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ْذِ انزسان ت يقذيت إنى جايعت عٍٍ شًس نهحصٕل عهى درجت انًاجستٍز فً انُٓذست انًعًارٌت – قسى
انتخطٍط انعًزاًَ.
إٌ انعًم انذي تحتٌّٕ انزسانت قذ تى إجزاؤِ بًعزفت انباحث فً قسى انتخطٍط انعًزاًَ بكهٍت انُٓذست
جايعت عٍٍ شًس فً انفتزة انٕاقعت بٍٍ .0202 – 0222
ْذا ٔ نى ٌقذو أي جزء يٍ ْذا انبحث نٍُم أي يؤْم أٔ درجت عهًٍت ألي يعٓذ عهًً أخز.
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ٍِخــــــــــص اٌشعبٌــــــــــخ

انمهخـــــــــــــــــــــــص

مقذمــــــــــــــــــــت
٠زضآِ اإلٔزٙبء ِٓ ٘زٖ اٌشعبٌخ ثّشٚس اٌؼبٌُ ثأؽذاس عذ٠ذح ِٓ اٌزغ١١ش  ٚاٌضٛساد اٌشؼج١خ اٌز ٟلبَ
ثٙب اٌشجبة ف ٟعّ١غ أٔؾبء ِصش ٚاٌؼبٌُ اٌؼشث ِٓ ٟأعً اٌؾش٠خ.
 ٚؽ١ش وبْ اٌفز ً١اٌز ٞأشؼً ششاسح اٌضٛسح فِ ٟصشِ٘ ٟغّٛػخ "وٍٕب خبٌذ عؼ١ذ" ػٍ ٟأؽذ ثشاِظ
اٌّشبسوخ اإلعزّبػ١خ ػٍ ٟاإلٔزشٔذ ”ٚ “Facebookاٌز ٟوبْ ٌٙب أوجش األصش ف ٟؽشذ اٌشجبة ػٍٝ
إخزالف ِغز٠ٛبرٗ  ٚرٕظ ُ١صٛسح ٕ٠ 55ب٠شِّ ,ب ٛ٠ظؼ اإلِىبٔ١بد اٌىج١شح ٌٙزٖ اٌجشاِظ  ٚاٌمذساد
اٌىبِٕخ ف ٟؽشذ اٌؼذ٠ذ ِٓ ػّ َٛاألفشاد ٌّٕبلشخ األٚظبع اٌّخزٍفخ  ٚرٕظ ُ١ؽٍٛي  ٚإلزشاؽبد ٌٙب
ػٍ ٝأسض اٌٛالغ.
 ٚإرا وبٔذ اٌّشبسوخ اٌشؼج١خ لذ ٔغؾذ ف ٟإؽذاس اٌزغ١١ش ف ٟأؽذ أصؼت اٌّغبالد رغ١١شا ثً أوضش٘ب
إعزؾبٌخ وبألٚظبع اٌغ١بع١خ ف ٟاٌجالد فئْ رٌه ٠فزؼ اٌّغبي ألشىبي عذ٠ذح  ٚأعبٌ١ت ِجزىشح إلربؽخ
اٌّؼٍِٛبد اٌّخزٍفخ  ٚرؾغ ٓ١اٌزفبػً  ٚاٌزؼب ْٚاإلعزّبػ ٚ ٟاٌز ِٓ ٞشئٕٗ ص٠بدح ٔغجخ اٌّشبسوخ
اٌشؼج١خ ف ٟػٍّ١بد إرخبد اٌمشاساد  ٚرٛع١غ ٔطبلٙب ٌزشًّ وبفخ اٌّغبالد اإلعزّبػ١خ  ٚاٌؼّشأ١خ فٟ
اٌّغزّغ.
 ٚؽ١ش اْ اٌّشبسوخ اٌشؼج١خ ٘ ٟأؽذ أُ٘ خطٛاد اٌزخط١ػ اٌؼّشأ ٟإٌبعؼ  ٚاٌخطٛح األ ٌٝٚػٍٝ
غش٠ك اٌذّ٠مشاغ١خ فئٔٙب ال رمف ػٕذ ؽذ إغالع ػّ َٛاٌغىبْ ػٍ ٝاٌّخططبد  ٚاٌّشبس٠غ ثً رزؼذٜ
رٌه إٌِ ٝؾبٌٚخ رغ ٚ ً١ٙرجغ١ػ األفىبس اٌزخط١ط١خ ٌغ١ش اٌّزخصصٌ ٓ١زّى ِٓ ُٕٙ١ف ُٙاٌّخطػ ثً
 ٚإثذاء أسائ ُٙف.ٗ١
ٕ٘ ِٓ ٚب ظٙشد أّ٘١خ إعزؾذاس اٌٛعبئً ِضً اٌشعِٛبد اٌضالص١خ األثؼبد  ٚاٌؾم١مخ اإلفزشاظ١خ
 Virtual Realityإل٠غبد ٌغخ ِشزشوخ ث ٓ١ششوبء اٌزّٕ١خ اٌّزخصص ٚ ٓ١غ١ش اٌّزخصص.ٓ١
 ٚػٍ ٗ١فئْ ٘زٖ اٌذساعخ رفزشض أْ إثزىبس آعبٌ١ت عذ٠ذح ٚٚعبئً ِجزىشح ف ٟرىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد
رؤد ٞاٌ ٝرؾغ ٓ١اٌزفبػً  ٚاٌزؼب ْٚاإلعزّبػ ٚ ٟاٌز ِٓ ٞشئٕٗ ص٠بدح ٔغجخ اٌّشبسوخ اٌشؼج١خ فٟ
ػٍّ١بد إرخبد اٌمشاساد  ٚرٛع١غ ٔطبلٙب ٌزشًّ وبفخ أفشاد اٌّغزّغ ػٍ ٝإخزالف ِغز٠ٛبرٗ ِّب ٠ؤدٞ
إٌ ٟؽزّ١خ اٌٛصٛي ٌمشاساد أوضش رٛافمب ِٛ ٚائّخ إلؽز١بعبد اٌّغزّغ  ٚؽٍٛي أوضش شّٛال  ٚإ٠غبث١خ.
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انهـــــــــذف
رٙذف اٌشعبٌخ اٌِ ٟب :ٍٟ٠
 .1اٌزؼشف ػٍ ٝاٌّفب٘ ُ١اٌّخزٍفخ ٌٍّشبسوخ اٌشؼج١خ  ٚاٌّغز٠ٛبد اٌّزؼذدح ٌٙب.
 .5إعزؼشاض صٛسح رىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد ِ ٚب رز١ؾٗ ِٓ آعبٌ١ت ٚٚعبئً ِجزىشح ّ٠ىٓ
اإلعزفبدح ِٕٙب ف ٟاٌّشاؽً اٌّخزٍفخ ٌؼٍّ١خ اٌّشبسوخ اٌشؼج١خ ف ٟاٌزّٕ١خ اٌؼّشأ١خ ,وزٌه
اٌزؼشف ػٍ ٝاٌّؼٛلبد اٌز ٟرٛاعٙٙب ِ ٚذ ٜإِىبٔ١خ اٌزغٍت ػٍٙ١ب.
 .3اٌزؼشف ػٍ ٝإٌّبرط اإل٠غبث١خ ٌزٕظ ُ١ثشاِظ اٌّشبسوخ اٌشؼج١خ ف ٟاٌزّٕ١خ اٌؼّشأ١خ
ٚاٌذسٚط اٌّغزفبدح ِٓ اٌزطج١مبد اٌؼبٌّ١خ إٌبعؾخ ,وزٌه إعزؼشاض غشق ِخزٍفخ ٌزمُ١١
ِذٔ ٜغبػ اٌزغشثخ  ٚرؾذ٠ذ أٚعٗ اٌمصٛسأ ٚإٌغبػ ثٙب.
 .4إعزؼشاض ِغز ٜٛاٌزىٌٕٛٛع١ب فِ ٟصش  ٚاٌخطخ اٌم١ِٛخ ٌٍٕٛٙض ثّغز ٜٛاٌزىٌٕٛٛع١ب.
وزٌه اٌزشو١ض ػٍ ٝاٌؼبٌُ اٌؼشث ٚ ٟاٌذٚي األفش٠م١خ  ٚث١بْ اٌزفبٚد اٌىج١ش فّ١ب ثٚ ُٕٙ١
اٌغٛٙد اٌشائذح ف٘ ٟزا اٌّغبي.
 .5رم ُ١١رغشثخ اٌّشبسوخ اٌشؼج١خ فِ ٟششٚع اٌّخطػ اإلعزشار١غٌٍ ٟمش ٜاٌّصش٠خ ٚ
ثبألخص لش٠خ اٌضٚاًِِ ,شوض ثٍج١ظِ ,ؾبفظخ اٌششل١خٌ ,ج١بْ ِذٔ ٜغبػ اٌزغشثخ ِٓ ٚ ,صُ
دساعخ ِذ ٜإِىبٔ١خ إعزخذاَ اٌٛعبئً اٌؾذ٠ضخ  ٚرطج١مٙب ٌشفغ وفبئخ اٌّشبسوخ  ٚاٌزغٍت ػٍٝ
ِٛاغٓ اٌعؼف  ٚاٌمصٛسثٙب ثٙب.
 .6اٌخشٚط ثبٌٕزبئظ  ٚاٌزٛص١بد ٌألثؾبس اٌّغزمجٍ١خ.
منهــــديت انبحـــــث
ٌ ٚزؾم١ك أ٘ذاف اٌجؾش ,رزجغ اٌذساعخ إٌّٙغ١خ اٌزبٌ١خ:
ِٕٙظ إعزمشائّ٠ ٟىٓ ِٓ خالٌٗ اٌزؼشف ػٍ ٝأعبٌ١ت ِٚغز٠ٛبد اٌششاوخ ٚ ,رٌه ِٓ خالي اإلعزؼبٔخ
ثؼذد ِٓ اٌّشاعغ اٌز ٟرزؼٍك ثٙزا اٌّٛظٛع ِٓ إٌبؽ١خ إٌظش٠خ ,ثبإلظبفخ إٌ ٝرمبس٠ش رؼشظذ
ٌزغبسة اٌذٚي اٌّخزٍفخ ف٘ ٟزا اٌشأْ.
ِٕٙظ رؾٍِ ٍٟ١مبسْ ٠زُ ِٓ خالٌٗ ششػ ٚث١بْ أعظ ٚأ٘ذاف ػٍّ١خ اٌششاوخٛ٠ٚ ,ظؼ االخزالفبد ثٓ١
وً أعٍٛة ٚا٢خشٚ ,اٌز ٟلذ رف١ذ ػٕذ إرخبر اٌمشاس ٚإخز١بس أعٍٛة اٌششاوخ ِغ اٌّغزّغ اٌّؾٍ.ٟ
ِٕٙظ دساعخ اٌؾبٌخ :ؽ١ش أخز اٌجؾش لش٠خ اٌضٚاًِ وؾبٌخ دساع١خ.
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هيكـــــم انذراصــــــــت
 ٚلذ رُ ٚظغ ٘١ىً اٌشعبٌخ ػٍ ٟاٌٛعٗ اٌزبٌ:ٟ

انمشاركت انشعبيت في انخخطيط انعمراني

األنخرنج كأداة نهمشاركت انشعبيت

اننمارج اإليدابيت و انخطبيقاث انعانميت
انناخحت

منهح إصخقرائي

منهح ححهيهي مقارن

انخطت انقىميت نهنهىض بمضخىي
انخكنىنىخيا في مصر
منهح دراصت انحانت
انحانت انذراصيت :قريت انزوامم

اننخائــــــــــــــح و انخىصيـــــــــــــاث

انبــــــــاب األول:
 ٚف٠ ٗ١زُ اٌزؼش٠ف ثبأل٘ذاف األعبع١خ ٌٍّشبسوخ اٌشؼج١خ ف ٟػٍّ١خ اٌزّٕ١خ اٌؼّشأ١خ  ٚإعزؼشاض
اٌطشق اٌّخزٍفخ ٌزؾم١ك رٌه .وزٌه ٠ؼشض اٌٛعبئً  ٚاألعبٌ١ت اٌزمٍ١ذ٠خ اٌّغزخذِخ ٠ ٚؼًّ ػٍٝ
رمّٙ١١ب ٚرؾذ٠ذ أٚعٗ اٌمصٛس ثٙب.
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انبــــــــاب انثانــــــي:
٠ ٚزُ ف ٗ١إعزؼشاض أُ٘ ٔزبئظ صٛسح اٌّؼٍِٛبد  ٚاإلرصبالد ف ٟوبفخ اٌّغبالد  ٚظٛٙس ِصطٍؾبد
ِٚفب٘ ُ١عذ٠ذح أصجؾذ عضء ِٓ اٌؾ١بح اٌ١ِٛ١خ ٌٍّغزّؼبد ,ففِ ٟغبي االلزصبد وبٔذ اٌزغبسح
اإلٌىزش١ٔٚخ ٚاألػّبي اإلٌىزش١ٔٚخٚ ,إٌمٛد اإلٌىزش١ٔٚخ ٚ ,فِ ٟغبي اإلرصبالد وبْ اٌجش٠ذ اإلٌىزشٟٔٚ
ٚاٌزؼٍ ُ١اإلٌىزشٚ ٟٔٚاٌغبِؼخ اإلٌىزش١ٔٚخٚ ,ف ٟاٌّغبي اٌؾى ِٟٛوبٔذ اٌؾىِٛخ اإلٌىزش١ٔٚخ٘ .زا
ثبالظبفخ اٌ ٝظٛٙس ع ً١عذ٠ذ ِٓ اٌّٛالغ اإلٌىزش١ٔٚخ ػٍ ٝشجىخ اٌ٠ٛت رز١ؼ ٔغت ػبٌ١خ ِٓ
اٌّشبسوبد ث ٓ١أفشاد اٌّغزّغ ػٍ ٝإخزالف ِغز٠ٛبر ُٙاإلعزّبػ١خ  ٚاٌضمبف١خ ِضً اي ٚ Facebook
.Second Life
وّب ٠ؼشض ٘زا اٌجبة اٌّؼٛلبد اٌّخزٍفخ  ٚعجً اٌزغٍت ػٍٙ١ب  ٚاإلِىبٔ١بد اٌّغزمجٍ١خ ٌزٛع١غ ٔطبق
إعزخذاَ اٌزطٛس اٌزمٕ ٟاٌٙبئً ف ٟعجً االرصبي ٚأزمبي اٌّؼٍِٛبد.
٠زُ ػشض اٌٛعبئً اٌؾذ٠ضخ  ٚاألعبٌ١ت اٌّجزىشح اٌؾبٌ١خ  ٚاٌّغزمجٍ١خ اٌز ٟرز١ؾٙب شجىخ اٌّؼٍِٛبد ٚ
اإلرصبالد ٌشفغ وفبءح اٌّشبسوخ اٌشؼج١خ.
وزٌه ٠زُ إعزؼشاض أؽذ إٌّبدط اٌؾذ٠ضخ اٌز ٝرُ إعزخذاَ اٌؾم١مخ اإلفزشاظ١خ ثٙب Virtual Reality
 ٚإعزخذاَ أؽذ أُ٘ اٌّٛالغ اإلوزش١ٔٚخ ٚأوضش٘ب إٔزشبسا ٌ The Second Lifeؼًّ ِششٚع
ؽعبسِ ٞشزشن ث ٓ١غٍجخ  ٚغبٌجبد لغُ اٌزخط١ػ اٌؼّشأ ٟثغبِؼخ ػ ٓ١شّظ ٔ ٚظشائ ُٙثغبِؼخ
ثأِش٠ىب.
انبــــــــاب انثانـــــث:
ٚظغ ِٕٙغ١خ ٌٍّشبسوخ اٌشؼج١خ لبثٍخ ٌٍزطج١ك ف ٟاٌّشبس٠غ اٌّخزٍفخ وزٌه اٌزؼشف ػٍ ٝإٌّبرط
اإل٠غبث١خ ٌزٕظ ُ١ثشاِظ اٌّشبسوخ اٌشؼج١خ ف ٟاٌزّٕ١خ اٌؼّشأ١خ ٚاٌذسٚط اٌّغزفبدح ِٓ اٌزطج١مبد
اٌؼبٌّ١خ إٌبعؾخ ,وزٌه إعزؼشاض غشق ِخزٍفخ ٌزمِ ُ١١ذٔ ٜغبػ اٌزغشثخ  ٚرؾذ٠ذ أٚعٗ اٌمصٛسأٚ
إٌغبػ ثٙب.
انبــــــــاب انرابــــع:
ف٘ ٟزا اٌجبة ٠زُ دساعخ ِغز ٜٛاٌزىٌٕٛٛع١ب ف ٟاٌذٚي إٌبِ١خ ٚإعزؼشاض اٌزفبٚد اٌغغ ُ١فّ١ب ثُٕٙ١
 ٚأّ٘١خ اٌزشو١ض ػٍ ٝاٌزٛاصً اٌشخص ٟف٘ ٟزٖ اٌّغزّؼبد .وزٌه رغزؼشض اٌذساعخ األٚظبع
اٌزىٌٕٛٛع١خ ف ٟاٌذٚي اٌؼشث١خ  ٚاٌذٚي األفش٠م١خ ػٍٚ ٝعٗ اٌزؾذ٠ذ.
وزٌه رؼشض اٌذساعخ اٌخطخ اٌم١ِٛخ األٌ ٌٝٚإلرصبالد ٚرىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد ثّصش  ٚرٛظؼ
اٌغٛٙد اٌّىضفخ اٌز ٟرجزٌٙب اٌؾىِٛخ اٌّصش٠خ ٌزؾش٠ش لطبع اإلرصبالد ٚرط٠ٛشٖ ٚعؼٍٗ ػٍ ٝلبئّخ
أ٠ٌٛٚبرٙب ٌعّبْ رٛف١ش خذِبد االرصبالد ٚرىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد ٌغّ١غ أفشاد اٌّغزّغ– (
اٌّٛاغٕٚ ْٛاٌؾىِٛخ ِٚمذِ ٛاٌخذِبد ِٛٚفش٘ٚب) – ػٍٔ ٝؾ٠ ٛزغُ ثبإلعزّشاس ٚاألِبْ ٚلٍخ اٌزىٍفخ
ثغّ١غ لطبػبد اٌّغزّغ.
ػالٚح ػٍ ٝرٌه ,رٙذف اٌٛصاسح ٌزؾِ ً٠ٛصش إٌِ ٝشوض ٌزىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد ٚاإلرصبالد ِؼزشف
ثٗ ػبٌّ١ب ٠ؤِٗ إٌبظش إٌ ٝأفش٠م١ب ٚاٌششق األٚعػٚ ,رٌه ٌزٛف١ش خذِبد اٌزمبسة اٌزىبٍِ١خ ف ٟأؽذس
صٛس٘ب ألثٕبء ِصش ٚاٌششوبدٚ ,وزا رصذ٠ش اٌخذِبد اٌزمبسث١خ اٌزىبٍِ١خ إٌ ٝاٌذٚي اٌّغبٚسح.

ٍِخــــــــــص اٌشعبٌــــــــــخ

انباب انخامـــــــش:
ؽ١ش أْ اٌش٠ف ٘ ٛاٌؼّٛد اٌفمشٌٍّ ٞغزّغ اٌّصش ٛ٘ٚ ,ٞاألصً اٌز ٞرىٔٛذ ِٕٗ ؽعبسح ِصش
ػٍِ ٝذاس اٌغٕ٠ٚ ,ٓ١شىً اٌغضء األوجش ِٓ إٌغ١ظ اٌؼّشأ ٟاٌّصشٚ ,ٞلطبػب ِٓ أوجش لطبػبرٗ
االلزصبد٠خ ٚاالعزّبػ١خٚ ,ػٕصش فؼبي ف ٟاٌزطٛس االعزّبػ ٟااللزصبدٌّ ٞصش ,ف ٛٙاٌّؾٛس
اٌشئ١غ ٟألِ ٞغزمجً ّ٠ىٓ أْ رصً إٌِ ٗ١صش ف ٟاألٌف١خ اٌضبٌضخٌ ,زٌه وبْ ِٓ اٌّ ُٙأْ ٔزٛعٗ ٌزٌه
اٌغضء ثبٌذساعخ.
ٚرزٕبٚي ٘زٖ اٌٛسلخ اٌجؾض١خ أعٍٛة اٌّشبسوخ اٌشؼج١خ ف ٟإػذاد اٌّخطػ االعزشار١غٌٍ ٟمش٠خ اٌّصش٠خ
ِٓ خالي رؾٌٍ ً١غّبد ٚأ٘ذاف ػٍّ١خ اٌّشبسوخ ٚاٌٛعبئً اٌّزجؼخ ٚاٌّؼٛلبد اٌز ٟرٛاعٙٙب ثبألخص
ف ٟلش٠خ اٌضٚاًِ ثّؾبفظخ اٌششل١خ.
 ٚرم َٛاٌٛسلخ اٌجؾض١خ ثذساعخ ِذ ٜإِىبٔ١خ إعزخذاَ اٌٛعبئً اٌؾذ٠ضخ  ٚرطج١مٙب ٌشفغ وفبئخ اٌّشبسوخ
ثبٌمش٠خ  ٚاٌزغٍت ػٍِٛ ٝاغٓ اٌعؼف ثٙبٚ .ف٘ ٟزا اإلغبس ٔغذ أْ اٌزطٛساد اٌؾذ٠ضخ ف ٟرىٌٕٛٛع١ب
األلّبس اٌصٕبػ١خ أعفشد ػٓ أخفبض اٌزىٍفخ ٚعشػخ االرصبي ِّب ٠ؼٕ ٟإِىبٔ١خ االعزؼبٔخ ثٙب فٟ
إٌّبغك اٌش٠ف١خ.
انباب انضادس:
ف٘ ٟزا اٌجبة ٠زُ اٌخشٚط ثٕزبئظ اٌذساعخ  ٚاٌٛصٛي اٌ ٝثؼط اإلسشبداد  ٚاٌزٛعٙ١بد ٌألثؾبس
اٌمبدِخ.

