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 المستخلص
وتم  ،القاهرة التاريخية عامرة بالمناطق األثرية والتاريخية الهامة التي تجسد ثراء المدينة

القاهرة "م، تحت مسمى 0121ضم مدينة القاهرة التاريخية إلى قائمة التراث العالمي في عام 
التعرف على : إلى هدف الدراسة، وتوذلك ألهميتها األثرية والتاريخية والعمرانية" اإلسالمية

 الجوانب الشخصية لدى عينات مختارة من السكان والعاملين والزوار السياح من خالل مقياس
دراسة العالقة . (التأثير والتأثر) األثريةبالبيئة  اإلنسانالتعرف على عالقة ، و تقدير الشخصي

دراسة األثرية، و والبيئة المادية  (العاملين في مجال السياحةو  الزوارو السكان )كل من بين 
التعرف على خصائص الشخصية ذات التأثير األثرية، و العالقة بين من السياح والبيئة المادية 

وصفها وصفًا دقيقًا يعبر و اتبعت الدراسة المنهج الوصفي  .األثريةااليجابي في البيئة و السلبي 
كما تم إستخدام التحليل األستداللي من خالل التحليل والربط والتفسير  عنها تعبيرًا كيفيًا وكميًا،
 .لدراسةاللوصول إلى إستنتاجات 

مجتمع الدراسة من ساكني وقاطني منطقة القاهرة التاريخية والعاملين بالمناطق يتمثل 
استمارات استبيان على عينة بتطبيق  .األثرية وكذلك السائحين المترددين على هذه المنطقة

 41و والمترددين إستمارة للسائحين 34لسكان المنطقة و 002) تقسم مفردة 011مكونة من 
 إحصائية داللة ذات فروق دو وج :نتائجض ما توصلت إليه الدراسة من بع .(استمارة للعاملين

متوسط درجات ، وبين (الزوارو  الموظفون)متوسط درجات  بين( 1010) عند مستوى معنوية
 داللة ذات فروقبينما لم يكن هناك  ،الشخصية تقدير مقياس جماليإل (السكانو  الموظفون)

 تقدير مقياسل (السكانو  الزوار)متوسط درجات  بين (1010) عند مستوى معنوية إحصائية
متوسط  بين( 1010) عند مستوى معنوية إحصائية داللة ذات فروق وجدكما ت ،الشخصية
 ،درجة االهتمام باألثر والمحافظة عليه)لكل من  (السكانو  الموظفون) عينة الدراسةدرجات 
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االهتمام بالحي  ،أو صناعي استخدام األثر في نشاط اقتصادي أو تجاري ،مدى تشويه األثر
عوامل  ،عالقة السكان بالسياح، عوامل الجذب للسياح ،تأثر األثر بالظروف المناخية ،ككل

 (1010) عند مستوى معنوية إحصائية داللة ذات فروقبينما لم يكن هناك  ،(الطرد للسياح
بصفة عامة، وحالة حالة البيئة )ي عدبل (السكانو  الموظفون) عينة الدراسةمتوسط درجات  بين

 (.دراك قيمة األثرإل السكان النفسية،
إجمالي بين ( 1010)توجد عالقة ارتباطية ذات دالله إحصائية عند مستوى معنوية 

كما توجد عالقة ارتباطية ذات دالله . االستبيان ومقياس تقدير الشخصية لعينة السكان
ن وكل ومقياس تقدير الشخصية االستبياإجمالي بين ( 1010)إحصائية عند مستوى معنوية 

بين ( 1010)لعينة الموظفين، وتوجد عالقة ارتباطية ذات دالله إحصائية عند مستوى معنوية 
توصي الدراسة بأنه يجب و عالقة السكان بالسياح ومقياس تقدير الشخصية لعينة الزوار، 

ركزت أكثر على  حيث األهتمام بالبعد األجتماعي الذي لم يأخذ حقه من الدراسات السابقة،
التركيز على ديناميات التفاعل التي تنجم عن العالقة بين السكان المقيمين و  ،البعد التاريخي

توصي الدراسة بعدم إغفال دور العنصر كما  ،في تلك المناطق األثرية والمناطق المحيطة بها
األثرية دون األخذ وضع خطط تنموية للمناطق و  البشري في إحداث عملية التنمية السياحية،

عدم إغفال دور  في األعتبار مواقف وتصورات السكان المحليين المقيمين في تلك المناطق،
 .وتفاعله مع تلك المناطق األثرية اإلنسانيالسلوك 

 

 الدراسة  مقدمة
تعد مدينة القاهرة التاريخية احد ابرز المدن التراثية القديمة على مستوى العالم حيث تم 

م فهى مدينة حية غنية  0121ى قائمة مواقع التراث العالمى باليونسكو عام تسجيلها عل
بات شوارعها وحاراتها باثارها المعمارية والفنية المتأللئة الفريدة من نوعها التى تتوزع على جن

حقبه و  نسيجها العمرانى المتدفق الذى يحمل بين طياته عبق التاريخ الطويل بعصورهالقديمة و 
ختلفة بدءا من العصر الرومانى حتى عصر اسرة محمد على مما جعلها عاصمة الزمنية الم

مختلف طبقات الشعب و  الخلفاءو  السالطينو  الملوكو  سياسية وثقافية وتجارية ودينية لالمراء
المصرى منذ بداية الفتح االسالمى لمصر فى القرن السابع الميالدى حتى نهاية عصر اسرة 

 أقاليمعشرين الميالدى فظلت طوال هذه الفترة مسيطرة على محمد على بمنتصف القرن ال
كما ان القاهرة التاريخية شاهدة على ، الشرق األوسط ودول حوض البحر األبيض المتوسط

تطورها كالتراث المتجدد لألزهر الشريف، الذي ما ث تاريخية هامة ساعدت فى نموها و احدا
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وأكاديميًا رائدًا للعالم اإلسالمي، منذ تأسيس الجامع فى عام زال يؤدى دوره كمركزًا دينيًا وثقافيا 
التقاليد و  م وتعكس المدينة القديمة تراث غير ملموس يتمثل فى العادات 121/هـ 460

الفعاليات الدينية و  االحتفاالتو  الحرف التقليديةو  الموروثة عبر االجيال واالسواق القديمة
فنون الرواة و  االولياء والطقوس الشعبية كالتراث الشفهىوالمقامات كموالد االئمة و  باألضرحة

المستمر حتى االن لتقدم لنا القاهرة التاريخية مزيج من الثقافات والمعتقدات المتنوعة، التي 
 .تضيف إلى تراث المدينة العريق

ويشكل التراث ثروة حضارية تمثل قيم وأفكار ومعتقدات وعادات وتقاليد شعوب، ويعد 
للماضي في جزئياته وتفاصيله، مشكال بذلك السمة المميزة لكل أمة عن غيرها،ويعتبر امتدادا 

المورث األثري الشاهد األساسي على مجمل النشاطات الفكرية والتاريخية، والعلمية، أو قيم 
 .روحية التي حدثت في حقبة من زمن ما

سك بأصالته والمحافظة وألن التراث بمفهومه الواسع يمثل هوية األمة، كان البد من التم
وهنا تبرز الحاجة الماسة والمستمرة لتقييم أهميته وحالته، لكونه أحد المقومات األساسية . عليه

إن هذا التصور للتراث قد تمت صياغته بناءا . ي أمة من األمملكشف العمق الحضاري أل
ليه الدول الكبرى اهتماما على التنظيم المحكم للموارد التراثية المادية منها والالمادية؛ حيث تو 

وعناية خاصة في محاولة إستثماره في صناعة السياحة التي شكلت ومنذ العصور القديمة أحد 
أهم وجوه النشاط اإلنساني، بحركات التنقل الوقتية والظرفية التي عرفتها البشرية من مكان إلى 

 . آخر
يث يتفاعل السائحون مع أما الصعيد االجتماعي فهي ترتبط ارتبطا وثيقا بالمجتمع ح

تراث المنطقة حين تتجه األنظار واالهتمامات دائما إلى العمل نحو االرتقاء بالقيم الحضارية 
نشاء معالم أخرى حضارية جديدة لكي تظهر الدولة بالمظهر الالئق  والمعالم السياحية بها وا 

 .بها كدولة سياحية
توت مدنا أخرى أحدث، ثم نمت والقاهرة مدينة عريقة ورثت مواقع مدن قديمة واح

ولذا فإن تاريخ القاهرة جدير بأن بأن يكون محورا للعديد من ، وتطورت على مدى األيام
البحوث والدراسات، فنجد الكثير من العلماء وقد اهتموا بدراسة خطط القاهرة، ونشأتها 
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كتب ابن دقماق  لذلك فقد احتلت القاهرة مكانا بارزا فى كثير من كتب الخطط مثل. ومعالمها
 .والمقريزى وعلى مبارك الذى أفرد للقاهرة وخططها وآثارها عدة أجزاء من كتابه

 

 مشكلة الدراسة
كثيرة عانت منها هذه المنطقة إلى أن بدأ  المشكالت التي تعاني منها القاهرة التاريخية إن
الذي تقدمت به منظمة اليونسكو إلى السلطات المصرية " إعادة تأهيل القاهرة التاريخية"مشروع 

للحفاظ على هذا النسيج العمراني العظيم وإلدراجه ضمن قائمة التراث العالمي، وكان من 
ت التي تعاني منها منطقة القاهرة الضروري وضع خطة إستراتيجية لمعرفة وتحليل المشكال

 .التاريخية، ومن ثم وضع خطة األصالحات الالزمة
 :ومن المشكالت التي تعاني منها هذه المنطقة

 ضعف الظروف األقتصادية والمادية واألجتماعية لسكان المنطقة. 
 تعاني المنطقة من مشكالت حركة المرور والبنية التحتية والتلوث البيئ. 
 ة المبنية لها دور فى إبراز أن الفقر واألمية والبطالة من األسباب المؤدية وجد أن البيئ

 (7117سهير زكي حواس، . )لوضع المنطقة الحرج
ذا أخذنا مشروع إحياء منطقة الدرب األحمر مثااًل لما يعانيه من مشكالت سنجد أنه  وا 

اعات التقليدية بها، فإنها بالرغم من األهمية المعمارية للمنطقة، ووجود األنشطة الخاصة بالصن
تعاني من مشكالت متراكمة أثرت بشكل سلبي على المدينة التاريخية مع مرور الوقت مثل 
األحتياج إلعادة تأهيل المساكن، خلق فرص عمل جديدة لسكان المنطقة، ترميم المباني 

فقر واألمية، نشر األثرية التي تأثرت، تحسين البنية التحتية واألماكن المفتوحة، القضاء على ال
نتشار الحرف التجارية،ولكن وجد أن من أكثر المناطق . الوعي بأهمية األثر وجود الورش وا 

زيادة في وجود تلك األنشطة هى منطقة الجمالية والموسكي، وهو يعتبر توزيع تاريخي ومكاني 
وحيوية المدينة  للمنطقة، ولكن بالرغم من أثره السلبي المجتمعي، إال أنه يدل على قيمة التراث

 .التي يجب الحفاظ عليها
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أيضًا من المشكالت التي تعاني منها منطقة القاهرة التاريخية، إستخدام المباني السكنية 
نجد أيضًا أن هناك . الخ...في األنشطة التجارية والحرف اليدوية، أو الصناعية، أو التخزين

هامة في كيفية تعاملهم  من آثار سلوكيات خاطئة لساكني هذه المنطقة رغم أهمية ما بها
إنعكاس تلك السلوكيات السالبة على عملية الجذب السياحي والسياحة  .ومحافظتهم على األثر

نعكاس هذه السلبيات أيضًا على زائري هذه المناطق و  .الداخلية والخارجية بصفٍة عامة ا 
مثل الكتابة على  التعدي على المباني التراثية واألثرية بشكل صارخ .ورضائهم النفسي

تقرير حالة . )عدم الوعي الكافي لقاطني هذه المنطقة بأهميتها التاريخية واألثرية.الجدران
 (7102، الحفاظ للقاهرة التاريخية المرسل لمركز التراث العالمى باليونسكو

 

 الدراسةفروض  
  في بين عينة السكان والعاملين في مجال السياحة إحصائية توجد فروق ذات داللة

 .المختلفة بأبعادهاالستجابة على مقياس تقدير الشخصية 
 زوار المنطقة من السياح في االستجابة و  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين عينة السكان

 .المختلفة بأبعادهعلى مقياس تقدير الشخصية 
 زوار المنطقة منو  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين عينة العاملين في مجال السياحة 

 .المختلفة السياح في االستجابة على مقياس تقدير الشخصية بأبعاده
  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين عينة السكان والعاملين في مجال السياحة في

 ".المختلفة العالقة بين اآلثار والبيئة األثرية بأبعاده"االستجابة على استبيان 
 زوار المنطقة من السياح على استبيان و  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين عينة السكان

 ".المختلفة العالقة بين اآلثار والبيئة األثرية بأبعاده"
  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين عينة زوار المنطقة من السياح والعاملين في مجال

 ".المختلفة العالقة بين اآلثار والبيئة األثرية بأبعاده"السياحة على استبيان 
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 الدراسةأهمية  
 :أساسيينالدراسة الراهنة بين جانبين  أهميةيمكن التميز في 

الدراسة جانبًا مهمًا من جوانب دراسات عالقة  هذهالنظرية حيث تمثل  األهمية :األولالجانب 
ينصب على الدراسات  ، فاالهتمام غالبًا مانادرةبالبيئة الزال بكرًا والدراسات خطة  اإلنسان

بالبيئة األثرية والتي تمثل بيئة مادية  اإلنسان الحيوي دون توضح لعالقة، بعدها اإلنسان ية
 .وبيئة الفيزيقية اإلنسانالمتبادل بين  واألثروهو جوهر فلسفة علم النفس البيئي 

التطبيقية حيث من خالل هذه الدراسة وتوصياتها يمكن  باألهميةفيعلق  :الجانب الثاني
الذي يؤدي الحفاظ عليها  األمربها  اإلنسانالتعرف على مشكالت البيئة األثرية وعالقة 

 .وجذب السياح لها وهو ما يمثل جانبًا مهمًا في الدخل القومي المصري
 

 أهداف الدراسة
  من السكان والعاملين والزوار السياح التعرف على الجوانب الشخصية لدى عينات مختارة

 .من خالل مقياس تقدير الشخصية
  لدى عينات مختارة من ( التأثير والتأثر)بالبيئة األثرية  التعرف على عالقة اإلنسان

 .بالبيئة األثرية السكان والعاملين والزوار السياح من خالل مقياس عالقة اإلنسان
 مادية األثريةدراسة العالقة بين السكان والبيئة ال. 
  دراسة العالقة بين الزوار من السياح والبيئة المادية األثرية. 
 دراسة العالقة بين العاملين في مجال السياحة والبيئة المادية األثرية. 
  التعرف على خصائص الشخصية ذات التأثير السلبي في البيئة األثرية 
  البيئة األثريةالتعرف على خصائص الشخصية ذات التأثير االيجابي في. 

 

 الدراسات السابقة  
 القاهرة تأهيل إعادة"  (UNDP) تقرير برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

 لآلثار األعلى المجلس مع بالتعاون كبيرا، اإلنمائي جهداً  المتحدة األمم لبرنامج: "التاريخية
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 . التاريخية القاهرة في العمراني للحفاظ متسقة استراتيجية تعريف أجل من ،0112عام في
 :قطاعات أربعة في ُمهيكلة للمعلومات، مصادر عدة إلى الموقع تحليل استند

 الديموجرافية (والسكانية واالقتصادية االجتماعية بالظروف معنية إحصائية بيانات( 
 ذات( 01) الشياخات على للتعرف المعايير من عدد إلى يستند تحليل إجراء تم .والمادية
 .تعاجلة تدخال إلى تحتاج التي والمادية واالقتصادية االجتماعية الظروف

 والنسيج بالتراث الخاصة الجوانب التقييم وشمل العيش، لبيئة المكانية المكونات تقييم 
 .التحتية والبنية المرور حركة ومشكالت األنشطة العمرانى وتوزيع

 والعمل واإلسكان السياحة :العمرانية السوق. 
 الموقع لوضع المؤدية األسباب من واألّمية والبطالة الفقر أن إظهار مع المبنية، البيئة أثر 

 . الحرج
تلقى الضوء على  (FWP)إطاريةاقترح تقرير برنامج األمم المتحدة اإلنمائي خطة عمل 

 كمؤشرات التحتية، والبنية النقل والمواصالت ووسائل األنشطةاالرتباطين  على االرتباط الضوء
 .العالمي ممتلك التراث صورة على رتؤث مهمة

التنمية المتواصلة، دراسة عن حالة منطقة " بعنوانوأحمد عرفة ، دراسة ماجدة عبيد
وقد قامت هذه الدراسة بهدف تحسين المستوى البيئئ لمنطقة الجمالية  .2002، "الجمالية

 .واآلثار التاريخية القديمةوحماية التراث بها، وهذه المنطقة تحتوي على عدد كبير من المباني 
 :وقد خلصت هذه الدراسة إلي

  ضرورة تحسين الحالة المعيشية لسكان هذه المنطقة وذلك بتوفير المرافق الهامة لهم مثل
ضاءة الشوارع وخدمات اإلتصاالت إيجاد حل  الصرف الصحي الجيد، خدمات الكهرباء وا 

 .وغيرها......للتخلص من القمامة
 طبية الجيدة لساكني هذه المنطقة وذلك بنشر التوعية الصحية والعمل تقديم الخدمات ال

 .على التقليل من معدالت التلوث في هاه المنطقة
  العمل على القضاء على األمية وتقديم التدريبات الالزمة للرجال والنساء على الحرف

 .التقليدية وتدريبهم على إستخدام الكمبيوتر
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 عامة والعمل على تطوير المنطقة عمرانيًا وذلك عن طريق تحسين حالة الطرق والمرافق ال
 .ترميم المباني األثرية المتضررة

قضايا ومشكالت التنمية البيئية بالمناطق األثرية السياحية " بعنوان دراسة أحمد الجالد
تناولت هذه الدراسة األسباب الحقيقية وراء  .2002، "دراسة ميدانية عن القاهرة الفاطمية"

المشكالت البيئية في المناطق األثرية بالقاهرة، والتي تعود إلى الضغوط والمشكالت 
االجتماعية واالقتصادية وأيضًا الثقافية؛ مما يؤثر على المجهودات التي تبذل لتحسين 

وقد رأت هذه . لحضارية واألثريةاألوضاع البيئية للمنطقة، والتي تؤثر بالتالي على المنطقة ا
 اإلجراءاتالدراسة أن كيفية حماية البيئة األثرية والحفاظ عليها يرجع إلى أهمية القيام باتخاذ 

كذلك العمل على نشر التوعية البيئة ، القانونية لضبط استخدام األساليب التكنولوجية البيئية
اطني تلك المنطقة، كذلك نقل األنشطة والعمل على تغيير السلوكيات الخاطئة بين األفراد ق

التجارية التي تؤثر على المكان بيئيًا وال تخدم السائحين والزائرين للمنطقة، أيضًا حل مشاكل 
 .الصرف الصحي والمياه الجوفية التي تؤثر تأثيرًا مباشرًا على المنطقة األثرية وساكنيها

وقد جاءت هذه الدراسة تفيدًا، عن المجتمع المدني مسؤاًل ومسدراسة سهير زكي حواس 
حياء المناطق التراثية في مصر" في الباب الثاني من كتاب تطبيقًا على "الحفاظ العمراني وا 

ترى هذه الدراسة أن إنجاح مشروعات  .2012، مشروع مؤسسة أغاخان بالدرب األحمر
التراثية ال يتم إال بمدى الحفاظ العمراني واإلرتقاء واإلحياء بالمناطق التاريخية ذات القيمة 

إستيعاب المجتمع المدني والمحلي بأهمية تلك المشروعات، وتؤكد على أن حالة الرضا النفسي 
لهؤالء السكان هى األساس لنجاح التطوير في هذه المناطق، ويأتي ذلك عن طريق إشراك 

 .األهالي في مراحل المشروعات للحفاظ واإلرتقاء بالمنطقة
مشروع إحياء القاهرة " عشرة الصادرة عن اليونسكو ُقدمت في الدراسة الثانية

وكان هدف هذا  .2012إلى يونيو  2010التقرير األول لإلنجازات من يوليو "التاريخية
إعداد أدوات التخطيط واإلدارة الالزمة للحفاظ على  المشروع اإلحياء العمراني للقاهرة التاريخية،

دراسات أولية متخصصة "رابع من هذا التقرير تحت عنوانوقد جاء في الفصل ال .قيم التراث
 "عن ممتلك التراث العالمي
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 :وقد خلصت هذه الدراسة إلى
  أن نقص الوعي العام والمجتمعي يعتبر نقطة هامة جدًا بالنسبة للسكان وقاطني تلك

يتم ذلك أن السكان يلعبون دورًا إيجابيًا إلحداث تلك التغيرات المنشودة ولن  المناطق حيث
 .دون أن يفهموا حقوقهم األساسية وكذلك مشاركتهم فيما يحدث

  توفير برامج محو األمية للرجال والنساء، كذلك توفير أماكن للدعم التعليمي ألطفال
 .المدارس فإن ذلك سيؤدي إلى رفع مستوى المعيشة للسكان

 المحلي تحسين جودة الرعاية الصحية في المراكز الصحية العامة على المستوى. 
 إعادة تأهيل شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي. 
  حث الحكومات والهيئات المسؤلة على وضع خطة صيانة مستدامة لهذه الخدمات لضمان

 .مستوى أداء أفضل لتلك المرافق والخدمات
  ويتناول "مشروع تنمية القاهرة الفاطمية وشارع المعز"دراسة هيئة التخطيط العمراني بعنوان 

هذ المشروع والذي قمت به هيئة التخطيط العمراني تطوير منطقة شارع المعز ومنطقة 
 .القاهرة الفاطمية كاًل على حده

ويقوم على تحديد المنطقة تاريخيًا وتحليل لمنطقة : مشروع تطوير القاهرة التاريخية
ي بها كذلك كيفية القاهرة التاريخية مثل حالة المباني وارتفاعها ومدى حالة التدهور العمران

 .حرفية وخدمية –سكنية  –استخدام األراضي كمناطق تجارية 
وقد خلص هذا المشروع إلي تبنى إستراتيجية عمرانية لتبني خدمات المنطقة وتحسينها 

 .ورفع مستوى معيشتها
قد اعتمدت هذه الدراسة على توصيف هذا الشارع من الناحية  :مشروع شارع المعز

هميته من االناحية التاريخية فهو يمثل عصب المدينة منذ نشأتها فهو يحتوي األثرية وأيضًا أ
 :وقد خلصت هذه الدراسة إلى. على مجموعة هائلة من المباني األثريه

  التأكيد على القيمة التاريخية وعلى األهمية الكبيرة لشارع المعز وما يحتوي عليه من مباني
 .أثرية عظيمة
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  الثقافية والسياحية فهو يعتبر من أهم المزارات على الخريطة أيضًا قيمته االجتماعية و
 .السياحية لآلثار األسالمية

  كذلك قيمته التجارية لما يحتوي عليه من حرف يدوية وأنشطة تجاريه تهم وتخدم السائحين
 .وغير السائحين

والتى جاءت بعنوان مواقف السكان تجاه السياحة فى  Andrew Lepp ،2002دراسة 
إلى التعرف على مواقف السكان المحليين تجاه السياحة وهدفت الدراسة ، بيجودي فى أوغندا

وقد توصلت الدراسة إلى  ،(480)واجريت الدراسة على عينة قوامها ، بيجودي" فى قرية 
 :مجموعة من النتائج أهمها

 يجودي، توجد أتجاهات ايجابية لدى السكان المحليين تجاه السياح والسياحة فى قرية ب
ونجمت هذه األتجاهات االيجابية نتيجة أعتقاد السكان المحليين أن السياحة تعمل على 

ستثمار المبالغ التى تم احيث تم ، خلق وتنمية المجتمع، وبخاصة فى مجال التعليم
 .الحصول عليها من السياح فى أنشاء أول مدرسة ابتدائية فى قرية بيجودي

  الضغوط  -الضغوط المجتمعية)السكان المحليين بالمواقف تتأثر البنية السلوكية لدى
 .وكالهما يتأثر بالمعتقدات( المادية

  هناك عدة آليات تسهم فى تبني السكان المحليين أتجاهات ايجابية تجاه السياحبة
 :والسياح ومنها 

 درجة الثقافة، نوع السياح، االعتماد األقتصادي على السياحة، المشاركة فى صنع القرار 
 .بين المقيمين والسياح

  تلعب الفوائد والمنافع األقتصادية دورا كبيرا فى مواقف السكان المحليين المقيمين فى
 .المناطق السياحية تجاه السياح

 L. Wakiuru Wamwara-Mbugua1 and T. Bettina Cornwell ةدراس
وهدفت هذه الدراسة  تأثير السياحة على البيئة فى ماليندي، كينيا،: تحت عنوانوالتى جاءت 

  إلى التعرف على االثار االجتماعية والثقافية واالقتصادية للسياحة فى ماليندي بكينيا،
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 :وعة من النتائج ومنهامجم وتوصلت الدراسة إلى
   :                                                     تمر عملية السياحة فى ماليندي بكينيا بالمراحل التالية -

وبالتالي فإن المرافق . هي مرحلة االستكشاف تتميز بعدد قليل من الزوار :المرحلة األولى
المخصصة للزوار ال توجد، ومن ثم يتم استخدام المرافق المحلية واالتصال مع السكان 
المحليين وتكون درجة االتصال بين السكان المحليين والسياح متوسطة، حيث أن المستوى 

 .لميحدث لهما تغير يذكرالمادي للسكان والوسط االجتماعي 
هي مرحلة المشاركة، والمضيف المجتمع يستجيب لعدد متزايد من السائحين  :المرحلة الثانية

وترتفع درجة . من خالل البدء في توفير التسهيالت في المقام األول أو حتى حصرالسائحين
ي من قبل الشركات التفاعل بين السكان المحليين وبين السائحين، وتبدأ عملية الترويج السياح

 .العاملة فى مجال السياحة
هي مرحلة التطوير التي يمثل منطقة سوق سياحية محددة جيدا وهذا هو التي  :المرحلة الثالثة

وينجذب االستثمار الخارجي إلى مما . شكلتها اإلعالنات المكثفة واسعة النطاق في السياحة
طرة لتدخل عنصر اجنبي وشركات يؤدي إلى انخفاض سريع في المشاركة المحلية والسي

وتحل . متعددة الجنسيات فى مجال السياحة االمر الذي يهمش من دور السكان المحليين
هناك تغييرات ملحوظة في والمظهر المادي للمنطقة . المنظمات الدولية محل المرافق المحلية

 . وردةوالثقافية وتستكمل مناطق الجذب الطبيعية من صنع اإلنسان المرافق المست
هي التوحيد حيث يعتمد جزء كبير من االقتصاد المحلى على السياحة، مع :المرحلة الرابعة

 .وجود ارتفاع متزايد فى معدالت السياح
إلى اعداد كبيره من السياح األمر  مرحلة الركود، يحدث عندما يتم الوصول :المرحلة الخامسة

 .قافية الذى يترتب عليه مشاكل بيئية ومشاكل اجتماعية وث
هي االنخفاض، وخالل هذه المرحلة تنخفض اعداد السياح ويقل االعتماد  :المرحلة السادسة

 .على صناعة السياحة وتزيد المشاركة المحلية، وتفقد المنطقة السياحية وظيفتها تماما
هى مرحلة التجديد ويتم خالل هذه المرحلة تغيير شامل لمناطق الجذب  :المرحلة السابعة

 .السياحي
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هناك تغير فى القيم الثقافية واالجتماعية وبخاصة فى المرحلة الثانية والثالثة حيث يزيد 
معدل التفاعل بين السياح والسكان المحليين االمر الذي ينجم عنه أكتساب بعض القيم الثقافية 

 . وتغير البعض لدى السكان المحليين
 

 اإلطار النظري
 الحضري اإلنسان  والبيئة ديناميات التفاعل بين اإلنسان 
 منطقة القاهرة التاريخية     الحيز األثري 
 عوامل الجذب والطرد للسائحين    السلوكيات المجتمعية 
أي البد له من األجتماع الذي هو المدنية في .مدني بالطبع اإلنسان :الحضري اإلنسان .0

 (علم األجتماعمقدمة في )هكذا بدأ ابن خلدون كتابه . وهو معنى العمران.إصطالحهم
وقد بدأت مالمح التحضر في مصر منذ العصور  يميل بطبيعته إلى التحضر، فإإلنسان

بتطوير المدينة وتوسيع  الوسطى إلى أن جاء محمد علي وأبدى إهتمامًا كبيراً 
  .الحضري يسعى دائمًا إلى إشباع حاجاته األساسية نطاقها،فاإلنسان

وومبان،هذا مع  من مدن وقرى وأحياء يده اإلنسانش إن التراث هو كل ما :الحيز األثري .7
ثقافية أو  شآت لها قيمة عمرانية تاريخية أو علمية أونتتضمنه من فراغات وم ما

ن إمتد تاريخها إلى فترة متأخرة وتشمل المباني األثرية التراث العمراني مثل .وطنية،وا 
وأيضًا األبراج الدفاعية  ن القديمة،القصور والمباني التاريخية والقرى واألحياء التراثية والمد

وما يشبهها من مباني كان تأسيسها مرتبطًا بأحداث .والمدارس وغيرها واألسبلة والمساجد،
تاريخية ودينية أو سياسية وأقتصادية واجتماعية،أو كان إنشائها يعكس نمطًا أو طرازًا في 

زمنية محددة أومدرسة فنية أو  العمارة أو الفنون الزخرفية المتصلة بها،فهى تعبر عن فترة
 .حضارة تاريخية لها جغرافيا معينة

لبيئته الطبيعية  إن البنية الحضرية األثرية هى التي تعطي خصائص شكلية لفهم اإلنسان
منذ زمن  فهى المنطقة األثرية التاريخية التي يسكنها اإلنسان والثقافية والسلوكية وتفاعله معها

 .بعيد والتي أعتاد عليها
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- حي الجمالية :تقسم القاهرة التاريخية إلى عدة مناطق هي :منطقة القاهرة التاريخية .4
 .(مصر العتيقة) الفسطاط - باب الوزير 

بطبيعته كائن إجتماعي فهو ال يعتبر كائنًا بيولوجيًا يحيا  اإلنسان :السلوكيات المجتمعية .3
الحضرية فإنه يتأمل ويتفاعل في بيئته الطبيعية  ليأكل ويشرب فحسب، بل يحيا اإلنسان

وعندما يحيا في بيئة مضطربة خالية من النظام والتوافق واألنسجام .مع البيئة المحيطة به
تمتلئ نفسه بالكآبة والخوف،على عكس إن كانت البيئة منظمة وبها جذب سياحي ونشاط 

 .ثقافي يصبح ذو نزعة تفاؤلية
 التاريخية روعة من روائع العقل البشري،تمثل القاهرة : عوامل الجذب والطرد للسائحين .0

فهي تعد إنجازًا دينيا وفنيًا وجماليًا فريدًا من نوعه ومن أبرز األمثلة على هذا التراث الديني 
دينيًا وأكاديميًا رائدًا للعالم  الذي هو بمثابة منارة للعلم ومركزاً "األزهر الشريف"الكبير 

،أيضًا مسجد أحمد بن طولون بمئذنته الملتوية م121اإلسالمي السني منذ تأسيسه في عام 
 .وغيرها من المساجد واألضرحة الهامة ألولياء اهلل الصالحين الرائعة،

 :المفاهيم األساسية
تعد القاهرة التاريخية من أقدم وأهم المدن على مر العصور، وقد  :المفهوم التاريخي .0

كانت أول عاصمة لمصر اجتمعت المصادر التاريخية على قدم القاهرة منذ أن 
ومعناها ميدان  (حري رع حا) بأرض النعام بالمطرية، ثم مدينة حري عا (أون) كانت

م، وكانت تقع مكان مصر القديمة والتي حلت قلعة بابليون .ق6770القتال وكان ذلك عام 
م التي أنشأها 630م، ثم كانت مدينة الفسطاط عام .ق0411محل أسورا المدينة في عام 

ثم  .بن العاص والتي أتخذ أسمها من خيمة عمرو التي اقام بها وسط معسكرهعمرو 
مدينة القطائع في ثم  ،م200تأسست بعد ذلك في فترة حكم العباسيين مدينة العسكر عام 

 .م161م، ثم كانت مدينة القاهرة في عهد الفاطميين عام 281عام 
د كان موقع القاهرة اإلستراتيجي لق :المفهوم الحضاري واإلستراتيجي للقاهرة التاريخية .7

إلى حدوث حالة من التفاعل البشري  (غرباً ) وجبل المقطم (شرقاً ) والذي يقع ما بين النيل
مع موقع هذه المنطقة وكان ذلك سببًا في إنتشار المعمار بالمكان خاصًة على حافة 
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ربط المدينة الذي يعود تاريخه للعصور الوسطى إلى  (مجرى العيون) أدىالدلتا، كذلك 
بنهر النيل وساعد هذا على سرعة تطور القاهرة التاريخي خاصًة مع تطور التجارة بين 
القاهرة وأوروبا وبين القاهرة والهند وأفريقيا عن طريق ميناء بوالق شمااًل وميناء الفسطاط 

  .جنوبًا وساعد ذلك على زيادة التبادل الثقافي والحضاري ما بين مصر والبلدان األخرى
إن القاهرة التاريخية تمثل إنجازًا دينيًا وفنيًا  :لمفهوم الديني والثقافي للقاهرة التاريخيةا .4

الذي هو بمثابة منارة للعلم "األزهر الشريف"وجماليًا فريدًا من نوعه ومن أهم وأبرز األمثلة 
 .ومركزًا دينيًا وأكاديميًا رائدًا للعالم اإلسالمي

 

 دراسةال  إجراءات
والذي يعتمد  موضوع الدراسة يالئمحيث  الوصفيالدراسة المنهج  تتبعا :دراسةمنهج ال

على دراسة الظاهرة كما توجد في الواقع ويتم وصفها وصًفا دقيًقا ويعبر عنها تعبيًرا كيفًيا 
وكمًيا، كما تم استخدام التحليل االستداللي من خالل التحليل والربط والتفسير للوصول إلى 

اء التصور المقترح ولتزويد البحث بالمعلومات والمعارف، وقد استخدم الباحث استنتاجات لبن
 .مصدرين للحصول على المعلومات الالزمة للدراسة

والعاملين ني منطقة القاهرة التاريخية طساكني وقا يتمثل مجتمع الدراسة من :دراسةالمجتمع 
 .محل الدراسة نطقةوكذلك السائحين المترددين على هذه المبالمناطق التاريخية 

تم سحب عينة عشوائية تتمثل في ساكني وقاطني منطقة القاهرة التاريخية  :اسةعينة الدر 
استمارات استبيان على عينة  بتطبيقوكذلك السائحين المترددين على هذه المنطقة وذلك 

إستمارة  01لسكان المنطقة و 001إستمارة وتقسم كاآلتي  741مكونة من 
 .استمارة للعاملين بالمنطقة 41والمترددين و للسائحين

تستطلع الدراسة من خالل تلك العينة اإليجابيات والسلبيات لسكان تلك المناطق 
وسلوكياتهم وأيضًا عملية التأثير والتأثر المتبادل ما بين السكان وبين المباني األثرية التي 

 .يعيشون بداخلها
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 مجاالت الدراسة
جابيات والسلبيات لسكان تلك المناطق وسلوكياتهم وأيضًا ياإلدراسة  :ىالموضوع المجال

 .فيهاعملية التأثير والتأثر المتبادل ما بين السكان وبين المباني األثرية التي يعيشون 
 .منطقة القاهرة التاريخيةقامت الباحثة باختيار  :المجال المكانى
التاريخية وأصحاب المحالت، ن المنطقة سكاتم إجراء الدراسة على عينة من  :المجال البشرى

 .وقد استغرق تطبيق االستمارات ثالثة أسابيع لسائحيناو والعاملين بالمنطقة التاريخية 
 .7106/7102 -7100/7106العامان الدراسيان  :المجال الزمنى

 

 أدوات الدراسة
التحليلية التي الدراسة الوصفية  :سوف تعتمد أدوات جمع البيانات لهذه الدراسة على

تسعى إلى وصف العالقة بين األفراد في منطقة مصر التاريخية وبين اآلثار المحيطة بهم 
  .والتي يسكنون بداخل مبانيها وكيفية تعاملهم معها

تعتمد الدراسة على الدراسة األستقصائية التحليلية الخاصة بأهالي المنطقة وسوف يتم ذلك 
 :على مرحلتين

البحث المكتبي عن طريق إستخدام المراجع العلمية والمقاالت واألبحاث هي مرحلة األولى 
  .والدوريات في هذا المجال

هي مرحلة البحث الميداني عن طريق تجميع البيانات والمعلومات من الواقع من خالل  الثانية
تطبيقه زيارات ميدانية للمنطقة هدف الدراسة عن طريق إستبيان باللغتين العربية واإلنجليزية ل

 .على األهالي والسائحين بالمنطقة
 :وتمثلت أدوات الدراسة في أداتين هما

يهدف كل  محور أساسي،( 04) تألفت إستمارة األستبيان من عدد :تقدير الشخصية مقياس
محور الحصول على معلومات وبيانات تجيب على تساؤل أو أكثر من تساؤل من تساؤالت 

 الدراسة لتحقيق األهداف البحثية للدراسة 
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هو أداه للتقرير الذاتي أعدت بهدف الحصول على تقدير كمي لكيف يرى  :األستبياناستمارة 
 :هى( سلوكيميل )ويدرك الفرد نفسه فيما يتعلق بسبعة نزعات شخصية 

العدوانية والعداء بما في ذلك العدوان الجسمي واللفظي والسلبي وعدم القدرة على التغلب  -0
 .على مشاعر العداء والكراهية تجاه األخرين

 .األعتمادية -7
 .تقدير الذات -4
 .الكفاية الشخصية -3
 .التجاوب األنفعالي -0
 .الثبات األنفعالي -6
 .النظرة للحياة -2

 :الثبات والصدق لإلستبيان
معادلة ألفا كرونباخ  ةالباحث تللتحقق من ثبات االستبيان استخدم :االستبيانثبات 

(CronbachAlpha) جميعها قيم  معامالت الثبات الناتجة باستخدام هذه المعادلة ن أنيتب، و
وكانت قيمة ألفا ، (10171 - 10024)ما بين قيم معامل الثبات  تراوحتحيث  مقبولة

تشير هذه القيم من معامالت الثبات إلى و  ،هي قيمة مرتفعةو ( 10270) الستبيانجمالي اإل
مكانية االعتماد على نتائجه والوثوق به  .صالحية االستبيان للتطبيق وا 

تم حساب معامالت ارتباط كل بعد من أبعاد االستبيان  :لالستبيان صدق اإلتساق الداخلي
 ون، وقام الباحثستبيان على عينة مبدئيةتطبيق االبالدرجة الكلية لالستبيان والتي نتجت عن 

أن معامل ارتباط أبعاد   بحساب صدق اإلتساق الداخلي ومعامل االرتباط المصحح لالستبيان
، مما يؤكد على صدق االتساق الداخلي (1010)االستبيان دالة معنويًا عند مستوى معنوية 

، وللمزيد من (10233 - 10301)ما بين قيم معامل إرتباط بيرسون  ستبيانوتراوحتألبعاد اال
وهي  (1080، 1064) وتراوح ما بينمعامل االرتباط المصحح  حسابب ةالباحث تالتحليل قام

 .قيم تؤكد على صدق االستبيان
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 نتائج الدراسة
 الموظفون) عينة الدراسةلحساب الفروق بين متوسط درجات  T-Testاختبار ت  :(1)جدول

 تقدير الشخصية ألبعاد مقياس  (السكانو 

 المتغيرات
 (112= ن)السكان  (20= ن)الموظفون 

قيمة 
 (ت)

مستوى 
الداللة عند 
معنوية 
0000 

االنحراف  المتوسط
االنحراف  المتوسط المعياري

 المعياري
 غير دالة 00211 7081 77071 4046 74042 للحياة السلبية النظرة
 دالة 30122 7081 01020 7072 77012 اإلنفعالي الثبات عدم
 غير دالة 00277 7022 70040 4011 77041 مع اآلخرين التجاوب عدم

 غير دالة 10103 2004 37030 4034 37034 الذات تقويم
 غير دالة 00461 3074 70007 7010 71031 الشخصية ةءالكفا عدم -أ

 غير دالة 00464 3001 71014 7021 77014 للذات السلبي التقدير -ب
 دالة 0073 7011 74001 7066 76002 اإلعتمادية

 دالة 30371 4064 74074 4000 76034 العداء/العدوان
 تقدير مقياس إجمالي

 دالة 40184 03070 007003 6000 064002 الشخصية
 :اآلتي يتضحلحساب الفروق  السابق الجدول من
 (السكانو  الموظفون) عينة الدراسةمتوسط درجات  بين إحصائية داللة ذات فروق وجود 

 عند مستوى معنوية دالة قيمة وهي( 30122) ت قيمة بلغت حيث ،اإلنفعالي الثبات عدمل
( 01020) السكان ومتوسط ،(77012) درجات عينة الموظفون متوسط وكان ،(1010)

 .عينة السكان لصالح
 (السكانو  الموظفون) عينة الدراسةمتوسط درجات  بين إحصائية داللة ذات فروق وجود 

 ،(1010) عند مستوى معنوية دالة قيمة وهي( 0073) ت قيمة بلغت حيث ،إلعتماديةل
عينة  لصالح( 74001) السكان ومتوسط ،(76002) درجات عينة الموظفون متوسط وكان

 .السكان
 (السكانو  الموظفون) عينة الدراسةمتوسط درجات  بين إحصائية داللة ذات فروق وجود 

 عند مستوى معنوية دالة قيمة وهي( 30371) ت قيمة بلغت حيث ،العداء/لعدوانل
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( 74001) السكان ومتوسط ،(76034) درجات عينة الموظفون متوسط وكان ،(1010)
 .عينة السكان لصالح

 (السكانو  الموظفون) عينة الدراسةمتوسط درجات  بين إحصائية داللة ذات فروق وجود 
عند  دالة قيمة وهي( 40184) ت قيمة بلغت حيث ،الشخصية تقدير مقياس جماليإل

 ومتوسط ،(064002) درجات عينة الموظفون متوسط وكان ،(1010) مستوى معنوية
 .عينة السكان لصالح( 007003) السكان

 Strickland-Munro, J.K. , Moore, S.A. and وهـو مـا أشـارت لـه دراسـة
Freitag-Ronaldson, S  والتـــى جـــاءت تحـــت عنـــوان تـــأثيرات الســـياحة علـــى أثنـــين مـــن

المجتمعات المجاورة لحديقة كروجر الوطنية فى جنوب أفريقيا، وهدفت الدراسـة إلـى أستكشـاف 
اآلثــار األجتماعيــة واألقتصــادية للســياحة فــى المجتمعــات المجــاورة لحديقــة كروجــر، حيــث تعــد 

ـــة الرئيســـية فـــى جنـــوب افر  ـــا، كمـــا يشـــعر كثيـــر مـــن الســـكان المحليـــينهـــذه الحديقـــة الوطني   يقي
       وتوصـــلت   .                                                                       المقيمــين فــى المنــاطق المحيطــة بهــا بمشـــاعر الفخــر واألمتنــان تجــاه هــذه الحديقــة

  :                           إلى مجموعة من النتائج ومنها   سة      الدرا
  هناك أثار ايجابية كبيرة ناجمة عن تأثير السياحه على المجتمعات المحلية المحيطة

 .من قلة المنافع االقتصادية اال أنها موجودة بحديقة كروجر، على الرغم
 حيث يعمل ، هناك أثار ثقافية مترتبة أيضا على السياحة بحديقة كروجر بجنوب افريقيا

األمر ، السكان المحليين فى صناعة التحف واالعمال اليدوية التى تحمل قيمهم الثقافية
 .يةالذى يمثل بالنسبة لهم إحياء للتراث ونشر لثقافتهم المحل

 نتيجة عدم المساواة فى توزيع الدخل ، يشعر السكان المحليين باالغتراب فى أغلب االحيان
 .وفرص العمل فى مجال السياحة
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 الزوار) عينة الدراسةلحساب الفروق بين متوسط درجات  T-Testاختبار ت  :(2)جدول
 تقدير الشخصية ألبعاد مقياس  (السكانو 

 المتغيرات
قيمة  (112= ن)السكان  (32= ن)الزوار 

 (ت)
مستوى الداللة 
عند معنوية 
االنحراف  المتوسط 0000

االنحراف  المتوسط المعياري
 المعياري

 غير دالة 00201 7081 77071 4013 74001 للحياة السلبية النظرة
 غير دالة 10466 7081 01020 4001 01010 اإلنفعالي الثبات عدم
 غير دالة 10101 7022 70040 4044 70041 مع اآلخرين التجاوب عدم

 غير دالة 00224 3074 70007 4071 71076 الشخصية ةءالكفا عدم -أ
 غير دالة 10721 3001 71014 6002 70006 للذات السلبي التقدير -ب

 غير دالة 10234 2004 37030 8000 30037 الذات تقويم
 دالةغير  10313 7011 74001 4071 74027 اإلعتمادية

 دالة 70780 4064 74074 3041 70062 العداء/العدوان
 تقدير مقياس إجمالي

 غير دالة 10386 03070 007003 06076 000076 الشخصية
 (السكانو  الزوار) عينة الدراسةلحساب الفروق بين متوسط درجات  السابق الجدول من 

متوسط درجات  بين إحصائية داللة ذات فروق وجود يتضح تقدير الشخصيةألبعاد مقياس 
 قيمة وهي( 70780) ت قيمة بلغت حيث ،العداء/لعدوانل (السكانو  الزوار) عينة الدراسة

 ومتوسط ،(70062) درجات عينة الزوار متوسط وكان ،(1010) عند مستوى معنوية دالة
 .عينة السكان لصالح( 74001) السكان

  الزوار) عينة الدراسةمتوسط درجات  بين إحصائية داللة ذات فروقبينما لم يكن هناك 
جمالي المقياس الشخصية تقدير مقياس لباقي أبعاد (السكانو   غير ت قيم كانت حيث ،وا 

 .(1010) عند مستوى معنوية دالة
والتى جاءت  C. Van Vuuren ،Elmarie Slabbertوهو ما أشارت إليه دراسة 

دوافع السفر وسلوك السياح فى منتجع جنوب افريقيا، وهدفت الدراسة إلى : تحت عنوان
التعرف على دوافع سفر السياح إلى منتجع جنوب افريقيا ومدى ارتباط تلك الدوافع بسلوك 
السائحين، وعرفت الدراسة سلوك السائح بأنه تفاعل بين شخصية الباحث والمتغيرات البيئية 

فالسلوك وفقا لهذه الدراسة يعد بمثابة الطريقة التى يتصرف بها السياح وفقا ، حيطة بهالم
 .لمواقفهم تجاه منتج معين
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مفرده من السياح المترددين على منتجع جنوب  001جريت الدراسة على عينة قوامها أو 
ديد ماسلو لتح" افريقيا، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفى التحليلي وعلى نموذج 

  :سة إلى مجموعة من النتائج أهمهااالحتياجات االجتماعية، كما توصلت الدرا
  هناك ثمة عالقة قوية بين الخصائص االجتماعية وبين دوافع السفر إلى منتجع جنوب

 .افريقيا
 وصف الدراسة سلوك السائحين فى منتجع جنوب افريقيا بالسلوك الحضاري. 
  السائحين ودوافع سفرهم يسهم بدور كبير فى الترويج توصلت الدراسة إلى أن معرفة سلوك

 .السياحى والتخطيط لألنشطة السياحية
 الموظفون) عينة الدراسةلحساب الفروق بين متوسط درجات  T-Testختبار ت ا :(2)جدول

 تقدير الشخصية ألبعاد مقياس  (السكانو 

 المتغيرات
 (32= ن)الزوار  (20= ن)الموظفون 

قيمة 
 (ت)

مستوى 
الداللة عند 
معنوية 
0000 

االنحراف  المتوسط
االنحراف  المتوسط المعياري

 المعياري

 غير دالة 10741 4013 74001 4046 74042 للحياة السلبية النظرة
 دالة 7081 4001 01010 7072 77012 اإلنفعالي الثبات عدم
 غير دالة 00401 4044 70041 4011 77041 اآلخرين مع التجاوب عدم

 غير دالة 10608 8000 30037 4034 37034 الذات تقويم
 غير دالة 1001 4071 71076 7010 71031 الكفاءةالشخصية عدم -أ

 غير دالة 10277 6002 70006 7021 77014 للذات السلبي التقدير -ب
 دالة 40173 4071 74027 7066 76002 اإلعتمادية

 دالة 00080 3041 70062 4000 76034 العداء/العدوان
 تقدير مقياس إجمالي

 دالة 40871 06076 000076 6000 064002 الشخصية
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الموظفون )من الجدول السابق لحساب الفروق بين متوسط درجات عينة الدراسة 
 :ألبعاد مقياس تقدير الشخصية يتضح اآلتي( والزوار
  ( الموظفون والزوار)وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات عينة الدراسة

وهي قيمة دالة عند مستوى ( 70801)اإلنفعالي، حيث بلغت قيمة ت  الثبات لعدم
، ومتوسط الزوار (77012)، وكان متوسط درجات عينة الموظفون (1010)معنوية 

 .لصالح عينة الزوار( 01010)
  ( زوارالموظفون وال)وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات عينة الدراسة

، (1010)وهي قيمة دالة عند مستوى معنوية ( 40173)لإلعتمادية، حيث بلغت قيمة ت 
لصالح عينة ( 74027)، ومتوسط الزوار (76002)وكان متوسط درجات عينة الموظفون 

 .الزوار
  ( الموظفون والزوار)وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات عينة الدراسة

وهي قيمة دالة عند مستوى معنوية ( 00080)ث بلغت قيمة ت العداء، حي/للعدوان
( 70062)، ومتوسط الزوار (76034)، وكان متوسط درجات عينة الموظفون (1010)

 .لصالح عينة الزوار
  ( الموظفون والزوار)وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات عينة الدراسة

وهي قيمة دالة عند ( 40871)قيمة ت الشخصية، حيث بلغت  تقدير مقياس إلجمالي
، ومتوسط (064002)، وكان متوسط درجات عينة الموظفون (1010)مستوى معنوية 

 .لصالح عينة الزوار( 000076)الزوار 
وهو ما أكده المنظور الواسع من النظرية والبحث الذى أثاره عمل بيرالين وطالبه الذى 

ند إثارة االنتباه منها حب االستطالع والميل يتعامل مع وظيفة خصائص معينة من المثير ع
والسلوك االستكشافى واالختيار المفضل وغيرها تعامل عمل هؤالء مع دور خصائص المثيرات 

وجد  -المركبة صناعيا تحت شروط مختبرية  -مثل التعقيد، التنافر، الحداثة، ومع المثيرات 
. الموسيقى، سلوك اللعب وغير ذلك تطبيق على ميادين متنوعة من ضمنها االستجابة للفن،

وقد أنه مثمر كأسلوب الستجابة الفرد للبيئة المادية المصنوعة من قبل اإلنسان والبيئة 
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الطبيعية ويشكل أساسا لميدان فرعى متطور من علم النفس البيئي الذى يمكن أن يصمم 
 .كميدان لعلم الجمال البيئي

السلوك هو التركيز  –لى عالقات البيئة كما أن هناك أسلوب مختلف جدا فى النظر إ
حيث يكمن وراء الحقيقة البديهية أن السلوك محدد بالمجال  –على المحيط المكانى للسلوك 

وبالزمن، إدراك أن الحالة الدافعية والفاعلية أو الكفاية وفاعلية األداء قد ترتبط مباشرة 
حث عدد كبير من البحوث التى  بخصائص المجال الذى يفعل فيه الفرد هذا االدراك، ولقد

ويتعامل هذا العمل مع . تتعامل مع مشكالت المجال الشخصى واستخدام المجال واالزدحام
العالقات المكانية بين أعضاء الجماعة من حيث القرب والكثافة ومن حيث مواقعهم بالنسبة 

 .للفرد
نى علم البيئة وهو يمكن التعامل مع البيئة على أنها تمثل موقع أو محيط للسلوك بمع

ويعد عمل علماء البيئة السلوكيين أن . التوجه الذى صاغه الذين يتبعون علم البيئة السلوكي
درجة انتشار األفراد بأعمار مختلفة فى مواقع معينة من المجتمع مثل المدرسة أو البيت 

 –وك معين المعرفة فى محيط سل –وغيرها، وكذلك درجة وطريقة مشاركة الفرد فى الفعاليات 
 .أثار هذا التوجه
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 السكان لعينة تقدير الشخصية ومقياس االستبيان بين مقياسقيمة االرتباط : (3)جدول

 
 تقدير الشخصية ومقياس من الجدول السابق يوضح قيمة االرتباط بين أبعاد االستبيان

 :التالي نيتبي السكان لعينة
   بين إدراك قيمة ( 1010)توجد عالقة ارتباطية ذات دالله إحصائية عند مستوى معنوية

عدم التجاوب مع اآلخرين  -عدم الثبات اإلنفعالي  -النظرة السلبية للحياة )األثر وكل من 
 لعينة السكان( إجمالي مقياس تقدير الشخصية -عدم الكفاءة الشخصية  –تقويم الذات  -
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، 10706، 10310، 10066، 10004، 10312)امل االرتباط كالتالي حيث بلغت قيم مع
10364.) 

   بين درجة ( 1010)توجد عالقة ارتباطية ذات دالله إحصائية عند مستوى معنوية
 -عدم الثبات اإلنفعالي  -النظرة السلبية للحياة )االهتمام باألثر والمحافظة عليه وكل من 

اإلعتمادية  -التقدير السلبي للذات  -اءة الشخصية عدم الكف -عدم التجاوب مع اآلخرين 
حيث بلغت قيم معامل  لعينة السكان( إجمالي مقياس تقدير الشخصية -العداء /العدوان -

، 10468، 10741، 10411، 10071، 10472، 10313، 10441)االرتباط كالتالي 
10722.) 

  بين مدى ( 1010)معنوية توجد عالقة ارتباطية عكسية ذات دالله احصائية عند مستوى
حيث بلغت قيمة معامل االرتباط  لعينة السكان( عدم التجاوب مع اآلخرين)تشويه األثر و

(-10003.) 
  بين استخدام األثر ( 1010)توجد عالقة ارتباطية ذات دالله احصائية عند مستوى معنوية

عدم الثبات  -النظرة السلبية للحياة )في نشاط اقتصادي أو تجاري أو صناعي وكل من 
التقدير  -عدم الكفاءة الشخصية  -تقويم الذات  -عدم التجاوب مع اآلخرين  -اإلنفعالي 

لعينة ( إجمالي مقياس تقدير الشخصية -العداء /العدوان -اإلعتمادية  -السلبي للذات 
، 10773، 10001، 10421، 10740)حيث بلغت قيم معامل االرتباط كالتالي  السكان
10467 ،10731 ،10060 ،10742 ،10702.) 

  بين مدى تأثر ( 1010)توجد عالقة ارتباطية ذات دالله احصائية عند مستوى معنوية
 -النظرة السلبية للحياة )األثر ببعض العوامل البيئية كتلوث الهواء والمياه الجوفية وكل من 

 -لسلبي للذات التقدير ا -عدم الكفاءة الشخصية  -تقويم الذات  -عدم الثبات اإلنفعالي 
حيث بلغت  لعينة السكان( إجمالي مقياس تقدير الشخصية -العداء /العدوان -اإلعتمادية 

، 10432، 10312، 10421، 10460، 10360، 10304)قيم معامل االرتباط كالتالي 
10381 ،10066.) 
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  لحي بين االهتمام با( 1010)توجد عالقة ارتباطية ذات دالله إحصائية عند مستوى معنوية
 -التقدير السلبي للذات  -عدم الكفاءة الشخصية  -تقويم الذات )ككل وكل من 

حيث بلغت قيم معامل  لعينة السكان( إجمالي مقياس تقدير الشخصية -العداء /العدوان
 (.10782، 10466، 10430، 10304 ،10714)االرتباط كالتالي 

  بين تأثر األثر ( 1010)معنوية توجد عالقة ارتباطية ذات دالله إحصائية عند مستوى
عدم  -عدم الثبات اإلنفعالي  -النظرة السلبية للحياة )بالظروف المناخية وكل من 

 -التقدير السلبي للذات  -عدم الكفاءة الشخصية  -تقويم الذات  -التجاوب مع اآلخرين 
حيث بلغت  لعينة السكان( إجمالي مقياس تقدير الشخصية -العداء /العدوان -اإلعتمادية 

، 10428، 10781، 10704، 10070-، 10432، 10723)قيم معامل االرتباط كالتالي 
10463 ،10332 ،10342.) 

  بين حالة السكان ( 1010)توجد عالقة ارتباطية ذات دالله إحصائية عند مستوى معنوية
عدم  -عدم الثبات اإلنفعالي  -النظرة السلبية للحياة )االجتماعية واالقتصادية وكل من 

 -التقدير السلبي للذات  -عدم الكفاءة الشخصية  -تقويم الذات  -التجاوب مع اآلخرين 
حيث بلغت  لعينة السكان( إجمالي مقياس تقدير الشخصية -العداء /العدوان -اإلعتمادية 

، 10700، 10467، 10011، 10032-، 10420، 10742)قيم معامل االرتباط كالتالي 
10064 ،10442 ،10728.) 

  بين عوامل الجذب ( 1010)توجد عالقة ارتباطية ذات دالله إحصائية عند مستوى معنوية
التقدير السلبي  -عدم الكفاءة الشخصية  -عدم التجاوب مع اآلخرين )للسياح وكل من 

حيث بلغت قيم معامل االرتباط  لعينة السكان( العداء/العدوان -اإلعتمادية  -للذات 
 (.10036، 10470، 10044، 10483، 10018-)كالتالي 

  بين عالقة السكان ( 1010)توجد عالقة ارتباطية ذات دالله إحصائية عند مستوى معنوية
عدم التجاوب مع  -عدم الثبات اإلنفعالي  -النظرة السلبية للحياة )بالسياح وكل من 

ت قيم حيث بلغ لعينة السكان( التقدير السلبي للذات -عدم الكفاءة الشخصية –اآلخرين 
 (.10441، 10306، 10713، 10418، 10310)معامل االرتباط كالتالي 
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  إجمالي بين ( 1010)توجد عالقة ارتباطية ذات دالله إحصائية عند مستوى معنوية
عدم التجاوب مع  -عدم الثبات اإلنفعالي  -النظرة السلبية للحياة )االستبيان وكل من 

 -العداء/العدوان -اإلعتمادية -ير السلبي للذات التقد -عدم الكفاءة الشخصية  -اآلخرين 
حيث بلغت قيم معامل االرتباط كالتالي  لعينة السكان( إجمالي مقياس تقدير الشخصية

(10001 ،10703 ،-10708 ،10000 ،10046 ،10780 ،10088 ،10420.) 
  باقي  بين( 1010)بينما ال توجد عالقة ارتباطية ذات دالله إحصائية عند مستوى معنوية

 .االستبيان ومقياس تقدير الشخصية أبعاد
دراسة سهير زكي حواس عن المجتمع المدني مسؤاًل ومستفيدًا، وقد وهو ما أشارت إليه 

حياء المناطق التراثية في " جاءت هذه الدراسة في الباب الثاني من كتاب الحفاظ العمراني وا 
ترى هذه الدراسة أن إنجاح  .تطبيقًا على مشروع مؤسسة أغاخان بالدرب األحمر"مصر

مشروعات الحفاظ العمراني واإلرتقاء واإلحياء بالمناطق التاريخية ذات القيمة التراثية ال يتم إال 
عاب المجتمع المدني والمحلي بأهمية تلك المشروعات وأن يكون لديهم قناعة يبمدى إست

لمجتمع المدني هو المستفيد ترى أن ا كما ،باألهداف التي تقوم عليها النتائج المرجوة منها
األول من هذه المشروعات ألن ساكني هذه المناطق داخل مبانيها هم يتصلون بشكل مباشر 
، بها وأن أي تحديث أو خدمات ستضاف للمكان سوف يكون مردودها بالدرجة األولى عليهم

ذه األساس لنجاح التطوير في ه ىحالة الرضا النفسي لهؤالء السكان ه وتؤكد على أن
المناطق، ويأتي ذلك عن طريق إشراك األهالي في مراحل المشروعات للحفاظ واإلرتقاء 

كذلك عندما يتم إنجاز هذا  .بالمنطقة، ومن هنا تتحقق اإلستدامة للمشروع وللمنطقة التراثية
المشروع والحفاظ العمراني على المكان يكون المجتمع المدني هو الداعم الحقيقي لحماية ما تم 

ستدامته، وبذلك يكون الحفاظ واإلرتقاء بالمناطق من  أعمال كما أنه يحرص على صيانته وا 
قتصاديًا عن طريق برامج التنمية المجتمعية التي  التراثية التاريخية المتدهورة إرتقاًء إجتماعيًا وا 
 تقدم الخدامات اإلجتماعية األساسية مثل التعليم، الخدمات البيئية، الرعاية الصحية كذلك
عادة تأهيل المباني السكنية المتدهورة تشجيع األهالي على  النظافة ورفع القمامة وجمعها، وا 
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اإلهتمام بتنمية مجتمعهم كإعطائهم قروض بسيطة ميسرة تكون حافز لهم من أجل تحسين 
 .وتنمية مجتمعهم

 الموظفين لعينة تقدير الشخصية ومقياس أبعاد االستبيانبين قيمة االرتباط : (0)جدول

 
 تقدير الشخصية ومقياس أبعاد االستبيانمن الجدول السابق يوضح قيمة االرتباط بين 

 :التالي نيتبي الموظفين لعينة
   بين إدراك قيمة ( 1010)توجد عالقة ارتباطية ذات دالله إحصائية عند مستوى معنوية

 –تقويم الذات  -عدم التجاوب مع اآلخرين  -النظرة السلبية للحياة )األثر وكل من 
حيث  لعينة الموظفين( إجمالي مقياس تقدير الشخصية -العداء /العدوان -اإلعتمادية 
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، 10407، 10711، 10411، 10381 ،10008)كالتالي بلغت قيم معامل االرتباط 
10768.) 

   بين استخدام األثر ( 1010)توجد عالقة ارتباطية ذات دالله احصائية عند مستوى معنوية
 لعينة الموظفين( التقدير السلبي للذات)في نشاط اقتصادي أو تجاري أو صناعي وكل من 

 (.10748)حيث بلغت قيمة معامل االرتباط 
 بين االهتمام بالحي ( 1010)القة ارتباطية ذات دالله إحصائية عند مستوى معنوية توجد ع

عدم  –تقويم الذات  -عدم التجاوب مع اآلخرين  -النظرة السلبية للحياة )ككل وكل من 
 لعينة الموظفين( العداء/العدوان -اإلعتمادية  -التقدير السلبي للذات  -الكفاءة الشخصية 
، 10402، 10661، 10674، 10610 ،10681)معامل االرتباط كالتالي حيث بلغت قيم 

10624 ،10731.) 
  بين تأثر األثر ( 1010)توجد عالقة ارتباطية ذات دالله إحصائية عند مستوى معنوية

تقويم  -عدم التجاوب مع اآلخرين  -النظرة السلبية للحياة )بالظروف المناخية وكل من 
 لعينة الموظفين( اإلعتمادية -التقدير السلبي للذات  -ية عدم الكفاءة الشخص –الذات 

، 10761، 10614، 10031، 10308 ،10063)حيث بلغت قيم معامل االرتباط كالتالي 
10011.) 

  بين حالة السكان ( 1010)توجد عالقة ارتباطية ذات دالله إحصائية عند مستوى معنوية
 -عدم التجاوب مع اآلخرين  -ية للحياة النظرة السلب)االجتماعية واالقتصادية وكل من 

حيث بلغت قيم  لعينة الموظفين( اإلعتمادية -عدم الكفاءة الشخصية  –تقويم الذات 
 (.10364، 10076، 10338، 10487 ،10362)معامل االرتباط كالتالي 

  بين عوامل الجذب ( 1010)توجد عالقة ارتباطية ذات دالله إحصائية عند مستوى معنوية
 -عدم الكفاءة الشخصية  –تقويم الذات  -النظرة السلبية للحياة )ح وكل من للسيا

، 10400 ،10742)حيث بلغت قيم معامل االرتباط كالتالي  لعينة الموظفين( اإلعتمادية
10088 ،10361.) 
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  بين عوامل الطرد ( 1010)توجد عالقة ارتباطية ذات دالله احصائية عند مستوى معنوية
 (.10341)حيث بلغت قيمة معامل االرتباط  لعينة الموظفين( الذاتتقويم )للسياح و

  إجمالي بين ( 1010)توجد عالقة ارتباطية ذات دالله إحصائية عند مستوى معنوية
 –تقويم الذات  -عدم التجاوب مع اآلخرين  -النظرة السلبية للحياة )االستبيان وكل من 

حيث بلغت  لعينة الموظفين( اإلعتمادية - التقدير السلبي للذات -عدم الكفاءة الشخصية 
 (.10213، 10712، 10200، 10212، 10487، 10087)قيم معامل االرتباط كالتالي 

  بين باقي ( 1010)بينما ال توجد عالقة ارتباطية ذات دالله إحصائية عند مستوى معنوية
 .االستبيان ومقياس تقدير الشخصية أبعاد

 بين التبادلية العالقة"اسماعيل حلمى فرحات، بعنوان اتفقت النتائج مع دراسة باهر 
 في خلل وجود إلى الدراسة العمرانية وتوصلت الفراغات في والبيئة المادية اإلنساني السلوك
 األزبكية وحديقة األوبرا ميدان منطقة في المادية اإلنساني والبيئة السلوك بين التبادلية العالقة

للفراغ  المادية البيئة علي بدوره اثر والذي اإلنساني السلوك علي تأثيرات سلبية عنه نتج
 السلوكيات اإلنسانية وبين العمرانية الفراغات بين العالقة أن إلى الدراسة وخلصت .العمراني
 تأدية من يعوق( السلوك اإلنساني) اإلنسانية الدراسات في قصور أي ووجود تبادلية عالقة

 .والثقافية والترفيهية واالجتماعية لوظائفها االقتصادية( المادية البيئة) العمرانية الفراغات
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 الزوار لعينة تقدير الشخصية ومقياس االستبيان بين مقياسقيمة االرتباط : (6)جدول
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 لعينة تقدير الشخصية ومقياس من الجدول السابق يوضح قيمة االرتباط بين أبعاد االستبيان
 :التالي نالزوار يتبي

   بين إدراك قيمة ( 1010)توجد عالقة ارتباطية ذات دالله إحصائية عند مستوى معنوية
حيث بلغت قيم  لعينة الزوار( عدم الثبات اإلنفعالي -النظرة السلبية للحياة )األثر وكل من 

 (.10441 ،10781)معامل االرتباط كالتالي 
   بين ( 1010)ى معنوية توجد عالقة ارتباطية عكسية ذات دالله احصائية عند مستو

عدم التجاوب مع )استخدام األثر في نشاط اقتصادي أو تجاري أو صناعي وكل من 
حيث  لعينة الزوار( إجمالي مقياس تقدير الشخصية -التقدير السلبي للذات  -اآلخرين 

 (.10748-، 10722-، 10716-)بلغت قيمة معامل االرتباط 
 بين مدى تأثر ( 1010)ة عند مستوى معنوية توجد عالقة ارتباطية ذات دالله إحصائي

عدم  –تقويم الذات )األثر ببعض العوامل البيئية كتلوث الهواء والمياه الجوفية وكل من 
إجمالي مقياس تقدير  -العداء /العدوان -التقدير السلبي للذات  -الكفاءة الشخصية 

، 10404 ،10443)حيث بلغت قيم معامل االرتباط كالتالي  لعينة الزوار( الشخصية
10406 ،10666 ،10472.) 

  بين حالة البيئة ( 1010)توجد عالقة ارتباطية ذات دالله إحصائية عند مستوى معنوية
 -التقدير السلبي للذات  -عدم الكفاءة الشخصية  –تقويم الذات )بصفة عامة وكل من 

ت قيم معامل حيث بلغ لعينة الزوار( إجمالي مقياس تقدير الشخصية -العداء/العدوان
 (.10760، 10611، 10433، 10304 ،10437)االرتباط كالتالي 

  بين حالة السكان ( 1010)توجد عالقة ارتباطية ذات دالله إحصائية عند مستوى معنوية
التقدير السلبي  –تقويم الذات  -النظرة السلبية للحياة )االجتماعية واالقتصادية وكل من 

، 10781-)حيث بلغت قيم معامل االرتباط كالتالي  ة الزوارلعين( العداء/العدوان -للذات 
10721 ،10767 ،10070.) 

  بين عوامل الجذب ( 1010)توجد عالقة ارتباطية ذات دالله إحصائية عند مستوى معنوية
عدم التجاوب مع  -عدم الثبات اإلنفعالي  -النظرة السلبية للحياة )للسياح وكل من 
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 -التقدير السلبي للذات  -عدم الكفاءة الشخصية  –تقويم الذات  -اآلخرين 
-، 10733-)حيث بلغت قيم معامل االرتباط كالتالي  لعينة الزوار( العداء/العدوان
10711 ،-10460 ،10613 ،-10418 ،10616 ،10088.) 

  بين عالقة السكان ( 1010)توجد عالقة ارتباطية ذات دالله إحصائية عند مستوى معنوية
عدم التجاوب مع  -عدم الثبات اإلنفعالي  -النظرة السلبية للحياة )من  بالسياح وكل
 -التقدير السلبي للذات  -عدم الكفاءة الشخصية  –تقويم الذات  -اآلخرين 
حيث بلغت قيم معامل  لعينة الزوار( إجمالي مقياس تقدير الشخصية -العداء/العدوان

، 10200، 10311، 10476، 10010، 10710، 10713-، 10411-)االرتباط كالتالي 
10712.) 

  بين باقي ( 1010)بينما ال توجد عالقة ارتباطية ذات دالله إحصائية عند مستوى معنوية
 . االستبيان ومقياس تقدير الشخصية أبعاد

دراسة : مالمح تغير عالقات الحياة اليومية"وهو ما أكدته دراسة عنان محمد على بعنوان 
تهتم الدراسة برصد الحياة اليومية ومالمح التغير بها ". هرة التاريخيةميدانية ببعض أحياء القا

من خالل منومة العالقات التى تتم عبر عدة مستويات، هى المجتمع المحلى، الحارة، الجيزة، 
نما فى حيز مكانى . والمسكن على اعتبار أن عالقات الحياة اليومية ال تتم فى فراغ، وا 
يز ليشمل المجتمع المحلى، ثم يضيق شيئا فشيئا حتى يصل إلى ويتسع هذا هذا الح، وزمانى

 .داخل الوحدة السكنية
: والتى جاءت تحت عنوان  Nsizwazikhona Simon Chiliكما أشارت دراسة 

دراسة : تصورات وتوجهات أعضاء المجتمع المحلى تجاه تأثيرات السياحة والتنمية المستدامة
فريقيا، وهدفت الدراسة إلى التعرف على توقعات السكان حالة فى بيتر ماريتز برج بجنوب أ

المحليين تجاه السياحة ودورها فى تحقيق التنمية المستدامة، واعتمدت الدراسة على نظرية 
 :التغير األجتماعي كتوجه نظري، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج ومنها 

 عدم إشراكهم فى النشاط السياحي  يوجد صورة سلبية من قبل السكان تجاه السياحة نتيجة
قتصار األمر على المتعلمين ومن يجيدون اللغات االجنبية   .وا 
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  يوجد تقبل لتحسين صورة الذهنية عن أهمية السياحة ودورها فى تحقيق التنمية المستدامة
فى بيتر ماريتز برج من خالل عمل ندوات توعية ومزيدا من الدعم الحكومي للنشاط 

 .السياحي
  تقبل األخر والتسامح من أهم القيم الثقافية التى تسهم فى دعم النشاط السياحي يعد

 .والتفاعل مع السياح فى منطقة بيتر ماريتز برج بجنوب أفريقيا
 

 الدراسة  توصيات
  توصي الدراسة بأنه يجب األهتمام بالبعد األجتماعي الذي لم يأخذ حقه من الدراسات

 .البعد التاريخيحيث ركزت أكثر على  السابقة،
  ترى الدراسة أنه من الضروري التركيز على ديناميات التفاعل التي تنجم عن العالقة بين

السكان المقيمين في تلك المناطق األثرية والمناطق المحيطة بها حيث أن أغلب الدراسات 
 .أهتمت أكثر بإعادة إحياء الحيز األثري والمنطقة األثرية

  إغفال دور العنصر البشري في إحداث عملية التنمية توصي الدراسة أيضا بعدم
السياحية،كذلك وضع خطط تنموية للمناطق األثرية دون األخذ في األعتبار مواقف 

 وتصورات السكان المحليين المقيمين في تلك المناطق،
 تفعيل الدور الثقافي والسياحي في نشر الوعي بين السكان بأهمية األثر والحفاظ عليه. 
 لألهتمام ( وزارات هيئات محافظات)لجهود بين الجهات الحكومية المختلفة تضافر ا

 .بالمناطق األثرية وتلبية إحتاجاتها
 

 مراجع  ال
دراسة ميدانية بمدينة :قضايا ومشكالت التنمية البيئية بالمناطق األثرية السياحية  :أحمد الجالد

الجمعية المصرية للسياحة ، القاهرة الفاطمية، المجلة المصرية لعلوم السياحة
 .القاهرة ، (7114) 0عدد ، والفندقة
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، رسالة تقييم مفاهيم السياحة البيئية لدى فئات مختلفة من المجتمع. أحمد ماهر ابراهيم عدوي
الدراسات البيئية، قسم معهد ، ، جامعة عين شمس(غير منشورة)ماجستير 

: الهيئة العامة للتخطيط العمراني7102.0العلوم التربوية واإلعالم البيئى، 
 . 0180، مشروع تنمية القاهرة الفاطمية وشارع المعز

 .0112، "إعادة تأهيل القاهرة التاريخية. األمم المتحدة اإلنمائي برنامج
اإلدارة العامة ، ركز التراث العالمي باليونسكوتقرير حالة الحفاظ للقاهرة التاريخية المرسل لم

 .م7102، القاهرة ، وزارة اآلثار، للقاهرة التاريخية
حياء المناطق التراثية في مصر  (:7104)سهير زكي حواس      ً      تطبيقا  على "                                                الحفاظ العمراني وا 

،القاهرة، شركة أغاخان للخدمات 0ط، مشروع مؤسسة أغاخان بالدرب األحمر
 .الثقافية

دراسة حالة )التنمية المتواصلة وتحديث مصر : (7117 )اجدة إكرام عبيد، أحمد ياسر عرفةم
 .القاهرة، ندوة يوم كوكب األرض فدا، (منطقة الجمالية
لإلنجازات من " التقرير األول"مشروع إحياء القاهرة التاريخية. ميليولى، فرانكا، بينى، دانيلى

إدارة ، يونسكو، مركز التراث العالمي، منظمة ال7107إلى يونيو  7101يوليو 
 .مواقع التراث العالمي بجمهورية مصر العربية
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ABSTRACT 

Historical Cairo is enriched with important archeological and 

historical places that embody the richness of the city. Cairo city has 

been included in the world heritage list in 1979 under the title “Islamic 

Cairo”, for its remarkable archeological, historical, and civilizational 

importance. This study purpose is to identify the personal aspects in a 

selected sample from inhabitants, employees, visitors, and tourists 

through applying scale of personal evaluation, and for identifying also 

the human being’s relationship to the archeological environment (affect 

and effect). The study also drives at examining the relationship between 

inhabitants, visitors, and personnel in tourism field and the monumental 

materialistic environment; examining as well the relationship between 

tourists and the materialistic archeological background, identifying as 

well the personal characteristics, either the positive or the negative 

within the monumental environment. The study follows the descriptive 

method through a qualitative quantative depiction. The study uses the 

inductive analysis in order to analyze, explain, and deduce results. 

The study population is selected from residents in historical Cairo 

and employees who are working in archeological areas, in addition to 

visitors and tourists. Questionnaire forms consistent of (190) items are 
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distributed as follows: (117 forms for residents, 43 forms for visitors 

and tourists, 30 forms for employees and workers in tourism). The 

study comes to these results: There are significant statistical differences 

at (0.05) significance level between average scores of (employees and 

visitors) and (employees and residents) on the full Scale of Evaluating 

Personality; while there are no significant statistical differences at 

(0.05) significance level between average scores of (residents and 

visitors). There are significant statistical differences at (0.05) 

significance level between average scores of (employees and 

inhabitants) and dimensions of Scale of Evaluating Personality. There 

are no significant statistical differences at (0.05) significance level 

between average scores of (employees and inhabitants) regarding the 

dimensions of Scale of Evaluating Personality. There are significant 

statistical differences at (0.05) significance level between average 

scores of the full questionnaire and dimensions of Scale of Evaluating 

Personality. The study recommends the need for considering the social 

dimension, focusing only on the historical only and dynamics of 

interaction of the relationship between residents and the surrounding 

areas. The study also recommends not neglecting the role of the human 

element in producing tourist development process, setting 

developmental plans for archeological areas with no regards to local 

residents’ perceptions. 

 

 


