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 التـقييم البيئى واالجتماعى للنمو األخضر فى محافظة القـاهرة
 )كأحد مؤشرات جودة الحياة(

                 [8] 
 (2)معوض بدوي معوض -(2)إجالل إسماعيل حلمى -(1)مصطفي محمد صالح

 (2)عبدربه عدـان مسـحن
كلية  (2 واالحصاءدارة العامة إلحصاءات البيئة، الجهاز المركزى للتعبئة العامة ( اإل1
 ، جامعة عين شمسداباآل

 

 المستخلص
تهددده هددلد الدراسددة تلدد  التعددره علدد  العو ددة بددين النمددو األلبددر وجددودة الحيدداة البيئيددة 

وبعد  لصدائ  ورصدد مششدر النمدو األلبدر ومسدتوياتة، ، واالجتماعية في محافظدة الاداهرة
كمددا تهددده ، والميدداد وجددودة الحيدداة السددكنيةالمحيطددة وتلددوث الهددواء  السددكان وربدداهم عددن البيئددة

أدى التوسدددد   حيددددث، وفاددددا للمعددددايير العالميددددة النمددددو األلبددددرتحديددددد التفيددددر فددددي الدراسددددة تلدددد  
مددن األرابدددي الصددالحة للزراعدددة المملوكدددة  %80الحبددرغ ريدددر الرسددمي فدددي الادداهرة لبددديا  

علدد  مدددى  العشددوائيةبسددبب التوسدد  فددي مندداط  الزحدده ، (UNDP, 2004)للاطددا  اللددا 
مدنه  ال ونو دد اسدتلدم البداحث .( Denis and Sejourne, 2002)السنوات اللمس المابدية 

بلد   األسر المعيشية من عشوائيةعلي عينة طباية ومنه  المسح االجتماع   التحليل  الوصف 
ثوثددة مندداط  ملتددارة تمثددا أنمدداط السددكن األكثددر شدديوعا فددي محافظددة  مددنأسددرة  (282) وامهددا 

عددا مدن  وناستلدم الباحث كما، مناط  وب  اليدو  الااهرة وه  المناط  الملططة والعشوائية
الددوزن ، و األهددداه ومنهددا اإلسددتبانة التددي صددممت لصيصددا لهددلا الفددر  داألدوات لتحايدد  هددل
 كمدا تدم معالجدة بياندات، 2017 كان محافظدة الاداهرة لعدامسدلبياندات تعدداد  الطبا  البعدى وفاا

الحسدددابية بإسدددتلدام الطددر  اإلحصدددائية للكشددده عددن الفدددرو  الفرديدددة بددين المتوسدددطات  الدراسددة
توصددلت الدارسددة تلدد  وجددود عو ددات  و ددد ،2ومعامددا اإلرتبدداط ومعامددا كددا واإلنحددراه المعيددارى

توى النمددو األلبددر المتدددن  والمتوسدددط المندداط  لات مسددرتبدداط ومسددتوى داللددة بددين كددا مددن ا
كمدا أوبدحت ، ت الدارسدةاوبع  متفير التعليم  محا الميود والمشها الفئة العمرية و و والعال  

( 2017لعدام) أ سام محافظة الاداهرةمششر النمو األلبر ف  اللاصة بتوصيه نتائ  الدراسة 
العشدوائية ومنداط  وبد  تنلفا   يمة متوسط نصديب الفدرد مدن النمدو األلبدر فد  المنداط  

حصدائية تفدرو  لات داللدة كما توصدلت الدراسدة الميدانيدة تلد  وجدود ، المناط  الملططةاليد و 
واسددتنادا تلدد  المسددح  .النمددو األلبددر تسددتويافددي تادددير عينددة الدراسددة لجددودة حيدداتهم تعددزى لم

، يمكددن االسددتنتان بددةن جددودة ( = 0,05)للبيانددات االجتمدداعي للعينددة والتحليددا اإلحصددائي 
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 وبد  اليددلتوفدا كبيدرا بدين أنمداط السدكن الملتلفدة فدي منداط  تالحياة والنمو األلبر تلتله 
( والمنددداط  مطريدددة)مثدددا المدددرن وال العشدددوائيةعزبدددة الهجاندددة ومنشدددةة ناصدددر(، والمنددداط   )مثدددا

س أهميدة الحفداظ بدرورة ردر ببللك توصي الدارسدة والنزهة(.  الملطط لها )مثا مصر الجديدة
لاصدة فد  المددن  الحددائ  مدن ممكدن  ددر أكبدر زراعدةب النمدو األلبدرعلد  البيئدة وزيدادة 

  وا تصادية.الاديمة الاائمة لما له من أهمية بيئية واجتماعية ونفسية 
 

 المقدمة
مرب   كم( 165) ميا 100 بعد عل  مصر من الشمالي الجزء في محافظة الااهرة تا 

 وتبل ، السويس  ناة كم عن( 120) ميو 75 حوالي تبعد كما، المتوسط األبي  البحر من
 منطاة وتمتد، مربعا كيلومترا (453) مربعا ( ميو175اإلجمالية ) محافظة الااهرة مساحة

 وتمتد، (مرب  كم 86369) مربعا ( ميو 33347 تل ) مجاورة مدن تبم الت  العاصمة
 والنزهة الشماا في والسوم المرن من النيا لنهر الشر ية البفة عل  جفرافيا الااهرة محافظة
 46وتبم ، ح  38 تل  تداريا وتناسم الجنوب، في والتبين حلوان تل  شر ا نصر ومدينة
كيه أن ( http://worldpopulationreview,comأيبا ) وتوبح لريطة مصر،  سم

الشر ية والصحراء الفربية، فهي الااهرة هي ناطة التااء الوجهين البحرغ والابلي، والصحراء 
ليها و د احتا مو عها مركز العاصمة منل  .ناطة االرتكاز األساسية التي يسها االنتااا منها وا 

ال يوجد بها األحياء الشعبية ، ولللك فان الااهرة تجم  بين الاديم والحديث، أاله السنين
و د بل  عدد سكان محافظة الااهرة  ،المنتشرة واألحياء لات التلطيط المنتظم والمبان  الشاهاة

الجهاز المركزى للتعبئة ، ( نسمة )التعداد العام للسكان واالسكان والمنشةت9،539،673)
نسمة لكا كيلومتر  376،19وتبل  الكثافة السكانية في الااهرة ، (2017العامة واالحصاء، 

ظهر التوس  الحبرغ اد ل ،في العالم 37ميا مرب (، والتي تحتا المرتبة  /180،50مرب  )
وفي محافظة الااهرة  ،الااهرة باعتبارد نتيجة فعلية للتحبر الزائه حافظةرير الرسمي في م
من األرابي الصالحة  %80مويين نسمة في مناط  رير رسمية عل   7يعيش أكثر من 

وبل  النمو السكاني  (United Nations UN , 2001) .للزراعة المملوكة للاطا  اللا 
ويادر أن  (.Denis & Sejourne, 2002٪ )0،8لسنوغ في المناط  رير الرسمية بالااهرة ا

مليون فدان من األرابي الصالحة للزراعة  د أهدرت بسبب التوس  في مناط   1،5أكثر من 
الزحه رير الرسمية عل  مدى السنوات اللمس المابية، و د شهدت الااهرة نموا سريعا عل  
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ة المابية، ويرج  للك تل  حد كبير تل  وجود فجوة كبيرة بين معدا المواليد مدى العاود الاليل
وعووة عل   .شل ( 1000وفيات /  7شل ( ومعدا الوفيات بل ) 1000والدة /  30)

للك تواجه الااهرة باعتبارها المركز اال تصادغ لمصر مشكلة ألرى فيما يتعل  بتدف  الحركة 
ل  الااهرة مما يسبب المزيد من اإل ليمية اليومية حيث يسافر  آاله الركاب يوميا من وا 
وتعاني الااهرة من العديد من الابايا الصحية، بما في للك  ،االنبعاثات واالزدحام المرورغ

ويشكا تلوث  تمتلك الااهرة أعل  مستويات تلوث الهواء في العالم،حيث ، تلوث الهواء اللطير
الااهرة  بال ، ويبدو أن معايير جودة الهواء في محافظة الهواء في محافظة الااهرة مصدر  ل 
مركز الرصد البيئ  )التارير السنوى لرصد ملوثات الهواء، تزيد عن المعدالت العالمية المابولة 

وتلطيط المباني ، وتعاني محافظة الااهرة من نا  األمطار، (2018،بوزارة الصحة والسكان
تل  تةثير وعاء سوء التهوية وما يترتب عل  للك من  الشاهاة والشوار  البياة، مما يشدغ

وأبرز مصادر الفبار ، والمشكلة الرئيسية لتلوث الهواء في مصر هي الجسيمات ،ملوثات
والجزيئات الصفيرة هي مركبات الناا والصناعات وحر  النفايات في الهواء الطل . وثمة 

حلة حوا مصر )مثا الصحراء مصدر هام آلر هو الرياح الت  تنتاا من المناط  الاا
كما أن الااهرة تر د تحت ، ٪ من تجمال  الوفيات2الفربية(. ويعتاد أن ملوثات الهواء تسبب 

ويشكا تلوث الهواء مشكلة واسعة االنتشار في كثير من المدن ، "بالسحابة السوداء" ما يسم 
الرئيسي اللى يدعو للال  ويشثر شاة الملوث نتعتبر الجسيمات الكلية العالاة والمستو ، البلمة

وباإلبافة تل  للك فإن المدن البلمة التي تعاني من ، عل  صحة االنسان بشكا كبير
مستويات عالية من طا ة الحما الزائد عادة ما تواجه أيبا مستويات عالية من ثاني أكسيد 

ئة، )التارير السنوى إلحصاءات البي (SO2) ،PM10 ،PM2.5،T.S.P ،Smokeالكبريت
(هلد الملوثات يمكن أن تعما بالتآزر م  2018، الجهاز المركزى للتعبئة العامة واالحصاء

بعبها البع ، مما يشدغ تل  تفا م المشاكا الصحية. كما أن الملوثات الناشئة عن انبعاثات 
.  المركبات هي أيبا السبب الرئيسي لتدهور جودة الهواء في المدن البلمة مثا الااهرة

وتاييمه بيئيا واجتماعيا لما له من النمو األلبر أهمية دراسة و ياس مششر  ا تبرزومن هن
توازن اإليكولوجية البيئية و ، مكافحة تلوث الهواء وتنايته ف  محافظة الااهرةفي  دور كبير
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با يعد أيبا ، وأنسا ها يتمثا في جودة الحياة البيئية واالستمتا  بالبيئة الطبيعية والحياة البرية
 . أهم المششرات للحكم عل  مدى تادم الدوا

 

 مشكلة الدراسة
بعنوان  (2002) كاثرين دراسة تمبسون،بعد تطو  الباحثون عل  الدراسات الساباة ك

 Urban open space in the 21, st)المناط  المفتوحة في الارن الحادغ والعشرين

century, Catharine Ward Thompson،  (2003الزعفران  )عباس محمد ودراسة 
، دراسة الموسوغو ، المشكلة وامكانيات الحا، بعنوان المناط  اللبراء في الااهرة الكبرى

مدينتي  أهمية المساحات اللبراء ونظم تصميمها في المدن بعنوان ( 2009محمد عرب ) 
 جمهورية، وزارة الثاافة، دراسة الجهاز الاومي للتنسي  الحبارغ، و دبي وصبراتة نمولجا

أسس ومعايير التنسي  الحبارغ للمناط  المفتوحة  بعنوان (2010)العربية مصر
معو ات توفير المناط  ( بعنوان 2013يراوى )هشام العبد الدودراسة ، والمسطحات اللبراء

 تاريروسبا تطويرها، والالملططات الهيكلية باطا  رزة  المفتوحة والمسطحات اللبراء في
السنوى لرصد التارير  ( بعنوان2018) البيئ  بوزارة الصحة والسكانمركز الرصد ل السنوى

( بعنوان 2018) والنشرة السنوية للجهاز المركزى للتعبئة العامة واالحصاء، ملوثات الهواء
توازن أن النمو األلبر هو مفتاح  توصا الباحثون تل ، النشرة السنوية إلحصاءات البيئة

من جهة راني والسكني من جهة والكفاءة البيئية والصحية بين النمو العمالنس  االيكولوج  
مجابهة تلوث الهواء وتنايته لاصة ف  المدن الاديمة الاائمة ووب  للك عل  رأس ألرى و 
والحدائ  العامة أصبح بروريا  اءفإن وجود المناط  المفتوحة والمسطحات اللبر  ،االولويات

باإلبافة لما  ،ناط  تريح النفس وتهدئ األعصابالسكان من الناحية النفسية فهلد الم ءلهشال
ثار عل  الجانب اال تصادغ بتوفير فر  عما لعدد كبير من السكان بصورة مباشرة آلها من 

، أو رير مباشرة من لوا األنشطة اال تصادية المتعلاة بهلد الفرارات والمسطحات اللبراء
وتبرز أهميتها  ،منه بمن مشاري  ألرىعدا عما تحااه من دلا للمدينة والدولة حيث يستفاد 

الفرارات وسط األبنية  هلدوأثارها عل  الجانب البيئي فتحد من التلوث والبوباء ووجود 
ستعما عل  تحداث تفيير منالي من لوا عما تيارات هوائية والسماح ألشعة  والعمارات
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ة البناء البوئي للنباتات الشمس بالوصوا تلي األبنية المجاورة باإلبافة لما يترتب عل  عملي
، ساعد للك في تحسين بيئة المدينة عمرانيا ومناليا النمو األلبرزداد اوكلما ، واألشجار

والجهود الوزمة لحمايتها األهتمام بالحدائ  والمسطحات اللبراء للك تلي زيادة حيث يشدى 
 العمران . من االمتداد 

 

 تساؤالت الدراسة
البيئية  راثما ه  اآل الدراسة ف  التساشا الرئيس  التال :يمكن بلورة تساشالت 

المناط  لات مستوى النمو األلبر  واالجتماعية للنمو األلبر عل  جودة حياة سكان
( والمناط  العشوائية( والمناط  لات مستوى النمو األلبر المتوسط )وب  اليدالمتدن  )

أهمية النمو األلبر لحياة السكان  ومدى، )الملططة( لات مستوى النمو األلبر العال 
 : رعيةفيتفرع منه عده تساؤالت و 
 المناط  فيالبيئية لات الصلة االجتماعية و الحياة  جودةالعو ة بين النمو األلبر و ( ما 1)

 الااهرة؟ ف  محافظة ومناط  وب  اليد والمناط  العشوائية الملططة
 :هذا التساؤل عدة تساؤالت فرعية وينبثق من

، والمياد الهواء مثا تلوث الاابلة للاياسالبيئية المششرات األلبر و  ما العو ة بين النمو -أ
 ؟تجاهاتها والمناط  المتةثرة بهااوتركيز الملوثات وكمياتها و 

بين المناط  لات مستوى النمو األلبر المتدن  )وب  اليد( والمناط  لات ما العو ة  -ب
( والمناط  لات مستوى النمو األلبر العالي العشوائية) مستوى النمو األلبر المتوسط

مثا متوسط حجم األسرة واألمية  المششرات االجتماعية اإلحصائيةوبع   )الملططة(
 والتسرب من التعليم؟

 الرسمية والمناط  العشوائية الملططة المناط  ومششراته في األلبر النمو مستويات ( ما2)
 الااهرة؟ ومناط  وب  اليد بمحافظة

 وينبثق من هذا التساؤل تساؤالت فرعية:
ماتوصيه أ سام محافظة الااهرة طباا للمعيار العالم  للنمو األلبر بناء عل  تاييم  -أ

 الوب  الراهن والوب  المستهده وحجم الفجوة بينهما؟
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 الااهرة؟ محافظة ف  المناط  المحرومة لتطوير الماترح والتصور المستابلية ما الرشية -ب
عن بعد ونظم المعلومات ستشعار ستلدام تانيات اإلا( كيه يمكن تاييم النمو األلبر ب3)

  ؟الجفرافية
 :فرعيةتساؤالت  التساؤل هذا من وينبثق

 الجفرافية؟نظم المعلومات  الااهرة بإستلدام ف  محافظة األلبر النمو ماهو تطور -أ
 الااهرة؟ محافظة عل  البيئية وآثارد األلبر للنمو المتو   ماهو التنبش -ب
والمناط   الملططة ما اللصائ  االيكولوجية واالجتماعية واال تصادية لسكان المناط  (4)

 الااهرة؟ وينبث  من هلا التسشاا تساشال فرعيا: ف  محافظة ومناط  وب  اليد العشوائية
 ومنداط  وبد  اليدد العشوائيةوالمناط   الملططة تادير جودة حياة السكان ف  المناط ما )أ( 

 جراء تطور النمو األلبر ف  محافظة الااهرة؟
 كا في لبراء لصائ  ووجود أحيائهم، في الحياة جودة عن المستجيبين ربا مدى ما (5)

 السكنية واللدمات الترفيهية؟ المراف  تل  الوصوا ودرجة حي،
 

 أهمية الدراسة
وأنسا ها  في توازن اإليكولوجية البيئيةدورًا مهمًا النمو األلبر عب يل :األهمية النظرية

هتمام االستمتا  بالبيئة الطبيعية والحياة البرية، كما يعد االجودة الحياة البيئية و يتمثا في 
لألررا  الترويحية أحد أهم المششرات للحكم عل  مدى تادم المسطحات اللبراء بالنباتات و 
يحا  جانبين األوا بيئي من لوا المعادلة والموازنة بين  النمو األلبرإن زيادة الدوا، للا ف
ب وب  رشية لمما يتط، ة والكفاءة البيئية والصحية في المدينةهني والسكني من جراالنمو العم

 النمو األلبر  حساب لني عانمو العمر لتلطيطية وتصميمية لمعالجة االلتوا الحاصا ل
ما زالت األرابي اللبراء تشكا أهم استلدامات  حيث ،المليونية مثا الااهرة  دالا المدن

الدولية نظرًا لحفاظها عل  و األر  الترويحية العتبارها مراكز هامة لجلب السياحة الوطنية 
السياح والتي لم يفيرها السكان و البيئة الطبيعية الفطرية بتلك المناط  التي ينشدها العديد من 

 سكان. فعا ال
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تحاي  بعد بيئي وصحي دالا النسي   :البيئي للدراسة لتطبيقية والبعداألهمية ا
ف   نلفا  مستويات النمو األلبراوللك عن طري  مواجهة ، العمراني لمحافظة الااهرة

في المناط   ربدع  المناط  الملططة والمناط  العشوائية ومناط  وب  اليد، وتحديد التفي
تيفاء هلد النسبة  ومدى، ظة الااهرةمحاف مساحة اللبراء مساحاتها ونسبتها تل  المفتوحة

ستفادة من الدراسة في عملية األو ، للحاجة الفعلية للسكان، ومعرفة أكثر األماكن المحرومة
 .الاديمة الاائمةفي المناط  التنمية البيئية والسيما 

 

  أهداف الدراسة
البيئية اآلثار التعره عل  : يمكن بلورة أهداه الدراسة ف  الهده الرئيس  التال 

واالجتماعية للنمو األلبر عل  جودة حياة سكان المناط  لات مستوى النمو األلبر 
المتدن  )وب  اليد( والمناط  لات مستوى النمو األلبر المتوسط )العشوائية( والمناط  

. أهمية النمواأللبر لحياة السكان ومدى (،لات مستوى النمو األلبر العال  )الملططة
 :فرعية أهداه ويتفر  منه عدد

 فيالبيئية لات الصلة االجتماعية و الحياة  جودةالعو ة بين النمو األلبر و  عل  ه( التعر 1)
وينبثق من الااهرة،  ف  محافظة ومناط  وب  اليد والمناط  العشوائية الملططة المناط 

 هذا الهدف أهداف فرعية:
الاابلة البيئية مجموعة ملتارة من المششرات األلبر و  العو ة بين النمو التعره عل  -أ

تجاهاتها والمناط  المتةثرة او وتركيز الملوثات وكمياتها ، والمياد الهواء مثا تلوث للاياس
 .بها

( اليد وب ) المتدن  األلبر مستوى النمو لات العو ة بين المناط  التعره عل  -ب
 مستوى النمو لات والمناط ( العشوائية) المتوسط األلبر مستوى النمو لات والمناط 
مثا  مجموعة ملتارة من المششرات االجتماعية اإلحصائيةو ( الملططة) العالي األلبر

 متوسط حجم األسرة واألمية والتسرب من التعليم.
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 والمناط  العشوائية الملططة ومششراته ف  المناط  األلبر النمو مستويات د( رص2)
 فرعية: الااهرة وينبث  من هلا الهده أهدافاً  بمحافظة ومناط  وب  اليد

توصيه أ سام محافظة الااهرة طباا للمعيار العالم  للنمو األلبر، وللك بناء عل  تاييم  -أ
 الوب  الراهن والوب  المستهده وحجم الفجوة بينهما.

 .الااهرة محافظة ف  لتطوير المناط  المحرومة وتصورماترح مستابلية رشية وب  -ب
تاييم النمو األلبر من لوا تانيات االستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجفرافية  (3)

 فرعية: لتحديد أولويات اإلصوح التلطيط  وينبث  من هلا الهده أهدافاً 
 الجفرافية.نظم المعلومات  الااهرة باستلدام ف  محافظة األلبر النمو رصد تطور -أ
 الااهرة. محافظة عل  البيئية وآثارد األلبر للنمو المتو   بالتفير التنبش -ب
 الملططة الكشه عن اللصائ  االيكولوجية واالجتماعية واال تصادية لسكان المناط  (4)

 وينبث  من هلا الهده هدفاً  الااهرة ف  محافظة ومناط  وب  اليد والمناط  العشوائية
 : فرعياً 

رسمية جراء تطور  والفير الرسمية شبةو  الملططة )أ( تادير جودة حياة السكان ف  المناط 
  النمو األلبر ف  محافظة الااهرة.

 في لبراء لصائ  ووجود أحيائهم، جودة الحياة في عن المستجيبين ربا مدى رصد( 5)
 السكنية واللدمات الترفيهية. المراف  تل  الوصوا ودرجة حي، كا

 

 اهيم الدراسةمفـ
هو " عملية تصدار حكم علي  يمة األشياء، أو التاييم ( أن  6: 2001يبين لطاب) :التقييم

أو األفكار بهده اتلال  رارات أو تجراءات عملية بشةنها من حيث تبنيها م   الموبوعات،
وفي  تعديلها أو تصحيحها وتلليصها من نااط البعه فيها أو رفبها والعدوا عنها "،

تاترح  النمو األلبرمحاولة لتبمين االتجاهات الساباة في تعريه شاما لمفهوم تاييم 
النمو " عملية التعره علي مدغ فاعلية  بةنه النمو األلبرالدراسة التعريه التالي لتاييم 

 وللك باستلدام البيانات ) األدلة ( المتعلاة بالموارد المتاحة لتنفيل في تحاي  أهدافه، األلبر
ومدغ  وكلا العمليات التنظيمية المستلدمة في تنظيم تلك الموارد، ،النمو األلبرأنشطة 
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باإلبافة تلي اآلثار  من وجهة نظر المستفيدين، نمو األلبرتحاي  األهداه الفرعية لل
نمو وللك لوستفادة منها في وب  لطط المراحا التالية لل النمو األلبرالمترتبة علي تنفيل 

 ."األلبر
يشار الي التاييم االجتماعي بةنه " التعره علي اآلثار االيجابية  :لتقييم االجتماعىا

والسلبية للمشروعات التنموية التي  د تشثر علي انتعاش المجتم  ونوعية حياته من لوا 
 مستويات الوظائه وفر  العما، المششرات االجتماعية واال تصادية مثا توزي  الدلا،

وتعره . (,UNEP 7:2001)البنية األساسية واللدمات " كن ومستوياتها،توافر المسا الصحة،
الدراسة الحالية التاييم االجتماعي للمشرو  بةنه " عملية يمكن من لولها التعره علي اآلثار 

وللك من لوا المششرات  ،النمو األلبرعلي البناء االجتماعي للمجتم  نتيجة تنفيل  وا عةال
 .لوستفادة منها في اللطط المستابلية " تلك األثار، االجتماعية التي تعكس

بةنه " عملية التعره علي الوا    التاييم البيئي ليت FAO((11:2001 تشير :التقييم البيئى
جامعة  عرهوتاال تصادية"، –المحتما لمشرو  تنموغ ماترح من الناحيتين البيئية واالجتماعية 

ر البيئي بةنه " دراسة التو عات اللاصة بةثر التفير في ( تاييم األث89: 1989)الدوا العربية 
وتعره الدراسة الحالية التاييم البيئي بةنه " عملية يمكن من لولها التعره ، العواما الطبيعية

وللك علي الموارد الطبيعية بفر  تعظيم  ،النمو األلبرتنفيل  علي األثار المترتبة علي
 ." نمو األلبرالسلبية في اللطط المستابلية للاألثار االيجابية وتالي  األثار 

بان التعريه  ونرغ الباحثيلتوه الباحثين لللك تمفهوم نوعية الحياة يلتله  نوعية الحياة:
ته فدارك الفرد لمكانته سيا  ثااتها بانها فمة الصحة العالمية لنوعية الحياة حيث تعر ظللمن
 (. ,(Who,1409-20131403هفعاييرد وملاو ه وتو عاته ومإدراكمه الايمي المرتبط بظاون

نوعية الحياة تمثا وعي الفرد بتحاي  التوازن بين الجوانب  ئى لنوعية الحيــاة:اف اإلجر يالتعر 
هي فالجسدية والنفسية واالجتماعية لتحاي  الربا عن الحياة واالستمتا  بها والوجود اإليجابي 

 تعبر ويرى الباحثون أن جودة الحياة ،بالسعادة والربا  النفسي كما يعبر عنه فتعبر عن التوا
عن مدى ادراك الفرد أن يعيش حياة جيدة من وجهة نظرد، لالية من االبطرابات السلوكية، 
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واالنفعاالت السلبية، يستمت  فيها بوجودد اإلنساني ويشعر بالسعادة والرفاهية والربا في 
 .الحياة

م  الحد ، حسين رفاد اإلنسان والعدالة االجتماعيةهو اللغ يشدغ تل  ت: النمو األخضر
الموارد البيئية و يشدغ للتلفيه من احتماالت تعر   بشكا كبير من الملاطر البيئية و ندرة

 ئىاف اإلجر يالتعر .أجياا المستابا لملاطر تدهور النظم البيئية ونبوب الموارد األيكولوجية
 اءتلك المناط  التي تشفا مساحات لبر  هيو  اءلمناط  اللبر هو نمو ل للنمو األلبر

لرون بةنها المناط  التي يمكن زارعة عدد من األشجار الكبيرة والعالية فيها والتي أوعرفها 
  (.2009،الموسوغ) ،السكنية ءطبيعيا عل  األحيا تصنفي جماال

 

 قةالدراسات الساب
  :محورين في السابقة الدراسات تمثلت

 :النمو األخضر : دراسات حولالمحور األول
 المناطق المفتوحة في القرن الحادي والعشرين (،2002) كاثرين دراسة تمبسون، -1

(Urban open space in the 21, st century, Catharine Ward 

Thompson) 
والعشرين وتعر   الحادغ الارن في المفتوحة المناط  دورالدراسة  هلد تنا ش

التي تجارغ أنماط الحياة الجديدة، و يم األنظمة المتبعة التي االنطباعات االجتماعية والمكانية 
  انون تل  وتطر ت مستابو المدن في ستتب  التي النمالن وماهيه واالستدامةة تتجه نحو الطبيع

 تل  األنظار ستتوجه أنه الدراسة وخلصتالديماراطية  المجتمعات في المفتوحة العامة الساحات

 عل  وأكدت توسيعها يمكن ال التي والمناط  الاديمةالفرارات  لموئمة التكنولوجيا استلدام

 للتنو الفرارات  هلد أهمية وكللك، للفرارات المعمارغ التصميم في الو ت عنصر أهمية

  .الحيوغ والتنو  الحبارغ
 المشكلة ,الكبرى الااهرة في اللبراء المناط  :)2003محمد الزعفرانى) دراسة عباس -2

 مدينة اللبراء في المناط  في الشديد النا  مشكلة الدراسة تناولت.  الحا وامكانيات

 هلد م  التعاما تل  الدراسة وهدفت، المدينة أحياء عل  المناط  هلد توزي  وسوء الااهرة

 تمكانية إلى الدراسة وخلصتللحا  عامة استراتيجيات وطرح حلها تمكانية واثبات المشكلة
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 وتطويرد وحمايته الاائم الوب  منا شة لوا من الااهرة في اللبراء المناط  مباعفة
 وأوصت، للحا استراتيجيات رئيسية طرح لوا من اللبراء والمفتوحة المساحات وزيادة

 السياسي والمحور العلمية باألبحاث العلمي المحور، محاور ثوث عل  بالعما الدراسة
 .الحدائ  من ممكن  در أكبر بتنفيل التنفيلغ والمحور والسياسي الشعبي الوعي بلل 

 تصميمها الخضراء ونظم المساحات أهمية :( 2009 )عرب، محمد، الموسويدراسة  -3

 ( نموذجا( وصبراتة دبي مدينتي,المدن في

ارتباطها  ومدى العربية المدن في الحدائ  لتوزي  المكاني النمط دراسة إلى الدارسة هدفت
موافاتها  ومدى العامة النمولجية الحدائ  دراسة لصائ  العمران  واالمتداد السكان بتوزي 

 وتنسياها وتصميمها اللبراء الساحات أهمية الدراسة تناولت وقد،  والعالمية الوطنية للمعايير

 بليبيا صبراتة لمدينتي الحدائ  وا   بدراسة العمران  الحيز نموها دالا عل  المشثرة والعواما

 األساسية البيئة توفير أهمها توصيات بعدة الدراسة أوصت وقد العربية المتحدة، باألمارات ودبي

 .العربية المدينة لسكان الترويحي االكتفاء بشكا يحا  والمتنزهات الحدائ  إلنشاء
جمهورية ، وزارة الثقافة، دراسة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري -4

ومعايير التنسيق الحضاري للمناطق المفتوحة والمسطحات أسس  ،(2010مصرالعربية،)
 .الخضراء

والمصممين  الملططين إلرشاد الحبارغ للتنسي  الاومي الجهاز الدراسة عن صدرت
المطلوب  وحجمها ونطا ها موا عها تحديد من المفتوحة بالمناط  يتعل  فيما الارار وأصحاب
اإلنسان  بين التفاعا لتحاي  العمرانية البيئة وببط ولتوجيه والتلطيطية التصميمية ومداللها
 المناط  مصممي لمساعدة العلمية والمعايير األسس توفير تل  الدليا هلا ،ويهده وبيئته

 معايير الدليا وتبمن، المجاا هلا في علمية مرجعية ويكون اللبراء المفتوحة والمسطحات
 الملتلفة المستويات التلطيطية عل  اللبراء والمسطحات المفتوحة المناط  ومعدالت
 المناط . لهلد الهرمي والتسلسا
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 : دراسات حول جودة الحياة:المحور الثانى
 ياس نوعية الحياد ف   Li , G, ,and Weng, (2007) (2007كينج ) & لي دارسة -1

 واهتمت بعد عن واالستشعار التعداد بيانات بين التكاما لوا من بولس أنديانا مدينة
 نظم من تطار دالا التعداد وبيانات بعد عن االستشعار بين يجم  متكاما أسلوب بوب 

 الواليات في أنديانا بوالية بوليس أنديانا مدينة في الحياة نوعية لتاييم الجفرفية المعلومات
 االلبرار درجة مثا البيئية المتفيرات علي االعتماد لوا من األمريكية المتحدة

Impervious Surfaces ،الصور الفبائية من تستمد التي األر  سطح حرارة ودرجة 
 فبو ،(ETM)الزائد أو الفائ  المحسس النوعي الماسح تصوير بنظام الندسات نو  من

 معدا، الدلا، الفار، السكان عن استلدام المتفيرات األجتماعية واأل تصادية مثا كثافة
 للوصوا البيئية المتفيرات م  تتكاما التي، التعليم مستوغ، المسكن ولصائ ، البطالة

 بين العو ات لتحليا بيرسون معاما ارتباط تطبي  تم كما، الحياة نوعية مششرات تلي
لتحديد أكثر  ،Factor Analysisالمتفيرات الملتلفة باالبافة ال  التحليا العامل  

نوعية  لتادير االنحدار نمالن ببناء وانتهي، الدارسة بمنطاة الحياة نوعية تةثيرا في العواما
 .أندبانابوليس مدينة في الحياة

وركزت ، الحبرية الحياة نوعية وموبوعها :McCrea ,R,(2007)دراسة ماكريا  -2
 وأبعاد ،الحبرية للبيئة اللاتية والتاييمات الموبوعية الدراسة عل  الربط بين األبعاد

 المعمومات نظم تستلدام فبو عن، لاتيةال والموبوعية الحبرية المششرات تستلدام
 والتاييمات الموبوعية المششرات بين ف  تحديد  وة العو ة بين االرتباط ((GIS الجفرافية
 والية في السكان توطين تعادة عمليات علي وتةثيرها، الحبرية المناط  دالا اللاتية

 .باستراليا كونيزالند
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 اإلطار النظري للدراسة
 ريات على النحو التالي:ظي عدد من النفسة اري لهذه الدر ظتمثل المنطلق الن

 نظريات نوعية الحياة: -1
 ب عماايستلدم لإلعر  ظحاجات االنسان ملتلفة ومتنوعة والحاجة لف نظرية سلم الحاجات: -أ

 باي نوعية الحياة كالحاجة للطعام والشر فعل  حياته وجودة  ظيفتاد تليه الكائن الحي للحفا
 كالحاجة تلي تجنب اللطر، أو لتحاي  الللة عل  أن الحاجة ليست مجردأو لحمايتها 

 ر تلي الحاجة عل ظوين، لد الحاجةهر اإلحساس الملزم ببرورة فتااد با البد من توافاال
، تااد بنو  من التوتر ال يلبس أن يزوا تلا أشبعت الحاجةفأنها حالة من النا  واال

 يفوالعلماء  تم المفكرينهو د ا ،سي لكا تعاماي المحرك األسافوالحاجة اإلنسانية 
، 2008ارة، فتيسير عبد اهلل، والسيد أبو )ها فالتلصصات الملتلفة بالحاجات، ويعر 

ح من أجا تحاي  راية معينة فالمطالب التي يحسها الشل  ويكا مجموعةأنها  (104 
(  223،   1976يم مدكور، اهتبر  )يوائم نفسه م  نمولن من أجا الحصوا عليها أو
 ي الشعور ببرورةهي شيء ما أو الحاجة تليه أو في حالة تتميز بالشعور بالنا  ه

 Goulus gorld and William)عما شيء إلشبا  تلك الحاجة

kooll,1964,p,120). 

 رية تادم عل  أساس العو ات بين الفردظلد النه نظرية التوافق بين الفرد والبيئة: -ب
 ز عل  تكمالهافلد المهمة بما لديه من حاهته عل  تكماا الادر  وادراك المهام واحدى
 رية أن البفوط تكون نتيجة اتسا  الفجوة بين الفردظلد النه  الت  تادم عليه اتر فواال

 رية ترغ أن البفوط تكون نتيجة التوا التوازن بين الفردظلد النهإن فوبالتالي  ،والبيئة
 .يهفوالبيئة الت  توجد 

 :نمو األخضرالنظريات 
جي من المفاهيم البيولوجية التي يعد مفهوم النس  األيكولو نظرية النسق األيكولوجي:  -1

ستعارتها األيكولوجيا البشرية ومشداد أن كا المجتمعات الطبيعية للكائنات الحية التي ا
وتتفاعا م  بعبها البع  العو ة تعيش ببيئاتها ومن ثم يبدو من الموئم تطور طرفيً  
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ما يشيرً  مركباً  واحداً  كما لو  الملتلفة( وهو)الكائنات الحية وبيئاتها وثياا ترتبط ترتباطا 
)حاتم عبد  األيكولوجي النس  مفهوم تليه يشير ما وهو واحدا مركبا كانا يشكون كو

 اإلسترجاعية أو المرتدة التفلية بعملية األيكولوجي النس  نظرية وتهتم، (2015، المنعم

 أساسي مطلب هلا وأيباً  مسارد، وتصحيح األيكولوجي النس  حركة تعديا في هلا ويساهم

 األسر المعيشية اءر أ تستطو  علي تعتمد حيث نمو األلبرلل البيئي التاييم عملية في
 . نمو األلبرال مسار وتعديا تصحيح في تساهم مرتدة لتفلية األراء هلد من لإلستفادة

 

 جراءات المنهجية للدراسةاإل 
ومنه  المسح اعتمدت هلد الدراسة علي المنه  الوصف  التحليل   المنهج العلمي للبحث:

 المناط  فيتم توظيفه في جم  بيانات مجتم  الدراسة الوصف   فالمنه ، االجتماع 
أهم  حصوا عليللوتفسيرها ، الااهرة بمحافظة ومناط  وب  اليد والعشوائية الملططة

تم تحليا كا عنصر ، وعووة عل  للك ةالاائمة المتعلاة بموبو  الدراس الحاائ  واألوبا 
الدراسات الوصفية نو  الدراسة :  .وكميبشكا نوعي  بد ة لاصة مششرات نوعية الهواء والماء

وتفسير العو ات من الظواهر  التي توفر المعلومات وتشكد علي وصهالتحليلية وه  
وتحليلها وتفسيرها  الحاائ  كما تعتمد علي جم  ((Barke Thomlisom ,2001واألحداث

الستلو  داللتها والوصوا تلي تصدار تعميمات بشةن المو ه أو الظاهرة التي ياوم 
الدراسات الوصفية تلي الوصه الكمي أو الكيفي للظواهر  ةالباحث بدراستها وبهلا تتج

 .ي المجتم  للتعره علي تركيبها وكللك لصائصهاالملتلفة بالصورة التي توجد عليها ف
 استلدم الباحث عينة طباية عشوائية تم سحبها عشوائيا باستلدام برنام  عينة الدراسة:

SPSS  االدارة العامة للعينات ) 2006لعام  التعداد العام للسكان واالسكان والمنشةتمن عينة
األسر لوى  من، (2018،العامة واالحصاءالجهاز المركزى للتعبئة ، واالدلة والتصانيه

ثوثة مناط  ملتارة تمثا أنماط السكن األكثر شيوعا ( أسرة من  282المعيشية بل   وامها) 
مناط  وب  اليد ومثلت العينة ف  و العشوائية وه  المناط  الملططة و ، في محافظة الااهرة
( 97والنزهة كمناط  ملططة، )( مفردة تنتمي تلي مصر الجديدة 88المناط  التالية : )
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( مفردة تنتمي تلي تنتمي تلي عزبة 97)، مفردة تنتمي تلي المرن والمطرية كمناط  عشوائية
 الهجانة و منشية ناصركمناط  وب  يد.

تنوعت أساليب جم  المادة الميدانية حيث جمعت بين األساليب الكمية : أدوات الدراسة
 .ألدوات الكمية تمثلت في صحيفة اإلستبانةفا دراسة.والكيفية، نظرا لما فربتة طبيعة ال

وسيلة أساسية لجم  البيانات التي تتطلبها الدراسة ومن ثم فاد تطلبت : : صحيفة اإلستبانةوالأ
الدراسة تصميم صحيفة االستبانة كةداة لجم  البيانات من أفراد العينة في مو ه أو لااء 

(، اشتملت صحيفة اإلستبانة عل  أربعة أ سام رئيسية: 1982شلصي )حسن الساعاتي، 
لعينة الدراسة والتي تتعل  باللصائ  ألت  بالبيانات األولية  القسم األول

: 1المشها العلمي( و د تبمن هلا الاسم األسئلة من ر م -السن –السوسيوديموجرافية )النو  
من اإلستبانة فاد أهتم بتاييم  القسم الثاني. سشاا( 12عدد ) كما ورد باإلستبانة 12

لا الاسم األسئلة من ر م واال تصادية لمناط  الدراسة و د تبمن ه باللصائ  اإليكولوجية
من اإلستبانة فاد أهتم  القسم الثالثسشاا(.  56كما ورد باإلستبانة عدد ) 69: 13

عدد 117: 70لمناط  الدراسة، و د تبمن هلا الاسم األسئلة من االجتماعية  باللصائ 
 جودة ياس مدى ربا المستجيبين عن  د أهتم بتادير جودة الحياة و  القسم الرابعسشاا(،  47)

 48)عدد  166 :118االجتماعي و د تبمن األسئلة من التكيه وأساليب في أحياءهمة الحيا
 سشاا(.

 اإلستبانة: صدق وثبات
 صدق االستبانة  :أوال

 نوعين من الصدق هما: علىاعتمدت الدراسة 
ستبانة عل  مجموعة من اللبراء واألساتلة بتوزي  اإل ونحيث  ام الباحث الصدق الظاهرى:-أ

وللك للتعره ( 7وعددهم ) واإلحصاء، البشرية،والجفرافية  االجتما ،المحكمين ف  علم 
عل  مدى وبوح مفردات االستبانة ومدى ارتباطها بموبو  الدراسة وبناءًا عل  آرائهم 

وتم تدلاا كافة البع  األلر  ترتيببع  المفردات وأعيد  أعيدت صيارةوماترحاتهم 
 المحكمين.التعديوت واإلبافات الماترحة من  با السادة 
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بحساب  يمة الصد  اللات  لوستبانة من لوا الجلر  ونكما  ام الباحث الصدق الذاتى:-ب
التربيع  لمعاما ثبات االستبانة، حيث تراوحت  يم معاما الصد  اللات  لمحاور االستبانة 

و د بلفت  يمة معاما الصد  اللات  إلجمال  محاور  (، هلا0،90 –0،72ما بين )
 كما ه  موبحة بالجدوا التال : وللك، (0.82)االستبانة 

 الصد  اللات  لمحاور االستبانة :(1)جدول
 الصدق الذاتى محاور االستبانة م
 0.88 )البيانات األولية( عينة الدراسةأواًل: اللصائ  الديموجرافية ل 1
 0.90 واال تصادية اللصائ  اإليكولوجيةثانيًا:  2
 0.79 ثالثا: اللصائ  االجتماعية 3
 0.72 المستجيبينتادير جودة الحياة و ياس مدى ربا  رابعا: 4

 0.82 الدرجة الكلية لمعاما الصد  اللات 
  ام الباحثون بالتبار ثبات االتسا  الدالل  باستلدام )معاما ألفا: ثانيا: ثبات االسـتبانة

من ثبات االستبانة سواء لدرجات المحاور أو لدرجات العبارات في كا محور  دكرونباخ( للتةك
عل  حدد للتةكد من ثبات المحاور الفرعية )لاصة تلا كانت المحاور لها معاني متمايزة وال 
يمكن جم  درجاتها معا(، و د تم حساب معاما االرتباط بين درجات األسئلة والمجمو  الكل  

مما يدا عل  صد  االستبانة، كما تم حساب االتسا  الدالل   0.01وكانت كلها دالة عند 
 ( وهي تعتبر درجة ثبات جيدة.0.855( في هلد االستبانة وكانت درجتة )ألفا كرونباخ)معاما 

 معاما ألفا كرونباخو  معاما ارتباط بيرسونثبات االستبانة باستلدام  :(2)جدول

 محاور االستبانة م
معامل 
ارتباط 
 بيرسون

قيمة 
 الداللة

 االرتباط
 قبل التعديل

معامل 
الثبات بعد 

 التعديل

معامل 
ألفا 

 كرونباخ
 0،660 0،771 0،628 0.01 **0،374 الديموجرافية اللصائ  1
 0.855 0،807 0،676 0.01 **0،286 اإليكولوجية واال تصادية 2
 0،733 0،622 0،451 0.01 **0،190 اللصائ  االجتماعية 3
 0،927 0،513 0،345 0.01 **0،786 جودة الحياةتادير  4

 0،855 0،807 0،525 تجمالي المحاور
لما كانت الدراسة الكيفية تدعم الدراسة الكمية وتكملها، حيث تتشابه  بايا  األدوات الكيفية: -

الدراسة م   بايا لاصة أن أهم عيوب الدراسة الكمية يكمن في أنها تمس الظاهرة من 
سبر أروار الظاهرة لللك تم االعتماد عل  الماابوت واللااءات م  عدد من  اللارن دون
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اإللباريين من اللبراء ف   طا  البيئة والنمو األلبر دالا ولارن جمهورية مصر 
شعبة األمم المتحدة للبيئة، ، الوكالة األوربية للبيئة، العربية ف  كو من جهاز شئون البيئة

 معهد اإلحصاء الدول .
 

 الت الدراسةمجا
 منطاة دالا فرعين تل  مناسماً  الصحراء في   محصوراً  واديه النيا نهر المجال الجغرافي:

 المرن من النيا لنهر الشر ية البفة عل  جفرافيا الااهرة محافظة المنلفبة، وتمتد النيا دلتا
وتمتد منطاة  الجنوب، في والتبين حلوان تل  شر ا نصر ومدينة والنزهة الشماا في والسوم

والفربية والجنوبية والشمالية. و د و    الشر ية الدراسة تداريا لتشما أربعة مناط  المنطاة
التيار المجاا الجفراف  للدراسة الميدانية بناء عل  عدة عواما منها الدراسة اإلستطوعية 

، وتوفر لمستويات النمو األلبر بإستلدام نظم المعلومات الجفرافية واالستشعار عن بعد
المطرية  المرن،: )( أحياء 9 من المنطاة الشر ية والت  تبم) التيرالمششرات البيئية . و د 

نصر  مدينة النزهة كمناط  ملططة، عزبة الهجانة شر  الجديدة و مصر، كمناط  عشوائية
: )منشةة ناصر كمناط  وب  أحياء التير منها9الفربية وتبم  ، والمنطاة(كمناط  وب  يد

 .يد(
عواما أهمها طبيعة نو  التحليا  ةعد عل يعتمد الحجم المناسب للعينة  :المجال البشري

الو ت، للا  ام الباحث  ده الدراسة واإلمكانيات المتوفرة للباحث بما في للك عنصراهوأ
 األكثر السكن أنماط تمثا ملتارد مناط  ثوثة بتطبي  أدوات الدراسة علي أسر معيشية في

الااهرة وهي المناط  الملططة وتمثلها  محافظة في (2004،نادية حليم سليمان) شيوعا
الهجانة )المرن والمطرية(، ووب  اليد وتمثلها ))مصر الجديدة والنزهة(، العشوائية وتمثلها 

 ومنشية ناصر(.
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 حصائيهإلاألساليب ا
، 2017محافظة الااهرة لعام  د سكاناعدلتالوزن الطبا  البعدى وفاا استلدم الباحثون  -أ

 من أهم أسباب استلدام الوزن الطبا  البعدىحيث من  والفئة العمريةلنو  وطباا لبيانات ا
 هو أن تنطب  عينة الدراسة عل  المجتم  االصل . 

 
( نو  االسكان ف  مناط  الدراسة وفاا لمستويات النمو 4( و)3ويوبح جدوا ر م )
( بتكرار  %31البعد حيث كانت تجمال  نسبة االسكان الملطط) األلبر  با الوزن الطبا  

وألير كان ، 97%( وبتكرار  34،4بينما كانت نسبة تجمال  االسكان العشوائ  )، 88
( لها داللة احصائية 5،64مرب  كاى )، 97( بتكرار %34،4تجمال  نسبة اسكان وب  اليد)

عدى كانت تجمال  نسبة االسكان الملطط بعد تطبي  الباحثون الوزن الطبا  الب، (0،05عن )
( وبتكرار %70،09بينما كانت نسبة اجمال  االسكان العشوائ ) ، 68(بتكرار  24،1%)

ونفس  يمة مرب  كاى ، 14(بتكرار  %5وألير كان اجمال  نسبة اسكان وب  اليد) ، 200
 ( . 0،05لها داللة احصائية عند)  5،64

( 16اإلصدار  ،SPSSالحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية ) ونكما استلدم الباحث -ب
لتحليا وتفسير البيانات التي تم جمعها من صحيفة اإلستبانة، وتم عر  هلة البيانات في 

 The chi-Square 2صورة جداوا وفاا لمعالجات تحصائية مثا التبار كا

Test و د أفاد  ،يا والنسبة المئويةالجدولية لتحديد مدغ داللتها تحصائ 2بايمة كاوماارنتها
 :فيللك 
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الكشه عن داللة الفرو  بين مفردات العينة البحثية ف  )المناط  الملططة والعشوائية  -1
فيما يتعل   ( الت  تمثا أنماط السكن األكثر شيوعا في محافظة الااهرةومناط  وب  اليد

جودة الحياة ومدى ربا باللصائ  االيكولوجية واالجتماعية واال تصادية، وتادير 
  .هم جراء تطور النمو األلبر علي محافظة الااهرةش المستجيبين عن جودة الحياة في أحيا

 .ائية للفرو  ف  معاموت االرتباطحصإلالكشه عن مدغ الداللة ا -2
وتحليا االرتباط  ،Factor Analysis تم تحليا البيانات باستلدام تحليا العواما -3

 .واالنحدار اللتبار الفربيات
 .One Way ANOVAتم استلدام نتائ  تحليا التباين األحادى  -4
 .لباريينإلالتحليا الكيفي للبيانات التي تم جمعها من لوا ا -5

 

 أهم نتائج الدراسة
الصحة وفاا لااعدة بيانات منظمة  تلوث الهواء: البيئيةالمؤشرات : نتائج خاصة بأوالا 

، فإن أكثر من 2016الحبرية لعام  في المناط  حوا تلوث الهواء المحيط العالمية العالمية
من السكان اللين يعيشون في المناط  الحبرية التي ترصد تلوث الهواء يتعربون  % 80

وفي حين تتةثر جمي  مناط  ، لمستويات نوعية الهواء تتجاوز حدود منظمة الصحة العالمية
ووفاا ألحدث  اعدة بيانات . فإن السكان في المدن المنلفبة الدلا هم األكثر تبرراالعالم، 

من المدن في البلدان المنلفبة والمتوسطة  %98لجودة الهواء في المناط  الحبرية، فإن 
نسمة ال تستوفي المبادئ التوجيهية لنوعية  100 000الدلا التي يزيد عدد سكانها عن 

 رير أن هلد النسبة تنلف  تل  ظمة الصحة العالميةالهواء التي وبعتها من
56%(www,who,int/phe/health_topics/outdoorair/databases/cities/en)  في

وتااس عوا ب تلوث  ،ويشثر تلوث الهواء عل  صحة اإلنسان والبيئة، البلدان المرتفعة الدلا
الهواء عل  الصحة العامة من حيث المر ، وال يمكن حصر نتائ  تلوث الهواء عل  الصحة 
نما أيبا من حيث فادان اإلنتاجية وفادان الفر   العامة فاط من حيث المر  والوفاة وا 

  أما األنوا ، (United Nations UN , 2001) ،التعليمية وريرها من فر  التنمية البشرية
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الستة الرئيسية من الفازات التي تصدر مباشرة تل  الفوه الجوغ بةشكالها رير المعدلة 
راز أوا ، وبكميات كافية لتشكا لطرا عل  الصحة فهي الجسيمات الصدرية المستنشاة

 ,Engerاألوزون ، الرصا ، ثاني أكسيد الكبريت، ثاني أكسيد النيتروجين، أكسيد الكربون

E, D, & Smith, B, F, ,2000), )  
المتوسطات السنوية لتركيزات كدا مدن رداز ثداني أكسديد الكبريدت  (1ويعر  الشكا ر م )

(2SO( وثدداني أكسدديد النيتددروجين )2NO( والجسدديمات الصدددرية )10PM للادداهرة لددوا الفتددرة )
( فدي محافظددة الاداهرة لددوا 10PM(، ويتبدح مدن الشددكا أن نسدب التلددوث )2016- 2010)

أعلدددي مدددن الحدددد المسدددموح بددده، األمدددر الدددلغ يتطلدددب سدددرعة اتلدددال األجدددراءات اللمدددس سدددنوات 
 .الصحية والو ائية الوزمة لتاليا نسب الجسيمات المستنشاه بالهواء

 

 
يعد أهم مشكلة لتلوث الهواء في مصر، وتتراوح  10PMومن الجدير باللكر أن 

ميكروجرام / متر مكعب في المناط  الحبرية  200و 100بين  10PMالتركيزات السنوية ا 
ميكروجرام / متر مكعب بالارب من المناط  الصناعية، كما  500و 200والسكنية وبين 

 تتجاوز  يم الحد من جودة الهواء في محافظة الفيوم تليها 10PMلوحظ أن مستويات تركيز 
 ا المحلة وطنطا، وتشدغ هلد التركيزاتمحافظة الفربية حيث توجد مناط  صناعية كبيرة مث
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تل  فر  الحاجة تل  تطوير نظام تنلار وتركيز  وغ عل  تحسين تدارة نوعية الهواء عل  
 10PMأساس سياسات جيدة اإلعداد وتعزيز الترتيبات المشسسية الرامية تل  لف  تركيزات 

 في مصر ككا وفي محافظة الااهرة عل  وجه اللصو .
 يم حدود نوعية  تجاوزت SO2  تويات تركيز ثاني أكسيد الكبريتكما لوحظ أن مس

وتتركز تركيزات ثاني أكسيد الكبريت التي تتجاوز  يم  ،2011و 2010الهواء لوا عامي 
 الصناعيةالحد من نوعية الهواء في مصر في وسط مدينة الااهرة واتجاة الرياح من المناط  

(Sivertsen, & Aboud El Seoud, A ,2004) 
٪  73يعتبر نهر النيا المورد الرئيسي للمياد في مصر حيث يمثا حوالي  تلوث المياد

ومياد الصره  المتجددة بينما تمثا األمطار الموسمية والمياد الجوفية من الموارد المائية
 الت  والزراع الصح  
ومن الجدير باللكر أن التلوث والتدهور البيئي . ٪ 27تدويرها ومياد البحر المحود  يتم

وتلوث مياد النيا بالنفايات البلدية والصناعية، حيث سجلت مصر، يالون من توافر المياد في 
طو  النفايات  لااء اللبائح الحيوانية الميتة، وا  العديد من حوادث تسرب المياد المستعملة، وا 

و د أدت النفايات الصناعية تل  وجود معادن في ، الصناعية الكيميائية واللطرة في النهر
المياد تشكا لطرا كبيرا ليس فاط عل  صحة اإلنسان، با أيبا عل  صحة الحيوان واإلنتان 

 ،TDS , COD, BOD, Doالجدير باللكر أن أهم ملوثات المياد في مصر نوم .الزراعي
مجم/ لتر  500الحد المسموح به اليزيد عن  TDSوعل  الررم من أن األموح اللائبة الكلية 

أن تعزى  ويمكن ،الااهرةتوحظ أن النسبة دالا الحدود المسموح به بصفة عامة ف  محافظة 
في  TDSهلد التركيزات المنلفبة تل  عدم وجود المصدر الرئيسي لألموح اللائبة الكلية 

تجاوزت تركيزات اا  ،للك وعل  الناي  من ،محافظة الااهرة وهو مياد الصره الزراعي
COD، BOD، DO ( 2011الحد األدن  المسموح به في محافظة الااهرة لوا الفترة -
 (.2)( كما هو مبين في الشكا 2016
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 المخططة المناطق ومؤشراته في األخضر النمو مستويات نتائج رصد :ثانياا 

أشارت نتائ  الدراسة  القاهرة: بمحافظة رسمية والغير الرسمية الرسمية وشبة
، 2017اللاصة بتوصيه أ سام محافظة الااهرة طباا للمعيار العالم  للنمو األلبر عام 

أن ( وللك بناء عل  تاييم الوب  الراهن والوب  المستهده وحجم الفجوة بينهما، 4، 3)شكا 
 36،86)  أعل   يمة لنصيب الفرد من النمو األلبر كانت لاسم ثان الااهرة الجديدة بمعدا

)المعدالت العالمية للمرصد الحبرغ اإل ليمي  2م 15علما بةن المعيار العالم  هو ، (2م
للمناط  المفتوحة  هد(، والحد األدن 1437محرم ، للمنطاة الشر ية بالمملكة العربية السعودية

 /2م 15، و/ للفرد للمدن الاائمة 2م 7ف  مصر ينبف  اال ياا عن  ف  مدن وادى النيا
 ومعايير أسسللمدن الجديدة( )المعيار العالم  لنصيب الفرد من المسطحات اللبراء،

 للتنسيق الاوم  الجهاز، راءاللب والمسطحات المفتوحة للمناطق الحبارى التنسيق
 24،43(. يليه  سم الشرو  بمعدا )2010 وزارة الثاافة، جمهورية مصر العربية، الحبارى

 سم أوا الااهرة الجديدة  يلية، ( للفرد 2م 23،96عدا )يلية  سم بدر بم، ( للفرد2م
 ( للفرد. 2م17،98بمعدا)
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 الاطامية ثالث الااهرة الجديدة للفرد، يلية  سم /2م17،92مايو بمعدا 15 سم  هيلي
 /2م 4،24و سم الدرب األحمر ، للفرد /2م 7،09 سم الزمالكالفرد، يلية /2م 17،46بمعدا 
 سم مصر و ، للفرد /2م 3،02للفرد، و سم ثان مدينة نصر /2م 3،34و سم النزهة، للفرد

، للفرد /2م 1،63 التبين و سم، للفرد /2م 2،11ة مصر الجديد و سم، للفرد /2م 2،29الاديمة
 /2م 1،03  سم بوال ، للفرد /2م 1،18 طرد و سم، للفرد /2م 1،39 أوا مدينة نصرو سم 
 ألزبكية سم او ، للفرد /2م 0،88  سم حلوانو ، للفرد /2م 0،96  سم  صر النياو ، للفرد

للفرد وكانت  /2م 0،60  سم الموسك و ، للفرد /2م 0،65  سم ثان السومو ، للفرد /2م 0،73
 سم دار ، للفرد /2م0،01أ ا األ سام مساحة ف  نصيب الفرد من النمو األلبر  سم شبرا 

 للفرد ./2م 0،01وأليرا  سم المطرية ، 0،01السوم 
جابة عل  ها لإل: One Way ANOVA: نتائج تحليل التباين األحادى ثالثاا 

هناك فرو  لات داللة تحصائية في تادير عينة الدراسة لجودة حياتهم ف  المناط  لات 
مستوى النمو األلبر المتدن  )وب  اليد( والمناط  لات مستوى النمو األلبر المتوسط 

( يوضح التغير فى النمو 4شكل رقم )
االخضر فى محافظة القاهرة  من 

1986-2017 
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النمو ( والمناط  لات مستوى النمو األلبر العالي )الملططة( تبعا لمتفير العشوائية)
لألجابة عل  فربية الدراسة ولفح  للك السشاا تم تجراء التبار التباين األحادى  االلبر:

ANOVA ( الكتشاه ها هناك فرو  لات داللة تحصائية في تادير السكان لجودة )أنوفا
 ( نتائ  االلتبار والداللة اإلحصائية 5حياتهم تعزى لمتفير النمو األلبر: يوبح جدوا )

 ( تبعا لمتفير النمو األلبر ANOVAنتائ  التبار التباين االحادى)  :(5)جدول
تقدير الوسط الحسابى ل المنطقة

 جودة الحياه
االنحراف 
الداللة  قيمة ف المعيارى

 االحتمالية
 36،74752 33،4628 نمو ألبر متدني

 25،82334 29،7361 متوسطنمو ألبر  0،00 13،337
 24،76677 48،9167 نمو ألبر عالي

( نتائ  تحليا التباين أحادى االتجاد ومنه نستتنت  أنة توجد فرو  لات 5يوبح جدوا )
داللة تحصائية في تادير عينة الدراسة لجودة حياتهم تعزى لمتفير النمو األلبر ف  المناط  

( العشوائيةلات النمو األلبر المتدن  )وب  اليد( والمناط  لات النمو األلبر المتوسط )
بايم  (13،337جاءت  يم )ه( ) حيث مو األلبر العال )الملططة (:والمناط  لات الن

كما يوبح الجدوا الساب  ارتفا   يمة ، دالة احصائيا 0،05أصفر من  (0،00) تحتمالية
المتوسطات للفئات النمو األلبر العال  عن فئات النمو األلبر المتدن  والمتوسط حيث كانت 

الفئة ، بينما الفئة التي تليها (48،9167 يمة تادير جودة الحياد بايمة متوسط )أعل  الفئات في 
وكانت ف  المرتبة األليرة الفئة لات مستوى النمو  33،4628لات مستوى النمو األلبر المتدن  

  ولمعدرفة سبب الفرو ات تم التبار الماارنات البعدية (25،82334األلبر المتوسط )

Multiole Comparisons Scheff  والرسدومات البيانية التي توبح سبب وماهية الفرو  الدالة
  .تحصائيا

 نتائ  التبارات الماارنات البعدية شيفية :(6)جدول

 المنطقة
 نتائج اختبارات المقارنات البعدية شيفية

الفرق في 
 المتوسطات

القيمة 
 االحتمالية

الداللة 
 االحتمالية

 رير دالة 0،875 3،72674 متوسطنمو ألبر  --نمو ألبر متدني
 رير دالة 0،875 3،72674- متدنينمو ألبر  --نمو ألبر متوسط
 دالة احصائيا 0،00 *19،17570 نمو ألبر متوسط ---نمو ألبر عالي
 0،01**دالة احصائيا عند   & 0،05  *دالة احصائيا عند
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تادير عينة الدراسة لجودة ( أن سبب الفرو  الدالة تحصائيا في 6جدوا ) يتبح لنا من
حياتهم تعزى لمتفير النمو األلبر ف  المناط  لات مستوى النمو األلبر المتدن  )وب  

لات مستوى النمو األلبر المتوسط )الشبه ريرالرسمية( والمناط  لات  اليد( والمناط 
بر العالي مستوى النمو األلبر العال )الملططة( تعود تل  الفر  بين الفئة لات النمو األل

( عن الفئة لات 19،17570* ( بد الفئة األ ا منها بفار  معنوى )19،17570) األكبر
( عل  التوالي أ ا 0،00 - 0،00حيث جاءت الايمة االحتمالية )، النمو األلبر المتوسط

( ال  النمو االلبر المتوسط  3،72674بينما الفر  بين النمو االلبر المتدن )  0،05من
 (. 0،05أكبر من)  0،875تحصائيا حيث جاءت الايمة االحتمالية  لم يكن داال

 اللماس  ليكرت لماياس نالموزو  المتوسط :(7)جدول
المتوسط المرجح  مؤشرال م

 باألوزان
طول 
 الدرجة المستوى الفترة

 صفر منلف  جدا 0،79 1،79ال  1من  سيئة جدا 1
 25 -صفرمن  منلف  0،79 2،59ال  1،80من  سيئة ال  حد ما 2
 50 - 26من  متوسط 0،79 3،39ال  2،60من ال سيئة وال جيدة 3
 75 - 51من  فو  المتوسط 0،79 4،19ال   3،40من  جيدة ال  حدا ما 4
 100 - 76 مرتف  0،80 5ال   4،20من  جيدة جدا 5
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: هأنوعليه فاننا ومن لوا ما سب  من النتائ  نابا الفربية البحثية الت  تن  عل  
توجد فرو  لات داللة احصائية في تادير عينة الدراسة لجودة حياتهم تعزى لمتفير النمو 
األلبر ف  المناط  لات مستوى النمو األلبر المتدن  )وب  اليد( والمناط  لات مستوى 
 النمو األلبر المتوسط )الشبه ريرالرسمية( والمناط  لات مستوى النمو األلبر العال 

 .  )الملططة(
 تادير عينة الدراسة لجودة حياتهم ف  المناط  لات النمومتوسطات ( 5) شكاويوبح 

لات النمو األلبر المتوسط والمناط  لات النمو األلبر المتدن   األلبر العال  والمناط 
 ليكرت لماياس نالموزو  المتوسط تطبي  تمحيث وهو مششر لعينة الدراسة ليس لة وحدد 

التاييم الكيفي لدرجات الربا عن مششرات  لتحويا Five Point-Likert Scale  اللماس 
 وبيانات( 7كما هو موبح بجدوا )تادير جودة الحياة االجتماعية تل  متوسطات كمية 

 ت :كاآله درجات
بناًء عل  مراجعة األدبيات والدراسات : Factor Analysis العاملى: نتائج تحليل رابعاا 

والاياسات في الفربية المحددة، اعتبار النمو  (،Wong ,2010) ،Organ, 1988الساباة 
تابعة، تم وب   اللدمات كمتفيرات األلبر المتفير المستاا وتادير جودة الحياة والربا عن

تصور للمتفير التاب  من لوا مو ه الفرد من النمو األلبر وباستلدام مجموعة من 
 والربا عن اللدمات.عبارات االستبانة لاياس تادير جودة الحياة 

 ، وتحليا االرتباطFactor Analysisتم تحليا البيانات باستلدام تحليا العواما 
 SPSSاستلدام الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية )ب واالنحدار اللتبار الفربيات

 .البيانات( لتحليا وتفسير 16اإلصدار 
 Eigen( كايمة 1،5التحليا العاملي بايمة )تم تجراء : النتائج والمناقشة للتحليل العاملى

ومن ثم تم استلران لمسة عواما عندما تو   الدوران في التكرارات،  ،لتحسين  وة العواما
كانت العواما الرئيسية هي الربا عن جودة الحياة المادمة من المجتم  )الربا عن الحالة 

مكانية الربا عن الحدائ  والمسطحات لبر ، (...واللدمات الصحية اء والمنتزهات وا 
، درجة جودة الحياة كعاما ثالث الربا عن االزدحام كعاما راب  ،الوصوا لها )كعاما ثان(

وتشير نتائ  ، واالهتمام بالبيئة الطبيعية وتادير جودة الحياة واالستمتا  بها كعاما لامس
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( عنصًرا للربا 24)، تم تصنيه أوا انة( عنصًرا في االستب47التحليا العامل  أن من بين )
بينما تم تصنيه العناصر األربعة المتباية تحت ، عن جودة الحياة المادمة من المجتم 

االستمتا  بالحياة واالهتمام بالبيئة الطبيعية و االحتيان للرعاية والشعور باالكتئاب والحزن 
كبر من والااعدة تاوا أن أى عاما لدية عو ات أ (,May-Chiun, et al 2009)والال  

 over) م  ثوث متفيرات أو أكثر يمكن اعتبارد مكون جيد لأللل به وف  حاالت (0.30)

load )النتائ  التالية (8) جدواحظ من نةلل الايمة األكبر وعلية نو: 
 العالقة العوامل م
 متفير 47متفير من أصا  24 العاما األوا لديه عو ات  وية م  العاما األوا 1
 متفير 47متفير من أصا  6  العاما الثان  لديه عو ات  وية م  الثان العاما  2
 متفير  47متفير من أصا  11 العاما الثالث لديه عو ات  وية م  العاما الثالث 3
 متفير ، 47متفير من أصا  2العاما الراب  لديه عو ات  وية م   العاما الراب  4
 متفير  47متفير من أصا  4م  العاما اللامس لديه عو ات  وية  اللامس العاما 5

 يتم لم ،تكرارات لمسة الدوران في طرياة Kaiser  تطبي م  varimax استلدام تم
 .المتااط  التحميا بسبب اإلبافي التحليا في المائلة العناصر استلدام

 اللمسة:للعواما  (Reliability Analysisالثاة ) :(9)جدول
 معامل وامل الخمسةالع م

 ألفا كرونباخ
 %97،2 المجتم  من المادمة الحياة جودة عن الربا 1
مكانية والمنتزهات لبراء والمسطحات الحدائ  عن الربا 2  %98،6 لها الوصوا وا 
 %88،4 درجة جودة الحياة 3
 %55 االزدحام عن الربا 4
 %51،4 بها واالستمتا  الحياة جودة وتادير الطبيعية بالبيئة االهتمام 5

أعل  من  ( Eigen) لاتية  استلل  التحليا حًو لماسي العواما، ولكا منهما  يم
من التباين الكلي في حين أن الدراسات الساباة أوبحت  ٪74وهو ما يفسر ، واحد

59،64٪ ،(P, David Jawahar,2013) أنه  د يكون هناك المزيد من  يشير تل  وهلا
تشثر عل  تادير جودة الحياد عندما يتم تنشاء المزيد من العناصر باستلدام رأغ العواما التي 

( 1974( يشير تل  مستوى جدارة بناًء عل  كايزر ورايس )KMO 0،92(كان  ،اللبراء
 اللا  بالكرة كبيًرا  Barlettوكان التبار 
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=(1،32 = 13271،93 ،=p (0،01)،  تم العثور عل  ماياس موءمة ألل العينات
(MSA ليكون أعل  من )لكا العناصر السب  واالربعين  0،7(Hair et al,2009,)،  ًا استناد

تم تسااط بع  العناصر بسبب التحميا  عنصًرا، 47من بين  .تل  مصفوفة المكونات الُمدارة
 .المتااط  في مكون آلر

 

 نتائجال
 = ستبانة المسح االجتماعي للعينة والتحليا اإلحصائي للبيانات) تاستنادا تل  

التوفا كبيرا بين أنماط  التلفي(، يمكن االستنتان بةن جودة الحياة والنمو األلبر 0،05
رير الرسمية )مثا عزبة الهجانة ومنشةة ناصر(، وب  اليد السكن الملتلفة في المناط  

)مثا الرسمية ( والمناط  الملطط لها مطريةمثا المرن والشبه الرسمية )العشوائية والمناط  
  .(والنزهة مصر الجديدة

 

 التوصيات
في شديد هماا ا  من نا  و لاصة الاديمة منها  محافظة الااهرة أ سامتعاني معظم  -1

تلي وجود تنا   بين عدد السكان والمساحات  تبافة اللبراءت طحاالحدائ  والمس
 لبراءتوفير مناط  ب للا توص  الدراسة، العالمية المعاييرال يتناسب م  اللبراء 

لكا شل ، وان تتوز   بمساحات كافية لتحاي  المعايير التلطيطية المحلية الصحيحة
التلطيطية الملتلفة وتوفير  والوحدات ءمكانيا بحيث تلدم األحيا اللبراءهلد المساحات 

 ءولاصة دالا األحيا لبراء استحداث مناط م  النوعيات الموئمة من الحدائ  
وللك باستبداا بع   اللبراءالمناط   التي تعاني من نا  عالية الكثافةالسكنية 

بتعاون  ءبةلرى عامة لارن تلك األحيا( التعوي )نظام بي لات الملكيات اللاصة ار األ
 .حكومي

 عل  سواءالوزمة لللك  األراب تيجاد سياسة وابحة لتطبي  مبدأ التشجير وحجز  -2
 بالكوادروالكفاءات، م  التجديد المستمر.ودعمها د أو لارن حدود الحي مستوى

 ووب  الحوافز ءدالا األحيا اللبراءوالعناية بالمناط   زراعةفي  شعبيةمشاركة الال  -3
 المادية والمعنوية لتشجيعهم عل  للك.
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ABSTRACT 

This study aims to determine the relationship between green 

growth and the quality of environmental and social life in Cairo 

Governorat, Monitore of the green Growth indicator and its levels, and 

show some propertis of the population and their satisfaction with the 

surrounding environment, air and water pollution and the quality of 

residential life. The study also aims to determine the change in green 

growth according to the international standards. Informal urban 

expansion in Cairo resulted in the loss of 80% of privately-owned 

arable land (UNDP, 2004). Due to the expansion of random crawl areas 

over the years Last five (Denis and Sejourne, 2002). The researchers 

used the descriptive analytical approach and the social Survey method 

on a random stratified sample of (282) household. From three selected 

regions representing the most common housing patterns in Cairo 

Governorate. Informal areas, semi-informal areas and planned areas. 

The researchers used a number of tools to achieve these goals, 

including questionnaire designed specifically for this purpose. The class 

post weight according to the data of the population of Cairo 

Governorate for the year 2017. Study data were also processed using 

statistical methods to detect individual differences between arithmetic 

averages, standard deviation and correlation coefficient and Chi-Square 

test. The study concluded that: The existence of correlation and 

significanc between each of the regions with low, medium and high 
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green growth, age group, place of birth, educational qualification and 

some study variables. The results of the study on the propertis of the 

green Growth indicator in Cairo governorate district (2017) showed the 

decrease green growth per capita in informal areas, semi-informal areas, 

and planned areas. 

According to the sample social survey and statistical analysis of 

data ( = 0.05), the study concluded a great variability in quality of life 

between informal areas (e.g. Manshiyat Nasser, El Haggana), semi-

informal areas (El Marg, El Mataria) and planned areas (e.g. Heliopolis, 

El Nozha).  

The study recommends keeping the environment and increasing 

green growth cultivating by the implementation of as many parks as 

possible, especially in existing old cities, because of their 

environmental, social, psychological and economic importance. 

 
 


