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 الملخص

على دراسة الخلل و العيوب الموجودة في جودة المساكك  فاي البي اة الحةارية فاي فلسا ي   و        ثيركز البح

 . المسكهمة في معرفة أوجه القصور في المسكك  على المستويي  الفراغي و الخدمكت االجتمكعية

و قاد تام     و المخفياة فاي باك،ل     خلاة العادف فاي رال ا    : قد تم اختيكر حكلتي  دراسيتي  م  المدن الفلسا ييية 

طريقاة البحاث   الدراساة  قاد اساتخدم    . ما  أجال تعزياز بتاكلب البحاث     اختيكر حكلتي  ال حكلاة دراساية واحادة     

تاام جمااب البيكبااكت اثوليااة ماا  خاا          حيااثاليااوعي   الااتض يتةاام  اسااتخدال البيكبااكت اثوليااة و ال كبويااة    

،ييماك تام      مراجعاة ،عاا التقاكرير المتعلقاة ،خصاكلس المساكك       الم حظكت التي تعقد أثيكء زيكرة الموقب و 

 .الحصو  على البيكبكت ال كبوية م  خ   البيكبكت اإلحصكلية المعدة م  المؤسسكت الحكومية

سااع  الدراسااة الااى الكجااة عاا  جااودة المسااكك  الموجااودة و مظااكهر القصااور في ااك فااي البي ااة الحةاارية         

 قاد أااكرت  .  كفيالمحلي مب جودة المسكك  العكلمية و اليظريكت المتعلقة  الفلس ييية م  خ   مقكربة الوضب

بتكلب الدراسة الى أن ك  ما  خلاة العادف و المخفياة تعاكبي ما  عياوب عادة فاي جاودة المساكك  ساواء علاى              

و هاتا قاد حاددت الدراساة أن حاوالي        المستوى الفراغي أو على مستوى الخدمكت االجتمكعية المتاوفرة في اك  

م  المسكك  الموجودة في خلة العادف أقال ما  الحاد اثدباى لااودة المساكك  المقباو  عكلمياك  ،ييماك           % 59.6

 .جميب المسكك  الموجودة في المخفية أقل م  الحد اثدبى لمعكيير جودة المسكك 

بتااكلب البحااث و ف اام الساايك   ير و قااد سااكعد المقااك، ت مااب اثاااخك  الم تمااي  ،موضااوف المسااكك  فااي تفساا  

ن الوضب الحكلي لفلس ي  قد أدى الى وجود العديد ما  التحاديكت   أأكدت الدراسة    حيثمحلي ،جكل أعمقال

أهمياة ت بياق أبظماة التخ اي      و قد ركزت بتكلب البحث علاى  . على بوعية المسكك  المتوفرة السلبية اآلثكرو 

الدراسااة  ألقاا  كفة الااى كلاا   ،كإلضاا. الفلساا ييية علااى مسااتوى اثحيااكء السااكيية  الااى جكبااة مسااتوى المدييااة 

اثحيااكء السااكيية الحةاارية علااى المسااتويي   المسااكك  فاايجااودة  الم مااة لتحسااي علااى ،عااا اليقااك   الةااوء

 .الفراغي والخدمكت االجتمكعية

اثحيكء الفلس ييية المسكك   الاودة  أوجه القصور  جودة المسكك  الفراغية  الخدمكت  :الكلمات المفتاحية

     . االجتمكعية


