساننيل ويضااهاتها يضا  وا  تاويير مامووال ما  ال افما    ا  رضا السانني  يترلق بوااهل

 .االاتماويل  البي ل  مؤشرا مع تحفيق , البي ل السننيل 

 .المؤشرا  االجتماعية , الخدما  العامة ,  الوحدة السكنية, البيئة السكنية , رضا الساكنين : الكلما  الميتاحية 
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 :المقدمة .1
وص  مفهوم رضا السانني  بانأ بناه مرفف يرتمف مرنا  الفقيق ول  المنا  والوق  والغر  م  التفييم وول  المنظومل 

لمرالال مشنلل البحث . هوم محليا ول  ماموول م  السانني   يهف  البحث ال  فراسل  ذا المف الفيميل للمفيم التا تنطوي
 :تم اوتماف ال طوا  االتيل 

 طار نظري شامل لها روبناه  يا البي ل السننيل  فراسل مفهوم رضا السانني  -

 .بناه استمارف االستبيا   -

 " (محايظل بابل"(122) محلل البنرلا)ااراه فراسل ومليل يا احف االحياه السننيل محليا  -

 . واالستنتااا لنتا ج الوصول ال  ا -

 :تعريف رضا الساكنين  . 2
اذ يرتبر , رضا السانني  م  قبل الرلماه واالنافيميي  والمهنفسي  المرماريي  وم ططا المف  و المصممي  تم تناول

رضا والتفسيرا  لمفهوم ع ذلك يواف الرفيف م  التراري  م. [Sam, P279]وامل مهم افا يا الرمليل التصميم والت طيط 
 .المهني  م تل  م  المتنوول اآلراه م  تنبع السانني  والتا

بانأ الحالل النفسيل التا تنتج و  المفارنل بي  االستاابا  الم تلفل للوضع الحالا مع الوضع الذي نطمح " الرضا "يرر  
 الش صيل المراريل األطر م  الرفيف باست فام الذي يشيف الوضع المثالا المستااب بأنأ يرر  الطموح بفور  ,, اليأ 

حينما يحفق المره ما يحتااأ بأنأ  نما يرر  الشرور بالرضا  [Campbell et al,p234]"  المثاليل"ل يراف للوصول ال  
ا  الرضا   و   [Potter and Cantarero]واف . [Galster and Hesser, p.736] او يرغب بأ يا مسننأ 

 . [Potter and Cantarero, p514]استاابل ذاتيل للبي ل الموضوويل 

ترريفأ م  منظور مترفف  رف واحف بينما البر  اال ر حاولترري  الرضا م  ب, حاول بر  م  الباحثي  والمهنيي    
يتضم  رضا السانني  الرضا و  الوحفف السننيل  –رضا السانني  م  الاانب المنانا   [Onibokun]االبراف  اذ ور  

رضا السانني  م     [Satsangi and Kearns]ور , ول  الرنس م  ذلك   . [Oniboku ,p190]  والمااورف
الرضا   [Lu]وص   و . [Satsangi and Kearns, P319] الاانب النفسا مشيرا ال  ا  رضا السانني  سلوك مرفف

م لتفييم تصورا  السانني  ياشار ال  ا  رضا السانني  نثير مايست ف [Ogu]رما  . [Lu, p265] بانأ بنيل مررييل مرففف
رضا السانني  م  الاانب  [Galster]ور   , م  اانب ا ر .   [Ogu,p38] و  مشاور م ووحفاتهم السننيل وبي تهم 

بانأ المؤشر االاتماوا البارز والمست فم م  قبل مطوري االسنا  والمحللي  وصناع الفرار ول  حف سواه  –االاتماوا 
افرنوا ا  الرضا يتضم  اوانب , باحثي  ا ري  ,     لما ذنر او   .   [Galster , p415]  ل الرفف الماضا   

ا  الرضا السانني  يتم تحفيف  م  قبل ماموول م  الروامل ال تشمل يفط المسن   [Bechtel]الحظ , مترففف االبراف 
ور  , يض  و  ذلك  .  [Bechtel,p600]والصفا  الفيزيا يل ولن  ايضا المنطفل والاوفف االاتماويل المحيطل بها

[Francescato]  يا  ذا الترري  يشير ال  ا  البي ل , رضا السانني  بانأ استاابل السنا  للبي ل التا يريشو  ييها
ولن  ايضا الاوانب االاتماويل , ليس  يفط الاوانب المافيل للوضع السننا مثل المسن  و االحياه او المااورف السننيل 

رضا السانني   و المؤشر .  [Francescato,et al ,p344]تصافيل والتنظيميل والمؤسسيل لمثل  ذ  االوضاع واالق
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   Campbell et al,p234] مستويات رضا الساكنين( 1)الشكل 

 

 

وقف  ,االساسا الفراك المواطني  لمساننهم و و الرنصر االنثر ا ميل للمهنفسي  المرماري  والمطوري  ووضرا السياسا  
  :است فم ول  النحو التالا 

 .''نوويل الحياف "ل لمفهوم مؤشر األنثر وموميال( ر) 
 .مسان  يا مناطق ر رىلني   إل  االنتفال نمؤشر و  فوايع الساال( ب) 

 .قياس لنااح مشاريع البناه الر يسل ( ج) 
  .[Djebuarni & Al-Abed,p235 ]  رفاف تفييم لتصورا  السانني  للتحسينا  المطلوبل يا بي تهم الحاليل ( ف) 

 مرظم الفراسا , مستويا  م تلفل م  البي ل  فرس رضا السانني  يا 
اذ , ( الوحفف السننيل والحا والماتمع)نان  يا اثني  او ث ثل مستويا  

رضا  ا  رضا الحا  و ول  االقل واحف م  ث ث مااال  مسا مل يا
 اذ (1)الشنل و يرف احفى المااال  و  رضا الحياف نما يا, السانني  

هم بناها ول  التفييم الش صا للمنا  ويتوق  السنا  يت فو  قرارت ر  
 المنا  , وتتم المفارنل ول  إليأ م  سما  ينظر ما مفى ول   ذا

 ,االحتيااا  الش صيل والتوقرا  و الطموحا  )وليأ  الحنم ثم رساسها
ا  تفيم  [Rapoport] اوتفف .    [Campbell et al, p234] (الخ

 السابفل ومستوى التفييميل بال برا  تتأثر  ذ  الم ططا , (مثاليا) تنو  رغبتهم بأ السنا  لبي اتهم باتاا  ما يرنا  
 .[Rapoport ,p144]الثفاييل  التني  والفيم

يالحظ ان التعاريف اعاله تباين  في تعريف مي وم الرضا الساكنين فمن م قارن بين استجابة الساكنين  للوضع 
كما ان العديد من الباحثين اشاروا الى ان الرضا يكون مي وم من , المستجاب  الحالي ومايطمح الي  اي الوضع المثالي

 (.يتكون من عدة عوامل )واالخرين اشاروا الي  من منظور متعدد االبعاد ( مكاني او اجتماعي او نيسي ) بعد واحد 

ننيل سواه نان  ول  مستوى البي ل بانأ االستاابا  الراطفيل للسنا  لبي تهم الس:التعريف االجرائي لرضا الساكنين  . 3
و , البي ل االاتماويل نال صوصيل واالنتماه  ول  مستوى ورالمافيل ن صا ي المسن  وال فما  الرامل ومرايق الحا 

 ويق الترنيبل ول  ت تل  استاابتهم  

 لمريشيل للسانني السنانيل وال برا  ا

 :النموذج المياهيمي لرضا الساكنين  4.

نموذاا و  رضا [Amerigo ,1990] قفم 
لذاتيل والموضوويل اشار ييأ ال  المفرفا  ا, السانني  

 يض  و ,وفور ا يا رضا السانني  للبي ل السننا 
 والوافانيل المررييل والاوانب الم تلفل الرمليا  تحليل

التفاول الفينامينا بي  الفرف  ري ياتا التا والسلونيل
 .واسرتأ وو قتأ بمحيطأ يا بي تأ 

 

        
                 

         

                      
         

                 

                                   رضا الساكنين

                
          

 
 

 [Amerigo ,p312] نموذج المفاهيمي لرضا الساكنين(  7) الشكل 
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 واوف يؤفي إل  ذاتيل, مما تصبح  يفيمها الفرف وبمارف ر  السننيل للبي ل الموضوويل يأ  السما  النموذج لهذا ويفا 
 رضا التفييم, يا  مستوى ذاله ونتيال .بال صا ي الش صيل  الصفا  الذاتيل تتأثر الرضا وبالتالا م  فرال مرينل
 م  المزيف ول  للحفاظ السننيل وفايرا لأ سلبيل التاا  التاارب الفرفيل و  البي ل رو وافانيل إياابيل حالل السانني   و

المرفل  .المفا يما لرضا السانني   نموذجال( 2) يوضح الشنل .السلونيا  بر    ل المحيطل م  البي ل مع االنساام
 . [Amerigo,pp312-325]م  قبل 

  :مؤشرا  رضا الساكنين 5.
 :ال  ثمانيل وشر متغيرا ايتراضيا يترلق برضا السانني   [Lawrence N.,1987]اشار  فراسل    
منا  الموقع . 6, الوصول لألصفقاه . 5-,مرايق الموقع . 4, المظهر/الاماليا  . 3, األما  . 2, االزفحام / النثايل .1
. 11, سياسل اإلفارف . 11,اإلحساس باالنتماه للماتمع . 9, تنلفل الصيانل االقتصافيل . 7, اتمع الوصول إل  م/ 

 صا ي . 14, تصور الايرا  . 13,تصور السنا  و  الماتمع المحيط . 12, ال صوصيل / الحريل الش صيل 
مفارنل بي  اإلقامل ال. 17, الرامل السلوك يا األمان  . 16, فيموغراييل السنا  ال صا ي ال. 15, الش صيل للسنا  

رضا و ا الرضا مع لياابيل لاالمؤشرا  ال يض  و . التطلرا  المستفبليل للسنا . 11, الحاليل إل  اإلقامل السابفل 
 [LawranceN.,p192]الفيمل االقتصافيل  –طي  للوالمبانا  السننيل مظهر الوحفا  –السنا  اال ري  

 : الحضرية الحياة كنين و نوعيةالعالقة بين رضا السا 6.
 المف  يا الحياف نوويل تحسي ا  . السننيل  البي ا  يا الحياف نوويل تحفيف يا نبيرا فورا الحضري يؤفي الت طيط

 مثل الم تلفل الصفا  الحضريل و,  للمبانا المافي البناهلسما  الحضريل الم تلفل يض   السانني   رضا زيافف و  وبارف
 لاميع الوصول وسهولل والبناه السنانيل األراضا والنثايا  است فام ورنماط الترييهيل والفري الرامل األمان  يلونوو النفل
 الهامل الروامل رحف ترتبر التا ,وسما  البي ل االاتماويل السما  إل  باإلضايل. الرامل والمرايق وال فما  األساسيل السلع
 المساواف وترزيز الرامل الصحل وحمايل االاتماوا االنفماجب االاتماويل ا لسما   ث  . الحياف نوويل ول  تؤثر التا

 التاري يل والمناطق المبانا ول  والحفاظ اإلواقل ذوي األش اي وصول إمنانيل وزيافف والهويا  والثفايل التنوع واحترام
 يا. المحلا المستوى ول  وال فما  السن   واست فاما المنانا التنوع وترزيز الثفاييل األ ميل وذا  والفينيل والروحيل

 طريق و  الحضريل الحياف نوويل يأ  تحسي  ر رى, البي ل بربارف ومرالال الطبيريل المناظرب البي يل تمثل السما  حي 
 Serag El]. سرافف و صحل رنثر ماتمرا  إنسانيل, رنثر رضا إل  يؤفي والبي يل االاتماويل والسما  البناه تحسي 

Din et al p.15] 
 :النظريا  التي اعتمدها الباحثون في دراسة رضا الساكنين  7.

 رضا السانني  مفياس للفرق بي  وضريل الحا والسن اميرها ول  الفنرف الفا لل با  تتوق  نظريا  الرضا السانني  
 إليها تستنف التا ر يسل  نظريا ث ث  ناك.  [ Galster and Hesser,p. 736] (الذي يتطلع اليأ)الفرلا والمطلوب 

  .البناه النفسا  نظريل ,السننا الراز السننيل, نظريل االحتيااا  نظريل : ا  التاريبيل الفراسا  مرظم
 :  السكنية االحتياجا  نظرية1.7. 
  يا  ذ ( Rossi)ويفتر . وفم الرضا و  االحتيااا  السننيل / مفهوم تصور السانني   للرضا  [Rossi ,p14]قفم 

ا  التغير يا احتيااا  السنا  وتطلراتهم يرتبط بمراحل التطور االسري لم تل  فورا  الحياف وغالبا ماينو   , النظريل 
الحاليل ونف  إقامتهم رمان  و  الرضا وفم رو تن لق حالل التوتر, تنوي  االسر المريشيل متففا مع اوضاع المسن  والحا 

استاابل االسر لهذا االاهاف او وفم الرضا ينو  م  .  والمطلوبل السننيل الحاليل االحتيااا  بي  التناسب واوف وفم
 .اما االسر التا التستايب يانها تتني  مع  ذ  االحتيااا  ,   ل الهارف 
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 السكني  العجي نظرية2.7.
يا نموذج . ا وفم الرضا و  الراز السنن/ مفهوم تصور السانني   للرضا  [Morris and Winter, 1978] قفم 

اوتمف التنظير ول  حنم االيراف لظرو  السن  ويفا لمرايير محففف وبما يا ذلك المرايير , التني  السننا لتنفل السانني  
.  (المرايير ال اصل بالسنا )ومرايير االسر الش صيل , الثفاييل التا تمليها قواوف او مرايير  ظرو  الحياف االاتماويل 

يؤفي الراز السننا بفور  ال  وفم رضا ي الش صامرايير السن  / ار  بي  الوضع السن  الفرلا بالتالا ينتج التر
يمن  ااراه ترفي   يا الموقع للحف م  االستياه الذي يمثل شنل م  اشنال التني  او االنتفال ال  منا  . السانني  

 .ا ر مناسب للسنا 
 .البناء النيسي  نظرية3.7.
 النظريل ر  البناه االفرانا ل يراف  و حالل ترتبر  ذ , رضا السانني  و  البناه النفسا مفهوم  [Galster,p416] قفم  
يمن  للمره التوايق بي  الترار  الحاصل  بي  الوضع . اوانب الوضع السننا ال اي بهم  م  اانب لنل مراريل

 تغيير رو/  و التطلرا  م  والحف حتيااا اال ترري  إوافف   ل الحالا مع الوضع المرارا و  طريق التنيي  م 
ونفما اليستطع الفرف التنيي  مع السياق السننا بطريفل او با رى يا . الرضا  م  قفر إنتاج وبالتالا الحالا الوضع تفييم

 واله االيراف مع مرور الوق  م  المحتمل ا  يسروا للحف م  وفم رضا م و  ,  ذ  الحالل ياب اظهار وفم الرضا 
 محفوفف تنو  قف ال يارا   ذ , يق تغيير اوضاع الوحفف السننيل الحاليل او االنتفال ال  وضع سننا انثر انسااما طر 
يمن  تل يي الرناصر الر يسل للنظريا  الث ثل . المن ف   الف ل ذا  المريشيل لألسر الشرا يل الفوف ل يتفار إل  نسبيا

 (.1)يا الافول 
 [ Galster and Hesser,pp748-753]المصدر / التي اعتمدها الباحثون في دراسة الرضا السكني  ملخص النظريات (1)جدول 

 العناصر الرئيسية اسم النظرية الباحث 

`Rossi (1955) 
 

 ظ     ال    ج           
Housing needs 

theory 
 

                     . غ    ال    ج             ع         د          
     قض      ال    ج    إل                   ط        ق               أ  

 . د       
 . د            ى ه              ال    هج  

Morris & 
Winter 
(1978) 

 ظ      عجز        
Housing deficit 

theory 
 

        ألف  د   ى ظ  ف    ه    ب  عض    ع    
 . ؤدي   عجز                إل        ع              ع  ض      ع  

       ف     جز  ال         ال               ف  ال     

Galster (1985)         ظ         ء 
Psychological 

construct theory 
 

 . ع         ء  إلد      الف  د   ه           جع       ع               ه 
     د                       ط  ق  ع            جع      د      
 .     قض   ف  ؤدي إ ى      ف أ   د        

 التا الث ث النظريا  م  ماموول رو واحف الرضا  وفم/ الرضا السانني    التاريبيل الفراسا  مرظم است فم  وقف
 : ث م  الروامل التا تحفف الرضا المفرك و اال  ا   ناك ث  [Diaz-Serrano, 2006]يشير. رو     نوقش 

 .الميزا  الموضوويل للمسن  مث  الروامل االاتماويل واالقتصافيل والش صيل  1-

 .الميزا  الموضوويل للبي ل مث   صا ي المااورف او الحا والمسن   2-

 [Diaz-Serrano,piii] .والتطلرا  والفيم المفا يم مثل الذاتيل, الريا يل ووامل 3 -

ول ذا ال بد , يمكن وصف رضا الساكنين بان  القيمة الكلية لعدد من العوامل المؤثرة   في قياس الرضا  , وفقا لما تقدم 
 .كنين في البيئة السكنيةاللوصول الى رضا الس العواملمن قياس هذه 

  :البيئة السكنية . 8
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طيع سنانها اال تيار ضم  محففا  ثفاييل مرتبطل بأسلوب البي ل السننيل وبارف و  وسط لأ  صا ي بي يل مرينل يست  
بي ا   نذلك ترر . 25]ي, طأ [ حياتهم,  ذا اال تيار يرنس الرغبل ياا تحفياق اُلُمثل و الفيم و التصورا  الثفاييل

  [Osman,et al,p2]  م  النظم االاتماويل والسياسيل, لتربيرا  شنليبانها السن  
  :سكنيةلالبيئة امكونا  . 8.1

 (:ال مافيل  ) االاتماويل والبي ل البي ل المافيل   ما ي سونصري  رسا م  البي ل السننيل  تتنو 
 :المادية البيئة .8.1.1

 .م  ونصري   ما البي ل الطبيريل والبي ل المشيفف المافيل تتنو  البي ل 
 : الطبيعية البيئة .أ
 المنا يال والموقاع والظارو  التناوي  حياث ما  الماتماع يشاغلها التاا طفالماا يترلاق بالمن نال الطبيريال بالبي ال يفصاف و

بالبي ال  لرال الناحيال االقتصاافيل  اا رنثار ناواحا الحيااف تاأثرا . روليال ماوارف ما  األر  تحويال الايولوايال وماا وال صاا ي
ويؤنااف فارساا البي ال ر   ناااك ,ل نمااا يتضاح تاأثير البي اال الطبيريال ولا  النااواحا األ  قيال والش صاي,الطبيريال ومفتضاياتها 

مظااا ر الحضااريل النمااا تااؤثر البي اال يااا م تلاا  ,و قااا  محااففف بااي  ال صااا ي البي اال الطبيرياال وبااي  السااما  الش صاايل 
 .ا طرق البناه والسن  وتشنيل المف  مهوا 
 :المشيدة البيئة.ب

البي اال المبنياال او ,الفاواافف السااننيل للماتمااع  رياال تشاانل مااع البي اال الطبيو ااا تمثاال الاانااب الثااانا ماا  البي اال المافياال حيااث 
ومثال ماا للبي ال ,و اا تمثال تاف ل األنساا  وترفيلاأ للبي ال الطبيريال ,المشيفف  ا نتاج حضري تننولواا ما  صانع األنساا  

تمثلاال يااا يااأ  للبي اال المشاايفف الم ,الطبيرياال ماا  تااأثير اااو ري ولاا  ساالونيا  األيااراف والاماوااا  والتامرااا  التااا تشااملها 
والشاااااوارع واالحياااااه والماااااف  تاااااأثيرا او ريااااا ولااااا  البي ااااال االاتماوياااال والتفااااااو   السااااالونيا  الفرفيااااال  ضااااااها المبااااانا والف
-Storper, pp1249.نما رنهاا تتاأثر بتلاك السالونيا  وتلاك الر قاا  باي  البي ال المبنيال والاماواا  واالياراف,واالاتماويل 

1253]&[Michael Manville 
  :االجتماعية البيئة .8.1.2

تشمل البي ل االاتماويل اميع مظا ر التراث االاتماوا والثفايا والحضاري م  وفا ف وتفاليف واورا  ووافا  وطفوس 
اليأ يا  ونل مايحتااأ االنسا  ويلاأ ,او نل مااواف  او استحفثأ التطور الثفايا والحضاري ل نسا  ,وينو  وا تراوا  
وتشمل الرفيف م  الرناصر والمنونا  التا ت تل  بأ ت   االيراف واالمان  واالزمنل و ا  .اتماويل م تل  رنشطتأ اال

ويرى البحث ان البيئة االجتماعية .  pp.286-317, [Sumner [ل االاتماوي الفيمو التفاليف و  الرر و  اللغل و لفواني ا
 الخصوصية واالندماج مع الجيران واالنتماء الى المجتمعيدخل في ا مجموعة من المؤشرا  االجتماعية تتمثل بالراحة و 

 .والمشاركة في االنشطة االجتماعية 
 :االدبيا  السابقة . 9

 :  نووي   ال  رضا السانني تصن  االفبيا  السابفل و  
حيث ترتبر  . (لفا ملاالنتفال م  المسان  ا/ نيل البفاه )تلك التا تنظر ال  رضا السانني  باوتبار  مؤشرا للسلوك : اوال -

مؤشرا للسلوك تفتر  ر  رضا السانني  و  المسان  الفا مل يحفف سلوك المفيم م  حيث إاراه تغييرا   ذ  الفراسا  
رساس  ذا االيترا   و ر  اال ت يا  يا السن  الفا م و , ول  الوحفف السننيل رو قرارا باالنتفال إل  وحفف سننيل ر رى 

رليل وتفضي   وحفف السن  تؤفي ال  إما يا ااراه التغييرا  للمسان  الفا مل رو االنتفال إل  وحفف احتيااا  السن  الف
 .تلبا احتياااتهم م  السن  الفرلا وتفضي تهم ا رىسننيل 
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الفراسا  رضا السانني  نمفياس لاوفف المسان  باست فام تست فم  ذ  . رضا السانني  نمريار لاوفف السن  :ثانيا  -
يزا  الوحفف السننيل وال فما  والتسهي   المففمل يا ماال اإلسنا  و البي ل السننيل وتحفف الفرال التا ينو  ييها م

 [Potter ,p619] .الش ي راضيا و  الوحفف السننيل الفا مل  
 (Lane, S., & Kinsey, J. / 1980 )دراسة  . 9.1

"Housing tenure and housing satisfaction." 
 لص  الفراسل , قش الفراسل رضا السانني  يا المسان  المنفرفف االسرف والمبانا المترففف االسرف للمالني  والمستااري  تنا

 .ا  محففا   صا ي المسن  انثر ا ميل يا رضا السانني  م  ال صا ي الفيمغراييل للسانني  
 Lale & Omer) / (2007دراسة  . 9.2 

Mass housing: Residents satisfaction with their housing and environment , 
ناقش  الفراسل اال ميل م  تفييم رضا السانني  و  المسن  والبي ل السننيل ومفى امتثال البي ل لتحفيق التوقرا  

يي  و  اذا نا  الساننو   راض, حيث تؤثر نوويل االقامل والبي ل ول  الحياف الرامل ل نسا  , واالحتيااا  واال فا  
ا  مرريل  ذ  . مساننهم واقامتهم يا بي اتهم  ذا يؤثر ول  صحتهم النفسيل والاسفيل بالتالا  لها تاثير ول  بنيل الماتمع 

 .المتغيرا  تساوف يا وضع مرايير لتصميم المسان  والبي ا  السننيل 
اظهر  نتا ج الفراسل انأ ليس  يفط ,  رنز  الفراسل ول  تحفيف توقرا  السانني  و  المسان  وبي تهم وتفييم رضا م

 سننيلال منطفللل المافيل المنونا  يفط ليساذ تشنل البي ل السننيل , نوويل المسن  مهمل ولن  االقامل يا البي ل ايضا 
 . واالقتصافيل االاتماويل الروامل ريضا ولن 

تاثير على الصحة من  بيئات م لما ل  يتضح مما تقدم ركي  الدراسة على تحديد توقعا  الساكنين عن مساكن م و 
اذ خلص  الدراسة ان البيئة السكنية التشمل فقط المكونا  المادية انما , النيسية والجسدية للساكنين وبنية المجتمع 

 عوامل االجتماعية واالقتصادية 
 (Salleh, A. G / 2008) دراسة. 9.3

  "Neighborhood factors in private low-cost housing in Malaysia"  
تناقش الفراسل ا ميل رضا السانني  و  الحا باوتبار  مؤشرا مهم لنوويل حالل السن  والذي يؤثر ول  نوويل حياف االيراف 

  . اإلسنا  سياسا  نااح رصف يا رساسيل مف    الرضا  ا  تحفف التا الرواملاي ا   ,
 يا األيراف رضا ول  تؤثر التا , سنا  ومرايق الحا والبي ل تحفق الفراسل يا ووامل مثل وحفف السن  و فما  اال

 تحفف التا المهيمنل الروامل حا  اال ووامل ا  إل  الفراسل نتا جاشار  .  ماليزيا يا ال اصل التنلفل المن ف  اإلسنا 
 المطوري  قبل م  ملالمفف وال فما  السننيل الوحفا  و  وموما رول   ا رضاالر  مستويا  .الرضا للسانني   مستويا 

اما الروامل المسا مل يا ان فا  مستويا  الرضا يها مرايق الحا والبي ل المتمثلل يا ضر   . البي ل و الحا مرايق م 
وسا ل النفل ووفم واوف م وب ل طفال وقاوا  ماتمريل ومواق  السيارا  ومرايق للمروقي  ووفم تويير االم  ووسا ل 

 .الراحل 
واشار  الى العوامل التي تساهم في رضا الحي , م اهمية الرضا عن الحي باعتباره مؤشرا لرضا الساكنين يتضح مما تقد

وجود مالعب لالطيال وقاعا  مجتمعية ومواقف السيارا  ومرافق للمعوقين وتوفير 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 , 

حيث م  صفا  الماتمرا  تلبيل احتيااا  , تناقش الفراسل اوفف البي ل السننيل نمنا  للريش الال رضا السانني  
ماوا وامنانيل الوصول والصحل والس مل التفاول االات: تم تفييم  مسل م  ووامل رضا السانني  , ورغبا  السانني  

يا او ور با رو,  (Mewah View )و Skudai Parade ))تم  الفراسل الثني  م  الرمارا  السننيل .  والراحل
 . ماليزيا

 وسهولل الرمل, منا , انثر رضا و  مفف الوصول ال  التسوق والنفل الرام( Skudai)اشار  النتا ج ا  السناني  يا 
مفارنل  Skudai)) يرف النفل وال فما  التااريل مفياس مهم للسانني  يا, باالحرى,  المفينل م  آ ر ازه إل  الوصول

ال  انهم انثر رضا و  الس مل والصحل ووسا ل  Mewah))اشار السانني  يا ( . (Mewahيا رري السانني  يا 
 Skudai)) سنا  مع مفارنل (Mewah)للسانني  يا  ا ام تفييم مفياسن واالستامام الترييأ  فما اذ ترتبر , الراحل 

Parade   . اظهر   الفراسل ا  الرمارا  يا(Mewah  )لف  بي ل ذا  اوفف ومنا  صالح للريش بمففار انبر الال  
 ( . Skudai)ل مفارنل مع مبانا والصح االاتماوا التفاول الراحل, الوصول, إمنانيل الس مل,

استخدم  خمس من , سة هدف  الى التحقق من جودة البيئة السكنية كمكان للعيش يتضح مما تقدم ان الدرا
 . التياعل االجتماعي وامكانية الوصول والصحة والسالمة والراحةعوامل رضا الساكنين للتقييم وهي 

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

Regeneration: Kizilay Neighborhood, Izmir. 
الذي يمتاز بمبانا ذا  اوفف ,نيزي ى م   واهل نظر السانني   رزمير تناقش الفراسل تفييم نوويل البي ل السننيل لحا

اه والنثير م  مستوى رضا السانني   من فضل بسب تفنا نوويل البنا  نان  النتيال . من فضل وتف    غير قانونيل 
 المالني  التا قبل م  المشروول غير الهينلا للمبانا  واست فام مزيج م  المواف والتف    االستفرار مشانل الملنيل ووفم

السانني   رضا يا  اما ول  مستوى الحا. اظهر  ضر  الفيمل المرماريل ونفاهف الطاقل واالوضاع المافيل المن فضل 
 .منطفل الفراسل  ميزي الذي الرام والهفوه ال ضراه والمساحا  والاوامع نالمفارس ال فميل  يقالمرا قرب بسبب نا  اول 

 . االقتصاف حالل وان فا  والس مل, والصحل والنفل التحتيل البنيل يا المشانل بر  م  الرغم ول 
ني وخدما  الحي وجد  ان يتضح مما تقدم ان الدراسة حاول  التحقيق من جودة البيئة السكنية على مستوى المبا

 .مستوى الرضا عن الحي اعلى من المباني 
 (.(Xinyu ,et al/ 2016 دراسة.9.6

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

احف الروامل المسا مل يا  المسن  ونوويل حاماذ يرتبر  .حاالو  المسان   صا ينني  بتناقش الفراسل ارتباط رضا السا
 واالتصال االاتماويل نتوير المرايق االاتماويل ال صا ي)رضا السانني   يض  و   صا ي الحا م  حيث  

 الشوارع م  رس والاوففوسهولل الوصول ال  المفا موقع والنالمظهر ) الفيزيا يل وال صا ي( الايرا  مع االاتماوا
 المثال المظهر سبيل ول )اذ يرتبط افراك  صا ي الحا بالرضا ,  رضا السانني  ول  ريضا تؤثر لألحياه( والطرق
موضوويل  ال ال صا ي قياس السانني  م  رضا يا التباي  تفسير يا ر ميل رنثرحيث ا  افراك الحا ( والس مل الاذاب

رضا السانني  يرتمف ول  ما اذا نا  افراك  صا ي الحا مطابفل لتفضي   السان  المفيم ام ال ا   تفتر  الفراسل . 
 . السانني   رضا مهم  لترزيز الحا ومظهر الحا وس مل المفتوحل والمساحا  الحفا ق تحسي  ر  إل  نتا جال اشار . 
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م م   الحي ومظ ر الحي و سالمة الميتوحة  والمساحا الحدائق يتضح مما تقدم ان الدراسة ركي  على اهمية تحسين
 . الساكنين  رضا لتعييي

ومن ا خصائص الوحدة السكنية  , مما تقدم يتضح ان االدبيا  السابقة ركي  على ميردا  متعددة تحدد رضا الساكنين 
العوامل سببا في  ربما كان  هذه. ومن ا ماركي  على خصائص الموقع والحي السكني والخدما  المتوفرة في  وهكذا , 

 .ويالحظ ان كل دراسة تناول  المي وم بصورة منيردة ولم تكن شاملة . انتقال الساكنين الى موقع اخر 
 :اليرضية / ال دف / المشكلة البحثية .10

 .معرفية حول رضا الساكنين في البيئة السكنية  محليا توجد فجوة  :المشكلة البحثية 
 .محليارضا الساكنين في البيئة السكنية ب علقدراسة واغناء مايت  :ال دف  

 البيئة االجتماعية  مؤشرا حقق من خالل خصائص البيئة المادية و تيان رضا الساكنين ييترض البحث : البحث  فرضية

 :استمارة االستبيان . 11
 :والتا تتضم  المفرفا  االتيل ( 1-الملحق)تم تصميم استمارف االستبيا  الموضحل يا 

 .  وامل و  السانني  مرلوما .1
 .اس لل تترلق برضا السانني  و  الوحفف السننيل ويضاهاتها .2
 .اس لل تترلق بال فما  الرامل للحا   .3
 .اس لل تترلق بالمؤشرا  االاتماويل التا تحفق الرضا السانني   .4

و  مافف اقامتاأ  التفال وا  مما  يفيمهاا يااب ا  تنا . مسان ( 21) مفافر ا  وشاوا يل وينال ولا  االستبيا  استمارف تمرير تم
 .يا منطفل الفراسل المنت بل ( سنوا   (5
 :القياس .12
 : اسلوب القياس  .12.1

ما   اذ  الففارا   تتاأل   ".يفارا  لينار " او ماماوع اإلااباا  المحصالل حاول بأناأ : تم اوتماف مفياس لينر  الذي يرار  
وترااف طريفاال ليناار  ماا  .  س يسااترمل لتحفيااف فرااال الموايفاالالاااذع و ااا املاال تحاافف ساالونيل مااا, والساالم و ااو مفيااا: قساامي 

. رل االست فام يا قياس االتاا ا  الرلميل والبحوث التربويل والنفسيل واالاتماويل , ال تصار ا الوق  والاهاف  الطرق الشا
 مفياس مرتمفا و  .ر  مفياس لينر  يتميز بالسهولل يا التصميم والتطبيق والتصحيح وارتفاع فرال ثباتأ وصفقأ 

 الث ثا وال ماسا: احصا يا ول  نووي   
 .غير راضا  -محايف– راضا  :الثالثي المقياس* 
 .غير راضا تماما   -غير راضا -محايف– راضا-راضا تماما   :الخماسي المقياس* 
 غير" رو "رفري ال" ماإ :منها بفالا  واست فام) محايف( نلمل استرمال وفم  و المفياس  ذا يا الشا رل األ طاه و  رما

برف  .لينر  مفياس ألنها رساس )محايف(  نلمل است فام  و والصحيح ر طاه  ذ  ونل "ما حف موايق إل " رو "متأنف
نما يمن  امع إاابا  مامووا  م  الاذوع  فاالنتهاه م  اإلاابل ول  اميع األس لل, يمن  تحليل نل اذع ول  حف

األول  اوتبار ا قيم تراتبيل والثانيل : ويمن  تحليل النتا ج بناه ول  طريفتي . موولللحصول ول  نتيال اماويل لنل ما
ونف اوتماف نتيال ا تبار . و ناك ا ت   ول  تحفيف ري م  الطريفتي  رافى(.  interval-level)اوتبار ا قيم يترا  

 ي متوسطأ ينو  وسيط رو منوال وليس ومل(  bar chart)لينر  نفيمل تراتبيل, ُتمثل النتيال نرسم بيانا شريطا 
يحفف المتوسط الحسابا االتاا  حيث اشار لينر  ال  الفيم المتوسط المراح افنا  لتحفيف فرال  .12]ي, المجيد عبد[مرفل

 (:وفم الرضا  -الرضا )
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 .وبارف نل نحو( راضا غير) يمثل (1,66 إل  1)-ر 
 .بارف و نل نحو( محايف) يمثل( 2,33 إل  1,67) م  -ب
 ] 145ي ,رينسيس  [ . وبارف  نل نحو( راضا) يمثل (3 إل  2,34 )م  -ج

 :وسيلة القياس .12.2
 .الست راج النتا ج ورسم الم ططا  المطلوبل (   spss)م برنامج اتم است ف 

 : الدراسة العملية   13.
 : وصف منطقة الدراسة . 1. 13

 المنااطق ما  وففا و ا تضم, التا انش   يا السيتنا  م  الفر  الماضا , تم انت اب منطفل البنرلا يا  محايظل بابل 
 ما  وقسام الملراب وحاا لوباأ وارب واراضاا المرلماي  وحاا فاناأ ومنطفأ الطرب وحا الرياق وحا السنك فور مثل والفرى
 م  سنانها اغلب ا  ولما النسب ووريفل الف ل متوسطل م  ي ل ينحفرو  الحا سنا  واغلب. الخ شطا البو السايلو حا

تام ا تياار حاا  [http://wikimapia.org], ومتينال طيبل و قا  الحا ا الا اغلب تامع .م  المه  الم تلفل و المثففي  
فا ارف  [ (.7428االياراف اماا وافف يهاو ),   ( 1131 ييهاا  او وافف المساان ), ياا منطفال البنرلاا ( 122محلال )المرلماي  
 (ب,ر3)ا الشنل نما ي  2010]/ بابل/االحصاه 

  

 google earth .com :المصدر/ منطقة الدراسة ( ب3)الشكل google earth .com: المصدر/ موقع مدينة الحلة نسبة الى العراق(أ3)الشكل

 :نتائج الدراسة العملية . 14

 :الخصائص االسرية . 14.1

مااانهم مااا  الاااذنور بينمااااا ( %57.1)ا  : نسالاااا -ر: تباااي  نتاااا ج التنااارارا  ال صاااا ي االساااريل للرينااال ييمااااا ي اااي 
-41)اومااار م 14.3) )%,( 40-31)مانهم تتارواح اوماار م باي  ( 28.6)%ا  : الرمار  -ب, ما  االنااث ( 42.9%)

ماانهم  ااارياي  ( (%28.6ر  :الترلااايم  -ج. يمااا يااوق 60اوماااار م %( (14.3 ( (60-51اومااار م  (42.9%), ( 50
يريشااو  يااا ( 14.3)%واااف ا  : ماافف االقاماال  -ه.نلياال   اارياي   %28.6) ),  اافامر ي  ااريا (%42.8 ),اوفافياال 

ما  النثار ما  ( (%14.3 ,( واام15-6) باي ( %42.8), ( اواوام 3-5)بي  ( (%28.6 ,المنطفل منذ انثر م  وامي  
وع السان  نا -ه. مانهم مساتأاري   (%28.6 ,منهم مالني  للمساان  ( %71.4)ا  حوالا : ملنيل المسن   -ه. وام 16
يمتلناااو  مساااان  ( 23.8)%شااابل متصااالل و  (%23.8)مااا  الرينااال يمتلناااو  مساااان  منفصااالل و( (%33.3ا  حاااوالا : 

 .يملنو  مشتم   ( %19.0)متصلل 
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 :رضا الساكنين عن خصائص الوحدة السكنية  . 14.2

%  قااع المساان   بنسااابلمو , ( 61.9% )شاانل المسااان  بنساابل  -اوضااح  النتااا ج ا  السااانني  يشاااررو  بالرضااا واا  
نمااا يوضااح الشاانل , الرضااا واا  المفاارفا  اواا   ( 2)يوضااح الااافول  (.23.8)%  يضاااها  المساان  بنساابل , (  71.4)
 التااا الساان  يضاااها  نسااب( 5) ويوضااح الشاانل,  صااا ي الوحاافف السااننيل المتوسااط الحسااابا لرضااا السااانني  واا  ( 4)

  السانني  يحتااها

   المصدر نتائج الدراسة العملية/ خصائص الوحدة السكنية عن رضا الساكنين( 2)الجدول 

االنحراف  غير راضي محايد يراض المقياس رضا الساكنين عن مؤشرات المسكن
 المعياري

 النتيجة المتوسط

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

 راضي 2.619 0.66 9.5 19.0 71.4 نسبة موقع  المسكن؟ عن رضاك مامدى.7

 محايد 1.904 0.76 33.3 42.9 23.8 نسبة مامدى رضاك عن فضاءات المسكن.7

 راضي 2.34 ىاالولالنتيجة 

غير راضي عن  اإلجابة كانت إذا .0
 ؟فما هو السبب؟ ، فضاءات المسكن 

 

    ج    ى ف  ء     غ          
  ع    

     ج    ى ف  ء    د   

 42.9 38.1 19.00 نسبة

راضاااا حساااب مفيااااس لينااار  ( 2.34)نااااف اناااأ حصااال ولااا  ( رضاااا الساااانني  وااا   صاااا ي الوحااافف الساااننيل )لنتاااا ج  براااف فراسااال الاااافول الساااابق
 . الث ثا

 

 

 

 
 

 

 :رضا الساكنين عن الخدما  العامة . 14.2

    (47.6)%هار  اولا  نسابل رضاا الساانني  وا  ال افما  الرامال ياا الموقاع الساننا حياث اظ( 3)يوضاح الاافول 
( 6)ثم باقا النسب نماا موضاح ياا الاافول  ويوضاح الشانل  (38.1%)التااريل  بنسبل   فما ال فما  الترليميل ويليأ ال

 .متوسط رضا السانني  و  ال فما  الرامل يا الموقع السننا 

 

 
 

نتائج  :المصدر/  نسب فضاءات السكن التي يحتاجها الساكنين (5)الشكل 

  الدراسة العملية

المتوسط الحسابي لرضا الساكنين عن خصائص الوحدة ( 0)الشكل 

 لية نتائج الدراسة العم :المصدر/ السكنية
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 مليةنتائج الدراسة الع :المصدر/ العامة رضا الساكنين عن الخدمات( 7)الجدول 

 النتيجة المتوسط راضيغير  محايد يراض  رضا الساكنين عن مؤشرات

 

 

ألي درجة أنت 
راٍض عن الخدمات  

 العامة التالية 

 المحيطة بمسكنك

 محايد 1.80 19.0 42.9 38.1 نسبة ؟ الخدمات التجارية  .1

 محايد 2.23 23.6 28.6 47.6 نسبة ؟ الخدمات التعليمية  .7

 محايد   2.00 28.6 42.9 28.6 نسبة ؟ لترفيهية المساحات ا. 7

 محايد 2.04 23.6 47.6 28.6 نسبة ؟المطاعم والكافتيريات  .0

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

 محايد 2.23 23.8 28.6 47.6 نسبة

 غير راضي 1.57 51.1 34.6 14.3 نسبة االرصفة والمماشي؟.4

 محايد 2.00 28.6 42.9 28.9 نسبة ستوى الضوضاء ؟م.2

 غير راضي 1.61 46.4 39.3 14.3 نسبة انارة الشوارع؟.3

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

 محايد 2.046 33.3 42.9 23.8 نسبة ؟المجاريوخدمات الماء  .11

 محايد  2.09 33.3 42.9 23.8 نسبة  ؟ الخدمات الطبية  .11

 محايد  1.922 نتيجة الثانيةال

حسااب " محايااف( " 1.922)ناااف انااأ حصاال ولاا  (  الراماال رضااا السااانني  واا  ال اافما )براف فراساال الااافول اواا   لنتااا ج 
 .مفياس لينر  الث ثا

 :رضا الساكنين عن مؤشرا  البيئة االجتماعية   14.3

ثاام %( 7114)االنافماج  االاتماويال  حيااث اظهار  اولاا  نسابل للشااروررضاا السااانني  وا  المؤشاارا  ( 4)يوضاح الااافول 
 .متوسط رضا السانني  و  المؤشرا  االاتماويل  ( 7)ويوضح الشنل , باقا النسب نما موضح يا الافول 

 نتائج الدراسة العملية:المصدر / رضا الساكنين عن مؤشرات البيئة االجتماعية ( 0)الجدول 

 النتيجة المتوسط ال محايد نعم المقياس رات الحياة االجتماعية ؟رضا الساكنين عن مؤش

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

خارج مختلفة  نشطةاأل ممارسة من تتمكن هل .7
 بالرضا؟ تشعركمسكنك 

 محايد 2.04 14.3 66.7 19.0 نسبة

 محايد 2.00 42.9 14.3 42.9 نسبة باالندماج مع الجيران تشعر هل. 7

 نعم 2.66 4.8 23.8 71.4 نسبة ؟  بالخصوصيةهل تشعر  .0

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

 ال 1.95 28.6 38.1 33.8 نسبة  هل تشعر باالمان في حيك ؟.4

 نعم 2.34 النتيجة الثالثة
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 . حسب مفياس لينر  الث ثا" راضا" 2.34))ناف انأ حصل ول  (   االاتماويل ضا السانني  و  المؤشرا ر )برف فراسل الافول او   لنتا ج 

 

 

 

 
 
 العالقة بين المتغيرا . 14.4
) بي  رضا السانني  و   صا ي المسن  وال فما  الرامل ونما موضح ياسالبل اظهر  نتا ج الفراسل واوف و قل  -

 (1الشنل 
اسل واوف و قل موابل بي  رضا السانني  و   صا ي المسن  ومؤشرا  البي ل االاتماويل ونما اظهر  نتا ج الفر  -

 (9الشنل ) موضح يا
) بي  رضا السانني  و  ال فما  الرامل والبي ل االاتماويل ونما موضح يا سالبلاظهر  نتا ج الفراسل واوف و قل  -

 (11الشنل 

 

 

 

 

 : االستنتاجا  15.

 .السانني  نانوا يشررو  بالرضا و  وحفاتهم السننيل ويضاهاتها  توصل البحث ا  .1
شرور السانني  بالرضا و  البي ل المافيل متباي  بي  راضا و  الوحفف السننيل ومحايف و  ال فما  الرامل يا الحا  .2

 .السننا 
ا و  مؤشرا  الحياف توصل البحث ال  ا  شرور السانني  بالرضا و  البي ل االاتماويل م    ل شرور م بالرض .3

 .االاتماويل 
توصل البحث ال  ا  اول  رضا للسانني  نا  و   صا ي الوحفف السننيل يليها مؤشرا  االاتماويل ثم يليها  .4

 .ال فما  الرامل يا الحا  
 ظهر وفم الرضا و  ال فما  الرامل ييما ي ي االرصفل والمماشا وامع الفمامل وانارف الشارع  .5
  الوحفف السننيل بسب صغر مساحل الفضاها  ووفم توير يضاها  ر يسل اانني  و  يضاهظهر وفم رضا للس .6

 .و فميل ونف المستوى المناسب 
 .ظهر وفم رضا للسانني  حول و قل السانني   بالايرا  وانفمااهم مرهم ممايشير ال  وزلل السانني   .7

دمات العامة العالقة بين رضا الساكنين عن الخ( 11الشكل)

 نتائج الدراسة العملية/ ومؤشرات البيئة االجتماعية

 

العالقة بين رضا الساكنين عن الوحدة السكنية ( 3)الجدول 

 نتائج الدراسة العملية /ومؤشرات البيئة االجتماعية

 

  
العالقة بين  رضا الساكنين عن الوحدة السكنية ( 9)الشكل

 ة العمليةنتائج الدراس /والخدمات العامة

 

 

 

 

نتائج الدراسة :المصدر / المتوسط الحسابي لرضا الساكنين عن خدمات الحي( 4)الشكل 

 (العملية 

المتوسط الحسابي لرضا الساكنين عن مؤشرات ( 2)الشكل 

 اتج الدراسةتن)المصدر/ االجتماعية  البيئة

 

 

 

 (  ع        ع     
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لوحفف السننيل وال فما  الرامل ومؤشرا  البي ل اظهر  الفراسل ا  الر قل موابل بي  رضا السنني  و   صا ي ا .1
 .مما يفل ول  ا  رضا السانني  يتحفق بتنامل مفرفا  البي ل السننيل المافيل واالاتماويل, االاتماويل 

 
 : المصادر16. 

 :المصادر العربية  1.16
ق         ج  ( أل ـ ــ    عـ ــ  فـ   ألد ء ق ــ س)   ع        ق "   ألد ء    ق ــ س    قـ  ـ   ـ  ه ـ ",  ــ د  أ ـ ـد. د.أ,    ج د    د .4

 .    3149,      ض ,              ,   د      

ق   ه د   ,         ج     "     ث         د          قع   ع                 ه      ثق ف    الج              " ,          د     , طه  .3
 .  3141ف  ط   – ج ح ج  ع    ,   ع     

 .   3141/      / د      ال   ء  .9

 .  4393     س,     أ   ف ,(  إل    زي)            ق  س    ث أ   ب      ,      س .1
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 استمارة االستبيان (  )ملحق 

 الرحيم الرحمن اهلل بسم
 الباحثتان:المصدر/  مناسبةاها الميردة التي تر  أمام (صح  ) بعالمة اجب

 

 معلوما  عامة عن الساكنين  : اوال 

 انث           ذنر   الانس .1
 يما يوق 61             61-51               51 -41             41 -31               31-21   الرمر. 2
    فنتورا      مااستير   بنلوريوس        طالب اامرل              ريج مرهف            لاوفافي    المستوى الرلما  ؟. 3
 وام  16انثر م   وام         15-6    اووام          5 -3          اقل م  وامي           منذ مت  ان  تريش يا مسننك؟.4
 مستاار         مالك     ل ان  مالك ام مستاار ؟.5

 مشتمل                 شفل           مسن  متصلل     مسن  شبل متصلل         مسن  منفصلل      مانوع الوحفف السننيل التا تسننها ؟.6

                                   ما مدى رضاك عن مسكنك:  المسكن وفضاءات: ثانيا  
مسننك  وااهل .1 راضا  غير    محايف         راضا        
راضا  غير   موقع  المسن  .2 راضا       محايف         

راضا  غير   يضاها  المسن  . 3 راضا       حايف  م       

 و  يضاها  مسننك  إذا نان  اإلاابل غير راضا.4
 , يما  و السبب

 الحاال ال  يضاها   فميل     الحاال ال  يضاها  مريشيل          صغر المساحل        

                         بمسكنك المحيطة التالية العامة الخدما  عن مدى رضاكما :الخدما   العامة :ثالثا 
التااريل ال فما . 1 راضا  غير    حايف  م            راضا          
ال فما  الترليميل .2 راضا  غير    حايف  م            راضا          
المساحا  الترييهيل. 3 راضا  غير    حايف  م            راضا          

المطاوم والنايتيريا . 4 راضا  غير    حايف  م            راضا          

األرصفل والمماشا. 5 راضا  غير    حايف  م            راضا          
التا  المنطفل/ت فم الحا التا المواص   الرامل. 6

 بها تسن 
راضا  غير   حايف  م            راضا          

راضا  غير   امع الفمامل  فمل.7 محايف               راضا               
راضا  غير     رنارف الشوارع .1 حايفم               راضا                 

 يلي عما بالرضا تشعر درجة ألي
راضا  غير   الضوضاه مستوى.9 محايف          راضا                    

راضا  غير   ييأ تسن  بالحا الذي  فما  المياف مستوى .11 حايفم         راضا          
 راضا غير   محايف          راضا           ال فما  الطبيل . 11

 :االجتماعية التالية البيئة مؤشرا  
   ال   نوواما         نرم    مريحل؟ حياف تريش رنك تشرر  ل .1

   ال   نوواما         نرم    بالرضا م تلفل تشررك رنشطل ممارسل م  تتمن   ل.2

   ال   نوواما         نرم    مسننك؟ يا بالراحل تشرر  ل .3

   ال   نوواما         نرم    ؟  الايرا  مع باالنفماج تشرر  ل .4
   ال   نوواما         نرم    ؟ الفا لا االنساام تشرر  ل.5
   ال   نوواما         نرم     ل تشرر باالما  يا حيك .6


