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 ملخص البحث
السليم للمدينة القائمة بمقوماتها الحضرية تبدو سماته واضحة  المعماري والتشكيل أن التكوين فيال شك 

للمدينة  السكاني، بل وتنعكس تلك السمات على المجتمع والتصميمية كافة عناصرها التخطيطية استقرارعلى 
 اعتباريمكن  هة الحضرية فإنالمعماريات ككل، وحيث أن المدينة بطبيعتها تنقسم داخليا إلى مجموعة من التجمع

 استقراركل منها كما لو كانت منشأة أو منظومة عمرانية حضرية قائمة بذاتها تؤدى وظيفة محددة لتحقيق 
 المنظومة األساسية وهى المدينة نفسها .

الهـدف منهـا   سـة كـانوعمليـة تناولتهـا هـذه الدرا العمـل علـى بحـث وٕايجـاد وسـيلة علميـة اسـتلزملذا فـإن األمـر       

، وهـذا يتطلـب سـرعة حضـري لمـدن قطـاع غـزة اسـتقراريحقـق  الـذيالسليم  الحضري التصميميالحفاظ على الكيان 

ـــدخل بضـــبط وتنظـــيم  ة الحضـــرية بمختلـــف مســـتوياتها وتنميـــة المعماريـــلجميـــع التجمعـــات  العشـــوائيات البصـــريةالت

 .ئص المعمارية للعمارة المعاصرةوتطوير المناطق المتدهورة فيها والحفاظ على الخصا

جمـع المعلومـات  علـى باالعتمـاد التحليلـي والمـنهج الوصـفي المـنهج علـى أساسي بشكل منهجيتها في الدراسة وارتكزت

 ،عـن مدينـة غـزة ومنطقـة الدراسـة المتـوفرة المعلومـاتوالدراسات السابقة والنظريات المختلفة لدراستها ومـن ثـم جمـع 

 ذوي مـع الشخصـية والمقـابالتلدراسـة القـيم الحضـرية والتشـكيل الحضـري  الشـامل الميـداني المسـح إلـى باإلضـافة

البصري للمنطقـة ومـا  إدراكهمقياس مدى  أولهماتم توزيعها لهدفين  استبانهواستطالع آراء الناس من خالل  العالقة

 المشـاكلي تأخـذ طـابع حـل بعـض هي احتياجاتهم وتطلعاتهم، أما الهدف الثاني وجاء من خالل بعض األسئلة والت

القــائم والمسـتقبلي، وذلــك  المعمـاري بالتشـكيلثــر أالبصـرية لقيـاس الثقافــة السـائدة والســلوك اإلنسـاني لمـا لهــا عالقـة و 

 .مستقبلية إشكالياتية ألوضع الخطط المستقبلية لحل المشاكل القائمة ولتالفي 

 المبـاني واجهـات فـي متمثـل بصري تشويه من تعانيه تقيم وتشخيص دقيق لمنطقة الدراسة وما  إلى وخلصت الدراسة

 الجماليـة العناصـر لـبعض افتقـار المنطقـة وكـذلك الشـوارع، وأرصـفة التجاريـة المحـالت ومظـالت اإلعـالن ولوحـات

 السيارات، مواقف مثل العامة والمرافق الخدمات نقص جانب إلى الشوارع، أثاث مثل ونقص البعض اآلخر، والبصرية

 .الجلوس وأماكن المظالت، المياه، دورات

 مـن بعـدد بلديـة غـزة قيـام علـى التأكيـد ضـرورة أهمهـا التوصـيات، النتـائج و مـن مجموعـة إلـىأيضا  الدراسة وخلصت
 الفراغـات تنظـيم خـالل مـن منطقـة الدراسـة فـي والجماليـة البصـرية النـواحي وتحسـين تطـوير إلـى تهـدف اإلجـراءات

 والتشـريعات القـوانين سـنإضـافة ألهميـة  اإلعالنيـة اللوحـات تنظـيم و الشـوارع، بأثـاث المنطقـة تزويـد و والسـاحات،

النــواحي البصــرية لمــا هــو قـــائم  تمكنهــا مــن تحســينلتنظــيم الناحيــة الجماليــة بالتنســيق مــع الجهــات المعنيــة والتـــي 
 وعالجه وتنظيم ما هو مستقبلي .

لتعزيز الثقافة لدى األفراد بضرورة الحفاظ علـى النـواحي الجماليـة للمدينـة برسـم صـورة ذهنيـة جماليـه هذا باإلضافة 

 والمشاركة في سن القوانين التنظيمية واتخاذ القرارات بجانب المؤسسات ذات العالقة.
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Abstract 
There is no doubt that the proper architectural composition of an urban city depends mainly on 

the stability of its planning and designing elements, which also reflects on the population of the city 

itself. Since the city is normally divided into urban architectural units, we can consider each of them as 

a dependent civilized architectural system that serves to maintain the stability of the main system 

which is the city.  

Hence, a practical and scientific solution for this problem is discussed in this research in order to 

maintain an intact urban designing structure that guarantees the urban stability for the cities of the 

strip. This requires immediate procedures to adjust and organize the visual slums of all kinds of urban 

architectural units and to improve the deteriorating areas.  

This study is based on the distributive and analytical methodologies in the collection of the 

information, previous studies, and available theories to study. Furthermore, information about Gaza 

city and the place of the study were collected in addition to an extensive survey to study the urban 

value and composition, interviews with the concerned, and referendum of people’s opinion through a 

questionnaire distributed for two reasons. The first reason is to measure the people’s visual 

comprehension of the area and to know their needs and aspirations. The second reason comes in the 

shape of questions regarding the solution for the visual problems by which we can measure the 

common culture and human behavior which highly affect the future architectural composition. 

Therefore, these problems should be taken in consideration in future plans in order to avoid any 

possible faults. 

 

In this study, an accurate diagnostic evaluation was made in the place of the study. This evaluation 

covered the fronts of the buildings, the billboards, the markets’ sunshades, and the streets’ sidewalks. 

This study also covered the lack of visual aesthetic elements, street furniture, and public services and 

facilities such as car parks, public bathrooms, umbrellas, and seats. 

Some recommendations and suggestions came as a result of this study. First, Gaza municipality should 

do some procedures to enhance the visual aesthetic scene through reorganizing the spaces and yards 

along with the billboards in coordination with the responsible people in order to fix the current 

problems and avoid any future ones. Finally, we should raise awareness among the people regarding 

the importance of protecting the beauty of the public places which can be done through their 

participation in organizing and decision making side by side with the responsible association. 
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 الفصل األول

 مقدمة الرسالة ومنهجيتها

 مقدمـة  
ة باإلضـافة لتفشـي المعماريـالمعماريـة و حيـاء فـي قطـاع غـزة مـن سـوء وتـدهور فـي البنيـة تعاني األ

من وجود تباينـات فـي تصـميم واجهـات  المعماريظاهرة التلوث البصري وعدم الترابط بين النسيج 
المبـاني وتنسـيق المواقـع مــن أثـاث الشـارع والعناصــر المكملـة، وعـدم التــرابط بـين الحـديث والقــديم، 

كبيــرة كــان ال بــد مــن حاجــة ملحــة  أزمــةممــا خلــق  اللوحــات الدعائيــة بشــكل غيــر متناســق وظهــور
 . األحياءوماسة لوضع االستراتيجيات المختلفة لتطوير تلك 

الهويــة  للحظــة األولــى تتمثــل لــدينا يجــب أن ،فــي العــالم ة ألي منطقــةالمعماريــعنــد النظــر للبيئــة ف
علــى المســتوى  لســاكنيها، ولكــن مــع التطــور العلمــي والتكنولــوجي جتماعيــةواالالثقافيــة والحضــارية 

نتيجـة  بشكل متسـارع ةالمعماريظهرت تحوّالت جذرية وأساسية في البيئة  المحلي والعربي والدولي
 للتطـــور االقتصـــادي وظهـــور أنمـــاط عمرانيـــة وتخطيطيـــة حديثـــة أصـــبحت محـــط أنظـــار البـــاحثين

فـــي ظــل ازديــاد تبـــاين وجهــات النظـــر  توصــل لمـــا هــو أفضــللعمــل الدراســـات والتحاليــل للوالنقــاد 
 ومواد البناء. أساليبوالمدارس المعمارية بجانب تطور 

 الدراسة  أهمية 1-1

 وتأتي أهمة الدراسة من خالل:
لمنطقـة و   التي تعاني منه أحياء مدينة غـزة بشـكل عـام الحاجة الملحة لمعالجة التشوه الحالي •

لمـا يمثلـه مـن محـور مركـزي وحيـوي مهـم لمدينـة  بحي الرمال بشـكل خـاص الجندي المجهول
غـزة مــن حيـث احتوائــه علـى منــاطق تجاريــة وخدماتيـة كــالمحالت التجاريـة والمطــاعم والبنــوك 
ومراكـــز ثقافيـــة كمركـــز رشـــاد الشـــوا ومبـــاني ســـيادية ورمزيـــة كـــالمجلس التشـــريعي ممـــا يجعـــل 

ة المعماريــــالناحيــــة  ية والثقافيــــة لقطــــاع غــــزة مــــنالناحيــــة الحضــــار  المنطقــــة مــــرآة تعكــــس بهــــا
ــــة والتــــي تشــــملواالجتماعيــــة  ــــع  عناصــــر عمــــارة البيئــــة الطبيعي بصــــفة عامــــة وتنســــيق الموق

البصـــري  اإلدراكفـــي تنميـــة  أهميتهـــاومـــدي  ،والمحافظـــة علـــى الطـــابع العـــام بصـــفة خاصـــة
 .للمنطقة المعماريبالمستوي  لالرتقاء للسكان واستثمار ذلك
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 موضوع الدراسة  1-2
 :تقسم الدراسة لعدد من المراحل

الدراسة العملية للمنطقة وعمل المسـح البصـري كدراسـة تشخيصـية للتلـوث البصـري القـائم  .1
الحلول  إيجادوذلك من خالل التشخيص الدقيق للمشكلة ومن ثم  دراسة تحليلية وتفصيلية

 المناسبة وذلك من خالل الدراسة لكل من: االقتراحاتووضع 
الواجهات المعمارية للمباني المتجاورة والتعامـل معهـا كعنصـر بصـري واحـد يـتم مـن  •

خاللـــه تحليـــل الشـــكل مـــن حيـــث النســـب والمـــديول والعناصـــر المعماريـــة المســـتخدمة 
 ومواد البناء. المداخل وسواء في الفتحات 

يليـة ة المكونة من أثاث الشارع من وحدات اإلنارة والعناصر التجمالمعماريالعناصر  •
 والنباتات والخدمات وغيرها ودراسة الشكل واللون وعالقتها بالمكان.

والتـي قـد  خالل الفترات السـابقة لمنطقة الدراسة تطور الوضع القائمل نظرية وعملية دراسة .2
 المعماريدراسة تطور النمو المعماري و  للمشكلة من حيث أدقإلى تشخيص  أيضايقودنا 

لظهـــور أنمـــاط ســـكنية مـــن أبـــراج وعمـــارات تبعـــا لـــنمط  حيـــاء جديـــدة باإلضـــافةأظهـــور  و
التخطيط الحالي بجانب النظام القديم في ظل فترات من الحكـم المختلفـة علـى قطـاع غـزة 
تمثلــت فــي غيــاب التشــريعات الخاصــة بــالنواحي البصــرية والجماليــة للمدينــة، فكــان ال بــد 

للـتمكن مـن وضـع حلـول لـك للسلوك اإلنسـاني والثقـافي السـائد وذأبضا من دراسة مفصلة 
والتــي  والفلســطينيةلقضــايا التشــريعات فــي مجــال البنــاء وذلــك حفاظــا علــى الهويــة العربيــة 

 غيبت في الفترات السابقة.
 

 الدراسة  وأهداف مشكلة 1-3

ة البصرية لألماكن المفتوحة من أولى  الخطوات البحثية التي تعطي المعماريالدراسة 
خلفية لصانعي القرار عن حالة المكان المراد االستثمار فيه أو دراسة تنميته واالرتقاء به بصفة 

 المعماريله هي احد عناصر الفراغ  ةة المتاخمالمعماريعامة والشوارع بصفة خاصة، فالبيئة 
 ة للمدينة.  المعماريبه فنحن نعني مباشرة االرتقاء بالحالة وعند دراسة االرتقاء 

 مراحل التدوين للمالحظات البصرية لتصور  وتقدم الحالة الدراسية لمنطقة الجندي المجهول بغزة

 Visual Notation Processes  لـدور المهنـدس المعمـاري فـي المواقـع المختلفـة مـن بلـديات
ذو منطقـة والتي تعطي بصمة قوية عن صورة المدينة باختيار ووزارات ومؤسسات وصانعي قرار 

حيــث شــهدت عــدة أعمــال تطــوير باإلضــافة إلــي " مدينــة غــزةباقتصــادي "مقيــاس عصــب تجــاري و 
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فــي  واجهــات المبــاني المحيطــة بــالفراغ، و كــذلك إعــادة تنســيق و توظيــف الموقــعتطــوير لــبعض 
ه و ذلـك بهـدف توثيـق االنطباعـات الحسـية ، باإلضافة إلى تعديالت حركة المرور ببعض أجزاءه

 كقاعدة بيانات  تسبق مرحلتي التحليل و التقييم. –غير الكمية  –

تقدم دراسة المنطقة دليل إرشادي يمكن االستعانة  الهدف من الدراسة الميدانية: - أ
تصميم  إلعادةة والشوارع الرئيسية بالمدينة تمهيدا المعماريبخطواته عن دراسة أي من الفراغات 

فرش  لعبهيالدور الذي لي جانب تحليل إهذه الفراغات بالمدينة مع تقديم قاعدة بيانات بصرية 
ة المعماريفي الحالة  سلباً  أو إيجاباً الشجرية وتأثيرها  أوتية ابأنواعها سواء النبالشوارع واألشجار 

التلوث البصري بالخاصة  تمشكالبعض ال للمكان وتقديم قاعدة بيانات عن الشارع واستنتاج
 .عمرانيًا وبيئياً وتأثيرها 

 محور البحثهو  ةالمعماريافتراض أن عملية التطوير وحل المشكلة الفروض العلمية:  - ب
البنائية  العناصر تطويرعلمية دقيقة بغرض  أسسدراسة بصرية مبنية علي من  أتبد و

سواء  عناصر تنسيق الموقع  والتشكيلية القائمة من واجهات المباني واللوحات الدعائية و
ومن خالل تزويد المنطقة بالعناصر من تبليطات وخالفه،  المصنعة أور اشجاألالطبيعية مثل 

 .والحماية 

 منطقة الدراسة 1-4
ث يحو م المناطق اإلستراتيجية للمدينة هتم اختيار منطقة الدراسة بمدينة غزة، لمنطقة تعد من أ

 عناصر تجارية وثقافية وسيادية ورمزية وتاريخية. يعتبر شريان حياة لما يحتويه من
 

 
 المصدر الباحث .غزة بمدينة المجهول الجندي  لمنطقة الدراسة منطقة تحديد) 1-1( مخطط
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تقــدر عينــة الدراســة مــن شــارع و 
ئيســي بحــوالي الر عمــر المختــار 

مــن كيلــو متــر طــولي و هــي  1
مفتــــــــــرق المجلــــــــــس التشــــــــــريعي 
(تقـــاطع شـــارع النصـــر) و حتـــى 
مفترق السرايا (تقاطع مـع شـارع 

اســــــــــتعماالت حيــــــــــث  الجــــــــــالء)
المبـــــاني علـــــى جـــــانبي الطريـــــق 
تتنــوع مــا بــين التجــاري واإلداري 
فـــــــي اغلبـــــــه وبعـــــــض األمـــــــاكن 
الســكنية، هــذا باإلضــافة لميــدان 
ــــــدي المجهــــــول وهــــــو أحــــــد  الجن
المعالم لمدينة غزة حيث يحتـوي 

مبنـي علـى  ب تـذكارينصعلى 
قبــــر جنــــدي فلســــطيني مجهــــول 

في الحديقة  مدينة غزةفي وسط 
ــــــــــــــس  المقابلــــــــــــــة لمبنــــــــــــــي المجل

أقـيم والذي ي نلسطيفالتشريعي ال
ــــــــــوات  1957عــــــــــام  ــــــــــه ق ودمرت
عــــام فــــي  اإلســــرائيليتالل االحــــ

وأعادت السلطة الوطنية  1967
 ولــــــه، 2000العـــــام  فــــــيبنـــــاءه 

أهميــــة رمزيــــة عنــــد الكثيــــر مــــن 
ـــام  ,قطـــاع غـــزةأبنـــاء  حيـــث تق

بــــالقرب منــــة عــــادة الكثيــــر مــــن 
ــــة  ــــات الوطني النشــــاطات والفعالي

 .وخيمات االعتصام
 

  

 
 المصدر بلدية غزة.غزة بمدينة المجهول الجندي – الدرسة لمنطقة عام موقع) 2-1( مخطط

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B5%D8%A8_%D8%AA%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%BA%D8%B2%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9_%D8%BA%D8%B2%D8%A9
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 السابقة  الدراسات 1-5
من الخبرات والدراسات التي عملت لمعالجة  لالستفادةتأتي أهمية اإلطالع على الدراسات السابقة 

التلـوث البصــري فـي عــدة منـاطق مختلفــة لمـا قــد تـوفره مــن قواعـد بيانــات ومنـاهج مختلفــة للتحليــل 
دراســة لتعامــل مــع العشــوائيات البصــرية ودراســة الحلــول المختلفــة  مــع مراعــاة خصوصــية  وذلــك ل

 .بصورة منفردةكل حالة 
 

  الدراسة األولى:
 طولكرم لمدينة المركزية المنطقة في والجمالية البصرية العناصر وتحسين تطوير

 الكم علي أحمد الفتاح عبد  إعداد

 حجازي خالد الدكتور  الحميد عبد علي الدكتور إشراف

 جامعة النجاح –كلية الهندسة 

 مـن طـولكرم مدينـة لوسـط والبصرية الجمالية العناصر وتحليل دراسة األطروحة تتناول هذه

 مقترحـات ووضـع والسـلبية، اإليجابيـة المـؤثرات وتحديـد العناصـر لهـذه الحـالي الواقـع تقيـيم خالل

 وجمالي بصري تكوين إيجاد في يساعد مما ووظيفيا، وبصريا جماليا المنطقة تطوير على تساعد

 والطـراز الشـوارع وأثـاث الخضـراء والمسـاحات الحضـرية الفراغـات حيـث مـن ومـتالئم منسـجم

 في متمثل بصري تشويه من يعاني طولكرم مدينة مركز أن إلى الدراسة نتائج وأشارت ،المعماري

 افتقـار وكـذلك الشـوارع، وأرصـفة التجاريـة المحـالت ومظـالت اإلعـالن ولوحـات المباني واجهات

 والمرافـق الخـدمات نقـص و الخضـراء، والمسـاحات الشوارع أثاث مثل الجمالية للعناصر المنطقة

 .الجلوس وأماكن المظالت، المياه، دورات السيارات، مواقف مثل العامة

 تنظـيم بإعـادة طـولكرم بلديـة قيـام ضـرورة أهمهـا التوصـيات، مـن مجموعـة إلـى الدراسـة وخلصـت

 حركـة دراسـة  الشـوارع، بأثـاث المنطقة تزويد والساحات، الفراغات تنظيم خالل من المدينة وسط

 والتاريخيـة القديمـة المبـاني وتـرميم اإلعالنيـة، اللوحـات تنظـيم المنطقـة، فـي والمشـاة السـيارات

 لحمايـة والتشـريعات القـوانين بسـن البلديـة قيـام بضـرورة الدراسـة أوصـت كـذلك ،تأهيلهـا وٕاعـادة
 .المعنية الجهات مع بالتنسيق المدينة وسط في واألثرية التاريخية المناطق
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  الدراسة الثانية:
 "نابلس مدينة لوسط تحليلية دراسة" المدينة في الجمالية و البصرية والعناصر الخصائص

 الفران صالح خليل هاني:إعداد

 العمد إيمان الدكتورة   الحميد عبد الدكتور علي:إشراف

 جامعة النجاح –كلية الهندسة 

 التخطـيط يهـدف التـي الجوانـب أهـم من المدن في والجمالية البصرية النواحي وتقييم تحليل يعتبر

 المخططـات ضـمن وتناولهـا عليهـا الضـوء وٕالقـاء دراسـتها إلـى المعمـاريو  الحضـري والتصـميم

 علـى تعمـل المدينة في والجمالية البصرية الجوانب معالجة أن حيث، للمدينة ةالمعماريو  الهيكلية

 ،سـياحي ونشـاط، نفسـية راحـة ،أفضـل اقتصـادي مـردود ،التلـوث مـن وخاليـة نظيفـة بيئـة تحقيـق
 .يميزها الذي والجمالي البصري الجانب إلى باإلضافة

 مـن وذلـك دراسـية كحالـة نـابلس مدينـة وسـط فـي والجماليـة البصـرية العناصـر تعالج هذه الدراسة

 مـن وتحليلهـا والجمـالي البصـري المظهر على سلبي بشكل تؤثر التي المعوقات في البحث خالل

 تتضمن علمية معايير وفق تطويرها إلى تهدف التي والمقترحات الحلول ووضع الجوانب مختلف

 ل خال من ، ةيالحضر  الفراغات تشمل والتي المدينة وسط في والجمالية البصرية المؤثرات جميع
 العناصـر هـذه لـألرض الطبيعـي التشـكيل ،المعمـاري الطـراز landscape, عالقـة فـي البحـث

 .نابلس لمدينة ومميزة واضحة بصرية جمالية صورة تكوين وبالتالي بعض مع بعضها

 تطـوير إلـى تهـدف لوضـع إجـراءات والتوصـيات النتـائج مـن مجموعـة إلـى الدراسـة خلصـت وقـد

 : المدينة وسط في البصرية النواحي

 الطـراز مـع يتوافـق محـدد لـوني نظـام ضـمن واإلعـالن الدعايـة لوحـات عـرض تنظـيم •

 .للمنطقة العام والطابع المعماري

 والطـابع ومميـزات احتياجـات مع يتناسب بما الشوارع أثاث عناصر وضع وتنظيم دراسة •

 .للمنطقة المعماري

 الخضار بسوق تتمثل والتي البصري للتشويه مصدًرا تشكل التي العشوائية المناطق إزالة •

 متنفًسـا تشـكل بجلسـات جرةشـم جماليـة بمنطقـة اسـتبدالهاو  التجـاري للمجمـع المقابـل

 تشـكل أنهـا كمـا.المدينـة وسـط لـزوار جـذب ، كـذلكالهـواء تلـوث تقليـل و مالًيـاج ومصـدًرا

 .التجاري المجمع ضخامة تأثير تقليل في يساهم حضري فضاء

 المواصالت لحركة واالنسجام االنسيابية يحقق جيد بشكلٍ  والمشاة المركبات حركة تنظيم •

 .االزدحام وتقليل
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 تطـوير علـى وتعمـل بشـكل المدينـة فـي األثريـة المنـاطق لحمايـة وتشـريعات قـوانين سـن •

 .الجمالي المظهر

 الحضـارية المبـاني وصـيانة تـرميم مجـال فـي والفنيـين الكـوادر وتـدريب تأهيـل ضـرورة •

والتأكيـد .الجماهيريـة التوعيـة حمـالت وتنظـيم والمـؤتمرات النـدوات عقـد ضـرورةو .والثقافية
واحتــرام   الصــحيح باالسـتخدام البصــرية العناصـر علــى بالحفـاظ األفــراد دورعلـي 

 القوانين.

  الدراسة الثالثة:
 "الشرقي المجمع لمنطقة تحليلية دراسة" وبصرًيا عمرانًيا وتطويرها نابلس مدينة في الحضرية العامة الفراغات

  دويكات مروح نظمي فراس إعداد

 القاضي حسن الدكتور الحميد عبد علي الدكتور إشراف

 جامعة النجاح –كلية الهندسة 

 ومكوناتهـا وطبيعتها أهميتها حيث من نابلس مدينة في الحضرية العامة الفراغات دراسةال لتتناو 

 البصـرية والعناصـر الخصـائص تحليـل و .المدينـة تجميـل وعلـى العامـة الحيـاة علـى وأثرهـا

 تحديـد و.نـابلس لمدينـة بالنسـبة المميـز موقعهـال المدينـة فـي الشـرقي المجمـع لمنطقـة والجماليـة

 بعـض اقتـراح و والجمـالي البصـري الجانـب علـى سـلبيا تـؤثر التـي والصـعوبات المعوقـات

 الجمـالي الطـابع تحسـين علـى وتعمـل المعوقـات هـذه علـى التغلـب فـي تسـاهم التـي المقترحـات

 . المنطقة في والبصري

 عشـوائي بشكل موزعة منطقة الفي الموجودة الحضري الفراغ عناصر معظم أن الدراسة أظهرتو 

 التـي العوامـل مـن مجموعـة أن و.واحتياجاتهـا المنطقـة طبيعـة مـع تتناسـب وال مـدروس، غيـر

 وشـبكات ،العشـوائية واإلعالنـات الدعايـة لوحــات أهمهـا الجماليـة الصـورة بتشـويه سـاهمت

 .والكهرباء الهواتف وأسالك الصحية التمديدات

 مدروس بشكل الشوارع أثاث عناصر توزيع أهمها البصرية، النواحي تطويروخرجت بتوصيات ل

 ي،البصـر  المظهر تشوه التي العناصر من التخلص وخصائصها، المنطقة احتياجات مع يتناسب
 الحفـاظ فـي المـواطنين دور تعزيـز وكـذلك .والتاريخيـة ةالمعماريـ المظـاهر الالزمـة القـوانين وضـع

 .حمالتوال الندوات عقد خالل من الجماهيرية التوعية. وضرورة  البصرية العناصر على
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  الدراسة الرابعة:
 )طولكرم مدينة وسط – دراسية حالة( طولكرم مدينة في البصري التشويه وتقييم تحليل

 خالد جميل طالل محمد إعداد

 يوسف عطا محمد .د إشراف

 جامعة النجاح –كلية الهندسة 

 المـدن علـى كمثـال طـولكرم مدينـة فـي البصـري التشـويه ظـاهرة استقصـاء إلـى الدراسـة هذه هدفت

 المدينة، في العام المشهد على المظاهر هذه تأثير ومدى مظاهرها، وتعرف الفلسطينية،

 :أهمها نتائج إلى الباحث توصل وقدوعند دراسة المنطقة 

 وجـدران الليليـة، واإلنـارة الميـاه، نـوافير هـي توافرهـا الواجـب الجماليـة العناصـر أهـم إن •

 .السينمائي العرض

 والمظـالت السـلع عـرض أمـاكن هـي البصـري التشـويه فـي مسـاهمة العناصـر أكثـر إن •

 .واألكشاك

 .الناصر عبد جمال ميدان وتخطيط بناء إعادة في طولكرم لبلدية سلبًيا دور هناك •

 المشـاكل أكبـر مـن هـي الشـوارع وضـيق المـروري، واالزدحـام السـلع، بسـطات إن •

 .والبيئية التخطيطية الناحية من طولكرم مدينة تواجه التي والصعوبات

 ووضـع للسـيارات، مواقـف إيجـاد فـي طولكرم بلدية عاتق على ملقى جًدا كبير دور هناك •

 للنفايـات، لسـال ووضـع واألكشـاك، البسـطات وٕازالـة الشـوارع، وٕانـارة إرشـادية، لوحـات

 شـارع، لكـل ونظـام نمـط وتحديد القديمة، األبنية وترميم اإلعالنية، اللوحات نمط وتوحيد

 .المدينة وسط تصميم وٕاعادة
 : منها التوصيات من مجموعة إلى الباحث خلص وقد

 فيمـا خاصـة البصـري، التشـويه ظـاهرة مـن للحـد المناسـبة، التشـريعات إصـدار ضـرورة •

 .البناء بقوانين يتعلق

 .لها المخصصة والمساحات ومواقعها، لإلعالنات، موحد نمط عن بالبحث االهتمام •

 التشـويه ظـاهرة دعـم فـي حالًيا يؤثر لما الناصر، عبد جمال ميدان تصميم إعادة ضرورة •

 .البصري

 األبنيـة نـوعي بـين والتنـاغم التجـانس مـن حالـة لخلـق القديمـة، المبـاني تـرميم ضـرورة •

 .المدينة في المنتشرين
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  :الخامسة (ورقة بحثية)الدراسة 

 "العراقية المدن في ةالمعماري للبيئة البصري التلوث في التجارية اإلعالن لوحات دور
 (جامعة االنبار) م.عادر حاتم نوار –/ م.مظهر عباس احمد (المعهد التقني )   إعداد

 المبـاني واجهـات وعلـى الشـوارع فـي انتشـرت قـد والتي التجاريـة االعالنيـه اللوحـات دراسـةال لتتنـاو 

 هـذا ويهـدف ة،المعماريـ البيئـة في بصريا تلوثا أحدثت وقد العراق في المدينة سمات إحدى وأصبحت

 لوحـات عـرض تنظـيم خـالل مـن ةالمعماريـ البيئـة إلـى واالنسـجام البصـري إعـادة التوافـق إلـى البحـث

 التجارية. اإلعالنات

 البيئـة فـي البصـري التوافـق أهميـة األول المحـور أساسـيه: محـاور ثالثـة بتركيـز البحـث وينـاقش
 بينمـا الجماليـة، والنـواحي البصـري التوافـق مفـاهيم علـى الضـوء فيسـلط الثـاني المحـور أمـا ،ةالمعماريـ

 االسـتنتاجات إلـى وصـوالً  ،اإلعالنـات لتنظـيم القانونيـة الجوانـب بعـض علـى الثالـث المحـور يركـز
 على الحفاظ الوقت نفس وفي لالتصال كوسيلة فاعل بشكل االعالنيه اللوحات الستخدام والتوصيات

 .ةالمعماري البيئة في واالنسجام البصري التوافق

  :السادسة (ورقة بحثية)الدراسة 
 العامة ةالمعماري للفراغات إستيعابه اإلنسان و سلوكيات على وتأثيره البصري التلوث

 ) شمس عين جامعة – الهندسة كلية(         عيد يحيي يوهانسن . د/  إعداد
 )شمس عين جامعة – الهندسة كلية(  الحسيني محمد عمر .د        

 علـى وتـأثيره وعناصـره العربيـة المـدن فـي ةالمعماريـ للبيئـة البصـري التلـوث موضـوع البحـث يتنـاول

 نستشـف حتـى ودمشـق القـاهرة بـين مقارنـة ميدانيـة دراسـة خالل من وذلك المعماري الفراغ مستخدمي

 علـى ذلـك أثـر وكيـف بالمشـكلة السـكان وٕادراك وعـى ومـدى النـاس على وتأثيره البصري التلوث أبعاد

 .ةالمعماري للفراغات وٕادراكهم استيعابهم
 االسـتبيان ونتـائج توقعاتنـا بـين نقـارن ثـم عامـة بصـفة نراهـا كمـا البصـري التلـوث عناصر عرضوتم 

 عموماً  البحث ليكون الفراغ ومستخدم مخطط بين النظر وجهات اختالف أو توافق مدى على للوقوف

 فـي – والمناقشـة البحث سبل ولفتح االجتماع و ةالمعماري البيئة بين التالزم موضوع في أساس حجر

 اإلنسـان علـى وتـأثيره البصري التلوث عناصر وتحليل دراسة أسس وضع كيفية عن – المضمار هذا

 .المشكلة ومظاهرها وأسبابها وطرق عالجها أبعاد على للوقوف
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  :السابعة (ورقة بحثية)الدراسة 
 العمارة الفلسطينية بين األصالة والمعاصرة (التلوث البصري)

 بيرزيت سابقًا وكالة النوت حاليًا)  جامعة – الهندسة كليةوي         (د/ د.م. أسامة إبراهيم ب إعداد
       

الفلســطينية واألراضــي الدراســة واقــع العمــارة فــي فلســطين خاصــة قطــاع غــزة فــي األراضــي تناولــت 
 المحتلة، بالتالي تم تقسيمها وتصنيفها في مناطق مقسمة، تصنيف االمتداد الطبيعي لإلعمار.

الهوية للعمارة في فلسـطين حيـث تميـزت البلـدات القديمـة بنكهـة تقليديـة ذات طـابع تناولت الدراسة 
 ثقافي ديني محافظ بين األزقة والدروب إلى المنازل المتالحقة.

تحلي لدراسة كافة األنمـاط المعماريـة مـن منـازل سـكنية وأبـراج وفـيالت ومشـاريع تجاريـة، أبنيـة تم 
 تقليدية، صحية، وتم دراسة المواد الخارجية ودراسة التوافق البصري والتلوث البصري لكًال منها.

على الهوية العربية اإلسالمية للمباني مع التواصل واالنفتاح على  ةتم توصيات بضرورة المحافظ
 العمارة العالمية وتطويرها للعمارة الفلسطينية.

 

 المنهج المتبع في الدراسة 6 -1
المـنهج الوصـفي الباحـث استخدم بناءا على طبيعة الدراسة واألهداف التي تسعى إلى تحقيقها فقد 

اسة الظاهرة كما توجد في الواقع ويهتم بوصفها وصـفا دقيقـا ويعبـر ، والذي يعتمد على در التحليلي
عنهــا تعبيــرا كيفيــا وكميــا، كمــا ال يكتفــي هــذا المــنهج عنــد جمــع المعلومــات المتعلقــة بالظــاهرة مــن 
أجل استقصاء مظاهرها وعالقاتها المختلفة، بل يتعداه إلى التحليل والـربط والتفسـير للوصـول إلـى 

 .يزيد بها رصيد المعرفة عن الموضوعها التصور المقترح بحيث استنتاجات يبني علي

 وقد استخدم الباحث مصدرين أساسين للمعلومات:
فـــي معالجـــة اإلطـــار النظـــري للبحـــث إلـــي مصـــادر  ه الباحـــث: حيـــث اتجـــالمصـــادر الثانويـــة .1

البيانــات الثانويــة والتــي تتمثــل فــي الكتــب والمراجــع العربيــة واألجنبيــة ذات العالقــة، والــدوريات 
والمقـــاالت والتقـــارير، واألبحـــاث والدراســـات الســـابقة التـــي تناولـــت موضـــوع الدارســـة، والبحـــث 

 والمطالعة في مواقع اإلنترنت المختلفة.

إلي جمـع البيانـات  وانب التحليلية لموضوع الدراسة لجأ الباحث: لمعالجة الجر األوليةالمصاد .2
مسح بصـري للمنطقـة فـي أوقـات مختلفـة خـالل النهـار وخـالل فتـرات زمنيـة  األولية من خالل

مختلفـــة علـــى مـــدار العـــام لتســـجيل المالحظـــات الخاصـــة بالتشـــكيل القـــائم والتطـــوير للمنطقـــة 
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مســاندة للبحــث، صــممت خصيصــاً لهــذا اإلســتبانة كــأداة  باإلضــافة لعمــلوالســلوك اإلنســاني، 
 الغرض.

 :المنهج الوصفي

اإلطـــالع علـــى الكتـــب والـــدوريات وبعـــض مواقـــع اإلنترنـــت المتخصصـــة للوقـــوف علـــى آخـــر  •
 التطورات.

 اإلطالع على قوانين وتشريعات البناء المعمول بها في قطاع غزة وخارجها عربيا ودوليا. •
بصري للمنطقة من خالل واجهات بانورامية ومقاطع راسـية فـي الطرقـات الرئيسـية عملية رفع  •

 لتوضيح نسب وارتفاعات العناصر المعمارية المختلفة للمباني المتجاورة.
ـــول واقتراحـــات  • ـــة والخـــروج بحل ـــل المســـتنبطة مـــن الدراســـات الميداني جمـــع المعلومـــات والتحالي

 للوضع القائم و المستقبلي. 

 التحليلي:المنهج 

ألسس المسح والرفع  : بداية ينتهج البحث المنهج االستعراضيالعملي للدراسةمنهج ال •
آراء عينة من األفراد حول  الستطالعلتشخيص المشكلة بشكل دقيق، وذلك بالتوازي  البصري

للحالة  توصيف تليها التي تهم الدراسةثم استعراض لبعض األفكار  نظرتهم للمنطقة ومن
ومن  الدراسةة المميزة لمنطقة المعماريللعناصر الشارع محل الدراسة ومنتهيا بتحليل الدراسية 

 التوصيات.وتقديم نتائج من خالل اختيار صحة الغرض السابق تعراض الاسثم 

 المقترح: التاهيليمراحل المنهج 

 انفــرادمراحــل يــتم مــن خاللهــا دراســة كــل مرحلــة علــى  أربعــةســوف يــتم تقســيم الدراســة العمليــة إلــى 
التنقــل بـين المراحــل  إمكانيـةللمرحلـة التــي تليهـا مــع  لالنتقــالوالخـروج بالنتــائج التـي تؤهــل الباحـث 

 بشكل سهل ويسير والمراحل هي:

 تفهم الوضع الراهن -1

 وضع الخطة -2

 تنفيذ الخطة -3

 التقويم والمتابعة -4
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 المعوقات 1-7
 .بعض المعلومات والحاالت الدراسيةصعوبة الحصول على  -1
 وأثــرهعــدم االهتمــام ســواء مــن المــواطنين او الجهــات المختصــة بوضــع التلــوث البصــري  -2

 النفسي على المواطنين مما يقلل من الجدية مع التعامل مع مثل هذه المواضيع.

 عدم التعاون من خالل بعض المؤسسات ومن خالل السكان في المنطقة قيد الدراسة. -3

صـــعوبة التصـــوير فـــي المنطقـــة نظـــرا للفضـــول الســـائد، بجانـــب بعـــض المســـاءالت حـــول  -4
 الجهة التي تريد التصوير والهدف من التصوير.

 

 هيكلية البحث 1-8

 
 البحث هيكلية) 3-1( شكل
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 والخلفية العلميةاإلطار النظري 

 

 

 

 الفصل

 األول

 الفصل

 ثانيال

 الفصل

 لثالثا

 الفصل

 رابعال

مقدمة 
الرسالة 
 ومنهجيتها

 

اإلطار النظري 
 والخلفية 
 العلمية

 

الواقع المعماري 
ألحياء مدينة 

 غزة

 

التشكيل المعماري 
و  المعماريو 

البصرية   الرؤية
لمنطقة الدراسة  
في حي الرمال 

منطقة الجندي ب
 المجهول بغزة

 الخالصة الخالصة 

 الخالصة

الفصل 

 الخامس

النتائج 



 بغزة منطقة الجندي المجهوللحالة دراسية    - دراسة تحليلية للتلوث البصري في مدينة غزة
 

 

 

16 

 الفصل الثاني

 اإلطار النظري واخللفية العلمية

 مــقدمــة
 ة وتغيراتهاالمعماريالبيئة  2-1

 ةالمعماريمفهوم البيئة  2-1-1
 ةالمعماريمكونات البيئة  2-1-2

 المشيدة من منظور التصميم الحضريعناصر البيئة  2-1-3

 البيئة المشيدة الخارجية(األمكنة الخارجية) 2-1-4
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 مــقدمــة
تتحدد أي بيئة عمرانية بناء على كيفية  تعامل مجموعة معينة من األفراد مع هذه البيئة 
بحيث تصبح طريقة تعاملهم سمه تميزها عن غيرها بجانب سماتها التشكيلية، وهنا نستعرض 

ة ومكوناتها التشكيلية، مع تحديد البيئة المشيدة في منطقة الجندي المجهول المعماريمفهوم البيئة 
جال للدراسة باعتبارها المحتوي المادي الذي يتأثر بشكل مباشر بأسلوب ونمط الحياة الخاص كم

باألفراد (البيئة الثقافية)، باإلضافة إلى التعرف على االتجاهات النظرية لتفسير مفهوم التغيرات 
لى والتقدم في وحدة الزمن وصوًال إ المعمارية وبعض المفاهيم المتعلقة بالتغير المعماري

 المستويات التي تتعرض للتغير داخل البيئة المشيدة.

 ة وتغيراتهاالمعماريالبيئة  2-1

 ةالمعماريمفهوم البيئة  2-1-1

ة كأحـد مكونـات البيئـة الكليـة التـي يمـارس فيهـا اإلنسـان حياتـه مـن المعماريـيختلـف تعريـف البيئـة 
 األرض والمناخ.وجهة نظر ألخرى، فهي تعني كل ما يحيط باألفراد من تشكيالت 

0Fوهنا يمكن تقسيم البيئة المعمارية لمستويين هما:

1 

البيئة الظاهرية:  والمقصود بها كل ما يرى بصورة موضوعية، وال يدخل فيه اإلحساس  •

 والمشاعر.

البيئة اإلدراكية والسلوكية: ويمكن التعبير عنها بالصورة البصرية أو االنطباع الذهني  •
الظاهرية، ويتأثر هذا المستوى من البيئة بشخصية اإلنسان والنزاعات المتكون عن البيئة 

المختلفة والقيم ومستويات التفضيل، وتعتبر الثقافة األساس الحقيقي الذي يؤثر في 
 أنشطة اإلنسان وفي تذوقه للعناصر المختلفة من حوله كالفن والطبيعة.

لك المحيط الذي يشمل التفاعالت ة بأنه ذالمعماريعلى ذلك يمكن تعريف البيئة  اً وبناء
االجتماعية والثقافية داخل بنية مادية سواء مشيدة أو طبيعية، ويتم التعبير عنها من خالل 

 مستويين مجتمعين معًا هما البيئة الظاهرية المادية والسلوكية والذهنية.
 

                                                           
1 Charles J. Kibert and Alex Wilson, “Reshaping the Built Environment: Ecology, Ethics, and Economic”, Island 

Press, Washington DC, USA, 1999. 
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البيئة 
 المعمارية

البيئة 
 اإلجتماعية

البيئة 
 المادية

 بيئة مشيدة

 مباني

عناصر  واجهات
 جمالية

 ميادين

 بيئة طبيعية

 ةالمعماريمكونات البيئة  2-1-2

ا البيئة المادية والبيئة االجتماعية، أي مجتمع عمراني يتكون من عنصرين أساسين هم

أما البيئة االجتماعية فتم توضيح مفهومها ومكوناتها في الفصل األول، وفيما يلي توضيح لمفهوم 

1Fالبيئة المادية باعتبارها المحور الثاني للبيئة المحيطة بالفرد.

2 

2Fالبيئة المادية  2-1-2-1

3Physical Environment 
 ي أي تجمع عمراني من عنصرين هما البيئة الطبيعية والبيئة المشيدة.تتكون البيئة المادية ف

 البيئة الطبيعية: . أ

فقد ذهب العديد من العلماء والمفكرين إلى أن 

البيئة الطبيعية هي التي تكسب الجماعات 

 خصائصها ومقوماتها الذاتية.

 البيئة المشيدة  . ب

وهي تمثل الجانب الثاني من البيئة المادية حيث 

يشكالن معًا القاعدة السكنية للمجتمع أو 

الجماعة، والبيئة المبنية أو المشيدة هي نتاج 

حضاري تكنولوجي من صنع اإلنسان، وهي 

تمثل تدخل اإلنسان وتعديله للبيئة الطبيعية 

 (موضع نشأة المجتمع).

على البيئة المشيدة باعتبارها ذات تأثير جوهري على البيئة الثقافية والتفاعالت ويركز البحث 

والسلوكيات الفردية واالجتماعية، كما أنها تتأثر بتلك السلوكيات وتلك العالقات بين البيئة المبنية 

ك (المشيدة) والجماعات واألفراد، وقد افترض مجال هذا البحث مفهوم البيئة المشيدة بأنها "ذل

المحتوى المشيد الذي كان في الماضي طبيعيًا وتدخل اإلنسان فيه بجهده ليغير من تشكيله 

الطبيعي بالحذف أو اإلضافة، مستعينًا في ذلك بعلوم معرفية وأدوات ومواد وفنون تقنية، ليكون 

 هذا المحتوى في نهاية األمر حيزًا مكانيًا له سمات تصميمية ومالح خاصة به.

                                                           
  2009 مصر، القاهرة، ،األكاديمية المكتبة ،"والعمران العمارة يف المرشد .يالثان الكتاب" هشام  سعدة، أبو 2
 2002 مصر، القاهرة، ،مكتبة مدبولي ،"الميدانية الهيكل والدراسات–التصميم الحضري "الدوري.فراس  –العبيدي.عادل  3

 

 .ةالمعماري البيئة مكونات)  1-2( رقم شكل

 المصدر الباحث 
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 البيئة المشيدة من منظور التصميم الحضريعناصر  2-1-3

إذا اعتبر أن التصميم الحضري يختص بتصميم وتنسيق كل ما يكون أو يشكل المدينة 

 فمن السهل تحديد المكونات األساسية المادية للمدينة فيما يلي:

تعتبر من أكثر عناصر التصميم الحضري وضوحًا، فهي تشكل الفراغات المباني:  •

والممرات الحضرية للمدينة من خالل الواجهات المطلة على الفراغات والشوارع، عالوة 

أن تصميم المباني منفردة أو 

مجموعات من المباني يعمل على 

، خلق إحساس بالمكان لدى األفراد

 .)2-2شكل(

جاز التعبير فمن الفراغات العامة: إذا  •

الممكن اعتبار الفراغات الحضرية 

العامة مثلها مثل غرف المعيشة 

بالنسبة للمدينة حيث يتقابل األفراد مع 

بعضهم البعض للممارسة العديد من 

 .)3-2األنشطة الحضرية، شكل(

 

 المصدر(الباحث) . العام الفراغ توضح بانورامية صورة – المجهول الجندي ميدان) 3-2( رقم شكل

 
 .المجهول الجندي بميدان المباني واجهات)  2-2( رقم شكل

 )المصدر (الباحث



 بغزة منطقة الجندي المجهوللحالة دراسية    - دراسة تحليلية للتلوث البصري في مدينة غزة
 

 

 

20 

ففي دراما الواقع تشكل الفراغات الحضرية المسرح والخلفية لسيناريو الحياة، وهي تختلف 

باختالف المقياس المخصص لها سواء على مقياس المدينة ممثلة في المتنزهات العامة أو 

 الميادين، أو مقياس المجاورة السكنية ممثلة في الفراغات بين الوحدات السكنية.

ة والشوارع النسيج العام المعمارية والشوارع: تشكل شبكة الممرات المعماريالممرات  •

للمدينة ككل، حيث تمثل الممرات 

ة والشوارع نقاط االتصال بين المعماري

الفراغات واألماكن مع اعتبارها فراغ 

حد ذاته يتحدد من خالل المباني في 

3Fالمحيطة به وله مقاس محدد.

4 

شبكة الموصالت: تساعد شبكة  •

المواصالت ونظم النقل في تشكيل 

المدينة وربط أجزائها، وتسهل التنقل 

في جميع أنحاء المدينة، وتشكل 

المسارات المخصصـة للطرق والسكك 

بين هذه األنماط هو الذي يحدد إذا ما  الحديدية، والدراجات، وشبكــــات للمشاة، والتوازن

كانت المدينة صديقة للبيئة أو معادية بشكل يدعم التفـــاعل بين األفراد من خــالل حركة 

 .)4-2الـمشاة وتقليل الحركة اآللية، شكل(

ولمجال الدراسة يتم التعامل مع عناصر البيئة المشيدة الخارجية (األمكنة الخارجية) ككل 

باعتبارها المكان الرئيسي الذي يتيح أنماط وأشكال التفاعل بين األفراد بعضم البعض وبينهم 

 ة المحيطة، وعلى هذا تكون البيئة الداخلية للمباني خارج نطاق الدراسة.المعماريوبين البيئة 

 

                                                           
4 A. El-shater, “The Conception of Sustainable Townscape through Designing Urban Corridors” Unpublished Thesis, 

Ain Shams University, 2003. 

 
 .المجهول الجندي بميدان ةالمعماري الممرات)  4-2( رقم شكل

 )المصدر (الباحث
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4Fالبيئة المشيدة الخارجية(األمكنة الخارجية) 2-1-4

5 

يقصد بالبيئة المشيدة الخارجية (األمكنة الخارجية) المحيط الذي يتكون من الفرغ والبناء 
المشيد والناتج من تشكيالته سواء في المدن والقرى (الحضر والريف والبادية)، وبشكل يكون فيه 

 كالمسكن أو المصنع أو المدرسة وغيرها.الفراغ مجاور للكتلة المبنية 
 ومهما تغير التشكيل في األمكنة الخارجية فإنه يظل لها ثالث مكونات هي:

موضع األنشطة: التي تمارس فيها جميع األنشطة الخاصة بالمستخدمين وتجري فيها  •
 األحداث.

لمكونة : التي تنقل الحركة بين العناصر اUrban corridorsقنوات الحركة واالتصال  •
 للتشكيل، وتضم قنوات الحركة للمرور اآللي للمشاة.

واجهات المباني المطلة على الفراغ العام: التي تحوي واجهات المحالت والمقاهي  •

 وغيرها من األنشطة الداخلية التي تستفيد من وجودها على حدود الفراغ.

 
 
 
 

                                                           
 2002 مصر، القاهرة، للطباعة، العرب العالم دار ،"البيئة عمارة مهنة" ، بدر يز، العز عبد -هشام سعدة، أبو . 5

   
 بميدان ةالمعماري الممرات)  4-2( رقم شكل

 )المصدر (الباحث .المجهول الجندي
 والحركة اإلتصال قنوات)  6-2( رقم شكل

 )المصدر (الباحث .المجهول الجندي بميدان
 بميدان المباني واجهات)  7-2( رقم شكل

 )المصدر (الباحث .المجهول الجندي
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  البنائيةفى التجمعات  المعماريوالتخلف  مشاكل ومظاهر التدهور 2-2

  المساحة المتخلفة عمرانياً  تعريف 2-2-1

متهالكـة أو  مبـانيتحتـوى علـى  التـيتعرف المساحة المتخلفة عمرانيا بأنها تلـك المسـاحة 

متدهورة أو قديمة  أو على مساحات أراضى صغيرة ال تكفى لبناء مسكن مناسب عليها، أو علـى 

5Fأراضـى متداخلـة ومتنـافرة، اسـتعماالتبمتطلبات حركة المرور ،أو علـى  يشبكة طرق التف

وهـى  6

ة والبيئيـة المعماريـتشكل خطرا على المدينة القائمة نتيجة تعدد مشاكلها االقتصـادية واالجتماعيـة و 

 -المنطقة المتخلفة عمرانيا بما يأتي: ويمكن تصنيف، 

o  وتكون الغالبية العظمـى مـن مبانيهـا متخلفـة  السكانيإذا كانت تعانى من التزاحم
 ألمر يستلزم إزالتها وٕاعادة تخطيطها وتعميرها من جديد. ومتهالكة ا

o  المرافـــق والخـــدمات األساســـية وأن  إلـــىإذا كانـــت بعـــض مبانيهـــا متخلفـــة وتفتقـــر
 األمر اليستلزم إزالة المنطقة بالكامل، بل إنه يمكن إدخال تحسينات عليها . 

 أسباب ظهور المناطق المتخلفة عمرانياً  2-2-2

ة بشــكل المعماريـتغيـرات كبيـرة لمواكبـة الزيـادة السـكانية فـزادت رقعتهـا  العديـد مـن المنـاطقشـهدت 

غيـــــــــر متوافـــــــــق مـــــــــع مالمحهـــــــــا وخصائصـــــــــها 

ة المعماريــالحضــرية ، حيــث تعــددت التجمعــات 

العشــوائية المتخلفــة التــى مثلــت بتواجــدها وجهــا 

عمرانيـــــا قبيحـــــًا فـــــى الشـــــكل والمضـــــمون يســـــئ 

لحضــارة المدينــة ، حيــث أســاليب البنــاء الرديئــة 

افتقـار تلـك  إلـىومواد البناء الرخيصة ممـا أدى 

نــوع مــن أنــواع التميـــز  أيإظهــار  إلــىالمنطــق 

ســـــواء كـــــان ذلـــــك فـــــى الشـــــكل أو الخامـــــات أو 

 إلىأو خالفه، باإلضافة  االرتفاعاتاأللوان أو 

ـــــة المحيطـــــة بهـــــا نتيجـــــة  ـــــوث البيئـــــة الخارجي تل

                                                           
  1995  -القاهرة  -دار الحكيم للطباعة   -قوانين التخطيط العمرانى وتنظيم المبانى  -محمد إبراهيم  .قشوة –أحمد خالدعالم.. 6

 
 الجندي بميدان عمرانيا متخلفة مناطق)  8-2( رقم شكل

 )الباحث(المصدر   .المجهول
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6F.شبكات المرافق العامة إلىافتقارها 

7 

  ةالمعماريفي البيئة  البصري واإلدراك معايير التشكيل 2-3

7Fللمدينة المعماريالتصميم   2-3-1

8 

بالمعنى وعالقـة المكونـات الماديـة للعمـران وسـلوكيات المسـتعملين باإلضـافة إلـى إضـفاء  االهتمام

المعنى على العمران وتكوين شخصيته والتأثير على عالقة المستعملين بمدينتهم يجب أن يقع في 

هـــذا  ،التخطـــيط المـــادي الـــوظيفي ومجـــالالمـــادي الجمـــالي  لعمـــارةيتوســـط مجـــال ا اهتمـــاممجـــال 

عرفي المتوسط ال يعبـر عـن علـم واحـد ولكنـه مجموعـة مـن االهتمامـات المتداخلـة التـي المجال الم

ال تغفــل الوظيفــة لصــالح الجماليــات وتحتــرم ســلوكيات المســتعملين ورؤيــتهم لعمــران مــدينتهم دون 

 إغفال للدور المحوري للمهنيين في تحديد مستقبل العمران.

في القرنين الثامن عشر والتاسع  لعمرانبدايات هذا المجال المعرفي إلى االهتمام بجماليات ا تعود

 ة المتدهورة لمدينة ما بعد الثورة الصناعية في أوروبا.المعماريعشر كرد فعل للحالة 

كـــان الملـــوك واألمـــراء والحكـــام يقومـــون بتكليـــف المعمـــاريين لتحســـين البيئـــة الماديـــة للمدينـــة  حيــث

بب خبرتهم في التعامل مع الجوانب المادية للمباني مما جعل تركيـز التعامـل مـع البيئـة المبنيـة بس

 ينصب على جوانبها التشكيلية.

: هــو أنـه المجــال المعرفــي الــذي يجمــع بــين علــوم المعمــاريأبســط تعريفــات التصــميم  يكــون وبـذلك

ة والمتعـة البصـرية للمسـتعملين أثنـاء وفنون تشكيل وتنظيم البيئة المبنية بما يحقـق الراحـة والسـهول

 تواجدهم داخل المدينة.

هــو فــن  المعمــاري" مــن قبــل بــأن التصــميم Spreirgen" ســبريرجن  هيتخطــى مــا وضــع التعريــف

" وهـو مـا يحـدده بـأقرب Urban Design: the Arcitecture of towns and citiesالمـدن " 

 ما يكون لعلم وفن التشكيل المادي للمدينة.

                                                           
بح��ث منش��ور ف��ى الم��ؤتمر   -ومالم��ح م��دن الص��عيد  المعم��اريو المعم��اريالط��ابع  –محس��ن عزي��ز .د. بط��رس 7

 1993ة فى صعيد مصر   المعماريالتنمية  -األول بجامعة أسيوط  المعماري
 2002. المعماريكتاب مقدمة في التصميم  –أ.د.عوف.احمد  8
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8Fالمعماريالنسب المادية البصرية في التصميم   2-3-2 

9 

 أسـاليب إلـىالتعـرف  إلىاهتم العديد من الباحثين وخصوصا بعد الحربين األولى والثانية 

 التحليليـةالحصـول علـى المتعـة البصـرية، فظهـرت الدراسـات  العمـران وكيفيـةالراحة الجماليـة  فـي 

 االعتقـادلمدن الرومانية واإليطالية وغيرها، حيث كـان للمدن القديمة من حيث النسب والتشكيل كا

هنالك العديد من المباني التي تحتوي على نسب جمالية في تكوينها من حيث  أنالسائد في حينه 

 إلطـالقالكتل والفتحات مما يجعلها تتمتع بجمال فـي ذاتهـا، ممـا حـدى فـي بعـض الفالسـفة  أبعاد

يبعـــث بالســـرور والراحـــة فـــي نفـــس  أنالقـــادر علـــى  مصـــطلح ( الجمـــال المطلـــق ) وهـــو الجمـــال

المباني آنذاك وتم تعزيـز الفكـرة بشـكل أكبـر وذلـك بعـد اكتشـاف  وأشكالاإلنسان والناتج من نسب 

 كتاب ( فيتروفيوس) والذي تحدث عن نسب الطرز المعمارية واليونانية والرومانية.

علـى الجوانـب الماديـة للفراغـات وبالقياس علـى هـذا الفكـر المعمـاري المـادي كـان التركيـز 

ة لسـكان المدينـة وزوارهـا. لـذا المعماريـة الخارجية بإعبتارها أهم أسباب االستمتاع بالخبرة المعماري

األسـباب الرئيسـية  باعتبارهـابدأ االهتمام بتحليل األبعاد المادية للعمران ونسب الفراغات الخارجية 

لراحــة المســتعملين ومتعــتهم البصــرية بغــض النظــر عــن الوظيفــة أو المعنــي.  ممــا جعــل االهتمــام 

بالعمران أقرب ما يكون إلى االهتمام بالعمارة من حيث تشكيل الواجهات والنسـب واألبعـاد الماديـة 

 مع فارق المقياس.

وربمــا تكــون الجدليــة األساســية عنــد مناقشــة كــون الجمــال مطلــق أو نســبي أنــه إذا كانــت 

العين البشرية ثابتة لم تتغير منذ بدء الخليقة في اإلحساس بالراحة وعدم إجهاد عضالتها إذا وقع 

العمران المحيط بها في مجا بصري مريح، فإن العمران المريح بصريًا في أي فترة زمنية يجب أن 

ل مريحــًا خــالل كــل الفتــرات الزمنيــة، وبــالرغم مــن صــحة هــذه الفرضــية فإنــه يجــب الفصــل بــين يظــ

كــون العمــران "مــريح " وكونــه "جميــل" حيــث أن قواعــد اإلحســاس بالجمــال قــد تتغيــر مــن مجتمــع 

الراحة البصرية.  وبالتالي  اشتراطاتآلخر أو من فترة ألخرى داخل نفس المجتمع بينما ال تتغير 

االعتقاد بأن العمران يمكن أن يكون " جميل" جماًال مطلقًا الستعماله نسب ماديـة جميلـة ال يجب 

ولكـــن يجـــب أن نـــراه علـــى أن "مـــريح" للعـــين وال يتســـبب فـــي إجهادهـــا بينمـــا تتغيـــر رؤيتنـــا لجمالـــه 

 حسبما تتغير رؤية المجتمع "النسبية" للجمال من فترة زمنية ألخرى.
                                                           

 2002كتاب مقدمة في التصميم المعماري.  –أ.د.عوف.احمد  9
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 Micro- Macro"9F10: اإلجمالي والتفصيلي "المعماري مستويات دراسة التصميم 2-3-3

بتقســيمه مــن خــالل عالقتــه  المعمــاريوبصــفة عامــة يمكــن تبســيط دراســة مجــال التصــميم 

والذي يتطلب رؤية إجمالية للعمران وعالقة مكوناته  –) Macro levelبالمستوى الكلي للتكوين (

لعمران المدينة وكيف يراها المستعملين من وكذا من خالل عالقته بالمستوى التفصيلي  -ببعضها

 ).Macro Levelمستوى الشارع (

بــدأ باالهتمـام بالجوانــب الماديــة علــى  المعمــاريإذن فـالتطور التــاريخي لدراســات التصـميم 

) وتحــول خــالل خمســة عقــود إلــى االهتمــام بتفاعــل اإلنســان مــع بيئتــه Macroالمســتوى الكلــي (

 ).Macroي (المبنية على المستوى التفصيل

يبــدو مــن الشــكل فــإن الدراســات البصــرية ال تمثــل إال جــزًء صــغيرًا مــن مســتويات دراســة 

ين على تفهم المكونات المعماريالعمران إال أنها هامة ومحورية في تدريب المعماريين والمصممين 

 .المادية للعمران

  الذهني واالنطباعاإلدراك  2-3-4

الذهني لمنطقة بعينها هو توجيه المخططين ومصممي العمـران إلـى  االنطباعوالغرض من دراسة 
طريــق للتصــميم مــن شــأنها تثبيــت مكونــات العمــران المختلفــة فــي أذهــان المســتعملين وتوضــيحها 
لتسهيل حركتهم داخلها. ويمكن تلخيص أهمية تكوين انطباع ذهني قوي وواضح عن العمران في 

 التالي:

 على االستمتاع بالعمران لمستخدمي المدينة . يعطي إحساس باألمان والقدرة .1

 يزيد من قدرة المستعملين على استخدام العمران بسهولة .2

 تكوين عالقات مكانية بين عناصر العمران تضفي عليها معني. .3

 تكوين انطباع ذهني واضح عن العمران للفئات العاملة (مثل سائق التاكسي) .4

 قلية منظمة يلزمها ثالثة خصائص أساسية وهي:وعملية تكوين االنطباع الذهني هي عملية ع

ويحـس بأهميتـه،  المعمـاريد هذا العنصـر من خال انتباه العقل لوجو  Attentionاالنتباه  .1
 وهو يختلف من شخص ألخر حسب الفئة العمرية او اإلجتماعية وغيرها.
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والتي تتحقق من خالل بساطة العناصر والتي تسهل على العقل   Simplicityالبساطة ٍ  .2
 البشري استيعابها

والــذي يتحقـــق مــن خـــالل عالقــة مكانيـــة واضــحة وقويـــة مــع بـــاقي   Structureالتكــوين  .3
 ة في المكان وامكانية تكوين عالقات مكانية جديدة بينها.المعماريالعناصر 

 والعملية العقلية التي ينتج عنها تكوين االنطباع الذهني تمر بثالثة خطوات رئيسية:  

 Perceptionاستقبال المؤثرات من البيئة  -

 Cognitionإضفاء معني على المؤثرات  -

 Image Makingتكوين االنطباع الذهني  -

 10F11 الصورة الذهنية للمدينة 2-4

ودراسة ما يل والصورة الذهنية كان ال بد من اإلطالع وتحلولمعرفة أكثر حول اإلنطباع الذهني  

 ).1960(الصورة الذهنية للمدينة عام قام به كيفن لنش في كتابه 

حيث قام مجموعة من المعماريين والمخططين بدراسة ثالثة مدن أمريكية وتطبيق دراسة الصورة 

نمية الصورة الذهنية وتم الذهنية عليها لتقييم الوضع البصري ووضع تصور بصري متكامل لت

عرضها في الكتاب حيث كان هدف الدراسة الوصول إلى محددات عملية وعلمية للدراسات 

 ة المختلفة.المعماريالبصرية والنفسية لتطبيقها على البيئات 

باإلضافة للحصول على مقاييس يمكن تطبيقها على المشاريع المختلفة لدراسة التصور الذهني 

 ة مباني سواء كانت ثقافية أو سياحية أو تعليمية أو تجارية .. الخ..للمبنى أو مجموع

وبذلك يمكن تعريف الصورة الذهنية: هي تلك التصورات الذهنية للمدينة من قبل أغلب سكانها 

) وكذلك أحاسيس الحركة Visual contrastوالتي تلعب الفراغات المفتوحة والتباينات البصرية (

 امًا في تكوين صورة متكاملة عن المدينة من خاللها.داخل مساراتها دورًا ه
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11Fالمشاكل البصرية التي تؤثر في تكوين صورة ذهنية عن المدينة 2-4-1

12 

 Lack of Integrationعدم تكامل العناصر البصرية  .1

 Confusionاختالط وتداخل العناصر البصرية  .2

  Weak boundariesالحدود الضعيفة  .3

  Isolation عزلة بعض العناصر .4

 Breaks in continuity عدم االستمرارية في العناصر .5

 Ambiguitiesغموض بعض األجزاء  .6

 Branching التشتيت عند نقط اتصال المسارات .7

 lacks of characterعدم وجود طابع للمدينة  .8

 Lacks of differentiationعدم تباين األجزاء والعناصر  .9

 شخصية المدينةالعوامل المؤثرة في بناء  2-4-2

 Physical structureالتكوين الفيزيائي للمنطقة أو المدينة  .1

 Social meaningالمعني االجتماعي للمنطقة أو المدينة  .2

 Urban functionالوظيفة الحضرية للمنطقة أو المدينة  .3

 Historical Functionالوظيفة التاريخية للمنطقة أو المدينة  .4

 Valueقيمة المنطقة أو المدينة  .5

 Namingاسم المنطقة أو المدينة  .6

12Fعناصر الصورة الذهنية للمدينة 2-4-3

13 

تعتبر العناصر البصرية التي تتكون منها الصورة الذهنية الشائعة، هي المادة الخام األساسية 

The raw material  ة الكلية للمدينة، والتي يجب أن تتآلف وتنسجم المعماريالتي تشكل البيئة

لكي تحقق تشكيل واضح ومريح للمدينة.. وبوجه عام فالصورة الذهنية للمدينة تتركب من تآلف 

، وحدود األجزاء والوحدات Pathsوانسجام ووضوح كل من قنوات الحركة الرئيسية أو المسارات 

                                                           
 1983الصورة الذهنية للمدينة  –د. يوسف. محسن صالح الدين 12
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Edges والعالمات المكانية المميزة ،Landmarks،  ونقط االنتقال وااللتقاءNodes وأخيرًا ،

، وجدير بالذكر أن إدراك هذه العناصر يختلف Districtsالمناطق أو األحياء البصرية المميزة 

ليس فقط باختالف الشخص الذي يشاهدها ولكن أيضًا باختالف ظروف المشاهدة واإلدراك .. 

له بين وظائف مختلفة، بينما يمكن أن فالطريق السريع يدركه سائق السيارة كمسار للحركة ينق

يدركه المشاة في نفس الوقت كحد بصري قوي.  كذلك فمركز المدينة قد يعتبر حي بصري من 

وجهة نظر السكان المقيمين بالمدينة، بينما هو في نفس الوقت نقطة تجمع لسكان ضواحي 

تجمع على المقياس القومي.   المدينة، بل إن المدينة ذاتها قد تعتبر حي بصري في اإلقليم ونقطة

ورغم هذا اإلدراك الواضح في تقييم العناصر البصرية، إال أن المعايير الخاصة بتقييم العناصر 

 تكاد تكون ثابتة إذا ما أوخذ في االعتبار التدرج الهرمي لمستوى رؤية العنصر وتقييمه.

 The sense of the wholeاإلحساس بكلية عناصر المدينة 

جة العناصر البصرية المؤثرة في اإلدراك الذهني للمدينة، فمن الضروري اعتبار كل عند معال

عنصر منها متداخال وذو صلة كبيرة ومتكاملة مع العناصر األخرى، فالمسارات تعلب دور 

التمهيد واإلعداد الذهني لألحياء، بينما تؤكد العقد أو نقط االنتقال بين المسارات االرتباط بين 

ارات واتجهات الحركة بها، والعالمات المكانية المميزة تتخذ موضع القلب بالنسبة شبكة المس

للمجموعة المتكاملة.. وهكذا بحيث تبدو جميعها في النهاية كاألدوار األوركسترالية الموزعة في 

تناسق وانسجام وتوافق ينتج عنه عمل سيمفوني متكامل، أو صورة ذهنية ثرية وواضحة وجميلة، 

 Metropolitan Scaleرز المنطقة بقوة ووضوح في إطار المدينة األم بحيث تب

13Fالتكوين البصري للمدينة 2-4-4

14 

المس��ارات والح��دود والعق��د واألحي��اء (عناص��ر الخريط��ة الذهني��ة للمدين��ة يش��ير إل��ى وه��و
 بما يلي: إجمالهاوالتي يمكن  )والعالمات المميزة 

الت��ي ت��درك م��ن خالله��ا المدين��ة وق��د وه��ي قن��وات الحرك��ة الرئيس��ية : المس��ارات-أ
 .الخ.تكون طرق رئيسية أو ممرات مشاة أو مجاري مياه

وهي تزود األحياء بحدود تميزها وتفصلها ع�ن غيره�ا وتكتس�ب تل�ك : الحدود -ب
 .الحدود تأكيدا وقوة حينما يسهل تمييزها أو رؤيتها عن بعد
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الط�رق والمي�ادين ونق�ط وهي نقاط هامة بطول المس�ار مث�ل تقاطع�ات : قدلعا -جـ 
 .تجمع األنشطة

والحي هو منطق�ة ذات ط�ابع متج�انس والت�ي يمك�ن تمييزه�ا م�ن خ�الل : األحياء-د
 .التجانس واالستمرارية وقراءة األجزاء جميعا وكأنها شيء واحد متكامل

هي العناص�ر الس�اكنة الت�ي يمك�ن تمييزه�ا والتع�رف عليه�ا : العالمات المميزة-هـ 
 .عليه من خاللها إلعطاء إحساس بالمكان والتعرفوالتي تستخدم 

 

  البصريالتلوث  2-5

  البصري مفهوم التلوث 2-5-1

التعريــف العــام للتلــوث البصــري هــو تغيــر غيــر مرغــوب فيــه فــي أحــد عناصــر البيئــة يــؤدى إلــي 
اإلحسـاس بـالنفور  بأنـه وهنالك العديد من التعريفات األخرى، فقـد عرفـه الـبعض اإلخالل بتوازنها 

نائيـة أو ب ة مـن كتـلالمعماريفور رؤية مناظر أو مظاهر غير جمالية أو منفره في عناصر البيئة 
فراغـــات أو طـــرق تتعـــارض مـــع كـــل مـــن البيئـــة الطبيعـــة و المناخيـــة أو القـــيم الدينيـــة والخلقيـــة أو 

 .14F15 الحضارية أو القيم الجمالية أو المعمارية.
 قع عليه عين اإلنسان، يحس عند النظر إليه بعدم ارتياح نفسي.أو هو تشويه ألي منظر ت 

 أو هو اختفاء الصورة الجمالية لكل شيء يحيط بنا من أبنية وطرقات وأرصفة ... الخ.

يصــنعها اإلنســان تــؤذى  التــية المعماريــبأنــه كــل مــا يتواجــد مــن عناصــر البيئــة  وفــي تعريــف آخــر
الناظر من مشاهدتها وتفقده اإلحساس بالقيم الجمالية والتشكيلية وهى تأثير ناتج عن رؤية مناظر 

ة التـتالئم مـع البيئـة الطبيعيـة أو المناخيـة أو المعماريـأو مظاهر غير جماليـة مـن عناصـر البيئـة 
أيضـا يتواجـد نتيجـة سـوء  البصـريوث الوظيفية ، وكذلك مع القيم الجمالية والحضارية ، وهـذا التلـ

يتسبب عن بعض السلوكيات االجتماعية واالقتصـادية الخاطئـة  الذيالتخطيط أو سوء االستخدام 
15Fالتنمية بشكل عام.و ، وهذا ما يؤثر بدوره على الحالة النفسية لإلنسان وهويته الحضارية 

16 

  أبعاد التلوث البصري 2-5-2

التلوث النقطي وهو الذي يتركز فيه التلوث في مساحة صغيره جـدا كـدهان جـزء مـن واجهـة مبنـى 
  الواجهة.دون باقي 
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 بغزة منطقة الجندي المجهوللحالة دراسية    - دراسة تحليلية للتلوث البصري في مدينة غزة
 

 

 

30 

التلوث الخطى تمثل الخطوط إحـدى أبعـاد التلـوث مثـل أعمـدة اإلنـارة بأوضـاعها و عـدم انتظامهـا 
  المباني.ألسالك الكهرباء و التلفون فوق 
أحــد األمثلــة علــي ذلــك مثــل واجهــات العمــارات ســواء كــان نــاتج  التلــوث المســتوى ويتمثــل المســتوي

عن العمل ذاته أو ناتج عن استخدام مصادر جديدة كإضافات عناصر حديثـة فـي صـورة تعليـات 
ــــــــــل شــــــــــرفات . ــــــــــي األصــــــــــلي أو إضــــــــــافات فتحــــــــــات أو تقفي ــــــــــة ال تتمشــــــــــى مــــــــــع المبن  ارتجالي

تصــبح عناصــره غيــر مرتبــة وتنهــار التلــوث الكتلــي وهــو الــذي يفقــد فيــه المبنــي جــوهره ونظامــه و 
العالقة النسبية بـين الشـيء ومـا يحـيط بـه مـن كتـل واألمثلـة علـي ذلـك تجـاور مبنيـين مـن طـرازين 
مختلفــين أو تنــافر الطــابع مــع مــا يحــيط بــه أو زيــادة االرتفاعــات بطريقــة مبــالغ فيهــا وســط مبــاني 

16Fمحيطة منخفضة االرتفاع .

17  

 مصادر التلوث البصري 2-5-3

ع مصادر التلوث البصري حيث أنها ترتبط بالزمان والمكان بمعني أن المكان قد يكون هو تتنو 
مصدر التلوث وقد يكون الزمان بمعني قد العمل وهو مصدر التلوث ذاتيا عندما يتسبب الشيء 

 ذاته ويمكن تقسيم مصادر التلوث الي : 
اته في إحداث التلوث سواء التلوث الذاتي يكون مصدر التلوث ذاتيا عندما يتسبب الشيء ذ •

  المحيطة.لنفسه أو للبيئة المحيطة ويصبح وجوده شاذا علي البيئة 
 التلوث المحيط يحدث من البيئة المحيطة بالعمل المعماري .  •
التلوث المتبادل وفيه يكون مصدر التلوث متبادل وتتحرك فيه القوي المسببة له في اتجاهين  •

رج للداخل ويندرج تحت هذا التصنيف وجود مبني حديث من الداخل إلى الخارج ومن الخا
  مختلف.جدا في بيئة قديمة أو تاريخية لها طابع حضاري 

 لبعض األبنية من حيث الفراغات واأللوان والتشطيب. المعماريسوء التخطيط  •

 أعمدة اإلنارة وأسالك المولدات. •

 صناديق القمامة غير النظيفة وٕاعادة توزيعها. •

 المباني.ألوان واجهات  •

 لوحات اإلعالنات التجارية. •

 كل ما يخدش الذوق العام سواء بالرسم أو اإلشارة أو الكالم. •
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 الخالصة

 المعمـــاريرصـــد الفصـــل الثـــاني أهـــم المعطيـــات والدراســـات النظريـــة التـــي تهـــتم بجانـــب التشـــكيل 
والتركيـز هنـا ة ومكوناتهـا وضـرب األمثلـة المعماريـوالتلوث البصري، حيث استعرض مفهوم البيئة 

 على البيئة المشيدة.

فــي التجمعــات البنائيــة تناولــت  المعمــاريثــم تنــاول بعــد ذلــك مشــاكل ومظــاهر التــدهور والتخلــف 
 ظهورها. وأسبابالتعريفات الخاصة 

، والنسـب الماديـة ةالمعماريـبعد ذلك تم استعراض أهم معاير التشكيل واإلدراك البصري في البيئـة 
 اإلجمالي والتفصيلي. المعمارية مستويات التصميم البصرية وكيفية دراس

ثـــم تنـــاول موضـــوع الصـــورة الذهنيـــة للمدينـــة والمشـــاكل التـــي تـــؤثر علـــى الصـــورة الذهنيـــة للمكـــان 
والعوامل التـي تـؤثر علـى بنـاء شخصـية المكـان، ومـن ثـم شـرح عناصـر الصـورة الذهنيـة والتكـوين 

 البصري.

 البصري من حيث المفهوم وما هي مصادره.بعد ذلك تم التناول لموضوع التلوث 

من خالل ما تم ذكره سابقا يبقى من الدراسات النظرية التعرف أكثر على تـاريخ المنطقـة وهـذا مـا 
 سيتم استعراضه في الفصل الثالث.
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 الثالثالفصل 

 الواقع املعماري ألحياء مدينة غزة
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 مقدمــــة
مدينة غـزة مـن أقـدم مـدن العـالم، اكتسـبت أهميـة بالغـة نتيجـة لموقعهـا الجغرافـي الحسـاس 

فهي الخـط األمـامي  مما منحها مكانة إستراتيجية وعسكرية فائقة،  عند التقاء قارتي آسيا وٕافريقيا،
شـمالها الشـرقي والموقع المتقدم للـدفاع عـن العمـق المصـري فـي  الشام،د بال للدفاع عن فلــسطين،

ـــات فـــي العـــالم القـــديم والحـــديث،  ـــة الميـــدان وســـاحة القتـــال لمعظـــم اإلمبراطوري الـــذي أورثهـــا وظيف
الفرعونية واآلشورية والفارسية واليونانية والرومانية ثم الصليبية، كما أن موقع مدينة غزة عند خط 

حتـل الموقـع الحـّدي درجة شمال خـط االسـتواء جعلهـا ت 31.3وعلى خط عرض  التقسيم المناخي،
وعليـه فهـي بـين إقليمـين متبـاينين منحهـا ذلـك  بين الصحراء جنوًبا ومنـاخ البحـر المتوسـط شــماًال،

الـــعالمية، الحــارة والبــاردة منــذ أقــدم العصــور، عــزز هــذا  بالمنتجــاتدور "الســوق" التجــاري النــابض 
ًا عـن سـطح البحـر الـذي تبتعـد " متـر 45الموقع الهام موقعها المميز فـوق تلـة صـغيرة ترتفـع بنحـو "

 عنه نحو ثالثة كيلومترات.

يحــيط بهــا ســور  وكانــت غــزة القديمــة تحتــل مســاحة تقــدر بنحــو كيلــو متــر مربــع فــوق هــذه التلــة، 
عظيم له عدة أبواب من جهاته األربعـة، وكـان أهمهـا بـاب البحـر أو بـاب "ميمـاس" نسـبة لمينائهـا 

وأخيـًرا "بـاب الـدورب" أو بـاب "ديـر الـروم" أو  خليل" شرًقا، غرًبا، وباب "عسقالن" شماًال و"باب ال
وقــــد اعتـــرى هــــذه التســـميات الكثيــــر مـــن التبــــدل وفًقـــا الخــــتالف وتبـــدل الــــزمن  "الـــداروم" جنوًبـــا، 

واإلمبراطوريــات، وكانــت هــذه األبــواب تغلــق مــع غــروب الشــمس، ممــا جعلهــا حصــينة مستعصــية 
ة جعلــت أجــدادنا مــن العــرب الكنعــانيين الــذين أسســوها وجميــع هــذه العناصــر القويــ ،علــى أعــدائها

قرابة األلف الثالثة قبل الميالد يسمونها "غـزة" كما أطلق عليها هذا االسم نفسـه العـرب الكنعـانيون 
الذين سكنوها ولهـم دورهـم الفاعـل فـي إنعاشـها قبـل المـيالد وتوطـدتِ صـالتهم مـع أهـل غـزة بفعـل 

 .عالقات النسب والمصاهرة

ويســتعرض هــذا الفصــل البعــد التــاريخي لمدينــة غــزة واألمــم التــي مــرت عليهــا وموقعهــا الجغرافــي 
ة مــن فتــرة الحكــم البريطــاني والحكــم المصــري المعماريــوخصائصــها المكانيــة، كــذلك الخصــائص 

السياسية واالقتصادية التي أثرت  تواالحتالل اإلسرائيلي والفترة الحالية، هذا باإلضافة إلى المؤثرا
ة خــالل فتــرات الحكــم المختلفــة، والقــوانين التنظيميــة التــي المعماريــبهــا وانعكســت علــى السياســات 

 .المعماريانعكس أثرها على واقعها 
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  مدينة غزة أحياءخصائص ومقومات  3-1
فكونها منطقة  ،غزةأحياء مدينة أثرت البيئة بشكل كبير فى رسم وتشكيل معالم وخصائص       

الوصـــل بـــين الشـــام ومصـــر منـــذ فجـــر التـــاريخ وحتـــى الوقـــت الـــراهن، ومـــا شـــهدتها المنطقـــة مـــن 
الحــروب المتواليــة عليهــا لالســتعمار ومــن ثــم االحــتالل والحصــار ومــا تبعــه مــن عــدم اســتقرار فــي 

ثقافتـه  فشكلت الفلسطيني في مدينة غزة المجتمع  فيأثرت  بعض المناطق، جميع هذه المقومات
 ة .المعماريعلى تحديد أسلوب تشكيلة لمالمح مجتمعاته  وانعكستومنهجه ومالمحه الفكرية 

  لمدينة غزةمقومات البيئة الحضارية  1 -3-1

 المادي:البعد  أوال:

يعتمد على المكان والبيئة المحيطة مـن جهـة وعلـى العناصـر المبنيـة  الذيوهو البعد األول       
 من جهة أخرى وهى جميعها تمثل مقومات البيئة الحضارية الطبيعية للمكان .

 الحضاري: الثقافيالبعد  ثانيا:

يعتمـد علـى التفاعـل بـين عناصـر مـن صـنع اإلنسـان وعناصـر مـن  الـذي الثانيوهو البعد        
إال نـــاتج لمجموعـــة مـــن التفـــاعالت الماديـــة والثقافيـــة  هـــيمـــا  فمدينـــة غـــزةصـــنع البيئـــة الطبيعيـــة، 

مســــــاحة  فــــــيحــــــدثت  التــــــيوالحضــــــارية 
ــــــأثير ظــــــروف  ــــــة تحــــــت ت ــــــة معين جغرافي
ومحــــددات بيئيــــة خاصــــة فأنتجــــت معهــــا 

صـــــفات  تجمعـــــات عمرانيـــــة ومـــــدن ذات
حضـــرية مميـــزة، تختلـــف فيمـــا بينهـــا مـــن 
حيـث الموقـع والحجـم والشـكل والمقومــات 

، وجميعهـا السـكانيوالخصائص والنشاط 
تسعى إلى تحقيق مجموعـة متشـابهة مـن 
األهـــــــداف أهمهـــــــا خلـــــــق بيئـــــــة عمرانيـــــــة 

 االســـــــــــتقرارحضـــــــــــرية متميـــــــــــزة تحقـــــــــــق 
 .السكاني

 

 

 .غزة لمدينة الحضارية البيئة مقومات)  1-3(  رقم شكل
 المصدر الباحث 

مقومات البيئة الحضارية 
 لمدينة غزة 

البعد الثقافي 
 البعد المادي  الحضاري 
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 .غزة لمدينة الحضارية البيئة مقومات)  1-3(  رقم شكل

  المعماريأنماط النسيج  3-2

  المعماريتعريف النمط  3-2-1

بأنــه مجموعــة مــن الخصــائص البيئيــة واالجتماعيــة واالقتصــادية  المعمــارييعــرف الــنمط 

يتنوع بتنوع وتعـدد تلـك الخصـائص،  الذي المعماريتتفاعل معا فينتج عنها النمط أو الطابع  التي

للمدينــة فينــتج  المعمـاريتشـكيل وتكــوين الطــابع  فــيوتـؤثر الخصــائص االجتماعيــة بصـفة خاصــة 

بمجموعـة  أحياء مدينـة غـزةعنه أنماط ريفية أو شبه حضرية أو حضرية أو غيرها، وحيث تأثرت 

ونموهــــا وتكوينهـــا عبــــر نشـــأتها  فــــيتـــدخلت  التــــيمـــن العوامــــل والخصـــائص الجغرافيــــة والبشـــرية 

حــي عــن غيــره مــن يميــز كــل  الــذيالمركــب  المعمــاريالعصــور المختلفــة فنــتج عنهــا ذلــك الطــابع 

  17F18.األحياء

                                                           
 المعمارية ذات القيمة الحضرية كمنظومة تخطيط تحقق استقرار الكيان المعماريتنمية المجتمعات  –أشرف أبو العيون عبد الرحيم  18

 بحث -بالتطبيق على مدينة المنيا  –للمدينة المصرية القائمة 
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  لمدينة غزة المعماريتصنيف أنماط النسيج  3-2-2

تبـدو لنـا كمـزيج مـن  التـية المعماريـتكوينهـا مجموعـة مـن األنمـاط  فـي مدينة غـزةجمعت 

نتجـت عنهـا  التـيطياته تأثير العوامل والظروف والـدوافع  فيوالحاضر، يحمل  الماضيتفاعالت 

 -:يأتييمكن حصرها فيما  والتي المعماريشكلت نسيجها  التية المتباينة المعماريتلك األنماط 

الكتلـة  فـيأغلـب األحيـان  فية التاريخية التلقائية القديمة : وتتواجد المعماري: األنماط أوال

متصـــل يصـــعب تمييـــزه وهـــو نمـــط  عمرانـــية القديمـــة مـــن المدينـــة وتحتـــوى علـــى نســـيج المعماريـــ

 أن يلبى المتطلبات الحالية حيث تتعدد في المشاكل التخطيطية .  الستطيع تخطيطي

تختلف المصادر التاريخية في نشأة مدينة غزة على يد الكنعانيين العرب الذين حيث  

بالد الشام في األلف الثالثة قبل الميالد، أو على يد  نزحوا من الجزيرة العربية وأقاموا في

 نالمعينيين العرب من معين جنوب الجزيرة في القرن الثامن عشر قبل الميالد، أو الفلسطينيي

الذين أقاموا في خمس من المناطق الجنوبية لساحل فلسطين كانت غزة إحداها منذ ألفي سنة قبل 

18Fالميالد. 

19 

في فترة حكم الحضارة المصرية القديمة (الفرعونية) حيث اعتقد كانت للمدينة مكانتها و 

حكامها أن االستيالء على المدينة هو السيطرة على طرق التجارة بين قارتي آسيا و أفريقيا 

 نوكذلك بأهميتها من الناحية العسكرية، ووصفت بأنها العاصمة المصرية وأرض الكنعانيي

ق.م)،  734قديم للمدينة أيضًا فترات السيطرة اآلشورية (ق.م). ويشمل التاريخ ال 14–13(القرن

ق. م)، حتى استيالء اإلسكندر المقدوني على المدينة  3–5ق. م)، والفارسية ( 603والبابلية (

 198( نق. م)، وقد وصفها اليونانيون ب(المدينة العظيمة)، وكذلك السلوقيي 332في العام (

م)، ثم شهدت المدينة دخول العرب 4، والبيزنطيون (القرنق.م) 64ق.م). وقد تلى ذلك الرومان (

19Fم).634المسلمين عام(

20  

وتعاقب عليها األمويون والعباسيون والطولونيون والفاطميون، واحتلها الصليبيون في 

م) وقد  1187م إلى أن حررها صالح الدين وأصبحت جزءًا من الدولة األيوبية(1149العام 

م)، وتميز االهتمام بالعمران، حيث أقيمت  14و13لوكي (القرنازدهرت غزة في العصر المم
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باإلضافة للمباني السكنية والجوامع والمزارات (المدارس والزوايا والخانات)، واتسعت مساحة 

 .المدينة وامتد العمران خارج األسوار

) م 1516وقد لعبت غزة دورًا كبيرًا في المنطقة في الفترة العثمانية التي بدأت عام (

م). وتم في الفترة العثمانية تجديد  1799واستمرت حوالي أربعة قرون تخللتها حملة نابليون (

وبناء بعض المباني مثل المساجد والمباني السكنية والتي ما زال العديد منها باقيًا حتى اآلن 

مدينة ولكنه بحاجة إلى الحفاظ والحماية من االندثار، وقد وصف السائح التركي أوليا جلبي ال

في منتصف القرن السابع  1300بأنها: "تحتوي على العديد من البيوت السكنية التي قدر عددها 

20Fعشر ومبينة معظمها من الحجارة وأسطحها مستورة بالطين واللبن".

21 

ــا ة الحديثــة والمعاصــر : وتتواجــد فــى أغلــب األحيــان عنــد أطــراف المعماريــ: األنمــاط ثاني

لمعاصــرة وقــد ظهــرت فيهــا بعــض مالمــح التغييــر عــن األنمــاط التلقائيــة ة للمدينــة االمعماريــالكتلــة 

تنظيما وتحقيقـا للمتطلبـات الحاليـة للمدينـة وهـى منـاطق عمرانيـة مسـتقرة  أكثرتبدو  فهيالقديمة ، 

 أو شبه مستقرة .

م) والذي اتسعت فيه 1948-1921فترة االنتداب البريطاني (في  األنماطتلك  ظهرت

بنمط مغاير للنمط التقليدي وخاصة في اتجاه الغرب، ويمتاز هذا النمط بتخطيط  المدينة عمرانياً 

شبكي منتظم وشوارع مستقيمة وعريضة ونظام جديد لالرتدادات بين األبنية وعبر الشوارع، تسمى 

م، 1936للعام 28وشهدت تلك الفترة وضع قانون تنظيم المدن رقم ،تلك المنطقة بـ"غزة الجديدة"

نه وعن األنظمة الواردة فيه والمشتقة منه اختالف الطابع العمران، حيث  بدأ ظهور والذي نجم ع

المباني المنفصلة بدًال من المباني المتالصقة، وبالتالي تغير تخطيط المبنى نفسه، إذ أصبح 

على فناء داخلي، وبدأ  تيتجه بفتحاته إلى الخارج على االرتدادات حول المبنى بدًال من الفتحا

ام األسقف المستوية باستخدام الخرسانة بدًال من األسقف المقببة والمعقودة المبنية استخد

21Fبالحجارة.

22      
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ـــا ـــة  فـــية العشـــوائية : وتتواجـــد المعماريـــ: األنمـــاط ثالث ـــان عنـــد أطـــراف الكتل أغلـــب األحي

ضوابط أو قيود تحكـم تخطيطهـا أو تسـيطر عليهـا  ألية للمدينة القائمة، وهى ال تخضع المعماري

 ة واالجتماعية واالقتصادية . المعماريأو تنظمها ، وهى تعانى من العديد من المشاكل 

ة للمـدن القائمـة المعماريـة الريفية: وهى تتواجـد عنـد أطـراف الكتلـة المعماري: األنماط رابعا

بكـــل مقوماتـــه، وهـــى بيئـــات عمرانيـــة  يفـــيالر أو قـــرب حـــدودها الخارجيـــة، ويغلـــب عليهـــا األســـلوب 

 متدهورة تخطيطيا وغير صحية تشكل بتواجدها خطرا بالغا على استقرار المدينة القائمة. 

 ةالمعماريوتأثيراتها على البيئة  واالقتصاديةالمؤثرات السياسية  3-3
التطــور علــى شــكل ونظــام  السياســية المتتابعــة واألحــوال تــؤثر عمليــة التنميــة االقتصــادية

فالنمو االقتصادي يحتاج إلى المزيد من األيدي العاملة والمزيد مـن المهـن  ،في المنطقة المعماري

البنـاء  وأسـاليبوالتـي تـنعكس علـى شـكل  عناصـر ومبـاني معماريـة ذات طـابع مميـزالتي تتطلـب 

 ونوعيتها.  اودرجة تشطيبه

 :في قطاع غزة المعماريتطور التشكيل تأثير الوضع االقتصادي على  3-3-1

حتـى قـدوم م 1948منـذ سـنة  االسـتقرار اتسـم بعـدملوضع االقتصـادي لسـكان مدينـة غـزة ا

صـاحب ذلـك تـدنى مسـتوى دخـل الفـرد خـالل السـنوات السـابقة، ، م1994السلطة الفلسطينية سـنة 

بســبب  انخفــض) حيــث م1994-م1967اإلســرائيلي ( االحــتاللوقــد تــأثر دخــل العامــل خــالل فتــرة 

 أدت، وبقــــدوم الســــلطة ظهــــرت بعــــض المشــــاريع الحيويــــة والتــــي واإلضــــرابات المســــتمرة اإلغــــالق

وظهــــور تنــــافس بــــين الشــــركات الخاصــــة فــــي عمليــــات  واالقتصــــاديةة المعماريــــالحركــــة  النتعــــاش

مع غياب الرقابة العامة لبعض المشاريع من مطابقتها لعوامل األمن والسـالمة والمتانـة  االستثمار

األبــراج العاليــة دون تخطــيط مســبق ( حيــث يمكــن وصــف تلــك الفتــرة  لظهــور باإلضــافةوالجمــال 

وفوزهـــا فـــي  الغيـــر مدروســـة جيـــدا) بعـــد ذلـــك وبعـــد تـــولي حركـــة حمـــاس للحكـــم ةالمعماريـــبـــالطفرة 

في غزة وتشديد الحصـار ومنـع دخـول مـواد البنـاء مـن خـالل المعـابر  انتخابات المجلس التشريعي

لتي أغرقت السوق المحلية بالعديد من مـواد البنـاء والتشـطيبات والتـي اإلسرائيلية ظهرت األنفاق وا

الرقابة على جودة مواد البناء و التشطيب القادمة  النعدامقد تكون مجهولة المصدر لبعضها نظرا 
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تغيـرات  إحـداثمن جمهورية مصر من قبل بعض التجار ومقاولي البناء والتي كان لها األثر في 

 من خالل اآلتي: لوحظ ذلك بشكل كبيرحيث مارية في سمات البيئة المع

 والقصـــارةوالتـــي تنوعـــت بـــين عـــدم التشـــطيب  المســـتخدمةالتشـــطيبات  أنـــواعاخـــتالف  -1

دونـــه وظهـــور مـــواد كالشـــلختة اإليطاليـــة والمرمرينـــا كـــأنواع مـــن  أوالخارجيـــة بـــدهان 

-3(ظــر الشــكل ، انالقصــارة الخارجــــــية نظــرا لمــا تتمتــع بــه مــن قلــة التكلفــة والمتــــانة

3)،(3-4(. 

 
 الجندي بميدان دونه او بدهان الخارجية والقصارة مشطبة الغير المباني بعض توضح صورة)  3-3( رقم صورة

 .غزة بمدينة  المجهول
 المصدر الباحث 

 

 .غزة بمدينة  المجهول الجندي بميدان اختالف التشطيبات وتنوعها توضح صورة)  4-3( رقم صورة
 المصدر الباحث 
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القصـارة اإليطاليـة نظـرا لمـا  السـتخدامتوجهت بعض المؤسسات ذات الـدعم المحـدود  -2

 بشكل عصري وحديث. استخدامهاتتمتع به من ألوان مختلفة وتشكيالت يمكن ان 

بـــأنواع مختلفـــة مـــن الحجـــر المحلـــي (مصـــدره مـــن الضـــفة  تغليقهـــابعـــض المبـــاني تـــم  -3
ســم) حســب القــدرة 7-ســم 3الغربيــة) والــذي يــأتي لقطــاع غــزة بســماكات مختلفــة (مــن 

    .ةالمادي

ـــة مختلفـــة   -4 ـــب مـــواد تشـــطيب خارجي ـــين التجـــار فـــي اســـتحداث وجل ـــافس ب ظهـــور التن

الخارج كتركيا فبجانب الحجر المحلي تم جلب العديد من أنواع األحجار األخرى من 

ـــة والمـــداخل الســـكنية  ألـــوانوالصـــين ذات  مختلفـــة اســـتخدمت فـــي الواجهـــات الخارجي

 ).5-3الشكل رقم ( ر، انظوالتجارية

 

لمـــا تتمتـــع بـــه مـــن ألـــوان مختلفـــة  األلمنيـــومظهـــرت مـــؤخرا اســـتخدام كثيـــف لواجهـــات  -5

وسهولة تشكيلها، لكن المبالغة فـي اسـتخدامها دون دراسـة للبيئـة المحيطـة جعـل منهـا 

واجهـات تحمــل فـي بعضــها الجمـال وفــي الــبعض اآلخـر عبثــا وتشـوها للبيئــة، بجانــب 

  

 وغيرها التجارية للمحال الرخام و الحجر من متنوعة تشطيبات ذات المتجاورة المباني بعض توضح صورة)  5-3( رقم صورة
 المصدر الباحث .غزة بمدينة  المجهول الجندي بميدان
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) 6-3(مدينـة غـزة القديمـة، شـكل والتراثية ألحيـــاءيمة الجمالية ــبعض للقـالعدم احترام 

)3-7)،(3-8(. 

  

 االلمنيوم لواجهات جزئي استخدام توضح)  6-3( رقم صورة
 .غزة بمدينة  المجهول الجندي بميدان قديم لمبني

 المصدر الباحث 

 لمبني االلمنيوم واجهات استخدام توضح)  7-3( رقم صورة
 الجندي بميدان المحيط عن التشطيب حيث من وتميزه حديث

 .غزة بمدينة  المجهول
 المصدر الباحث 

 
 .غزة بمدينة  المجهول الجندي بميدان المباني لواجهات التشطيبات اختالف توضح بانورامية صورة)  8-3( رقم صورة1

 المصدر الباحث 
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بدائل لتغليف الواجهات ذات تكلفة قليلة كبالط البورسالن والكراميكا بالرغم من  إيجاد -6

 إالضعفها وعدم مالئمتها للواجهات وطريقة تركيبها بشكل غير مدروس وغير سليم، 

 ).9-3مختلفة، شكل( وألواناستخدامها ما زال موجودا بأشكال  أن

 
 بمدينة  المجهول الجندي بميدان مختلفة بألوان الكراميكا كبالط التشطيب مواد بعض استخدام توضح صورة)  9-3( رقم صورة

 المصدر الباحث .غزة

 ةالمعماريدور التشريعات والبلديات والمؤسسات الحكومية في تشكيل البيئة  3-3-2

بـدأت  المتزايـد فـي الصـعود حيـث أسـعار األراضـي و ،المتـردي االقتصـادينتيجة للوضع 

متـــــر مربـــــع ) حســـــب  250-100مســـــاحات صـــــغيرة (ل الســـــكان لألراضـــــيالتقســـــيمات مـــــن قبـــــل 

ال غومحاولـــة مـــنهم االســـتفادة مـــن أقصـــى مســـاحة ممكنـــة األمـــر الـــذي زاد نســـبة اإلشـــ إمكانيـــاتهم،

 أنتج، مما للمباني تصميمات المعماريةالوال  االرتداداتوال  االرتفاعاتوالكثافة البنائية، فلم تدرس 

نســيج عمرانــي مشــوه وعشــوائي غيــر مــدروس، ســاعد علــى ذلــك غيــاب القــانون والتشــريعات لفتــرة 

22Fطويلة عن تلك المناطق.

23 

23Fعديدة منها: ألسبابذلك نالحظ الصعوبة في تطوير المدينة عمرانيا ل 

24 
 الملكيات الصغيرة المفتتة والموزعة على الورثة. - أ

 الملكيات الخاصة في غالبية أنحاء المدينة، وتغليب المصلحة الشخصية االستثمارية.  - ب

                                                           
 ماجستير، جامعة األزهر، القاهرة. ة"الطابع المعماري والمعماري لمدينة غزة"، رسال – 2000محسن، عبد الكريم،  23
البعد السياسي في التشريعات وأثره على العمران(نماذج عمرانية نمطية من مدينة غزة)، رسالة – 2010البغدادي، جمال  24

 ماجستير.الجامعة اإلسالمية ، غزة
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ــــق بنســــب اإلشــــعال  - ت غيــــاب القــــوانين والتشــــريعات للمنــــاطق غيــــر المنظمــــة خاصــــة فيمــــا يتعل
 واالرتفاع. واالرتدادات

 من اكبر مساحة ممكنة من القسيمة المبنية. االستفادةحرص المواطن على  - ث
ــ ارتفــاع - ج رخيص للمبــاني لتصــل إلــى ثالثــة دوالرات للمتــر المربــع الواحــد مــن المبــاني رســوم الت

 التهرب من التعامل مع المؤسسات الحكومية والبقاء بدون ترخيص  ، وبالتاليللدور الواحد
عدم تطوير المخططـات الهيكليـة لتتناسـب مـع الواقـع بكثافتـه السـكانية و التركيبـة االجتماعيـة  - ح

  .والثقافية لألهالي
افات لمســاحات متفاوتــة علــى أســطح المنــازل الــذي يعكــس خــط الســماء المشــوه لكثيــر مــن إضــ - خ

 .مباني المدينة
 اإلضافات األفقية الملحقة. - د

حيـث  مواد البناء وعدم توافرها خالل مراحـل البنـاء المختلفـة وظهـور نوعيـات جديـدة. اختالف - ذ
المراحــل األولــى منــة، المــواطن بمخططــات هندســية متكاملــة، وفجــأة يتوقــف المبنــى فــي  يبــدأ

وغالبــا الســبب هــو الوضــع االقتصــادي لتتوقــف المبــاني إمــا عنــد منســوب الكمــرات واألحزمــة 
يـــرى الكثيـــر مـــن  وهكـــذا فـــإن المتجـــول فـــي مدينـــة غـــزة ،األرضـــية أو الـــدور األرضـــي واألول

وقــد أدى الوضــع االقتصــادي  ،اســية بشــكل مشــوه وغيــر مــدروسة والر أنصــاف المبــاني األفقيــ
 مقترنا بغياب الوعي الثقافي عند بعض المواطنين إلى:

 مالئمـــــة(عـــــدم  الهـــــروب مـــــن عمـــــل المخططـــــات الهندســـــية عنـــــد مهندســـــين مختصـــــين، •
 األساسات ألنواع التربة المختلفة أدى إلى ظهور تشققات وهبوط كثير من المباني).

 األشراف على تلك المباني.غياب المتابعة و  •

إمـا بسـبب عـدم وجـود مختبـرات  البنـاء،عمـل اختبـارات الجـودة لمـواد بالمـواطنين  عدم قيام •
 ) أو لجهله بأهميتها ودورها.م1994(قبل 

 ).10-3ي، شكل (ثر على الحالة اإلنشائية للمبانمما أغياب الصيانة الدورية للمباني  •

 
 المصدر الباحث .غزة بمدينة  المجهول الجندي بميدان للمباني الصيانة غياب توضح صورة)  10-3( رقم شكل
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  تطور أساليب البناء في قطاع غزة 3-3-3

لمدينــة غــزة عبــر فتــرات مختلفــة مــرت بهــا المدينــة مــن العهــد  المعمــاريبعــد رصــد الواقــع 

وتطـور أسـاليب البنـاء فـي  المعمـاريالعثماني حتى تاريخ كتابة هذا البحث وألهمية معرفة التطور 

أنظمـــة المبـــاني الجديـــدة مثـــل المبـــاني ســـابقة الصـــب والمبـــاني ســـابقة  اســـتخدامتلـــك الفتـــرات مـــن 

 اســـتخدام التقنيــــات أثنـــاء عمليـــة اإلنشـــاء مثــــل ماكينـــات ضـــخ البـــاطون الجــــاهز، كـــذلك التجهيـــز

 ام تكنولوجيـا للتصـنيعتحسـن الجـودة واسـتخد بإضـافاتاستخدام مواد جديـدة ، و والروافع الميكانيكية

 .)1-3كما في جدول( للتعرف على أثرها على عمران مدينة غزة

: تم استخدام الطرق اليدوية والحوائط فترة االنتداب البريطاني والحكم المصريففي 

وهي عبارة  )م1970-م1951األسقف الخرسانية المسلحة في الفترة (الحاملة حتى تم استخدام 

 تميزت خاللها التصميمات بالبساطة.، سم 12-10كة اسممصمت سقف  عن

ــي فتــرة االحــتالل اإلســرائيلي: البنــاء بنظــام البالطــات المفرغــة ( الخرســانة فقــد أصــبح  ف

ومن ثم استخدام البـاطون الجـاهز وظهـور المـواد الحديثـة المسلحة) حيث استخدم الطوب الخفاف 

 صحية وغيرها. وأجهزةوالتشطيبات الداخلية للمطابخ والحمامات من بالط 

زاد عــــدد مصـــانع البــــاطون الجـــاهز واســــتخدمت المضــــخات  :قــــدوم الســــلطة فـــي فتــــرة 

وبشكل ملحوظ على األعمال اليدوية خاصة فـي  االعتمادقل و  الميكانيكية لرفع وصب الخرسانة

 أعمال الخرسانة المسلحة.

التشـطيب  ) مقارنـة بـين أنظمـة وطـرق اإلنشـاء وكـذلك مـواد1-3ويوضح الجدول التـالي (

 خالل الفترات الثالثة
 .السابقة الثالثة الفترات خالل والتشطيبات البناء مواد وكذلك اإلنشاء وطريقة نظام بين مقارنة) 1-3( الجدول

 )2000 -محسن المصدر: ( 

فترة االنتداب البريطاني والحكم  البند الرقم

 المصري

 الفلسطينيةالسلطة الوطنية  فترة االحتالل اإلسرائيلي

 

1- 

 نظام اإلنشاء

حــــــوائط حاملــــــة أوال  تغطيــــــة -

طينيـــــة ثـــــم خشـــــبية ثـــــم جســـــور 

 حديد و خرسانة. 

 سقف خرسانة بلدي . -

بالطــــــــــــــــــات مفرغــــــــــــــــــة ، 

(مــــــــــــــــــزارع  جمالونــــــــــــــــــات

شمســـــية  دواجن،حمامـــــات

  زراعية،مصانع خفيفة)

 بالطات مفرغة.-

ــــــة لصــــــاالت - ــــــات جمالوني تغطي

 ومصانع.
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 سقف اسبست،زينكو (صاج)-

 سقف قرميد-

 مباني هيكلية. -

 مباني سابقة التجهيز. -

 مباني سابقة التجهيز.-

 حوائط زجاج وألومنيوم-

الشدات  -2
 والدعامات

 خشبية + حديدية خشبية + حديدية خشبية

3- 

 أعمال الخرسانة

يـــــــــدوي بشـــــــــكل كبيـــــــــر و  يدوي بشكل جماعي

 ميكانيكي قليل وبحذر.

ميكانيكي كثير،واستخدام خرسانة 

جــــاهزة ومضــــخات وروافع.يــــدوي 

 قليل جدا.

إضافات و  -4
 معالجات

فــــــي خلطــــــات الخرســــــانة  لم يكن سوى الجير

 وقليل جدا.

زيـــــــــــــادة المصـــــــــــــانع والتنـــــــــــــافس 

 واإلضافات لتحسين الجودة.

5- 

 مواد البناء

طين،خشــب،حجر رملـــي خشـــن 

ومنحــــوت،حجر صــــخري قليــــل 

 مخلفات تاريخية (أعمدة).

طـــــــــــــوب أســـــــــــــمنتي ،جســـــــــــــور 

حديدية،حديــــــــد تسليح،خرســــــــانة 

 مسلحة.

خرســــانة مســــلحة ،طــــوب 

 أسمنتي مفرغ، ألومنيوم.

اســـــــتخدام قليـــــــل للطـــــــوب 

 البلدي .

 خرسانة مسلحة.-

 منشات معدنية.-

 ألومنيوم بألوان مختلفة.-

حجــــــر صــــــخري مــــــن الضــــــفة -

 الغربية.

 اختفاء الطوب البلدي.-

انتشــار كبيــر للطــوب األســمنتي -

 المفرغ.

6- 

 التشطيبات

 لياسة من الطين.-

 رشقة و طرطشة.-

 حجر.-

 رشقة ثم طرطشة-

قليــــــــــل مــــــــــن تكســــــــــيات -

 الحجر الصخري.

ـــــــــــــــوم عـــــــــــــــادي   - ألومني

 وتقنيات منخفضة.

اســـتخدام حجـــر صـــخري بكثـــرة -

 في الواجهات الخارجية.

اســــــــتخدام األلومنيــــــــوم بــــــــألوان -

 متعددة وتقنيات عالية.

 القصارة األسمنتية ثم الطرطشة-

 د + الخشب.استخدام القرمي-

7- 
 الفتحات

ــــــــــــــــال +خشــــــــــــــــب +  كريتال + خشب كريت

 ألومنيوم

خشــب قليــل ، ألومنيــوم كثيــر مــع 

 استخدام الحماية على الشبابيك.

8- 
 األلوان

ألوان صارخة والتأثر بالمدارس  نفس األلوان رمادي ،ابيض ،بيج.

 المعمارية.
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 الخالصة

ـــة الفصـــل  تنـــاول ـــاء مدين الواقـــع  غـــزة مـــن خـــالل دراســـةالثالـــث خصـــائص ومقومـــات أحي
لمدينة غـزة عبـر فتـرات مختلفـة مـرت بهـا المدينـة مـن العهـد العثمـاني حتـى تـاريخ كتابـة  المعماري

ألهمية معرفة التشريعات التي واكبت الفترات للتعرف علـى أثرهـا علـى عمـران ذلك  و ،هذا البحث
 مدينة غزة 

     .المعماريالفصل اثر القوانين والتشريعات على الشكل  كما تناول

 .وكيف يمكن تصنيفها لمدينة غزة المعماريومن ثم تم التعرف على أنماط النسيج 

ة في قطاع غزة نظرا المعماريوأثرها على البيئة  واالقتصاديةبعد ذلك تم دراسة المؤثرات السياسية 
لمــــا مــــرت بــــه المنطقــــة مــــن العديــــد مــــن الحــــروب واألنظمــــة الحاكمــــة، فلكــــل فتــــرة كــــان للوضــــع 

 .والسياسي عامل مهم في تشكيل البيئة بجانب التطور الحديث ألساليب البناء االقتصادي

يـــتم  وبنهايـــة هـــذا الفصـــل تكـــون الدراســـات النظريـــة والدراســـات المتعلقـــة بالمنطقـــة جـــاهزة كقاعـــدة
 الدراسة.االرتكاز عليها لالنتقال للفصل الرابع وما يحتويه من جانب عملي وتحليلي لمنطقة 
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 مــقـدمة
ة البصرية لألماكن المفتوحة من أولى الخطوات البحثية التي تعطي المعماريالدراسة 
حالة المكان المراد االستثمار فيه أو دراسة تنميته واالرتقاء به بصفة  نالقرار عخلفية لصانعي 

 المعماريله هي احد عناصر الفراغ  المتاخمةة المعماريعامة والشوارع بصفة خاصة، فالبيئة 
 ة للمدينة.  المعماريوعند دراسة االرتقاء به فنحن نعني مباشرة االرتقاء بالحالة 

 مراحل التدوين للمالحظات البصرية لتصور  قة الجندي المجهول بغزةوتقدم الحالة الدراسية لمنط

Visual Notation Processes   لــدور المهنــدس المعمــاري فــي المواقــع المختلفــة مــن بلــديات
ذو منطقـة والتي تعطي بصمة قوية عن صورة المدينة باختيار ووزارات ومؤسسات وصانعي قرار 

حيــث شــهدت عــدة أعمــال تطــوير باإلضــافة إلــي " غــزةمدينــة باقتصــادي "مقيــاس عصــب تجــاري و 
فــي  واجهــات المبــاني المحيطــة بــالفراغ، و كــذلك إعــادة تنســيق و توظيــف الموقــعتطــوير لــبعض 

به و ذلـك بهـدف توثيـق االنطباعـات الحسـية  ، باإلضافة إلى تعديالت حركة المروربعض أجزاءه
 و التقييم.كقاعدة بيانات  تسبق مرحلتي التحليل  –غير الكمية  –

ة المشيدة يتطلب خطوات فعلية لتصميم المعماريتحقيق معيار الفاعلية البيئية للبيئة  أنوحيث 
 ة من خالل دراسة معمقة للوضع القائم من خالل محورين أساسيين:المعماريالبيئة 

حلول  وٕايجادالوضع  لتقييموالبصري للمنطقة  المعماريدراسة الوضع الحالي للتشكيل  -1
 ت القائمةللمشكال

 على التشكيل البصري التأثيرالتي كان لها األثر في  واالجتماعيةدراسة األسباب الثقافية  -2
من خالل التعرف على بعض المفاهيم والمتمثلة في تعريفات المجتمع والثقافة كأسلوب 

وذلك لتحقيق تصميم حضري وتشكيل بصري فعال يستوعب التغيرات ممارسة حياة، 
 المستقبلية

 الفراغـات تطـور يـدرس حيـث (المبنيـة) البيئـة الماديـة دراسـة الفصـل هـذا وسـيتناول الباحـث فـي

 والميـادين الشـوارع شـبكة حيـث تطـور(الشـكل  حيـث الجنـدي المجهـول مـن منطقـة فـي ةالمعماريـ

 (مـن للفراغـات ةالمعماريـ الخصـائص حيـث مـن ثـم  )والحـدائق العامـة واالنتقاليـة الطوليـة والفراغـات

 مـن مسـارات، ( للمكـان الـذهني التصـور حيـث مـن ثـم والمسـتخدمين) وغلـق واحتـواء ونسـب مقيـاس

 .مميزة) وعالمات أحياء التقاء، نقط حدود،
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 بالنتائج واالنتهاءمراحل المنهج التخطيطي المقترح لدراسة المنطقة 

وضع لل بتقييممراحل موزعة على الفصلين الرابع والخامس للخروج  أربعةتم تصميم مخطط يشمل 
كمــا فــي  القــائم يــتم استعراضــه فــي هــذا الفصــل والخــروج بالنتــائج والتوصــيات فــي الفصــل التــالي

 )1-4الشكل (

 

 

 

 

 

 

 

 

لتكون قاعدة ارتكاز لكافة المراحل األخرى والتي سيرتكز  وهنا سيتم التركيز على المرحلة األولى
 علبها صناع القرار في اتخاذ سياساتهم اتجاه حل المشكلة.

  تفهم الوضع الراهن: المرحلة األولى 4-1

 القائمـة وتشـتمل علـى: المعطيـات للمنطقةتوصيف وتشخيص الوضع الراهن  هذه المرحلة يتم في
والمشكالت واالحتياجات واإلمكانيات، وتنتهي بوضـع األهـداف التنمويـة التخطيطيـة المـراد  العامة

، ومــن أهــم الخصــائص التــي تتميــز بهــا هــذه المرحلــة اآلتــي: )1-4شــكل رقــم (كمــا فــي ال تحقيقهــا،
تقسيم كل مكون من مكونات هذه المرحلة إلى عناصر مادية وأخرى بشرية حتى ال يغفل الجانـب 

 واالجتماعي في عملية التنمية عند وضع مشروعات إعادة التخطيط. اإلنساني

 االعتماد على قاعدة معلومات وبيانات محدثة ودقيقة ومتكاملة. •

االعتمــاد علــى أخــذ آراء القاعــدة الشــعبية مــن الســكان خاصــة فــي معرفــة أهــم مشــكالتهم  •
المرحلــة المصــداقية واحتياجــاتهم الملحــة الحاليــة والمتوقعــة مســتقبًال، وذلــك إلعطــاء هــذه 

 .الكافية لالنطالق إلى المرحلة التالية
 
 

 عةجمرتتغذية 
 عةجمرتتغذية 

 عةجمرتتغذية 

 متقـدمةتغذية 
 متقـدمةتغذية 

 المرحلة األولى
الوضع الراهنتفهم   

Understanding the Existing 
Situation 

 المعطيات العامة
 المشكـــالت
 االحتياجــات
 اإلمكانيــات
 األهـــداف

 

 وضع الخطة ثانيةالمرحلة ال

 Plan Design 

 ةالمعماريوضع إستراتيجية التنمية 
 تحديد السياسـات التنموية
 مالمح الفكـر التخطيطي

 التخطيطيةاتخاذ القرارات 
 إعداد المشروع االبتدائي

  الموافقـة واالعتمـاد

 ثالثة تنفيــذ الخطة المرحلة ال

Plan  Implementation 
 

 التنفيــذ آليـــات
 التنفيـــذ أولويات 

 للتنفيذ الجدول الزمني
 المشروع البدء في تنفيذ

ويم والمتابعةالتق  المرحلة الرابعة        
Evaluation & Follow Up 

تحسين الناتج النهائي 
وتوافقه مع األهداف 
 التنموية المنشودة 

 المصدر (الباحث ).المقترح التخطيطي المنهج مراحل) 1-4( شكل2
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 :العامة المعطيات أوال:
، حيث أن هناك عامالن رئيسيان يتحكمان في عملية التنمية تعني تفهم لخصائص المدينة القائمة

همــا: مصــادر الطبيعــة ويعبــر عنهــا بالمعطيــات الماديــة، وجهــد اإلنســان ويعبــر عنــه بالمعطيــات 
 ما يلي:بشرية ك

معطيــــات ماديــــة: تشــــتمل علــــى ظــــروف الموقــــع والعالقــــات المكانيــــة علــــى مســــتوى المدينــــة  −
طبيعيــة  والمحافظــة، أنمــاط اإلســكان، اســتعماالت األرضــي، المحــددات ســواء كانــت محــددات

وخطوط  اإلقليميةمحددات صناعية مثل الطرق أو  ،الزراعية ضياواألر مثل المجاري المائية 
 .السكك الحديدية

افات السـكانية، ـمعطيات بشرية: تتمثل في تطور حجم السـكان ومعـدالت النمـو السـنوية، الكثـ −
 لمدينة.اان ـلسك االجتماعية واالقتصادية خصائصالطاقة االستيعابية، ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بأسلوب تلقائي نابع من مجموعة عوامل ومحددات  منطقة الجنديتشكلت كتل وفراغات 
اجتماعية واقتصادية سادت في فترات تكوينها، فأصبحت عمارة وعمران تلك المناطق تحمل 

و  معطيات وخصائص المنطقة وسيتم استعراض أهمداخلها خصائص النظام الفكري للمجتمع، 
 . تلك الفراغات والكتلالتي لها دورا في تشكيل 

 ) مكونات المرحلة األولى (مرحلة التفهم) من المنهج التخطيطي المقترح.2-4شكل رقم (

 المرحلة األولى

 الوضـع الراهـــنتفهـم 

 االحتياجـات
 مادية ـ بشرية

 المشكــالت
 بشرية ـ مادية

 المعطيـات 
 مادية ـ بشرية

 اإلمكانيـات
 مادية ـ بشرية

 االنتقال إلى المرحلة الرابعة 

  

آراء القاعدة الشعبية 
 من سكان المدينة

   

 االنتقال إلى المرحلة الثانية
 (وضـع الخطـة)

 

 األهـــداف
 مادية ـ بشرية
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 منطقة الجندي المجهول –والفراغي لمنطقة الدراسة  المعماريور التط 4-1-1

مـع التركيـز علـى منطقـة  لمنطقـة الدراسـة جـاء بشـكل شـبكي ةالمعماريـ الفراغـات تخطـيط
الميدان حيث صمم بشـكل جزيـرة مثلثـة الشـكل تحتـوي علـى أمـاكن للجلـوس والخـدمات، وكـان لهـا 

واجهــات المبــاني علــى  النحــراف أدىأثــر فــي تشــكيل المنطقــة بحيــث كســرت الجمــود المتوقــع ممــا 
جــد فــي بشــكل أكبـر مــن خـالل التوا إدراكـه) حيــث يمكــن 1-6شـكل( ِ منظــوريطرفـي الشــارع بشـكل 

 المباني القائمة والعمارات واألبراج. بحدودمنطقة الميدان الوسطي والتي أصبحت محددة 

 

 )المصدر (الباحث  .المجهول الجندي بميدان المعماري الفراغ وتصميم تخطيط فكرة)  3-4( رقم شكل

 الحـرة المبـاني وموضـع شـكل علـى التأكيـد أصـبحم) حيـث 1957 وعند تصميم الميدان في الفتـرة (

 المباني هذه حدود لتأثير االعتبار دون الفراغات تصميم أو تخطيط من النهائي الهدف هو الفراغ في

 علـي تـأثير لها كان الفراغات شكل أن حيث (واإلنساني االستخدام كيفية أو الناشئ الفراغ شكل على
 البيئـة بخصـائص يتـأثر األفـراد سـلوك أن حيـث الفتـرة تلـك فـي سـائدة كانـت التـي والسـلوكيات األنشـطة

 في فقط ينحصر ال المبنية للبيئة المادية الخصائص دور وأن) فيها ويؤثر المبنية

 عـن يعبـر وثقـافي منـتج اجتمـاعي ذاتهـا حـد في المادية الخصائص وٕانما السلوك علي مؤثرا عامال كونه

 .األفراد ومعتقدات احتياجات
نجــد منطقــة الميــدان أشــبه بالســاحة الخاليــة مــن أيــة  )4-4(ففــي مرحلــة البنــاء األولــى كمــا فــي الشــكل 

 نوع من أثاث الشارع مع قلة ازدحام المباني. وأيوعدم احتوائها للجلسات واألكشاك  إنسانيةنشاطات 
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مع ازديـاد الكثافـة السـكانية وتحـول المنطقـة لمنطقـة حيويـة ومحـور تجـاري قـوي ومـع ظهـور األبـراج و 
التغيــر ثقافيــة وتجاريــة بــدأ التحــول الطبيعــي للمنطقــة بنــاءا علــى  والعمــارات ومــا تحتويــه مــن عناصــر

ــــة عامــــة و  الســــكاني الســــلوكي هــــرت بــــداخلها األكشــــاك والمطــــاعم ظللمنطقــــة فتحــــول الميــــدان لحديق
مـن والمطـاعم ( حيـث تحتـوي المنطقـة مـا يزيـد علـى عشـرة  المقـاهيوالجلسات وانتشرت علـى جانبيـه 

 ).5-4مختلفة) شكل(بالمستويات ال المقاهي والمطاعم

  

 )الباحث(المصدر   .المجهول الجندي بميدان المعماري الفراغ وتصميم تخطيط فكرة)  4-4( رقم شكل3

  

 )الباحث(المصدر   .المجهول الجندي بميدان المعماري الفراغ وتصميم تخطيط فكرةصورة حديثة ل)  5-4( رقم شكل

 داخل المنطقة اإلنسانيالسلوك  4-1-2

تــؤول إليــه المنطقــة فــي المســتقبل، تــم دراســة المنطقــة مــن قبــل الباحــث  أنولمعرفــة مــا يمكــن 
لمـدة تزيـد عـن   المتكـررةواعتمدت بشكل كبير على المالحظة لمنطقة الدراسة من خالل الزيارات 

تــدرس وضــع  اســتبانهالنــاس وعمــل  آراءالعــام فــي فتــرات مختلفــة مــن النهــار والمســاء واســتطالع 
 حيث تم التوصل لما يلي: ،األفراد بالمنطقة والهدف من الزيارة والصورة الذهنية المكونة لديهم
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للسـيارات والمواصـالت و كـان  اآلليـةمالحظة ازدياد حجم المحال التجارية وحجم الحركـة  -
خـالل عـام  مطـاعممـن ثالثـة  أكثـرازدياد حجم العناصر الترفيهية حيث تـم افتتـاح  أكثرها

، باإلضـافة لوجـود منطقـة واحد في المنطقة مما جعل منهـا منطقـة جـذب و مركـزا سـياحيا
حديقــة عامــة وانتشــار الباعــة المتجــولين وعربــات البيــع فــي ب الميــدان والتــي أصــبحت أشــبه

 المنطقة.

ـــة اأصـــبحت المنطقـــة محـــط عـــدد مـــن المســـتثمرين  - ـــدان ومحاول ـــة المي خـــذ وال ســـيما منطق
 التراخيص إلقامة مطاعم ومحال تجارية.

التشــطيب بمــواد حديثــة وعصــرية  إعــادةواجهــات المحــالت مــن خــالل  إبــرازالتنــافس فــي  -
 ).6-4(المحالت القديمة لتواكب ما هو جديد، شكل  أوللمحالت الحديثة  سواءاً 

ملحـق رقـم بالنتائج الخاصة باإلسـتبانة ولدراسة السلوك اإلنساني في المنطقة تم تحليل بعض 

 كانت النتائج كما يلي:حيث ) 1(

زاروا منطقـــة الجنـــدي  الدراســـة مـــن عينـــة %24.3) أن مـــا نســـبته 1-4(يتضـــح مـــن جـــدول   -1

زاروا  %42.9، بينمــــا  مســــاءً  زاروا منطقــــة الجنـــدي المجهــــول %32.9 ، صــــباحا المجهـــول

 . مساءً صباحا و منطقة الجندي المجهول 

  

 )المصدر (الباحث.المجهول الجندي بميدان المحالت من لمجموعة تشطيب إعادة)  6-4( رقم شكل4
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 الزيارة فترة):  1-4( جدول

 النسبة المئوية % العدد فترة الزيارة

 24.3 34 صباحا

 32.9 46 مساءً 

 42.9 60 كالهما

 100.0 140 المجموع

زاروا منطقــــة الجنــــدي  الدراســــة مــــن عينــــة %67.9أن مــــا نســــبته  )2-4(يتضــــح مــــن جــــدول  -2
 %10.7، بينمـا بالسـيارة زاروا منطقة الجنـدي المجهـول% 21.4 ،مشيا على األقدام المجهول

 . زاروا منطقة الجندي المجهول بطرق أخرى غير السابقة

 الزيارة طريقة): 2-4( جدول

 العدد طريقة الزيارة
النسبة المئوية 

% 

 67.9 95 مشيا على األقدام

 21.4 30 بالسيارة

 10.7 15 أخرى

 100.0 140 المجموع

أجــابوا أن عــدد ســاعات  الدراســة مــن عينــة %56.4) أن مــا نســبته 3-4(يتضــح مــن جــدول  -3
أجــابوا أن عــدد ســاعات المشــي فــي % 38.2 ،اقــل مــن ســاعةالمشــي فــي الجنــدي المجهــول 

 أجابوا أن عدد % 5.5، بينما اتساع 3-2تتراوح من الجندي المجهول 

 المشي ساعات عدد): 3-4( جدول

عدد ساعات 

 المشي
 النسبة المئوية % العدد

 56.4 62 اقل من ساعة  

 38.2 42 ساعات  2-3

 5.5 6 اتساع 3أكثر من 

 100.0 110 المجموع
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 .اتساع 3أكثر من ساعات المشي في الجندي المجهول  -4

 المشي ساعات عدد): 3-4( جدول

عدد ساعات 

 المشي
 النسبة المئوية % العدد

 56.4 62 اقل من ساعة  

 38.2 42 ساعات  2-3

 3أكثر من 
 اتساع

6 5.5 

 100.0 110 المجموع

 

أجــابوا أن عــدد ســاعات  الدراســة مــن عينــة %61.4) أن مــا نســبته 4-4(يتضــح مــن جــدول  -5
 المكــوث فــيأجــابوا أن عــدد ســاعات  %31.4 ،اقــل مــن ســاعةالمكـوث فــي الجنــدي المجهــول 

أجابوا أن عدد سـاعات المكـوث فـي % 7.1، بينما اتساع 3-1تتراوح من الجندي المجهول 
 . اتساع 3أكثر من الجندي المجهول 

 المكوث ساعات عدد): 4-4( جدول

 العدد عدد ساعات المكوث
النسبة المئوية 

% 

 61.4 86 اقل من ساعة

 31.4 44 اتساع 1-3

 7.1 10 اتساع 3أكثر من 

 100.0 140 المجموع

ومن خالل المالحظة الدورية من قبل الباحث ومن خالل  االستبيانومن خالل ما سبق من نتائج 
 في البلدية يمكن التوصل لما يلي: والمسئولينعدد من المقابالت لألفراد 

 يمكن تصنيف وجود األفراد في المنطقة لفترتين: -1
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a.   فتــــرة صــــباحية مــــن الســــاعة الثامنــــة حتــــى الســــاعة الثالثــــة عصــــرا حيــــث تنشــــط
بجانب الخدمات التجارية حيث تحتوي على عدد  إداريةالمنطقة كمنطقة خدمات 

 والمكاتب كبرج بنك فلسطين وبرج الشروق وغيرها. اإلداريةمن المباني 

b. ة حيـث ازديـاد فترة مسائية حيث تنشط المنطقـة كمنطقـة تجاريـة وسـياحية وترفيهيـ
الحركـــة داخـــل الميـــدان والخـــدمات الترفيهيـــة المقدمـــة لألطفـــال وازديـــاد البســـطات 

 المتنقلة في المكان.

اغلـــب األفـــراد يتنقلـــون داخـــل المنطقـــة مشـــيا علـــى األقـــدام ممـــا يخلـــق نوعـــا مـــن النشـــاط  -2
فيمـا دور المحـال التجاريـة فـي اسـتقطاب المـارين والتنـافس  يـأتيالترفيهي والتجاري، وهنـا 

 ) 7-4كما في شكل ( لالنتباهالعروض والتصاميم الملفتة  بتقديمبينها 

  

 )المصدر (الباحث .المجهول الجندي بميدان المعماري الفراغ وتصميم تخطيط فكرة)  7-4( رقم شكل

مـــدة  أن واكـــدهـــذا باإلضـــافة إلـــى أن مـــا يقـــارب مـــن ثلـــث العينـــة التـــي شـــملهم االســـتبيان  -3
مكــــوثهم فــــي المنطقــــة مــــا بــــين ســــاعة لــــثالث ســــاعات، وهــــذا يــــدل علــــى البعــــد الترفيهــــي 

 السابق. االستنتاجوالسياحي للمنطقة مما يدعم 

 التدرج الفراغي داخل المنطقة 4-1-3

ونهايتها  بدايتها في ارتبطتالتي  الممرات أنماط حيث ظهور ووظيفتها، عروض الشوارع في التدرج
المنطقـة بشـكل متشـعب يزيـد مـن مسـاحة واجهـات العـرض والمحـالت التجاريـة  فراغـات بـاقي مـع

 ).9-4)(8-4، شكل (السكاني والتوسع الراسي للبنيان االزديادتماشيا مع 
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 )المصدر (الباحث .المجهول الجندي بميدان المعماري الفراغ وتصميم تخطيطتدرج الفكرة) 8-4( رقم شكل

 التشكيل المعماري و البصري لمنطقة الدراسة  4-1-4

منها  واالسـتفادة عامه ةله بصف الخـارجيةانسجام واندماج المبني مع المساحات  إمكانية بهانقصد 
 .وجماليه وظيفيةخلق مضادات ذات قيمه  في

ه المساحات ذاهتمام به أي ال يبديمن قبل المصمم حيث انه  إماهنا  واألخطاءالعيوب ونجد أن 
 صاحب المبني حيث يصرف النظر عنها وال يجعلهال ترجع المشكلة أنها أومنها  االستفادة وكيفية

  .المطلوب المعماريتحافظ على طابعها 
وغيـر المنـتظم للمتـاجر والمحـالت  العشـوائيوث هـو االنتشـار ـمـن التلـ ا الشكلذـه أوجـهمن  أيضا

 . التخطيطيةعيتها ـووض المـنطقةبيعة ـط توافق مع يأفوضويه وبدون  وبإشكال المختلفة

  

 )المصدر (الباحث .المجهول الجندي بميدان المعماري تدرج الفراغ)  9-4( رقم شكل
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كل ذلك أدى إلى فقدان الواجهات والتصميمات المعمارية لهويتها المحلية من حيث اختفاء معيـار 
 . )10-4، شكل (النسبة والتناسب في أغلب العالقات التشكيلية

  

 .المجهول الجندي بمنطقة المعماري البصري والتلوث التشكيل) 10-4( رقم شكل5

 المصدر (الباحث) 

لتشــوه فــي تركيــب خــط  أدىالمرتفعــة نتيجــة للقــوانين والــنظم اإلنشــائية، ممــا  األبــراجبجانــب ظهــور 
وظهـور  االرتفاعـات الخـتالفنظم البناء وزمن اإلنشاء وأصـبح متكسـرا  الختالفالسماء للمنطقة 

 األبراج.

 المعماري البصريالتلوث  4-1-4-1

تحـوير فـي الصـفات األصـلية حتـى لـو كـان هـذا التحـوير إلـى  أيالمقصود بالتلوث المعماري هـو 
 .)11-4األفضل كما في الشكل التالي (

بمــا يخــدم المســتعمل ممــا  الــوظيفيمين الجانــب أتــ فــيفشــل المصــمم  منهــا أمــورا لعــدة ذينــتج هــو 
 .لكذغير  أو نافدةفتح  أوقفل شرفه  إلىيدفعه 
صمم عـن ـالك المـذفيخـرج بـ الزخرفـة فـي لإلسـرافينـتج نتيجـة  يذالـ المعمـاري التلـوث أيضـاهنـاك 

 أوت للواجهـا الصـناعية أو ةعيـيالطب األحجـارفـي اسـتخدام  كالمبالغـة والبسـاطةوالجمـال  اإلبـداع

 األخــــــــرى. ةبنيـــــــتنســـــــجم مـــــــع بعضــــــــها والمـــــــع األ ال التــــــــي ناأللـــــــوابير مـــــــن ــــــــــعـــــــدد ك إدخـــــــال

ات ذ المعماريــةالعناصــر  اســتخدام إلــىيميلــون  أحيانــا المنفــذين أو المــواطنينالكثيــر مــن  أنكمــا 

 الخارجيـة األجـزاءتكرارها وخاصة  فيمثال ويبالغون  كاألقواسالحديث  أوالقديم  اإلسالميالطابع 

 .للمباني مما يفقدها الجمال
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من هنا سيتم التركيـز علـى الجانـب المعمــاري، وكيفيـة التعامـل مـع الواقـع الموجـود وٕامكانيـة إيجـاد 
للـحد منها في المسـتقبل عنـد  اآللية وٕايجادمن خطوات عملية للتقليل من التشوه الحاصل،  لالحلو 

 .عمل الـتعديــالت واإلضافات للمنطقة

  

 المصدر (الباحث).المجهول الجندي بمنطقة المعماري البصري والتلوث التشكيل) 11-4( رقم شكل

 الوحدة البنائية 4-1-4-2

للكتل البنائية سواءًا في االرتفاعات أو مواد البناء وطبيعة األلوان والتجانس بين  عند النظر
وتناقضات من حيث االنسجام نجد تباينات المفردات التصميمية ومعالجة الواجهات والفتحات 

علقة بعملية التصميم كما تالم األطرافعدم الوعي من قبل  ، هذا التلوث سببهوالتكامل والوحدة
 مشاكل الوحدة البنائية فيما يلي: أهمنجمل  أنسنرى الحقا، ويمكن 

مما سبب مشكلة بصرية في االمتداد األفقي  للمبانيعدم توحيد ارتفاعات األدوار  -
 ).12-4، شكل (للخطوط األساسية المكونة للواجهةوالراسي 

  

 المصدر (الباحث) .األدوار ارتفاعات توحيد عدم) 12-4( رقم شكل

لوجود خلل بصري يمكن  أدىعدم توحيد نسب الفتحات في المباني المتجاورة مما  -
 .مالحظته بشكل واضح لكل من يتجول في المنطقة
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 .)13-4شكل( ،ومواد البناء باأللوانعدم التجانس  -
 

  

 المصدر (الباحث) .المجهول الجندي بمنطقة  البناء ومواد باأللوان التجانس عدم) 13-4( رقم شكل

 

االعالنات الرقمية والمكتوبة والتي شكلت تشوها بصريا، والتي كان يمكن االستفادة منها  -
 في عمل المعالجات لواجهات المباني.

 

  

 المصدر(الباحث).المجهول الجندي بمنطقة بصريا تشوها شكلت والتي والمكتوبة الرقمية اإلعالنات) 14-4( رقم شكل

كل شخص وكل مهندس يعمل بصفة فردية بغياب دور وتبرز من تلك الخاصية شعورًا بأن 
 البلديات والنقابات في ترتيب العمل للمحافظة على الهوية والشكل الجمالي العام.

 تدرج المباني 4-1-4-3

ي ذوال عدم وجود قوانين تحكم ذلكنجده شبه معدوم في ظل  فإننا تدرج المبانيعند الحديث عن 
ضرورة معالجة التشوه الناتج من خلق نوعا من الرتابة في المكان، ومن هنا يجب التركيز على 

، شكل وٕايجاد الحلول المبتكرة ذلك بمعالجات بصرية من خالل تدرج النهايات واللوحات الدعائية
 ).15-4رقم(
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 المصدر (الباحث)  . المجهول الجندي بمنطقة معدوم شبه الفراغي التدرج) 15-4( رقم شكل

 المقياس تناسب 4-1-4-4

على العالقة بين أبعاده المادية وٕامكانيات اإلنسان البصرية فيتدرج  الكتل البنائيةيتوقف مقياس 
المقياس من الحميم إلى الحضري والتذكاري، طبقًا للنسب بين محدداته األفقية والرأسية، وطبقًا 

ومن هنا نجد ان معظم نسب ومقاييس الكتل لطبيعة التشكيل الفراغي لنسيج المناطق القديمة، 
ات نسب مشوهة وأحجام غير متناسقة، وعند الحديث ذها لخطوط ومسطحات البنائية عند تجريد

 :األحجامنقصد هنا نوعين من  األحجامعن 
 الحجم الحقيقي -
فجد األلوان  )16-4، شكل(الحجم البصري من خالل طبيعة اللون ومواد االكساء للكتلة -

 .القاتمة التي تعطي ضخامة للعناصر بعكس األلوان الفاتحة

  

 المصدر (الباحث) . المجهول الجندي بمنطقة االكساء والمواد اللون طبيعة خالل من البصري الحجم) 16-4( رقم شكل
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 غم اإليقاعتنا 4-1-4-5 

يعرف اإليقاع بالتشكيل البنائي بأنه تكرار الوحدة لضبط عناصر األشكال والفراغات وفقًا لنظام 
توزيع السد والمفتوح واختالف صفة التناغم محدد نابع من وحدة نسب الفتحات بالكتل ونسب 

 ).17-4، شكل(عند تجانس وانتظام وحدة اإليقاع

ضافة المكان، باإل وأهميةيعطي الشعور بعدم االهتمام  المنتظم غير اإليقاع ونجد أن تأثير
 للتفكك في العالقات االجتماعية وعدم وجود عمل جماعي موحد.

  

 المصدر (الباحث)  . المجهول الجندي بمنطقة المنتظم غير اإليقاع تأثير) 17-4( صورة

 

 وضوح الهوية 4-1-4-6

  - ميزة ومختلفة عن مناطق أخرىم إن هوية المنطقة عمرانيًا هي تميزها بخصوصية تجعلها
تعبر عن مكتسباتها وٕانجازاتها وقيمها، ويصبح التشكيل البنائي ف  -وليس بالضرورة أفضل

والتكوين الفراغي من وسائل التعبير عن تلك الهوية، فكلما كانت تحمل  المعماريوالنسيج 
 .صفات أكثر خصوصية لهم كلما كانت أكثر وضوحًا في هويتها

التالية تلقائيا بتنمية شعور االنتماء و  األجيالو تنعكس تلك الهوية بعناصرها المتمايزة علي 
من مكان  الذاكرةن بما يحتويه من صور في االرتباط الحسي بالمكان، حيث تتنامى القيمة للمكا

، والمسيرات واالعتصامات، التي كانت لها صدى في العالم اجمع األحداثشهد العديد من 
 .)18-4(شكل
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 المصدر (الباحث) . المجهول الجندي بمنطقة خاصة هوية وجود عدم) 18-4( رقم شكل6

  الوظيفيالتعبير  4-1-4-7

تساهم و  ةمميز  سماتدورًا هامًا في إكسابها  تلعب ألنشطة التي تمارس في اإلطار الحضري للمنطقةا إن
من  وبين النشاط اإلنساني داخلهمن جهة  المعماريالربط بين مالمح التشكيل المعماري والنسيج في 

كلما زاد الشعور بصدق المكان  و معبرة عنها  ، فكلما كانت مبانيه متناسبة مع أنشطتهأخريجهة 
 أهميةيترسخ لديهم  وواقعيته، وينعكس ذلك على قيم وسلوكيات السكان فيتالءم الشكل مع المضمون، و

حتوائه او  البعد عن الزيف المظهري غير المعبر عن المضمون الحقيقي للمشاعر والمبادئ والمفاهيم
س التشريعي وغيره مما ترك بصمة الحدث مرتبطة على العديد من المؤسسات والمقرات المختلفة كالمجل

 بالمكان وليس بصمة جمالية المكان

  

 المصدر (الباحث) المجهول الجندي بمنطقة الوظيفي التعبير) 19-4( رقم شكل

كانت  اوعند استطالع آراء عدد من األفراد حول جمال المكان وجمال بعض العناصر وتقيمهم له
درجة لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلت إلي  Tتم استخدام اختبار النتيجة كما يلي:

 ).5-4النتائج موضحة في جدول ( أم ال.  3وهى الحياد 
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 المكان جمال أسئلة لكافة (.Sig) االحتمال وقيمة الحسابي المتوسط) 5-4( جدول

 الفقرة م

بي
سا

لح
ط ا

وس
لمت

ا
 

بي
نس
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بي

سا
لح
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ة 
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ة ( 
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قيم
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Si
g

(. 

يب
ترت
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 5 0.000* 6.72- 50.36 2.52 تتمتع واجهات المباني القائمة بجمال وتميز  .1

2.  
تناسب وتناسق أو تناغم ارتفاعات المباني 

 المتجاورة بشكل متناسق
2.29 45.76 -8.99 *0.000 8 

3.  
االنسجام والتجانس بـين أجزاء المبنى الواحد 

 بصرية للعين. ُيعـطي راحة
2.68 53.67 -3.32 *0.001 4 

4.  

تــتكـامل مع بعضها عالقات المباني المجاورة 
البعـض بشكل جـيد لتـشكيل مظهر بسيط 

 ولوحة جمالية.
2.30 46.00 -8.39 *0.000 7 

 9 0.000* 9.95- 43.88 2.19 اللوحات الدعائية للمحالت متناسقة  .5

6.  
 وأرضياتألوان  المكان من واجهات 

 جميلة و متناسقة وٕانارةودرابزينات 
2.40 48.06 -7.70 *0.000 6 

7.  
استخدام المواد الحديثة في التشطيب كواجهات 

 األلمنيوم بألوانها المختلفة مناسب وجميل
2.82 56.40 -2.29 *0.012 3 

8.  

تناسب منطقة النصب التذكاري مع الوسط 
 المحيط

منطقة النصب التذكاري جميل ومناسب 
 للمنطقة

2.99 59.71 -0.18 0.429 1 

 2 0.396 0.26- 59.57 2.98 األشجار في الميدان مناسبة وجميلة  .9

  0.000* 8.35- 51.49 2.57 المجال معاً  أسئلةجميع  

0.05αالمتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند مستوي داللة *  =. 

 ) يمكن استخالص ما يلي:5-4من جدول (

منطقة  تناسب منطقة النصب التذكاري مع الوسط المحيط "للسؤال الثامن المتوسط الحسابي  -
) أي أن المتوسط 5(الدرجة الكلية من  2.99ساوي " ي النصب التذكاري جميل ومناسب للمنطقة
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وهذا  0.429تساوي  )Sig(.القيمة االحتمالية وأن  0.18-ختباراال، قيمة %59.71 الحسابي النسبي
 من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة. متوسطة يعني أن هناك موافقة 

أي أن  2.19ساوي " ي اللوحات الدعائية للمحالت متناسقة "الخامس للسؤالالمتوسط الحسابي  -
تساوي  )Sig(.القيمة االحتمالية وأن  ،9.95-، قيمة االختبار %43.88المتوسط الحسابي النسبي 

 موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة. غير  وهذا يعني أن هناك 0.000

، وأن المتوسط الحسابي النسبي 2.57بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي  -
وهذا  0.000تساوي  )Sig(.القيمة االحتمالية وأن  ،8.35- قيمة االختبار%، 51.49يساوي 

 على فقرات هذا المجال.  أفراد العينةل موافقة من قبغير يعني أن هناك 

وما بها  أنشطةمنطقة الميدان وما تحتويه من  أنومن خالل النتائج السابقة يمكن استنتاج  -
لم  أنهاالعينة بالرغم من  أفراداستحسانا من قبل  القتاألسئلة التي  أكثرمن عناصر نباتية 
المستخدمة والتجانس بين العناصر  األلوانباقي  العناصر من حيث  أما ،تصل لحد الكفاية

وجمال الواجهات واستخدام المواد الحديثة وطريقة استخدامات اللوحات الدعائية وتناسق 
 نوع من التشوه البصري للمنطقة  أنهاالعينة لها على  أفرادغلب أارتفاعات المباني، فنظرة 

ث للمنطقة والتي بينت مدى الباح أجراهاوبذلك تتفق هذه النتائج مع الدراسة البصرية التي  -
 القائم.التشوه 

التـي تضـفي جمـاال للمنطقـة ليـتم  األمـاكنمن األسئلة لدراسة أكثر  أخرىوفي استطالع لمجموعة 
 شملت العناصر التالية: تواجدهم والتيدراستها ومعرفة الصورة الذهنية للسكان حول مكان 

النصــب التــذكاري  -ات الخارجيــة للمبــانيالطــراز المعمــاري للواجهــ -العناصــر النباتيــة واألشــجار
 -اللوحـات الدعائيـة وواجهـات المحـالت التجاريـة -المناطق الترفيهية والمقاهي -والساحات العامة

 .وجود األبراج العالية كبرج بنك فلسطين وبرج الشروق -المتنقلة عربات البيع 

 حيث جاء تحليل األسئلة كما يلي:

وهى درجة الحياد لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلت  Tتم استخدام اختبار  
 ).6-4النتائج موضحة في جدول ( أم ال. 3
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 المجهول الجندي منطقة في جماال تضفي التي األماكن أسئلة لكافة.) Sig( االحتمال وقيمة الحسابي المتوسط)6-4( جدول

 الفقرة م
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ا
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 1 0.000* 4.82 68.29 3.41 العناصر النباتية واألشجار  .1

 5 0.000* 4.34- 52.52 2.63 الطراز المعماري للواجهات الخارجية للمباني  .2

 2 0.116 1.20 62.17 3.11 النصب التذكاري والساحات العامة   .3

 3 0.253 0.67- 58.85 2.94 والمقاهيالمناطق الترفيهية   .4

 4 0.026* 1.96- 56.67 2.83 اللوحات الدعائية وواجهات المحالت التجارية  .5

 7 0.000* 8.40- 43.65 2.18 عربات البيع المتنقلة    .6

 6 0.000* 5.71- 51.18 2.56 وجود األبراج العالية كبرج بنك فلسطين وبرج الشروق  .7

  0.000* 3.39- 56.26 2.81 المجال معاً  أسئلة جميع 

0.05αالمتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند مستوي داللة *  =. 

 ) يمكن استخالص ما يلي:4-6من جدول (

(الدرجة الكلية  3.41ساوي " ي العناصر النباتية واألشجار "للسؤال األول المتوسط الحسابي  -
القيمة االحتمالية وأن  4.82ختباراال، قيمة %68.29 ) أي أن المتوسط الحسابي النسبي5من 

.)Sig(  وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة.  0.000تساوي 

أي أن المتوسط  2.18ساوي " يعربات البيع المتنقلة  " للسؤال السادسالمتوسط الحسابي  -
 0.000تساوي  )Sig(.القيمة االحتمالية وأن  ،8.40-، قيمة االختبار %43.65الحسابي النسبي 

 موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة. غير  وهذا يعني أن هناك

، وأن المتوسط الحسابي النسبي 2.81بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي  -
وهذا  0.000تساوي  )Sig(.القيمة االحتمالية وأن  ،3.39- قيمة االختبار%، 56.26يساوي 

 على فقرات هذا المجال.  أفراد العينةموافقة من قبل غير يعني أن هناك 
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ي هتشوها بصريا  أحدثتالعناصر التي  أكثر أننجد  االستطالع لنتائج أخرىوبنظرة  -
 األبراج العالية ثم طراز الواجهات المستخدم.العربات المتنقلة والباعة المتجولين تلتها 

نوعا من  أنها رأىبنسبة متوسطة فمنهم من  فجاءتات الدعائية وواجهات المحال دما الوحأ -
العينة والسكان  أفراد أنذلك إلى  إيعازغير ذلك، ويمكن  رأىالجمال والتطور ومنهم من 

مما يخلق انطباعا ايجابيا بغض النظر عن كون  وتجديدًا دائمالمنطقتهم   يالحظون تطوراً 
 ال. أمهذا التطور مصحوب  بشكل جمالي 

 ة في قطاع غزةالمعماريعلى تشكيل البيئة  وأثرها واالجتماعيةالبيئة الثقافية  4-1-5

24Fلقطاع غزة واالجتماعيةالبيئة الثقافية  4-1-5-1

25 

كامــل، نتيجــة قيــام الكيــان الصــهيوني لعمليــة تــدمير  -ككيــان سياســي-تعرضــت فلســطين 
على أكثر من ثلثي أراضيها، فقدت من خاللها المدن والقرى والمؤسسـات، واألراضـي والمحميـات 

الطبيعيـــــة، ومصـــــادر الميـــــاه، وتشـــــريد 
ســـكانها فـــي المنـــافي والشـــتات، وترتـــب 
علـــى ذلـــك فقـــدان المجتمـــع الفلســـطيني 

 لمقوماته.
أجبـــر حـــوالي مليـــون فلســـطيني 

وطـــنهم، نتيجـــة لحـــرب عـــام  علـــى تـــرك
بـين العــرب والصــهاينة، إضــافة  1948

إلــــى تــــدمير أجــــزاء كبيــــرة مــــن المراكــــز 
 الحضارية، وتدمير العديد من القرى.

قطاع غزة عناصر البيئة  أهاليويجمع 
ـــــة  بـــــاختالفوالتـــــي تختلـــــف  االجتماعي

واألزمنــة والتــي تشــمل  واألمــاكناألفــراد 
اللغة، والعرف والذي يمكن تعريفـه بأنـه 

طائفــة مــن األفكــار والمعتقــدات تنشــأ فــي الجماعــة وتصــل بعــض أحكــام العــرف لدرجــة القــوانين، 
 وعنصر العادات والتقاليد، والقوانين

                                                           
بعنوان " األوضاع الديموغرافية لالجئين الفلسطينيين في قطاع غزة  دراسة صادرة عن الهيئة الفلسطينية لحماية حقوق الالجئين  25

 م.2004العام  وحتى 1948"من عام 
 

 

 .الخارج المحيط مع المستخدم لتجاوب Zeisel  نموذج)  20-4( شكل

 Sherif El Wageeh, “User Evaluation of Sumulated :المص�در
Design Alternatives of Urban Projects: An Approach to Central 
Public Space Planting design”, Unpublished PhD Thesis, Cairo 

University, 2006. 
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ألمـاكن ا فـي األنشـطة :فئتـين رئيسـيتين إلـى الحضـرية البيئـة فـي ُتمـارس التـي األنشـطة تقسـيم يمكـنو 
يـتم  الدراسـة ولمجـال ، outdoor activities الخارجيـةٌ  واألنشـطة  indoor activities المغلقـة
 خـارج حـدود الجماعـة مـع الفـرد فيـه يتفاعـل الـذي المجـال باعتبارهـا الخارجيـة  األنشطة على التركيز

الفـرد والجماعـة  مـن كـل بـين المتبـادل التـأثير فـي وأشـمل أوسـع تفاعلـه مجـال بـذلك ليصـبح المبنـى،
لتجـــاوب المســـتخدم مـــع المحـــيط  Zeisel نمـــوذج) 20-4الشـــكل ( ضـــحيو و   والبيئـــة المحيطـــة

 تفاعل مادي أو تفاعل وجداني أووالمتمثل في تجاوب  الخارجي

 على: ويمكن تصنيف األنشطة الخارجية بناءاً 

األنشطة المرتبطـة (مثل  احتياج اختياري أوعلى احتياج ضروري  احتياجات األفراد بناءاً  •
 ذهاب إلى العمل للتسوق أو الترفيه..الخ)لبا

 .وجداني أوتفاعل الفرد وتجاوبه مع البيئة المحيطة سواء كان تفاعل مادي  •
احـد  باعتبارهـاتحقيق الهدف األساسي من تصميم يستوعب األنشطة العامة  فإنعلى ذلك  وبناءاً 

ال يـــتم إال بالتفاعـــل والمـــزج بـــين والـــذي فـــي كتابـــه  Cullen أوضـــحأبعـــاد المحـــيط الحيـــوي كمـــا 
مـــن خـــالل احتياجـــات األفـــراد  إالالتصـــنيفين فتفاعـــل الفـــرد وتجاوبـــه مـــع البيئـــة المحيطـــة ال يـــتم 

والحقوق المفروضة عليهم، وتلبية احتياجات هؤالء األفراد ينعكس على كل من تفـاعلهم ببعضـهم 
نتيجة لهذه المنظومة سلوكيات خاصة بكل فرد على  البعض وتفاعلهم مع البيئة المحيطة، ويتولد

25Fحدة

26 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26 Gordon Cullen, “The Concise: Townscape”, The Architecture Press, London,1970 

 

 .األفراد بين والتفاعل اإلحتياجات بين العالقة) 21-4( رقم شكل

 المصدر (الباحث)

  

 اجاتياحت
 

 تفاعل

 

 السلوك اإلنساني
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 لفئتــين الخـارجيانــه يمكـن تقســيم السـلوك اإلنسـاني وتــأثيره علـى المحــيط  إلـىويجـدر اإلشـارة هنــا 

 :وهما
فــي المنطقــة والــذين يملكــون القــرار فــي تشــكيل ن نــابع مــن األفــراد القــانطي إنســانيســلوك  -

 المعمارية  بيئتهم
 جزئي  أونابع من األفراد المترددين على المنطقة بشكل دائم  إنسانيسلوك  -

والوظـــائف  االحتياجـــاتتـــوفير ة مـــن خـــالل المعماريـــفـــي تشـــكيل البيئـــة  اً يلعـــب دور  وكـــال الفئتـــين
ـــة الســـائدة  االجتماعيـــةوربطهـــا بالعالقـــات الخاصـــة بهـــم  ـــة والثقافي والتـــي تســـاهم فـــي تشـــكيل البيئ

العناصر البنائيـة والمملوكـة لألفـراد المقيمـين فـي المنطقـة إليجـاد عمليـة  إبراز المعمارية من حيث
 المشــتركة وعلــى الثقافــة  بنــاءاتجــاري والســياحي مســتهدفين الفئــة الثانيــة والزائــرة للمكــان الجــذب ال

لكــل عنصــر  زيــةالتجاريــة والصــورة الجماليــة والرم التــي تجمعهمــا إلظهــار العناصــر االحتياجــات
حيث نجد محاولة  )22-4كما في شكل ( والتنافس بين األفراد دون معيار يحكم العملية التشكيلية

واجهــات بعــض المحــالت التجــارة الصــغيرة والتــي ال تتجــاوز عــرض الواجهــة للمحــل الواحــد  ازإبــر 
الثالثــة أمتــار مــن خــالل عنصــر الدعايــة مــن اســتخدام مــواد حديثــة وتغليــف للواجهــات واســتخدام 

المكـان مـن  تمييـزالمختلفة حتى وان لم تكـن متناسـقة مـع الوسـط المحـيط (حيـث الهـدف  اإلنارات
ر متخصصــة وبنــاءا علــى ثقافــة تقليــد مــا هــو مشــاهد فــي بعــد الــدول مــن اســتخدام وجهــة نظــر غيــ

 .األلمنيوم وغيرها) وألواحاأللوان الصاخبة 

  

 المصدر (الباحث).التجارية المحال واجهات تمييز محاولة) 22-4(شكل
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  داخل الفراغ األداء جودة على المؤثرة العوامل 4-1-5-2

 وتتمثـل الحيـوي، محـيطهم داخـل خـالل سـلوكياتهم األفـراد عـن المنبعـث األداء بـاألداء هنـا يقصـد

 ◌ً : في بالسلوك المتعلق األداء جودة المؤثرة على العوامل

  :الوظيفي الجانب ذات العوامل
 المكان علـى نوعية تحدد حيث

 يمــارس الــذي النشــاط ضــوء

شـائع  الترفيهـي فالنشـاط ،داخلـه
يمثـل  العامـة حيـث الحـدائق فـي

 الترفيـــــــــه وظيفتهـــــــــا األساســـــــــية
 الفــراغ مالئمــة نوعيــة ومــدى

 تتعلــق نوعيــة كمــا للنشــاط،

تبعيــــة لحيــــز  بمــــدي الفـــراغ
، شــــكل المحيطــــة بــــه للمنشــــآت

)4-23(. 
  :الملكية
المفتوحة  المناطق يمثل وكليهما ،خاصة أو بين ملكية عامة ما الملكية لشكل وفقاً  الفراغ ملكية تتدرج

 بصريا أكثر أو بمنطقة  بحيث يرتبط عالقة بالمكان، لهم المستعملين من بمجموعة عمرانيا والمحددة

 .األفراد من لمجموعة وفقاً  استعمالها يحدد الذي األمر أو مكانيًا، وهو

 :والحواف الحدود
 وتحـدد الخـارجي، الفـراغ جوانـب تمثـل وهـي

 المشـكلة علـى العناصـر بنـاء الفـراغ نوعيـة

 المحيطـة المبـاني حـدود فـي المتمثلـة لحـدوده

 . األرضيات الخارجية و واألشجار
 ومتصلة قوية بحواف محدد الفراغ كان كلماو 

 إزداد وبالتـالي بـاالحتواء اإلحسـاس زاد كلمـا

 والمحـيط اإلنسـان بـين اإليجابي التفاعل معه

-4( )24-4(ونالحـظ فـي شـكل  ، الخارجي

 
 .المجهول الجندي لمنطقة الترفيهي الوظيفي الجانب) 23-4( رقم شكل7

 المصدر (الباحث)

 
 .المجهول الجندي لمنطقة والحواف الحدود): 24-4( رقم شكل

 المصدر (الباحث)
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انعدام وتشوه لحدود الفـراغ الخـارجي وتـداخل االسـتخدامات ممـا يجـب إعـادة النظـر  )4-26) (25
 .وتطويرها بشكل أدق

 

 

 

 

 
 المصدر (الباحث) .المجهول الجندي لمنطقة الميدان ساحة): 25-4( رقم شكل

 
 .المجهول الجندي لمنطقة الحدود توضح جوية صورة): 26-4( رقم شكل8

 المصدر (الباحث)
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 المشكالت:ثانيا: تشخيص 
المناسب، وتظهر احتياجات ال تؤدي بالمستوى  المشكالت بأنها احتياجات ناقصة أو تعرف

 :المدينة نتيجة لسببين هما المشكالت في
بعض سكان  أو أكثر من االحتياجات األساسية لكل أو نقص كلي الحتياج •

 المدينة.
الالئق الذي يوفر  أو االحتياجات موجودة ولكن ال تقدم للسكان بالشكل المناسب •

 لسكان المدينة. وتجاري جيدووظيفي  مستوى معيشي
إلى مشكالت  منطقة الجنديالتي تعاني منها  ةالمعماري المشكالت وتصنيف أهموقد أمكن رصد 

 كما يلي: بشرية وأخرى مادية
تشمل الزيادة المضطرة في حجم السكان، وارتفاع الكثافات السكانية، وتدني  :بشريةمشكالت  −

 ية.، وانخفاض مستوى الدخل، والقصور في النواحي اإلدار العالقات والجوانب االجتماعية

، ووجـود المنـاطق المتداعيـة والتعـديات انتشـار المنـاطق العشـوائية تتمثـل فـي مشكالت مادية: −
عمرانيــا، وتــداخل اســتعماالت األراضــي، ونقــص الخــدمات العامــة، وعــدم كفــاءة شــبكة البنيــة 

 المعمــاريوتــدهور الطــابع  وتلــوث البيئــة، األساســية، وانخفــاض أداء شــبكة الطــرق والشــوارع،
 للمدينة. والمعماري

 
بالجدول  حجم المشكالت في الجدول التالي بما يتعلق بالتشكيل المعماري للمباني إجمالويمكن 
 :التالي

 الوضع القائم الحاالت المختلفة الجانب التشكيلي

 لكتل الجمالي التكوين
 األبنية

 شبه معدوم في بعض الحاالت الحجمي التشكيل

 الواجهات

 مشــــاكل عــــدم توحيــــد او تنظــــيم -
 مواد التشطيب

 اختالف نسب الفتحات -

 مواد حديثة بجانب مواد تفليدية -

 عدم وجود صيانة -

اإلهتمــام بــاألدوار األرضــية فــي  -
تشــــــــطيب الواجهــــــــات واهمــــــــال 

 االدوار العلوية
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، ونالحـــظ ان تطـــوير الواجهـــات يأخـــذ اهتمامـــا للرؤيـــة علـــى المـــدى القصـــير ولـــيس المـــدى البعيـــد
بواجهـــات الـــدور األرضــي بشـــكل اكبـــر  بكثيــر مـــن المنـــاطق العلويــة، فـــي ضـــل غيـــاب  فاالهتمــام

 )27-4الية كما في شكل (التشريعات والقوانين التي تحكم العملية الجم

أو أشكالها والتـي  ألوانهاباإلضافة للعشوائية في تصميم المظالت الخاصة بالمحالت وعدم تنظيم 
 )28-4تأخذ طابعا مشوها كما في شكل (

 الجمالي التكوين
  للفراغات

 عشوائي وغير مدروس األرضيات أساسي بشكل ) السطوح كساء (

 غير مدروس وغير فعال اللون – الشكل ) المعماري الفرش (

 تحتاج مزيد من االهتمام والخضراء المائية والعناصر والسطوح األشجار

 عشوائية وسيئة واإلعالن الداللة عناصر .

 من ( البصرية العالقات
 التشكيلية) الناحية

 غير مدروسة  ةالمعماري الفراغات إلى األبنية من

 تحتاج لدراسة معمقة  األبنية إلى ةالمعماري الفراغات من .

 تحتاج لدراسة معمقة . المدينة في العالّمة والنقاط البصرية المحاور

 ضمن ( البصري التلوث
 القائمة) التجمعات

 تشويه. اعالنات فوضوية الواجهات على

 توزيع عشوائي إعالنات ، إشغاالت  ةالمعماري الفراغات ضمن 

  
 المصدر (الباحث)  .المجهول الجندي لمنطقة  األرضي الدور بتشطيب االهتمام): 27-4( رقم شكل

 المصدر(الباحث) . للمباني المعماري بالتشكيل يتعلق بما المشكالت حجم) 7-4( جدول
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باإلضافة  السلبية االنطباعاتهذه األلوان واألشكال غير المنتظمة تترك في ذهن السكان مجموعة من 
ألثاث الشارع والتي يعاني من قصور بشكل كبير جدا واإلهمال وعدم الصيانة مما احدث تشوها 

 )29-4إدراكه من خالل التقاط بعض الصور كما في شكل (ملحوظا تم 

وفي استطالع لآلراء عين�ة م�ن األف�راد ت�م توزي�ع اإلس�تبانة عل�يهم وس�ؤالهم ع�ن عناص�ر أث�اث 
الشارع وان كان موج�ودا ام ال وم�دى الحاج�ة لوج�وده وتط�ويره، حي�ث ج�اءت النت�ائج كم�ا ف�ي 

 الجدول 

  

 المصدر (الباحث) .المجهول الجندي لمنطقة المظالت استخدام تنوع): 28-4( رقم شكل

   

 متهالكة اإلنارة أعمدة مقاعد متهالكة وغير متينة األشجارعدم انتظام  

   
 غير منتظمة حواجز األرصفة غي موجود عناصر نحتية ومعلم  تذكاري تحتاج لصيانة ومعطلة عناصر مائية ونوافير

 المصدر (الباحث) .المجهول الجندي لمنطقة الشارع ألثاث القائم الوضع): 29-4( رقم شكل
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 المجهول الجندي في الموجودة العناصر على الموافقة درجة) 8-4( جدول

 عنصرال م
 ال نعم

N % N % 

 2.9 4 97.1 136 األشجار  .1

 12.9 18 87.1 122 حواجز األرصفة  .2

 11.4 16 88.6 124 المقاعد  .3

 19.3 27 80.7 113 اإلنارات أعمدة  .4

 56.4 79 43.6 61 اللوحات اإلرشادية  .5

 26.4 37 73.6 103 حاويات القمامة  .6

 36.4 51 63.6 89 عناصر مائية ونوافير  .7

 53.6 75 46.4 65 عناصر نحتية ومعلم  تذكاري  .8

 72.9 102 27.1 38 دورات مياه عامة  .9

 
 

 ) 9-4(فجاءت في الجدول  المنطقةالحاجة للعناصر الموجودة في أما قياس درجة  -

 
 المجهول الجندي في الموجودة للعناصر الحاجة على الموافقة درجة) 9-4( جدول

 عنصرال م
المتوسط 

 الحسابي
 الترتيب %

 1 83.81 2.51 األشجار  .1
 2 81.19 2.44 حواجز األرصفة  .2
 3 80.95 2.43 المقاعد  .3
 4 79.52 2.39 اإلنارات أعمدة  .4
 6 72.86 2.19 اللوحات اإلرشادية  .5
 5 77.14 2.31 حاويات القمامة  .6
 9 69.05 2.07 عناصر مائية ونوافير  .7
 8 70.24 2.11 نحتية ومعلم  تذكاريعناصر   .8
 7 72.38 2.17 دورات مياه عامة  .9
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 %.97.1 في الجندي المجهول األشجاربلغت درجة الموافقة على وجود  -

 %.87.1 في الجندي المجهول حواجز األرصفةبلغت درجة الموافقة على وجود  -

في الجندي المجهول  حواجز األرصفةأما دورات المياه بلغت درجة الموافقة على وجود  -
 %. اي ما يقارب ربع العينة.27.1

%. أي ما 43أما اللوحات اإلرشادية بلغت درجة الموافقة على وجودها في الجندي المجهول  -
 يقارب اقل من نصف العينة.

أفراد العينة فهي إما حجمها  تقيم % في 70عن نسبتها ومن هنا نستنتج أن العناصر التي تقل  -
غير كاف وغير ملحوظة كحاويات القمامة واللوحات اإلرشادية، أو كونها متهالكة وال يمكن 

 .والنوافيراالستفادة منها كالدورات والمعلم التذكاري 
 من جهة أخرى وعند استطالع آراء العينة حول  دور البلدية وقيامها بواجبها كانت النتائج كما يلي: 

درجـة الحيــاد لمعرفـة مـا إذا كانـت متوسـط درجـة االسـتجابة قـد وصـلت إلـي  Tتـم اسـتخدام اختبـار 

 ).10-4النتائج موضحة في جدول ( .3وهى 
 

 بواجبها تقوم البلدية هل أسئلة لكافة.) Sig( االحتمال وقيمة الحسابي المتوسط)10-4( جدول
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1.  
تنظيم البناء من خالل قوانين خاصة تراعي خصوصية 

 المنطقة
2.35 47.01 -7.12 *0.000 4 

2.  
العمل على زيادة الوعي الجمالي ألصحاب البنايات 

 والمحال التجارية من خالل نشاطات دورية
2.20 43.91 -8.59 *0.000 6 

 1 0.000* 3.84- 53.53 2.68 نظافة المكان وتنسيقهالمحافظة على   .3

 3 0.000* 6.99- 47.91 2.40 العمل على ترميم بعض العناصر المتهالكة والقديمة  .4

 2 0.000* 5.84- 50.00 2.50 السعي لتطوير المنطقة وجعلها عنصر جذب  .5

 5 0.000* 8.69- 44.35 2.22 عربات البيع المتنقلة    .6

  0.000* 8.94- 47.81 2.39 المجال معاً  أسئلةجميع  
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0.05αالمتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند مستوي داللة *  =. 

 ) يمكن استخالص ما يلي:10-4من جدول (

(الدرجة  2.68ساوي " يالمحافظة على نظافة المكان وتنسيقه "للسؤال الثالث المتوسط الحسابي  -

القيمة وأن  3.84- ختباراال، قيمة %53.53 ) أي أن المتوسط الحسابي النسبي5الكلية من 

موافقة من قبل أفراد العينة على هذه غير وهذا يعني أن هناك  0.000تساوي  )Sig(.االحتمالية 

 الفقرة. 

البنايات  العمل على زيادة الوعي الجمالي ألصحاب " للسؤال الثانيالمتوسط الحسابي  -

أي أن المتوسط الحسابي النسبي  2.20ساوي " ي والمحال التجارية من خالل نشاطات دورية

وهذا يعني أن  0.000تساوي  )Sig(.القيمة االحتمالية وأن  ،8.59-، قيمة االختبار 43.91%

 موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة. غير  هناك

، وأن المتوسط الحسابي النسبي 2.39بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي 
وهذا يعني  0.000تساوي  )Sig(.القيمة االحتمالية وأن  ،8.94- قيمة االختبار%، 47.81يساوي 

 على فقرات هذا المجال. أفراد العينةموافقة من قبل غير أن هناك 
يجاد دور فعال للبلدية للقيام بواجبها والحفاظ على المنطقة وبذلك نجد مدى الحاجة الماسة إل

 جماليا وحضاريا.
وفي دراسة إليجاد بعض الحلول من خالل التشخيص الدقيق للمشكلة وذلك من خالل طرح ثالثة 

 أسئلة على أفراد العينة والتي جاءت كما يلي:
 مختلفة عن المحل المجاور تعتبرتميز الممرات لكل محل تجاري بتبليطات السؤال حول أوال: 

 )11-4فجاءت النتائج كما في الجدول رقم (

 المجاور المحل عن مختلفة بتبليطات تجاري محل لكل الممرات تميز): 11-4( جدول1

 النسبة المئوية % العدد تميز الممرات لكل محل تجاري بتبليطات مختلفة عن المحل المجاور
 19.3 27 نوع من التميز والجمال  

 80.7 113  نوع من التشوه البصري للمنطقة   

 100.0 140 المجموع
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يــرون أن الممــرات المبلطــة  الدراســة مــن عينــة% 80.7) أن مــا نســبته 11-4(يتضــح مــن جــدول 
يـرون أن الممـرات المبلطـة بتبلـيط  %19.3بينمـا ، نوع من التشوه البصـري للمنطقـةبتبليط مختلف 

 . نوع من التميز والجمالمختلف 

يؤكــد علــى ضــرورة توحيــد األرضــيات والممــرات بمــا يحقــق تكامــل بصــري كامــل للمنطقــة  وهــذا مــا
ومخالفـــة كـــل مـــن يحـــاول تجـــاوز ذلـــك، فمنطقـــة الرصـــيف يجـــب أن تخـــدم العامـــة ســـواء بوظيفتهـــا 

 ).30-4للحركة او بالشكل الجمالي التي تحققه، شكل (

النتائج كما هي موضحة في  جاءت، حيث حل مشكلة تناقض واختالف األلوان للواجهاتثانيا: 
 )12-4جدول رقم (

 للواجهات األلوان واختالف تناقض مشكلة حل): 12-4( جدول

هل تعتقد ان حل مشكلة تناقض واختالف األلوان للواجهات يمكن 
 حله من خالل

 النسبة المئوية % العدد

 16.5 23 توحيد كافة األلوان للبوابات ووضع نموذج موحد للوحات الدعائية

األلوان وتوحيد بعضها بشكل نسبي بحيث تشرف عليه جهة كالبلدية  تنظيم

إلعطاء الترخيص المناسب لشكل الدعاية واختيار اللون بناءا على األلوان 

 والتصميمات المجاورة

109 78.4 

عدم تقييد أصحاب البنايات والمحال التجارية فلكل اجتهاده وتنافسه ليكون األفضل 

 واللوحات الدعائية من خالل اختيار االلوان
25 18.0 

  

 المصدر (الباحث) .المجهول الجندي لمنطقة عشوائيانوع التبليطات األرضية بشكل  تنوع): 30-4( رقم شكل
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مشـــكلة تنـــاقض أن  يـــرون الدراســـة مـــن عينـــة% 16.5) أن مـــا نســـبته 12-4(يتضـــح مـــن جـــدول 

توحيد كافة األلوان للبوابات ووضع نموذج موحـد  واختالف األلوان للواجهات يمكن حله من خالل

يمكــن حلــه مـــن مشــكلة تنــاقض واخــتالف األلــوان للواجهــات أن  يــرون% 78.4، للوحــات الدعائيــة

األلـــوان وتوحيـــد بعضـــها بشـــكل نســـبي بحيـــث تشـــرف عليـــه جهـــة كالبلديـــة إلعطـــاء  تنظـــيم خـــالل

، بينمـا الترخيص المناسب لشـكل الدعايـة واختيـار اللـون بنـاءا علـى األلـوان والتصـميمات المجـاورة

عـــدم تقييـــد  مشـــكلة تنـــاقض واخــتالف األلـــوان للواجهـــات يمكــن حلـــه مـــن خــاللأن  يــرون 18.0%

صـــحاب البنايـــات والمحـــال التجاريـــة فلكـــل اجتهـــاده وتنافســـه ليكـــون األفضـــل مـــن خـــالل اختيـــار أ

 .واللوحات الدعائية  األلوان

تقـد الباحـث ان هــذه النتيجـة منطقيــة حـين أن أفضــل الحلـول هــو تنظـيم الشــكل الجمـالي ولــيس ويع

، وعنـد البحـث وجـد تتوحيد لترك مساحة من اإلبداع والتنافس في إظهار الشكل الخارجي للمحال

الباحث ذلك النظام مطبقا في بعض المناطق الحضرية فـي منطقـة الضـفة الغربيـة وتحديـدا مدينـة 

 ).31-4رام اهللا كونها مركزا حيويا كما في الشكل (
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تنظيم االرتفاعات وتنظيم 
خط السماء وتنظيم 
التشطيبات والنسب 

 الخارجية

 

تنظيم وتوحيد شكل 
اختالف المظالت مع 
 األلوان

 توحيد شكل األشجار

تنظيم الممرات والحواجز 
 وعناصر اإلنارة

 .هللا رام مدينة احياء ألحد الخارجية والتشكيالت والمظالت األلوان تنظيم): 31-4( رقم شكل
 

الجهات المختصـة قانونـا يمنـع مـن خاللـه الحركـة اآلليـة  أوتتخذ البلدية  أنهل من الممكن  ثالثا:
حيـث جـاءت النتـائج كمـا هـي موضـحة فـي جـدول رقـم  ؟بالسيارات داخل منطقة الجندي المجهـول

)4-13( 

 بالسيارات اآللية الحركة خالله من يمنع قانونا المختصة الجهات أو البلدية تتخذ أن الممكن من هل):  13-4( جدول
 المجهول الجندي منطقة داخل

هل من الممكن ان تتخذ البلدية او الجهات المختصة قانونا يمنع من 

 النسبة المئوية % العدد خالله الحركة اآللية بالسيارات داخل منطقة الجندي المجهول

 57.9 81 نعم خالل فترة معينة كفترة المساء

 42.1 59 ال

 100.0 140 المجموع
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تتخـــذ  أنيــرون أنـــه ممكـــن  الدراســـة مـــن عينـــة% 57.9) أن مـــا نســبته 13-4(يتضــح مـــن جـــدول 

الجهات المختصة قانونا يمنع من خالله الحركة اآللية بالسـيارات داخـل منطقـة الجنـدي  أوالبلدية 

 أوتتخــذ البلديــة  أنيــرون أنــه ال يمكــن  %42.1بينمــا ،  خــالل فتــرة معينــة كفتــرة المســاء المجهــول

 . الجهات المختصة قانونا يمنع من خالله الحركة اآللية بالسيارات داخل منطقة الجندي المجهول

وهنـــا نجـــد تقـــارب اآلراء نظـــرا لمـــا يحتويـــه كـــل مقتـــرح مـــن ايجابيـــات وســـلبيات، فعنـــد غلـــق حركـــة 

كل المرور في فترة معينة كالمساء مثال، فإنه يسمح بمسـاحة حركـة األفـراد مشـيا  علـى األقـدام بشـ

أكبر واالستفادة هنا لبعض الخدمات الترفيهية، لكن لها بعض السلبيات حيث أن وجـود المركبـات 

قد تسهل عملية التسوق من خالل النقل والتوصيل، وهنـا يجـدر بالجهـات المختصـة دراسـة معمقـة 

 تائج.كل فترة للخروج بأفضل الن ملمثل هذه الحلول مع التطبيق التجريبي لها لفترات معينة وتقوي
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 االحتياجات: ثالثا:

ـــذين يعيشـــ ـــدعم حيـــاة وأنشـــطة الســـكان ال ـــات األساســـية الالزمـــة ل اخـــل ون دهـــي مجموعـــة المتطلب
ماديــة  تنــدرج جميـع االحتياجــات الفرديــة والجماعيــة للسـكان تحــت مجمــوعتين أن المدينـة، ويمكــن

 وبشرية كما يلي:
ة المناسـبة التـي تحقـق الحمايـة والراحـة للسـكان أثنـاء المعماريـتشـمل البيئـة  احتياجات ماديـة: −

البيئــة الحضــرية وتجديــد  هــذه تحســينحيــث االحتيــاج إلــى  األنشــطة اليوميــة المختلفــة، أداؤهــم
فمنطقة الجندي المجهول تـم تخطيطهـا وتنفيـدها فـي مبانيها لتتناسب ومتطلبات هذا العصر، 

 ء كبيــرةأصــبحت بحاجــة ماســة لتجديــد أجــزا أي مــا يقــارب نصــف قــرن وهــي اآلن 1963عـام 
أصــبحت سـيئة وفــي حالــة ، حيـث أنهــا قلــب المدينــةفـي منهـا تشــمل المنـاطق الســكنية القديمــة 

ــــة معظمهــــا وٕافســــاح المجــــال  متداعيــــة وتفتقــــر لكثيــــر مــــن الخــــدمات الضــــرورية، ويجــــب إزال
االستفادة إلى أقصـي  وعند القيام بهذه العملية الهامة فإنه يجب ،إلنشاءات استعماالت جديدة

 .المشاكل الرئيسية التخطيطية القائمة والتي تواجه هذه المدن معالجةحد في 
 تحقـق فـيوالروحيـة والسياسـية  الحيـاة االجتماعيـة تتمثـل فـي مـدى مالئمـة: ةبشرياحتياجات  −

االســــتقرار االجتمــــاعي والراحــــة النفســــية والضــــروريات المعنويــــة األخــــرى التــــي يحتــــاج إليهــــا 
 حياته اليومية. في ساناإلن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ة بناء على فهم ثقافة األفراد وطرق المعمارييتطلب تحليل وتقييم الفراغات  االحتياجاتولدراسة 
األمكنة الخارجية كمحتوى لممارسة ممارستهم للحياة الخاصة بهم، أي النظر في دراسة نوعية 

 كافة النشاطات اإلنسانية المختلفة بأبعادها الحسية والنفسية والثقافية واالجتماعية.

 .المجهول الجندي منطقة منها تعاني التي ةالمعماري المشكالت أهم تصنيف): 32-4( رقم شكل

 ارتفاع الكثافات السكانية
 تدني العالقات والجوانب االجتماعية

 الزيادة المضطردة في حجم السكان 

 مشكـالت بشرية

 انتشار المناطق العشوائية 
 وجود المناطق المتداعية عمرانيا 

 تداخل استعماالت األراضي 

 نقص الخدمات العامة 
 عدم كفاءة شبكة البنية األساسية 

 انخفاض أداء شبكة الطرق 

 مشكـالت مــادية

ندرة المناطق الخضراء 
 تلـــوث البيئـــة 

منطقة الجندي ة في المعماريالمشكالت 

 القصور في النواحي اإلدارية

 انخفاض مستوى الدخل 

 المعماريتدهور الطابع 
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وتتأتي هذه من موجودات غير ملموسة تتراكم نتيجة استخدام اإلنسان للمكان عبر الزمن سواء 
شأنه أن يضفي على الماضي أو الحاضر، وهذا التميز في شخصية و طابع كل فراغ من 

 المدينة ككل صفتي الوضوح من ناحية وٕاغناء التفاعل اإلنساني لها من ناحية أخرى.

واتجاه نظرية المكان هو أكثر االتجاهات شموًال من حيث شمولية األبعاد المختلفة للفراغ، وفيما 
 ل ما يلي:يلي توضيح األبعاد الثقافية بصفته موضوع الدراسة طبقًا لنظرية المكان من خال

 التجربة البصرية أو التتابع البصري للمكان .1

لتحقيق النظرية على دراسة المتغيرات البصرية التي تحدث ) Gordon Cullen,1970اعتمد (
للمشاهد أثناء حركته داخل مكان أو بين األماكن المختلفة وتغير اإلحساس بالمكان، وذلك  في 

لكل مكان، باإلضافة إلى التأثير المميز للمواضع  محاولة منه لتوضيح تحقيق تأثير بصري مميز
 المختلفة داخل المكان الواحد.

في األماكن ذات التخطيط غير الشبكي والتي تعتمد على زوايا وتتابع  بسهولةونجد ذلك يتححق 
بصري، وكون المنطقة تتكون من ميدان مثلث الشكل وكما تم شرحه في بداية الفصل وتوضيحه 

، فنجد بميدان الجندي المجهول المعماريفكرة تخطيط وتصميم الفراغ من حيث  )3-4(رقمبشكل 
 وضوح الصورة المنظورية للمباني مع وجود مدى للرؤية لدى جانبي الطريق

) وهي عبارة عن صورة تجميعية لمجموعة مشاهد لنقطة 31-4ومن خالل استعراض شكل (
عامل  إضافةة للمكان وذلك من خالل درجة مما يخلص صورة ذهني 180ارتكاز ثابتة ودوران 

 .الزمن
وبذلك يمكن تعريف اللقطات المتتابعة بأنها لقطات متتابعة للعمران خالل حركتنا داخله  نحصل 
معها دائما على إحساس ومعنى مختلف( وذلك ما عبر عنه جوردن كالن ) في فكرة المتتابعة 

 .البصرية
العديد من الصور والتي تكون صورة عامة للمكان مع فعند عملية التتابع البصري يتم التقاط 

التركيز على بعض اللقطات وذلك حسب اهتمام وثقافة الشخص، فالبعض يجد تركيزه في وجود 
المباني المرتفعة، والبعض األخر يجد اهتمامه في اللوحات الدعائية، والبعض اآلخر يرى تركيزه 

 .في حركة المرور لألشخاص
يمكن الجميع االتفاق عليه وهو خلو المنطقة من التنظيم والترتيب وظهور  لكن يمكن إجمال ما

 العشوائية البنائية والدعائية.
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 المعالجة البصرية: .2
 معالجة التتبع البصري للطريق: . أ

إيقاع حركة بصرية يكون غنيًا بنقالته البصرية ويوفر إحساسًا بالتشويق والمفاجأة مع د إيجا
مسار الطريق ومن ثم الرؤية البصرية،  توذلك من خالل التغير وانحناءااالستمرارية الفراغية 

 وكذلك تحديد مناطق انفالت أو انكسار مرمى البصر ومعالجة محددات الحيز الفراغي.
 البصري: المعماريمعالجة المشاهد للتشكيل  . ب

فراغات أو وذلك من خالل معالجة االرتفاعات والبروز واالرتدادات على مستوى المباني  أو ال
خالل قطاعات الطريق والعالمات المميزة (المباني العالية أو المآذن أو التشكيالت الفنية في 

 الفراغات) واختالف أماكن المظالت أبو البويات أو تشجير.
 المعالجة البصرية للواجهات: . ت

شرفات من حيث النسب الجمالية والطابع والعالقات بين األجزاء المفتوحة وغير المفتوحة وال
 والمداخل والبويات والبروزات والظل والظالل الناتجة عنها واأللوان.

 ومعالجة التفاصيل والمفردات المعمارية من فتحات (شبابيك، أبواب، أسوار، تكييف)
 والمعالجة الفنية من اختيار األلوان وتشكيل األخشاب والجبس والرخام.

 

 

 المصدر (الباحث).المجهول الجندي لمنطقة درجة 180 بزاوية البصري التتابع توضح صورة): 33-4( رقم شكل
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 مكانيات:إلا رابعا:

للمدينـة، وتنقسـم اإلمكانيـات إلـى  المعمـاريخـارج حـدود الحيـز  أو هي الموارد المتاحـة سـواء داخـل
 .بشريةنوعين مادية وأخرى 

المتاحة داخل المدينة ة المعماريالطبيعية و  Tangibleهي الموارد الملموسة  إمكانيات مادية: −
 مثــل األرض والمــواد األوليــة كمـــواد البنــاء والمــواد الخــام األخـــرى، المعمــارينطاقهـــا  وخــارج

لمدينة لرصيد تعتبر ك ، حيثالمناطق التي توجد بها مساحات خضراء وحدائقباإلضافة إلى 
  مشروع إعادة التخطيط. في من اإلمكانيات المادية التي ستستغل

. وتتمثل هي التي تنبع من مستوى اإلنسان االجتماعي واالقتصادي والتقني :بشريةإمكانيات  −
الذاتيــــة لســــكان المدينــــة، وٕامكانيــــات الــــدعم االقتصــــادي الخــــارجي مــــن  ة التمويليــــةفــــي القــــدر 

والتكنولـوجي ، وكذلك في المسـتوى الفنـي المستويات األعلى (اإلقليم والدولة والعالم الخارجي)
ة والكوادر الفنية المتاحة محليا وخارجيا والتي ستكلف بتنفيذ مشروعات إعادة التخطيط للعمال

  فيما يخص العمران المادي واالجتماعي على حد سواء.

 األهداف:خامسا: 

محاولـة تحقيـق أعلـى درجـة مـن التوافـق  فـيينصـب تأهيل أي منطقـة إعادة  من عملية الهدف إن
فاعــل المشــكالت واالحتياجــات واإلمكانيــات واألهــداف الواقعيــة وبــين حصــيلة ت بــين بيئــة المدينــة

تحديد األهداف من العناصر المهمة التي يلزم أداؤه بدقة ووضوح قبل  يعتبرة، حيث لسكان المدين
فعــدم وضــوح األهــداف المطلــوب تحقيقهــا مــن  .االنتقــال إلــى المرحلــة الثانيــة مــن المــنهج المقتــرح

واقعيتهــا ســيؤدي حتمــا إلــى ضــياع الوقــت والجهــد والمــال بــال نتيجــة عــدم و أ التأهيــلعمليــة إعــادة 
 :وتنقسم األهداف إلى ، واضحة

لبيئـة اوٕاعادة تخطيط  ،المادية للسكان توحل المشكال ،أهداف مادية: تركز على سد االحتياجات
وشـبكات البنيـة األساسـية  الخـدمات العامـةتحسـين مسـتوى  أو ة للمدينة، وذلك بسد العجـزالمعماري
  وغيرها.
المعنوية للسكان، وهي و : تركز على سد االحتياجات وحل المشكالت اإلنسانية بشريةأهداف 

تحسين مستوى الخدمات  أو وذلك بسد العجز في ،إعادة تخطيط البيئة االجتماعية في تتمثل
يمية والثقافية والدينية والترفيهية االجتماعية التي تقدمها مراكز الخدمة االجتماعية والصحية والتعل

  .وخالفه
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 -:األولىخالصة المرحلة 

 منطقة الجندي المجهول من خالل:البصري ومظاهره في  يمكن رصد مصادر التلوث
الموقــع الواحــد، وبــروز فــارق تقنيــات ومــواد  تبــاين أشــكال المنشــآت بــين القــديم والحــديث فــي •

واضـح فـي التنـاغم التصـميمي لهـا. حيـث أن  نشـازالبناء بين منشأة وأخـرى، ممـا يـؤدي إلـى 
 يالمواد المستخدمة في تغطية واجهات المبان التطور الهائل والسريع لمواد البناء، وخصوصاً 

التشطيب النهائي، أدى إلى تباين في شـكل المنشـآت  كالزجاج واأللمنيوم وغير ذلك من مواد
  .آت بسيطانتهاء تشطيب المنش حتى لو كان الفارق الزمني بين

للمنشــأة.  دور التكلفــة الماديــة فــي تحديــد مــواد التشــطيب النهائيــة، والتــي تحــدد الشــكل العــام •
شـكًال جمـيًال  فأحيانًا يقف المالك حائًال دون اعتماد مواد تشطيب معينة تضـفي علـى المبنـى

م في المعماري المصم ويفضل مواد أخرى أقل تكلفة وجماًال قد تشوه المبنى. وهنا يكمن دور
  .إقناع المالك باعتماد مواد تحقق للمبنى جماله ورقي تصميمه

المعمــاري  فيقـدم ،تنفيـذ واجهـات المبنـى مخالفـة للواجهـات التـي تـم اعتمادهـا مـن قبـل البلديـة •
لكــن عنــد  المصــمم مــع المشــروع منظــور للواجهــة الرئيســية مــثًال لالعتمــاد مــن قبــل البلديــة،

الشكل أو األلوان دون  جهة مخالفة تمامًا لما تم اعتماده سواء فيالتنفيذ يقوم المالك بتنفيذ وا
  .دراسة، مما يشوه المبنى ويؤثر على ما حوله من مبان

البنــاء  غيــاب الجماليــات فــي التصــميمات الحديثــة للواجهــات وٕاعطــاء المجــال األوســع لمــواد •
واجهــات  إخــراجإلبــراز واجهــات المبــاني واعتمــاد المعمــاري المصــمم علــى تلــك المــواد فــي 

  .المبنى دون بذل مجهود إلبراز جماليات المبنى المعمارية

بالوحـدة  والطابع المعماري المميز للمدينة يؤدي إلى فقدان اإلحساس المعماريغياب الطابع  •
الخـارجي السـائد  وبالقيم المشتركة بـين المبـاني حيـث إن الطـابع هـو حصـيلة مالمـح التشـكيل

وتــدعم قــدرة  ،شخصــية موحــدة تميــزه عــن غيــره مــن المبــاني فــي مكــان مــا بحيــث يعطــي لــه
  .المشاهد على إدراكه ومعرفة مصدره ومميزاته

 أدى القصــور فــي تحقيــق االحتياجــات والمتطلبــات المعيشــية داخــل المســاكن أو الوحــدات •

إلـــى قيـــام الســـكان بـــإجراء إضـــافات وتعـــديالت علـــى العناصـــر  فـــي منطقـــة الجنـــدي الســـكنية
للمباني، وتعديل واجهاتها سواء بـالتغيير فـي موضـع الفتحـات أو إغـالق  والفراغات الخارجية

مختلفــة غيــر مدروســة أو خالفــه، ممــا أدى إلــى تشــويه الطــابع المعمــاري  البلكونــات بمــواد
 .المساكن أو العمارات األصلي لواجهات تلك
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 Plan Design وضع الخطةالثانية: المرحلة  4-2
بعــد انتهــاء آخــر خطــوات مرحلــة الــتفهم تتكــون لــدى المخطــط قائمــة باألهــداف المطلــوب تحقيقهــا 

والمطلــوب ترجمــة هــذه األهــداف إلــى واقــع عملــي (خطــة) فــي  علــى المســتويات المختلفــة بالمدينــة،

الخطة في إعداد المشروع االبتدائي إلعادة تأهيـل المنطقـة بغيـة تحقيـق وتتمثل هذه  ،هذه المرحلة

 األفضل. وتتكون هذه المرحلة من عدة خطوات .  للوضعاألهداف المنشودة للوصول بها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فيهـا معالجـة القصـور فـي المـنهج  يمكـنومن أهم الخصـائص التـي تتميـز بهـا هـذه المرحلـة والتـي 
 التخطيطي والتصميم المتبع ما يلي:

تبدأ المرحلة بالتقويم للمرحلة السابقة، مما يمكن المخطط من الوقوف على قاعـدة سـليمة مـن  −
البيانـــات والمعلومـــات الناتجـــة مـــن مرحلـــة الـــتفهم، األمـــر الـــذي يســـاعده علـــى االنطـــالق فـــي 

 واعي. أنشطة هذه المرحلة بتفهم وٕادراك
التسلسـل المنطقــي للخطــوات فــي هــذه المرحلــة، حيــث مــع نهايــة كــل خطــوة تــؤدي مباشــرة إلــى  −

الخطــوة التاليــة حتــى الخــروج بــالمنتج النهــائي وهــو المشــروع االبتــدائي (المخطــط الهيكلــي أو 
 العام حسب مشروع إعادة التخطيط).

فـي معالجـة المشـكالت تحتوي هذه المرحلة على خطـوة مهمـة وهـي مالمـح الفكـر التخطيطـي  −
الراهنــة وطــرح بــدائل الحلــول أو الحلــول مباشــرة وتســاعد المخطــط فــي الخطــوة التاليــة (اتخــاذ 
القـــرارات التخطيطيـــة) بشـــكل جيـــد حيـــث أنهـــا الخطـــوة التـــي تســـبق وضـــع المخطـــط االبتـــدائي 

 للمشروع.

 .المقترح التخطيطي المنهج من) الخطة وضع( الثانية المرحلة مكونات): 34-4( رقم شكل9

تحديد 

السياسات 

وضع 

إستراتيجية 

تنمية 

تقويم 

مرحلة 

 مالمح 

الفكر 

اتخاذ 

القرارات 

إعداد 

المشروع 

مرحـلة 
 التفهـم

 معطيات

 مشكالت

 عرض المشروع على القاعدة الشعبية والجهات الرسمية 
  

  واالعتمادالموافقة 

االنتقال إلى المرحلة الثالثة 
 (تنفيذ الخطة)
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ع االبتـــدائي اآلراء والمناقشـــات علـــى المشـــرو  إبـــداءمشـــاركة القاعـــدة الشـــعبية مـــن الســـكان فـــي  −
المقترح بعد الطرح المفصل للمشروع عليهم، األمر الذي يحقق مبدأ التوافق الذي سبق شرحه 

 في خصائص المنهج المقترحة.

 تقويم مرحلة التفهم 4-2-1

، حيـث إلـى مراجعـة وتقـويم نتـائج المرحلـة السـابقة المصـمميحتـاج  فـي هـذه المرحلـةاالنطالق  قبل
وتقـويم نتـائج المرحلـة السـابقة وأسـلوب العمـل خاللهـا لالطمئنـان إلـى  هـذه الخطـوة مراجعـة فـي يـتم

 توثيـق أو وضوح الرؤية وسالمة السير ومنهج العمل، وقد يستدعي األمر العـودة السـريعة لضـبط

فـي تمهيـدًا للـدخول  ـ طبقـًا لمعـايير تقـويم محـددة وواضـحة ـ تحـديث بعـض المعلومـات وتغييرهـا أو
 .المرحلة هذه

 تنميةلل اإلستراتيجيةضع و 4-2-2 

لتنفيذ سياسة معينـة، وهـي نمـط مـن التفكيـر  بالمنطقة هي استغالل المصادر واإلمكانيات المتاحة
ة تـربط بـين مؤشـرات اقتصـادية المعماريـ اإلسـتراتيجيةويمكن القول أن  ،للتمهيد نحو غايات معينة

 .االجتماعيةواجتماعية وبيئية لقياس تحسن نمط الحياة لمختلف الطبقات 

 تحديد السياسات التنموية 4-2-3

وفــي ســبيل  ة لتحقيــق مبــادئ معينــة.يهــي الهيكــل العــام لمجموعــة مــن األنشــطة الرئيســالسياســات 
 بعـــاداألمجموعـــة تحديـــد المحـــددة تبـــرز ترســـيخ سياســـات عامـــة تـــتم خاللهـــا  هـــذه المبـــادئتحقيـــق 
 ةالمعماريـــتكـــون فـــي مجملهـــا إطـــار متكـــامال لعمليـــة التنميـــة  ة واالجتماعيـــة واالقتصـــاديةالمعماريـــ
 بالمدينة.

 التصميميمالمح الفكر  4-2-4

فـي معالجـة المشـكالت القائمـة فـي المدينـة ومحاولـة التوصـل إلـى  التصـميميتتبلور مالمح الفكـر 
بــديل يختــار الالحلــول المناســبة ـ قــد يكــون هنــاك العديــد مــن بــدائل الحلــول لــنفس المشــكلة، حيــث 

ـ التـي تــتالءم مـع االحتياجـات الحاليـة والمســتقبلية واإلمكانيـات المتاحـة فـي إطــار  األكثـر مالئمـة
 .  األهداف العامة والتفصيلية لعملية إعادة التخطيطالتعبير الصادق عن 

 التصميميةاتخاذ القرارات  4-2-5

 قــرارات تنفيذيــة محــددةهــي مجموعــة مــن األنشــطة التفســيرية للخطــوات الســابقة، حيــث يــتم وضــع 
برامج تفصيلية لعناصر وظيفية واستعماالت مختلفة تحتاج لمسطحات وتوصيات عامة في صورة 
 وعالقات تخطيطية محددة.
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 المشروع االبتدائي:إعداد 
بناءًا على الخطوات السابقة من هـذه المرحلـة أصـبح لـدى المخطـط مـا يمكنـه مـن إعـداد المشـروع 

 اآلتي:حيث أن مخرجات هذا المشروع تتكون من  ادة تخطيط المدينة،المتكامل إلعاالبتدائي 
مجموعـــة خـــرائط: تشـــمل خـــرائط اســـتعماالت األراضـــي، شـــبكات الطـــرق والشـــوارع الرئيســـية،  −

 مواقع الخدمات العامة، شبكة المرافق العامة.

االجتماعيـــــــة الدراســـــــات و  والطبيعيـــــــة، دراســـــــات وتقـــــــارير: تحتـــــــوي علـــــــى الدراســـــــات البيئيـــــــة −
 ة.المعماريالدراسات كذلك القتصادية، و وا

 الموافقة واالعتماد:

تعتبـــر هـــذه الخطـــوة هـــي األخيـــرة واألهـــم فـــي هـــذه المرحلـــة، حيـــث أنهـــا تمثـــل قصـــورًا فـــي المـــنهج 

على الهيئة المختصة  إعادة التخطيط مشروعيتم في هذه الخطوة عرض  ،التخطيطي المتبع حالياً 

ا وٕابـــداء اآلراء لمناقشـــته والخبـــراء الشـــعبية مـــن ســـكان المدينـــةالقاعـــدة الممثلـــة للجهـــات الرســـمية و 

والمقترحــــات التــــي قــــد تعيــــد المشــــروع عــــدة مــــرات إلــــى المخطــــط ليتوافــــق مــــع اآلراء والمقترحــــات 

السـلطات بعد إجراء الموافقة الالزمة على المشروع عرض ي ،المطروحة قبل الموافقة علي المشروع

بنـاءًا علـى  ) إلعطـاء الموافقـة النهائيـة عليهـاـ الـوزير المخـتص المحـافظ ـ البلديـة(رئـيس  الرسـمية

إذا فـ ،توافق المشروع مع النـواحي السياسـية والتنمويـة علـى المسـتويات المحليـة واإلقليميـة والقوميـة

 .طبيقجاهز للت المشروعتمت الموافقة يصبح 

 اكل القائمة:وهنا يمكن ذكر بعض من الخطط التي يمكن ان يتم تطبيقها لمعالجة المش

 أهميــة تبــدأالتعامــل مــع المســافات بــين المبــاني المتقابلــة فــي ســاحة الجنــدي المجهــول حيــث  -
 )33-4(المشاهدة البصرية كلما زادت المسافة بين الكتل المتقابلة كما في الشكل

 

 
 المجهول الجندي ساحة في المتقابلة المباني بين المسافات) 35-4( صورة
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عناصــر خفيفــة للواجهــات بمــا يضــمن توحيــد الخطــوط والضــبط والنســب  بإضــافةحلــول  إيجــاد -
 )34-4كما في شكل ( وبما ال يؤثر على النواحي البيئية والوظيفية

 

 

  المصدر : الباحث . المتجاورة للبنايات للطوابق المختلفة االرتفاعات مشاكل معالجة) 36-4( صورة

 علـى قيـود أو ضـوابط أي بـدون مكـان كـل فـي اإلعالنـات وجودف واإلعالنات الدعاية وسائل معالجة 

حيـث  لألفـراد العـام علـى الـذوق يـؤثر كمـا للمدينـة  المظهرالحضـارى سـلبيا علـى يـؤثر اسـتخداماتها
مــن الحلــول المبتكــرة فــي مجــال الدعايــة ومــا بهــا مــن وســائل جماليــة وجعلهــا مــن  االســتفادةيمكــن 

 )37-4)(36-4)(35-4راحة والجمال كما في شكل(عنصر سلبي لعنصر ايجابي توحي بال

  

 . المعمارية للكتل البصري التشوه بعض معالجة وكيفية المضيئة اللوحات تأثير) 37-4( صورة
 المصدر : الباحث 
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 للمبنى النهايات عمل في المضيئة اللوحات تأثير) 38-4( صورة
 دراسي لنموذج المعمارية للكتل المصمتة األماكن معالجة وكيفية

 المصدر : الباحث فلسطين لبنك

 عملية في وسلبا ايجابا المضيئة اللوحات تأثير) 39-4( صورة
  الواجهات تجميل

 Plan Implementationالخطة  تنفيذ: المرحلة الثالثة 4-3
التي ينتج عنها تحسين حالة ما هو موجود بالمدينة واالرتقاء بها إلى  الخطواتمن مجموعة هي 

المستوى المناسب الذي يفي باالحتياجات األساسية للسكان، ويحل مشكالتهم. ويتم فيها تنفيذ كافة 
المخططات والبرامج المقترحة وتحويلها إلى واقع حي في ص�ورة مش�روعات عمراني�ة ص�الحة 

وم��ن أه��م  ،ة للمدين��ةالمعماري��المختلف��ة والت��ي تخ��دم عملي��ة التنمي��ة  ةالبش��ريالس��تيعاب األنش��طة 
 الخصائص التي تتميز بها هذه المرحلة ما يلي:

تب�دأ ه��ذه المرحل��ة بتق�ويم نت��ائج المرحل��ة الس�ابقة (مرحل��ة وض��ع الخط�ة) للتأك��د م��ن اكتم��ال  −
 عناصر المشروع التنفيذية وقابليتها للتنفيذ دون أي عوائق فنية.

 المنطقي للخطوات حتى الوصول إلى البدء في عملية التنفيذ على أرض الواقع.التسلسل  −
اعتم��اد آلي��ات التنفي��ذ عل��ى مب��ادئ ومف��اهيم عام��ة (الش��مولية والت��درج والتنس��يق والمش��اركة  −

 الشعبية) تساهم في سهولة وإنجاز عملية التنفيذ على أسس علمية سليمة. 

 تقويم مرحلة وضع الخطة: 4-3-1
ه�ذه الخط�وة مراجع�ة وتق�ويم نت�ائج  ف�ي يتم، حيث مراجعة وتقويم نتائج المرحلة السابقة يتم فيها

المرحل�ة الس�ابقة وأس��لوب العم�ل خالله�ا لالطمئن��ان إل�ى وض�وح الرؤي��ة وس�المة الس�ير وم��نهج 
  .المرحلة في هذهتمهيداً للدخول  العمل
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 آليات التنفيذ  4-3-2
التنموي�ة، السياسات وهي أسلوب العمل المتكامل والتفصيلي من خالل األهداف واالستراتيجيات 

مشاركة العديد من األطراف بصورة فعال�ة، وذل�ك حيث أن تنفيذ مشروع إعادة التخطيط يتطلب 
بتحديد األدوار لكل جهة إدارية أو فنية، كم�ا أن عملي�ة تنفي�ذ الخط�ة تتطل�ب ق�دراً م�ن المش�اركة 
الش���عبية وتفه���م الس���كان لعملي���ة التط���وير وأهميته���ا، باإلض���افة أهمي���ة دور الجمعي���ات األهلي���ة 

عملي�ة إع��ادة التخط��يط م��ن خ��الل المف��اهيم والص�ندوق االجتم��اعي وغيره��ا، حي��ث تتح��دد آلي��ات 
 التالية:

: مفهـــوم شـــمولية التنميـــة يعنـــي تحســـين شـــامل للمســـتوى االجتمـــاعي واالقتصـــادي الشـــمولية −
ـــة األساســـية مـــن طـــرق وشـــبكات ميـــاه وصـــرف صـــحي وغـــاز  ـــة وشـــبكات البني والكتلـــة المبني

ها، كمــا تعنــي االرتقــاء ة وتشــكيالتالمعماريــوكهربــاء وغيرهــا. باإلضــافة إلــى تحســين الفراغــات 
 باإلنسان وسلوكياته وعاداته وتقاليده وتطوير إنتاجياته وأموره االقتصادية وغيرها .

التدرج: يحتاج التحول االجتماعي إلى زمن طويل وجهد كبير للحصول على نتـائج ملموسـة،  −
وعلـى ذلـك بينما تحتاج التنمية االقتصادية إلـى جهـد أقـل للحصـول علـى نتـائج أكبـر نسـبيًا ، 

فــإن تنفيــذ مشــروع إعــادة التخطــيط لعمليــة التنميــة يســتوجب التــدرج، حيــث قــد يكــون مــن غيــر 
الموفــق محاولــة افتعــال تحــوالت اجتماعيــة أو اقتصــادية بــالمجتمع مــن خــالل مشــروع التنميــة 

 حيث أنه ال يمكن التنبؤ بردود األفعال التي قد تحدث نتيجة افتعال هذه التحوالت.
طلب تحويـل مشـروع إعـادة التخطـيط سـواء كـان مخططـات هيكليـة أو عامـة إلـى : يتالتنسيق −

ـــذ تنســـيقًا متكـــامًال لكافـــة المشـــروعات التـــي ســـتنفذ مـــن قبـــل  ـــة للتنفي مخططـــات تفصـــيلية قابل
ـــــة  األجهـــــزة والمؤسســـــات الحكوميـــــة والخاصـــــة. وتتضـــــح أهميـــــة التنســـــيق فـــــي إرســـــاء العملي

التنميـة الحاليـة والمسـتقبلية وذلـك ضـمانًا لتكامـل التخطيطية كعملية متواصلة تـرتبط بتخطـيط 
 ة.المعماريخطط التنمية االجتماعية واالقتصادية مع خطط التنمية 

 .المقترح التخطيطي المنهج من) الخطة تنفيذ( الثالثة المرحلة مكونات): 40-4( رقم شكل

  

 آليات

 تقويم 

 مرحلة 

 

أولويات 

الجدول 

 الزمني

 مرحلة وضع الخطة

االستراتيجية 
 ةالمعماري

 السياسات العامة 

 المشروعالبدء في عملية تنفيذ 
 

االنتقال إلى المرحلة الرابعة 
 (التقويم والمتابعة)
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إن اســتقطاب الســكان بكــل فئــاتهم وأعمــارهم ومســتوياتهم أمــر ضــروري  المشــاركة الشــعبية: −
واإلشــراف علــى لــدفع عجلــة التنميــة، فــدور الدولــة يكــون واجبــًا فــي البدايــة إلعطــاء قــوة الــدفع 

العمـــل وتـــوفير المعونـــة الفنيـــة وســـبل التـــدريب، بينمـــا يكمـــن دور المجتمـــع فـــي تـــوفير عوامـــل 
النجاح الداخلي للمشروع باستمرارية العمـل والمشـاركة بـالجهود الذاتيـة وتـوفير التمويـل الـذاتي 

 والعمالة لتحقيق أهداف المشروع بصورة مرضية .

 أولويات التنفيذ:  4-3-3

هــــذه الخطــــوة ترتيــــب تنفيــــذ أعمــــال مشــــروع إعــــادة التخطــــيط بنــــاءًا علــــى معيــــار قيــــاس يــــتم فــــي 

االحتياجات الملحة والتفكير المنطقي، حيث ترتب األعمـال األكثـر احتياجـًا أوال ثـم تليهـا األعمـال 

األقل احتياجـًا. وعلـى ذلـك يـتم تقسـيم المدينـة حسـب هـذه األولويـات المحـددة إلـى منـاطق محـدودة 

ي يسهل السيطرة واإلشراف عليها أثنـاء التنفيـذ، ثـم يختـار لكـل مشـروع لجنـة فنيـة لتكـون الحجم لك

 مسئولة عن إدارة ومتابعة أنشطة التنفيذ الخاصة بكل مشروع والتي تشمل ما يلي:

  تجهيز المخططات التنفيذية الخاصة بكل مشروع من خرائط رسومات وتقارير وخالفه. −
المتاحــة خــالل الفتــرة التخطيطيــة بالنســبة لكــل مشــروع علــى  دراســة أســاليب ومصــادر التمويــل −

ـــل يـــتم  ـــاك عـــدة أســـاليب للتموي ـــد مخصصـــات الجهـــات المختلفـــة المشـــاركة، وهن حـــدة، وتحدي
 .اختيار ما هو مناسب حسب ظروف كل مشروع

االعتمــاد الكلــي علــى التمويــل الحكــومي أو مشــاركة أفــراد المجتمــع (المشــاركة الشــعبية) بجــزء  −
 يل.في التمو 

 .تحديد طبيعة وحجم ونوعية العمالة التي ستقوم بتنفيذ المشروع −

 الجدول الزمني للتنفيذ: 4-3-4

سنوات لكل فترة،  5-4يتم فيه تقسيم تنفيذ مشروع إعادة التخطيط إلى فترات زمنية تتراوح ما بين 

حيث يتم ترتيب هذه الفتـرات بنـاءًا علـى األولويـات التـي تـم تحديـدها سـابقًا فـي ضـوء االحتياجـات 

 الضرورية لسكان المدينة. 
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 البدء في عملية التنفيذ: 4-3-5

الســـابقة والمرحلـــة الحاليـــة إلـــى واقـــع تطبيقـــي علـــى أرض المدينـــة.  وهـــي ترجمـــة خطـــوات المراحـــل

ة ويجــب أال تطــول المــدة الزمنيــة بــين االنتهــاء مــن مشــروع إعــادة تخطــيط المدينــة والبــدء فــي عمليــ

 تنفيذه لما له من سلبيات عديدة.

  Evaluation and Follow Upالمرحلة الرابعة: التقويم والمتابعة  4-4

كليًاَ◌ مـن  نتهاءاالخاصة بعد انتهاء كل مرحلة وبعد  ويم بصفة مستمرة ودورية،تحدث عملية التق

التقـويم إلــى تصــحيح المســار وتعــديل اإلجــراءات بمــا  عمليــةوتهــدف  تنفيـذ مشــروع إعــادة التخطــيط

يكفل تفادي االنحراف عن االتجاه المحدد، وبما يضمن التحقيق األمثل لألهداف العامة والخاصة 

 . لعملية إعادة التخطيط

وٕاذا كــان التقــويم الــدوري المســتمر خــالل وفــي نهايــات مرحلتــي الــتفهم ووضــع الخطــة (قبــل التنفيــذ 

إعادة التخطيط) يهدف إلى زيادة إمكانية الوصـول إلـى أفضـل الحلـول التخطيطيـة  الفعلي لمشروع

(بعد  التنفيذ الكلي لمشروع إعادة التخطيط لمشكالت عملية إعادة التخطيط، فان التقويم في نهاية

المشـــروع بعـــد تنفيـــذه  التنفيـــذ الفعلـــي) يكـــون بغـــرض قيـــاس الســـلبيات واإليجابيـــات الموجـــودة فـــي

مشـروعات إعـادة التخطـيط ي فـ ولالسـتفادة بهـا ،فـي المشـروع دروس لتحسـين األداءواسـتخالص الـ

 .ةالمستقبلي

ة لمرفــق البنيــة األساســية والخــدمات المعماريــحالــة مــن أن ال متابعــة فتهــدف إلــى دوام التأكــدالأمــا 

إلـــى ة المعماريـــمتابعـــة البيئـــة الماديـــة ق. وتحتـــاج العامـــة تنفـــذ بالشـــكل المطلـــوب وبالمســـتوى الالئـــ

ة بالمدينـة مـرة أخـرى بعـد انتهـاء تنفيـذ المعماريـضوابط ومعايير محددة لضمان عدم تـدهور البيئـة 

معــايير إلــى متابعــة مســتوى أداء الخــدمات العامــة أيضــًا  ، وكــذلك تحتــاجمشــروع إعــادة التخطــيط

 .وضوابط تكفل استمرار األداء الراقي للخدمة وعدم انخفاضه مرة أخرى
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 مــقدمــة
 وبعـد والميـداني، بجزئيـة النظـري البحـث نتـائج علـي يشـتمل حيـث البحـث خالصة الجزء هذا يمثل
 حيـث، بالشـكل المطلـوب الدراسـة إلجراء الباحث وضعها التي المنهجية وفق الدراسة منطقة تناول
 الدراسـة لمنطقـة والجماليـة البصـرية والخصـائص للعناصـر الحـالي الواقـع تحليـل عمليـة تمـت

 اإلستبانة تحليل ونتائج الفوتوغرافي والتصوير الميداني العمل على باالعتماد
 والمقترحـات الحلـول بعـرض الباحـث قـام ،المعلومـات مصـادر مـن وغيرهـا الشخصـية والمقـابالت

 بالشـكل الدراسـة منطقـة فـي والجماليـة البصـرية والخصـائص العناصـر اسـتغالل علـى والعمـل
 :التالية والتوصيات النتائج إلى الدراسة خلصت وقد ،األنسب

 

 النتائج 5-1
، المطلـوب بالشـكل الدراسـة إلجـراء الباحـث وضـعها التـي المنهجيـة وفـق الدراسـة منطقـة تنـاول بعـد

 الدراسـة لمنطقـة والجماليـة البصـرية والخصـائص للعناصـر الحـالي الواقـع تحليـل عمليـة تمت حيث
 الشخصية والمقابالت اإلستبانة تحليل ونتائج الفوتوغرافي والتصوير الميداني العمل على باالعتماد

 ، تم الوصل للنتائج التالية:المعلومات مصادر من وغيرها

رغـم وجـود  بالمنطقـة المتواجـد واألثـاث الجماليـة العناصـر وترتيـب تنظـيم إلـى المنطقـة تفتقـر -1
 كـافي بشـكل موزعـة غيـر لكنهـا الدراسـة لمنطقـة الضـرورية الشـوارع أثـاث عناصـر معظـم

والـبعض اآلخـر يحتـاج للصـيانة واالهتمـام مـن   .المنطقـة احتياجـات مع بما يتناسب ومدروس
 قبل الجهات المختصة.

 الطـابع المعمـاري دراسـة لعـدم ذلـك يرجـع الدراسـة منطقـة مبـاني بـين بصـري تـرابط يوجـد ال -2
الــدور المعمــاري وغيــاب دور المؤسســات  بباإلضــافة لغيــا، ومتــرابط كلــي بشــكل للمنطقــة

 الحكومية والبلديات.
 المنظمـة غيـر المحـالت أمـام والبوابـات والدعائيـة اإلعالنيـة واللوحـات المظـالت تشـكل -3

لمنطقـة ميـدان  والجماليـة البصـرية الصـورة تشـويه علـى تعمـل التـي العوامـل أبـرز والعشـوائية
 عدم إلى وتؤدي مالمحها وتغير ,للمباني المعماري الطراز تطمس أنها حيث الجندي المجهول

العديـد مـن مـواد التشـطيب  انسـجام وعـدم بينهـا لـوني تنـافر وٕاحـداث البصـري النظـر خـط تـرابط
، والتـي تسـتوجب تـدخل للمنطقة العام للمحيط المعماري الطراز مع الحديثة كواجهات االلمنيوم

 الدولة (البلدية) لتنظيمها وذلك لغرض جلب المنفعة.

 



 بغزة منطقة الجندي المجهوللحالة دراسية    - دراسة تحليلية للتلوث البصري في مدينة غزة
 

 

 

101 

 .والقوانين التخطيط، لغياب نظًرا البصرية، واالستمرارية التجانس وجود عدم -4
 التصـميم أنمـاط فيهـا تتعـدد حيـث موحـد، معمـاري وطـابع شخصـية إلـى الدراسـة منطقـة تفتقـد -5

 .فيها مرت التي والتغيرات التطور المتسارع في استخدام التكنولوجيا عن الناجمة
بجانب كون األرصفة ذات تشكيالت كبيـرة ومختلفـة ممـا ادى لكونهـا احـد الملوثـات البصـرية   -6

 ازدحـام علـى يعمـل ممـا الشـارع، إلى المواطن ونزول الحركة، من الحد على تعمل فإنها أيضا
 .البضائع لعرض األرصفة استخدام بسبب الموصالت حركة

للمنشــأة.  دور التكلفــة الماديــة فــي تحديــد مــواد التشــطيب النهائيــة، والتــي تحــدد الشــكل العــام -7
شـكًال جمـيًال  علـى المبنـىفأحيانًا يقف المالك حـائًال دون اعتمـاد مـواد تشـطيب معينـة تضـفي 

المعمـاري المصـمم فـي  ويفضل مواد أخرى أقل تكلفة وجماًال قد تشوه المبنى. وهنا يكمن دور
  .إقناع المالك باعتماد مواد تحقق للمبنى جماله ورقي تصميمه

المعمــاري  فيقــدم ،تنفيــذ واجهــات المبنــى مخالفــة للواجهــات التــي تــم اعتمادهــا مــن قبــل البلديــة -8
لكن عند التنفيـذ  مع المشروع منظور للواجهة الرئيسية مثًال لالعتماد من قبل البلدية،المصمم 

الشكل أو األلوان دون دراسـة،  يقوم المالك بتنفيذ واجهة مخالفة تمامًا لما تم اعتماده سواء في
  .مما يشوه المبنى ويؤثر على ما حوله من مبان

البنــاء  هــات وٕاعطــاء المجــال األوســع لمــوادغيــاب الجماليــات فــي التصــميمات الحديثــة للواج -9
واجهـات المبنـى  إلبراز واجهات المباني واعتماد المعماري المصمم على تلك المواد في إخراج

  .دون بذل مجهود إلبراز جماليات المبنى المعمارية

 

 بصريا المدينة بمستوى لالرتقاء المقترح والمنهج التوصيات 5-2
o وتنظيم المعماري والتصميمبالتخطيط الخاصة والتشريعات القوانين تقويم إعادة فى البحث 

 إلـى باإلضـافة االسـتثناءات إلغـاء و حاليـا الموجـودة الثغـرات سـد يضـمن ، بحيـثالمبـاني
 والجمالية واالنشائية الوظيفية المستويات على كافة للعمران الضرورية االحتياجات تحقيق
 مـواد و الكثافـات البنائيـة معـه تضـمن متـوازن بشـكل واالقتصـادية واالجتماعيـة والبيئيـة
 علـى والحفـاظ الجماليـة القيم مراعاة مع المعماري الطابع و الخارجية والتشطيبات اإلنشاء
 . والبيئي البصري عناصر التشكيل أصول

o عليهـا تعـرض مدينـة كـل فـى الجميلـة والفنـون والعمـارة للتخطـيط عليـا لجـان تشـكيل 
 وفـى الرئيسـية والطـرق والميـادين السـاحات علـى مسـتوى وذلـك التصـميمية المشـروعات

 عـن بـاإلعالن مـع االهتمـام والتراثيـة، التاريخيـة المناطق وفى المميز الطابع ذات األحياء
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 مـع للمتميـزين حـافزا لتكـون والهيئـات المؤسسـات قبـل مـن والمعماريـة الفنيـة المسـابقات
 وموجة البصرى التلوث مشكلة احتواء يتم حتى لهم، المتميزة التصميمات تشجيعهم بتنفيذ

 .هاعمواق تناسب ال والتي المباني في المتردية التصميمات

o المهمـالت إلقـاء علـى العقوبـات وتشـديد العامـة النظافـة حمايـة قـوانين صـياغة إعـادة 
 عمليـات تجـرم التـي القـوانين سـن مـع والخاصـة، والفراغـات العامـة الطـرق فـى والمخلفـات

 بمراقبـة يقـوم رقـابي تكليـف جهـاز مـع فـراداأل قبـل مـن المتعمـد البصـري والتلـوث هالتشـوي
 . للمدينة العام المظهر على حفاظا الفورية الجزاءات وتوقيع المخالفات

o فـي الدراسـية المـواد ضـمن الفنـي التـذوق مـواد تتضـمن بحيـث العـام التعلـيم بـرامج تطـوير 
 مـع بهـا، المتصـلة واألنشـطة اإلبداعيـة القـدرات تنميـة وتشـجيع مـع التعلـيم مراحـل جميـع
 فى األعمار بجميع األفرادلدى  والجمالية الدينية القيم وتعميق الثقافي الوعي غرس مراعاة
والتوعيـة  المعماريـة الثقافـة ونشـر ، الـخ.. والنـوادى والكنـائس والمسـاجد والمـدارس المنـازل
 .والمرئية والمسموعة المقروءة االعالمية وسائل توجيه خالل من والفنية الجمالية

o  أكثـــرة بـــالمخطط الهيكلـــي ليكـــون المعماريـــيجـــب اعـــادة النظـــر فـــي مفهـــوم تجميـــل البيئـــة 
المنتزهـات. بـل  وٕاقامـةشمولية. حيث ال يجب ان يقتصر ذلك فقط على عملية التخضـير 

شـامل ليغطـي ة بمفهومهـا الالمعماري ةالبيئأهمية تجميل  إلىيجب ان يشمل كذلك ويشير 
كافة العناصر المكونة لها من مبان ومنشآت. شوارع وممرات مشاة، ساحات وميادين لما 
لـذلك مـن اثـر واضـح علـى الصـورة البصـرية للمدنيـة ونوعيـة المجـال البصـري، وان يسـلط 

 الضوء كذلك على أهمية تنفيذ الدراسات الخاصة بتقييم الصورة البصرية .

o لمشـــاريع التجميليـــة مـــع التركيـــز علـــى تنميـــة دور القطـــاع ايجـــاد مصـــادر اخـــرى لتمويـــل ا
الخــاص فــي هــذا المجــال، والــذي يمكــن ان يســاهم بشــكل مباشــر وكبيــر فــي تجميــل البيئــة 

ة شــريطة ان تتــوفر الضــوابط الالزمــة التــي تســمح لــه القيــام بهــذا الــدور مقابــل ان المعماريــ
 على المدى البعيد .يكون هناك مردود مادي وعائد يغطي تكلفة تلك المشاريع 

o  مشـــاريع التجميـــل وانعكاســـاتها االجتماعيـــة  بأهميـــةتنميـــة الـــوعي البيئـــي لـــدى المـــواطنين
وتفعيــــل دورهــــم فــــي  األســــاليب بمختلــــفواالقتصــــادية علــــى حيــــاتهم اليوميــــة وتشــــجيعهم 

 المشاركة في تنفيذ هذه النوعية من المشاريع .
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o لتـي تهـدف الـى حمايـة البيئـة والمحافظـة العمل على تطوير الخطط والدراسات التجميليـة ا
 عليها والعمل على تطبيقها وفقا لما هو مخطط له .

o   صــريحة للمكاتــب االستشــارية بضــرورة مراعــاة الظــروف المحليــة  تعليمــات إصــداريجــب
وعناصــر العمــارة التقليديــة وابرازهــا فــي تصــميم المبــاني والعمــل علــى تطويرهــا ومواءمتهــا 
للظروف المحلية بما يحقق االهداف المنشودة، وعلى ان ال يحـد ذلـك مـن عمليـة االبـداع 

 المعماري ومواكبة التكنولوجيا الحديثة .

o  يـــد منـــاطق معينـــة يلـــزم مـــالك عقاراتهـــا ومبانيهـــا بمراعـــاة الطـــابع المعمـــاري المحلـــي تحد
وذلـك مـن خـالل وضـع خطـوط عريضـة ومعـايير عامـة، تحـدد طبيعـة  ،المنشود للمنطقـة 

ة للمباني المقترح اقامتها في هذه المناطق حتى تصبح مثال يحتذى بـه المعماريالتصاميم 
 يستفاد من ايجابياته .

o االلتزام بالطــــابع المعمــــاري المحلــــي وذلــــك بمراعــــاة الظــــروف بــــت بعيــــدة المــــدى االجــــراءا
 المعمـــاريالمحليـــة مـــن بيئيـــة وحضـــارية عنـــد تنفيـــذ مختلـــف مشـــاريع التخطـــيط والتصـــميم 

 بأنماطـــهالخاصـــة بالمـــدن والمنـــاطق والشـــوارع المقترحـــة ومراعـــاة تراثنـــا المعمـــاري العريـــق 
 وطرزه المختلفة .

o وعيــة للمــواطنين والمــالك واالشــخاص ذات العالقــة بأهميــة الحفــاظ ضــرورة عمــل بــرامج ت
على الطابع المعماري المحلـي واحيـاؤه وتعريفـه وتوضـيح كيفيـة اسـتخدامه واالسـتفادة منـه 
في تصميم مبانينا ، وذلك عن طريق اقامة الندوات التخصصية وعمل البرامج التلفزيونية 

 جال .المختلفة واالصدارات الدورية في هذا الم

o   تشجيع استخدام هذا الطابع الخاص والمميز وذلك عن طريق تقديم جوائز تقديريـة تمـنح
 لمالك مبان توفرت فيها عناصر ومقومات العمارة المحلية.

o  دعـم الجمعيــات المهنيـة والمؤسســات االكاديميــة التـي تعنــي بشــؤون التخطـيط والعمــارة فــي
، وتوفر كافة وسائل الدعم الفنـي المطلـوب المنطقة وذلك حتى تكون كأداة تقييم وتطوير 

 لتصحيح المسار وتقويمه .
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 :قدمةم

ـــه انجـــاز الجانـــب التطبيقـــي مـــن  ـــتم مـــن خالل ـــة الدراســـة وٕاجراءاتهـــا محـــورا رئيســـيا ي تعتبـــر منهجي

الدراســة، وعــن طريقهــا يــتم الحصــول علــى البيانــات المطلوبــة إلجــراء التحليــل اإلحصــائي للتوصــل 

 إلى النتائج التي يتم تفسيرها في ضوء أدبيـات الدراسـة المتعلقـة بموضـوع الدراسـة، وبالتـالي تحقـق

 األهداف التي تسعى إلى تحقيقها. 

الدراســــة، وكــــذلك أداة الدراســــة وعينــــة ومجتمــــع  متبــــعنهج الللمــــتنــــاول هــــذا الفصــــل وصــــفا حيــــث 

، ومـدى صـدقها وثباتهـا. كمـا يتضـمن وصـفا وكيفيـة بنائهـا وتطويرهـا عـدادهاإالمستخدمة وطريقة 

واألدوات التـي اسـتخدمها لجمـع أداة الدراسة وتقنينهـا،  تصميمفي  الباحثبها م لإلجراءات التي قا

ـــات الدراســـة،  ـــل ابيان لبيانـــات وينتهـــي الفصـــل بالمعالجـــات اإلحصـــائية التـــي اســـتخدمت فـــي تحلي

 .يلي وصف لهذه اإلجراءات اوفيم، واستخالص النتائج

 أسلوب الدارسة:

المـنهج الوصـفي الباحـث ستخدم ابناءا على طبيعة الدراسة واألهداف التي تسعى إلى تحقيقها فقد 

، والذي يعتمد على دراسة الظاهرة كما توجد في الواقع ويهتم بوصفها وصـفا دقيقـا ويعبـر التحليلي

عنهــا تعبيــرا كيفيــا وكميــا، كمــا ال يكتفــي هــذا المــنهج عنــد جمــع المعلومــات المتعلقــة بالظــاهرة مــن 

ى التحليل والـربط والتفسـير للوصـول إلـى أجل استقصاء مظاهرها وعالقاتها المختلفة، بل يتعداه إل

 .يزيد بها رصيد المعرفة عن الموضوعاستنتاجات يبني عليها التصور المقترح بحيث 

 وقد استخدم الباحث مصدرين أساسين للمعلومات:

 : المصادر الثانوية .3
  الدراسة :مجتمع 

يعـــرف بأنـــه جميـــع مفـــردات الظـــاهرة التـــي يدرســـها الباحـــث، وبـــذلك فـــان مجتمـــع مجتمـــع الدراســـة 

الدراســة هــو جميــع األفــراد أو األشــياء الــذين يكونــون موضــوع مشــكلة الدراســة. وبنــاءا علــى مشــكلة 

الدراسة وأهدافها فان المجتمع المستهدف الفئات التي تتردد على المكان في اوقات مختلفة لدراسة 

 لصورة الذهنية امكونة لديهم. هدف الزيارة وا
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 عينة الدراسة:

على مجتمع الدراسة  إستبانة 160تم توزيع حيث ، العينة العشوائية قام الباحث باستخدام طريقة

  %.87.5استبانة بنسبة  140استرداد وقد تم 

 عينة الدراسة حسب الجنستوزيع  -

 الجنس ):1جدول (

 النسبة المئوية % العدد الجنس

 76.4 107 ذكر

 23.6 33 أنثى

 100.0 140 المجموع

  إناث. %23.6 الباقي بينماذكور،  من عينة الدراسة% 76.4ما نسبته ) أن 1يتضح من جدول (
 عينة الدراسة حسب المؤهل العلميتوزيع  -

 المؤهل العلمي):2جدول (

 النسبة المئوية % العدد المؤهل العلمي

 2.1 3 ثانوية عامة فأقل

 2.9 4 دبلوم

 75.7 106 بكالوريوس

 15.0 21 ماجستير

 4.3 6 دكتوراه

 100.0 140 المجموع

 ،ثانويــة عامــة فأقــلمــؤهلهم العلمـي  الدراســة مــن عينـة% 2.1) أن مـا نســبته 2(يتضـح مــن جــدول 

مـــــؤهلهم العلمـــــي  %15.0، بكـــــالوريوسمـــــؤهلهم العلمـــــي  %75.7 ،دبلـــــوممـــــؤهلهم العلمـــــي  2.9%

 . دكتوراهمؤهلهم العلمي  %4.3، بينما ماجستير
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 حسب العمرعينة الدراسة توزيع  -

 63سنة إلى 18من خالل نتائج التحليل اإلحصائي تبين أن أعمار العينة المستهدفة تتراوح بين 

  سنوات. 9سنة وانحراف معياري  28سنة بمتوسط حسابي 

 صدق االستبيان:

قام الباحث بالتأكد من قد وضعت لقياسه، و يقصد بصدق اإلستبانة أن تقيس أسئلة اإلستبانة ما  

 صدق المقياس: خالل 

 Internal Validityأوال: االتساق الداخلي 

يقصد بصدق االتساق الداخلي مدى اتساق كل فقرة من فقرات اإلستبانة مع المجال الذي تنتمي 

ل حساب إلية هذه الفقرة، وقد قام الباحث بحساب االتساق الداخلي لإلستبانة وذلك من خال

 معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجاالت اإلستبانة والدرجة الكلية للمجال نفسه.

" والدرجة الكلية  جمال المكان"  مجالاالرتباط بين كل فقرة من فقرات  ) معامل1جدول (يوضح 

وبذلك يعتبر  α= 0.05، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوي معنوية للمجال

 المجال صادق لما وضع لقياسه.
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 )1جدول (

 والدرجة الكلية للمجال"  جمال المكان" مجال االرتباط بين كل فقرة من فقرات  معامل

ل  الفقرة م
عام

م
ون

رس
بي

 

اط
رتب

لال
 

 
 )

Si
g

(. 

 0.000* 726. تتمتع واجهات المباني القائمة بجمال وتميز  .1

 0.000* 623. أو تناغم ارتفاعات المباني المتجاورة بشكل متناسق تناسب وتناسق  .2

 0.000* 715. االنسجام والتجانس بـين أجزاء المبنى الواحد ُيعـطي راحة بصرية للعين.  .3

4.  
تــتكـامل مع بعضها البعـض بشكل جـيد لتـشكيل عالقات المباني المجاورة 

 مظهر بسيط ولوحة جمالية.
.644 *0.000 

 0.000* 642. اللوحات الدعائية للمحالت متناسقة  .5

 0.000* 736. ألوان  المكان من واجهات وارضيات ودرابزينات وانارة جميلة و متناسقة  .6

7.  
استخدام المواد الحديثة في التشطيب كواجهات األلمنيوم بألوانها المختلفة 

 مناسب وجميل
.525 *0.000 

8.  
 الوسط المحيطتناسب منطقة النصب التذكاري مع 

 منطقة النصب التذكاري جميل ومناسب للمنطقة
.562 *0.000 

 0.000* 515. األشجار في الميدان مناسبة وجميلة  .9

 . α=0.05االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة  *

األماكن التي تضفي جماال في "  مجالاالرتباط بين كل فقرة من فقرات  ) معامل2جدول (يوضح 

، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة " والدرجة الكلية للمجال الجندي المجهولمنطقة 

 وبذلك يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسه. α= 0.05عند مستوي معنوية 
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 )2جدول (

األماكن التي تضفي جماال في منطقة الجندي " مجال االرتباط بين كل فقرة من فقرات  معامل

 والدرجة الكلية للمجال"  المجهول

ل  الفقرة م
عام

م
ون

رس
بي

 

اط
رتب

لال
ة ( 

الي
حتم

 اال
مة

لقي
ا

Si
g

(. 

 0.000* 650. العناصر النباتية واألشجار  .1

 0.000* 689. الطراز المعماري للواجهات الخارجية للمباني  .2

 0.000* 771. النصب التذكاري والساحات العامة   .3

 0.000* 708. المناطق الترفيهية والمقاهي  .4

 0.000* 727. اللوحات الدعائية وواجهات المحالت التجارية  .5

 0.000* 468. عربات البيع المتنقلة    .6

 0.000* 450. وجود األبراج العالية كبرج بنك فلسطين وبرج الشروق  .7

 . α=0.05االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة  *

" والدرجة  البلدية تقوم بواجبها"  مجالاالرتباط بين كل فقرة من فقرات  ) معامل3جدول (يوضح 

وبذلك  α= 0.05، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوي معنوية الكلية للمجال

 يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسه.
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 )3جدول (

 والدرجة الكلية للمجال" البلدية تقوم بواجبها " مجال االرتباط بين كل فقرة من فقرات  معامل

ل  الفقرة م
عام

م
ون

رس
بي

 

اط
رتب

لال
ة ( 

الي
حتم

 اال
مة

لقي
ا

Si
g

(. 

 0.000* 804. تنظيم البناء من خالل قوانين خاصة تراعي خصوصية المنطقة  .1

2.  
العمل على زيادة الوعي الجمالي ألصحاب البنايات والمحال التجارية من 

 خالل نشاطات دورية
.849 *0.000 

 0.000* 709. المحافظة على نظافة المكان وتنسيقه  .3

 0.000* 812. العمل على ترميم بعض العناصر المتهالكة والقديمة  .4

 0.000* 804. السعي لتطوير المنطقة وجعلها عنصر جذب  .5

 0.000* 669. عربات البيع المتنقلة    .6

 . α=0.05االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة  *
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 Structure Validity البنائيثانيا: الصدق 

يعتبر الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة الذي يقيس مدى تحقق األهداف التي تريد األداة 

الوصول إليها، ويبين مدي ارتباط كل مجال من مجاالت الدراسة بالدرجة الكلية لفقرات 

 اإلستبانة.

وبذلك  α= 0.05عند مستوي معنوية ) أن جميع معامالت االرتباط دالة إحصائيًا 4يبين جدول (

 لقياسه. تصادقه لما وضعالمجاالت عتبر ت

 )4جدول (

 والدرجة الكلية لإلستبانة المجاالتدرجة  معامل االرتباط بين

 المجال
 بيرسونمعامل 

 لالرتباط

القيمة 

  (.Sig)االحتمالية

 0.000* 848. جمال المكان

 0.000* 836. األماكن التي تضفي جماال في منطقة الجندي المجهول

 0.000* 839. البلدية تقوم بواجبها

 . α=0.05االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة *        

  

  :Reliabilityثبات اإلستبانة 

يقصد بثبات اإلستبانة أن تعطي هذه اإلستبانة نفس النتيجة لو تم إعادة توزيع اإلستبانة أكثر من 

مرة تحت نفس الظروف والشروط، أو بعبارة أخرى أن ثبات اإلستبانة يعني االستقرار في نتائج 

الل فترات عدة مرات خ األفراداإلستبانة وعدم تغييرها بشكل كبير فيما لو تم إعادة توزيعها على 

 زمنية معينة.
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 نة الدراسة من خالل:وقد تحقق الباحث من ثبات إستبا

 :Cronbach's Alpha Coefficient معامل ألفا كرونباخ  

اســتخدم الباحــث طريقــة ألفــا كرونبــاخ لقيــاس ثبــات اإلســتبانة، وكانــت النتــائج كمــا هــي مبينــة فــي 

 ).5جدول (

 )5جدول (

 اإلستبانة معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات

 المجال
عدد 

 الفقرات

معامل ألفا 

 كرونباخ

الصدق 

 *الذاتي

 0.902 0.813 9 جمال المكان

 0.874 0.764 7 األماكن التي تضفي جماال في منطقة الجندي المجهول

 0.931 0.867 6 البلدية تقوم بواجبها

 0.950 0.903 22 المجاالت معا

 = الجذر التربيعي الموجب لمعامل ألفا كرونباخ الصدق الذاتي*

 

) أن قيمة معامل ألفا كرونباخ مرتفعة لكل مجال حيـث ؟واضح من النتائج الموضحة في جدول (

الصــدق ). وكــذلك قيمــة 0.903لجميـع فقــرات اإلســتبانة ( بينمــا بلغــت) 0.867 ،0.764تتـراوح بــين (

لجميــع فقــرات اإلســتبانة  بلغــت بينمــا )0.874،0.931مرتفعــة لكــل مجــال حيــث تتــراوح بــين ( الــذاتي

 مرتفع. الثبات) وهذا يعنى أن معامل 0.950(
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إســتبانة كــون الباحــث قــد تأكــد مــن صــدق وثبــات . ويتكــون اإلســتبانة فــي صــورتها النهائيــة بــذلك و 

سئلة الدراسة مما يجعله على ثقة تامة بصحة اإلستبانة وصالحيتها لتحليل النتائج واإلجابة على أ

 الدراسة.

 المعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:

 Statistical Package forتفريـغ وتحليـل اإلسـتبانة مـن خـالل برنـامج التحليـل اإلحصـائي تـم 

the Social Sciences  (SPSS). 

 :Normality Distribution Test اختبار التوزيع الطبيعي  

الختبار  K-S) (  Kolmogorov-Smirnov Test سمرنوف - اختبار كولمجوروف تم استخدام

فـي جـدول ، وكانـت النتـائج كمـا هـي مبينـة ما إذا كانـت البيانـات تتبـع التوزيـع الطبيعـي مـن عدمـه

)6.( 

 )6جدول (

 التوزيع الطبيعييوضح نتائج اختبار 

القيمة االحتمالية  المجال
(Sig.) 

 0.491 جمال المكان

 0.548 في منطقة الجندي المجهول األماكن التي تضفي جماال

 0.418 البلدية تقوم بواجبها

 

مسـتوى الداللـة من  أكبر (.Sig)) أن القيمة االحتمالية 6واضح من النتائج الموضحة في جدول (

0.05α سـيتم اسـتخدام  حيـثيتبـع التوزيـع الطبيعـي،  تالمجـاال هـذهوبذلك فإن توزيـع البيانـات ل =

 االختبارات المعلمية. 
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 تم استخدام األدوات اإلحصائية التالية:

 .النسب المئوية والتكرارات -1

 . والمتوسط الحسابي النسبي المتوسط الحسابي -2

 .لمعرفة ثبات فقرات اإلستبانة، )Cronbach's Alphaاختبار ألفا كرونباخ( -3

 K-S) (   : Kolmogorov-Smirnov Test سـمرنوف - اختبار كولمجـوروف استخدام -4

 .ما إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه يستخدم هذا االختبار لمعرفة

) لقيــــاس درجــــة Pearson Correlation Coefficientمعامــــل ارتبــــاط بيرســــون ( -5

لحسـاب  تـم اسـتخدامهوقـد  .االختبار على دراسة العالقـة بـين متغيـرينهذا االرتباط: يقوم 

 والصدق البنائي لالستبانة. االتساق الداخلي

) لمعرفـة مـا إذا كانـت متوسـط درجـة االسـتجابة T-Test( في حالـة عينـة واحـدة Tاختبار  -6

أم زادت أو قلــت عــن ذلــك. ولقــد تــم اســتخدامه للتأكــد مــن  3قــد وصــلت إلــي الحيــاد وهــي 

 .لبعض أسئلة الدراسةداللة المتوسط 
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 نموذج اإلستبانة

 

 

 

 زةـــالمية غــامعة اإلســالج

 ياـات العلــــادة الدراســــعم

 ةـدســــــــــالهـن يةـــــــــــكل

 ماريةــالمعـ الهندسة مــــقس

 

 ماجستير هندسة معـمارية – لميـع ثـلبح الموضوع: استبـيان

 

 وبركاته، اهللا ورحمة عليكم السالم

إشـراف  تحـت ،الناحيـة الجماليـة والبصـرية لمنطقـة الجنـدي المجهـول وذلـكتطوير  دراسة إلى االستبانة هذهموضوع  فهدُ ي

 اإلسـالمية بالجامعـة المعــمارية الهندسـة في الماجستير درجة وذلك لنيل ،مصطفى الفرا والدكتور عبد الكريم محسن الدكتور

 .بغـزة

وموضوعـية وذلك بوضع إشـارة فـي الخانـة التـي ترونهـا أسئلتها بدقة  على واإلجابة االستبانة هذه على رجى التكرم واإلطالعيُ 

 مناسبة.

 العـلمي. البحث ألغـراض إال تستخدم لن قبلكم من قـدمةالمُ  والمعلومات البيانات كافة

 

 والتـقـدير، االحـترام فائـق بقبول وتـفـضلوا

 

 الباحث/ أحمد جميل شامية
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جــاءت هــذه اإلســتبانة لدراســة اســتطالع آراء الســكان  راحــة بجمــال المدينــة ومــا تحققــه مــنمــن منطلــق االهتمــام 

القيمـة  فـي غيـاب الجماليـة المناسـبة تـوفير البيئـةالساكنين والمستخدمين لمنطقة الدراسة ( منطقة الجنـدي المجهـول ) وذلـك ل

لتـربطهم بالمكـان تاريخيـا وحضـاريا،  النـاسوما تتركه مـن اثـر نفسـي فـي نفـوس لبعض المباني في منطقة الدراسة،  البصرية

نتمنـــى مـــنكم تعبئـــة االســـتبيان المرفـــق بهـــذا  لـــذلك ،لمـــواد تشـــطيبات حديثـــة بجانـــب المـــواد القديمـــةباإلضـــافة لظهـــور أنمـــاط 

 . تقييم الوضع الراهنالخصوص للحصول على آرائكم وبالتالي مساعدتنا في 

 

 

 

 

 

 

 

 يرجى تعبئة البيانات التالية مع التوضيح ان أمكن:

 فترة زيارة منطقة الدراسة  في اغلب األوقات            -1

        كالهما                   مساءً                            حأً صبا            

  (سبب الزيارة)............................................................. :ان كان هنالك توضيح للزيارة    

 التجول  في منطقة  الدراسة في أغلب األوقات ( منطقة الجندي المجهول ): -2 

                   بالسيارة                            مشيا على األقدام             

 .....................................أخرى          

 عدد ساعات المشي خالل اليوم لمنطقة الدراسة طيلة ايام األسبوع:-في حال التجول مشيا على األقدام    -3

    ساعة  3أكثر من                   ساعة                             2-3اقل من ساعة  

 توضيح الغرض من المشي....................................................................................     

 عدد ساعات المكوث في المنطقة في أغلب األوقات -4 

                ساعات  3اكثر من                   ساعات                            1-3 اقل من ساعة     

     مالحظات:.......................................................................................................     

 

 

  .................... أنثى/    ................ ذكر/   ................................ اإلسم: (إذا رغبت)   

  .................................................................................................... نوانالع   

 مستوى التعليم .........................................................   

   ................................................................ المهنة    

  ................................................................. السن    
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 مالحظات حول التقييم :

 بشكل كبير جدا -5    بشكل كبير  -4 متوسط      -3      ضعيف -2      ال يوجد -1

 ) 2أو  1الرجاء إضافة أية مالحظات تراها مهمة في العمود الخاص بالمالحظات: (مثال ان توضح السبب الختيار تقييم بالمستوى 

 مالحظات
 التقييم

 1 2 3 4 5 اسئلة حول جمال المكان -1

 1 بجمال وتميز واجهات المباني القائمة تتمتع □ □ □ □ □ 

المتجاورة بشكل  ارتفاعات المباني وتناسق أو تناغم تناسب □ □ □ □ □ 
 متناسق

2 

ُيعـطي راحة  الواحد االنسجام والتجانس بـين أجزاء المبنى □ □ □ □ □ 
 بصرية للعين.

3 

 تــتكـامل مع بعضها البعـضعالقات المباني المجاورة  □ □ □ □ □ 
 .ولوحة جمالية بشكل جـيد لتـشكيل مظهر بسيط

4 

 5 اللوحات الدعائية للمحالت متناسقة □ □ □ □ □ 

المكان من واجهات وارضيات ودرابزينات وانارة  ألوان  □ □ □ □ □ 
 جميلة و متناسقة

6 

استخدام المواد الحديثة في التشطيب كواجهات األلمنيوم  □ □ □ □ □ 
 مناسب وجميلبألوانها المختلفة 

7 

 □ □ □ □ □ 
 تناسب منطقة النصب التذكاري مع الوسط المحيط

 منطقة النصب التذكاري جميل ومناسب للمنطقة
8 

 9 األشجار في الميدان مناسبة وجميلة □ □ □ □ □ 

 

 مالحظات
 التقييم

 1 2 3 4 5 األماكن التي تضفي جماال في منطقة الجندي المجهول -2

 1 العناصر النباتية واألشجار □ □ □ □ □ 

 2 الطراز المعماري للواجهات الخارجية للمباني □ □ □ □ □ 

 3 النصب التذكاري والساحات العامة  □ □ □ □ □ 

 4 والمقاهيالمناطق الترفيهية  □ □ □ □ □ 

 5 اللوحات الدعائية وواجهات المحالت التجارية □ □ □ □ □ 
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 6 عربات البيع المتنقلة   □ □ □ □ □ 

 7 وجود األبراج العالية كبرج بنك فلسطين وبرج الشروق □ □ □ □ □ 

 مالحظات
 التقييم

 1 2 3 4 5 البلدية تقوم بواجبها من خالل  انهل تعتقد  -1

تنظيم البناء من خالل قوانين خاصة تراعي خصوصية  □ □ □ □ □ 
 المنطقة

1 

الوعي الجمالي ألصحاب البنايات العمل على زيادة  □ □ □ □ □ 
 والمحال التجارية من خالل نشاطات دورية

2 

 3 المحافظة على نظافة المكان وتنسيقه □ □ □ □ □ 

 4 العمل على ترميم بعض العناصر المتهالكة والقديمة □ □ □ □ □ 

 5 السعي لتطوير المنطقة وجعلها عنصر جذب □ □ □ □ □ 

 6 عربات البيع المتنقلة   □ □ □ □ □ 

 

 :هل تعتقد ان العناصر التالية موجودة في منطقة الجندي المجهول وما مدى الحاجة إليها

 العنصر تسلسل
 درجة الحاجة للعنصر وجود العنصر

 درجة قليلة درجة متوسطة بدرجة كبيرة ال نعم

      األشجار 1

      حواجز األرصفة 2

      المقاعد 3

      اعمدة اإلنارات 4

      اللوحات اإلرشادية 5

      حاويات القمامة 6

      عناصر مائية ونوافير 7

عناصر نحتية ومعلم   8
      تذكاري

      دورات مياه عامة 9

 



 بغزة منطقة الجندي المجهوللحالة دراسية    - دراسة تحليلية للتلوث البصري في مدينة غزة
 

 

 

122 

 

 :الرجاء ابداء الراي فيما يلي

 تميز الممرات لكل محل تجاري بتبليطات مختلفة  عن المحل المجاور تعتبر .1
                    نوع من التشوه البصري للمنطقة                    نوع من التميز والجمال  

 

 يمكن حله من خالل:للواجهات  واختالف األلوان هل تعتقد ان حل مشكلة تناقض .2
 

  ج موحد للوحات الدعائيةوذتوحيد كافة األلوان للبوابات ووضع نم 

   لبلدية إلعطاء ابعضها بشكل نسبي بحيث تشرف عليه جهة كتنظبم األلوان وتوحيد

 الترخيص المناسب لشكل الدعاية واختيار اللون بناءا على األلوان والتصميمات المجاورة

 والمحال التجارية فلكل اجتهاده وتنافسه ليكون األفضل من  البنايات أصحاب تقييدعدم

 خالل اختيار االلوان واللوحات الدعائية

 

 اآلليةقانونا يمنع من خالله الحركة  البلدية او الجهات المختصة الممكن ان تتخذ هل من .3
 ؟بالسيارات داخل منطقة الجندي المجهول

 

نعم خالل فترة معينة  كفترة المساء       ال 
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