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 المستخلص
التعرف على تكيف سكان العشوائيات بيئيًا مع اعادة توطينهم فى المدن  إلىتهدف الدراسة 

وعلي ، والمشاركة الشعبية والمجتمعية وعالقة ذلك بانتماءهم التطويرالجديدة ومشروعات اسكان 
البيئية  خطط الدولة االبعاد وهل تراعى، ف سكان المناطق العشوائيةدور الدولة فى دمج وتكي

انماط اعادة التوطين اكثر مالئمة للسكان  من واى ،للسكان عند انتقالهم للمجتمعات الجديدة
 .محاولة التكيف مع الموطن الجديدتوطينهم ل المعاد السكنبه يقوم  وما ،لبيئىوتحقيقًا للتكيف ا

( 300عمدية غير عشوائية بطريقة كرة الثلج تتكون من ) عينة اختياروللوصول لنتائج الدراسة تم 
حى ( مفردة من الذكور واالناث لكل منطقة وهى 100مفردة موزعة بين مجتمعات البحث )

لمناطق العشوائية ومساكن سوزان مبارك كأحدى مناطق مشروعات منشأة ناصر كأحدى ا
لسادس من أكتوبر اسكان المواطنين االولى بالرعاية ) مساكن عثمان ( بامشروع التطوير و 

التكيف البيئى للسكان بما يتضمنه من أبعاد . وتناولت الدراسة المدن الجديدة كأحدى مناطق
التكيف مع بيئة الحى وعالقة ذلك و  مع الحيز المكانىالتكيف و  وهى التكيف مع بيئة المسكن

، والمقارنة اعتمدت الدراسة على األسلوب الوصفى باستخدام المسح االجتماعيو بانتمائهم، 
 .بعدد من األدوات كصحيفة استبيان ومقاييس الدراسة والمالحظة واالحصاء ونواستعان الباحث

 ،ط إيجابية طردية قوية بين التكيف البيئي واالنتماءهناك عالقة ارتبا :وكانت أهم نتائج الدراسة
ان عالقة االرتباط االقوى بين التكيف البيئى و االنتماء.  ة فىاديفكلما زاد التكيف البيئى قابله ز 

هناك عالقة ارتباط إيجابية بين متغيرات . وان واالنتماء جاءت لصالح سكان منطقة منشأة ناصر
أكثر المتغيرات ارتباطًا ، وأن بيئة الحى( واالنتماء، الحيز المكانى ،التكيف البيئي )بيئة المسكن

كذلك  باالنتماء التكيف مع بيئة الحى يليه التكيف مع بيئة المسكن ثم التكيف مع الحيز المكانى.
وان سكان مساكن سوزان مبارك هم االكثر  ،وجود دالالت واضحة على تباين التكيف البيئى

 .يهم سكان منشأة ناصريل تكيفًا مع بيئاتهم
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على صندوق تطوير العشوائيات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مراعاة  توصيات الدراسة:
النماذج وتطبيق نابع من احتياجاتهم  األبعاد البيئية للسكان المعاد توطينهم بوضع تخطيط

 المشاركةو  السكان دور تفعيلت التكيف واالنتماء و واالنماط التى اثبتت نجاح فى مواجهة مشكال
 المشكالت. حلفى  الشعبية
 

 مقدمة
( مليون 12تقدر اإلحصائيات الرسمية عدد سكان المناطق العشوائية فى مصر بنحو )

لىنسمة، منهم حو  ( ألف شخص يعيشون فى مناطق تعتبرها السلطات غير امنه، بينما 850) ا 
، 41الداهم وتضم القاهرة وحدها ) ( ألف وحدة سكنية فى مصر مهددة باالنهيار18توجد نحو )

 ، نظرًا لتركز األنشطة االقتصادية بها.( من سكان العشوائيات4%
وفى تقرير لمنظمة العفو الدوليه تحت عنوان " المناطق العشوائية فى مصر " لتوثيق 
حاالت األخالء القسرى من المناطق غير االمنه والتى تمثل تهديًد مباشرًا على حياة السكان، 
وتأثير ذلك على مئات العائالت فى المناطق العشوائية المنتشرة على نطاق واسع فى مصر، 
وما هى الخطط المستقبلية لمعالجة تلك الظروف الصعبة التى يعيشها سكان العشوائيات، ومن 
هذا المنطلق يجب على جميع القوى السياسية ان تضع ضمن أولوياتها حقوق هؤالء السكان فى 

كريمة، والعمل على دمج تلك الفئات المهمشة فى المجتمع من موقع التكامل وتبادل  توفير حياة
، الدوليهمنظمة العفو ) االدوار والمنافع وليس من موقع التبعية والقسرية فى اتخاذ القرارات نحوهم

2011). 
وكذلك منح سكان هذه المناطق الفرصة للتعبير عن أرائهم بهدف إيجاد الحلول لمشكالتهم 

 .www) وظروفهم العصيبة والمشاكل التى يتعرضون لها وطرح رؤيتهم لحل هذه المشكالت
watanine. net.) 

وقد تناولت العديد من األبحاث والدراسات رصد وتحديد أسباب ظهور المناطق العشوائية 
فتقار او  ،فى مصر وما تعانى من مشكالت إجتماعية واقتصادية وبيئية وصحية وعمرانية

ياجات األساسية من تعليم وصحة ومرافق وخدمات وبنية تحتية. وفى هذا األطار قامت لإلحت
الدولة بوضع سياسات التعامل مع العشوائيات. من خالل نقل السكان واعادة توطينهم فى المدن 

وعلى الرغم من نجاح تلك السياسات  ،الجديدة او اإلزالة واالحالل وتطوير المناطق العشوائية
نجاحًا وارتقاًء عمرانيُا. إال انها أغفلت الجوانب االجتماعية واالقتصادية والبيئية  فى تحقيق
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ومن أهمها مشكالت التكيف االجتماعى والبيئى  ،للسكان مما نتج عنه العديد من المشكالت
مما  ،لمجتمع المحلى والمجتمع بشكل عامفى مجتمعاتهم الجديدة وتأثيره على االنتماء ل للسكان

ان  إلىبالنظر  ،ان اصبحت تلك السياسات ليست ذات فاعلية لحل مشكلة العشوائيات إلى أدى
 مناطقهم االصلية أن لم قد يكونو قامو بالفعل. إلىالكثير ممن تم اعادة توطينهم يريدون العودة 

 

 مشكلة البحث
( 2050انه بحلول عام ) إلى تقرير برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية شيري

سيعيش شخص واحد من بين كل أربعة أشخاص فى العالم فى منطقة عشوائية بمدينة ما فى 
 ،دولة نامية، وذلك وفقًا لما صدر حديثًا فى تقرير برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية

لىأن حو  إلىحيث يشير  زل مبنية بصورة ( مليار شخص حول العالم سيقيمون فى منا5، 1) ا 
 ،لمتحدةا ماألم) البشريةغير قانونية وان الكثير سيعيشون فى ظروف غير مالئمة للمعيشة 

2013). 

( تقريبًا من سكان محافظة القاهرة  %60وتعد مصر فى صدارة هذا الصراع حيث يعيش )
الفئات من الكبرى فى أحياء فقيرة، وعلى الرغم من جهود الدولة نحو توفير مساكن بديلة لتلك 

سكان العشوائيات والمهمشين، اال إنها التتخذ نموذجًا مالئمًا لتغير نمط حياة تلك الفئات، وذلك 
نما تعتمد سياسة الدولة فى التعامل مع  بمراعاة األبعاد االجتماعية والبيئية واالقتصادية لهم، وا 

ن الجديدة، دون وجود المد إلىتلك المشكلة على أحالل وتطوير تلك المناطق او نقل سكانها 
األهم فى  فراد والمنشئات، وتتمثل المشكلةخطط شاملة للتعامل مع تلك المشكلة ببعديها األ
نقل هؤالء األفراد من مناطق أقامتهم دون  إلىاألفراد من سكان العشوائيات حيث تتجه الدولة 

لعشوائيات او ما انتقلو اى نظرة اجتماعية او بيئية لهذه المجتمعات سواء من انتقل منها سكان ا
انفصال الفرد  إلىتلك المشروعات والمدن الجديدة يؤدى  إلىاليها، وذلك حيث ان نقل السكان 

العديد  إلى، مما يؤدى االقتصادية واالجتماعية والبيئيةعن بيئته التى نشأ فيها وكذلك عن موارده 
فيشعر  االصلى الموطنعن بيئة  من المشكالت أهمها عدم التكيف مع البيئة الجديدة والبديلة
موطنه االصلى ويؤثر ذلك على  إلىالفرد باالغتراب االجتماعى والبيئى، ويعمل على العودة 

 االنتماء والمشاركة.
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خالل المؤتمر الذي نظمه  التخطيط العمراني،و  االسكان مجالوقد أكد عدد من الخبراء في 
ئيات في مصر ال يمكن حلها باإلزالة والتهجير، أن أزمة العشوا المركز المصري للحق في السكن،

عليه من  منتقدين إعادة توطين السكان في مناطق نائية بعيدة عن أماكن أعمالهم وما يترتب
 .(2010، السكنالمركز المصري للحق في )تنتهي معاناة يومية ال 

ستؤدي إلي وأن تهجير السكان بالصورة التي تمت مع أهالي الدويقة علي سبيل المثال 
النها ليس لها عالقة بالمشكالت الحقيقة ألهالي تلك  ،خلق عشوائيات جديدة علي حدود القاهرة

 (. 2010 – 12 -10، المصري اليوم ،) فاروق الجمللمناطق وال تودى لعالجها
وأكَّدت "نجالء عبد الحميد" في دراستها لالنتماء االجتماعي للشخصية المصرية أن الوالء 

مرهون باإلشباعات المادية والمعنوية ألفراده، وأنها األطر التي يستقي منها في التنشئة  للموطن
 (.57ص  ،1999االجتماعية بما فيها من لغة وفكر وفن وثقافة )نجالء عبد الحميد راتب، 

وتركز الدراسة الحالية على سكان المناطق العشوائية بدراسة ثالث بيئات سكنيه متباينه 
ن سوزان مساك ( واحدى أحياء مشروعات التطوير ) حى منشاة ناصر ق العشوائية )وهى المناط

أى  إلى( للوصول  مدينة السادس من اكتوبر حدى المدن الجديدة )ا  مبارك بحى منشاة ناصر( و 
البيئات أكثر تحقيقًا للتكيف بيئًا وأثر وجود التكيف من عدمه على األنتماء للمجتمع المحلى 

وما ينتج عن عملية أعادة توطينهم فى  ،عام والمشاركة الشعبية والمجتمعيةوالمجتمع بشكل 
بيئات جديدة، من أساليب وأليات التكيف البيئى مع تلك المدن. كواقع اجتماعى واقتصادى 

 وثقافى وبيئى جديد، أو عدم تحقق ذلك التكيف. 
 

 أهمية البحث
توطينهم وانتمائهم، ومقارنة التكيف البيئى دراسة العالقة بين التكيف البيئى للسكان المعاد  -1

لسكان المناطق العشوائية بين مناطق أقامتهم األصلية ومناطق التطوير والمدن الجديدة التى 
يتم نقلهم إليها واثر ذلك على انتماءهم والمشاركة الشعبية والمجتمعية، وتوجيه المسئولين 

 .النماذج االكثر نجاحا   إلى
يف البيئى الناتجة عن عدم مراعاة األبعاد االجتماعية والبيئية للسكان دراسة مشكالت التك -2

وتوجيه انتباه صندوق تطوير العشوائيات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة  ،المعاد توطينهم
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وضع تخطيط شامل نابع من احتياجات سكان المناطق العشوائية للعمل على  أهمية إلى
 تكيفهم فى بيئاتهم الجديدة.

الكشف عن عالقة المالمح االيكولوجية واالجتماعية للمجتمع بتكيف االفراد اجتماعيًا وبيئيا  -3
وأى من طرق معالجة الدولة للمشكلة أكثر كفاءة فى مواجهة  ،واقتصاديًا مع تلك المالمح

 المشكلة.
سمية ضرورة التكاملبين الجهود الشعبية والر  إلىتوجيه أنظار المسئولين والجهات المعنية  -4

وأن تنمية المجتمع المحلى هى عملية مشتركة ومتكاملة بين الجهود الشعبية وااللتزامات 
 .الحكومية وأن تعاون الجهود الشعبية والحكومية فى التنمية تحقق أهداف الخطط الموضوعة

 

 فروض البحث
 التكيف البيئى للسكان وانتمائهم( توجد عالقة ارتباط بين لللدراسة ): الفرض الرئيسى ولا أ

 ة المنبثقة من الفرض الرئيسىيالفروض الفرعثانيُا : 
ال توجد فروق جوهرية ذات داللة احصائية بين تكيف سكان العشوائيات اجتماعيًا وبيئيًا فى  -1

 بيئاتهم وبين تكيفهم مع اعادة توطينهم فى المدن الجديدة ومشروعات اسكان التطوير.
 سكان مناطق الدراسة فى االنتماء. بينق جوهرية ذات داللة احصائية ال توجد فرو  -2
وبين  ىئيبين التكيف الب عالقة وجود علىال توجد فروق جوهرية ذات داللة احصائية  -3

 االنتماء.
 

 أهداف البحث
 ،الكشف عن عالقة المالمح البيئية وااليكولوجية للمجتمع بتكيف االفراد بيئيا مع تلك المالمح -1

 وأى من طرق المعالجة للمشكلة أكثر كفاءة فى مواجهة المشكلة.
الكشف عن وجهة نظر سكان العشوائيات المعاد توطينهم، عن اى من انماط التوطين افضل  -2

تكيفهم اجتماعيًا وبيئيًا وتحسين  إلىمناطق التطوير والمدن الجديدة  إلىوهل أدى انتقالهم 
 تصادية والنفسية.اوضاعهم االجتماعية والبيئية واالق
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توضيح أهمية المشاركة الشعبية فى التخطيط إلنشاء المدن الجديدة ومناطق التطوير واألخذ  -3
التكيف البيئى لسكان المناطق العشوائية بين مناطق ومقارنة  تاراء وأفكار سكان العشوائياب

ذلك على انتماءهم  أقامتهم األصلية ومناطق التطوير والمدن الجديدة التى يتم نقلهم إليها واثر
 والمشاركة الشعبية والمجتمعية.

 

 حدود البحث
 .وتتضمن مجتمع الدراسة وجمهور البحث الذين ستشملهم الدراسة: لحدود البشريةا

 إلى( 2018( اكتوبر )19انحصر العمل الميدانى للدراسة فى الفترة من ) :الحدود الزمنية
( دقيقة لكل 30-20من المبحوث وقتًا مابين )( وقد استغرق ملء االستمارة 2019( مايو )15)

 صحيفة.
ومنطقة مشروعات اسكان التطوير  ،طبق البحث على منطقة منشأة ناصر: الحدود المكانية
ومنطقة مشروع اسكان المواطنين االولى بالرعاية مساكن  ك بحى منشأة ناصرمساكن سوزان مبار 

 أكتوبر. السادس منمدينة عثمان ب
 

 

 منهج البحث
لوصف وتحليل ظاهرة  ،اعتمدت الدراسة على األسلوب الوصفى باستخدام المنهج العلمى

سكان العشوائيات في البيئات االجتماعية المختلفة مدينة السادس من اكتوبر كأحدى المدن 
الجديدة وحى منشأة ناصر كأحدى األحياء العشوائية، لرصد وفحص وتحليل البيئات االجتماعية 

البيئة االجتماعية  لوصول الي فهم طبيعة العالقة واالرتباط بين عوامل ومتغيراتوا المتباينة
والوقوف على أساليب تكيف سكان العشوائيات مع ، لفة وظهور مشكالت أعادة التوطينالمخت

 بيئاتهم وعالقة ذلك بانتمائهم.
وبالنسبة لدراسة أعادة توطين السكان فى المدن الجديدة واساليب تكيفهم اجتماعيًا وبيئيًا 

الظاهرة ووصف مكوناتها وعآلقة ذلك بانتمائهم باستخدام هذا المنهج يكون بمحاولة فحص 
ودراسة تأثير البيئات األجتماعية المختلفة على تكيف السكان اجتماعيًا واقتصاديًا ، وأشكالها

 وعالقة هذه البيئات بانتماء االفراد المكونين لمجتمع الدراسة. ،ئياً وبي
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 مصطلحات البحث )المف اهيم(
إن فكرة التكيف مع البيئة هي من األفكار األساسية في علم  :لتكيف البيئىامفهوم  -1

والتي النفس الن معيار النشاط الذي يدرسه هذا العلم يبدو في أثناء تكيف اإلنسان مع بيئته، 
هي مجموعة من العوامل الخارجية التي يمكن ان تؤثر في نمو الكائن ونشاطه منذ بدء 

تعددة وتؤثر على اجتماعية بعواملها الماو  أخر حياته والبيئة إما مادية أو بيولوجية إلىتكوينه 
 (.114، ص1987)مصطفى فهمي،درجة تكيف الفرد

العالم الخارجي والمالئمة بين  على التعايش معقدرة الفرد  المفهوم اإلجرائى للتكيف البيئى:
وتحمل  ،وتغير الفرد ألسلوبه في التعامل مع ظروف بيئتهرغباته وأهدافه وبين محيطه البيئى 

و أا بتعديله لسلوكه وتنمية قدراته وعقباتها ومشاكله التغيرات التي تطرأ على أنظمتها البيئية
 تعديل وتغير بيئته.

يعرف االنتماء بأنه "النزعة التي تدفع الفرد للدخول في إطار اجتماعي  النتماء:مفهوم  -2
فكري معين بما يقتضيه هذا من التزام بمعايير وقواعد هذا اإلطار وبنصرته والدفاع عنه في 

 (.57، ص1999مقابل غيره من األطر االجتماعية والفكرية األخرى )نجالء عبد الحميد، 
االنتماء هو شعور الفرد بالترابط والتكامل مع المحيط االجتماعي  المفهوم اإلجرائى لالنتماء:

وبأنه جزء من المجتمع والمكان بينهم عالقة تباديلة يعتمد فيها كل منها على اآلخر في  البيئىو 
يليه ويؤل اليه ويهتم  منبأن له كالهما  ويشعر ،حل مشكالته وتلبية أحتياجاته المادية والمعنوية

 ه ومصالحه.به ويرعى أحوال
 :جراءات وهىدراسة بمجموعة من اإلويتحدد مفهوم االنتماء فى هذه ال

 عليات المجتمع باألعداد والتخطيطالتعبير عن الرأي والمشاركة الشعبية والسياسية فى فا -
 والمساهمة فى حل مشكالته بالراى أو بالفعل. وبالمتابعة والتقيم والتنفيذ

 .القدرة على وضع الخططالجماعى وتحمل المسئوليات و المشاركة فى العمل بالهتمام ا -
 باالنتماء للمجتمع والمحافظة على ممتلكاته.الشعور بالفخر واالعتزاز  -
وتوفير منبر  ،وجود عالقة وهمزة وصل بين االفراد واالجهزة التنفيذية لمناقشة المشكالت -

 لألفراد للتعبير عن أرائهم فى القضايا المختلفة.
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 ي للدراسةاإلطار النظر 
على دراسة التفاعالت بين حيث يقوم المدخل االيكولوجى الدراسة الراهنة على  تعتمدا

ينظر ألى ظاهرة نظرة منظومية شاملة و األبعاد الفيزيقية واالجتماعية واالقتصادية والنفسية، 
ظاهرة، يصعب فصل عامل أو آخر عند دراسة أى  إلىلكافة أبعادها الفيزيقية واإلنسانية وبالت

 تنوع وتعدد األبعاد المطلوب دراستها. إلى إلىوهذا يؤدى بالت
النظري لهذه الدراسة على نظرية النسق  اإلطاريستند  :نظرية النسق اليكولوجي

وهو يعتبر مفهوم النسق اإليكولوجى مفهومًا جديدًا لتحليل عالقة اإلنسان بالبيئة، و  االيكولوجي،
يتناول عالقة اإلنسان ببيئته التى يعيش البيئة، و تنطلق منه كثير من دراسات محورى مفهوم 

فيها والوسط الذى يتناغم معه ومجموعة العالقات القائمة بينه وبين محيطه الذى يتفاعل معه 
ومن خالله يلبى احتياجاته بمختلف أنواعها. فالنسق االيكولوجي له بناء وعناصر وذلك في 

بمعنى أن العمليات التفاعلية تتم في  إطار بناء تفاعلي متكامل وهو في نفس الوقت بناء وظيفي
 وبقائه.ضوء األدوار الوظيفية التي تلعبها مقومات النسق األساسية من اجل استمراره 

وتزودنا نظرية النسق االيكولوجى بمخطط تصورى يمكن بمقتضاه نظم مختلف الجوانب 
هذه االبعاد فى مخطط  واالبعاد لعملية اعادة توطين سكان العشوائيات، والمعلومات المتوفرة عن

عمل نوع من التوافق والتكامل بين  إلىيسهل التناول النظرى والتطبيقى لهذا المجال إضافة 
 (.108 -107، صه 1425)حاتم عبد المنعم احمد، النسقإجزاء ذلك 

وتتمثل أسس النسق االيكولوجى فى أن اعادة توطين سكان العشوائيات فى المدن الجديدة 
ألبعاد وتسهم متغيرات عديدة فيها وتعمل هذه المتغيرات على مستويات متعددة، عملية متعددة ا

تبدأ بالفرد )المتوطن فى المناطق العشوائية او المدن الجديدة(، ثم مستوى الجماعة االجتماعية 
التى ينتمى اليها، ويليه المجتمع المحلى الذى يعيشون فيه والمستوى االشمل وهو البيئة 

مجتمع ككل، وكل تلك المستويات تتضمن بداخلها مجموعة االنساق التى تكونها االجتماعية لل
الفيزيقية المادية واال مادية( محققة للتوازن والتكامل بين مفردات النسق العام  -)االجتماعية 

للنظام االيكولوجى للمجتمع وأثر ذلك على تكيفهم االجتماعى والبيئي وعالقة ذلك بانتمائهم، 
المستويات مجموعة األبعاد الخارجية المؤثرة على تلك المستويات فى هذه الدراسة  ويقابل تلك
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ال وهى التكيف االجتماعى والتكيف البيئى، وذلك عن طريق تقاطع تلك المستويات مع هذة إ
 وف على أبعاد الظاهرة المدروسة. األبعاد ودراسة ما ينتج عن ذلك من نتائج يمكن تحليلها والوق

ية النسق االيكولوجى نؤكد على أهمية كافة المستويات وكذلك كافة األنساق وبتبنى نظر 
فى تفاعلها معًا، فعلى مستوى الفرد تزودنا نظرية النسق بفهم التفاعالت بين مختلف المتغيرات 

و عدم تكيف الفرد اجتماعيًا وبيئيًا مع أتكيف  إلىئية واالجتماعية التى ربما تؤدى واالنساق البي
وعلى مستوى الجماعة ، جية فى التكيف االجتماعى والبيئىوطينه ودور االنساق االيكولو اماكن ت

ال ا  ة و االجتماعية تزودنا نظرية النسق بامكانية تحديد كافة العوامل االجتماعية والبيئية المادي
الجديدة وعالقة مادية التى تسهم فى تكيف سكان المناطق العشوائية فى بيئاتهم ومجتمعاتهم 

 .ذلك بانتمائهم
 

 الدراسات السابقة
 :.الدراسات السابقة التى استفادة منها الدراسة الراهنة

"دراسة العوامل القتصادية  :(1996) األطرشاحمد عبد الفتاح خليل دراسة -1
دراسة حالة هرة، والجتماعية المساعدة على الستيطان باألحياء العشوائية بمدينة القا

 "ناصرمنشأة 
التعرف على العوامل االجتماعية واالقتصادية التى تساعد على االستيطان  الدراسة:أهداف  -أ

األخطار االجتماعية واالقتصادية و  باألحياء العشوائية، وأسباب انتشار ظاهرة العشوائيات
 والصحية واألمنية على المناطق العشوائية.

 هجرة الداخلية وأزمة اإلسكان الخانقة.تنشأ المجتمعات العشوائية نتيجة لل نتائج الدراسة: -ب
 .ة نصيب الفرد من االراضىعدم عدالة التنمية بين الريف والحضر وانعدام فرص العمل وضأل -
 حد منها.لفر فرص العمل والخدمات والمرافق فى روافد مناطق الهجرة لاتو عدم  -
، على االستيطانالتعرف على العوامل االجتماعية واالقتصادية التى تساعد  أوجه الستفادة: -ج

وأسباب انتشار ظاهرة العشوائيات، واألخطار االجتماعية واالقتصادية والصحية واألمنية 
 للمناطق العشوائية.
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التنمية البيئية والجتماعية فى المجتمعات  :(1998سالم )فراج عطا دراسة  -2
 مقارنة.العشوائية بالقاهرة والجيزة، دراسة انثروبولوجية 

دراسة التنمية البيئية واالجتماعية للمناطق العشوائية وكيفية االرتقاء بالبيئة  الدراسة:أهداف  -أ
 الجتماعية.العمرانية وتحسينها وتطويرها، وكيف تحقق لسكانها مزيدًا من الرعاية ا

 والتطوير.الكثير من التحسين والتنمية  إلىمناطق الدراسة تحتاج  نتائج الدراسة: -ب
خدمات الصرف و تواجه المناطق الكثير من نقص الخدمات االجتماعية والصحية واالمنية  -

 .الصحى
 بها.هذه المناطق، وتراكم المخلفات الصحية  إلىعدم وصول مياه الشرب النظيفة والكهرباء  -
وأهمية اإللمام بالمشكالت االجتماعية والصحية واألمنية للمناطق العشوائية  أوجه الستفادة: -ج

 مراعاة األبعاد االجتماعية والبيئية فى التنمية البيئية واالجتماعية للمناطق العشوائية.
" إعادة توطين سكان األحياء : (( Tewari، D.B.، Gautam، U. 2019 دراسة -3

عاقة قدرة لحرمانالفقيرة في الهوامش وما يستتبعه من زيادة ا المدينة على  والفقر وا 
 "الستيعاب

توطينهم بسبب النزوح  المعادسكان حاالت الحرمان التي يواجهها الدراسة  هداف الدراسة:أ -أ
أن إعادة التوطين في مواقع هامشية لها عيوب ألنها تقع  عن الكشف، الفقيرةمن األحياء 

دراسة أثر التنقل غير الطوعي لألشخاص وما يستتبعه من ، و للخطرفي أماكن معرضة 
 مشكالت ومخاطر.

 نتائج الدراسة: -ب
 ألنها تقع في أماكن معرضة للخطر.في مواقع هامشية لها عيوب  إعادة التوطين -
 للسكان المعاد توطينهم.زيادة الفقر والحرمان  -
التعرف على ادوات جديدة مثل المقاربة التجريبية والمناقشات المركزة  :أوجه الستفادة -ج

توضيح ان مفهوم اعادة التوطين هو تعبير مخفف  ،ودراسة الجداول الزمنية وتقارير التنمية
 عن عملية الترحيل.
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 اإلجراءات المنهجية للدراسة
 ،اعتمدت الدراسة على األسلوب الوصفى باستخدام المنهج العلمى :األسلوب الوصفى -1

لوصول الي فهم واالبيئات االجتماعية المختلفة لوصف وتحليل ظاهرة سكان العشوائيات في 
البيئة االجتماعية المختلفة وظهور مشكالت  طبيعة العالقة واالرتباط بين عوامل ومتغيرات

ليب تكيف سكان العشوائيات مع بيئاتهم وعالقة ذلك والوقوف على أسا ،أعادة التوطين
 بانتمائهم.

تقوم هذه الدراسة على منهج المسح االجتماعى بالعينة  :المسح الجتماعى بالعينة -2
والذى يعرف بأنه أحد ٍاألشكال الخاصة بجمع المعلومات عن حالة ٍاألفراد وسلوكهم وادراكهم 

المفهوم يعد المنهج الرئيسى لدراسة جمهور الدراسة )محمد ومشاعرهم واتجاهتهم ، وهو بهذا 
  .(158، ص  2000عبد الحميد ، 

ويعرف كذلك بأنه جهد علمى منظم للحصول على معلومات أو أوصاف أو الظاهرة أو 
 ( .99، ص 1991الظواهر محل الدراسة )سمير محمد حسين، 

لتى يهدف لدراستها ، ويعد منهج وهو عبارة عن بيانات كمية تتعلق بمجموعة المتغيرات ا
المسح هو المنهج األكثر استخداماً فى االجتماع، حيث يمكن استخدامه فى تحقيق أهداف عديدة 
قد تكون وصفية أو تفسيرية أو استكشافية، وتستخدم المسوح بشكل عام فى الدراسات التى تهدف 

 ( .3،ص2001لدراسة األفراد )سامى طايع ، 
، حيث يبرز ية والبيئيةمن طرق البحث األساسية في العلوم االجتماعوهى  :المقارنة -3

 المنهج المقارن أوجه الشبه واالختالف بين حالتين أو أكثر تحدثان في المجتمع. 
 :عينة الدراسة -1
تم اختيار العينة عن طريق اخذ عينة عمدية غير عشوائية تحمل : طريقة اختيار العينة -أ

متغيرات البيئية االجتماعية لمجتمعى الدراسة موضع البحث من سكان المنطقة العشوائية 
محل الدراسة حى منشأة ناصر واخرى من سكان العشوائيات التى سبق نقلهم ودمجهم فى 

واطنين االولى بالرعاية مساكن عثمان سكان مشروع اسكان الم وهماحدى المدن الجديدة 
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بمدينة السادس من اكتوبر، وكذلك المبحوثين من القاطنين بمشروع مساكن التطوير بمساكن 
وذلك بنفس النسب، وذلك باستخدام طريقة العينة التضاعفية او عينة كرة  ،سوزان مبارك

 الثلج . 
( 100بين مجتمعات البحث ) ( مفردة مقسمة300يصل حجم العينة الي ) :حجم العينة -ب

( 100و ) ،( مفردة لمشروع مساكن التطوير بمساكن سوزان100مفردة لحى منشأة ناصر، و)
مفردة لمشروع اسكان المواطنين االولى بالرعاية بمساكن عثمان بمدينة السادس من أكتوبر 

 إلناث تقريبًا.( مفردة من ا 50( مفردة من الذكور و)50) إلىوتنقسم العينة داخل كل منطقة 
يرجع سبب اختيار الباحث لعينات الدراسه من قاطني مشروع اسكان  :مبررات اختيار العينة -ج

سكان حى منشأة و  ،ثمان بمدينة السادس من اكتوبرالمواطنين األولى بالرعاية مساكن ع
ناصر و سكان مناطق التطوير بمساكن سوزان مبارك نظرًا الي وضوح خصائص ومتغيرات 

 .يئة االجتماعية الب
 ونمع بها الباحثالوسيلة التي يجهى األداة  :دوات البحثية للدراسةساليب واألاأل -5

 الدراسة  بيانات
الدراسة بهدف ور عام العداد صحيفة تص ونحدد الباحث س الدراسة:ياستبيان ومقاي صحيفة -أ

الصحيفة على ثالث اشتملت ، و الدراسةداف وتساؤالت جمع البيانات الالزمة ومطابقتها اله
تتضمنها اهداف بعاد التى محاور رئيسية، يحتوي كل محور منها على مجموعة من األ

 الدراسة.
المستويات ادية واالجتماعية و الظروف االقتصالبيانات األساسية للمبحوث : المحور األول:

 .التعليمية 
 من خالل االبعاد التالية:يف البيئي للسكان : وتضمن التكللسكانبيئي التكيف ال :المحور الثانى

 التكيف مع بيئة الحى - 3 التكيف مع الحيز المكانى - 2 التكيف مع بيئة المسكن -1
يراتها وتناول المحور التكيف البيئي للسكان فى عالقتهم بالبيئة المادية والطبيعية ومتغ

ناخ ومتغيرات البيئة الطبيعية والظروق عوامل االزدحام و كذلك المالمختلفة من ظرف المسكن و 
 الجغرافية.
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بطرح مجموعة من التساؤالت حول رؤى المبحوثين حول سياسات  وذلك االنتماء :المحور الثالث
ينتج  قدوتتالفى ما  يئي للسكانالتكيف األجتماعي واألقتصادي والب الدولة وقرارتها وهل تراعى

 ،فى حل المشكالت اللى تواجه ساكن العشوائياتالمسئولين  دوروكذلك ، مشكالت عنهم من
ما هو أثر المشكالت التى يواجهها السكان فى المسكن على المشاركة السياسة واالجتماعية و 

وهل تؤثر المشكالت اللى بقابلها المبحوث فى  ،واالقتصادية ومساهمتهم فى بناء المجتمع
 المسكن تأثر على انتمائه للمجتمع والوطن.

الظاهري الصدق  اعتمد الباحثون على: س الدراسةيصحيفة استبيان ومقايوثبات صدق  اختبار
( من الخبراء والمختصين 12على ) هاتم عرضحيث س الدراسة ياستبيان ومقايلصحيفة 

كم على والمحكمين المتخصصين في مجال العلوم البيئية وعلم االجتماع وعلم االنثربولجيا، للح
( واكثر في % 80التي حصلت على نسبة اتفاق )، تم قبول الفقرات هاصالحية الفقرات ومالئمت

تعديلها من قبل الخبراء ، واستبعاد  إلىضوء مالحظات الخبراء .وتعديل بعض الفقرات التي اشير 
وخرجت الصحيفة فى  ،وغير المالئمة لموضوع البحث غير الصالح منها والغاء الفقرات المكرره

 .البحثق على عينة الدراسة ومجتمعات صورتها النهائية للتطبي
عادة التطبيق على عينة مكونة من )  مفردة( 30وتم حساب الثبات بتطبيق إستمارة االستبيان وا 

( يوم على نفس العينة وبلغ 14 إلى 10من سكان مناطق الدراسة الثالث بفارق زمنى من )
 (.0.9معامل الثبات )

المالحظة من الطرق الهامة التي تستخدم لجمع البيانات التي تتصل بسلوك  المالحظة : -ب
األفراد الفعلي في بعض المواقف الواقعية واتجاهاتهم ومشاعرهم، والتعرف علي ظواهر الحياة 

 .(328، ص1998ومشكالتها ومحاولة تفسيرها وتعليلها )عبد الباسط محمد ، 
علي أعطاء أوصاف دقيقة للظاهرة المدروسة وتبرز حجمها  ونتساعد الباحث اإلحصاء : –ج 

، و تساهم في اختيار العينة وتحديد حجمها ومدي لنظر ألبعادها وجوانبها المختلفةوتلفت ا
دولة ومدي االرتباط بين المتغيرات المختلفة، وتساعد في جيلها للمجموع، وتوضح العالقة تمث

ف ي عمليات االستدالل وكشف أوجه الشبه واالختال، وتعاون فالبيانات وتحليلها وتفسيرها
 .(135-134، ص2001)محمد شفيق ، 
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 نتائج الدراسة
 تحليل البيانات الساسية للمبحوثين وأهم خصائص العينة: المحور األول

 :إلىناث والذكور كالتإلوضحت نتائج الدراسة من حيث النوع ان عينة الدراسة موزعة بين اأ -1
(  100) إلى( مفردة من االناث بـاجم46( مفردة من الذكور و)54)منطقة منشـأة ناصر 
( 48( مفردة من الذكور و )52و فى منطقة مساكن سوزان مبارك ) ،مفردة لمنطقة الدراسة

( 57وفى منطقة مساكن عثمان بالسادس من اكتوبر ) ،( مفردة 100) إلىمن االناث بـاجم
 (300العينة ) إلىوبذلك يكون اجم ،( مفردة 100) إلى( من االناث بـاجم43من الذكور و)

 .مفردة
وضحت نتائج الدراسة بالنسبة للمراحل العمرية فى مناطق الدراسة أن النسبة المرتفعة من أ -2

 %59عام بنسبة  عام 50عام واقل من  25المبحوثين يأتون في المرحلة العمرية اكثر من 
، ثم من هم  %23عام بنسبة  25م اقل من وهى الفئة العمرية متوسطة السن ، يليهم من ه

 .% وهم فئة كبار السن 18بنسبة  عام 50فى المرحلة العمرية اكثر من 
بالنسبة للمستوى التعليمى لعينة الدراسة اوضحت النتائج ان هناك تقارب بين نسب المستوى  -3

( %34.33التعليمى لمجتمعات الدراسة وسيادة للتعليم المتوسط وفوق المتوسط بنسبة )
( ويليها فئة يقرأ ويكتب بنسبة %33.33ونسبة كبيرة من عينة الدراسة امية بنسبة )

 ،( وياتى التعليم الجامعى وفوق الجامعى فى مؤخرة نسب المستوى التعليمى19.00%)
وعلى كافة االصعدة تأتى االناث مساوية تقريبًا للذكور فى المستويات التعليمية ولكن بنسب 

 د.اقل فى االعدا
من حيث المهنة اوضحت الدراسة ان اغلب عينة الدراسة يعملون بالمهن الحرفية واليدوية  -4

 .(%28.54يعملون بالمهن التخصصية )( وان نسبة ضئيلة من العينة 71.46%)
ان اغلب العينة من المتزوجين بنسبة  إلىبالنسبة للحالة االجتماعية تشير االحصائيات   -5

( وفئة المطلق %6.33ثم فئة االرامل بنسبة ) (%8.00نسبة )ويليهم االعزب ب (79.66%)
 (.%6.00بنسبة )

ان معظم عينة الدراسة من المولودين بالمحافظات  إلىوعن محل الميالد تشير الدراسة  -6
وبخاصة محافظات الوجه القبلى وبصفة خاصة محافظة الفيوم ويالحظ انها من المحافظات 
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أن  ويرى ويرث ،المولودين بالقاهرة و المحافظات االخرىالطاردة للسكان وياتى فيما بعد 
وان اعداد كبيرة منهم هم في األساس مهاجرين من  سكان المدينة ليسوا بالضرورة حضريين

 السكانية العالية من ناحية والالتجانس في السلوكيات واالتجاهات الريف، ويتميزون بالكثافة
 (. L.Wirth ، 1969 ،PP.143 - 148من ناحية أخرى )

للقاطنين بمنطقة سوزان  اكثر ارتفاع ن متوسط الدخل الشهرى لالسرةأوضحت الدراسة أ -7
مبارك عن القاطنين بمنطقة منشأة ناصر بنسبة ضئيلة وان كال المنطقتين اكثر ارتفاع بنسبة 

 كبيرة عن القاطنين بمساكن عثمان بالسادس من اكتوبر .
الدراسة اوضحت النتائج ان معظم عينة الدرسة من القاطنين  بالنسبة لمكان العمل لعينة -8

بمنطقة منشأة ناصر يعملون داخل المنطقة او بالمناطق القريبة منها وكذلك عينة الدراسة 
ما عينة الدرسة من القاطنين بمساكن عثمان أساكن سوزان مبارك. من القاطنين بمنطقة م

العينة تعمل خارج مدينة السادس من اكتوبر ن معظم أالسادس من اكتوبر اوضحت النتائج ب
تغير مهنتهم  إلىبمناطق بعيدة وان من هم يعملون داخل المدينة هم من قامو مضطرين 

وامتهان مهن جديدة تالئم ابتعادهم عن مواطن ارزاقهم فى المناطق القريبة من سكنهم السابق 
االرصفة او جمع  وفى الغالب تكون مهن هامشية غير مهنية تخصصية مثل افتراش

 -االتارى –المخلفات او البيع المتجول او تقديم االلعاب لالطفال والكبار ) البالى ستيشن
 البلياردو(.
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 نتائج دراسة التكيف البيئي لسكان مناطق الدراسة: المحور الثانى
 التكيف البيئى للسكان مع بيئة المسكن -1

 بيئة المسكن لعينة الدراسةيوضح التوزيع النسبى للتكيف مع  (:1جدول رقم )

 
 

بنعم  عن تكيفهم مع بيئة المسكن أجابو سكان منطقة منشأة ناصر نضحت النتائج أأو 
ن عينة الدراسة من أو ، (%41.00سط المرجح المئوى بنسبة )( والمتو 533بمتوسط مرجح )

حدا ما مع بيئة  إلى( وبتكيفهم %40.54سكان منطقة مساكن سوزان مبارك اجابو بنعم بنسبة )
( بمتوسط مرجح %35.54( وبعدم تكيفهم مع بيئة المسكن بنسبة )%23.92المسكن بنسبة )

من سكان منطقة مساكن ن عينة الدراسة وأ، (%52.50ومتوسط مرجح مئوى بنسبة )( 682.5)
حدا  إلى( وبتكيفهم %40.31من اجابو بنعم بلغت نسبتهم ) عثمان بمدينة السادس من أكتوبر

( %38.31( وبعدم تكيفهم مع بيئة المسكن بنسبة )%21.38ما مع بيئة المسكن بنسبة )
 (.%51.00( ومتوسط مرجح مئوى بنسبة )663بمتوسط مرجح )
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 :التكيف البيئى للسكان مع الحيز المكانى -2
 لعينة الدراسة المكانىيوضح التوزيع النسبى للتكيف مع الحيز  (:2رقم )جدول 

 

 

 ،(%32.78بنسبة ) بنعم سكان منطقة منشأة ناصر عن تكيفهم مع الحيز المكانى جابأ
 ،(%21.89حدا ما بنسبة ) إلى الحيز المكانىوجاءت اجابات عينة الدراسة بأنهم متكيفين مع 

( والمتوسط المرجح 393.5وذلك بمتوسط مرجح ) ،(%45.33فيما جاءت االجابة بال بنسبة )
اوضحت نتائج الدراسة ان عينة الدراسة من سكان منطقة مساكن و  (.%43.72المئوى بنسبة )

بنسبة  الحيز المكانىحدا ما مع  إلىوبتكيفهم  ،(%33.00سوزان مبارك اجابو بنعم بنسبة )
( ومتوسط 394( بمتوسط مرجح )%45.44بنسبة  الحيز المكانى( وبعدم تكيفهم مع 21.56%)

 المنطقة

 التكيف مع الحيز المكاني النوع

 إلى نعم نسبة نعم انثي ذكر
نسبة 

حد  إلى
 ما

مجموع  نسبة ل ل
 العبارات

المتوسط 
 المرجح

المتوسط 
المرجح 
 المئوي

32.78 295 46 54 منشأة ناصر
% 

197 21.89
% 

408 45.33
% 

900 393.5 43.72% 

 168 0 54 ذكور
34.57
% 105 

21.60
% 213 

43.83
% 486 220.5 45.37% 

30.68 127 46 0 اناث
% 92 22.22

% 195 47.10
% 414 173 41.79% 

33.00 297 48 52 سوزان مبارك
% 

194 21.56
% 

409 45.44
% 

900 394 43.78% 

 152 0 52 ذكور
32.48
% 112 

23.93
% 204 

43.59
% 468 208 44.44% 

33.56 145 48 0 اناث
% 82 18.98

% 205 47.45
% 432 186 43.06% 

34.44 310 43 57 مساكن عثمان
% 157 17.44

% 433 48.11
% 900 388.5 43.17% 

34.70 178 0 57 ذكور
% 

89 17.35
% 

246 47.95
% 

513 222.5 43.37% 

 132 43 0 اناث
34.11
% 68 

17.57
% 187 

48.32
% 387 166 42.89% 
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عثمان سكان منطقة مساكن لانات االحصائية اوضحت البي (.%43.78مرجح مئوى بنسبة )
حدا ما  إلى( وبتكيفهم %34.44ان من اجابو بنعم بلغت نسبتهم ) بمدينة السادس من أكتوبر

( %48.11بنسبة ) الحيز المكانى( وبعدم تكيفهم مع %17.44بنسبة ) الحيز المكانىمع 
 (.%43.17( ومتوسط مرجح مئوى بنسبة )388.5بمتوسط مرجح )
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 التكيف البيئى للسكان مع بيئة الحى -3
 يوضح التوزيع النسبى للتكيف مع بيئة الحى لعينة الدراسة (:3جدول رقم )

 
 

 بنعم سكان منطقة الدراسة من سكان منطقة منشأة ناصر عن تكيفهم مع بيئة الحى جابأ
حدا ما  إلى بيئة الحىوجاءت اجابات عينة الدراسة بأنهم متكيفين مع  ،(%38.00بنسبة )
( 894وذلك بمتوسط مرجح ) ،(%93.45فيما جاءت االجابة بال بنسبة ) ،(%18.05بنسبة )

اوضحت نتائج الدراسة ان عينة الدراسة من و  (.%47.03والمتوسط المرجح المئوى بنسبة )
بيئة حدا ما مع  إلى( وبتكيفهم %39.58ابو بنعم بنسبة )سكان منطقة مساكن سوزان مبارك اج

( 996( بمتوسط مرجح )%66.27بنسبة ) بيئة الحى( وبعدم تكيفهم مع %25.68بنسبة ) الحى
 .(%52.42ومتوسط مرجح مئوى بنسبة )

عثمان بمدينة وضحت البيانات االحصائية لعينة الدراسة من سكان منطقة مساكن أو 
بيئة حدا ما مع  إلى( وبتكيفهم %35.26من اجابو بنعم بلغت نسبتهم ) ان السادس من أكتوبر

( 905( بمتوسط مرجح )%83.98بنسبة ) بيئة الحى( وبعدم تكيفهم مع %24.74بنسبة ) الحى
 (.%47.63ومتوسط مرجح مئوى بنسبة )
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 :للسكان العام التكيف البيئى -4
 لعينة الدراسةيوضح التوزيع النسبى للتكيف البيئى  :(4جدول رقم )

 
 

من خالل عرض ما سبق وبتحليل البيانات االحصائية للدراسة  :نتائج اجابة الفرض األول
عدم ثبوت صحة الفرض األول حيث ان الفروق  ( اوضحت نتائج الدراسة4الميدانية جدول رقم )

مما يؤكد عدم دالة احصائيًا وذلك لوجود فرق بين المتوسطات لعينة الدراسة فى التكيف البيئى. 
 ما يلى:ثبوت صحة الفرض من خالل 

وجاءت اجابات  ،(%34.61بنسبة ) ى بنعمسكان منطقة منشأة ناصر عن تكيفهم البيئ جابأ
فيما جاءت االجابة بال بنسبة  ،(%19.56حدا ما بنسبة ) إلىعينة الدراسة بأنهم متكيفين بيئيًا 

 (.%44.39( والمتوسط المرجح المئوى بنسبة )1820وذلك بمتوسط مرجح ) ،(45.83%)
جابو أان مبارك وضحت نتائج الدراسة ان عينة الدراسة من سكان منطقة مساكن سوز أو 

( وبعدم تكيفهم بيئيًا بنسبة %24.22حدا ما بيئيًا بنسبة ) إلى( وبتكيفهم %38.44بنعم بنسبة )
 (.%50.55متوسط مرجح مئوى بنسبة )( و 2073( بمتوسط مرجح )37.34%)
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عثمان بمدينة وضحت البيانات االحصائية لعينة الدراسة من سكان منطقة مساكن أو 
حدا ما بيئيًا  إلى( وبتكيفهم %36.68ان من اجابو بنعم بلغت نسبتهم ) السادس من أكتوبر

( ومتوسط 1957( بمتوسط مرجح )%41.24( وبعدم تكيفهم بيئيًا بنسبة )%22.07بنسبة )
 (.%47.72مرجح مئوى بنسبة )

 البحث مجتمعاتسكان لدى : نتائج دراسة النتماء المحور الثالث
 يوضح التوزيع النسبى الجابات عينة الدراسة عن االنتماء :(5جدول رقم )

 
 

عدم ثبوت صحة الفرض الثانى حيث ان الفروق نتائج الوضحت أ نتائج اجابة الفرض الثانى:
مما يؤكد عدم ثبوت دالة احصائيًا وذلك لوجود فرق بين المتوسطات لعينة الدراسة فى االنتماء. 

بنسبة  بنعمسكان منطقة منشأة ناصر عن انتمائهم  اجاب ما يلى:صحة الفرض من خالل 
فيما  ،(%23.88حدا ما بنسبة ) إلىوجاءت اجابات عينة الدراسة بأنهم منتمين  ،(40.28%)

( والمتوسط المرجح المئوى 1306وذلك بمتوسط مرجح ) ،(%35.84جاءت االجابة بال بنسبة )
اوضحت نتائج الدراسة ان عينة الدراسة من سكان منطقة مساكن سوزان و .(%52.22بنسبة )

( وبعدم انتمائهم %23.56حدا ما بنسبة ) إلى( وبنتمائهم %38.80مبارك اجابو بنعم بنسبة )
وضحت وا (.%50.58( ومتوسط مرجح مئوى بنسبة 1265بمتوسط مرجح ) %37.64بنسبة 

 عثمان بمدينة السادس من أكتوبرالبيانات االحصائية لعينة الدراسة من سكان منطقة مساكن 
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 (%18.24بنسبة ) حداَ ما إلىمن اجاب بانتمائهم ( و %39.48ان من اجابو بنعم بلغت نسبتهم )
 (.%48.60متوسط مرجح مئوى بنسبة )ب( %42.28سبة )وبعدم انتمائهم بن
 البحث مجتمعاتسكان ل العالقة بين التكيف البيئي والنتماء: نتائج دراسة المحور الرابع

 يوضح العالقة بين التكيف البيئي واالنتماء لعينة الدراسة :(6م )جدول رق

 
 

من خالل عرض ما سبق وبتحليل البيانات االحصائية للدراسة  :جابة الفرض الثالثإنتائج 
( اوضحت نتائج الدراسة عدم ثبوت صحة الفرض الثالث حيث ان الفروق 6الميدانية جدول رقم )

مما دالة احصائيًا وذلك لوجود فرق بين المتوسطات لعينة الدراسة فى التكيف البيئى واالنتماء.
وضحت نتائج الدراسة ان المتوسط المرجح أ ما يلى:ل يؤكد عدم ثبوت صحة الفرض من خال

 ،(44.39والمتوسط المرجح المئوى بنسبة ) ،(1820سكان منطقة منشأة ناصر )للتكيف البيئى ل
 (.%52.22والمتوسط المرجح المئوى بنسبة ) ،(1306المتوسط المرجح لالنتماء )فيما جاء 

 للتكيف البيئى لسكان منطقة مساكن سوزان مباركاوضحت نتائج الدراسة ان المتوسط المرجح و 
المتوسط المرجح لالنتماء فيما جاء  ،(%50.55والمتوسط المرجح المئوى بنسبة ) ،(2073)
اوضحت نتائج الدراسة ان المتوسط و  .(%50.58والمتوسط المرجح المئوى بنسبة )  ،(1265)
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 ،(1957نة السادس من أكتوبر )عثمان بمديمنطقة مساكن سكان المرجح للتكيف البيئى ل
 ،(1215المتوسط المرجح لالنتماء )فيما جاء  ،(%47.72والمتوسط المرجح المئوى بنسبة )
 (.%48.60والمتوسط المرجح المئوى بنسبة )

 بين متغيرات التكيف البيئي والنتماء : نتائج دراسة عالقة الرتباطالمحور الخامس
 التوجد عالقة ارتباط بين التكيف البيئى للسكان وانتمائهم (.الفرض الرئيسى للدراسة ) 

لقياس عالقة  للمتغيرات ذات النوعية الكمية، Pearsonتم استخدام معامل االرتباط 
وتكمن أهمية هذا المؤشر في أننا  االرتباط بين التكيف البيئي ومتغيرات التكيف البيئي واالنتماء

 إيجابيًا او سلبيًا. -قة ومستوى االرتباط واإلتجاه نستطيع من خالله معرفة نوع العال
 يوضح عالقة االرتباط بين متغيرات التكيف البيئي واالنتماء :(7جدول رقم )

م. منشأة  البيان
 ناصر

م.مساكن 
 سوزان مبارك

 م. مساكن 
 عثمان

 0.9961 0.9960 0.9978 التكيف البيئي والنتماء
 0.9769 0.9754 0.9179 التكيف مع بيئة المسكن والنتماء
 0.8261 0.8142 0.7815 التكيف مع الحيز المكاني والنتماء

 0.9963 0.9977 0.9924 النتماءالتكيف مع بيئة الحي و 
 

وضحت أ( 7للدراسة الميدانية جدول رقم )عرض ما سبق وبتحليل البيانات االحصائية ب
التكيف البيئي للسكان نتائج الدراسة عدم ثبوت صحة الفرض وأن هناك عالقة ارتباط بين 

 جاءت كما يلي: وانتماءهم
 :التكيف البيئي والنتماءعالقة الرتباط بين  -1
فكلما زاد التكيف البيئى  ،هناك عالقة ارتباط إيجابية طردية قوية بين التكيف البيئي واالنتماء -

 فى درجات االنتماء.قابله زيادة 
ان عالقة االرتباط االقوى بين التكيف البيئى واالنتماء جاءت لصالح سكان منطقة منشأة  -

 ناصر ويليهم سكان مساكن عثمان بالسادس من اكتوبر ثم سكان مساكن سوزان مبارك.
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 عالقة الرتباط بين متغيرات التكيف البيئي والنتماء -2
كل من متغيرات التكيف البيئي ) التكيف مع  إيجابية وقوية بينهناك عالقة ارتباط واضحة  -

 التكيف مع بيئة الحى( واالنتماء. ،التكيف مع الحيز المكانى ،بيئة المسكن
باالنتماء جاء لصالح التكيف البيئى مع بيئة الحى يليه التكيف  أن أكثر المتغيرات ارتباطاً  -

  ى.مع بيئة المسكن ثم التكيف مع الحيز المكان
وكانت أعلى قيم االرتباط لمتغير باالنتماء جاءت لمتغير التكيف مع بيئة الحى لسكان  -

 يليه سكان مساكن عثمان ثم سكان منطقة منشأة ناصر. ،مساكن سوزان مبارك
وفى المرتبة الثانية العلى قيم االرتباط لمتغير باالنتماء جاء متغير التكيف مع بيئة المسكن 

كان مساكن عثمان ويليهم سكان مساكن سوزان مبارك ثم سكان منطقة منشأة وكان اعلى قيمة لس
وكانت اقل قيم االرتباط لمتغير باالنتماء لمتغير التكيف مع الحيز المكانى وجاء سكان  ناصر.

مساكن عثمان بأعلى قيمة ويليهم سكان مساكن سوزان مبارك وفى النهاية منطقة منشأة ناصر 
 بأقل قيم االرتباط.

 

 تفسير النتائج ومناقشتها
)لتوجد عالقة ارتباط بين التكيف البيئى  جابة الفرض الرئيسى للدراسةإ: نتائج ولا أ

 للسكان والنتماء(.
ن هناك عالقة ارتباط ذات داللة احصائية أوضحت النتائج عدم ثبوت صحة الفرض، و أ

 :حيث تبين أن، الدراسةفى مناطق للسكان وانتمائهم  التكيف البيئىعلى وجود عالقة بين 
 فكلما زاد التكيف البيئى ، هناك عالقة ارتباط إيجابية طردية قوية بين التكيف البيئي واالنتماء

 قابله زيادة فى درجات االنتماء.
 ن عالقة االرتباط االقوى بين التكيف البيئى واالنتماء جاءت لصالح سكان منطقة منشأة أ

 سادس من اكتوبر ثم سكان مساكن سوزان مبارك.ناصر ويليهم سكان مساكن عثمان بال
  كل من متغيرات التكيف البيئي ) التكيف مع  هناك عالقة ارتباط واضحة إيجابية وقوية بين

 التكيف مع بيئة الحى( واالنتماء. ،التكيف مع الحيز المكانى ،بيئة المسكن
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 ى مع بيئة الحى يليه التكيف أن أكثر المتغيرات ارتباطًا باالنتماء جاء لصالح التكيف البيئ
 مع بيئة المسكن ثم التكيف مع الحيز المكانى. 

 :شة نتائج الفروض الفرعية للدراسة: تحليل ومناقثانياا 
وضحت النتائج عدم ثبوت صحة أ :الفرض الفرعى األول جابةإتحليل ومناقشة نتائج  -أ

بين مناطق  التكيف البيئىوان هناك فروق جوهرية ذات داللة احصائية على مقياس  الفرض،
وضحت أحيث ، وذلك لوجود فروق بين المتوسطات دالة احصائياً الدراسة فى تكيفهم البيئى 

 :النتائج
وجود دالالت واضحة على تباين التكيف البيئى بين سكان مناطق الدراسة وان عينة الدراسة  -1

من سكان مشروعات التطوير بمساكن سوزان مبارك هم االكثر تكيفًا مع بيئاتهم يليهم سكان 
مشروع اسكان المواطنين االولى بالرعاية بمساكن عثمان بمدينة السادس من أكتوبر ويأتى 

الجديدة ال تمثل الشكل الوحيد من  نفالمدسكان منطقة منشأة ناصر العشوائية. فى النهاية 
حد كبير بمدى منافستها  إلىأشكال تخطيط المجتمعات الجديدة ، كما ان نجاحها يرتبط 
 (.،P 39 F.B.Cille، 1971للمدن القائمة بالفعل، وتقديم نفسها بصورة أكثر جاذبية وكفاءة

انماط اعادة التوطين اكثر مالئمة وتحقيق للتكيف البيئى للسكان المعاد فيما يتعلق باى من  -2
واالكثر شروعات التطوير هو الشكل االفضل توطينهم؟ اوضحت نتائج الدراسة ان اسكان م

مالئمة وتحقيقًا للتكيف البيئى للسكان المعاد توطينهم عن اعادة توطينهم فى المدن الجديدة 
جغرافى حيث ان هؤالء السكان مازالو قربين من اماكن اقاربهم الموقع ال إلىوذلك بالنظر 

واصهارهم واماكن اعمالهم وتعد حياتهم مرتبة بطريقة ما لم يحدث عليها اى تدخل او تعديل 
حدًا  إلىبالسلب وانما بااليجاب نظرًا لحصولهم على مسكن جديد بمواصفات مناسبة وجيدة 

االيكلوجى لبيئة المسكن ومكوناتها وانظمتها  ما. وحيث انه لم يحدث تعدى على النسق
 المغذية لها فقد نتج عن ذلك ان هؤالء السكان هم االكثر تكيفًا بيئيًا.

وهو ما يتفق مع االطار النظرى للدراسة ونظرية االنساق حيث يعرف النسق بوجه عام 
بأنه مجموعة من األجزاء ترتبط ببعضها البعض وتعمل معا بنظام معين ألداء هدف عام، مع 
المحافظة على التوازن الداخلى بين عناصر النسق والتوازن الخارجى أيضًا من خالل عالقة 

 (.21-18ه، ص1425حيطة به )حاتم عبد المنعم احمد، النسق بالبيئة الم
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فيما يتعلق بالتكيف البيئى للسكان مع بيئة المسكن اوضحت نتائج الدراسة وجود فروق بين  -3
يليها مساكن عثمان  منطقة مساكن مشروعات التطوير سوزان مباركالمتوسطات لصالح 

الجديدة والتى تتسم بالتخطيط الجيد ان كالهما من المناطق  بمدينة السادس من أكتوبر حيث
 للمنطقة والشوارع والمبانى والمنشاءات والمظهر الحضارى ومراعاة االبعاد البيئية للمسكن.

( على إن الخصائص البيئية في الوسط المحيط 1999كدت سوسن محمد الدسوقي )أوقد 
فقد يكون مفروضا أو  ،يختلف باختالف موقف االرادة منه بالفرد سواء اجتماعيا أو فيزيقيا،

حيث إن وسط البيئة الفيزيقية  وسط منها عالقة بتوجهات السلوك. عرضيا أو مختارا، ولكل
 يتصل بالبيئة الطبيعية ) المناخ والتضاريس ( أو البيئة المشيدة.

فيما يتعلق بالتكيف البيئى مع الحيز المكانى اوضحت نتائج الدراسة وجود فروق بين  -4
حيث تتسم  سكان منطقة مساكن مشروعات التطوير سوزان مباركلح المتوسطات لصا

مساكنها باالتساع وباتساع حجراتها وبالتقسيم المنظم للمنطقة يليها سكان منطقة منشأة ناصر 
تنوع حيازات السكان وتنوعها مابين منزل بالكامل لألسرة او شقة بمساحة مناسبة  إلىنظرًا 

ًا لتعود هؤالء السكان على مساكنهم واختيارهم لها منذ البداية واحيانًا حجرة واحدة وكذلك نظر 
مما يعطيهم انطباع على كفايتها ومالئمتها فيما جاء التكيف مع الحيز المكانى لسكان 

ان مساحة المسكن  إلىمساكن عثمان بمدينة السادس من أكتوبرفى المرتبة االخيرة نظرًا 
( متر 2حجرتين وصالة وحمام بمساحة ) إلى ( متر مربع للوحدة وتنقسم42موحدة وهى )

’’ البعد الخفى ’’ فى كتابه  E.Hallوتتفق نتائج الدراسة مع ماذهب اليه ادوارد هيل  ،مربع
األفراد ومسافات للقرب والمودة والمسافة  إن هناك قواعد للتقارب بين 1966المنشور عام 

وضح هيل إن هذه المسافات تكون ذات االجتماعية والمسافة العامة وا الشخصية والمسافة
معايير مختلفة حتى داخل المجتمع الواحد مع اختالف الثقافات واسلوب الحياة وان تلك 
المسافات تؤثر على التكيف االجتماعى والبيئى لالنسان وتؤدى الستثارة الفرد وشعوره بعدم 

أماكن  إلىنهم والذهاب التخلى عن أماك إلىالراحة، ويؤدى إنتهاك الحيز الشخصى لألفراد 
االعتداء على حيزهم الشخصى  األفراد الذين تم االستثارة لدى أخرى و وتزايد مستويات

نسيس ماك إندرو ، )  (184 –179، ص  2002فرا 
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فيما يتعلق بالتكيف البيئى للسكان مع بيئة الحى اوضحت نتائج الدراسة وجود فروق بين  -5
يليها مساكن عثمان  روعات التطوير سوزان مباركمنطقة مساكن مشالمتوسطات لصالح 

بمدينة السادس من أكتوبر ويتضح من ذلك ان سكان المناطق الجديدة اكثر تكيفًا مع بيئة 
الحى عن سكان المناطق العشوائية على الرغم من المشكالت التى يواجهها سكان مساكن 

ى تواجههم فى بيئاتهم الجديدة انه رغم الصعوبات الت إلىقد افادت مفردات العينة ، عثمان
اال انهم يفضلون تلك البيئات المنظمة والمستوى االجتماعى والبيئى االفضل لهم والبنائهم 

 عن االقامة فى المناطق العشوائية.
فتوفير الخدمات االجتماعية بكافة صورها وتوفير بيئة جاذبة يشعر فيها السكان بالرضا 

من التكيف الثقافي واالجتماعي والشعور بالترابط مع أفراد  والسعادة واألمان يحقق لهم قدرا
 ( .Johm Willey، 1987 ،p.8المجتمع )

 :النتائجوضحت أجابة الفرض الفرعى الثانى إتحليل ومناقشة نتائج  -ب
وجود دالالت واضحة على تباين االنتماء بين سكان مناطق الدراسة وان عينة الدراسة من   -1

سكان منطقة منشأة ناصر هم االكثر انتماء يليهم سكان مشروعات التطوير بمساكن سوزان 
ولى بالرعاية بمساكن عثمان ة سكان مشروع اسكان المواطنين األمبارك ويأتى فى النهاي

 أكتوبر.بمدينة السادس من 
 :ت االنتماء لدى عينة الدراسة هىوضحت النتائج ان اهم محدداأ -2
استخدام طرق علمية فى وضع خطط وحلول لمشكلة العشوائيات تراعى التكيف األجتماعي  -

 واهتمام المسئولين بالمشكالت التى تواجه السكان. ،واألقتصادي والبيئي للسكان
ية تشاركية بين المسئولين والسكان وضرورة همية ان تكون مواجهة مشكلة العشوئيات عملأ -

أخذ ارائهم فى كيفية حل مشكلة العشوائيات ووضع مقترحات وحلول بما يألئم السكان 
 ووضعها بعين األعتبار.

وعدم تعسف ، ضرورة التزام الدولة بحل مشكلة العشوائيات وتوفير السكن المناسب للسكان -
عادة التوطين إعن  والعمل على حل المشكالت التى قد تنتج ،الدولة فى فرض رؤيتها وحلولها

 ونقل السكان.
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ضرورة اتاحة فرصة المشاركة للسكان فى مناقشة مشكالت وقضايا المجتمع وان يتعاون  -
 فى وضع الحلول لها مما يعزز االنتماء للمجتمع. إلىالحكومة واأله

سكان  ( من ضرورة خروج1998) وتتفق النتائج مع ما انتهت اليه دراسة فراج عطا سالم  -
 العشوائيات من عزلتهم ومشاركتهم فى ما يمس مجتمعهم المحلى ومجتمعهم القومى. 

حل مشكالت التكيف التى تواجه السكان فى المسكن وتأثر على االنتماء والمشاركة السياسة  -
 واالجتماعية واالقتصادية فى بناء المجتمع

على الخدمات والمرافق بسهولة وبمستوى جيد يقوى االرتياح فى المسكن وحصول السكان  -
( 1996وهو ما يتفق مع ماذهبت اليه نتائج دراسة احمد عبد الفتاح خليل ) ،االنتماء للمجتمع

 من ضرورة توفير فرص العمل والخدمات والمرافق كعوامل مساعدة على استيطان السكان.
أصحاب القرار والجهات الحكومية اهمية اتاحة الفرصة لعرض مشكالتهم على المسئولين و  -

وضروةرة قيام المسئولين بدورهم فى تحسين وتطوير وتنظيم  ،لبحث مشاكلهم وتوفر حلول لها
وان تكون التوسعات العمرانية اللى بتقوم بها الدولة كافية لمواجهة مشكلة  ،المنطقة

 العشوائيات.
 :وضحت النتائجأ تحليل ومناقشة نتائج اجابة الفرض الفرعى الثالث -جـ 
وجود دالالت واضحة على تباين التكيف البيئى بين سكان مناطق الدراسة على مقياس  -1

التكيف البيئى وان عينة الدراسة من سكان مشروعات التطوير بمساكن سوزان مبارك هم 
االكثر تكيفًا مع بيئاتهم يليهم سكان مشروع اسكان المواطنين االولى بالرعاية بمساكن عثمان 

 دينة السادس من أكتوبر ويأتى فى النهاية سكان منطقة منشأة ناصر العشوائية.بم
وجود دالالت واضحة على تباين االنتماء بين سكان مناطق الدراسة على مقياس االنتماء  -2

وان عينة الدراسة من سكان منطقة منشأة ناصر هم االكثر انتماء يليهم سكان مشروعات 
ويأتى فى النهاية سكان مشروع اسكان المواطنين االولى التطوير بمساكن سوزان مبارك 

 بالرعاية بمساكن عثمان بمدينة السادس من أكتوبر.
وجود تباين  إلىوضحت نتائج الدراسة وجود عالقة بين التكيف البيئى واالنتماء بالنظر أ -3

ين وكذلك وجود ذلك التباين ب ،واختالف بين مناطق الدراسة فى المتوسطات فى كل منهما
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وان سكان  ،حيث تبين ان سكان منطقة منشأة ناصر االكثر انتماء واالقل تكيفُا بيئياً  ،كليهما
 ،مشروعات التطوير بمساكن سوزان مبارك االكثر تكيفًا بيئيًا وفى المرتبة الثانية فى االنتماء

لسادس بينما جاء سكان مشروع اسكان المواطنين االولى بالرعاية بمساكن عثمان بمدينة ا
وبذلك نجد ان  ،من أكتوبر فى المرتبة الثانية للتكيف البيئى وفى المرتبة االخيرة لالنتماء

هناك فروق جوهرية ذات دالالت واضحة على وجود عالقة بين التكيف البيئى واالنتماء 
 لدى عينة الدراسة.

 

 التوصيات
عن عدم مراعاة األبعاد وضحت نتائج الدراسة ان هناك مشكالت فى التكيف البيئى ناتجة أ -1

يئة فعلى صندوق تطوير العشوائيات وه ،االجتماعية والبيئية للسكان المعاد توطينهم
وضع تخطيط شامل نابع من احتياجات سكان المناطق العشوائية للعمل المجتمعات العمرانية 

 على تكيفهم فى البيئات الجديدة.
فعلى  ،تكيفًا هم سكان مشروعات التطويروضحت نتائج الدراسة ان اكثر سكان الدراسة أ -2

صندوق تطوير العشوائيات ضرورة االهتمام بالنماذج واالنماط التى اثبتت نجاح فى مواجهة 
 وحل المشكلة باعتبارها هدفًا ووسيلة للتنمية وجعلها أولوية فى إطار حل مشكلة العشوائيات. 

 ،فى وضع حلول لمشكالتهم لذلك وضحت النتائج عدم قيام المسئولين بأخذ اراء السكانأ -3
مقترحات مشتركة بين كليهما يمكن االستفادة منها فى  إلىنرى اهمية محاولة التوصل 

التطوير وتخفيف المعاناة التى تعانى منها المناطق العشوائية، والعمل على التخطيط 
 مصرى.المستقبلى لمواجهة المشكالت المترتبة على انتشار العشوائيات فى المجتمع ال

 في السكان مشاركة خالل من الشعبية المشاركة دور اوضحت نتائج الدراسة اهمية تفعيل -4
 الفكري والجهد المالي والجهد العضلي بالجهد بالمشاركة دورهم المطلوب وتعظيم التطوير
 وتعطيل السلبية عدم خالل من اإليجابي والجهد ،المنطقة مشاكل لحل األفكار بإبداء

 .العمرانية الخصائص على لحفاظوا، اآلخرين من المبذول المجهود
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 خرىأ مقترحات ببحوث  
الصحراوية والريفية والساحلية والجبلية حول  جراء دراسة مقارنة بين القاطنين بالمناطقإ -1

ثر أخرى، ودراسة مناطق األى منهم وال توجد فى الأاليب التكيف البيئى الموجودة فى سأ
 .التكيف البيئىيرات البيئة على المتغ

ثر اعادة توطين سكان العشوائيات فى المدن الجديدة على تغير نمط أجراء دراسة عن إ -2
 الحياة.

جراء دراسة للكشف عن المدن الجديدة ونشأتها والغرض من انشائها وتطورها ورصد الوظيفة إ -3
 .كثر تحقيقًا للهدف من انشائهأن ى نموذج منهم كاأومقارنة  ،االجتماعية لها

 من مختلفة ئحاشر  لدى البيئية فى مواجهة الضغوط التكيف جراء دراسة عن ميكانيزماتإ  -4
 سكان المناطق العشوائية.

 والمشاركة الشعبية والمجتمعية. واالنتماء البيئية الضغوط بين جراء دراسة عن العالقةإ -5
 .نظر ساكنيهاجراء دراسة عن سبل التنمية البيئية واالجتماعية للمناطق العشوائية من وجهة إ -6
 جراء دراسة عن دور المشاركة الشعبية فى تطوير وتنمية المناطق العشوائية.إ -7
ثرها على منظومة القيم االجتماعية أقافة الوافدة لسكان العشوائيات و جراء دراسة عن الثإ -8

 والبيئية لسكان المدن الجديدة.
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ABSTRACT 

The study aims at identifying the environmental adaptation of slum 

dwellers with their resettlement in new cities and in development housing 

projects. Identifying as well if the state’s plans consider the social، 

environmental, and economic dimensions of people during moving to 

new societies and which types of resettlement are more appropriate for 

the population and to achieve environmental adaptation، what measures 

the population may take to try to adapt to the new home; in addition to 
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impact of this adaptation on their affiliation and popular as well as 

societal participation.  

In order to reach the study results، Monshaat Nasser district has been 

selected as one of the slums and Suzan Mubarak residences as one of the 

development projects areas. The study relied on the descriptive method 

using the social survey to describe and diagnose the study populations، 

and compare them to identify similarities and differences and compare 

them regarding the environmental and social characteristics، adaptation 

level، and what is reflected on the forms of belonging. The researcher 

uses a number of tools such as a questionnaire، scales، the observation، 

and statistics. The most important results of the study are as follows: 

 There is a strong direct positive correlation between environmental 

adaptation and affiliation; the strongest is the environmental 

adaptation، the strongest is affiliation، in favor of the residents of the 

Monshaat Nasser area. 

 There is a positive correlation between environmental adaptation 

variables (habitat، spatial environment، neighborhood environment) 

and affiliation which most related to affiliation are adaptation to the 

living environment، then to the housing environment and to space. 

 There are clear indications of the divergence of environmental 

adaptation، the inhabitants of Suzan Mubarak housing are the most 

adapted to their environments. Housing of development projects has 

proved to be the optimal for adaptation.  

Recommendations: The Fund for the Development of Slums and the 

New Urban Communities Authority should consider the environmental 

dimensions of the resettled population by developing comprehensive 

planning stemming from their needs and working on adapting them to 

new environments. 

 
 


