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 البحث ممخص

ما يتعمؽ بمواد البنػاء المعاصػرة، التػي في، وخاصة المتعددةإف التطور المتسارع في عالـ التكنولوجيا 
تنتمػي ليويػة ال ظيػرت بأشػكاليا المتشػابية المعماري حيث المبػاني عمى الطابع  التأثير الواضحليا 

عػػػػف الييمنػػػػة ، وعبػػػػرت ىػػػػذه المبػػػػاني بتكوينيػػػػا ومقاييسػػػػيا باألشػػػػكاؿ الغربيػػػػة تػػػػأثرت، حيػػػػث معينػػػػة
يويػػػة العمػػػى  حيػػػث أثػػػر سػػػمباالعػػػالـ، بػػػاقي دوؿ ك االقتصػػػادية، وقػػػد تػػػأثر قطػػػاع غػػػزة بيػػػذا التطػػػور

 المعاصػػػػرة فػػػػي ابرازىػػػػاالتكنولوجيػػػػا الفمسػػػػطينية الثقافيػػػػة وتسػػػػخير  يويػػػػةالتحديػػػػد  ويمكػػػػفالفمسػػػػطينية 
مػف ف، الػبالد المجػاورةميزىػا عػف الذي يبيا  حيث تفتقد لطابع المعماري الخاصوخاصة مدينة غزة، 

دراسػة تػأثير التكنولوجيػا البنػاء المعاصػرة عمػي  عمىستعتمد  التيفكرة ىذا البحث أىمية ىنا ظيرت 
لؾ العمػػؿ عمػػى ذوكػػالتكػػويف الشػػكمي والفراغػػي لممبػػاني السػػكنية لمدينػػة غػػزة،  الطػػابع المعمػػاري فػػي
 يرقػػى ىػػذاىػػذه التكنولوجيػػا فػػي خدمػػة الطػػابع المعمػػاري لمدينػػة غػػزة، ولكػػي  توضػػيح سػػبؿ توظيػػؼ

الباحػػث منيجيػػة عمميػػة  اتبػػع كػػؿ مػػف لػػو عالقػػة بيػػذا المجػػاؿالبحػػث بنتيجػػة ذات قيمػػة يسػػتفيد منيػػا 
اسػتخداـ المػني  الباحػث الع آراء السكاف والمسئوليف، وعمى لنظرية وعمى استطدراسة االقائمة عمى 

تقػػدـ تكنولوجيػػا البنػػاء عمييػػا، طػػابع المعمػػاري لمدينػػة غػػزة وعمػػى تػػأثير التعػػرؼ عمػػى الالتػػاريخي فػػي 
الطػػػابع المعمػػػاري  عمػػػىكيفيػػػة اسػػػتخداـ ىػػػذه التكنولوجيػػػا فػػػي الحفػػػاظ فػػػي وتكمػػػف المشػػػكمة البحثيػػػة 

الداخميػة  الفراغاتا الخارجي، وتتضمف أيضا أىمية يسكنية في مدينة غزة، مف خالؿ شكمممباني الل
المػػني  التحميمػػي  اتبػػع الباحػػث، كمػػا تبػػرز ىويػػة وثقافػػة المجتمػػعمبػػاني السػػكنية لممبػػاني السػػكنية، وال

ئمػة واقع  الطابع المعماري لمدينة غزة وأىػـ المشػاكؿ التػي يعػاني منيػا، ومػد  مالوتحميؿ الوصفي 
دراسػػة الطػػابع المعمػػاري فػػي األزمنػػة المتتاليػػة تقػػدـ تكنولوجيػػا البنػػاء المعاصػػرة ليػػذا الواقػػع، ومػػف ثػػـ 

ووضعيا كمقياس  مدينة غزة الستنباط طابعيا المعماري التي قامت عمييا ىذه العمارة، عاشتياالتي 
ض األبنيػة السػكنية فػي ليتـ مف خالؿ ىذه المعايير تقييـ مجموعة مف الحاالت الدراسية لتجارب بعػ

التقػػدـ عمميػػة تأصػػيؿ الطػػابع المعمػػاري باسػػتخداميا لتكنولوجيػػا البنػػاء المعاصػػرة ومػػد  فعاليػػة ىػػذا 
 لمحفاظ عمى الطابع المعماري. التقني 
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Abstract 

An analytical study of the impact of contemporary 

construction technology on architectural character of the 

housing buildings 
(Case Study: Gaza City) 

The rapid development in the world of multi-technology, especially with 

regard to construction materials contemporary, which have a clear impact 

on the architectural character where buildings have emerged forms similar 

does not belong to a certain identity, which has affected the Western forms, 

and crossed these buildings have created and standards for economic 

dominance, and the Gaza Strip affected this development like other 

countries in the world, with a negative impact on the Palestinian identity 

can be determined by the Palestinian cultural identity and harnessing 

modern technology to bring it out, especially Gaza city, which lacks its 

own architectural character, which distinguishes it from the neighboring 

country, it is here emerged the importance of the idea of this research, 

which will be based on the study of the effect of contemporary construction 

technology on the character of the architect in the formal composition and 

stereochemistry of the residential buildings of Gaza city, as well as to 

clarify the ways to employ this technology in the architectural character of 

the city of Gaza, service, and so falls short of this research outcome of the 

value of the benefit of everyone involved in this field researcher followed 

scientific methodology the theoretical study and to explore the views of 

residents and officials, and the researcher using the historical method to 

identify the architectural character of the city of Gaza and on the effect of 

offering construction technology on them, and lie research problem in how 

to use this technology to preserve the architectural character of the 

residential buildings in Gaza city, through form the outside, and also 

include the importance of internal voids residential buildings, and 

residential buildings stand out the identity and culture of the community, as 

the researcher followed the analytical descriptive approach and analysis of 

the reality of the architectural character of the city of Gaza and the most 

important problems facing, convenient and the progress of modern 

construction technology to this reality, and then study the architectural 

character in successive times experienced by Gaza city to devise 

architectural character which this architecture, and put it as a measure to be 

through those criteria set of case studies of the experiences of some of the 

residential buildings in rooting the architectural character of the process of 

evaluating their use of technology contemporary construction and the 

effectiveness of the technological advances to preserve the architectural 

character. 
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 المقدمة
 

مػػػف الطػػػابع المعمػػػاري التػػػي تميزىػػػا عػػػف البمػػػداف  األراضػػػي الفمسػػػطينية فػػػيتفتقػػػد المبػػػاني السػػػكنية 
تقػػػدـ رجػػػع فػػػي ي بػػػدأت تتػػػدىور تػػػدريجيا وذلػػػؾمػػػف أنيػػػا  ةيػػػا وىويتيػػػا الفمسػػػطينيالمجػػػاورة فػػػي ثقافت

التكنولػػوجي الخاصػػة المػػواد البنػػاء التػػي تػػدخؿ فػػي التشػػكؿ الخػػارجي والفراغػػي، حيػػث يشػػكؿ الطػػابع 
المعمػػػاري تيديػػػدا قويػػػا أمػػػاـ االحػػػتالؿ اإلسػػػرائيمي الػػػذي يعمػػػؿ جاىػػػدا لطمػػػس ىويػػػة وثقافػػػة الشػػػعب 

وذلػػػؾ ألنيػػػا تتحػػػدث عػػػف قصػػػص  أشػػػكاليا ومػػػف ضػػػمنيا المبػػػاني السػػػكنية، الفمسػػػطيني فػػػي جميػػػع
واألحػػداث التػػي مػػرت بيػػا وتجسػػد جػػذور الشػػعب الفمسػػطيني عمػػى مػػر العصػػور، ممػػا يػػدؿ عمػػى أنيػػا 

طػػابع معمػػاري خاصػػة بيػػا وذلػػؾ لموقعيػػا السػػاحمي التػػي فقطػػاع غػػزة لػػو  أرض لمشػػعب الفمسػػطيني، 
ليا طابع معماري مميز حيث تندم  مباني السكنية مع جباليا  تميزىا عف الضفة الغربية التي أيضا

 الصامدة أماـ االحتالؿ اإلسرائيمي، حيث يتأثر الطابع الفمسطيني مع تقدـ التكنولوجيا.
وبمػػػا أف الدراسػػػة سػػػتختص بقطػػػاع غػػػزة فكػػػاف مػػػف الميػػػـ دراسػػػة الطػػػابع المعمػػػاري لمقطػػػاع لمحاولػػػة 

نيػا الطػابع المعمػاري، وكػذلؾ دراسػة عوامػؿ تكنولوجيػا بنػاء الوصوؿ إلى اىـ المشاكؿ التي يعاني م
المعاصػػرة مػػف جميػػع النػػواحي االقتصػػادية والعمميػػة والثقافيػػة، ومػػدي تأثيرىػػا عمػػي الطػػابع المعمػػاري 

 لمدينة غزة.
وطػػرؽ  وىويتيػػاكػػؿ حضػػارة  تكػػويف طػػابعالػػدور األكبػػر فػػي صػػياغة  تقػػد لعبػػ التكنولوجيػػاوبمػػا أف 

غـ مف حدوث بعض المتغيرات االجتماعية واالقتصادية والتقدـ التقني والذي ربمػا بالر ، التعبير عنيا
مػف  أف يػتـ االسػتفادة كاف مف األجدرو يكوف لو تأثير عمى المظير والشكؿ الخارجي لمبيئة المبنية، 

التػػي ال تػػزاؿ فػػي عصػػرنا ىػػذا لخدمػػة فػػي تعزيػػز الطػػابع المعمػػاري لمدينػػة غػػزة  ىػػذه التكنولوجيػػا تقػػدـ
تقػػد لطابعيػػا األصػػيؿ ذات األصػػوؿ العربيػػة المجيػػدة، ولكػػي نحػػافظ عمػػي طابعنػػا وىويتنػػا يجػػب أف تف

في وضع مجموعة مػف القػوانيف واألنظمػة العمرانيػة لتخػدـ نضع توصيات لذوي القرارات والمسئوليف 
 خاصة ومف ثـ توحيدىا عمى كامؿ األراضي الفمسطينية.الطابع المعماري لمدينة غزة 

 حث:الب ميةأى
تيديد تقدـ تكنولوجيػا البنػاء عمػى ىويػة الشػعب الفمسػطيني وعمػى أصػولو مف تنبع أىمية ىذا البحث 

و  ،السػكنية واألبػراجعمػائر المػف  ىذه األرض التي تظيرىا الطابع المعماري في األبنيػة السػكنية في
، قطػػاع غػػزة ي فػػتسػػتقطع نسػػبة كبيػػرة مػػف مسػػاحة األراضػػي  ألنيػػانػػوع مػػف المبػػاني التػػـ اختيػػار ىػػذا 

الػػػػذي التػػػػي عاصػػػػرت األزمنػػػػة السػػػػابقة مػػػػف خػػػػالؿ تشػػػػكيالتيا الخارجيػػػػة التػػػػي تتحػػػػدث عػػػػف الػػػػزمف 
مػدي تػأثير  دراسػةيجػب  ،، ولكي نحافظ عمي ىػذا الطػابع المعمػاري الفمسػطيني لمدينػة غػزةعاصرتو
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مية مدينػػة غػػزة وكيػػؼ يمكػػف لممعمػػاري المعاصػػر أف يسترشػػد بمعػػايير تصػػميىػػذا التقػػدـ عمػػي واقػػع 
التقدـ في تكنولوجيا البنػاء  ىذا واضحة لمحفاظ عمى الطابع المعماري لمدينة غزة، مف خالؿ تسخير

عمى اليوية الفمسطينية المنبثقة مف مبانييػا السػكنية فػي مػدنيا  حفاظالمعاصرة لخدمة ىذا الغرض لم
  وقراىا.

تكنولوجيػػا البنػػاء المعاصػػرة فػػي  واألمثػػؿ ضػػرورة االسػػتغالؿ الجيػػد إلػػىالحاجػػة باإلضػػافة إلػػى ذلػػؾ، 
طػػابع اللمحفػاظ عمػي  األبػراجالممثمػة فػي نوعيػة البنػاء المسػػتخدـ فػي المبػاني السػكنية مػف العمػػائر و 

ينة غزة فػي ظػؿ التقػدـ التكنولػوجي المعماري في الشكؿ الخارجي لألبنية والتي تمثؿ ىوية وثقافة مد
اف غػػزة فػػي اسػػتخداـ تكنولوجيػػا المػػواد البنائيػػة سػػك أىػػاليالكثيػػر مػػف  إلييػػامػػواد البنػػاء والتػػي يسػػعى ل

 ىمية الطابع المعماري لمدينة غزة.ألالمعاصرة بدوف توعية 
مػواد ومعػايير فػي اسػتخداـ تكنولوجيػا  أسػس بدايػة لوضػعتكمف أىمية البحث مف حيث كونػو  وأيضا

المعمػاري لمدينػة غػزة األبراج السكنية لمحفاظ عمى الطابع و  مشكؿ الخارجي لمعمائرلالبناء المعاصرة 
ا البناء تكنولوجيتقدـ تحديات  أماـمة حتى تبقى راسخة لحفاظ عمي ىوية مدينة غزة  لألجياؿ القادوا

 يوية الفمسطينية.الالذي يسعى إلخفاء االحتالؿ االسرائمي تيديد وأماـ 

 أىداؼ البحث:
 يمكف تحديد أىداؼ البحث فيما يمي:

العمػػػائر  ره عمػػػىيلمعاصػػػرة عمػػػى الطػػػابع المعمػػػاري ومػػػد  تػػػأثر تكنولوجيػػػا البنػػػاء ايدراسػػػة تػػػأث .1
 .واألبراج السكنية في مدينة غزة

 . ممباني السكنية لمدينة غزةلالطابع المعماري  وأىمية مفيوـتسميط الضوء عمى  .2
فػػػي إبػػػراز ىويػػػة مبػػػاني السػػػكنية ملأىميػػػة الطػػػابع المعمػػػاري  لمػػػد توعيػػػة المعمػػػاري والمخطػػػط   .3

 البناء في خدمة الطابع المعماري. اتكنولوجي تقدـوتسخير  ،مسطينيوثقافة المجتمع الف

مشػػػػكؿ الخػػػػارجي لمعمػػػػائر لمػػػػواد البنػػػػاء المعاصػػػػرة السػػػػتخداـ تكنولوجيػػػػا وضػػػػع أسػػػػس ومعػػػػايير  .4
 عمى الطابع المعماري لمدينة غزة لممحافظةواألبراج السكنية 

 لمدينة غزة. أف تكوف ىذه الدراسة بداية نحو إيجاد طابع معماري مميز وواضح  .5

 المشكمة البحثية:
عمػػػى الطػػػابع  واضػػػحال تأثيرىػػػاو ، البنػػػاء المعاصػػػرة تكنولوجيػػػاإف تطػػػور المجتمعػػػات فػػػي عػػػالـ      

 ريالغربيػػة فػػي التكوينػػات الخارجيػػة لألبنيػػة السػػكنية والتػػي ليػػا تػػأث المعمػػاري، حيػػث غػػزت األشػػكاؿ
اسػة عمػى تحميػؿ حيػث سػتقـو ىػذه الدر  لمباني السكنية في مدينػة غػزة،الطابع المعماري  واضح عمى
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بعػيف االعتبػار  األخػذمواد البناء المعاصرة والمستخدمة في المباني السكنية بػدوف تكنولوجيا  تأثيرات
لطػػابع المعمػػػاري  د حمػػػوؿ ليػػذه التػػأثيرات عمػػػى واقػػع ا، وكيفيػػة إيجػػاىميػػة الطػػابع المعمػػاري الغػػػزيأل

ظيارىػػا مػػف  اليويػةوتأصػػيؿ ىػػذه  يجتمػػع الفمسػطينلما لمدينػة غػػزة، لكػي نحػػافظ عمػػى طػابع وىويػػة وا 
عمػػاري الفمسػػطيني تكوينػػات الخارجيػػة لمعمػػارة التػػي تعطػػي إيحػػاء لمطػػابع المالخػػالؿ التصػػميمات فػػي 
 عمى شكؿ أسئمة كالتالي: يمكف صياغتياوىوية مدينة غزة، والتي 

 
  المعاصػرة ولوجيػا البنػاء تكنتقػدـ  تىػؿ أثػر ىؿ ىناؾ طابع معماري لمباني السكنية لمدينة غزة؟ و

 وما ىي ىذه التأثيرات؟ ؟عمى الطابع المعماري

  الخارجيػة لممبػاني  تتكوينػاالىؿ يوجد أسس ومعايير في استخداـ تكنولوجيا البناء المعاصػرة فػي
 السكنية؟

 :فرضية البحث
 ىما كالتالي: ثالث فرضياتيشمؿ البحث 

 الممثمػػة فػػي التكوينػػات وخاصػػة مدينػػة غػػزة  زة قطػػاع غػػل الطػػابع المعمػػاري لممبػػاني السػػكنية فقػػداف
 .المعاصرة مع تقدـ تكنولوجيا البناءالسكنية  واألبراجالخارجية لمعمائر 

 عمػػى الطػػابع المعمػػاري فػػي التكػػويف الشػػكمي لألبنيػػة  ي تكنولوجيػػا البنػػاء لػػو تػػأثير سػػمبيالتقػػدـ فػػ
 .السكنية لمدينة غزة

  المعاصرة التصميـ باستخداـ تكنولوجيا البناءية عمم الطابع المعماري أثناءب االىتماـعدـ. 

 منيجية البحث:
 :كالتاليسيتـ إتباعيا في إعداده  التيتتضح منيجية البحث 

وأىػػػـ  غػػػزة الطػػػابع المعمػػػاري لمدينػػػة واقػػػع دراسػػػة وتحميػػػؿ فػػػي  :التحميمػػػي الوصػػػفيالمػػػنيج  .1
ومػف ثػـ  ،ليػذا الواقػع عاصػرةتقدـ تكنولوجيا البناء المومد  مالئمة  المشاكؿ التي يعاني منيا،

 طابعيا المعماريالستنباط  معصور السابقة التي عاصرتيا مدينة غزةلالطابع المعماري دراسة 
ووضػػعيا  ،منػػذ عيػػد االنتػػداب البريطػػاني ووصػػولو لعصػػرنا ىػػذا ىػػذه العمػػارة التػي قامػػت عمييػػا

ة لتجػػارب بعػػض مجموعػػة مػػف الحػػاالت الدراسػػيتقيػػيـ  ىػػذه المعػػايير كمقيػػاس ليػػتـ مػػف خػػالؿ
لتكنولوجيػػا البنػػاء المعاصػػرة  باسػػتخدامياالطػػابع المعمػػاري فػػي عمميػػة تأصػػيؿ  األبنيػػة السػػكنية

  خدمة الطابع المعماري.التقدـ التقني في ومد  فعالية ىذا 
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 األدوات المساعدة: .2

  العمػػػػؿ الميػػػػداني والػػػػذي يتمثػػػػؿ بالزيػػػػارات والمقػػػػابالت فػػػػي المؤسسػػػػات المعنيػػػػة مثػػػػؿ وزارة الحكػػػػـ
  وغيرىا. واألشغاؿ العامة واإلسكاف والبمدياتالمحمي ووزارة التخطيط 

 .وضع النتائ  وكذلؾ المقترحات المتمثمة في توصيات البحث 

 مصادر المعمومات:
 تـ االعتماد في إعداد ىذا البحث عمى العديد مف مصادر المعمومات، وىي وفؽ التالي:  

 :المصادر الرئيسية   
 مف موضوع الدراسة.حاالت دراسية سابقة  -

 .(مسئوليف)وزارات، بمديات، خبراء،  الزيارات الميدانية -
 .الدراسةفي مجاؿ  وذوي الخبرة المقابالت الشخصية مع المختصيف -

 الثانوية: المصادر 
 .الدراسةالكتب والمراجع التي تناولت بعض أو أجزاء مف موضوع  -
 ؾ المجالت واالنترنت.وكذل الدراسةموضوع  تخدـ، التي أوراؽ العمؿاألبحاث و  -

 حدود البحث:
 غزة. مدينةالحدود المكانية:  -

منػػػذ المعمومػػػات ذات العالقػػػة التػػػي تخػػػص الطػػػابع المعمػػػاري لمدينػػػة غػػػزة : الزمنيػػػةالحػػػدود  -
 .صولو لعصرنا ىذاو و  االنتداب البريطاني

 الدراسات السابقة: 
المتعمقة بموضوع الدراسة عدد مف الدراسات السابقة الرسالة في إضافتيا المعرفية لستعتمد 

 :والتي تكمؿ أو تنفي أو تتفؽ مع ما جاء فييا مف نتائ  وتوصيات ضمف فرضيات الدراسة
إحياء القيـ المعمارية التراثية في العمارة ـ. عبد الكريـ محسف، ـ. صيدـ محمود، .د) (1

 .غزة المعاصرة لمدينة

أثرىا عمى العمارة والفراغ ـ، التقنية الحديثة لمبناء و 1994 ـ. رانية اسبير عكؿ)  (2
العمراني(، رسالة ماجستير، كمية اليندسة، جامعة حمب ، تدرس الرسالة تأثير التكنولوجيا 

 عمى البناء المعماري والفضاء الحضري.
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ـ، الشخصية القومية لمعمارة المعاصرة بيف النظرية 1989 د. عبد الباقي إبراىيـ)  (3
ـ، وزارة األسكاف، الجميورية 1989أكتوبر  16 – 14والتطبيؽ(، الندوة المعمارية مف

العراقية، تدرس ىذه الندوة عف الشخصية القومية لمعمارة المعاصرة، وكيفية الحفاظ عمى 
الطابع المحمي، وتدرس العوامؿ التي تأثر عمى الشخصية القومية لمعمارة وأثرىا عمى 

 إضفاء الطابع المحمي عمى العمارة المعاصرة.

ـ، تأصيؿ الطابع المعماري المكي في 2212 سعيد بف صدقو فقيوـ. صدقو بف )  (4
عمارتيا الحديثة(، رسالة ماجستير، قسـ العمارة اإلسالمية، كمية اليندسة والعمارة 

مشكمة ظيور بيئة  اإلسالمية، جامعة أـ القر ، المممكة العربية السعودية، تدرس الرسالة
يئة العمرانية المكية المتأصمة فييا وذلؾ في عمرانية معاصرة بمكة المكرمة تختمؼ عف الب

 البيئة العمرانية المعاصرة.

، تأثير االحتالؿ اإلسرائيمي عمى العمارة والعمراف في 2227 مصطفي كامؿ الفرا ـ..د) (5
قطاع غزة(، رسالة دكتوراه مقدمة لقسـ العمارة بكمية اليندسة، جامعة األزىر، تدرس 

ئيمي عمى العمارة والعمراف في قطاع غزة )محافظات غزة( تأثير االحتالؿ اإلسراالرسالة 
الذي يسمى بالمحافظات الجنوبية ويشكؿ مع الضفة الغربية )محافظات الشماؿ( ضفتي 
الوطف والدولة الفمسطينية المزمع إنشاؤىا حيث شيد القطاع الكثير مف التحوالت 

دىوره عمرانيا  وسياسيا  والتطورات عبر الفترات الماضية كاف ليا أثرىا السمبي في ت
 واقتصاديا  واجتماعيا .

 :معوقات البحث
 إليجاد طابع معماري خاص لمدينة غزة.الخاصة الدراسات  قمة -
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 :تمييد
التكنولوجيػػػا  وىػػيييػػدؼ الفصػػؿ الثػػاني إلػػى بنػػاء قاعػػدة معموماتيػػة أوليػػة عػػف أىػػـ مفػػردات البحػػث 

والمػػواد البنائيػػة، وتشػػخيص المشػػاكؿ المعرفيػػة لمتكنولوجيػػا فػػي العمػػارة المعاصػػرة والعمػػارة الفمسػػطينية 
غزة( خصوصا ، لقد تـ دراسة تأثير التكنولوجيا عمى الطابع المعماري بوجود تكنولوجيا البناء  )مدينة

المعاصػػرة  لموصػػوؿ الػػى نتػػاج يتميػػز بحفػػاظ عمػػى الطػػابع الغػػزي وىػػذه اآلليػػات ىػػي مبػػادئ لمعمػػؿ 
 التكنولػػوجي لمػػادة ظػػاىرة العمػػارة )ىػػو كػػؿ مػػا ي ظيػػر العمػػارة مػػادة وفكػػر(، لمحصػػوؿ عمػػى نػػات  ذو
طابع مميز لمدينة غزة، وتعرضت الدراسة ألثر التكنولوجيا واالنجاز التقنػي عمػى العمػارة مػف خػالؿ 
التػػأثير عمػػى االشػػكاؿ والنتػػاج المتميػػز بقواعػػد االنشػػاء المتكسػػرة واليياكػػؿ المنشػػئية الغريبػػة، والنتػػاج 

انيكيػػة او احيائيػػة يكػػوف متنوعػػا  مػػا بػػيف انجػػاز الشػػكاؿ ذات ممػػاثالت طبيعيػػة او اجتماعيػػة او ميك
وأشارت  التي تمتقي مع االنجاز التقني في نقطة تقارب بيف اصحاب الخبرة المعمارية وعامة الناس.

الػى العالقػة بػيف التكنولوجيػػا والعمػارة مػف خػػالؿ مفػاىيـ العمػـ الحػديث مػػثال التعقيػد، التشػبيو الػػذاتي، 
ظفػػت ىػػذه العمػػؽ التنظيمػػي، الالخطيػػة، الطػػي التػػي نتجػػت مػػف تطػػور العمػػ ـ وانظمػػة الكػػوف. حيػػث و 

المفػػاىيـ فػػي عمػػارة مػػا بعػػد الحداثػػة، التقنيػػات العاليػػة العطػػاء غنػػى المعنػػى باضػػفاء معػػاف روحيػػة 
واستعارات طبيعية، وتناولت العالقػة بػيف التكنولوجيػا والعمػارة المحميػة المعاصػرة حيػث تػأتي العالقػة 

لمتمثػؿ باسػتعماؿ التقنيػات الحديثػة لمػواد البنػاء قػد مف خالؿ تأثير التيػار العػالمي )الطػراز الػدولي( ا
أثر عمى )الطابع، الفضاء، التقنيػات(. فتجػد العالقػة بػيف التكنولوجيػا والعمػارة لمدينػة غػزة المعاصػرة 

والتػي  مف خالؿ ترجمة التكنولوجيا المفيـو الفكري الى المستو  الفيزيائي وتجسيده في شكؿ معػيف.
لوجيػا والعمػارة المحميػة مػف خػالؿ اعتبػار اف الحيػاة المعاصػرة الحاليػة ومػا توضح العالقة بػيف التكنو 

تحممو مف مفاىيـ تنعكس في العمارة العربية وىذه العمارة الموروثة تحتػاج الػى تطػوير لتحػافظ عمػى 
الطػػػابع المعمػػػاري، مػػػف خػػػالؿ تمبيػػػة متطمباتػػػو الموصػػػولة باالصػػػالة والموروثػػػات والمتطمبػػػات اآلنيػػػة 

التقنية الحديثة. كما اف االخذ مف العمارة القديمة ما يناسب المجتمع وظروؼ الحياة مف الموصولة ب
تكنولوجيػػا جديػػدة مػػع الحفػػاظ عمػػى التػػراث ومػػا يتناسػػب مػػع الماضػػي العطػػاء شخصػػية خاصػػة لكػػؿ 

 امة.
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 :ومفاىيميا التكنولوجيا1-1 
 اشتقاؽ كممة التكنولوجيا:1-1-1 

إغريقي األصؿ حوتو جميع دوائر المعارؼ وبسائر المغات التكنولوجيا مصطمح مركب  
 ،   (Heidegger)( أما 5، ص1979استوعبتو كما يقوؿ الباحثاف ذياب ومظموـ )ذياب ومظمـو

حيث  (Techne)التػػي تعود الى  (Tec-Ton)فيشير إلى أف كممة التكنولوجيا مشتقة مف لفظة 
ني اسما داال عمى الفعاليات والميارات التي يتجمى بيا اف ليػػػذه المفردة مظيريف، فيي واف كانت تع

  (Heidegger, 1975, p.296)الحرفي اال انيا تشمؿ كذلؾ الفنوف العقمية والفنوف الجميمة. 
رواد الفمسفة الظاىراتية وأيضا بعض المنظريف  (Technology)كما يرجع أصؿ كممة تكنولوجيا 

، يمثؿ الجزء  (Techne + Logo)ما التقنية والمنطؽ المعمارييف إلى إنيا تتكوف مف جزئيف ى
 (Logos of Techne)الفعاؿ ويعتمد عمى منطؽ التقنية  (Practical)االوؿ الجانب العممي 
، Actual، واقعي  Individual ، فردي Objective، موضوعيManualويتصؼ بكونو يدوي 

 Theoreticalي الجانػب النظري . بينما يمثؿ الجزء الثانػػConcreteمادي ممموس )مسند( 
ويتصػؼ  (Heidegger,1975, p.296). (Techne of Logos)ويعتمػػد عمى تقنيػػة المنطؽ 

، ذاتي Contemplative، تأممي Mental، فكري Abstract، تجريدي Generalبكونو عمومي 
Subjective ،(31، ص1989. )الحفيد 

تكنولوجيا عربية في اصميا مكونة مف )تكنو( ومأخوذة  عػف االسػػتاذ )احمد حسف الرحيـ(: اف كممة
مػف كممة تقنية أي الميارة والحذؽ، و)لوجيا( أي المغة فمعنى ىذا اف الكممة معناىا الكالـ في 

 (115، ص2003الحذؽ والتقنية. )االعسـ، 

 تعريؼ التكنولوجيا: 2-1-1
حة واالدوات والوسائؿ المادية التكنولوجيا ىي مجموعة المعارؼ والخبرات المتراكمة والمتا

والتنظيمية واالدارية والمعنوية المستخدمة الداء عمؿ او وظيفة في مجاؿ الحياة اليومية الشباع 
 (1، ص1997الحاجات المادية والمعنوية سواء أكانت عمى مستو  الفرد او المجتمع )حمد اهلل، 

االنساف لمحصوؿ عمى عالـ مصغر  اف التكنولوجيا فنونا تتمثؿ فيما يفعمو (Semper)ويبيف 
 (Semper, 1981, p.10)ضمف العالـ الطبيعي، ساعيا الى إيجاد التكامؿ الذي ينقصو. 

التكنولوجيا بانياممارسة ضرورية القامة التوافؽ بيف الذات وبيئتيا عمى صعيد  (Fischer)وير  
اج واقع اكثر شمولية لخدمة فيزياوي ونفسي، فاالنساف يسعى الستكماؿ مقومات ذاتو مف خالؿ انت

 (Fischer, 1962, p.7)االنساف وتمبية رغباتو. 
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وفي تعريؼ )توماس الكويني( لمتكنولوجيا: اف االنساف باعتباره عقال  ويدا  وأف اليد ىي التي اطمقت 
 العقؿ والعقؿ االنساني ىو الفاعؿ الذي حدد الفعؿ لتنت  اليد ما ىو مطموب .

ية االنتاجية ىي الفكر واالداة والحاجة وير  في ذلؾ البعض العمارة مف ىذا وير  الكثير اف العمم
المنظور باعتبارىا عممية تتفاعؿ فييا الحاجة والفكر والتكنولوجيا االجتماعية مف جية والمواد 
االولية مف جية اخر  اي انو توسع جانب االداة ليتضمف االجزاء المادية والروحانية في 

 (1999ي واالماـ، المدخالت. )العم
او (industry) او الصناعة  (technique)وقد يأتي مفيوـ التكنولوجيا متداخأل مع تعاريؼ التقنية

ويأتي احيانا مقرونا بحقؿ انتاجي مثؿ (work) او العمؿ (art) اوالفف (machinery) المكائنية 
 ( 59، ص1993تكنولوجيا الفضاء او تكنولوجيا البناء. )المعرفة والتكنولوجيا، 

تنفيذية  -اف لفظة تكنولوجيا ىي الشيء الوحيد الجديد ولكف بوصفيا فكرا تحويميا وفعالية ذىنية
قديمة قدـ االنساف. كما اف الظيور الحديث لممصطمح قد فسح المجاؿ اماـ امكانية ربطيا )بصورة 

ديث القرف العشريف. خاطئة( بالمخترعات الحديثة التي غيرت معالـ الحياة البشرية في العصر الح
 (46)المصدر السابؽ، ص 

وفي تعريؼ ذكره احد المختصيف بالتكنولوجيا وىو )جورج سمث( قاؿ "التكنولوجيا ىي استعماؿ 
االسموب العممي والمعرفة في الصناعة مف اجؿ ايجاد مواد ي حتاج الييا حاجة شديدة وىي ضرورية 

 (115، ص2003في الحياة". )االعسـ، 

 ح الفكر التكنولوجي )الفكر الجديد(:مالم 3-1-1
. (Technology)اف العمـ ىو االب لنمط جديد مف النشاط الفكري والعممي ذلؾ ىو التكنولوجيا 

( لقد درس العمـ الطبيعة ومازاؿ يحاوؿ اكتشافيا بؿ محاولة تغيير ىذه 109، ص2003)االعسـ، 
تي اخذت بالتبمور كنشاط جديد منذ بداية الطبيعة، اف ىذه العممية تتـ عبر نشاط التكنولوجيا ال

 القرف العشريف الماضي.
التكنولوجيا قديمة قدـ االنجاز العممي، وكما اف العمـ لـ يتبمور كنشاط متميز اال بعد طروحات 
فرنسيس بيكوف، كذلؾ فاف التكنولوجيا عرفيا االنساف قبؿ ظيور الحضارة، اال اف الثقافة االنسانية 

جيا االىتماـ الذي تستحقو. حيث اف التكنولوجيا البدائية وحتى عصر النيضة كانت لـ تعر التكنولو 
تعتمد الموروث مف المعارؼ والمعمومات واسرارىا التي تتناقؿ عائميا او عبر التدريب الحرفي. 

 ( 109، ص2003)االعسـ، 
ادواتو البسيطة  مف المؤكد اف التكنولوجيا قد سبقت العموـ حيث بدأىا االنساف البدائي في وضع

دوف اف يعمـ آلتيا وطبيعة واسرار المواد التي استعمميا وقد تميز االنساف ومنذ القدـ بصنع االآلت 
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واالدوات حتى نعت بالحيواف صانع االدوات. ويعتقد اف الحضارات االنسانية القديمة الصينية 
، والبابمية وغيرىا قامت عمى أسس تكنولوجية وفؽ مفيوميا العاـ. )ذي ( 6، ص1979اب ومظمـو

والفكر التكنولوجي عموما ولد مف رحـ الفكر االقتصادي، ونتيجة لتطوره، وقد بدأ الفكر االقتصادي 
وخاصة في الخمسينات  1945العالمي يؤثر بشكؿ قوي ويجد لو انعكاسا في الفكر العربي بعد 

ستطيع العرب المحاؽ بالركب والستينات التي شيدت ظيور بدايات الفكر التكنولوجي العربي. )ىؿ ي
 ( 2002التكنولوجي؟، 

والعمـ والتكنولوجيا متزاوجاف عمى الرغـ مف اختالؼ مسارييما واىدافيما، فالعموـ تبحث عف اسرار 
الطبيعة والقو  المتحكمة فييا بواسطة التجارب والمنطؽ المتوافؽ، بينما تعنى التكنولوجيا بالتطبيؽ 

 ، (. اال انو بعد االكتشافات العممية اخذت التكنولوجيا تبنى 6، ص1979المباشر. )ذياب ومظمـو
التكتفي بتأثيراتيا االجتماعية  20عمى اسس عممية بحثية فاصبحت التكنولوجيا في القرف 

 ,Feenberg)والسياسية بؿ اخذت بالتأثير عمى البيئة وعمى التراكيب الدقيقة لممادة والحياة 
تتبمور بصورة اكثر وضوحا منفصمة عف العمـ كما انفصؿ العمـ  . لقد اخذت التكنولوجيا(1999

 .20عف الفمسفة، ومالمح تبمور شخصية الفكر التكنولوجي اخذت بالظيور مع بداية القرف 
واذ كاف الفالسفة يرسموف لمعمماء طريؽ الوصوؿ لمحقيقة العممية ويحاولوف تفسير بعض النتائ ، 

( ويعد 110، ص2003يتموف بتأثيراتيا عمى الواقع. )االعسـ، فانيـ مع التكنولوجيا كثيرا ما ي
االبتكار الطريقة الوحيدة لمتعامؿ مع تسارع التطور التكنولوجي في ضوء التجديد الحاصؿ في 

 ( 2002الفكر التكنولوجي العالمي. )ىؿ يستطيع العرب المحاؽ بالركب التكنولوجي؟، 

 المنتج التكنولوجي: 4-1-1
ب( الجديد الذي يمبي الحاجة عبارة عف كياف ديناميكي يتغير زمنيا متطورا مف شكؿ المنت  )التركي

الى اخر واحيانا تحدث قفزة تطويرية ليظير انموذجا  جديدا  مختمفا  عف االنموذج االوؿ، والتركيب 
تطورة الجديد يخضع لمفيوـ التطور المستمر واف ىناؾ اجياال  تكنولوجية. ولكف ىذه التكنولوجيػػة الم

تشػػكؿ كذلؾ مجتمعػػا مبرمجا يعتمد بعضو عمى بعض، وقد يكوف مف االفضؿ اعتباره مجتمعا 
 ىرميا.

 Man made)مما سبؽ يتبيف اف التركيب التكنولوجي : عبارة عف مخموؽ بشري الصنع 
Creature)  يمثؿ اعمى مستويات االبداع واالتقاف البشري في مراحؿ زمنية معينة. واف المخموؽ

 (111، ص2003لتكنولوجي يتطور باتجاه اكثر خدمة واعمى اتقاف لممستخدـ. )االعسـ، ا
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 تاثيرات التكنولوجيا: 5-1-1
لقد تركت التكنولوجيا اثارا عمى االنساف كمجتمع وكفرد وعمى البيئة وىنا الجوانب التي اخذت 

 تتبمور مع التطور التكنولوجي:
د اصبح العالـ قرية صغيرة ولـ يعد اي مجتمع ميما كاف التاثيرات االجتماعية والسياسية/ لق -1

صغيرا او متخمفا بعيدا او معزوال عف التاثيرات العالمية. اف ىذا التصغير لالبعاد المكانية وسرعة 
االحداث وتالحؽ االنتاج والتطور التكنولوجي لـ تمنع المجتمعات المختمفة فرصة التعايش والتكيؼ 

نفس السرعة التكنولوجية(.ىذا الوضع وبال شؾ يخمؽ الكثير مف الطبيعي )وتقبؿ االخر ب
(. 113، ص2003االشكاليات في المستو  السياسي العالمي وفي المستو  االجتماعي )االعسـ، 

اف التكنولوجيا تخمؽ الفرص لمتغيرات االجتماعية،  (Lynn White)وير  المؤرخ )لف وايت( 
 (3، ص1990ينة ومحددة. )ريبكزينسكي، والير  انيا تخترع استجابة لمشاكؿ مع

فيعتقد اف الحضارة التكنولوجية المعاصرة حضارة  (Ellul)اما عالـ االجتماع الفرنسي )جاؾ إلوؿ( 
فذة أدت الى استنباط مجموعة جديدة مف القيـ االجتماعية لـ يكف ليا وجود في الماضي، فممبيئة 

 (29، ص1990الجديدة قوانينيا الخاصة بيا. )ريبكزينسكي، 
 التأثيرات عمى الفرد. -2
 التأثيرات الثقافية. -3
 التأثيرات عمى اساسيات الطبيعة/ مثؿ ىذه التأثيرات: -4

 خمؽ عناصر مادية جديدة. -أ 
 الصناعة الذرية بجانبيا السممي والعسكري. –ب  
 النباتات المعدلة وراثيا. –ج  
 خمؽ كيانات جرثومية صناعية. -د 
 (113، ص2003الكائف الحي. )االعسـ،  استنساخ -ىػ  
 المتقدمة:-التكنولوجيا المعاصرةمفيـو  2-1

 فعمى ما، مجاؿ في وحديث جديد ىو ما بكؿ ييتـ الذي العمـ ىو -المتقدمة -المعاصرة التكنولوجيا
 مراحمو جميع في البناء مجاؿ في ييتـ الذي العمـ فيو لمعمارة المعاصرة التكنولوجيا مفيـو صعيد

 إلى أضؼ الحديثة، البناء أنظمة أو المتصمة االلكترونية األنظمة صعيد عمى كاف سواء لمختمفةا
 الصوتيات معالجة وأيضا   الطاقة، موارد مثؿ لممبنى والداخمية الخارجية بالبيئة ييتـ عمـ أنو ذلؾ

 .المبنى داخؿ الميكانيكية األنظمة وبعض والتكييؼ واإلضاءة الحرارية والراحة
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 :High techالمتقدمة –مفيـو عمارة التكنولوجيا المعاصرة  3-1
 يخمقاف واآللة الفف) :بأف القائمة الفكرة عمى روادىا فكر يعتمد معمارية مدرسية عف عبارة ىي

 الجانب جانب، ىذا العمـ عصر ىو الحالي القرف يعتبروف و بالعمـ، يؤمنوف فيـ (جميمة عمارة
 رؤيتيا (والعامة الخاصة) الجميع يستطيع التي المفيومة عمارةبال إيمانيـ ىو فكرىـ مف اآلخر

 بحيث بسيولة، وظائفيا و استعماالتيا تغيير يمكف مرنة عمارة لبناء ييدفوف كما بوضوح، وقراءتيا
 أو المبنى مف جزء ضعؼ فإذا أجزائيا، تغيير الممكف مف أنو جانب إلى ىذا متعددة، أغراضا   تخدـ
 نورماف / روجرز ريتشارد) المدرسة ىذه رواد ومف .غيار قطعة كأي ييرهتغ يمكف ما لسبب تمؼ

 . (فوستر
 المتقدمة: –مفيوـ العمارة والتكنولوجيا المعاصرة  4-1

 عمى )االنفتاح :حيث ىذا عصرنا في جدا   ىامة أصبحت لمعمارة التكنولوجي التطور عممية إف
 الحديثة اإلنشائية نظـ اكتشاؼ الجودة، ليةعا كالخرسانة الجديدة البناء مواد اكتشاؼ العالـ،
 التصميـ عمى ّأثر قد التطور ىذا كؿ (،..السرعة وفائقة والمتقدمة اآللية التنفيذ ووسائؿ المتعددة
  .العمـو وجو عمى المعمارية والمنشآت الخصوص وجو عمى المعماري

 بيف ما مثبتة عالقة ىناؾ أف تثبت السابقة العصور مف والمتوارثة الحالية المعمارية النماذج إف
 العمارة عمييا تكوف التي والييئة والمكونات الشكؿ وبيف عصر كؿ في المتاح التكنولوجي التطور

 كافة في ىائمة تطورات وتطور عديدة أشكاال   أخذ قد التكنولوجي والتقدـ فالتطور العصر، ذلؾ في
 اإلمكانيات مف االستفادة المبتكروف فالمعماريو  بعض استطاع فقد عصور، بدء منذ الحياة مناحي
 التكنولوجيا روح وعف العصر احتياجات عف تعبر عمارة إلي الوصوؿ في التطور ىذا يوفرىا التي
 .فيو تتوفر التي
 أصبح ولكف العمارة مجاالت مف مجاليف أو واحد مجاؿ فى ليس أصبح التكنولوجي التطور فاف لذا
 ما كؿ استخداـ واإلنشائيوف المعماريوف المصمموف بدأ حيث ،العمارة جوانب كؿ يشمؿ التطور ىذا
 العمارة متطمبات كؿ تمبى أصبحت التي اإلنشاء ونظـ البناء مواد في تطورات مف جديد ىو

 بصورة الوظيفة تأدية مع والجيد الوقت توفر أصبحت فقد الحديثة التنفيذ وسائؿ أما الحالية،
 .أفضؿ
 :التالية بالمعادلة المعاصرة والتكنولوجيا مارةالع بيف العالقة تمخيص ويمكف

 (ناجحة عمارة = المعاصرة البناء تكنولوجيا + بيئة +إنساف )
 الموجات التاريخية لمثورات التكنولوجية )بدايات التكنولوجيا(: 5-1

يمكف القوؿ اف العصر الحالي ىو عصر العمـ الذي يفوؽ عدد عممائو اعدادىـ في كؿ العصور 
مجتمعة. وبفضؿ العديد مف التطورات العممية الحديثة فاف العالـ يخطو نحو الثورة الكونية  السابقة
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الثالثة، ولقد كانت اولى الثورات الكونية ىي الثورة الزراعية، التي وطنت الناس في مجتمعات 
اعية، صغيرة، واقامت الحضارات، ثـ كانت الثورة الكونية العظمى الثانية، متمثمة في الثورة الصن

التي قامت بتغيير ىائؿ في طرؽ االنتاج، وفي عالقة البشر بالمنت  النيائي، الذي يعمموف عميو، 
فالحرفي اصبح عامال، وعمميات االنتاج والتخصص آلت الى تدفؽ ىائؿ وتنوع لممنتجات تسببت 

عب استيعاب في احداث تحسينات كبيرة لحياة الكثير. ويمر العالـ اليـو بتحوؿ ثالث ىائؿ، مف الص
ابعاده، وبالكاد يمكف تفيـ قواه الدافعة، فالمغة الرقمية )مف اصفار وآحاد( تدفعيا حاسبات اكثر قوة، 
ونظـ اتصاالت اسرع مف أي وقت مف ذي قبؿ، تتيح لمبشر مف دم  آفاؽ الكممات والموسيقى 

بجوارىا والصور والمعمومات، كما لـ يحدث مف قبؿ. انيا تنشئ صناعات جديدة تتالشى 
جياز حاسب، تتحرؾ مالييف الدوالرات عبر الكوف. لقد  (Mouse)الصناعات القديمة، فبنقرة فأرة 

ثورة في معنى الوقت ذاتو، ومعنى المكاف. ويجد حاليا اكثر  (Internet)احدثت شبكة االنترنيت 
ت التكنولوجية . )الثورا2005مف بميوني صفحة عمى الشبكة، ستزيد الى ثمانية بالييف بحموؿ عاـ 

 (  2004ودورىا في تقدـ االمـ، 
، فانو يعد مراحؿ تطور البشرية تعتمد الى حد كبير عمى الصالت القائمة (Gassiet)وبالنسبة لػ 

بيف االنساف والتكنولوجيا. ويميز ثالث مراحؿ لتطور التكنولوجيا، اوال: تكنولوجيا المصادفة 
(Technology of Chance) ساف البدائي. وتعامؿ بوصفيا نشاطا طبيعيا، شأنيا وتعود الى االن

شأف بقية انشطة االنساف، ىنا يكوف االختراع عمال مف اعماؿ المصادفة. ثانيا: تكنولوجيا الحرفييف 
(Technology of Craftsman) التي يراىا ،(Gassiet)  في فترات تاريخية معينة، بدأت في

يثة. اذ بقيت الطبيعة اساس عيش االنساف، ويقتنع اليوناف القديمة وانتيت في العصور الحد
اإلنساف باف التكنولوجيا شئ غير طبيعي وال بد مف تعرؼ ميارات عديدة لمسيطرة عمييا. لكف 
الحرفي ال يمتمؾ وعي المخترع، فيو يتعرؼ الميارة الحرفية ويكتسبيا ويسترشد بيا فحسب. اي اف 

ف الحرفي متوجيا بتفكيره صوب الماضي، اما التعديالت الميارات معروفة في التقاليد، وبذلؾ يكو 
 Technology of)التي يدخميا فال تأتي نتيجة لنشاط واع. واخيرا، تكنولوجيا الفنييف 

Technican) بدأت ىذه المرحمة باختراع الماكنة، مما جعؿ االنساف يدرؾ اف التكنولوجيا جاءت ،
يقوـ بو الفرد. كذلؾ تمثؿ التغير الجوىري بالنوعية نتيجة امكانيات الخمؽ وبمثابة اختيار واع 

 (103، ص1992الجديدة لمتفكير التقني التي تتمثؿ قاعدتيا بالمني  العممي. )المبارؾ، 
وبعض المختصيف يرجعوف تاريخ التكنولوجيا الى العالقة االزلية بيف االنساف والمعادف وتكوف الفترة 

عطافة في الحضارة التكنولوجية مف حضارة حجرية الى حضارة االولى ىي الفترة التي حدثت فييا ان
فمزية )معدنية(. والفترة الثانية ىي مرحمة بداية التاريخ الذي اخترع االنساف فيو الكتابة والتدويف. 
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والفترة الثالثة ىي مرحمة عصر النيضة العممية واالصالح والثورة الصناعية، واكتشاؼ الفحـ 
.  (34-31، ص2000)العطية،  والبتروؿ واليورانيـو

 فانو يحدد ثالث مراحؿ رئيسة لمتطور التكنولوجي: (Valkov)اما 
 االولى: ادوات العمؿ اليدوي، ىنا الصيغة التكنولوجية لالنتاج ذاتية وفردية. 

 الثانية: االالت اصبحت صيغة االنتاج )موضوعية( تمتاز بالمكننة.
العالمية الثانية، صيغة ائتالؼ االنساف والتكنولوجيا صيغة  الثالثة: مرحمة االتمتة، بدأت بعد الحرب

)حرة(. اما العمؿ نفسو فػ )مؤتمت( ويكوف مجاؿ الخمؽ واالبداع لالنساف واسعا، مقابؿ ذلؾ يتوسع 
 (38، ص1979مجاؿ االغتراب ايضا. )فولكوؼ، 

 المرتكزات التكنولوجية: 1-5-1
نولوجية الرئيسة وبصورة موجزة مف خالؿ تحديد تسمط ىذه الفقرة الضوء عمى المرتكزات التك

المؤشر الثانوي لممرتكز نفسو إذ تدخؿ المقاييس النوعية مع الكمية في تحديد طبيعة الكياف 
التكنولوجي لمجتمع أو آخر وتتداخؿ المحددات البشرية مع المحددات المادية تحديد الخيارات 

التحميمي ودقتو ىو مايشير الى اف التكنولوجيا سموؾ التكنولوجية وارتباط التكنولوجيا بسعة الفعؿ 
 -وكما ياتي: (Ladriere,1977, p39)انساني متكامؿ ذو مجموعة مرتكزات اساسية 

 (Know-How)والميػػارات  (Information)ىػػو مجموعػػة المعمومػػات  المرتكػػز المعرفػػي: -1
ـ. وكػػذلؾ مجموعػػة التػػي يسػػتخدميا االفػػراد والمجتمػػع لفيػػـ الظػػواىر الطبيعيػػة المحيطػػة بيػػ

المتبعػػػػػػة لمحصػػػػػػوؿ عمػػػػػػى تمػػػػػػؾ المعمومػػػػػػات  (Cognitive)االسػػػػػػاليب االدراكيػػػػػػة الذىنيػػػػػػة 
والميػػػػارات وطرائػػػػؽ بنائيػػػػا وانمائيػػػػا، مضػػػػافا الييػػػػا مفػػػػردات ووسػػػػائؿ نقػػػػؿ وتوصػػػػيؿ تمػػػػؾ 
المعمومػػات بػػيف عمػػـو افػػراد المجتمػػع المسػػاىميف فػػي الفعاليػػة االدراكيػػة الذىنيػػة )حمػػد اهلل، 

 ( 19، ص1997
وىػػو مجموعػػة االفعػػاؿ والممارسػػات التصػػميمية والتنفيذيػػة واالنتاجيػػة فػػي  المرتكػػز التقنػػي: -2

معاممػة المػواد واالدوات وتنظيميػا النتػاج سػمع معينػة او لخدمػة غػرض معػيف ويعتمػد حجػـ 
ىػػذا المرتكػػز عمػػى كفػػاءة االدوات المتػػوفرة وتعػػدديتيا وفعاليػػة الطاقػػة المسػػتخدمة واالسػػموب 

جيػػود المعتمػػدة التػػي تتػػراوح بػػيف اعتمػػاد اليػػد المجػػردة الػػى االعتمػػاد التػػاـ عمػػى التنظيمػػي لم
( اف االختالفػػػػػات النوعيػػػػػة التػػػػػي تميػػػػػز التكنولوجيػػػػػا 19، ص1997المكننػػػػػة. )حمػػػػػد اهلل، 

تصػػاحبيا اختالفػػات نابعػػة مػػف اعتمادىػػا المكننػػة وسػػيمة فػػي االنتػػاج لمختمػػؼ انػػواع السػػمع 
وتجزئتػػو الػػى مراحػػؿ متسمسػػمة شػػديدة التعقيػػد، يجمػػع  والخػػدمات عمػػى اسػػاس تقسػػيـ العمػػؿ
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بينيػػا اسػػموب فػػي التػػداخؿ والتكامػػؿ عػػالي المسػػتو ، وصػػوال الػػى تمبيػػة المتطمبػػات باسػػموب 
 (Ladriere, 1977, p39) (Sophisticated)كمي واسع وبمواصفات رفيعة 

 Mass)وسائؿ االنتاج الكمي تعتمد القاعدة االنتاجية لمتكنولوجيا الحديثة عمى  القاعدة االنتاجية:
Production)  بصػورة رئيسػة لتوفير المتطمبات وتمبية االحتياجات عمى اسس جماعية بدال مف

 وتشمؿ، تطوير االنتاج الكمي. (Meier, 1966, p87)تمبية االحتياجات الفردية 
 .معايير شكمية جديدة 
 عاد العامة لالنتاج الكمي الممكنواالب. 

اف القاعدة التنفيذية المعتمدة في التكنولوجيا الحديثة لد  انشاء المباني تختمؼ  ة:القاعدة التنفيذي
في نوع وحجـ المكونات البنائية المستخدمة، ونوع المكننة واالالت المعتمدة، وفي نوع التنسيؽ بيف 

الحرفي  االفكار التصميمية والمحددات التنفيذية يمكف تمييز ثالثة انواع رئيسة منيا، ىي: االسموب
(The Graftsmanship)  واالسموب المرشد(The Rational)  واالسموب المصنع(The 

Industrialized)  ،(13، ص1991)السييري 
وىػػػو مجموعػػػة المنقػػػوؿ مػػػف المنتجػػػات والسػػػمع والخػػػدمات التػػػي يمتمكيػػػا  المرتكػػػز المػػػادي: -3

يظيػػػر ىػػػذا المجتمػػػع ويػػػتمكف مػػػف اسػػػتعماليا، متحػػػددا بمػػػا يمتمػػػؾ مػػػف وسػػػائؿ ومعػػػارؼ و 
المرتكػػػز فػػػي التكنولوجيػػػا الحديثػػػة بشػػػكؿ متسػػػع ومتطػػػور. وتبحػػػث التغيػػػرات فػػػي المرتكػػػز 
المادي فػي محػوريف، االوؿ المػواد البنائيػة، والثػاني المنظومػات الخدميػة وتشػمؿ منظومػات 

   (Meiss, 1992, p460)االنارة ومنظومات تكييؼ اليواء والمنظومات الصحية 
معرفػي والتقنػي، اثػرا فػي توسػيع حجػـ المرتكػز المػادي عمومػا والمػواد البنائيػة اف لتطػور المرتكػزيف ال

خصوصػػا، فقػػد اتيحػػت مػػواد جديػػدة لالسػػتعماؿ فضػػال عػػف تحسػػيف خصػػائص المػػادة وتغيػػر طبيعػػة 
 استعماليا.

التػػي تحكػػـ  (Concepts)والمفػػاىيـ  (Values)وىػػو مجموعػػة القػػيـ  المرتكػػز المفػػاىيمي: -4
، محػػددة توجػػو الممارسػػات التقنيػػة المسػػتخدمة لمواجيػػة مشػػكمة معينػػة الفعاليػػات التكنولوجيػػة

كما تحكـ مجموعة االبتكارات التي يتـ تطويرىا وتطبيقيا، فيظير الكياف التكنولػوجي تمبيػة 
 ( 19، ص1997لمحاجة مف خالؿ اطار فكري معيف دوف سواه. )حمد اهلل، 

 المواد البنائية: 6-1
 رة عامة اعتمادا عمى :يتحدد استعماؿ اية مادة بصو  

التػػي تتحػػدد تبعػػا لسػػػموؾ المػػػػادة فػػي نقػػؿ  (Structure Potentialities)االمكانػػات االنشػػائية  -1
االحمػػاؿ المسػػمطة عمييػػا، ومقػػػػدار ىػػذه األحمػػاؿ، ممػػا يفػػرض اتبػػاع ترتيػػب إنشػػائي معػػيف عنػػد 

 (Meiss, 1992, p460)استعماؿ المادة الحاطة الفضاء. 
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التػي تتحػدد تبعػا لمواصػفات وحػدة المػادة  (Applicable Potentialities)التنفيذيػة االمكانات  -2
كاالبعػػػاد والػػػوزف ومقػػػدار تماسػػػؾ المػػػادة وتمػػػددىا وتاثرىػػػا بالعوامػػػؿ الجويػػػة الخارجيػػػة والداخميػػػة 

 وغيرىا.
التػػي تتحػػدد تبعػػا لمصػػفات الخارجيػػة  (Cladding Potentialies)امكانػػات السػػطح الخػػارجي  -3

ة مثؿ الموف والمممػس ونسػبة الشػفافية، ممػا يػؤثر فػي تحديػد مواقػع اسػتعماالت المػادة ومػد  لمماد
 مالءمتيا لفعاليات الفضاءات.

 :تاريخ البناء 1-6-1
التوصؿ إلى فف اإلتصاؿ بواسطة إشارات الكممة، الذي ظير أوؿ أمره في بالد ما بيف النيريف، 

ساف الرئيسية، في طعاـ يأكمو، ويسد بو رمقو، منذ العصور السحيقة، إنحصرت إحتياجات اإلن
وكساء يمبسو، ومسكف يأوي إليو، بعد جيده وتعبو، سعيا وراء رزقو، ومع زيادة عدد البشر، اضطر 
اإلنساف إلى ىجرة الكيوؼ التي كاف يحتمي بيا، والبحث عف بديؿ مناسب، يقيو حر الشمس، وقر 

تي بناىا مف أغصاف األشجار والغصينات الرفيعة، الشتاء، وىطوؿ أمطار، فإستعاف باألكواخ ال
والجدراف التي أنشأىا مف التربة العشبية، والبالطات الحجرية . وكاف جؿ تفكيره في عممو ىذا، رىنا 
بما جادت بو الطبيعة، وما أفاء عميو اهلل مف خير كثير، ومرت السنوف طويمة متعاقبة، واإلنساف 

معيشتو، ويترؾ بصماتو واضحة عمى تاريخ ما إستحدثو في فف  يقدح زناد فكرة، لتطوير أساليب
البناء وتعتمد األساليب التكنيكية الحديثة، عمى تنمية قدرات البشر العقمية، لعزؿ المشاكؿ التكنيكية، 
ثـ إستظيار الميارات والخبرات المكتسبة لحؿ ىذه المشاكؿ. وال يقؿ أىمية عف ىذا، اإلعتناء 

ستحداث ال  .مواد المناسبة، لمحصوؿ عمى مواد البناء، وتداوليا )مناوليا(بتنمية وا 
قبؿ الميالد، وقبؿ ذلؾ التاريخ  3000وقد حدث أوؿ تقدـ ممموس في تكنولوجيا البناء حوالي عاـ 

كانت القدرات التكنيكية لإلنساف محدودة. ويرجع ذلؾ إلى بساطة األدوات الالزمة إلتماـ عمميات 
مثؿ  -ألداء ىذه الميمة .)مف المناسب في ىذا المقاـ ،التنويو بأف مواد البناء  البناء، وعدـ كفايتيا

التي عرفت في بمداف الشرؽ األدنى  –كانت تشكؿ باليد وتجفؼ في الشمس  الخمطات الطينية التي
  .قبؿ الميالد . لـ تكف بحاجة إلى استخداـ األدوات ( 6000منذ عاـ 

قبؿ المالد تقريبا . واصبحت ىذه السبيكة المعدنية  3000عاـ ثـ اكتشؼ اإلنساف معدف البرونز 
مادة مثالية إلنتاج  –بما ليا مف قدرة عمى التشكيؿ بأشكاؿ محددة ذات حواؼ حادة دائمة  -

المناشير، والفؤوس، واألزاميؿ. وأمكف بإستخداـ ىذه األدوات، قطع األشجار، وتيذيب سيقانيا 
ة لإلستخداـ اإلنشائية. كما أمكف، باإلستعانة بيذه األدوات، قطع وفروعيا، كي تتخذ أشكاال مناسب

األحجار مف طبقاتيا الرسوبية الطبيعية، والحصوؿ عمى كتؿ مربعة منيا، وصقؿ أسطحيا،بدال مف 
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إستخداـ األحجار بييئتيا الفطرية التي توجد عمييا في الطبيعة. وأد  ىذا اإلكتشاؼ الميتالورجي 
لى بناء الكثير مف المنازؿ الخشبية في شماؿ أوروبا، واليياكؿ الحجرية اليائمة، )المعدني( الياـ، إ

 .التي إنتشرت بناؤىا في وادي النيؿ
قبؿ الميالد، أديا إلى تحقيؽ  3000قبؿ الميالد، وعاـ  3500ثـ حدث إكتشافاف آخراف بيف عاـ 

تشافيف ؛ أما الثاني، فيو حوالي المزيد مف التقدـ التكنولوجي.وكاف التوصؿ إلى العجمة، أوؿ اإلك
قبؿ الميالد، وأد  إلى إمكانية نقؿ األفكار واألساليب التكنيكية الجديدة. ثـ إنتشرت طرائؽ  3500

تسع مجاليا، حتى شممت صناعة الطوب الخزفي،  إنتاج الخزفيات التي يحمص في القمائف، وا 
ؿ عمى الطوب أمرا ميسورا في البالد والطفاؿ الذي يتـ تشكيمو عمى ىيئة طوب كذلؾ، فغدا الحصو 

قبؿ الميالد. وكاف الزكورات )ىياكؿ ىرمية الشكؿ(التي شيدت  2500ما بيف النيريف، حوالي عاـ 
  .قبؿ الميالد، مف الطوب الذي يتـ تصميده في البيتوميف )القار( 2000حوالي عاـ 

إسياما فعاال في تكنولوجيا البناء ، قبؿ الميالد،  320البناء اليوناني أسيـ اليونانيوف حوالي عاـ 
خاصة مف خالؿ الميوزيوـ )المتحؼ( الذي كاف في حقيقة أمره، مؤسسة لمتعميـ والدراسة، أسسيا 

إلى  –ضمف العديد مف اإلختراعات التي ابتدعيا  –وقد توصؿ البطالمة .البطالمة في اإلسكندرية
إلى تطبيؽ اليدسة وعمـ المثمثات، لحؿ المسائؿ  عدة أنظمة لمبكرات المركبة، لرفع األوزاف الثقيمة،

ستعاف الروماف، بمطرفتيـ طرؽ حؿ الميائؿ الخطية. عمى تصميـ عدد كبير  الخطية والحجمية وا 
مف اآلالت . يمكف إستخداميا لرفع األوزاف، ودفع ودؽ الخوابير إلى باطف األرض، لتدعيـ 

ة. ولـ يتسف لمدراسيف الغربييف، وميندسييـ أساسات المباني الثقيمة، وىياكؿ اليندسة المدين
المعمارييف، والصناع الحرفييف، أف يمموا اإللماـ الكافي بالعموـ اليندسية، التي كانت متاحة بسيولة 
ويسر لمعرب، حتى تمت ترجمة ىذه العموـ مف المغة العربية إلى الالتينية، في أوائؿ القرف الثانية 

 .تح آفاؽ المعرفة، إلجراء الحسابات الرياضية والعممية بدقة أكثرعشر. وأدت ىذه الترجمة، إلى ف
مف األساليب التكنيكية لمبناء، ما مكف  –قبؿ الميالد  300إبتداء مف عاـ  –وقد توافر لميونانييف 

الصناع الميرة، مف قطع الرخاـ، ونقمو، وحفره، وصقمو، إلنشاءات حتى ذلؾ الحيف، تتميز 
يب تكنيكية تعتمد عمى بساطة تصميـ األعمدة العتبات، ويعوؿ تثباتيا ببساطتيا، وتتضمف أسال

عمى الكالبات المعدنية والتثاقمية. وكانت األعمدة تنشأ مف أسطوانات تثبت في موضعيا، بواسطة 
خوابير متوافقة داخؿ جراب ليا عند المركز. وقد بمغ قطر بعض األعمدة المستخدمة في إنشاء 

كما كانت أسقؼ تمؾ األبنية منخفضة، تكسوىا بالطات مف الطيف المحمص، "البارثينوف" متريف. 
 .أو مف الرخاـ، يحمميا ىيكؿ مف الخشب
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الروماف والبيزنطي: بينما شاع إستخداـ األحجار والرخاـ في األبنية اليونانية، اقتصر إستخداـ 
شكيؿ قمب المبنى، مف الروماف ىذ المواد عمى الواجيات، أو التغطيات الدائمة لمبانييـ، مع ت

حوائط إنشائية، أو قبة مف الخرسانة. وقد توافرت الخرساء لد  الروماف، مف األسمنت الييدروليكي 
القوي الذي عرفوه بإسـ البوتسوالنا )وىي مادة صخرية بركانية(. ونظرا لضخامة مباني الروماف، 

تساع عرض الفتحات والقباب، أصبح مف المتعذر اإلستمرار في إ ستخداـ العتبات الحجرية، لتمقي وا 
 .األحماؿ الواقعة عمييا

ستبدلت بيذه القباب، لإلحاطة بالفراغات المكانية، ونحمؿ ىياكؿ الجدراف الثقيمة. كما إستخدـ  وا 
الروماف، عمى نطاؽ واسع، الطوب الذي يتـ حرقو في قمائف شبيية بالقمائف المستخدمة في القرف 

ية لمخرسانة التي ينشأ منيا الييكؿ المركزي لممبنى، أو كطبقة أولية التاسع عشر، سواء كمادة تغط
 . )بطانية( لمتشطيبات النيائية الزخرفية، التي كانت تصنع مف الموزايكو أو الجبس المرسوـ بألواف

ستخدـ بالط الموزايكو المتعدد األلواف، الصغيرة الحجـ، عمى نطاؽ واسع خالؿ القرنيف الخامس  وا 
ستخداـ فيوالسادس ال بناء ىذه  ميالديف، لزخرفة األسطح الداخمية لمكنائس البيزنطية المسيحية. وا 
األسموب  –التي شيدت أساسا مف الطوب مع اإلستعانة أحيانا باألعمدة الحجرية  –المباني 

الحديث لمبناء، الذي يعتمد عمى القباب، وكانت مف السمات المميزة لمحيز الداخمي ىذه المباني، 
 . عف طريقة التدري  في البناء صفوؼ الطوب، حتى تتخذ القبة شكميا النيائي المعروؼ وذلؾ

وقد أولى البناؤوف البيزنطيوف، مشكمة إنشاء القبة الكروية، عمى قمة القاعدة المربعة لمجدراف، 
إىتماما خاصا. وأمكف التغمب عمى ىذه المشكمة في المنشآت األولى الصغيرة، عف طريؽ 

، وىو قبة صغيرة نصؼ كروية، توضع عند ركف القاعدة المربعة، لمجدراف، إىتماما "األسقنش"
خاصا. وأمكف التغمب عمى ىذه المشكمة في المنشآت األولى الصغيرة، عف طريؽ "إسقنش "، وىو 
قبة صغيرة نصؼ كروية، توضع عند ركف القاعدة المربعة، ولكف ذلؾ الحؿ لـ يكف مالئما، في 

ضخمة، لذلؾ نشأ العقد المتدلي، وىو سمسمة مف المثمثات الكروية تتفرع مف القاعدة حالة اليياكؿ ال
المربعة األفقية التي تحمميا، ونحمؿ الحجرية الحاممة لمقبة ذاتيا. ويمكف مالحظة كبيرة مف المباني 

وفاكيا( التي إعتمد إنشاؤىا عمى ىذا األسموب التكنيكي، في البمداف السالفية )يوغسالفيا( وتشيكوسم
والبمداف الغربية مف حوض البحر المتوسط، ثـ عاد ىذا األسموب التكنيكي لمظيور في عدد مف 

 .الكنائس، تـ بناؤىا حوالي القرف الثاني عشر، في غرب فرنسا
 :تطورات األسموب التكنيكي لمبناء 1-6-1-1

يا البناء. ولكف، لحسف أد  سقوط اإلمبراطورية الرومانية، إلى حدوث تعثر خطير في تقدـ تكنولوج
 . الحظ، بقيت بعض المراكز المعزولة لمثقافة، بمنأ  عما أصاب ىذه اإلمبراطورية مف تحمؿ
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ستطاعت الميارات الحرفية القديمة، أف تجد ليا متنفسا كي يكتب ليا البقاء داخؿ ىذه البقاع،  وا 
ستط نشاء التي ضمت ألمانيا تحت حكـ اإلمبراطورية العثمانية، وفرنسا. وا  اع فف صناعة الطوب، وا 

أف ينتشر غربا ببطء، حتى وجد مالذا لو في  –الذي كتب لو البقاء في وسط أوروبا  –المباني منو 
األراضي الواطية )ىولندا(. وىناؾ توافر الطفؿ المالئـ لصناعة الطوب، كما أدت ندرة األحجار 

إلستقرار النسبة لفرنسا، تحت حكـ ىناؾ، إلى نشوء طراز رفيع مف طرز البناء بالطوب. وساعد ا
وقد أفضى تحوؿ الثقافات الجديدة مف الشماؿ إلى  ."شرلماف" عمى اإلحتفاظ بالنفوس الحجرية حية

ستطاع أىؿ الشماؿ، الذيف  فرنسا، إلى إعطاء دفعة قوية لألساليب التكنيكية التقميدية القديمة. وا 
ستخداميـ، أف يبدأوا حقبة إنشاء الجدارف إستوطنوا شماؿ فرنسا، أف يطوعوا ىذه األساليب إل

السميكة الثقيمة، والعقود المستديرة. وأد  إعتناقيـ الديانة المسيحية إلى ىذه األساليب، منذ بداية 
القرف الحادي عشر، وتبمور ىذا اإلدىار، في بناء مجموعة كبيرة مف الكنائس والكاتدرائيات 

الغربية، حتى إلتفت مع الحركة الثقافية التي نبعت مف  الرومانيسكية ، إنتشرت فوؽ ربوع أوروبا
ألمانيا، وتخطت حدود القناؿ اإلنجميسي، كي تغزو إنجمترا، مع الغزو النورماندي. وكانت لمعظـ 
ىذه األبنية، أسقؼ خشبية، ولكف لـ يمض وقت طويؿ، حتى أعيد تسقيفيا بالقباب البرميمية أوال، 

 .فما بعد ثـ إستبدلت بيا القباب الحنية
ستمر األسموب التكنيكي الروماني في إنشاء الجدراف، مع تغطية واجيتيا باألحجار الجميمة. بينما  وا 
إستبدلة بالقمب الخرساني المتيف. واألحجار المتخمفة عف عممية الحصوؿ عمى الواجيات الحجرية 

 .لجدرافالساقية، مع إستخداـ مونة ضعيفة مف الجير، مما أد  إلى إنخفاض متانة ا
وصادفت البنائيف الرومانيسكييف صعوبة، عند إحاطة الفراغات المكانية بالقباب المتسعة، في 
غياب األسمنت الروماني، الذي يتميز بالمتانة. كما كانت ىندست العقود المستديرة، عقبت قدرتيـ 

د إنشاء عمى تحويؿ ممرات القباب، إلى الشكؿ المربع. وأخيرا، أمكنة حؿ ىذه المعضمة، عن
ميالدي. وتضمنت القبة 1093كاتدرائية "دورىاـ" الجديدة بإنجمترا، والتي بدئ في إنشائيا عاـ 

إنشاء طراز العقد الحاد لألضالع المستعرضة، فأمكف  –ألوؿ مرة  –المرتفعة لصحف الكاتدرائية 
لمبناء عبد إنشاء إحاطة منور الكنيسة بالعقود الحائطية؛ وسرعاف ما إنتقؿ ىذا األسموب التكنيكي 

كنائس "وينتشستر"، و"بيتربورو"، "وسيمبي". كما شيدت فرنسا محاوالت مشابية، فظيرت القباب 
ذات األضالع في كاتدرائية "سانت إتييف" بمدينة "الكاف". ثـ كاف أوؿ ظيور لمقبة القوطية سداسية 

يؿ الصالة بكنيسة "كانتربري، في قاعة ترت –التي تطورت مف القباب السابقة  –األجزاء في إنجمترا 
عتمدة األساليب القوطية لمبناء، عمى بذؿ مزيد مف  التي شيدت في نياية القرف الثاني عشر. وا 
ستبداؿ الزجاج المموف بالجدراف  الجيد، إلستخداـ اليياكؿ الحجرية المبسطة الخفيفة الوزف، وا 
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قتضى اإلستغناء عف الييكؿ البنائي األصـ، أف يس تبدؿ الدعامات الكتفية الناتئة، الصماء. وا 
واألبراج، وألعمدة المدعمة، لمتمشي مع خطوط نقؿ قوي الدفع الناشئة عف القباب الحالية، ولنقؿ 

 .األحماؿ بأماف حتى األرض
وحتى القرف الخامس عشر، كانت معظـ األبنية المنزلية، تشيد مف ىيكؿ خشبي. ولـ يكتب ألي 

، وكؿ ما توافر مف معمومات عف ىذه النقطة، جر  إشتقاقو مف مف ىذه األبنية البقاء حتى ال يـو
المخطوطات واألبحاث المتعمقة باآلثار. وساد إستخداـ اليياكؿ بمادة مناسبة، كأسموب تكنيكي 
لإلنشاء في المنازؿ الرومانية الريفية، واألبنية التي شيدت في المزارع. وقد تطور إنشاء المنزؿ 

ف الثامف والتاسع الميالدييف، وظؿ قيد اإلستخداـ حتى القرف الخامس عشر. "الكروؾ" خالؿ القرني
ولكف النقص في مرونة التصميـ، أد  إلى أف يستبدؿ بطرز "الكروؾ"، الييكؿ الخشبي المعتاد، 
الذي تطور فما بعد إلى ىيكؿ البالوف في القرف السادس عشر، وال يزاؿ قيد اإلستخداـ في المنشآت 

يثة. وقد أنشأت بعض المنازؿ مف األحجار، عمى نسؽ الطراز اإلنشائي اإلكميركي الخشبية الحد
)الكنسي( الذي كاف الطراز السائد في ذلؾ العصر. ودامت مجموعة مف المنازؿ الحقيرة ذات 

 . الييكؿ الخشبي، في المناطؽ الحضرية، حتى القرف الثامف عشر

 تطور المواد البنائية: 2-6-1
لمرتكز المعرفي والمرتكز التقني لمتكنولوجيا الحديثة اثره في توسيع حجـ المرتكز لقد كاف لتطور ا

المادي عموما، والمواد البنائية عمى وجو الخصوص، وتنويع بدائميا المتاحة لالستعماؿ في مجاؿ 
العمارة، فأتيحت لالستعماؿ مواد بنائية جديدة باالضافة الى تحسيف خصائص المواد البنائية 

دية وتغير طبيعة استعماالتيا، ويمكف ايجاز خصائص رئيسة فيما تعتمده التكنولوجيا الحديثة التقمي
 مف مواد بنائية وىي:

التكنولوجيػػا الحديثػػة اعطػػت االمكانيػػة لالنتػػاج الكفػػوء العػػالي لممنتجػػات العاليػػة لجميػػع االنمػػاط  -1
عػؿ مػف االنتاجػات اخػؼ المعمولػة مػف المعػدف او البالسػتؾ او غيرىػا مػف المػواد ىػذه المػواد تج

، واكثػػػػر تحمػػػػال مػػػػف (Tougher)، (Stiffer)، اصػػػػمب (Stronger)، اقػػػػو  (Lighter)وزنػػػػا 
المنتجػػات المعمولػػة مػػف المػػواد العاديػػة وخصوصػػا تحمػػؿ اجيػػادات الشػػد. وىػػو مػػا كػػاف دافعػػا 

 لممصمـ المعماري الختبار تكوينات شكمية جديدة وتحرير االبداع المعماري.
والبدائؿ باعتماد الوسائؿ الحديثة في انتاج المواد الصناعية، وتسييؿ نقؿ المػواد سعة الخيارات  -2

 بعيدا عف مراكز انتاجيا، مما يسمح بتجاوز االرتباطات االقميمية لممادة.
العطػػاء انتاجػػات  (Fabrication)التكنولوجيػػا الحاليػػة تعطػػي دقػػة التصػػميـ وسػػيطرة التصػػنيع  -3

ادة البنائيػػة، تكفػػي لتحمػػؿ االجيػػادات حسػػب اداء الموصػػفات، معمولػػة مػػف االقػػؿ كميػػة مػػف المػػػػ
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وبذلؾ تعطي اختصار الكمفة وتقمؿ حجـ اسػػتيالؾ المواد البنائية في البناء. كمػا انيػا تقمػؿ مػف 
 Architecture to optimize the strength of)الجيػد البشػري الػالـز او تجعمػو معػدوـ. 

porous materials)  
 مف التطورات في مجاؿ المواد البنائية التي تعتمدىا التكنولوجيا الحديثة وىي: يمكف تأشير نوعيف

اعتماد مراحؿ اعداديػة جديػدة بػيف مراحػؿ قمػع او اسػتخراج المػواد الطبيعيػة المعتمػدة فػي البنػاء  اوال:
 وبيف مراحؿ استعماليا في البناء بيدؼ تحسيف خصائص المادة االولية وزيادة مالءمتيػا لممتطمبػات
االنشائية او التنفيذية او السطحية، وىو ما اد  الى تحسيف خصائص المواد الطبيعية المعتمدة فػي 

 المراحؿ التكنولوجية السابقة ومف اىميا:
يمثؿ اىـ المػواد التقميديػة التػي امتػد اسػتعماليا الػى الوقػت الحاضػر، وليػا مواصػفات متميػزة  الحجر:

مػػػة وامكانيػػػة تػػػوفير الحمايػػػة مػػػف االخطػػػار الطبيعيػػػة، وتالئػػػـ اىميػػػا الصػػػالبة والػػػوزف الثقيػػػؿ والديمو 
خصػػػػػائص مػػػػػػادة الحجػػػػػر البنيػػػػػػة الشػػػػػػكمية لمعناصػػػػػر البنائيػػػػػػة االنضػػػػػغاطية كالػػػػػػدعامات واالعمػػػػػػدة 

 (Torroja, 1962, p.27)واالقواس..وغيرىا. 
تي تستخدـ تعتبر مادة الخشب التي وفرتيا الطبيعة بأبعاد مستقيمة، المادة الحية الوحيدة ال الخشب:

عمى نطاؽ واسع فػي عمميػة البنػاء، كمػا انيػا اقػدـ مػادة طبيعيػة اسػتعممت لالغػراض البنائيػة تتحمػؿ 
اجيػػادات الشػػد، فيػػي تتحمػػؿ اجيػػادات الشػػد واالنضػػغاط بصػػورة متسػػاوية فػػي االتجاىػػات الموازيػػة 

عفو انشػائيا . وتتمثؿ أىػـ عيػوب الخشػب بالع قػد التػي تضػ(Torroja, 1962, p.39)التجاه أليافيا 
(، وتمتػػػاز ىػػػذه المػػػادة بكونيػػػا اقػػػؿ ديمومػػػة وصػػػالبة مػػػف بقيػػػة المػػػواد 101ف ص1991)السػػػييري، 

 ,Torroja)الطبيعيػة، ممػا يجعميػا سػريعة التيشػـ. كمػا تتػأثر بػالتغير فػي درجػات الحػرارة والرطوبػة.
1962, p.39) 

الطينػي معيػا، وىػي تتمتػع  يرتبط االنسػاف بصػورة ممحوظػة بمػادة الطػابوؽ لشػعوره باصػمو الطابوؽ:
بجماليػات مقبولػة بسػبب تمػػؾ الخاصػية البالسػتيكية كمػػا انيػا مػادة اقتصػادية، تػػـ اسػتعماليا فػي بنػػاء 
الجػػػدراف الحاممػػػة واالرضػػػيات الكاممػػػة وفػػػػػي تنفيػػػذ االقػػػواس والعقػػػود واالقبيػػػة والقبػػػاب فػػػوؽ الفتحػػػات 

بالمبػػػػػف. وىػػػػػي اقػػػرب مػػػػػادة الػػػى الػػػنفس والسػػػقوؼ، وفػػػي اكسػػػاء واجيػػػات الجػػػدراف الخارجيػػػة المبنيػػػة 
 (Torroja, 1962, p.28) البشػػرية وتتمتع بمقياس انساني وابعاد منتظمة توحي بالنظاـ.

تقػػديـ بػػدائؿ جديػػدة لممػػواد البنائيػػة واسػػتغالؿ مػػا تػػـ تطػػويره ضػػمف مجػػاالت اخػػر  فػػي تنميػػة ثانيػػا: 
ناعات الكيمياويػة والتعػديف فػي تقػديـ بػدائؿ الصػناعة البنائيػة، اذ اسػيمت االبتكػارات فػي مجػاؿ الصػ

ماديػػة جديػػدة تمكنػػت مػػف اثبػػات فعاليتيػػا فػػي تغييػػر الخيػػارات االنشػػائية او التنفيذيػػة او السػػطحية او 
 ( 1997كميا معا. )حمد اهلل، 
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فمػػثال ظيػػور مػػواد جديػػدة مثػػؿ الحديػػد، الكونكريػػت المسػػمح والزجػػاج، االمػػر الػػذي اد  بحكػػـ تبػػايف 
لمػواد الػى حػدوث مميػزات جديػدة فػي المعالجػات االنشػائية والفنيػة، حيػث لػـ تكػف ليػذه خػواص ىػذه ا

المواد سوابؽ تاريخية في استعماليا، اضافة الى انفرادىا بنسب وابعاد مختمفة عف سابقتيا مما جعؿ 
( كمػا 92، ص1990المعمار يفكر في ايجاد لغة مستحدثة تتناسب مع طبيعة ىذه المواد. )أحمػد، 

بػزوغ العمػـ اليندسػي فػػي عصػر النيضػة وتطػػوره خػالؿ العقػود االخيػرة مػػف القػرف العشػريف، ومػػا اف ل
اسػػتجد مػػػف مػػػواد انشػػػائية مبتكػػرة أثرىمػػػا الكبيػػػريف عمػػػى التغييػػػرات اليائمػػة التػػػي طػػػرأت عمػػػى مفػػػاىيـ 

 ( اىـ ىذه المواد ىي:4، ص1990التصميـ المعماري. )تنبكجي، 
بقابمية كفوءة عمى مقاومة اجيادات االنضغاط باالضافة الى   (Iron)يمتاز معدف الحديد  المعادف:

قابميتو عمى مقاومة اجيادات الشػد، ويػتـ التعامػؿ معػو بمفػرده او بواسػطة ربطػو بمػواد بنائيػة اخػر ، 
 (65، ص1999ويكوف عمى عدة انواع: معدف حديد الزىر، معدف الحديد المطاوع. )السدخاف، 

تيجػػة لمتقػػدـ الػػذي صػػاحب عمميػػة المكننػػة عمومػػا، فػػادت الػػى ظيػػور لقػػد تطػػورت صػػناعة المعػػادف ن
تمتػػاز ىػػذه المػػادة بكفائتيػػا فػػي مقاومػػة  (Steel)مػػواد معدنيػػة جديػػدة تتربػػع عمػػى قمتيػػا مػػادة الفػػوالذ 

( كما ظيرت 66، ص1999اجيادات الشد واالنضغاط معا وبخفة وقوة تحمميا العالية. )السدخاف، 
نيـو والنحػػػاس( اسػػػتعممت بصػػػورة خاصػػػة كمقػػػاطع قياسػػػية فػػػي فتحػػػات مػػػواد معدنيػػػة اخػػػر  )كػػػااللم

لتشػكيؿ واجيػات وسػقوؼ البنايػات حيػث  (Metal sheets)االبػواب والشػبابيؾ، وكصػفائح معدنيػة 
 ,Salvadori)يمكػػف اف تتشػػكؿ ىػػذه الصػػفائح التػػي تمتػػاز بخفػػة اوزانيػػا بػػأي شػػكؿ مرغػػوب بػػو. 

1963, p.95) 
ممت المادة قديما غير اف االكتشػاؼ الميػـ الػذي كػاف لػو االثػر االكبػر لقد استع الخرسانة المسمحة:

فػػي االنتشػػار الواسػػع ليػػذه المػػادة حػػدث عنػػدما تػػـ ادخػػاؿ شػػبكة مػػف القضػػباف الفوالذيػػة التػػي تقػػاـو 
اجيػػادات الشػػد فػػي مػػادة الخرسػػانة المقاومػػة الجيػػادات االنضػػغاط. وبالتػػالي مقاومتيػػا الػػى اجيػػادات 

وىػػي تمتػػاز بالطواعيػػة وسػػيولة القولبػػة التخػػاذ ىيئػػة  (Kranzberg, 1967, p.204)االنحنػػاء. 
  (Wright, 1975, p.208)شكمية معينة. 

اف الزجاج مػادة عديمػة المػوف، ولػيس الزجػاج صػمبا وال سػائال وانمػا يكػوف فػي حالػة خاصػة الزجاج: 
ائي بينيما، وعنػدما تظير فييا جزيئاتو بشكؿ عشوائي، ولكف يوجد تماسؾ كاؼ الحداث اتحاد كيمي

يػتـ تبريػد الزجػاج يصػؿ الػى حالتػو الصػمبة ولكػػف بػدوف تبمػور، ومػع تعريضػو لمحػرارة يتحػوؿ الزجػػاج 
الػػػى سػػػائؿ. وعػػػادة مػػػا يكػػػوف الزجػػػاج شػػػفافا ولكنػػػو قػػػد يكػػػوف غيػػػر شػػػفاؼ او نصػػػؼ شػػػفاؼ ايضػػػا، 

و باسػتعماؿ عػدة ويختمؼ لونو تبعا لمكوناتو. ويكػوف الزجػاج المصػيور كالمػدائف بحيػث يمكػف تشػكيم
تقنيات.وينصير الزجاج عند درجات حرارة عالية وال يتمدد او ينكمش بدرجة كبيرة مع تغيػر درجػات 
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الحرارة. ويعتبر الزجاج موصال رديئا لكؿ مف الحرارة والكيرباء ومف ثـ فانو مفيد لمعػوازؿ الكيربائيػة 
الد. ومنذ ذلؾ الحػيف دخػؿ الزجػاج قبؿ المي 2000والحرارية، ويعود تاريخ صناعة الزجاج الى عاـ 

فػػػي اغػػػراض عديػػػدة مػػػف حيػػػاة االنسػػػاف اليوميػػػة، كمػػػا لػػػو تطبيقػػػات صػػػناعية ومعماريػػػة. )الزجػػػاج، 
( وىنالؾ انواع مختمفة مف الزجاج منيا: الزجاج العاكس والمقاـو لمحرارة والمزدوج واالنشػائي 2004

 (Zamil Glass Industries, p.2)والمقاـو لمكسر والمسمح وغيره مف االنواع. 
أد  تطػػػور المعرفػػػة بحقػػػوؿ الفيزيػػػاء والكيميػػػاء الػػػى تحسػػػيف صػػػفات  المػػػدائف والمػػػواد البالسػػػتيكية:

وخصائص المواد البنائية عموما، والى تطويرىا بصورة الفتة لمنظر في المواد المدائنية والبالستيكية. 
مػػواد البنائيػػة التقميديػػة، وكمػػواد حيػػث تمػػت اضػػافة اليػػاؼ لغػػرض تقويتيػػا واسػػتعماليا كبػػدائؿ عػػف ال

اساسػػػية فػػػي بعػػػض الػػػنظـ الحديثػػػة التػػػي تعمػػػؿ باجيػػػادات الشػػػد، وكمػػػواد انيػػػاء متنوعػػػة داخميػػػة او 
، تمتػػػاز بخفػػػة وزنيػػا وقمػػػة كمفتيػػػا وديمومتيػػػا وسػػػيولة (Salvadori, 1963, p.291)خارجيػػة 

    (67، ص1999صيانتيا. )السدخاف، 

 تعريؼ التقنية: 3-6-1
بالنسػػبة لمفيػػـو التقنيػػة، فيػػو يجػػد اف النظػػاـ المنشػػئي والمػػادة التقنيػػة  (Semper)ات حسػػب طروحػػ

تػػؤثر فػػي طػػراز المبنػػى كػػذلؾ فػػاف المػػواد البنائيػػة وتقنيػػات التشػػييد )المػػادة التقنيػػة( ىػػي اسػػاس قيػػاـ 
اوؿ تقنيػػة تشػػييد، وىػػي اوؿ  (Knot)( كمػػا يعتبػػر اف العقػػدة 36، ص2001الطػػراز )عبػػد الػػرزاؽ، 

تقنػػي، الػػذي جػػاء تعبيػػرا عػػف القػػيـ واالفكػػار الكونيػػة االولػػى لالنسػػاف واشػػباعا لرغبتػػو فػػي خمػػؽ رمػػز 
. وأساس قياـ طراز بناء بدائي اطمؽ عميو مفيـو النمط االوؿ (Order & binding)النظاـ والربط 
(First type)  ،ف ( وىػو يػؤم37، ص2001مثال الكوخ االوؿ، االكميؿ االوؿ وىكػذا. )عبػد الػرزاؽ

بػػاف النظػػاـ االنشػػائي يجػػب اف يكػػوف اسػػاس الطػػراز واف اي شػػكؿ اليتحػػدد بفعػػؿ النظػػاـ االنشػػائي 
( وىػو يعتبػر الطػراز، مطابقػة العنصػر الفنػي 103، ص2001أ، -يجب اغفالو ونبػذه. )عبػد الػرزاؽ

مع اصولو االولى ومع جميع مقومات وظروؼ وجوده. والمقصود باالصوؿ االولى لمعنصر الفنػي، 
وؿ التقنية والماديػة والمتمثمػة بػالمواد البنائيػة وتقنيػات التشػييد. وبػذلؾ تكمػف اصػوؿ الطػراز فػي االص

المػػػواد والتقنيػػػات البنائيػػػة التػػػي تمكػػػف مػػػف انتػػػاج االشػػػكاؿ الفنيػػػة والزخرفيػػػة. وبػػػذلؾ فػػػالطراز اليعنػػػي 
، 2001أ، -)عبػد الػرزاؽ ”Style is not ornamental vocabularies“المفػردات الزخرفيػة: 

 (103ص
ويعػػػرؼ المرتكػػػز التقنػػػي الػػػذي يعػػػد احػػػد مرتكػػػزات التكنولوجيػػػا بانػػػو: مجموعػػػة االفعػػػاؿ والممارسػػػات 
التصميمية والتنفيذيػػة واالنتاجيػػة في معاممػػة المواد واالدوات وتنظيميا النتػػاج سػمع معينػة او لخدمػة 

 (19، ص1997غرض معيف. )حمد اهلل، 
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طريقتػػو او اسػػموبو فػػي التعبيػػر عػػف نفسػػو وعػػف الفكػػرة االنسػػانية التػػي كمػػا اف تقنيػػة المعمػػار تعنػػي 
. فالتكنيػػؾ )التقنيػػة( تمثػػؿ (Construction)يرغػػب فػػي تجسػػيدىا بصػػورة مرئيػػة عػػف طريػػؽ االنشػػاء 

مجموعػػػػة مفردتػػػػا لغػػػػة المعمػػػػار وتبػػػػيف مػػػػد  فيمػػػػو لمبػػػػادئ وقواعػػػػد االنشػػػػاء، وفيمػػػػا اذا كػػػػاف احػػػػد 
مػػػػف اف يضػػػػيؼ الػػػػى مجمػػػػوع مفػػػػردات لغػػػػة العمػػػػارة عمومػػػػا. االشػػػػخاص المبػػػػدعيف فسػػػػوؼ يػػػػتمكف 

(Meiss, 1992, p167) 
يتضػػح ممػػا سػػبؽ اف التقنيػػة )تقنيػػة مػػواد البنػػاء( تحمػػؿ عػػدة مؤشػػرات منيػػا كيفيػػة التعامػػؿ مػػع المػػواد 
البنائية تصػميميا وتنفيػذيا وانتاجيػا واسػموب تنظػيـ المػواد البنائيػة والػذي يػنعكس فػي الييكػؿ المنشػئي 

يـ الػػػوظيفي وعمػػػى الطػػػابع المعمػػػاري، ومنيػػػا انيػػػا المعبػػػرة عػػػف الفكػػػر المعمػػػاري وفقػػػا لقواعػػػد والتقسػػػ
االنشػػاء، ومنيػػا انيػػا العقػػدة المعبػػرة عػػف االفكػػار والمبػػادئ حيػػث تخمػػؽ النظػػاـ والػػربط. ووفقػػا لػػذلؾ 

االنشػائية يكوف التعريؼ االجرائي لمتقنية: ىو كيفيػة التعامػؿ مػع المػادة البنائيػة تصػميميا والمفاصػؿ 
واسموب التركيب واسموب الربط سواء كاف لمادة واحدة او عدد مف المواد وكذلؾ طريقة تنظيـ المواد 

 البنائية ىيكميا او اعطاء ىيئة تحقؽ معنى او اي منفعة اخر .

 تقنيات مواد البناء في العمارة العالمية المعاصرة:7-1 
ا والتػػػػي تمثػػػػؿ مجموعػػػػة االفعػػػػاؿ والممارسػػػػات ت عػػػػرؼ التقنيػػػػة التػػػػي ىػػػػي احػػػػد  مفػػػػردات التكنولوجيػػػػ

التصػػميمية والتنفيذيػػة واالنتاجيػػة فػػي معاممػػة المػػواد واالدوات والعػػدد وتنظيميػػا النتػػاج سػػمع معينػػة او 
لخدمة غرض معيف، فاف تقنية المواد البنائية تمثؿ، اوال: كيفية التعامؿ مع المواد البنائية، تصميميا 

الحرفػي واالسػموب المرشػد واالسػموب المصػّنع، وانتاجيػا والػذي يشػمؿ  وتنفيذيا، الذي يشمؿ االسػموب
االنتػػاج الكمػػي الممكػػنف والمواصػػفات العاليػػة. ثانيػػا: اسػػموب تنظػػيـ المػػواد البنائيػػة والػػذي يػػنعكس فػػي 
الييكؿ المنشئي والتقسيـ الوظيفي او ينعكس في ىيئة يحقؽ معنى او اي غرض آخر. واليدؼ مف 

اج النتاج المعماري الذي يخدـ وظيفة انشائية او انشائية رمزية او انشائية جمالية ىذه التقنية ىو انت
اوانشػػػائية وأخػػػر . والمقصػػػود فػػػي ىػػػذه الدراسػػػة اف التقنيػػػة: ىػػػي كيفيػػػة التعامػػػؿ مػػػع المػػػادة البنائيػػػة 
تصػػميميا والمفاصػػؿ االنشػػائية واسػػموب التركيػػب واسػػموب الػػربط سػػواء كػػاف لمػػادة واحػػدة او عػػدد مػػف 

واد وكذلؾ طريقة تنظيـ المػواد البنائيػة ىيكميػا او اعطػاء ىيئػة تحقػؽ معنػى او منفعػة اخػر . وقػد الم
تػػـ التوصػػؿ الػػى ابػػرز التقنيػػات المعاصػػرة وآلياتيػػا )طريقػػة المعالجػػة( لممػػواد البنائيػػة الحديثػػة لمعمػػارة 

القػػرف الماضػػي وحتػػى العالميػػة المعاصػػرة والتػػي حػػددىا البحػػث بػػالفترة الزمنيػػة بػػدءا  ببدايػػة سػػبعينات 
 الوقت الحاضر وكما يأتي:
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 تقنيات تيار ما بعد الحداثة:1-7-1 
تعدديػػػة المػػػواد وتناقضػػػيا لتوليػػػد  (Pluralism)التعامػػػؿ مػػػع المػػػواد البنائيػػػة بمبػػػدأ التعدديػػػة  -1

  (Anderson, 2004)الداللة وانتاج المعنى.
لمنظػػاـ التقنػػػي مػػػع النظػػػاـ مبػػدأ التمفصػػػؿ الػػػوظيفي باسػػػتعماؿ آليػػة المماثمػػػة حيػػػث التػػػداخؿ  -2

 (Nesbitt, 1995)( و1999الحضاري الرمزي. )الخفاجي، 
فراغ( باسموب الزخرفة او التزييف لتخدـ التمميح واالشارة. -التعامػػؿ مػػع المواد البنائية )كتمة -3

(Nesbitt, 1995) 
 (Curtis, 1997)لتؤكػػػػػد وظيفػػػػػة كػػػػػؿ طبقػػػػػة.  (Layering)اعتمػػػػػاد مبػػػػػدأ الطبقػػػػػات  -4

 (Treiber, 1995)و

 تقنيات تيار التقنيات العالية: 2-7-1
اسػػتعماؿ اسػػموب التمفصػػؿ الػػوظيفي )التكتونػػؾ( الػػذي يعكػػس البنػػاء الوجػػودي زائػػدا البنػػاء  -1

وىي عممية ربػط المػواد بطريقػة ذات مغػز  وىػذا  (Built form)التمثيمي في الييئة المبنية 
 ,Nesbitt) تكتسػب قيمػة رمزيػة. يحدث مف خالؿ مفاصؿ اوليػة وواقعيػة والييئػة المنشػئية

 (2001و)التؾ،  (Treiber, 1995)و(1995
اسػػتعماؿ عمميػػة تنظيميػػة لممػػواد البنائيػػة ىػػي العمػػؽ التنظيمػػي حيػػث تبػػرز الييكػػؿ المنشػػئي  -2

)خصػػػائص المػػػواد البنائيػػػة المنشػػػئية( الػػػى خػػػارج كتمػػػة المبنػػػى لػػػتعكس االسػػػموب التنظيمػػػي 
 (Jencks, 1995)مع التكنولوجيا والتقدـ التقني.  والعقالني الذي تعامؿ بو ىذا التيار

التعامؿ مع مػواد بنائيػة شػفافة لغػرض عكػس مبػدأ الشػفافية العاليػة باسػتعماؿ المػواد البنائيػة  -3
 (Curtis, 1997) الحديثػػػػة )كالزجػػػػاج العػػػػاكس( ليوضػػػػح اجػػػػزاء المبنػػػػى الييكميػػػػة.

 (Treiber, 1995)و
كػؿ منشػئية خارجيػة تحػوي فضػاء واحػد داخمػي تحقيؽ مبدأ المرونػة مػف خػالؿ اسػتعماؿ ىيا -4

مقّسـ بقواطع متحركة، فالتركيز عمػى اسػموب تنظػيـ المػواد البنائيػة ضػمف ىياكميػا المنشػئية 
  (Curtis, 1997) والتعامؿ وفقا لخصائصيا المنشئية.

عمػػى واجيػات المبػػاني )طبقػػة الخػدمات، طبقػػة انشػػائية، طبقػػة  (Layering)تعػدد الطبقػػات  -5
( حيث االنبثاؽ مف مبدأ الفضاءات الخادمة والمخدومة وحيث تستخدـ )االنبوبية الحركة،..

 المنشػػئية تحػػوي السػػاللـ( او )القنػػوات الفضػػية البراقػػة( وغيرىػػا مػػف التقنيػػات المعاصػػرة. 
(Curtis, 1997) و(Treiber, 1995) 
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 التكنولوجيا بيف العولمة واليوية: 8-1

 العولمة:1-8-1 
 New World(، ومثميػػػا )النظػػػاـ العػػػالمي الجديػػػد( )Globalisation( أو)ربمػػػا كانػػػت )العولمػػػة

Order )-  تعابير حديثة دخمت في قاموس السياسػة المعاصػرة، وحػددت اتجاىػا  جديػدا  فػي التعامػؿ
الدولي إال أف الجوىر أو المحتو  ليس بالشيء الجديػد عمػى اإلطػالؽ؛ فقػد أوضػحت مسػيرة التػاريخ 

مػا مػف قػوة دوليػة تظيػر عمػى المسػرح إال حاولػت التمػدد عمػى حسػاب الجيػراف اإلنساني الطويؿ أنػو 
 (2000)انششٚف، أوال ، قبؿ أف تتربع عمى خارطة العالـ بعد ذلؾ.

 -كمػا ت ػر  اآلف  -اف قوؿ كؿ ذلؾ لموصوؿ إلى مجموعة مف الحقػائؽ أوليػا أف )العولمػة( الراىنػة 
عػػػدو أف تكػػػوف أسػػػموبا  مختمفػػػا  تمميػػػو ظػػػروؼ الػػػزمف ىػػػي الشػػػراب القػػػديـ فػػػي آنيػػػة جديػػػدة، وأنيػػػا ال ت

ىػو حالػة  -وخصوصػا  فػي المنطقػة العربيػة اإلسػالمية  -وطبيعة المرحمػة، وأف أىػـ دواعػي نجاحػو 
ذا كانػت )العولمػة( المعاصػرة  )الفراغ( والتفكؾ التػي تصػبغ الحيػاة السياسػية واالقتصػادية والفكريػة. وا 

سػػػمحة لحمايػػػة الغػػػزو السياسػػػي واالقتصػػػادي ، وشػػػؿ القػػػدرات قػػػد اعتمػػػدت الغػػػزو الثقػػػافي كأحػػػد األ
فيػػػو سػػػالح قػػػديـ أيضػػػا  اسػػػتعممو االسػػػتعمار القػػػديـ عمػػػى نطػػػاؽ واسػػػػع،  -الوطنيػػػة عػػػف المقاومػػػة 

 (2000)انششٚف، وخصوصا  في العالـ اإلسالمي. 

 العولمة واليوية: 2-8-1
الحيػاة التقميديػة المعروفػة، واطمقػت  التقنية التي شكمت الصور المحيطة بيذا العػالـ، وغيػرت أسػاليب

طرقا جديدة الختيار األصدقاء والمعارؼ، وأساليب متنوعة لمتسوؽ، ىػذه التقنيػة البػد كػذلؾ أف تعيػد 
كيؼ ستكوف، وكيؼ ستؤثر عمييا التقنية  صياغة العمارة مف حوؿ الجميع. لماىية العمارة مستقبال ،

ودخػوؿ وظػائؼ جديػدة لمبػاف لػـ تكػف معروفػة مػف قبػؿ، التغيػر،  المعاصػرة؟ والحقيقػة اآلف ىػي فتػرة
ونظـ بناء مرتبطة بتقنية االتصاؿ المعاصرة ستعيد تكويف الشػكؿ المعمػاري مػف جديػد وسػتدفعو مػرة 

الفػػوالذ  لثػػورة جديػػدة، تػػذكرنا بتمػػؾ الثػػورة التػػي حػػدثت فػػي القػػرف التاسػػع عشػػر عنػػدما اكتسػػح أخػػر 
إذف ىنػا أمػاـ منعطػؼ  مبػادئ الشػكؿ المعمػاري فػي ذلػؾ الوقػت،والزجاج العمارة وتغيرات تبعا  لذلؾ 

تػػاريخي ىػػاـ يعيشػػو الفكػػر المعمػػاري وتعيشػػو المػػدارس المعماريػػة المختمفػػة، فالتقنيػػة ىػػي فػػي حقيقػػة 
األمر مسألة جوىرية في صناعة العمارة عمى مر العصػور أخػذت تفػرض ىيمنتيػا عمػى المعمػارييف 

يتبػع التقنيػة" أو "الشػكؿ يتبػع المعمومػات" وىػو األمػر  ف "الشػكؿوالمنظػريف ولػـ يعػد ىنػاؾ مفػر مػف أ
والتػدفؽ اليائػؿ مػف المعمومػات لػد  المعمػارييف الػذي سػوؼ يجعػؿ مػف  الذي يجعؿ إشػكالية العولمػة

 (2002)النعيـ،  .حالة الالاستفزاز الشكؿ المعماري في
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يتبػع الوظيفػة"  س سػوليفاف( "الشػكؿوبرؤية أف "الشكؿ يتبع التقنية" وىي عبارة عمى غرار عبارة )لوي
التػػي اطمقيػػا فػػي نيايػػة القػػرف التاسػػع عشػػر لتػػؤذف بنيايػػة عصػػر وبدايػػة عصػػر جديػػد فػػي العمػػارة، 

فػي منتصػؼ  Form Follows Fiasco "والعبػارة التػي اطمقيػا )بيتػر بميػؾ( "الشػكؿ يتبػع اإلخفػاؽ
وجػػد وسػػيمة فعػػال  لمتعبيػػر عػػف حالػػة ي الخمسػػينات لتصػػؼ الحالػػة المترديػػة لمعمػػارة الحديثػػة. واآلف ال

لعصػػر التقنيػػة الرفيعػػة والمعمومػػات المتدفقػػة  العمػػارة دوف فكػػرة أف الشػػكؿ المعمػػاري سػػوؼ يسػػتجيب
 (  2002)النعيـ،  .وثورة الصورة التي احدثتيا الشبكة العنكبوتية

يػػة نوعػػا  مػػف اعتبػػار الشػػذوذ فػػي اسػػتعماؿ التقن فالممارسػػات الخاطئػػة مسػػتمرة عبػػر التػػاريخ، ويمكػػف
يكفػػي خصوصػػا  عنػػد معرفػػة أف التقنيػػة فػػي طريقيػػا المسػػتمر  الممارسػػات الخاطئػػة. ولكػػف ىػػذا ال

رخيصة جػدا  وفػي متنػاوؿ الجميػع، التػي سػتجعؿ الممارسػات الخاطئػة  لمتطور، األمر الذي سيجعميا
يػػة، المتخمفػػة لمتقنيػػة المتطػػورة عمػػى نطػػاؽ واسػػع، وبالتػػالي سػػتظير المجتمعػػات المتطػػورة شػػكال  وتقن

مػف  وأخالقػا ، وىػو مػا ينػذر بػالتراجع اإلنسػاني وتزايػد حػدة تشػيؤ القػيـ التػي حػذر منيػا كثيػر سػموكا  
 ( 2003أ، -)النعيـ  .المفكريف منذ عقود

عند دخوؿ تقنيات جديدة، ونمط اقتصادي مغاير وتبدالت في البرام  السياسية واالجتماعية قد يعيد 
في لمجتمػػع مػػا، وقػػد ييػػز منظومتػػو القيميػػة والمعرفيػػة، ولكنػػو لػػف يحطػػـ ترتيػػب عناصػػر المكػػوف الثقػػا

شخصػػية الجماعػػة البشػػرية اذا مػػا حافظػػت ىػػذه الجماعػػة عمػػى حيويتيػػا االبداعيػػة. بػػؿ عمػػى العكػػس 
فػػاف ىػػذه الشخصػػية سػػتزداد قػػوة  ونمػػاءا ، وىػػي تخػػوض تجربتيػػا الصػػعبة، وعنػػدما يحػػافظ اي مجتمػػع 

الحضػػػارية يكػػػوف مػػػف السػػػيؿ عميػػػو معالجػػػة المشػػػاكؿ االقتصػػػادية عمػػػى مكونػػػو الثقػػػافي وشخصػػػيتو 
( ولمػػػا كانػػػت العولمػػػة تمثػػػؿ اليػػػـو )ايػػػديولوجيا وفكػػػر( ذو 2003واالجتماعيػػػة والسياسػػػية. )رحػػػيـ، 

توجيػات مختمفػة تنبػع مػف مجتمػع او نظػاـ معػػيف يحػاوؿ تكػريس انمػوذج واحػد وتعميمػو عمػى العػػالـ 
، سياسػػػي، ثقػػػافي، فيػػػو يحػػػاوؿ اف يختػػػرؽ ثقافػػػات الشػػػعوب ككػػػؿ بعػػػدة أبعػػػاد: اقتصػػػادي، اجتمػػػاعي

وخاصػػة ذات العمػػؽ الحضػػاري والثقػػافي مثػػؿ حضػػارة العػػراؽ محػػاوال اقتالعيػػا مػػف جػػذورىا وجعميػػا 
تابعػػة وراء معطيػػات العولمػػة الجديػػدة تمجػػد االنمػػوذج الغربػػي وتبعػػد فكػػر الجيػػؿ عػػف اصػػالتو وتراثػػو 

مس ىويتو، فيجب عمى المعمار اف ينطمؽ مف مقولة )العمارة وتقاليده عبر تيجيف ثقافتو وبالتالي ط
مػػرآة تعكػػس حضػػارة الشػػعوب( اف يواكػػب التطػػور والتقػػدـ التقنػػي ولكػػف دوف االستنسػػاخ مػػف النمػػاذج 
الغربية التي ىي اصال محاوالت لمغػزو الثقػافي وتشػويو صػورة عمػارة المجتمعػات المحميػة. )كمونػة، 

 (5، ص2003
 المعاصرة لتعزيز الطابع المحمي:تطويع التقنيات 9-1 

فػػالف َطػػْوع  يػػديؾ، اي منقػػاد لػػؾ. وفػػرس طػػوع العنػػاف، اذا كػػاف سمسػػا.  -ي عػػرؼ التطويػػع، بانػػو طػػوع
والمطاوعة: الموافقة، والنحويوف ربما سموا الفعؿ الالـز م طاوعا. وطاع لو يطوع ، اذا انقػاد. وانطػاع 
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كممػػة ليجعميػػا عمػػى الػػني  السػػائد فػػي لغػػة مػػف المغػػات، لػػو، اي انقػػاد. والتطويػػع لغػػة   تغييػػر يمحػػؽ ال
 ( 53ومنو في العربية التعريب. )العاليمي، ص

المحمػػػي يػػتـ بتطويػػػع التقنيػػػات المعاصػػرة لممػػػواد البنائيػػة الحديثػػػة، اي اجػػػراء  الطػػابعولغػػرض تعزيػػػز 
وف ذلؾ وفقػا . وسيكالغزيةتغيير يمحؽ بالتقنية لجعميا وفؽ الني  السائد ضمف الخصوصية المحمية 

لممستويات الخمسة السابقة لمعالقة بيف التقنيػات المعاصػرة والفكػر المحمػي، ىػي مسػتو  خصوصػية 
المكػاف، ومسػتو  الخصػائص الوظيفيػػة، ومسػتو  الخصػائص الشػػكمية، ومسػتو  تحقيػؽ الجماليػػات، 

 مثؿومستو  انتاج المعنى، وحسب التقنيات وآليات تحقيقيا 
( ووفقػا لمفػردات )االنفتػاح المحػدد نحػو طوبوغرافية –مكانية )مناخية اواًل: مستوى الخصائص ال

الخػػارج، العػػزؿ الحػػراري، الشػػرفات البػػارزة المظممػػة، صػػالدة الجػػدراف، اسػػتعماؿ الحجػػب السػػتائرية 
Screens): 

لقد تـ استعماؿ معالجات تقنية لمسيطرة عمى البيئة المناخية فػي العمػارة العالميػة المعاصػرة مػف ىػذه 
معالجات: استعماؿ المواد العازلة لمحرارة، واستعماؿ مواد تعمؿ عمى ترشػيح الشػمس والممعػاف مثػؿ ال

)مػػادة الزجػػاج العػػاكس الممػػوف، الزجػػاج المرآتػػي، الزجػػاج المػػزدوج، ..الػػخ( كمػػا اف الػػتحكـ بالضػػوء 
اؿ تقنيػػػة الػػداخؿ الػػػى المبنػػى باسػػػتعماؿ عاكسػػات متحركػػػة آليػػػا لمجػػدراف السػػػتائرية الزجاجيػػة واسػػػتعم

الترشػػيح الحػػراري )المشػػربيات(، كمػػا اسػػتعممت الطبقػػػات الشػػفافة اليصػػاؿ الضػػوء الػػى قمػػب المنشػػػأ 
 (Curtis, 1997) )تواصؿ بصري داخمي وخارجي(.

يمكف تطويع التقنيات المستعممة باجراء تغيير يمحػؽ بالتقنيػة لجعميػا وفػؽ الظػروؼ المناخيػة لمعمػارة 
العػػالي لػػدرجات الحػػرارة وشػػدة االشػػعاع الشمسػػي، باسػػتعماؿ مػػواد عازلػػة العراقيػػة المتميػػزة باالرتفػػاع 

او محػػددة لمتسػػرب الحػػراري، امػػا تقنيػػة  (Screens)لمحػػرارة او عاكسػػة لالشػػعة الشمسػػية او حاجبػػة 
الطبقػػػات الشػػػفافة فيػػػي ال تػػػتالءـ مػػػع الخصوصػػػية المحميػػػة العراقيػػػة وتتعػػػارض مػػػع مفػػػردة الصػػػالدة 

الػػداخؿ، ولكػػف ممكػػف تطويعيػػا عمػػى مسػػتو  الجػػزء وفػػي بعػػض المبػػاني او الخارجيػػة واالنفتػػاح نحػػو 
الفضػػاءات التػػػي ال يشػػترط فييػػػا مبػػػدأ الخصوصػػية. او اسػػػتعماؿ الزجػػػاج الممػػوف والمظمػػػؿ والمرآتػػػي 

 العاكس والمزدوج ليوفر العزؿ الحراري المطموب او العزؿ البصري.
 :عة واالستعماؿ(ثانيا: مستوى الخصائص الوظيفية ووفقا لمفردة )المنف

الػرابط  (Joint)لقد استعممت العمارة العالمية المعاصرة مبدأ التمفصؿ الػوظيفي حيػث يقػوـ المفصػؿ 
 اخر .     -جمالية او انشائية  -رمزية او انشائية  -لممواد البنائية بوظيفة مزدوجة قد تكوف انشائية 

ة الخػػػدمات، طبقػػػة الحركػػػة، طبقػػػة تعػػػدد الطبقػػػات )طبقػػػ (layering)كمػػػا اسػػػتعممت مبػػػدأ الطبقػػػات 
الييكػػػؿ المنشػػػئي..( فػػػي الواجيػػػات. وتحقيػػػؽ مبػػػدأ المرونػػػة الوظيفيػػػة مػػػف خػػػالؿ اليياكػػػؿ المنشػػػئية 

 الحاوية عمى فضاء واحد قابؿ لمتوسع ويحوي قواطع متحركة.
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يػػػتـ التعامػػػؿ مػػػع ىػػػذه التقنيػػػات لغػػػرض تحقيػػػؽ مفػػػردة المنفعػػػة واالسػػػتعماؿ مػػػف خػػػالؿ تطويػػػع مبػػػدأ 
صؿ الوظيفي فيكوف المفصػؿ ذي وظيفػة مزدوجػة انشػائية مػع رمزيػة او انشػائية مػع جماليػة او التمف

انشػػػائية مػػػع اي وظيفػػػة اخػػػر ، كمثػػػاؿ عمػػػى ذلػػػؾ مبنػػػى نصػػػب الشػػػييد حيػػػث اسػػػتعممت فيػػػو تقنيػػػة 
رمزيػػة ترمػػز الػػى القبػػة المشػػطورة وىػػي تعبيػػر عػػف روح  -المفصػػؿ ذو الوظيفػػة المزدوجػػة، انشػػائية 

 ية الى السماء.الشييد المتج
امػػا اسػػتعماؿ  مبػػدأ تعػػدد الطبقػػات فػػي الواجيػػات فتكػػوف لكػػؿ طبقػػة وظيفػػة فمنيػػا مػػا يمثػػؿ وظيفػػػة 
الخػػػػدمات ومنيػػػػا الحركػػػػة العموديػػػػة او االفقيػػػػة او مايمثػػػػؿ وظيفػػػػة منشػػػػئية، وبػػػػذلؾ تتحقػػػػؽ المنفعػػػػة 

 واالستعماؿ لكؿ طبقة مف تمؾ الطبقات.
ع المػواد البنائيػة وفقػا لخصائصػيا المنشػئية فػي نقػؿ االحمػاؿ واستعماؿ اليياكؿ المنشئية بالتعامػؿ مػ

حيث تبرز ىذه الخصائص فػي طبقػة المبنػى الخارجيػة وتحػوي بػداخميا عمػى فضػاءات غيػر محػددة 
لفعاليات معينة وانمػا لفعاليػات متعػددة االغػراض لتحقيػؽ مبػدأ المرونػة الوظيفيػة مػع امكانيػة التوسػع 

 الستعماؿ المتعدد.  والتمديد فيي تحقؽ المنفعة وا
مسػػػتوى الخصػػػائص الشػػػكمية ووفقػػػا لتحقيػػػؽ المفػػػردات )الوحػػػدة، المركزيػػػة، المقيػػػاس  :ثالثػػػا

 :االنساني، التوازف، االيقاع، المساواة، المحورية، العاـ والخاص، الوضوح، البساطة(
حية اف التقنيات المعاصرة قد ولػّدت خصػائص شػكمية ىػي : المقيػاس الضػخـ بسػبب االشػكاؿ الصػر 

والنصبية الصناعية، االشػكاؿ المعقػدة بسػبب التعقيػد التكنولػوجي، االشػكاؿ اليجينػة، االشػكاؿ الغيػر 
مسػػتقرة، االشػػكاؿ المتعارضػػة، االشػػكاؿ المحّرفػػة عػػف االتجػػاه، االشػػكاؿ عديمػػة المركزيػػة، االشػػكاؿ 

 مطوية.كمبدأ تنظيمي، االشكاؿ الممتوية، االشكاؿ ال (grid)المجزئة، استعماؿ الشبكة 
تتـ عممية التطويع وفقا لمفردات الفكر المحمي بأعتماد مفردات بنائية وعالقات تركيبيػة تتناسػب مػع 
المقياس االنساني، بتغيير يمحؽ بالتقنيات ذات المقياس الضخـ وجعميا تتدرج مػف االجػزاء الصػغيرة 

لػػػػى مػػػػديات تالئػػػػـ وصػػػػوال الػػػػى االكبػػػػر فػػػػي ابعادىػػػػا الثالثػػػػة )الطػػػػوؿ، العػػػػرض، االرتفػػػػاع( لتصػػػػؿ ا
خصػػائص وممارسػػات االنسػػاف الفطريػػة والمكتسػػبة مػػف خػػالؿ العالقػػة بػػيف قيػػاس الحػػاوي والمحتػػو  
حيػػث يمثػػؿ الحػػاوي الفضػػاءات المعماريػػة فيمػػا يمثػػؿ االنسػػاف بابعػػاده الفيزياويػػة واحاسيسػػو االنسػػانية 

والتواضػػع واالنتمائيػػة،  المحتػػو ، وىػػذه العالقػػة اذا كانػػت منسػػجمة فانيػػا تبعػػث االنشػػراح والطمأنينػػة
 واذا كانت عكس ذلؾ فانيا تبعث الضيؽ والخوؼ والتسمطية والنفور.

امػػا التعقيد التكنولوجي فممكػف اف يطػوع بشػػػرط اف يعطػي انطبػاع واحسػاس مجمػؿ يتػأتى مػف حالػة 
لبنائيػة او التكامؿ المتزف لعنػػاصر البنية الكمية لمشػكؿ، فالييئػة تكػوف غنيػة بالعناصػر او المفػردات ا

العالقػػات التركيبيػػة المعقػػدة مػػع وجػػود وظيفػػة وىػػدؼ لكػػؿ عنصػػر ولكػػؿ عالقػػة وبالتػػالي فيػػـ واضػػح 
 (48، ص2001دوف تكمؼ او توتر او اجياد. )شفيؽ، 
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بالنسبة لالشكاؿ اليجينة فقد اثبتت الدراسات اف العمارة عبػر التػاريخ تغيػر انظمتيػا الشػكمية لتواكػب 
في طبيعػة الب نػى الفكريػة مػع ادراؾ وفيػـ حػدود حالػة التطػور والتغيػر فػي  وتجسد التحوالت الحاصمة

الػػنظـ السػػائدة وذلػػؾ بطػػرح سػػتراتيجية االنػػدماج والتيجػػيف الشػػكمي كعمميػػة ابداعيػػة مرتبطػػة بالمعرفػػة 
المعاصرة، وايجاد امكانية توظيفيا فػي العمػارة المحميػة لخمػؽ المعاصػرة، ومػع وجػود قػدرات التقنيػات 

التػػػي اعطػػػت االمكانيػػػة فػػػي التحػػػرر مػػػف االشػػػكاؿ التقميديػػػة )اي خمػػػؽ اشػػػػػكاؿ جديػػػدة(،  المعاصػػػرة
-وبالتػػالي فانيػػػا تؤكػػد عمػػػى صػػػفة الجػػدة فػػػي النتػػػاج وىػػي احػػػد  خصػػػائص عمميػػة االبػػػداع )الجػػػدة

 االصالة(.
ؿ اما بالنسػبة لخمػؽ االشػكاؿ الغيػر مسػتقرة او المتعارضػة او المحرفّػة او عديمػة المركزيػة او االشػكا

المجزئة او الممتوية او المطوية، فيجب استبعادىا لتحقيػؽ النظػاـ عمػى مسػتو  السػياؽ العػاـ لممبنػى 
واعطػػػاء حالػػػة مػػػف التػػػوازف والوضػػػوح، امػػػا عمػػػى مسػػػتو  الجػػػزء فػػػيمكف اسػػػتعماليا لتحقيػػػؽ )التعقيػػػد، 

 التناقض، االطناب، التنوع، االختالؼ( وىي آليات تحقيؽ االثراء البصري.
وى تحقيػػؽ الجماليػػات ووفقػػا لمفردتػػي )تكامػػؿ الشػػكؿ والمضػػموف، تكامػػؿ االحسػػاس رابعػػا: مسػػت

 :العاطفي والفكري(
الشكؿ والمضموف: يتكوف العمؿ المعماري مف جزأيف متالزميف جزء مادي او المظيػر والػذي يمكػف 
تحديػػػده بواسػػػطة الشػػػكؿ. وجػػػزء فكػػػري او المضػػػموف والػػػذي يعػػػد الجػػػزء او الطاقػػػة المحركػػػة لمجانػػػب 
المػػػػادي )النتػػػػاج( ويكػػػػوف النتػػػػاج بػػػػنفس الوقػػػػت الطاقػػػػة الدافعػػػػة لتطػػػػوير الفكػػػػر مػػػػف خػػػػالؿ التجربػػػػة 
المتراكمة. ويشمؿ المضموف كؿ القيـ غير الفيزياوية التي تؤثر في ايجاد الشػكؿ المعمػاري وتقويمػو 

 وىي عمى نوعيف قيـ عممية )فعمية( وظيفية وقيـ رمزية.
ف الفػػرد وشػػئ خػػارجي وىػػذا الشػػئ يكمػػف فػػي المػػادة ذاتيػػا )مػػادة وبمػػا اف الجمػػاؿ عالقػػة مباشػػرة بػػي

خارجيػػة(، والحػػس بالجمػػاؿ اي العالقػػة بػػيف الفػػرد والمػػادة فػػي تغيػػر وتطػػور مسػػتمريف. فػػادراؾ الفػػرد 
لمجمػػػاؿ فػػػي حالػػػة تطػػػور وتصػػػاعد دائبػػػيف، بسػػػبب وجػػػود عامػػػؿ آخػػػر يسػػػبب تطػػػور وتقمػػػب العالقػػػة 

و يمتد عبر االجياؿ وعبر التاريخ وىو مكّوف مػف مجػاميع مػف ومراتبيا ىذا العامؿ ىو المجتمع، الن
االفػػراد ويتسػػع ليحتػػوي كامػػؿ تػػاريخ االنسػػاف، ففكػػر المجتمػػع بػػاؽق مسػػتمر وتطػػور الموقػػؼ االدراكػػي 
لالنسػػاف لممػػادة يتخػػذ مظيػػريف: ادراؾ االنسػػاف لمعػػالـ الخػػارجي وتفاعػػؿ االنسػػاف مػػع االنسػػاف ومػػع 

 المادة.
لزيػػادة الحاصػػمة فػػي تػػراكـ الحقػػائؽ المطمقػػة تجػػاه الحقػػائؽ النسػػبية والتصػػورات فػػاالوؿ يتغيػػر بسػػبب ا

الخياليػػػػة المحػػػػض فػػػػي تصػػػػور االنسػػػػاف لمعػػػػالـ الخػػػػارجي، والثػػػػاني يتغيػػػػر بسػػػػبب تغيػػػػر العالقػػػػات 
االجتماعيػػة، تعامػػؿ االنسػػاف مػػع االنسػػاف مػػف جيػػة وتعاممػػو مػػع البيئػػة مػػف جيػػة اخػػر . وخصػػائص 

قالؿ عػف الفكػر امػا صػفتيا فيػي الخصػائص بعػد اف اخضػعت الػى تعامػؿ المادة ىي مكوناتيػا باسػت



 يذيُت غضة _ حانت دساسيت  بناء المعاصرة عمى الطابع المعماري لممباني السكنيةالدراسة تحميمية لتأثير تكنولوجيا 

32 

 

فكري. والنوعية ىػي الصػفة لمشػئ التػي حمّميػا الفػرد معنػى  ومػدلوال ذاتيػيف، فػادراؾ االنسػاف يكتشػفيا 
 كصفة لتمؾ المادة والجماؿ صفة لتمؾ النوعية.

مػػؿ فػػي تطػػور او تقػػدـ وعنػػد اكتشػػاؼ ادراؾ االنسػػاف لخصػػائص جديػػدة جماليػػة فػػي المػػادة، ىػػو عا
ادراؾ ذاتو، وبيذا التطور المتبػادؿ بػيف االدراؾ واالكتشػاؼ، يتطػور االكتشػاؼ بػدوره ويتقػدـ ليتحػوؿ 

 الى صيغ اخر  مف االدراؾ، فيشمؿ نواحي اخر  مف الخصائص.
وعميػػو فبوجػػود الخصػػائص الجديػػدة لممػػواد البنائيػػة الحديثػػة وتقنياتيػػا المعاصػػرة يتحػػوؿ ادراؾ الجمػػاؿ 
ويتطػػور وبالتػػالي ممكػػف اف تطػػوع جميػػع المفػػردات الجماليػػة الجديػػدة لمعمػػارة العالميػػة وتػػدخؿ ضػػمف 
االدراؾ الجديػػػد لمفكػػػر المحمػػػي العراقػػػي المعاصػػػر شػػػريطة تحقيػػػؽ مفػػػردة التكامػػػؿ بػػػيف الشػػػكؿ النػػػات  

 والمضموف، ومف ابرز مفردات الخصائص الجمالية لمعمارة العالمية المعاصرة ىي ما يأتي:
 ( 2002لجماليات الصناعية باستعماؿ مواد بنائية مصنعة. )الخميسي، ا -
 (Treiber, 1995)الجماليات الفضية والسطوح الصقيمة والمرآتية العاكسة. -
جماليػػػػات ىيمنػػة االنظمػػة المنشػػئية مػػف خػػالؿ بػػروز الييكػػؿ المنشػػئي الػػى السػػطح الخػػارجي  -

 (Nesbitt, 1995)لممبنى. 
  (Curtis, 1997)و(Treiber, 1995) جماليات الشفافية. -
مػػف خػػالؿ اسػػتغالؿ اقصػػى امكانيػػات المػػادة وتقنيػػات البنػػاء  (tectonic)الجماليػػة التكتونيػػة  -

لمعناصػػػر المنشػػػئية، )الكتػػػؿ المائمػػػة، السػػػطوح المطويػػػة، االعمػػػدة القمميػػػة المائمػػػة، الجسػػػور 
 (2002الطائرة، ..( )الخميسي، 

 ,Curtis)و(Treiber, 1995) الواجيػػات.التعػػدد الطبقػػي وبػػروز منشػػأ الخػػدمات فػػي  -
1997)  

 وتحقيؽ مبدأ الديناميكية العطاء معاني روحية لممنشأ.  mobilityجماليات عامؿ الحركة  -
(Curtis, 1997) 

و (Curtis, 1997) جماليػػات المفػػردات البنائيػػة التجريديػػة التػػي تعكػػس الحركػػات الفنيػػة. -
 (2002)الخميسي، 

مؿ مع مواد البناء او اساليب تنظيميا بالخروج عف المألوؼ وعف جماليات الالمألوؼ بالتعا -
  (Salingaros, 2004)القواعد التقميدية. 

وتطػػوع خصػػائص المػػواد سػػواء كانػػت لمجماليػػة الصػػناعية او الفضػػية الصػػقيمة العاكسػػة او الجماليػػة 
امػػا بالنسػػبة  الشػػفافية او اسػػتغالؿ الخصػػائص المنشػػئية، مػػع تحقيػػؽ التكامػػؿ بػػيف الشػػكؿ والمضػػموف

لتقنية ىيمنة االنظمة المنشئية مف خػالؿ بػروز الييكػؿ الػى السػطح فػالتغير الػذي يمحػؽ بالتقنيػة ىػو 
تػػػرويض التقنيػػػة بتمطيػػػؼ حػػػدة الخصػػػائص المنشػػػئية فػػػي الشػػػكؿ المػػػراد تجسػػػيده وبمػػػا يحقػػػؽ تكامػػػؿ 

 الشكؿ مع النظاـ المنشئي. 
    :االثراء(-ت )التجريد، الرمزية، غنى المعنىخامسا: مستوى انتاج المعنى ووفقا لتحقيؽ المفردا
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 (Scenography)ي سػػتعمؿ التمفصػػؿ الػػوظيفي )التكتونػػؾ( بالتعامػػؿ مػػع العمػػارة عمػػى انيػػا مشػػاىد 
وضػػرورة وجػػود الوحػػدة  (Structural & Constructional)وتػػدم  فػػي ىيئػػة منشػػئية وانشػػائية 

 (Built form)الييئػة المعماريػة والتكتونيػة التي ىي احد  اساسػيات  (Structural unit)المنشئية 
( وبالتػػالي يمثػػؿ البنػػاء الوجػػودي زائػػدا البنػػاء التمثيمػػي لمتعبيػػر 107، ص2001وىػػي الوجػػود )التػػؾ، 

عػف المراجػػع السػابقة مػػف خػػالؿ آليػة المماثمػػة )المحاكػػاة( فتعطػى اليياكػػؿ المنشػػئية اشػكاال تتفػػؽ مػػع 
ر الػى نػواة معنويػة موجػودة فػي المرجػع، ىػذه النػواة متأصػمة المراجع وبذلؾ يستند المصمـ في التعبي

مشتركة بيف المصمـ  (Code)في االشكاؿ مثال )شكؿ المأذنة( او )شكؿ الخيمة( والتي تمثؿ شفرة 
والمتمقػػي تضػػمف عمميػػة االتصػػاؿ وقػػد يكػػوف االعتمػػاد عمػػى خصػػائص ظاىريػػة )المظيػػر والشػػكؿ( 

فػػي مػػػطار جػػدة فػػي السػػعودية حيػػث اف طريقػػة ربػػط المػػواد لممرجػػع ويحػػػس بيػػا المتمقػػي مباشػػرة كمػػا 
، 1996اعطػػػت شػػػكؿ الخيمػػػة والػػػذي يرمػػػز لػػػد  العػػػرب بػػػالكـر والضػػػيافة واالسػػػتقباؿ، )السػػػمطاني، 

 (1-1( شكؿ )83-82ص

 
 انحجاج في يطاس نًهك عبذ انعضيض صانت(  1-1 )شكم

 (Engineering/ a new archi.htm)انًظذس: 

 
او قد تعتمد عممية االتصاؿ عمى خصػائص جوىريػة تابعػة لمعالقػات التػي تحكػـ الشػكؿ والعناصػر  

المتضػػػػمنة فييػػا، كػػػما فػػي ابػػػراج ماليزيػػا فبوجػػود العالقػػات بػػيف الػػػبرجيف اعطػػت شػػكال لممأذنػػة )رمػػز 
 (.2-1اسالمي( شكؿ )
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 بشجا يانيضيا( 2 -1) شكم

 (Sears Rules Chicago WILL get the title back_file)انًظذس: 

 

حيػػػث اف فيػػػـ الرمػػػز يتطمػػػب فيػػػـ التفاعػػػؿ مػػػا بػػػيف شػػػكمو المػػػادي ومدلوالتػػػو االعتباريػػػة الجمعيػػػة ، 
ولمعرفػػة مػػد  تػػأثير دالليػػة اشػػارة مػػا ومنيػػا بػػالطبع الشػػكؿ المعمػػاري فيجػػب االحتكػػاـ الػػى التعامػػؿ 

قػػد تتجػػاوز بعػػض المعػػالـ العمرانيػػة وجودىػػا المكػػاني وحجميػػا الحقيقػػي لمجتمػػع مػػع ىػػذه االشػػارة. ف
الػػوظيفي ودالالتيػػا البصػػرية، إلػػى بعػػدىا الرمػػزي المنتمػػي لثقافػػة المجتمػػع وتاريخػػو.. كمػػا فػػي المعمػػـ 
العمرانػػي المػػرتبط باسػػـ العالمػػة الشػػيخ عبػػد العزيػػز بػػف بػػاز، رحمػػو اهلل. فػػي السػػعودية. رمػػز المنػػارة 

ارة واضػػحة لممكانػػة الدينيػػة التػػي كػػاف يتمتػػع بيػػا العالمػػة. والمشػػروع محاولػػة التػػي تختػػرؽ السػػماء اشػػ
لمجمع بيف تقنية اإلنشاء الحديث والشكؿ المحمي واإلسالمي لممبنى بحيػث وضػعت القاعػة المتعػددة 

مزججػػػة عمػػػى شػػػكؿ قمػػػع مشػػػطوؼ الػػػرأس يشػػػير لميػػػالؿ ، أسػػػفؿ البػػػرج  األغػػػراض التػػػي تعموىػػػا قبػػػة
ارة تختػػرؽ السػػماء: مسػػابقة مشػػروع بػػف بػػاز الخيػػري، البنػػاء، المممكػػة العربيػػة المكتبػػي مباشػػرة. )منػػ

 (3-1السعودية( شكؿ )

 
 يششوع بٍ باص، في انسعىديت(  3 -1) شكم

 انًظذس: )يُاسج ذخرشق انغًاء: يغاتمح يششٔع تٍ تاص انخٛش٘، انثُاء، انًًهكح انؼشتٛح انغؼٕدٚح(.

 
عمميػػة تمثيػػؿ شػػيئا مػػا واقعيػػا اـ غيػػر واقعيػػا، ممموسػػا او غيػػر ممموسػػا، او ىػػي عمميػػة  والتجريػػد ىػػي

انتقػػاء شػػكال مػػا ثػػـ تحميمػػو الػػى مكوناتػػو االساسػػية واعػػادة تركيبػػو باالعتمػػاد عمػػى عػػدة وسػػائؿ منيػػا: 
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التبسيط، التقميص، االختزاؿ الى الشكؿ اليندسي، ابراز جوانب دوف اخػر ، تحطػيـ بعػض االجػزاء، 
زاحػػة لػػبعض االجػػزاء، التضػػاد فػػي التشػػكيؿ بػػيف االجػػزاء المكونػػة لػػو. تسػػتيدؼ عمميػػة التجريػػد : اال

التعميـ واالشارة، االبداع في خمؽ شئ جديد، االثارة، الغموض، قػوة التعبيػر، التكثيػؼ فػي المعػاني، 
، 1997، التعبيػػر عػػف ذاتيػػة الشػػئ وحقيقتػػو والتعبيػػر عػػف الشػػخص القػػائـ بعمميػػة التجريػػد. )العمػػاري

 (84ص
التعامؿ مع المواد البنائية بمبدأ التعددية وىو مزج اكثر مف مادة بنائية، لتوليد الداللة وانتاج المعنى 

غنى المعنى، وذلؾ مف خالؿ التناقض او التعقيد المتولد مف ىػذه اآلليػة سػواء كػاف -وتحقيؽ االثراء
ييئػات او غيرىػا، تطػوع ىػذه التقنيػة بػاجراء بالموف او المممس او االنعكاس او االشكاؿ الناتجة او ال

تغيير يمحؽ بيا مػف خػالؿ اضػافة تعامػؿ مػع مػادة بنائيػة محميػة ضػمف التعدديػة لجعميػا وفػؽ الػني  
 .المحمي

اسػػتعماؿ اسػػاليب معقػػدة لػػربط االنظمػػة الييكميػػة المعقػػدة والمػػواد البنائيػػة المختمفػػة ممػػا يولػػد غنػػى فػػي 
يتػػأتى مػػف النتػػاج الػػذي يممػػؾ وفػػرة وزيػػادة فػػي الخصػػائص البصػػرية المعنػػى وتعػػدد التػػأويالت والػػذي 

وتعددية العناصر وتنوع العالقات التي تربط بيف تمؾ العناصر وتعددية باالجزاء المتنوعة تؤدي الى 
تفاعؿ المتمقي وتعددية التأويالت لمكؿ، وتعد احد  آليات تحقيؽ االثراء ىي التعقيد مف خالؿ عػدد 

قوتيا مقارنة مع الخمفية وتنويعاتيا. كما اف تنوع ىذه االساليب الرابطة يؤدي الى العناصر وجدتيا و 
زيادة تعػدد التغيػرات وتنػوع العناصػر والعالقػات وشػدة االخػتالؼ ممػا يولػد ايضػا االثػراء. تطػوع ىػذه 

ئيػػة التقنيػة وذلػؾ باعطػاء حالػة مػػف التكامػؿ المتػزف، فالييئػة تكػػوف غنيػة بالعناصػر او المفػردات البنا
 مع وجود ىدؼ ووظيفة لكؿ عنصر وبالتالي فيـ ووضوح دوف تكمؼ او اجياد.

او تعبػر عػف فكػر سػائد  تاريخيػةلممواد البنائية لتوليد معاني تعػود لحقػب  المنشئةتزييؼ الخصائص 
( تطػػػوع ىػػػذه التقنيػػػة بتغييػػػر يمحػػػؽ بيػػػا مػػػف خػػػالؿ اجػػػراء تكامػػػؿ بػػػيف 1999لممجتمػػػع. )الخفػػػاجي، 
ي الحاممػػػة ليػػػا وفقػػػا لمشػػػكؿ الػػػذي تجسػػػده والػػػذي يرمػػػز الػػػى نػػػواة معنويػػػة ضػػػمف الخصػػػائص والمعػػػان

 الذاكرة الجماعية المحمية.
 ,Nesbitt).(Joint)معنػػى اكثػػر )االثػػراء( مػػف الػػربط  إلعطػػاءتسػػتعمؿ  (Disjunction)الفصػػؿ 
ات وتحػػوالت وتشػػوى تراكمػػاتلجعػػؿ العمػػؿ المعمػػاري لػػيس لػػو بدايػػة وال نيايػػة وانمػػا عمميػػة  (1995

تغييػػر يمحػػؽ بيػػا وجعميػػا  بػػإجراءلجعػػؿ العمػػؿ تعػػددي ذو ىػػدؼ ومعنػػى، يمكػػف تطويػػع ىػػذه التقنيػػة 
تراكبػػات وتحػػوالت ترمػػز الػػى نػػواة معنويػػة ضػػمف الػػذاكرة الجماعيػػة، مػػع اسػػتبعاد التشػػوىات التػػي ال 

 تتفؽ مع الني  السائد ضمف الخصوصية المحمية.   
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اثػػػراء الشػػػكؿ بػػػالمالمح والجيػػػد الػػػداؿ عمػػػى  إلعطػػػاءع اسػػػتعماؿ المفصػػػؿ الزخرفػػػي )التركيبػػػي( يطػػػو 
، 1998الػػتحكـ بالشػػكؿ والمػػادة وابتكػػار اثػػارة حسػػية محتممػػة فػػي تمقػػي الشػػكؿ المعمػػاري. )االسػػدي، 

 (222ص

 الخالصة:
وتكنولويجا البناء، وتكنولوجيا البناء  ة اال وىي التكنولوجيا وييمثؿ ىذا الفصؿ دراسة لمفردات رئيس

لمادة البنائية، وقد تجسد في دراسة اشتقاؽ كممة التكنولوجيا، وتعاريفيا، حيث كاف االمعاصرة، و 
التعريؼ االجرائي لمتكنولوجيا: ىو عمـ تطبيقي يمثؿ محاولة لتغيير الطبيعة، ينت  مف معرفة عممية 

مف  (Utilization)جديدة )اكتشاؼ( ينتقؿ مف مستو  المعرفة الى مستو  االستثمار واالستعماؿ 
خالؿ المرور عبر مستو  التعامؿ الفني، والتركيب النات  عنو ىو ابتكار او اختراع يولد مف حاجة 

 تدخؿ كعنصر ميـ في دراسة الفكر التكنولوجي.
ودراسة العالقة بيف التكنولوجيا والفمسفة مف جية والعمـ مف جية اخر ، وتأثيرات التكنولوجيا، 

ى مرتكزات رئيسة تمثؿ مفرداتيا، ىي المرتكز المعرفي ومرتكزاتيا، حيث تحوي التكنولوجيا عم
والتقني والمادي والمفاىيمي، ويركز المرتكز التقني عمى مجموعة االفعاؿ والممارسات التصميمية 
والتنفيذية واالنتاجية في معاممة المواد واالدوات وتنظيميا النتاج سمع معينة او لخدمة غرض 

 معيف.
البنائية التي تمثؿ احد اقطاب العمارة حيث تعد العمارة مكونة مف  وبعدىا التعرؼ عمى المواد

(، ثـ دراسة التقنية، وتعرؼ تقنيات مواد البناء بانيا كيفية التعامؿ مع والطابع المادةقطبيف ىما )
المادة البنائية تصميميا والمفاصؿ االنشائية واسموب التركيب والربط سواء كاف لمادة واحدة او عدد 

واد وكذلؾ طريقة تنظيـ المواد البنائية ىيكميا واعطاء ىيئة تحقؽ معنى او اي منفعة اخر . مف الم
ىو مجموعة القيـ واالفكار والدالالت التي  الطابعفيو القطب الثاني لمعمارة، وتعريؼ  الطابعاما 

فصؿ ال فقد تجسد، يحمميا المبنى، وترتبط بصورة مباشرة باالنساف بصفتو المنت  او المتمقي
بمناقشة جوانب عديدة اىميا: التركيز عمى عممية الربط واسموب التنظيـ لتحقيؽ عالقة بيف التقنية 

المحمي، والتأكيد عمى المعاني الرمزية واالستعارات تتحقؽ مف خالؿ التقنيات الظيار  الطابع
عنى، التركيز عمى التعبيرية والجماؿ، مع استعماؿ تقنية مزج المواد المختمفة وتناقضيا العطاء الم

 المحمية مف خالؿ الجمع بيف االرث وطرؽ جديدة لمتقنيات المعاصرة والتحديث. الطابع
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 الثانيالفصؿ 
 الطابع المعماري لممباني السكنية ومفاىيـ عامة

 

 

 تمييد:

 خصائص المباني السكنية  1-2 
 تعريؼ المبنى السكني1-1-2 

 وتطورىا السكنيةنشأة المباني 2-1-2 

 أنواع المباني السكنية في مدينة غزة3-1-2 

 توزيع المباني السكنية في فمسطيف4-1-2 
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 المؤثرات التي تأثر عمى الطابع المعماري لمباني السكنية في مدينة غزة3-2 
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 :تمييد
، لمباني مف أىمية تنبع مف مساحتيانوع ميـ مف تصنيفات المباني لما ليذه ا نيةالسكالمباني 

حيث تطورت ىذه المباني السكنية لعدة أنواع منيا االبراج  ،وتعتبر مف متطمبات االساسية لسكاف
التي أثرت عمى الطابع المعماري لمباني مع تطور التكنولوجيا ذلؾ و  والغمائر السكنية والفمؿ،

حيث ركز الباحث عمى العمائر السكنية مما تشكؿ نسبة كبيرة لباقي انواع المباني  السكنية
المستخدمة في مدينة غزة مثؿ االبراج السكنية والفمؿ، حيث بدأ سكاف مدينة غزة بناء مساكنيـ 

مدينة غزة مف أقدـ مدف العالـ، وأف حيث بدوف أخذ بعيف اعتبار الطابع المعماري لمدينة غزة، 
فريفيا أكسبيا أىمية بالغة، مما منحيا مكانة استراتيجية  موقعيا الجغرافي عند التقاء قارتي آسيا وا 

وعسكرية، الذي أورثيا مساحة القتاؿ لمعظـ اإلمبروطوريات في العالـ القديـ والحديث، ويستعرض 
التركيز  ىذا الفصؿ عمى تعريؼ المباني السكنية واىميتيا لالنساف وانواع ىذه المباني، حيث يتـ

عمي نوع مف المباني وىي العمائر السكنية مما ليا تأثير قوي في ابراز الطابع المعماري لمدينة غزة 
بسبب نسبتيا العالية في مدينة غزة، ودراسة المؤثرات التي تأثر عمى الطابع المعماري لمباني 

 مى مر التاريخ لمدينة غزة.السكنية التي تمثميا العمائر السكنية، وخاصة تأثير تكنولوجيا البناء ع

 خصائص المباني السكنية :  1-2

 بحياة ترتبط ىامة ضرورة يعتبر إذ السكف، عف يستغني ال الحضارية مستوياتو كافة في اإلنساف
 ويقصد البيئة، مع نفسو يكيؼ أف مف اإلنساف فييا يتمكف التي األولي الصيغة يمثؿ فالسكف اإلنساف،

 االستعماؿ إف .والحماية اإلقامة متطمبات فيو وتتوفر الساكف تأوي التي عماريةالم الوحدة أيَضا بالسكف

 يمثؿ وىكذا مسكف، بدوف مدينة توجد وال مساحة، مف يشغمو ما نسبة في الصدارة مركز يمثؿ السكني

 األخر ، االستعماالت تشغمو ما مع بالمقارنة العالـ مدف جميع في مساحة أوسع السكني االستعماؿ

 المدينة داخؿ آلخر وقت ومف أخر ، إلي مدينة مف السكنية الوظيفة تشغميا التي المساحة مؼوتخت

 %41_31 بيف ما المعدؿ في يمثؿ االستعماؿ ىذا بأف أفادت أجريت، التي الدراسات أف إال الواحدة
 (. 83 ص:ـ 1980 ىمسا، ترجمة باشالر،) لممدينة المعمورة المساحة مف

 أحيان ا ذلؾ عف تزيد وقد لممدينة الكمية المساحة مجموع مف %51_31 بيف ما راوحلتت النسبة تزيد وقد

 تعداد ففي المسكف، داخؿ األسرة أفراد عدد عمى ذلؾ وينعكس(. 56 ص :ـ 2008 العشاوي،)

 لسكنى مخصصة كانت المدف مساكف مف % 80 أف ظير المتحدة بالواليات 1940 عاـ اإلسكاف

 أسر ثالثة فييا يعيش التي لممساكف %5 و لألسرتيف، % 11 ؿمقاب في الواحدة األسرة
 (Ratcliff, 1971:p.416).فأكثر



 يذيُت غضة _ حانت دساسيت  بناء المعاصرة عمى الطابع المعماري لممباني السكنيةالدراسة تحميمية لتأثير تكنولوجيا 

39 

 

 ولكف تقريب ا مكاف كؿ في وتقـو الحضرية المنطقة مساحة مف األكبر الجزء المساكف تحتؿ ما وغالب ا

 وخاصة فالمد قمب في قميمة ونجدىا السكنية، الضواحي في متراصة تكوف ما وعادة متفاوتة بأعداد

ف منيا، التجارية  متطمبات أف إلي السكنية بالوظيفة تيتـ األولي نشأتيا في العمرانية المراكز كانت وا 

 .والصناعة بالتجارة تتعمؽ أخر  وظائؼ تفرض السكاف

 تعريؼ المبنى السكني  1-1-2

 :(Home Definition ) المسكف تعريؼ  

 والتسييالت الضروريات كؿ عمى المأو  ىذا ويشمؿ افاإلنس يأوي الذي البناء أنو عمى المسكف يعرؼ
 والسعادة والعقمية الطبيعية الصحة تحقيؽ لضماف الفرد يرغبيا أو يحتاجيا التي واألدوات والتجييزات
 .ولمعائمة لو اإلجتماعية

 Lita المنزؿHome Science المنزلية باليند العموـ بمجاؿ اإلسكاف خبيرات إحد  عرفت كما

Baneفيو تنبع الذي المكاف وىو وتعاطؼ حب روابط بينيـ تربط أفراد فيو يقيـ الذي المكاف بأنو 

 الذي المكاف وىو والكبار األطفاؿ بيما يسعد والتي األسرة مف فرد كؿ وبيف األبويف بيف المحبة عالقة

 ووى األسرة في سوي الغير الشخص يحمي الذي المكاف وىو واألصدقاء األىؿ إستضافة فيو تتـ
 الفرد فيو يسعد الذي المكاف وىو ,باألماف فيو ويشعر والخصوصية بالراحة الفرد فيو ينعـ الذي المكاف

 ثـ والتقاليد والمغة العادات ومكونات األساسية الثقافات فيو يحفظ الذي المكاف وىو ,ىواياتو بممارسة

 وأشياء واألمانة واإلخالص لوفاءوا اآلخريف بإحتراـ الفرد فيو يشعر الذي المكاف وىو لمصغار تتناقؿ

 والخمؽ اليوايات لممارسة ومكاف والوفاء لمعطاء مصدر أيَضا المنزؿ، الفرد بيا ويتمتع يشعر أخر 

 .واإلبداع

 )المسكف عبر التاريخ االنساني(: وتطورىا السكنيةالمباني  نشأة2-1-2  

خ اإلنساني، وتطورت مع تطور تغيرت أنماط السكف وأساليبو وأشكالو واستخداماتو عبر التاري
 مفاىيـ اإلنساف وثقافتو وبيئتو وعمومو وابتكاراتو المتجددة.

 :Stone Age ػ العصر الحجري1
الكيوؼ التي استخدميا  Homo erectus ، سكف اإلنساف المنتصبـفي العصر الحجري القدي

(، وترؾ دالئؿ تشير إلى 4-2)شكؿ ممجأ ، يقيو مف العوامؿ الجوية القاسية، والحيوانات المفترسة 
 أنو كاف صيادا . واستمرت مرحمة سكف الكيوؼ في العصر الحجري بكاممو.
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 ( يُاصل في لهب انجبال انكهف4 _2) شكم

 http://www.arab-ency.com/servers/gallery/9758-7.jpg  انًظذس:

أشكاؿ االستيطاف الجماعي، مؤلفة مف ، وجدت مخيمات تظير أوؿ في العصر الحجري القديـ
 (.5-2) شكؿ أكواخ بيضوية الشكؿ مف األغصاف وجذوع األشجار

 
 بيىث يٍ األغصاٌ وجزوع األشجاس (5 _2) شكم

 http://www.arab-ency.com/servers/gallery/9758-8.jpg انًظذس:

، األوسط القديـمى الكيوؼ في العصر الحجري تشير الدالئؿ إلى أف اإلنساف أجر  تحسينات ع
وقاـ بنحتيا في الصخر، وخّزف فييا ما كاف يجمعو مف صيد وثمار، ومارس فييا طقوسو، وقد 

( كيوؼ مف صنع اإلنساف فييا أدوات صّوانية، 6-2)شكؿ وجدت في سورية؛ في يبرود ومعموال 
سكنية، وأعماؿ رّي تعود إلى أربعيف ألؼ  وِكَسر فخارية. وفي موقع المريبط عثر عمى بقايا منشآت

 سنة خمت.
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 ِكَسش فخاسيتيُاصل يٍ  (6 _2)شكم

 http://www.arab-ency.com/servers/gallery/9758-5.jpg : انًظذس

في العصر الحجري القديـ ظيرت شواىد تدّؿ عمى أف اإلنساف بنى لنفسو أكواخا  مف جذوع 
 (.7 -2)شكؿ اـ الحيوانات، وغّطاىا باألغصاف واألوراؽ وجمود الحيوانات األشجار وعظ

 
 باألغصاٌ واألوساق وجهىد انحيىاَاث( يُاصل 7 _2) شكم

 http://www.arab-ency.com/servers/gallery/9758-2.jpg :انًظذس

 

ف إلى مرحمة الزراعة، وظيرت في العصريف الحجري الوسيط والحجري الحديث انتقؿ اإلنسا
مستوطنات مف بيوت منفردة مف جذوع األشجار والجمود، متجمعة بانتظاـ، وأحيانا  تكوف ػ عمى 
شكؿ سكف جماعي ػ مبنية مف أعمدة خشبية وجذوع أشجار وأغصاف، ومغطاة بالطيف، تظير أف 

 اإلنساف قد اقتنى الحيواف، ودّجنو، كما عمؿ بالزراعة.
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 :urbanism age دنيةػ عصر الم2
منذ األلؼ الرابعة قبؿ الميالد بدأت تظير أولى الحضارات في األراضي الخصبة حوؿ مجاري 
األنير في سورية الطبيعية؛ بدءا  مف بالد ما بيف النيريف )دجمة والفرات( والعاصي وصوال  إلى 

لكتابة، وانتشرت وادي النيؿ، وظير أوؿ أشكاؿ االستيطاف عمى شكؿ قر  ومدف، ظيرت معيا ا
عالقات التبادؿ التجاري. ونشأ مثؿ ىذه الحضارات في وادي اليندوس في األلؼ الثالثة قبؿ 

 الميالد، وفي شانغ الصينية في األلؼ الثانية قبؿ الميالد.
مع بزوغ عصر االكتشافات، والثورة العممية والصناعية في أوائؿ القرف الخامس عشر الميالدي؛ 

مراف وأشكاؿ السكف، فظيرت القصور والمباني العامة والدينية والمزارع تقدمت مظاىر الع
 والمصانع. وتطور المسكف نحو الشكؿ األمثؿ الذي يحقؽ حاجات اإلنساف.

 أىـ أشكاؿ السكف
تغيرت وظائؼ السكف، وتعددت أشكالو ومكوناتو، في مسيرة التطور الحضاري والثقافي والبيئي، 

 إلى:ويمكف تقسيـ ىذه األشكاؿ 
 ػ السكف العمالي:1

الغاية منو إنشاء مساكف مؤقتة أو دائمة لمعامميف في مشروع معيف حتى مرحمة االنتياء منو، أو 
في فترة تشغيمو واستثماره. ومف األمثمة عمى ذلؾ مساكف العماؿ الذيف بنوا أىرامات الجيزة في 

 اء سد الثورة عمى نير الفرات.العصور الفرعونية، ومساكف العامميف في مدينة الثورة، عند بن
 ػ السكف العسكري:2

 الغاية منو تأميف المبيت لمعسكرييف أفرادا  أو عائالت.
 ػ السكف البدوي:3

ىذا النوع تكّيؼ مع البيئة الرعوية الصحراوية؛ حيث تستثمر فيو الموارد المنتجة مف شعر الماعز، 
عادة تركي بو بما يتناسب مع تنقالت العشيرة؛ سعيا  وراء وصوؼ الغنـ واإلبؿ مما يسيؿ فكو ونقمو وا 

 المرعى والكأل.
 ػ السكف الطالبي:4

عادة  ما يتـ إنشاؤه قريبا  مف المعاىد والجامعات، والمؤسسات التعميمية؛ لتأميف إقامة الطالب 
 والطالبات، في فترة دراستيـ بعيدا  عف مواطنيـ األصمية.

 ػ مساكف الشيخوخة والمصّحات: 5
ة منيا إيواء العجزة، وذوي االحتياجات الخاصة؛ الذيف يتطمب وضعيـ الصحي واالجتماعي الغاي

 رعاية خاصة.
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 ػ السكف الريفي والزراعي:6
يكوف عادة بيوتا  منفصمة ضمف المزارع، أو قر  تتاخميا، وىي تالئـ طبيعة عمؿ الم زارع 

 واحتياجاتو.
 ػ السكف الحضري في المدف والبمدات:7

% مف أشكاؿ السكف كافة، ويكوف في تجمعات وأحياء سكنية 60النوع حاليا  أكثر مف يشكؿ ىذا 
تضـ أشكاال  متعددة مف البيوت والمباني، بحيث تتوفر معيا الخدمات والمرافؽ العامة كافة. وفييا 

 تأخذ المساكف والمباني السكنية أشكاال  مختمفة:
 )مساكف منفصمة )فيالت villas احد أو أكثر، تحيط بيا عادة حديقة.: مكونة مف طابؽ و 
 مساكف طابقية multi floor ضمف مبافق تتألؼ مف عدة أدوار، يضـ كؿ طابؽ شقتيف أو :

أكثر، تحيط بيا وجائب ىي فسحات خضراء أو معبدة تفصميا عف المساكف المجاورة 
 لتحقيؽ التيوية واإلضاءة.

 لسكنية متالصقة، تتاخميا مف األماـ المساكف المتصمة )الشريطية(: وتكوف فييا المباني ا
والخمؼ وجيبتاف، تفصميا عف الشارع والمباني المجاورة، وتتعدد مداخميا وأدوارىا، بحيث 

 يضـ المدخؿ الواحد شقتيف أو أكثر، ويصؿ ارتفاعيا عادة إلى خمسة طوابؽ.
 رض السكف البرجي: انتشر ىذا النوع مف السكف في المدف الكبر ، لالستفادة مف األ

 12ػ  8مرتفعة الثمف، إلقامة أكبر عدد ممكف مف المساكف، وتراوح ارتفاعاتيا ما بيف 
طابقا ، وقد تصؿ إلى أكثر مف ذلؾ بكثير، في ما يعرؼ بناطحات السحاب. يضـ الطابؽ 
الواحد عددا  مف الشقؽ السكنية، تستخدـ فييا المصاعد ػ إضافة  إلى الساللـ ػ لغاية 

 .االنتقاؿ الشاقولي
  السكف الترفييي: ىو مساكف صغيرة المساحة لقضاء العطالت في أماكف االستجماـ، مثؿ

شاطئ البحر أو الجباؿ، وقد تكوف قابمة لمتنقؿ، محمولة عمى عربة، أو عمى شكؿ 
 .yacht قارب

  سكف القصور واألثرياء: ظير ىذا النموذج منذ زمف طويؿ، وتعددت أشكالو عبر التاريخ
، واليزاؿ منتشرا  إلى اليوـ؛ ليشبع رغبات الميسوريف، ويتناسب مع أسموب القديـ والحديث

براز المقدرة والثروة.  حياتيـ االجتماعية، يغمب عميو أسموب حب الظيور وا 
 مكونات المسكف

تختمؼ مكونات المسكف ومساحاتو حسب طبيعة عمؿ القاطنيف فيو، ومستواىـ المادي والثقافي 
عائمة وأسموب حياتيـ، وفي كؿ الحاالت يتوفر في المسكف: قسـ نياري والعممي، وعدد أفراد ال
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، إضافة إلى  يتضمف غرفة لممعيشة وأخر  لمضيوؼ والمطبخ، وقسـ ليمي يتضمف غرؼ النـو
)في الشقؽ السكنية(،  ²ـ 250ػ  60الشرفات والحماـ. وتراوح عادة  مساحة المسكف الواحد بيف 

 ـ. 5ػ  3ويكوف عادة  ارتفاع الغرؼ مف 
يراعى عند تصميـ المسكف أف تتوزع الغرؼ بما يالئـ االتجاىات، فعادة تكوف غرؼ النوـ في 
الجية الشرقية، لما ليا مف فائدة تتمثؿ بدخوؿ أشعة الشمس الصباحية الغنية باألشعة فوؽ 

 البنفسجية ذات الدور التعقيمي.
؛ فتتوّضع في الجية المعاكسة لتمؾ أما الغرؼ التي تصدر عنيا روائح، مثؿ الحمامات والمطبخ

 التي تتمقى الرياح السائدة؛ كيال تنقؿ الروائح إلى باقي أجزاء المسكف.
ويجب أف تتميز غرؼ المعيشة بإطاللة مميزة مع تحاشي دخوؿ أشعة الشمس الحادة إلييا بعد 

 الظير؛ في الوقت الذي تشغؿ فيو ىذه الغرؼ مف قبؿ أفراد العائمة.
الشرفات إمكانية التمتع بالطبيعة والتنوع في اإلطاللة، وفي االستفادة مف فصوؿ السنة وتتوافر في 

وحركة الشمس ما بيف الشتاء والصيؼ، بحيث يتـ التمتع بشمس الشتاء، وتحاشي حرارة الصيؼ 
 وشمسو.

1:  ػ قسـ النـو
تضـ سريرا  أو أكثر  ، وغرفة أو أكثر لنوـ األوالد،²ـ 30ػ15يتألؼ مف غرفة لنـو الوالديف بمساحة 

، وأحيانا  في المساكف الكبيرة تخصص غرفة أو أكثر لنوـ الضيوؼ، وواحدة ²ـ 20ػ10بمساحة مف 
 لنـو الخادمة أو البستاني.

 ػ الحّمامات:2
 ²ـ 10ػ 4يتـ تخديـ قسـ النوـ بحماـ أو أكثر ػ تبعا  لعدد الغرؼ ػ بمساحة مف 

 ػ قسـ المعيشة والضيوؼ:3
فة أو أكثر، قد تكوف منفصمة بأبواب يمكف فتحيا الستعماليا فراغا  مشتركا  في ويتألؼ مف غر 

الحفالت ومناسبات االستضافة، وتكوف مجيزة عادة بركف لمطعاـ، وقد ينفصؿ ركف الطعاـ؛ ليشكؿ 
 غرفة مستقمة، تكوف في موقع يتوسط المطبخ وقسـ المعيشة والضيوؼ.

 ²ـ40ػ20ف يخصص ليذا القسـ عادة مساحة تراوح بي
 ػ قسـ المطبخ وتحضير الطعاـ:4

يخصص ليذا الغرض غرفة أو ركف لتحضير الطعاـ، قد يمحؽ بو مستودع لممواد التموينية، 
 .²ـ 25ػ15والمساحة تراوح ما بيف 
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 :balconies والبمكونات terraces  ػ الشرفات 5
المغمقة لمتمتع بالجو الخارجي،  الجدراف تخصص إلتاحة الفرصة لقاطني السكف الجموس خارج

واإلطاللة والمناظر الطبيعية وتحيط بالمسكف بأكثر مف جية، لالستفادة مف المناظر والجيات 
 يشة.كافة؛ وتكوف الشرفة الرئيسية متصمة بغرفة المع

 ػ الممحقات:6
ىناؾ العديد مف الخدمات والمرافؽ الممحقة بالسكف، وىي تتوافر حسب طبيعة المسكف، وحجمو 

 ومد  الحاجة إلييا.
 .غرفة الغسيؿ: لحفظ الثياب المتسخة وغسيميا وتجفيفيا 
 غرفة البياضات linen room.لحفظ البياضات الشتوية والصيفية : 
 اإلصالح، وتجييزات العناية بالحديقة. المستودع: لحفظ المؤونة وعدة 
 المرآب garage يتسع عادة لسيارة أو سيارتيف لكؿ شقة سكنية، وي بنى عادة تحت البنية :

 الحديثة.
 غرفة التجييزات equipments room تضـ تجييزات التبريد والتدفئة، وخزاف المازوت :

 لغرفة.الذي يمكف أف يكوف منفصال  ومطمورا  في الحديقة بجوار ا
  الحدائؽ والوجائب: تكوف محيطة بالمسكف، لزراعة الورود ونباتات الزينة، واألشجار

 المثمرة، واألسيجة النباتية.
 electrical, mechanical & sanitary ػ األنظمة الكيربائية والميكانيكية والصحية7

systems: 
ده بمياه الخدمة الباردة تتوافر في المسكف شبكات وتجييزات مختمفة لخدمة المسكف، وتزوي

والساخنة، ومياه الشرب، وأيضا  تزويده بالقدرة الكيربائية واإلنارة، ووسائؿ االتصاؿ )الياتؼ 
واإلنترنت( والمراقبة واإلنذار، وكذلؾ لتدفئتو وتيويتو وتبريده حسب الحاجة في مختمؼ فصوؿ 

 السنة.
 ػ المفروشات والتجييزات: 8

ع السكف المختمفة، وحسب توّضعيا في أقساـ المسكف، وطبيعة تتنوع المفروشات حسب أنوا
 استخداميا والحاجة إلييا.
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 مواد بناء المسكف:. 9
تغيرت أشكاؿ البناء، وتعددت المواد المستخدمة في إنشاء المسكف عبر العصور، ومع التطور 

ئة ويالئميا، وبما يناسب والتقدـ العممي والتكنولوجي، وتـ اختيار مواد البناء مف المتوفر في البي
 ظروؼ استخداـ المسكف وطبيعة القاطنيف فيو.

ففي العصور الحجرية، سكف اإلنساف المغاور ضمف الصخور، وحّسنيا، ال بؿ قاـ بنحتيا، كما أنو 
 استخدـ جذوع األشجار وأغصانيا وأوراقيا في بناء مسكنو.
يديف مف توافره وعازلّيتو، كما استثمر البدو واستثمر األسكيمو الثم  والفراء في بناء مساكنيـ مستف

 الشعر والصوؼ والجمود، إلنشاء خيـ سكناىـ، القابمة لمفؾ والتركيب، مع حاجتيـ لمترحاؿ.

 
 إَشاء انًسكٍ يعتًذ عهى انًصادس انًحهيت( 8 _2) شكم

 http://www.arab-ency.com/servers/gallery/9758-4.jpgانًظذس: 

 clay ومع بدء المدنية واالستقرار البشري بدأ اإلنساف يبني مساكنو بالحجر والطيف، أو بالطوب
bricks  النيئ أو المشوي، أو مف الخشب، واستخدـ في األسقؼ جذوع األشجار واألغصاف

ا ؛ مستخدما  في بنائيvault والقبوة dome ، والقّبةarch والطيف، وسرعاف ما اكتشؼ إنشاء القوس
الحجارة المنحوتة التي تتماسؾ باالحتكاؾ بيف سطوحيا المتماسة، كحموؿ ذكية لمسقوؼ. والتزاؿ 

 شواىدىا حية إلى اليوـ.
ومع بزوغ فجر الصناعة واالكتشافات العممية والمخترعات، عرؼ اإلنساف صناعة اإلسمنت 

في إنشاء المساكف في أواخر  والفوالذ، مما شكؿ قفزة نوعية في مواد اإلنشاء وطرائقو، إذ استخدميا
 القرف التاسع عشر مما شّكؿ عالمة فارقة في تبّدؿ طريقة اإلنشاء التي كانت سائدة وانحسارىا.
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 :concrete الخرسانة إنشاء المسكف قبؿ عصر. 11
ػ التي ىي خميط مف اإلسمنت والحصويات والرمؿ والماء التي تسمَّح أحيانا   الخرسانة قبؿ اكتشاؼ

(، ويحقؽ 5 -2مصادر المحمية )الشكؿبقضباف مف الفوالذ ػ كاف إنشاء المسكف يعتمد عمى ال
الشروط الصحية، ويوفر مستمزمات الحياة االجتماعية والظروؼ البيئية مف عزؿ لمحرارة والرطوبة 

 والضجي .
البناء تستخدـ َركَّة مف الحجر، مع خمطة مف الرمؿ والحجر المطحوف  foundation في أساسات

 والجير )الطيف الكمسي(.
  ِـ الحجر المنحوت أو الغشيـ، مع الطيف الكمسي، أو مف جذوع في الجدراف، است خد

األشجار عمى شكؿ شبكة شاقولية وأفقية، تتخمميا مداميؾ مف الطيف المجفؼ أو المشوي، 
 الم صنع مف تربة غ ضارية مخموطة بالتِّبف عمى شكؿ قوالب.

 غ ضارية، في األسقؼ، است خِدمت جذوع األشجار مع ألواح خشبية ت غطَّى بالطينة ال
 المخموطة بالقّش واأللياؼ الخشبية.

  ،وقد ت ستخَدـ العقود والقبب الحجرية أو الخشبية، في إنشاء الييكؿ األساسي لمسقؼ
 وتغطى بالتراب مع الطينة الغضارية.

  است خِدـ الِكْمس ػ الم صنَّع مف َشيِّ الحجارة الكمسية ػ المطفأ بالماء، والمخموط بالرمؿ
طحوف، مادة  رابطة لِقَطع الحجارة المستخدمة في البناء، كما است خِدمت الطبيعي أو الم

 أو السقوؼ أو السطوح. الجدراف طبقة نيائية ممساء عمى

 إنشاء المسكف الحالي:

 
 هيكم انًسكٍ يٍ انخشب( 9 _2) شكم

 http://www.arab-ency.com/servers/gallery/9758-1.jpgانًظذس: 
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تتنوع وسائؿ اإلنشاء ومواده بيف بمد وآخر، وبيف منطقة وأخر ، ففي البمداف التي تتوافر فييا 
الرئيسية، يشاد ىيكؿ المسكف مف الخشب، كما ىي الحاؿ في أوربا الصناعات األخشاب إحد 

 (.9-2)الشكؿ وأمريكا الشمالية والياباف 
ىو العنصر األساسي المستخدـ في إنشاء ىيكؿ  steel وفي المباني السكنية العالية يكوف الفوالذ

        المباني.ىذه 
عنصريف أساسييف في إنشاء ىيكؿ  الخرسانةالمنطقة العربية عموما  ػ يستخدـ الحجر و وفي 

وأخر ، وبيف الريؼ والمدينة، وحسب  المسكف، وتتنوع مواد البناء ومصادرىا، وتختمؼ بيف منطقة
 االرتفاع وعدد األدوار في المبنى السكني كما يأتي:

 رَّكة الحجرية العادية والمسمحة، وأحيانا  تستخدـ ال الخرسانة األساسات: تستخدـ عادة
المرصوفة برابط مف المونة الخرسانية، ونادرا  ما تستخدـ األوتاد المعدنية أو الخرسانية التي 

 يقتصر استخداميا في أساسات المباني العالية، وفي الترب ضعيفة التحّمؿ.
 العديد مف المواد اإلنشائية، مثؿ البموؾ  الجدراف الجدراف: يستخدـ في بناء

والحجر الم َقصَّب، والحجر المنحوت والحجر المغموس في  cement blocks اإلسمنتي
 (.10 -2)الشكؿ الخرسانة، وكذلؾ الطابوؽ الغ ضاري المشوي 

، ويستخدـ الرخاـ والحجر cement plaster مف الداخؿ والخارج بالطينة اإلسمنتية الجدراف تكسى
في إكسائيا مف الخارج، وقد تكسى مف الداخؿ باأللواح الخشبية أو السيراميؾ أو الرخاـ، وعادة  ما 

أو  emulsion paint فوؽ الطينة اإلسمنتية بأنواع مختمفة مف الدىاف مثؿ المائيتدىف 
 .oil paint الزيتي

 
 ( استخذاو االسًُج انخشساَي11 _2) شكم

 http://www.arab-ency.com/servers/gallery/9758-6.jpg  انًظذس:
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 المسمحة الخرسانة األعمدة واألسقؼ: تشكؿ reinforced concrete  العنصر األساسي
(، وقد يدخؿ البموؾ اإلسمنتي المفرغ )ىوردي 11 -2)الشكؿ إلنشاء األعمدة واألسقؼ 

/hollow cement blocksفي األسقؼ، ليشكؿ عنصرا  عازال  لمحرارة  الخرسانة ( مع
 والصوت.

 تغطى األسقؼ مف الداخؿ بالطينة اإلسمنتية، وت نيى بأي نوع مف أنواع الدىانات المختمفة.

 
 ( استخذاو االعًذة واالسمف االسًُتيت11 _2) شكم

 http://www.arab-ency.com/servers/gallery/9758-3.jpg انًظذس:

 

 
 gypsumببالطات أو شرائح مف الجّص  false ceiling كما قد تغطى بأسقؼ مستعارة

board .أو مف البالطات العازلة لمصوت والحرارة أو األلواح الخشبية 
   كسى األرضيات بأنواع مختمفة مف مواد اإلكساء، فالبالط األرضيات: ت

عمى وسادة رممية ىو النوع األكثر شيوعا . كما يستخدـ  terrazzo tiles اإلسمنتي
 .parquet floor السيراميؾ والرخاـ الم ممَّع وخشب الباركيو

 مواد العزؿ insulation materials بة، : وىي عمى نوعيف رئيسييف، مواد عازلة لمرطو
 وصادَّة لرشح المياه؛ ومواد عازلة لمحرارة والصوت.

 اف اإلسفمتي أو برقائؽ مطاطية أوت عزؿ األساسات واألرضيات والسطوح بالدى
 لمنع تسرب المياه الجوفية، وَرْشح مياه األمطار. bituminous إسفمتية
والسطوح بَحْشوات عازلة لمحرارة والصوت، برقائؽ مف الفايبر الزجاجي أو الصخري  الجدراف وت عزؿ
 polyurethane ، مثؿ الستيروبور أو البولي أوراتافfoam «الفـو»أو بِػ
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الغ ضاري المشوي؛ أو بصفائح  القرميدتنيى السطوح المائمة بسقؼ خشبي أو خرساني مغطى ب
 عازلة مصنعة مف مواد لدائنية.

  األماكف الرطبة: ت كسى األرضيات والجدراف وأحيانا  األسقؼ، لمفراغات الرطبة ػ مثؿ
ات المياه وغرؼ الغسيؿ ػ بالسيراميؾ والبورسميف الم َصنَّع مف المطبخ والحمامات، ودور 

 الغ ضار المشوي والمطمي بطبقة زجاجية.
  ،الفتحات: ت صنع األبواب والنوافذ الخارجية مف الخشب أو األلمنيوـ، مع ألواح زجاجية

 وأحيانا  ت صنع مف عناصر وصفائح معدنية.
 ية لمتغذية بالمياه الباردة والساخنة، واألنابيب الشبكات: عموما  تستخدـ األنابيب الفوالذ

 لمياه الصرؼ الصحي والمطري. P.V.C المدائنية
 اآلفاؽ المستقبمية لمسكف

كما كاف لمثورة العممية والصناعية ػ منذ أوائؿ القرف الخامس عشر ػ التأثير البارز في تحديد أشكاؿ 
إف التطور والتبدالت اليائمة التي طرأت السكف، ونظريات ومبادئ التصميـ، وأسموب اإلنشاء؛ ف

، والتزاؿ تتسارع باّطرادق  عمى البشرية ػ وعمى كوكبنا األرضي ػ في النصؼ الثاني مف القرف المنصـر
كبير، سوؼ تؤدي دورا  بارزا  في تحديد اآلفاؽ المستقبمية لممسكف، وترسـ معالـ جديدة في مجاؿ 

وحصة الفرد مف رقعة البناء، وحجـ العائمة والمسكف،  تخطيط المدف، وتوزع المساكف وأشكاليا،
وعالقتو بالطبيعة وحمايتو، وكذلؾ المواد اإلنشائية لممسكف ومواد اإلكساء والعزؿ، والمفروشات 

 والتجييزات، ونظـ الطاقة واستثمارىا مع األخذ بالحسباف ما يأتي:
قط ػ بما يعادؿ الزيادة التي االنفجار السكاني الذي زاد مف تعداد البشرية في نصؼ قرف ف .1

 طرأت في نصؼ مميوف عاـ عمى قاطني الكوكب.
 بزوغ عصر المعمومات واالتصاالت بحيث أصبحت البشرية قرية واحدة. .2
 تطور تكنولوجيا العموـ والمواد وخصائصيا، كأنابيب الكربوف النانوية فائقة المتانة. .3
 واألراضي الزراعية والغابات.االستغالؿ المكثَّؼ وغير العقالني لمصادر الطاقة  .4
 التموث البيئي اليائؿ، وبروز ثقب األوزوف واتساعو الذي وصؿ إلى حد الالرجعة. .5

 أنواع المباني السكنية في مدينة غزة 3-1-2 

 أو شقة، أو دار ا، أو فيال، يكوف قد والذي لممسكف، المعماري أو اليندسي الشكؿ وىو :المسكف نوع   

 (.الخ…خيمة أو براكية)مثؿ .آخر شكؿ أي أو مستقمة، غرفة

 عادة، واحدة أسرة لسكف أصال ومعد عادة، النظيؼ الحجر مف مشيد بذاتو قائـ مبنى ىي :الفيال  

 أحد ويخصص داخمي، درج بينيما يصؿ أكثر، أو طابقيف مف أو بجناحيف واحد منطابؽ ويتكوف
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 لالستقباؿ األرضي الطابؽ أو اآلخر والجناح ،لمنوـ الثاني الطابؽ أو الواحد الطابؽ حالة في األجنحة

 عف النظر بغض بيا تحيط حديقة لمفيال الغالب في يتوفر كما أنواعيا، بمختمؼ والخدمات والمطبخ

 لمفيال العموي السطح يغطى كما لمسيارة وكراج الخارج، مف بيا يحيط سور إلى باإلضافة مساحتيا

 مف ويكوف المالحؽ أو المباني أحد الفيال حدود ضمف جديو  أف ويمكف األغمب، عمى القرميد بمادة

 .مكوناتيا

 وقد فمسطيف، في التقميدي البناء ويمثؿ أكثر، أو واحدة أسرة لسكف ال ً   أص معد مبنى وىي :الدار  

 وحدات إلى مقسمة الدار كانت إذا أما واحدة، أسرة تستغميما طابقيف أو واحد طابؽ مف الدار تتكوف

 مسكف كؿ فيعتبر مستقمة، أسرة منيا بكؿ ويقيـ بيا الخاصة المرافؽ تشمؿ منيا كؿ منفصمة سكنية

 .شقة

 وحماـ مطبخ مف المرافؽ مع أكثر أو غرفة مف تتكوف عمارة أو دار مف جزء وىي :الشقة  

 عف إلييا الوصوؿ ويمكف واحدة، أسرة لسكف معدة وىي خارجي، باب جميع ا عمييا ويقفؿ ومرحاض،

 .العاـ الطريؽ إلى يؤدي ممر أو درج طريؽ

 في الغرؼ مف غيرىا مع عادة تشترؾ بؿ مرافؽ بيا ليس بذاتيا قائمة غرفة وىي :مستقمة غرفة  

 أو المباني أسطح عمى عادة وتوجد لمسكف أصال معدة وىي(مرحاض – حماـ – مطبخ) المرافؽ

 .العمارات أسطح فوؽ أو دار مف جزء ا وتكوف بالفناء،

 ويكوف مؤقتة، أو دائمة بصفة الماء عمى أو األرض عمى ومثبت بذاتو قائـ مشيد كؿ ىو المبنى:

 المشيد المادة عف النظر بصرؼ وذلؾ .األقؿ عمى واحد لطابؽ والسقؼ جدراف بأربعة محاط ا المبنى

 التعداد وقت المبنى يكوف وقد .حالي ا استخدامو وكيفية إنشائو، مف الغرض عف النظر وبصرؼ منيا،
 .التشطيب تحت أو التشييد تحت أو ميجور ا أو مغمق ا أو خالي ا أو كمييما أو العمؿ أو لمسكف ستخدم ام

 مدخؿ أو باب ولو واحدة، أسرة لسكف معد مبنى مف جزء أو مبنى ىو المسكف )الوحدة السكنية(:

 ،   أخر ةسكني وحدة في المرور دوف العاـ الممر أو الطريؽ إلى يؤدي مدخؿ مف أكثر أو مستقؿ
 عمى أو العمارة بمدخؿ المستقمة الغرفة ية، البراؾ الشقة، الدار، الفيال، : السكنية الوحدات أمثمة ومف

 وقد واحدة، بأسرة مشغولة السكنية الوحدة وتكوف .الخ ... أخر  سكنية لوحدة التابعة وغير السطح

 مالحظة مع .ة ميجور أو خالية أو مغمقة أو الوقت نفس في وسكف منشأة أو كمنشأة مستخدمة تكوف

 أفراد قبؿ مف مستخدمة كانت إذا مستقمة سكنية وحدات تعتبر ال منفصؿ مدخؿ ليا التي الغرؼ أف

 أكثر أو فرد قبؿ مف ومستخدمة منفصمة الغرفة ىذه كانت إذا أما السكنية، الوحدة في المقيمة األسرة

 مف فرد أي يستثنى ال وحتى التعداد وألغراض .ة جديد وأسرة مستقمة سكنية وحدة فتعتبر مستقؿ بشكؿ
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ا العد وقت وجد ولكنو لمسكف أصال المعد غير المكاف فاف السكاف، عد عممية  أي) لمسكف مستخدم 

 الجزء وكذلؾ سكنية، وحدة يعتبر ( آخر معتاد إقامة مكاف لو وليس معتادة بصفة أكثر أو فرد بو يقيـ

 معتاد إقامة مكاف الجزء ىذا في لممقيميف وليس معتادة، بصفة بسكف الو مشغ وجد الذي المنشأة مف

 .كذلؾة سكني وحدة يعتبر ـ أسره مع آخر

 : فمسطيففي  السكنيةتوزيع المباني   4-1-2

 عدد بمغ حيث،  1997بتعداد مقارنة%  29.8 بنسبة الفمسطينية األراضي في المباني عدد ارتفع

 ,غزة قطاع في مبنى 147,437 و الغربية الضفة في نىمب 319,270منيا مبنى  466,707 المباني

 توجيا ىناؾ أف البيانات وأظيرت ،مبنى359,562، 1997 عاـ تعداد في المباني عدد بمغ حيف في

 معظـ أف وخاصة ,السكنية األراضي  ندرة بسبب وذلؾ ,األفقي البناء حساب عمى العمودي البناء إلى

 بما الفمسطينية األراضي شيدت ولذا ،ج المنطقة في إلسرائيميةا السيطرة تحت تقع السكنية األراضي

 حيث فأكثر، طوابؽ ثالث مف المكونة المباني عدد في ممحوظا ارتفاعا الفمسطيني الريؼ فييا

 ثقافة في ممحوظا تغيرا يعني وىذا ، 1997 عاـ% 23.6 مقارنة ، 2007 العاـ في 87.0%تبمغ

 الوحدات لعدد بالنسبة وأما السكنية األرض ندرة ضغط تحت لعموديا البناء اتجاه الفمسطيني المواطف

 كما ,واحدة سكنية وحدة مف المكونة المباني في%  9.9بنسبة تراجعا ىناؾ كاف المباني في السكنية

 اإلسمنتي الطوب مف المباني وارتفعت % 7.3 بنسبة الدار وىو التقميدي المبنى نوع في تراجعا لوحظ

 %.11.8 بنسبة

 
 * )باأللؼ( 2117،1997عدد المباني والمساكف في األراضي الفمسطينية حسب السنة ( 12 _2)شكم

 .1967*التشمؿ ذلؾ الجزء مف المحافظة القدس والذي ضمتو إسرائيؿ عنوة بعيد احتالليا لمضفة الغربية عاـ 
 41، ص ]2119،الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني[المصدر: 
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 البناء وىو ,الدار نوع مف ىو المكتممة المباني عدد إجمالي مف%  71.0 أف النتائ  مف يتضح

 في المكتممة المباني عدد أف تبيف كما , 1997 تعداد في 76.6%مع مقارنة فمسطيف في التقميدي

 عمجمو  بمغ حيث مبنى، 27,999 المكتممة غير المباني وعدد 438,708 بمغ الفمسطينية األراضي
 في المباني أعداد التالي الجدوؿ ويوضح , 2007 466,707 عاـ الفمسطينية األراضي في المباني

 ,دار 311,304 فيال 6,754 :التالي النحو عمى توزعت والتي المبنى نوع حسب الغربية الضفة

 مباني 212 و ,أخر  732 و ,منشأة 34,499 و براكية 3,338  و خيمة 1,452 و عمارة 80,417

 .نوعيا مبيف غير
 عدد المباني حسب المحافظة ونوع المبنى(1 _2)جذول

 41، ص ]2119،الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني[المصدر: 

 مجموع % مف 73.5 نسبتو ما 2007 تعداد حسب السكف ألغراض المستخدمة المباني شكمت

 مف 1997 عاـ تعداد % في 75.4 نسبتيا كانت حيف في الفمسطينية، األراضي في المكتممة المباني

 واقتصادية سكنية ألغراض تستخدـ التي المكتممة المباني نسبة بمغت كما المكتممة، المباني مجموع

 المباني إجمالي مف 7.6% % الخالية المباني نسبة شكمت حيف في % 10.0والعمؿ لمسكف) مختمطة

 في85.2 مف طفيؼ بشكؿ انخفضت فقط، لمسكف ستخدمةالم المساكف نسبة أف ويالحظ المكتممة،
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 لمعمؿ) اقتصادية ألغراض المستخدمة المباني أما الثاني، التعداد % في 84.1 لتصبح األوؿ التعداد

 التوالي % عمى 0.5 % و 1.5 نسبتيا بمغت فقد ،((والعمؿ لمسكف) واقتصادية سكنية وألغراض فقط

 والخالية المغمقة المباني تمؾ وىي األخر  المتبقية المباني ماأ المكتممة، المباني عدد إجمالي مف

 والخالي المغمؽ سبب عف أما .المكتممة المباني عدد إجمالي % مف 13.9 نسبتيا بمغت فقد والميجورة

 %16.3 و اإلسرائيمية واإلجراءات التيجير بسبب كاف % منيا 2.4 أف النتائ  أظيرت ,والميجور
 % منيا 2.0 و ,لإليجار المبنى عرض بسبب % منيا 15.0 و البالد خارج سرةاأل تواجد بسبب منيا

 األسرة أو الفرد امتالؾ مثؿ أخر  ألسباب % تعود 43.3 نسبتو وما ,لمبيع المبنى عرض بسبب

 .األسرة أفراد ألحد بو االحتفاظ أجؿ مف آخر لمسكف

دار وىي العمائر السكنية عمى وحسب ىذه االحصاءيات تـ إختيار نوع واحد مف المباني وىو ال
منذ  عميياالطابع المعماري عمى أرض الواقع في مدينة غزة، ودراسة تأثير تكنموجيا البناء المعاصرة 

 النتداب البريطاني حتى عصرنا ىذا.ا

 :مدينةمل الحضارية البيئة خصائص مقومات2-2  

 الوصؿ منطقة فكونيا غزة، نةمدي أحياء وخصائص معالـ وتشكيؿ رسـ فى كبير بشكؿ البيئة أثرت

 المتوالية الحروب مف المنطقة شيدتيا وما رىف، ا اؿ الوقت وحتى التاريخ فجر منذ ومصر الشاـ بيف

 جميع المناطؽ، بعض في رر ا استؽ عدـ مف تبعو وما والحصار االحتالؿ ثـ ومف لالستعمار عمييا

 الفكرية ومالمحو ومنيجو ثقافتو فشكمت غزة مدينة في الفمسطيني المجتمع في أثرت المقومات ىذه

 . المعمارية مجتمعاتو لمالمح تشكيمة أسموب تحديد عمى وانعكست

 مدينة:ممقومات البيئية الحضارية ل  1-2-2

 :المادي البعد :أوال
 جية مف المبنية العناصر وعمى جية مف المحيطة والبيئة المكاف عمى يعتمد الذي األوؿ البعد وىو
 . لممكاف الطبيعية الحضارية البيئة مقومات تمثؿ يعياجم وىى أخر 
 :الحضاري الثقافي البعد :ثانيا
 البيئة صنع مف وعناصر اإلنساف صنع مف عناصر بيف التفاعؿ عمى يعتمد الذي الثاني البعد وىو

 حدثت التي والحضارية والثقافية المادية التفاعالت مف لمجموعة نات  إال ىي ما غزة فمدينة الطبيعية،

نية اعمر  تجمعات معيا فأنتجت خاصة بيئية ومحددات ظروؼ تأثير تحت معينة افيةر جغ مساحة في
 والمقومات والشكؿ والحجـ الموقع حيث مف بينيا فيما تختمؼ مميزة، حضرية صفات ذات ومدف
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 خمؽ أىميا األىداؼ مف متشابية مجموعة تحقيؽ إلى تسعى وجميعيا السكاني، والنشاط والخصائص

 .السكانير ار االستق تحقؽ متميزة حضرية نيةاعمر  بيئة

 تعربؼ الطابع المعماري2-2-2 

 تعريؼ الطابع:  1-2-2-2

 الطابع وبالتحديد ، الطابع مفيـو ىو عمييا المتفؽ غير االصطالحات عمى األمثمة أبرز مف
 أو ، تداخؿ وفي ، أحيانا   بؽتطا في والعمرانية المعمارية المؤلفات تتناولو والذي ، والعمراني المعماري
 البحث يستعرض الجزء ىذا وفي ، أخر  أحياف في والمفاىيـ االصطالحات مف غيره مع اختالؼ
 الوصوؿ بغرض ، الموضوع ىذا تناولوا الذيف المنظريف مف لنخبة المختمفة التعريفات مف مجموعة

 . الدراسة خالؿ عميو االعتماد يمكف مبسط تعريؼ إلى

 يـو عاـ لمطابع:مف 2-2-2-2

 أو بو يطبع ما ىو ، الوسيط المعجـ في – الباء بفتح – الطابع : لمطابع المغوي المفيـو : أوالً 
 الغالب الخمؽ ىو والطابع ، ( آلو اسـ ) المبسـ ىو والطابع يختـ
  ). حسف طابع لو ويقاؿ ، الطبيعة وىو الطابع نفسو ىو – الباء بكسر – الطابع 

 التي والموروثة المكتسبة والسموؾ الشعور مظاىر مجموعة النفس عمـ في وىو ، الخمؽ والطبع
 عف فردا   تميز
  األخالط مف المركب اإلنساف مزاج وىي السجية ىي ، والطبيعة . وأطباع طباع وجمعيا ، اآلخر
 وصوره صاغو بمعنى وطباعة طبعا   الشيء طبع مثاؿ ، طبع الفعؿ مف مأخوذ الطابع كممة وأصؿ
 وطبع . عميو ونشأه عوده : كذا عمى فالف وطبع . أنشأه : الخمؽ اهلل طبع يقاؿ ، ما ورةص في

 بمعنى طبعا   طبع مثاؿ . تماما   مختمؼ فمعناه ، طبع الفعؿ أما . بطابع عميو ختـ : عميو الشيء
  شديدا   اتساخا   اتسخ ، ونحوه الثوب طبع ويقاؿ ، خمؽ أو جسـ في وعيب دنس
 تعريفا   ذكرت والعمرانية المعمارية المؤلفات مف قميؿ : لمطابع والعمراني المعماري ـالمفيو  : ثانياً 

 المعنى استنتاج منو يمكف لمموضوع عاـ بتناوؿ فتكتفي الغالبية أما ، الطابع الصطالح مباشرا  
 . لمطابع المقصود

 كاإلنساف المدينة أف فيذكر ، لالصطالح محدد لتعريؼ ذكر دوف مباشرة الطابع تناوؿ يتـ أحدىا ففي
 واجبة القديمة لممعالـ مرادفا   ليس ىنا والشكؿ ، الشكؿ طريؽ عف وتذكرىا عمييا التعرؼ يمكف

 يعود ثـ . والحديث القديـ ، والخارج الداخؿ مف المكاف طابع ىو ، الطابع ىو ىنا الشكؿ بؿ الصيانة؛
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 شكؿ اكتشاؼ يمكف ال مناطؽ انيأ ىبمعن الباىتة بالمناطؽ المحدود الطابع ذات األماكف فيسمي

   تذكره أو ما مكاف عمى التعرؼ عمى يساعدنا الذي الشكؿ ىو الطابع أف ير  أنو والخالصة ، يميزىا

 الذي نفسو وىو ، المدف مف غيرىا عف يميزىا الذي ىو المدينة طابع أف إلى يشار آخر تعريؼ وفي
 الزائر شعور إلى يؤدي الذي وىو ، الخاص ـنيكام في أو بيتيـ في ـنيبأ السكاف إحساس إلى يؤدي

 غيرىا عف تختمؼ بعينيا ما مدينة في بأنو

 صفات ومف الفراغي واإلدراؾ التصور مف شكمو يتخذ العمراف وتكويف طابع أف يشرح آخر وتعريؼ 
 إف يقوؿ كما " المدينة صورة " لممكاف المميز الطابع يسمي ىنا فيو ، لمشوارع المحدد البناء خط

 عامة قيـ طريؽ عف إدراكو يتـ فالعمراف ، تجاىو شعورىـ طريؽ عف لمستخدميو نفسو يقدـ العمراف
  المشترؾ والكياف بالوحدة إحساسا   يعطي مما اءنياإل ومواد المنتشرة اإلنشاء طرؽ مثؿ ، فيو محتواه

 " تمعلمجوا لبيئةا مالمح بصدؽ يعكس التعقيد شديد مركب كؿ " بأنو الطابع يعرؼ آخر تعريؼ وفي

 ، قيمة ذو متميز وجود إلى اإلشارة ضمنا   يحوي – والعمراني المعماري – الطابع لفظ أف مف وبالرغـ ،
 ويذكر ، والزماف والمكاف لمجماعة والثقافي االجتماعي الواقع لمالمح مركبا   تسجيال   إال ليس أنو إال

 اؿامجوا والموقع لممحيط والوظيفي البصري شكيؿالت بأنو والعمراني المعماري الطابع لتعريؼ مرادفات

 الصفات مجموعة وىو . والوظيفية البصرية وضوابطيا المبنية لمعناصر التفصيمية المالمح وىو ،
 والمناخ الموقع ومالمح المعمارية والعناصر األبنية طابع مفاىيـ ويضـ المكاف تميز التي المركبة

  والثقافة

 يكوف مواصفاتو أو اتساعو المكاف ىذا ماىية وبتحديد ، لممكاف صفة بأنو الطابع الياشمي ويصؼ
 السائدة المالمح تمؾ تصفو الذي المحدد الشيء ذلؾ ماىية حيث مف ينقسـ والطابع ، الطابع تمييز

 كالتالي وىي ، شموال   األقؿ عمى فييا األشمؿ ويحتوي ىرمي تدرج في تتدرج مستويات ثالثة إلى

 المعماري فالطابع ، العمراني الطابعف ، العاـ الطابع:

 أي اإلنساف، عمييا فطر التي السجية تعني الطابع كممة إف" حمودة ألفت تقوؿ الطابع لكممة شرح وفي

 التمقائية فتكوف المعماري لمطابع بالنسبة المعنى تخصيص عند أما " "إمالء أو افتعاؿ بال التمقائية

 فطر التي السجية يقابؿ بما البيئة ىذه ظروؼ مع تكيفت ماريةمع أشكاال   فاستخدمت ، البيئة نبت ىي

 مف السمات ىذه تحممو وما اتيسما مجموعة مف ناتجا   طابعا   تعطينا األشكاؿ ىذه وأف ، اإلنساف عمييا

 عف عبارة كتعريؼ وأنو ، المكاف لمباني الثقافية لمسمات مباشر نات  فالطابع وبذلؾ ، إيحائية معاف

 التمقائية السمات تمؾ عف النات  المسيطر اإليحائي المعنى أو حائيةاإلي المعاني
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 في المقصود الطابع لمعنى كتعريؼ واألقرب شموال   األكثر ىو لمطابع األخير التعريؼ ىذا يكوف وقد

 فطابع ، العمراني الطابع مكونات أىـ أحد ىو لممبنى الخارجي التشكيؿ أف وأر  . البحث ىذا سياؽ

 شعور الزائر يعطي الذي وىو ، المدف سائر مف غيرىا عف يميزىا الذي ىو لمكرمةا مكة مدينة
 . اتيزيار  عند باالختالؼ

 لمطابع: أىمية 3-2-2-2

 أف إلى باإلضافة ، والمدينة السكاف بيف االنتماء روح يوقظ الطابع : لمطابع المعنوية األىمية : أوالً 

 الخبرة وثقافة عمؽ مف تزيد وىي ، والخصوصية األمافب اإلحساس تمنح المنتمي الطابع ذات البيئة

 االنتماء وعدـ االغتراب ظاىرة اإلنسانية الجوانب أىمؿ الذي الطابع افتقاد فعؿ ورد ، اإلنسانية

 والعرؼ بالتقاليد المعماري االلتزاـ عدـ أف كما ، والعزلة االكتئاب وشيوع النفسية الصحة وتدىور

لى استقرارىـ السكاف يفقد أف إلى يؤدي والطابع  .الخاصة ثقافتيـ يارنيا وا 
 :لمطابع الوظيفية األىمية : ثانياً 

 :أنو بمعنى بعضيا عف األماكف تمايز تحقيؽ في واضحة عمرانية وظيفة لمطابع  عمرانيًا 

 مف غيره وبيف بينو الفرؽ ويؤكد مترابط واحد ككياف الواحد الطابع ذو المكاف إدراؾ يسيؿ

 في يساعد المدينة وطابع ، وحدوده مساحتو اإلقميـ إدراؾ اإلقميـ يسيؿ بعفطا . األماكف

 التصميـ كفاءة في فيساىـ المناطؽ طابع أما،  الخاص مذاقيا وتكويف عمييا التعرؼ
 واضحة بيئة إلى وتحويميا ىيكميا وتأكيد لممدينة الذىنية الصورة وضوح حيث مف العمراني
 .لزوارىا أو فييا لممقيميف سواء معيا التعامؿ يسيؿ مقروءة

  ًفي المدف تتخذه سوؼ الذي والطابع الشكؿ عف التساؤؿ أف البعض يعتبر قد :سموكيا 
 تشير المتحضر العالـ دوؿ في االجتماعية األبحاث ولكف ، الكماليات مف القريب المستقبؿ

 ىذا أىمية ومد  ، االجتماعية الحياة عمى اإلسكاف عمارة ونوعية المدف طابع تأثير إلى
 كظيور ، أخر  اجتماعية ومشاكؿ الجريمة وانتشار الشباب لمشاكؿ بالنسبة التأثير

 والترابط االلتزاـ وغياب البيئة عمى واالعتداء والجرائـ بالعنؼ بدءا   القويمة غير السموكيات
 .اإلنسانية الجوانب مؿتي التي المشروعات في االجتماعي

 أف يجب األصيؿ المعاصر الطابع فإف ، كيدؼ لمعاصرةوا األصالة وباعتبار : اقتصاديا 
 ، المراعاة البيئية االعتبارات وكذلؾ ، االقتصاد بينيا مف التي التصميمية األىداؼ يحقؽ

 اقتصادية تكوف قد ، مرتفعة انيأ ظاىريا   يبدو التي التقميدية لممباني االبتدائية فالتكاليؼ
 .الطويؿ المد  في أكثر
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 الطابع المعماري لمباني السكنية في مدينة غزة تصنيؼ 3-2-2   

 تفاعالت مف كمزي  لنا تبدو التي المعمارية األنماط مف مجموعة تكوينيا في غزة مدينة جمعت
 األنماط تمؾ عنيا نتجت التي والدوافع والظروؼ العوامؿ تأثير طياتو في يحمؿ والحاضر، الماضي
 -:يأتي فيما حصرىا يمكف والتي لمعماريا نسيجيا شكمت التي المتباينة المعمارية

 :القديمة التمقائية التاريخية المعمارية األنماط :أوال
 انير عم نسي  عمى وتحتو  المدينة مف القديمة المعمارية الكتمة في األحياف أغمب في وتتواجد 

 في تتعدد حيث الحالية المتطمبات يمبى أف الستطيع تخطيطي نمط وىو تمييزه يصعب متصؿ
 . التخطيطية المشاكؿ
 مف نزحوا الذيف العرب الكنعانييف يد عمى غزة مدينة نشأة في التاريخية المصادر تختمؼ حيث

 مف العرب المعينييف يد عمى أو الميالد، قبؿ الثالثة األلؼ في الشاـ بالد في وأقاموا العربية الجزيرة
 مف خمس في أقاموا الذيف الفمسطينييف أو الميالد، قبؿ عشر الثامف القرف في الجزيرة جنوب معيف

  .الميالد قبؿ سنة ألفي منذ إحداىا غزة كانت فمسطيف لساحؿ الجنوبية المناطؽ
 حكاميا اعتقد حيث (الفرعونية) القديمة المصرية الحضارة حكـ فترة في مكانتيا لممدينة كانت حيث
 بأىميتيا وكذلؾ أفريقيا و آسيا رتيقا بيف التجارة طرؽ عمى السيطرة ىو المدينة عمى االستيالء أف
 التاريخ ويشمؿ .(ـ.ؽ14الكنعانييف وأرض المصرية العاصمة بأنيا ووصفت العسكرية، الناحية مف

 استيالء حتى ،(ـ .ؽ 133 القرف) – (ـ.ؽ 734 ) اآلشورية السيطرة اتر فت أيضا   لممدينة القديـ
 .ؽ 332 ( العاـ في 5 ) والفارسية ،(ـ .ؽ 603 ) والبابمية – المدينة عمى المقدوني اإلسكندر

 ذلؾ تمى وقد .(ـ.ؽ 198 ) السموقييف وكذلؾ ،(العظيمة المدينة)ب اليونانيوف وصفيا وقد ،(ـ
 )عاـ المسمميف العرب دخوؿ المدينة شيدت ثـ ،(ـ4 القرف) والبيزنطيوف ،(ـ.ؽ 64 ) الروماف
  (ـ 634
 ـ 1149 العاـ في الصميبيوف واحتميا والفاطميوف، يوفوالطولون والعباسيوف األمويوف عمييا وتعاقب

 في غزة ازدىرت وقد (ـ 1187 (األيوبية الدولة مف جزءا   وأصبحت الديف صالح حررىا أف إلى
 لممباني باإلضافة أقيمت حيث ،فار بالعم االىتماـ وتميز ،(ـ 14 و 13 القرف) الممموكي العصر
 ف ار العم وامتد المدينة مساحة واتسعت ،(والخانات الزواياو  المدارس) اتار والمز  والجوامع السكنية
 .األسوار خارج
 واستمرت ) ـ 1516 )عاـ بدأت التي العثمانية الفترة في المنطقة في دورا كبيرا غزة لعبت وقد

 بعض وبناء تجديد العثمانية الفترة في وتـ .(ـ 1799 ) نابميوف حممة تخممتيا قروف أربعة حوالي
 إلى بحاجة ولكنو اآلف حتى باقيا   منيا العديد زؿ ا ما والتي السكنية والمباني المساجد مثؿ المباني
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 عمى تحتوي" :بأنيا المدينة جمبي أوليا التركي السائح وصؼ وقد االندثار، مف والحماية الحفاظ
 معظميا ومبينة عشر السابع القرف منتصؼ في 1300 عددىا قدر التي السكنية البيوت مف العديد
 ."والمبف بالطيف مستورة وأسطحيا الحجارة مف
 الكتمة رؼ ا أط عند األحياف أغمب فى وتتواجد : والمعاصر الحديثة المعمارية األنماط :ثانيا

 ، القديمة التمقائية األنماط عف التغيير مالمح بعض فييا ظيرت وقد المعاصرة لممدينة المعمارية
 شبو أو مستقرة رنية ا عـ مناطؽ وىى لممدينة الحالية اتلممتطمب وتحقيقا تنظيما أكثر تبدو فيي

 . مستقرة
 المدينة 1921 ) البريطاني االنتداب فترة في األنماط تمؾ ظيرت - فيو اتسعت والذي (ـ 1948

 شبكي بتخطيط النمط ىذا ويمتاز الغرب، اتجاه في وخاصة التقميدي لمنمط مغاير بنمط ا   رني ا عـ
 تمؾ تسمى الشوارع، وعبر األبنية بيف لالرتدادات جديد ونظاـ وعريضة مستقيمة وشوارع منتظـ
 ـ، 1936 لمعاـ 28 رقـ المدف تنظيـ قانوف وضع الفترة تمؾ وشيدت ،"الجديدة غزة"ب المنطقة
 ظيور بدأ حيث ف،االعمر  الطابع اختالؼ منو والمشتقة فيو الواردة األنظمة وعف عنو نجـ والذي
 يتجو أصبح إذ نفسو، المبنى تخطيط تغير وبالتالي المتالصقة، المباني مف بدال   المنفصمة المباني
 استخداـ وبدأ داخمي، فناء عمى الفتحات مف بدال   المبنى حوؿ االرتدادات عمى الخارج إلى بفتحاتو
 . بالحجارة المبنية والمعقودة المقببة األسقؼ مف بدال   الخرسانة باستخداـ المستوية األسقؼ
 ؤثرات التي تأثر عمى الطابع المعماري لمباني السكنية في مدينة غزةالم3-2 

بظيور االتجاىات المعمارية المواكبة لمتطور التكنولوجي خاصة الفمسطيني المعماري الطابع  تأثر
بعد ظيور فكر العولمة وتذويب الفواصؿ بيف الحدود والشعوب ، وشجع ذلؾ التطور اليائؿ في 

جز أغمب المعماريوف مف فؾ رموز العمارة التقميدية، وتوظيفيا مع وسائؿ االتصاالت ، فع
التكنولوجيا المتطورة في العمارة المعاصرة ، فاوجدوا الكثير مف واجيات المباني التي تقتبس حموال 
غربية وتتجاىؿ تماما القيـ الحضارية والبيئية لممدف ، وقميال مف المباني التي تحاوؿ االقتباس مف 

التشكيمية لمبيئة التقميدية ، إال أنيا معالجات تجميمية لمواجيات الخارجية دوف االىتماـ المفردات 
بمضمونيا ووظيفتيا األساسية ، ومف ىنا تبدو المشكمة حيث أصبحت واجيات العمارة المعاصرة 

تفتقر إلى طابعيا التراثي األصيؿ ، كما فقدت  –منطقة البحث  – مدينة غزةوخاصة  فمسطيففي 
مؿ الوحدة المتأصؿ في جذورىا، و بدأت تفقد عوامؿ التنوع النابعة مف قيميا الحضارية عا

 والمعمارية المحمية ، وبالتالي فقدت طابعيا المتفرد الذي تميزت بو عمى مد  تواصميا الحضاري . 
 
 



 يذيُت غضة _ حانت دساسيت  بناء المعاصرة عمى الطابع المعماري لممباني السكنيةالدراسة تحميمية لتأثير تكنولوجيا 

61 

 

 المؤثرة عمى الطابع المعماري لممباني السكنية: العوامؿ  1-3-2
 عوامؿ عامة: 1-1-3-2 

 وامؿ مادية أو فيرزيائية طبيعية:ع 
موقع البالد مف مراكز ىامة، بجوار نير او ميناء او عمى طرؽ رئيسية، او  العوامؿ الجغرافية: -

بعيدا عمى جبؿ او في صحراء مركزىا بالنسبة لغيرىا مف البالد وعالقتيا بيا، سمميا او حربيا، 
 .طبيعة االقميـ والمنطقة طبيعة األرض، مستوية منبسطة

تكويف طبيعة االرض ونوع التربة ويؤخذ منيا مواد البناء، االرض الرممية، : الجيموجية العوامؿ -
أسمنت، بياض الطينية طوب نيئ ومحمروؽ الجبمية أحجار ورخاـ وجرانيت الغابات أشجار 

 وكتؿ وألواح وعمى األرض ترتكز المباني ويتقرر نوع األساسات.
لة الجو أو الطقس مف حر وبرد، ورياح وأمطار في البالد حا المناخية أو الجوية: العوامؿ -

الحارة، توجو المباني نحو الرياح، وتمتد عمى األرض، وتستخدـ األفنية والمظالت والفراندات 
 والنافورات، وفي البالد الباردة، مساقط متضاغطة وفتحات صغيرة وأسقؼ مائمة.

 :عوامؿ مدنية أو انسانية 
قامة مد  ا الدينية: ؿالعوام - إليماف والواعز الديني يحدد مد  االىتماـ بنشر الديف والتوعية وا 

 المباني الدينية. 
مقدار المدنية والتحضير حياة الناس وطريقتيـ في العيش، وعاداتيـ  العوامؿ االجتماعية: -

 القدر مف الثقافة، التأثر بالمدف القديمة التقميدية.
األصؿ واألساس وتطور المدف وقد تكوف امتداد لمدف لكؿ أمة تاريخيا ىو  العوامؿ التاريخية: -

سابقة الصمة بالدنيا وسير األحداث، التقاليد الموروثة، وقد كاف ليا أثرىا العظيـ عمى التصميـ 
والطرز ولكف ىذا ال يتمشى دائما مع العقؿ والمنطؽ وال مع تغير الظروؼ واالحتياجات 

حساسو والقرآف الكريـ يحث عمى استعماؿ ويجب عمى المعماري اف يستعمؿ عممو وفنو وا
 العقؿ والمنطؽ.

 معاصرة:العوامؿ ال 
تقدـ العموـ الدقيقة والقياسية والتجريدية والتطبيقية دراسة عممية لممواد  العوامؿ الثقافية: -

وخواصيا واختبارىا انتاج مواد جديدة لمبناء والتشطيب التحكـ في صفات مواد البناء حساب 
ياتو التركيبات الفنية والصحية والصوت واالضاءة وتكييؼ اليواء والمصاعد االنشاءات ونظر 

 والساللـ الكيربائية المتحركة.
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مد  رفاىية والثروة العامة والخاصة االمكانيات المتوفرة مف امواؿ ومواد  العوامؿ االقتصادية: -
لألعماؿ الفنية عماؿ محمية او مستوردة، والمقدرات المتوفرة مف ميندسيف معمارييف وانشائييف و 

 ميرة ومالحظيف وأيدي عاممة..الخ.
الحاجة الي توفير والحصوؿ عمى اكبر كفاءة اي اكبر فائدة بأقؿ تكاليؼ واقؿ مجيود الزيادة 
المستمرة في تعداد الناس وتضخيـ المدف وما يتبعو مف مشاكؿ في السكف واالنتقاؿ 

 والخدمات..الخ.
 ، سرعة التنفيذ بدء استعماؿ المباني توفير الوقت.السرع وىي جزء ىاـ في االقتصاد

اساليب تحضير مواد البناء وانتاجيا نقؿ المنتجات ورفعيا  العوامؿ التكنولوجيا والصناعة: -
والتنفيذ بيا تجييز أجزاء كبيرة مف المباني كالقواطع وأجزاء األرضيات أصبحت أعماؿ البناء 

 عصور يدوية وعضمية.صناعية وميكانيكية بعد اف كانت في كؿ ال
 عوامؿ مؤثرات حاكمة: 2-1-3-2

 :العوامؿ السياسية 
تؤثر االتجاىات السياسية داخؿ اي دولة عمى العمارة والعمراف فييا وكذلؾ مركزىا بالنسبة 
لغيرىا مف البالد وعالقتيا بيا سمما او حربا، الظروؼ السياسية سواء كانت البالد تمر 

اسي تؤثر ايضا عمى وجود بعض العناصر او اختفاؤىا مثؿ بحالة اضطراب او استقرار سي
سور في مدينة بغداد والتي جاء تشكيميا ليالئـ وظيفتيا السياسية واالدارية، والحالة 
السياسية لمبالد مف حيث كونيا مستقمة او مستعمرة كما اف االحداث التي تمر بيا المدينة 

ايضا، تعتبر الدولة مسئولة عف عممية سواء حدث تاريخي او سياسي يؤثر عمى تشكيميا 
التخطيط والتنظيـ فيي تقـو بتحديد االماكف المصرح بالبناء عمييا دوف غيرىا ويفترض 

 انيا قادرة عمى ايقاؼ اي محاولة لمبناء في االماكف غير المخططة بمعرفتيا.
وكالىما وجو وفي مدينة غزة كاف المشرع إما االنتداب البريطاني او االحتالؿ االسرائيمي 

القوانيف والنظـ والتشريعات بما يتوافؽ مع سياساتو االستعمارية ولـ تممؾ البمديات اية 
سمطة لوقؼ الكثير مف التجاوزات التنظيمية مف المواطنيف خاصة في فترة االحتالؿ 
االسرائيمي )فترة االنتفاضة( لصعوبة الحصوؿ عمى تراخيص مف ناحية ولظف المواطف اف 

 وطني يتحدي االحتالؿ.ذلؾ عمؿ 
أما بما يتعمؽ بالفمسطينييف فأصبح الحصوؿ عمى رخصة بناء مف االمور الشاقة والمكمفة 
والتي تمر بمراحؿ كثيرة وتنتقؿ بيف مؤسسات واجيزة عديدة ) الحاكـ العسكري، حارس 

 امالؾ الغائبيف، لجنة معمومات، ضريبة مالية ودخؿ و...الخ(.
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 الخالصة
 المدف مف غيرىا عف يميزىا الذي ىوألوؿ عمى اف مفيوـ الطابع المعماري لمدينة يتمخص الفصؿ ا

 يؤدي الذي وىو ، الخاص ـنيمكا في أو بيتيـ في ـنيبأ السكاف إحساس إلى يؤدي الذي نفسو وىو ،

 روح يوقظ الطابع، حيث ينبع أىمية غيرىا عف تختمؼ بعينيا ما مدينة في بأنو الزائر شعور إلى

 باألماف اإلحساس تمنح المنتمي الطابع ذات البيئة أف إلى باإلضافة ، والمدينة السكاف بيف ءاالنتما

 أىمؿ الذي الطابع افتقاد فعؿ ورد ، اإلنسانية الخبرة وثقافة عمؽ مف تزيد وىي ، والخصوصية

 ، والعزلة االكتئاب وشيوع النفسية الصحة وتدىور االنتماء وعدـ االغتراب ظاىرة اإلنسانية الجوانب
لى استقرارىـ السكاف يفقد أف إلى يؤدي والطابع والعرؼ بالتقاليد المعماري االلتزاـ عدـ أف كما  وا 

، ويؤثر عمى الطابع المعماري عدد عوامؿ منيا عوامؿ عامة وىي العوامؿ الخاصة ثقافتيـ يارنيا
ابع المعماري العوامؿ ذات الفيزيائية والعوامؿ االنسانية والعوامؿ المعاصرة وأيضا يؤثر عمى الط

 المؤثرات الحاكمة وىي العوامؿ السياسية التي تحكـ البالد.
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 الفصؿ الثالث
  التاريخالطابع المعماري لمدينة غزة عبر 

 تمييد:
 العمراف في فمسطيف:1-3

 أقساـ العمراف في فمسطيف:1-1-3 

 البيت الفمسطيني تصميممو ومكوناتو:2-1-3 

 العامؿ التكنولوجي البناء عبر التاريخ:2-3 
 فترة االنتداب البريطاني واالدارة المصرية:1-2-3 

 فترة اإلحتالؿ اإلسرائيمي:2-2-3 

 فترة السمطة الفمسطينية )دولة فمسطيف(:3-2-3 

 الطابع المعماري لمدينة غزة عبر التاريخ 3-3
 :ـ1917 -ـ 1500 العثمانية الخالفة فترة الواقع العمراني لمدينة غزة خالؿ 1-3-3 

 :(1917-1948) البريطاني فترة االنتداب الواقع العمراني لمدينة غزة خالؿ 2-3-3 

 (:1917-1948) البريطاني االنتداب عيد فيالنظـ والتشريعات  1-2-3-3 

 :الفترة ىذه في المدينة2-2-3-3 

  :الفترة ىذه في المسكف3-2-3-3 
 1948-1967):) االدارة المصرية فترة ة غزة خالؿالواقع العمراني لمدين3-3-3 

 :الفترة ىذه فيالنظـ والتشريعات 1-3-3-3 

 :الفترة ىذه في المدينة2-3-3-3 

  :الفترة ىذه في المسكف 3-3-3-3
 (:1994-1967اإلسرائيمي ) االحتالؿ فترة الواقع العمراني لمدينة غزة خالؿ4-3-3 

 :لفترةا ىذه فيالنظـ والتشريعات  1-4-3-3

 :الفترة ىذه في المدينة2-4-3-3 

  :الفترة ىذه في المسكف 3-4-3-3
 السمطة الفمسطينية:فترة  الواقع العمراني لمدينة غزة خالؿ5-3-3 

 محافظات الضفة الغربية: 1-5-3-3

 محافظات قطاع غزة:1-5-3-3 
 الطابع في عمارة مدينة غزة: خصائص 4-3
 :الخالصة
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 تمييد:
أقدـ مدف العالـ، أسسيا العرب الكنعانيوف قرابة األلؼ الثالثة قبؿ الميالد، وسموىا  زة مفمدينة غ

غزة، أطمؽ عمييا العرب غزة ىاشـ نسبة إلى ىاشـ بف عبد مناؼ جد الرسوؿ محمد"ص" الذي دفف 
بيا في المسجد الذي يحمؿ اسمو وقد تبدؿ اسـ المدينة بتبدؿ األمـ التي صارعتيا فقد سماىا 

نيوف )ىزاتي(، والمصريوف "القدماء" )غازاتو( و )غاداتو( واآلشوريوف )عزاتي( والعبرانيوف الكنعا
)عزة( وقد جاء في المعجـ اليوناني أنيا أعطيت في العصور المختمفة عدة أسماء منيا )أيوني( 
خ و)مينودا( وقسطنديا، ولكف "غزة" احتفظت باسميا العربي الذي ما زالت تحممو حتى ىذا التاري

تأكيدا  لعروبتيا وأصالتيا، وقد أطمؽ عمييا المصرييف حديثا  اسـ "قطاع غزة" بعد أف أصبحت تحت 
ـ، وبعد تحرر غزة مف االحتالؿ 1949سيادتيـ وفؽ اتفاقية اليدنة العربية اإلسرائيمية في العاـ 

طاع غزة اسـ ـ، ودخوليا تحت السيادة الوطنية الفمسطينية أعمف عف ق1949اإلسرائيمي في العاـ 
محافظات فمسطيف الجنوبية أي "محافظات غزة" التي تضـ محافظة غزة وىي أكبر محافظات 
الجنوب ومركزىا السياسي واالقتصادي، ومحافظة خانيونس، ومحافظة رفح، ومحافظة شماؿ غزة، 

وغزة ىي مسقط رأس اإلماـ الشافعي رضي اهلل عنو صاحب أحد مذاىب  ومحافظة وسط غزة
 .األربعة اإلسالـ

درجة وتعتبر بوابة آسيا ومدخؿ أفريقيا  31درجة وخط عرض  34تقع مدينة غزة عمى خط طوؿ 
بحكـ الموقع الجغرافي بيف مصر وبالد الشاـ، وبيف آسيا وأفريقيا، وكانت غزة عبر التاريخ نقطة 

مترا   45مة ترتفع مواصالت ومحطة قوافؿ وبالتالي مركزا  تجاريا  عالميا . وبنيت غزة القديمة عمى ت
 .عف مستو  سطح البحر، يحيط بيا سور عظيـ لو عدة أبواب مف جياتو األربع

التغيرات التي حدثت في حيث عاصرت عدة حكومات عمى مر التاريخ، وفي ىذا الفصؿ يتناوؿ 
مجاؿ العمارة الغزية وخاصة الطابع المعامري الغزي ومد  تأثير تغير السمطات عمى الطابع 

، وعيد الحكومة المصرية )اإلدارة ـ1920-1918مدينة غزة منذ عيد االنتداب البريطانيي لالمعمار 
ودخوؿ السمطة الوطنية ، ـ1994-1967، وعيد االحتالؿ االسرائيميـ1967-1948 المصرية(
ـ، حيث كؿ عيد يحمؿ ثقافة خاصة بو، وتكنولوجيا 2014-1994منذ في قطاع غزة  الفمسطينية

مواد والتقنيات والفكر في انشاء المباني، والتشكيالت المعمارية وما يحمؿ مف البناء مف حيث ال
 معاني فكرية وثقافية.
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 العمراف في فمسطيف:  1-3
فقػػد انتشػػرت فػػي ربوعيػػا مػػدف وقػػر  ، مػػاكف التػػي سػػكنيا اإلنسػػاف القػػديـفمسػػطيف مػػف أقػػدـ األ       
مسطينية القر  الفنيوف القدماء، وقد نشأت المدف و ب ىذه المدف بناىا الفمسطينيوف والكنعاأغمكثيرة، و 

د الدفاع أماـ أخطار الغزو الخارجي الذي ىدالقديمة عمى المرتفعات وسفوح الجباؿ لتوفير الحماية و 
أقػػػػاـ عمػػػػى ضػػػفاؼ األنيػػػػار أو المسػػػػتنقعات، و  ، وقممػػػػا نشػػػأت مػػػػدفأمػػػف الػػػػبالد عمػػػػى مػػػر العصػػػػور

مراكػز تجاريػة  غزة ويافا وعسقالف وحيفػا وعكػا وغيرىػا دنيـ عمى ساحؿ البحر فكانتالفمسطينيوف م
. ي الحػروب التػي شػيدتيا فمسػطيفعمى طرؽ القوافؿ التجارية ومواقع إستراتيجية ذات أىمية كبيرة فػ

 .أسوار حوليا لحمايتيا مف األعداءوتميزت المدف الفمسطينية الساحمية بإقامة 
 أقساـ العمراف في فمسطيف:  1-1-3

 أقساـ: ثالثةف في فمسطيف إلى ينقسـ العمرا
%، ومدينػة بئػر 65احة كبيػرة مػف فمسػطيف تقػارب تشػكؿ الصػحراء مسػ: العمراف البػدوي -1       

وتػوزع البػدو  .زع سكاف النقب في مدف تؿ السبع والشػقيب وراىػطيتو السبع ىي عاصمة الصحراء، و 
بدو يتواجد اليونس ورفح، و  خافو في مخيمات القطاع في البري  والنصيرات والمغازي  الذيف ىاجروا

رفػػػح حيػػػث تنتشػػػر قبائػػػؿ  فػػػي المنطقػػػة الممتػػػدة مػػػف وادي غػػػزة حتػػػى فػػػي األطػػػراؼ الشػػػرقية لمقطػػػاع
ه التجمعػػات البدويػػة كجحػػر الػػديؾ والمصػػدر أنشػػأت قػػر  تضػػـ ىػػذالحنػػاجرة والنصػػيرات والتػػرابيف، و 

بدايػة بدوي في ظػؿ بريطانيػا و اف الكاف نمط العمر وفي الضفة . والنصر والقرارة ووادي السمقا وغيرىا
الشػعر)الخياـ( فػي منػاطؽ السػفوح الشػرقية والنقػب وشػػرقي السػتينات عمػى شػكؿ مضػارب مػف بيػوت 

نيػا سػتائر، فقسػـ لمنسػاء واألطفػاؿ، وقسػـ لمرجػاؿ، يقسػـ بيػت الشػعر إلػى أجنحػة تفصػؿ بيالقطاع، و 
القػػر  التػػي نػػاء، و البالحمػػؿ و  اجيػػة الشػػمس، وىػػي سػػيمةتبنػػى البيػػوت عػػادة متجيػػة لمشػػرؽ فػػي مو و 
منػػازؿ ، حيػػث تتجمػػع شػػأىا البػػدو فػػي النقػػب أو فػػي غػػزة والضػػفة، ىػػي تكػػرار لػػروح مضػػارب البػػدوأن

القريػة ليتناسػػب مػػع مصػادر الكػػأل والمػػاء ار موقػػع تػػخالعشػيرة الواحػػدة فػػي شػبو عزلػػة عػػف جيػرانيـ وي
  .وطرؽ المواصالت

اف الريفػي مػػف أصػوؿ تاريخيػػة ر معظػػـ مراكػز العمػػر تنحػد :الريفػػي فػػي فمسػػطيف العمػراف -2       
الػبعض اآلخػر لتجمعػات الزراعيػة حػوؿ الينػابيع والعيػوف، و انبثقت عػف تطػور اعض القر  . فبعريقة

الفمسػػطينية عمػػى قمػػـ المرتفعػػات والػػتالؿ لتػػوفير الحمايػػة  نشػػأت القػػر سػػتقرار البػػدو. تطػػورت عػػف ا
نحػدرات حيػث تواجػدت ينػابيع يا نشأ عمى أطػراؼ المبعضوسيولة الدفاع ضد األخطار الخارجية، و 

سػػبب حمية أو بػػيف المرتفعػػات الجبميػػة بالػػبعض نشػػأ فػػي منػػاطؽ السػػيوؿ سػػواء السػػيوؿ السػػاالميػػاه، و 
 439ـ فػي الضػفة حػوالي 1989بمػغ عػدد القػر  عػاـ . الالزمػة لمزراعػةالميػاه توفر التربػة الخصػبة و 
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% 17قػر  تضػـ حػوالي  10القطػاع حػوالي وجػد فػي ، بينمػا ي% مػف السػكاف40قرية، تضػـ حػوالي 
وفي عيد السمطة الفمسطينية تـ تحويؿ كثير مف القر  إلى مػدف، والتجمعػات السػكانية . مف السكاف
  .إلى قر 
األرض  عمػى أقػؿ مسػاحة ممكنػة مػف القػر  أقيمػت مميزات العمراف الريفي في فمسطيف: -أ       

رب التي بيا اآلثار لقر  عمى مواقع قر  قديمة تعرؼ باسـ الخأقيمت ا -فوؽ أحد  التالؿ أو القمـ
مػدف بحثػا  عػف فػرص العمػؿ تتميز قر  المرتفعات الجبميػة بقمػة سػكانيا الػذيف يغادرونيػا لم -القديمة 

ت الػػريفييف بتالصػػقيا لغػػرض تميػػز بيػػو ت -ص ىػػذه القػػر  الخػػدمات التعميميػػة والصػػحية بالتػػالي يػػنقو 
ـ المبػػاني بمحػاذاة الشػػارع الػػرئيس، حيػث يوجػػد سػػوؽ القريػػة تقػػو قػة ضػػيقة، و الػدفاع، وتفصػػؿ بينيػػا أز 

صػػقة التػػي يسػػكنيا أفػػراد مجوعػػة مػػف المبػػاني المتاللجػػامع وديػػواف العشػػيرة، وتضػػـ كػػؿ حػػارة "حػػي" او 
المنتشر في جباؿ الطباشيري البية المباني مف الحجر الجيري و شيد غت - العشيرة الواحدة "الحمولة "

مف الطػوب المصػنوع محميػا  وتأخػذ البيػوت الشػكؿ المسػتطيؿ وتأخػذ  القر  الساحمية نىفمسطيف، وتب
لتنظػيـ مجػالس قرويػة  وتكونػتطورت القرية الفمسطينية في أواخر القرف العشريف ت -الشكؿ القبابي 

  ود القرية القديمة بمساحات كبيرة.خرج عف حدحركة البناء الذي 
نشأة المػدف الفمسػطينية إلػى أصػوؿ تاريخيػة عريقػة، فقػد أنشػأىا ترجع : العمراف الحضري -3       

الكنعػػػانيوف والفمسػػػطينيوف القػػػدماء واإلغريػػػؽ والرومػػػاف، وأقػػػيـ بعضػػػيا فػػػي العيػػػد اإلسػػػالمي كمدينػػػة 
أقػػدـ مػػدف العػػالـ، ومػػف مػػدف فمسػػطيف القديمػػة: القػػدس، يافػػا،  مػػف الرممػػة وخػػاف يػػونس. وتعػػد أريحػػا

الخػػػط خطػػػوط متوازيػػػة:  3فمسػػػطيف فػػػي مػػػدف وتنتشػػػر  عسػػػقالف، غػػػزة حيفػػػا، عكػػػا، الخميػػػؿ، نػػػابمس،
السػػاحمي: حيػػث تنتشػػر المػػدف بمػػوازاة السػػاحؿ حيػػث رفػػح وخػػاف يػػونس وديػػر الػػبمح وغػػزة وعسػػقالف 
وأسدود ويافا، وقيساريا وحيفا وعكا باإلضافة لمدف طولكـر وقمقيميػة والمػد والرممػة التػي تقػع فػي إقمػيـ 

خػػط تقسػػيـ الميػػاه: ويسػػير فػػي وسػػط الػػبالد مػػع المرتفعػػات الجبميػػة حيػػث مػػدف بئػػر  - السػػيؿ السػػاحمي
 - السبع والخميؿ وبيت لحـ وبيت ساحور والقػدس والبيػرة وراـ اهلل وسػمفيت ونػابمس وطوبػاس وجنػيف

 مدف طبريا وبيساف وأريحا. مثؿ  مدف حفرة االنيداـ: تقع عمى حدود فمسطيف الشرقية
 المدف في فمسطيف:عوامؿ نشأة  -أ       
لحمايتيػػا مػػف األخطػػار  ،نية لتػػؤدي وظيفػػة حربيػػةأقيمػػت المػػدف الفمسػػطي العامػػؿ الجغرافػػي: -       
 .يث أنشأت المدف عمى قمـ الجباؿ والتالؿ كمدف نابمس وراـ اهلل وبيت لحـ والخميؿ، حالخارجية
، المػػارة فػػي فمسػػطيف اريػػةأنشػػأت مجموعػػة مػػف المػػدف لخدمػػة الطػػرؽ التج العامػػؿ التجػػاري: -       

 .المدف كموانئ تجارية مثؿ يافا وحيفا وأسدود وغزة كما وجدت بعضمدينة خاف يونس  مثؿ
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، فمدينػػة سػػطيف حيػػث تمتقػػي األديػػاف السػػماويةفمة فػػي تنتشػػر المػػدف المقدسػػ العامػػؿ دينػػي: -       
يعتقػد الييػود ة القيامػة، و وقبػة الصػخرة وكنيسػ قبػر إبػراىيـ، والقػدس بيػا المسػجد األقصػى الخميؿ بيػا
مدينػة الناصػرة بيػا كنيسػة سميماف موجود في القدس، ومدينة بيت لحـ بيػا كنيسػة الميػد، و  أف ىيكؿ

 .شارةالب
فمسػػطيف التربػػة الزراعيػػة الخصػػبة والميػػاه تػػوفرت فػػي مػػدف  عامػػؿ التربػػة والميػػاه والمنػػاخ: -       

 . لتي شيدت كثافات عالية مف السكافاية و والمناخ المعتدؿ، ولذلؾ وجدت مدف السيوؿ الساحم
 :ومف وظائؼ المدف الفمسطينية : وظائؼ المدف في فمسطيف -ب       
ذا كانػػػػت مركػػػػز يػػػػة خاصػػػػة إتػػػػؤدي كثيػػػػر مػػػػف المػػػػدف الوظيفػػػػة التجار الوظيفػػػػة التجاريػػػػة:  -       

 .غزة التي تشتير بتجارة الجممة مدينةأغمب مدف الضفة و  يا:منالمحافظة أو القضاء و 
سػػػباب عسػػػكرية تػػػرتبط يعػػػود إنشػػػاء المػػػدف الفمسػػػطينية إلػػػى أ الوظيفػػػة الحربيػػػة والعسػػػكرية: -       

 .ألغمب مدف العالـراجع ىذا الدور التطور العسكري عمؿ عمى تبموقع المدينة، إال أف التقدـ و 
توفر المنتوجػات الزراعيػة لسػكانيا المدف التي تتوفر بيا أراضي زراعية : الوظيفة الزراعية -       

 .و أريحا وطولكـر وجنيفدير البمح يونس و  خاف:غزة و  المدف ىذه مفولممدف المجاورة، و 

مسػػػطيف كصػػػناعة غمػػػب مػػػدف فتنتشػػػر صػػػناعات محميػػػة كثيػػػرة فػػػي أ الوظيفػػػة الصػػػناعية: -       
المالبػػػػس واألحذيػػػػة ومقػػػػالع األحجػػػػار ومػػػػواد البنػػػػاء والصػػػػابوف وعصػػػػر الزيػػػػت وصػػػػناعة األخشػػػػاب 

 وغيرىا.
ود تشػػتير بعػػض المػػدف الفمسػػطينية بتػػوفر عناصػػر السػػياحة فييػػا لوجػػالوظيفػػة السػػياحية:  -       

اتي مثػؿ أريحػا أو الػبعض اآلخػر كمشػاألماكف المقدسػة بيػا كالقػدس وبيػت لحػـ والخميػؿ والناصػرة، و 
 .ومدف المرتفعات مصايؼ كمدف الساحؿ

مثػػؿ مدينػػة ، اكػػز إداريػػة لممحافظػػات أو األقضػػيةتشػػكؿ بعػػض المػػدف مر  الوظيفػػة اإلداريػػة: -       
 .لحـ والخميؿ وأريحابيت غزة، ومدف نابمس وجنيف وطولكـر وراـ اهلل والقدس و 

، ميميػػػة لطمبػػػة المحافظػػػة والمنػػػاطؽ المجػػػاورةتع تػػػؤدي المدينػػػة خػػػدماتالوظيفػػػة التعميميػػػة:  -       
قدس جامعة بيرزيت تخدـ النجاح بنابمس تخدـ محافظة نابمس وجنيف وطولكـر وسمفيت، و فجامعة ال

 القطاع.تخدـ سكاف  وجامعة األزىر وجامعة األقصىالجامعة اإلسالمية و ، وراـ اهلل وأريحا
  :البيت الفمسطيني تصميمو ومكوناتو 2-1-3

كانػت المسػاكف فػي الماضػي بسػيطة ومتواضػػعة، وبخاصػة فػي القػر  والمػدف الصػغيرة والتػػي        
ىي أقرب إلى حياة الريؼ منيا إلى حياة الحضر، فكثير مف البيوت كانت تبنى مف كتؿ مف الطيف 

تماسؾ ىذه الكتؿ كاف يضاؼ إلى الخمطة الطينية كميػات مناسػبة  يادةز ولتصنع في قوالب خاصة، 
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وفػي المنػاطؽ السػاحمية مػف  «.قصػؿ»اف الحبػوب )كػالقمح والشػعير( المدقوقػة والتػي تسػمى مف سيق
اسػمنتية تصػنع فػي قوالػب خاصػة، أمػا فػي « طابوؽ»فمسطيف شاع بناء المنازؿ المشادة مف حجارة 

تسػتخرج مػف  لبنػاء فقػد شػيدت المنػازؿ مػف حجػارةالمناطؽ الجبمية حيث يسيؿ الحصوؿ عمػى مػواد ا
وفوقيػا طبقػة مػف  تصػنع مػف األخشػاب وأغصػاف األشػجار كانت أسقؼ البيوتو لجباؿ محاجر في ا

الطيف الممزوج بالقصب. وىذا النػوع مػف األسػقؼ كػاف شػائعا  فػي المسػاكف المصػنوعة مػف الطػيف ، 
وكانػػػت أسػػػقؼ بعػػػض البيػػػوت عمػػػى شػػػكؿ عقػػػد مػػػف الحجػػػارة الصػػػغيرة المثبتػػػة بػػػالجص عمػػػى ىيئػػػة 

القيصػػريات، وكانػػت الػػدار غالبػػا  تتخػػذ الشػػكؿ المسػػتطيؿ، وتبنػػى الغػػرؼ األسػػواؽ القديمػػة المسػػماة ب
عمػػى أحػػد أضػػالعو أو عمػػى بعػػض أو كػػؿ أضػػالعو، وتتوسػػط الػػدار سػػاحة مكشػػوفة تسػػمى صػػحف 

فييػا  وفتزرع ببعض األزىار والشجيرات لتكػوف حديقػة لمػدار يجمسػو الدار تستخدـ في عدة أغراض، 
نما تزينيا عقود ، وكثيرا  ما كاف يفصؿ بعض حجرات ا لدار صالة مفتوحة ودوف حائط مف األماـ وا 

وربمػػا كػػاف أصػػميا مػػف االيػػواف، وفػػي داخػػؿ بعػػض الغػػرؼ « ليػػواف» ييػػامػػف الحجػػر، وكػػاف يطمػػؽ عم
« يػوؾ»، ويطمػؽ عمييػا سػتارة مػف القمػاشوتغطػى بكانت توجد في إحد  الحيطاف ما يشػبو الخزانػة 

لنػـو والماليػات واألغطيػة ونحػوه، إذ كػاف معظػـ النػاس ا« فػرش»حفػظ لوىػي كممػة تركيػة. ويسػتخدـ 
وفػػي بعػػض األحيػػاف يقػػـو بعػػض النػػاس ببنػػاء غرفػػة فػػوؽ إحػػد  غػػرؼ الػػدار  ينػػاموف عمػػى األرض.

لصػػعود وا، لمػزوارصػالة كوتسػتخدـ فػي النػػـو فػي ليػالي الصػيؼ الحػػارة، أو تسػتعمؿ « عّميػة»تسػمى 
ا  لمغايػة، وفػي غػرؼ النػوـ كانػت تضػع ربػة البيػت ، وكاف أثاث البيػت بسػيطبواسطة درج بسيط يياإل

صػػػندوقيا الخشػػػبي المزخػػػرؼ الػػػذي صػػػنع ليػػػا بمناسػػػبة زواجيػػػا لتضػػػع فيػػػو مالبسػػػيا، ومجوىراتيػػػا 
وىػػو عبػػارة عػػف « البوريػػو»وعطورىػػا، ومػػع تطػػور الحيػػاة لػػـ يعػػد الصػػندوؽ مسػػتخدما  إذ حػػؿ محمػػو 

مرآة كبيرة أشبو بالتسػريحة « البوريو»لعموي مف والقسـ ا« الشيفنيره»خزانة مؤلفة مف عدة أدراج مثؿ 
«  كراويت»وفي حجرة النوـ كاف يوضع مقعد خشبي طويؿ ومكاف تضع فيو ربة البيت أدوات زينتيا.

وأمػػا غرفػػة الضػػيوؼ، فكانػػت تفػػرش أرضػػيتيا بالبسػػط أو  وضػػع بعػػض المالبػػس.ل يفػػتح مػػف أعػػاله
يجمس عمييا، وعمييا مساند محشػوة بػالقطف السجاد، وعمى جوانبيا كانت توضع حشيات مف القطف 

وفػي الغالػب كانػت  محشوة بالقطف المضػغوط أو المالبػس القديمػة.« يساتؾ»اليابس يتكأ عمييا، أو 
جاد الموشى بزخارؼ جميمػة، أو بآيػات قرآنيػة، وفػي فصػؿ الشػتاء ستزيف حجرة الجموس بقطع مف ال

وفي فصؿ الصيؼ وحينما يشتد الحر، كاف  جزءا  مف مكونات حجرة الضيوؼ.« كانوف النار»كاف 
النػػاس يبنػػوف فػػي سػػاحة الػػدار عريشػػا  مػػف الخشػػب، ويغطػػى سػػقفو بسػػعؼ النخيػػؿ أو بػػأوراؽ العنػػب 

أوقاتػػا  مػػف شػػدة الحػػر، وفػػي وسػػط الػػدار كػػاف ي بنػػى خػػزاف اسػػمنتي  يػػاالمػػزروع مػػف حولػػو. يقضػػوف في
دار، أمػػا الزيػػر فكػػاف يوضػػع فػػي مكػػاف لخػػزف الميػػاه التػػي يسػػتخدميا أىػػؿ الػػ« ب تيِّػػة»صػػغير يسػػمى 
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ظميؿ، ويخصص لمشرب فقط، وفي بعض البيوت كانػت تحفػر آبػار لمحصػوؿ عمػى الميػاه الجوفيػة، 
ويوجػػػد فػػػي حديقػػػة أغمػػػب البيػػػوت الريفيػػػة  وبعضػػػيا كػػػاف يسػػػتخدـ لتجميػػػع ميػػػاه األمطػػػار وتخزينيػػػا.

نع مػف الطػيف، ويكػاد ال يخمػو وىػو عبػارة عػف أفػراف طينيػة تصػ« الطػابوف»أو « التنػور»الفمسطينية 
وىػي عبػارة عػف دوالبػيف « الرحػى»أو « مجرشػة»أو « طاحونػة صػغيرة»بيت ريفي في فمسطيف مػف 

كبيريف مصنوعيف مف الحجػر الصػمب القػوي، ويوضػع الػدوالباف فػوؽ بعضػيما، والػدوالب العمػوي لػو 
الػػدوالب السػػفمي،  مقػػبض خشػػبي تمسػػؾ بػػو ربػػة البيػػت وتحػػرؾ بواسػػطتو الػػدوالب حركػػة دائريػػة عمػػى

تصبح بيف الدوالبيف فتطحف أو لوفي الدوالب العموي فتحة في وسطو يتـ مف خالليا وضع الحبوب 
وكػػاف بعػػض النػػاس، وبخاصػػة الػػذيف يممكػػوف أراض زراعيػػة خػػارج القػػر  والمػػدف يقضػػوف  تجػػرش.

، والخػص الصػيؼ فػي المػزارع والحقػوؿ حيػث يبنػوف المبػاني البسػيطة، والػبعض كػاف يبنػي لػو خ صػا  
كممػػة عربيػػة فصػػيحة، وىػػو بيػػت دائػػري الشػػكؿ مػػف الشػػجر أو القصػػب وسػػقفو عمػػى ىيئػػة قبػػة. وفػػي 

المدف الصغيرة كانت ت بنى اخصاص مغطاة بنبات الحمفا، بالقر  أو في المناطؽ الزراعية المحيطة 
 .مذيف يعمموف في الزراعةليعموىا الطيف الممزوج بالقصب. وكانت مساكف دائمة 

 : عبر التاريخ عامؿ التكنولوجي البناءال 2-3
يقصد ىنا بتكنولوجيا المباني استخداـ أنظمة المباني الجديدة مثؿ المباني سابقة الصب والمباني 
سابقة التجييز، كذلؾ استخداـ التقنيات أثناء عممية اإلنشاء مثؿ ماكينات ضخ الباطوف الجاىز 

بإضافات تحسف الجودة واستخداـ تكنولوجيا التصنيع والروافع الميكانيكية، واستخداـ مواد جديدة 
 والتركيب في الموقع ففي مدينة غزة نجد التالي:

 :فترة االنتداب البريطاني واالدارة المصرية 1-2-3
بداية استخدمت الطرؽ اليدوية، حيث كاف نظاـ البناء بالحوائط الحاممة باستخداـ الحجر الرممي 

ة أعواد القمح والشعير، حيث شكمت منو قوالب، إضافة إلى كما استخدـ الطيف المبف بإضاف
استخدامو في عممية محارة المسكف،)والجديد بالذكر أف معظـ مباني الطوب المبف ىدمت ولـ يبؽ 
منيا إال القميؿ جدا(، وقؿ استخداـ الحجر الصخري مف الجباؿ الضفة الغربية بقمة إلرتفاع ثمنو، 

لحجر الرممي والكمس والطيف )نظاـ العقد(، ثـ استخدـ السقؼ الخشبي أما السقؼ فقد استخدـ فييا ا
ـ(فقد 1951-ـ1931ـ، أما الفترة مف )1931والغطى بالرمؿ والكمس والزلط، إستمر ذلؾ حتى عاـ 

ظير الطوب األسمنتي بجانب الحجر الرممي المنحوت، وىنا استخدمت الجسور الحديدية في 
المبنية بالطوب األسمنتي )البمدي( حيث وصؿ وزف الطوبة الواحدة األسقؼ، وارتفعت نسبة المباني 

ـ( استخدمت األسقؼ الخرسانية المسمحة )سقؼ 1971-ـ1951كجـ، أما في الفترة ) 41إلى 
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(، لـ تؤثر تكنولوجيا في تمؾ الفترة فكانت األعماؿ يدوية محمية وبتعاوف 12-11مصمت سمكو 
 البناء والتشطيبات. األىؿ واألصدقاء والجيراف، في أعماؿ

 :فترة اإلحتالؿ اإلسرائيمي 2-2-3
أصبح البناء بنظاـ البالطات المفرغة )الخرسانة المسمحة( حيث استخدـ الطوب الخفاؼ، في 
البداية ساد العمؿ اليدوي خمط خرسانة يدوي ورفع نصؼ آلي، ثـ استخدـ الباطوف الجاىز في 

لميكانيكية، ثـ استخدمت المباني سابقة التجييز منتصؼ السبعينات ومعو المضخات والروافع ا
مدرسة رامز فاخرة، استخدمت الخرسانة الظاىرة في مبنى الييئة الخيرية ومركز رشاد الشوا الثقافي، 
استخدمت مواد بناء لـ تكف موجودة في غزة مثؿ األلمنيـو والتشطيبات الداخمية لممطابخ والحمامات 

 يزة الصحية(.)السيراميؾ والبورسيميف واألج

 :فترة السمطة الفمسطينية )دولة فمسطيف حاليا( 3-2-3
 زاد االىتماـ بالتصنيع فأنشأت مصانع البموؾ األسمنتي اآللية.

 زاد عدد المصانع الباطوف الجاىز واستخدمت المضخات الميكانيكية لرفع وصب الخرسانة.
 اؿ الخرسانة المسمحة.قؿ االعتماد وبشكؿ ممحوظ عمى األعماؿ اليدوية خاصة في أعم

 استخداـ الشدات المعدنية بجانب الشدات الخشبية.
 إنشاء وحدات خرسانية سابقة التجييز عمى شاطئ البحر.

االىتمامؿ بالتغطيات لمسطحات واسعة بطيور قاعات متعددة األغراض ومراكز المؤتمرات، 
نولوجيا مواد البناء ( مقارنة بيف نظاـ وطريقة اإلنشاء وكذالؾ تك2 -3ويوضح الجدوؿ )

 والتشطيبات خالؿ الفترات الثالت السابقة.
 مقارنة بيف نظاـ وطريقة اإلنشاء وكذالؾ تكنولوجيا مواد البناء والتشطيبات خالؿ الفترات الثالت السابقة( 2 _3)جذول

فترة االنتداب البريطاني  البند الرقـ
 واإلدارة المصرية

ال فترة اإلحت
 اإلسرائيمي

فترة السمطة الفمسطينية 
 )دولة فمسطيف حاليا(

نظاـ  1
 اإلنشاء

حوائط حاممة أوال  -
تغكية طينية ثـ خشبية 

ثـ جسور حديد 
 وخرسانة.

بالطات مفرغة 
جمالونات لممزارع 

الدواجف 
وحمامات شمسية 
زراعية ومصانع 

 بالطات مفرغة. -

تغطيات جمالونية  -
 لصاالت والمصانع.

مباني سابقة  -
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فترة االنتداب البريطاني  البند الرقـ
 واإلدارة المصرية

ال فترة اإلحت
 اإلسرائيمي

فترة السمطة الفمسطينية 
 )دولة فمسطيف حاليا(

 سقؼ خرسانة بمدي. -

سقؼ اسبست او  -
 زينكو.

 سقؼ قرميد. -

 خفيفة.
اني مب -

 ىيكمية.

مباني سابقة  -
 التجييز.

 التجييز.

حوائط زجاج  -
 وألمنيوـ.

الشدات  2
 والدعامات

 خشبية+حديدية خشبية+حديدية خشبية

أعماؿ  3
 الخرسانية

يدوي بشكؿ كبير  يدوي بشكؿ جماعي
وميكانيكي قميؿ 

 وبحذر

ير واستخداـ ميكانيكي كث
خرسانة جاىزة ومضخات 

 وروافع ويدوي قميؿ.
إضافات  4

 ومعالجات
في خمطات  لـ يكف سو  الجير

الخرسانة وقميؿ 
 جدا.

زيادة المصانع والتنافس 
واالضافات لتحسيف 

 الجودة.
طيف،خشب،حجر رممي  مواد البناء 5

خشف ومنحوت وحجر 
صخري قميؿ مخمفات 

تاريخية)أعمجة(، طوب 
جسور حديدية أسمنتي 

وحديد تسميح خرسانة 
 مسمحة.

خرسانة مسمحة 
،طوب أسمنتي 
 ، مفرغ، ألمنيـو
استخداـ قميؿ 
 الطوب البمدي.

خرسانة مسمحة، منشات 
معدنية، ألمنيـو بألواف 
مختمفة، حجر صخري 
مف الضفة الغربية، 

اختفاء الطوب البمدي، 
انتشار كبير لمطوب 

 األسمنتي المفرغ.
مف الطيف، رشقة  لياسة التشطيبت 6

 وطرطشة حجر.
رشقة ثـ طرطشة 

، قميؿ مف 
تكسيات الحجر 

الصخري، 

استخداـ حجر صخري 
بكثرة في الواجيات 
الخارجية، استخداـ 

األلمنيـو بألواف متعددة 
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فترة االنتداب البريطاني  البند الرقـ
 واإلدارة المصرية

ال فترة اإلحت
 اإلسرائيمي

فترة السمطة الفمسطينية 
 )دولة فمسطيف حاليا(

ألمنيوـ عادي 
وتقنيات 
 منخفضة.

وتقنيات عالية، القصارة 
األسمنتية ثـ الطرطشة، 
 استخداـ القرميد+الخشب.

كريتاؿ +  كريتاؿ + خشب تالفتحا 7
 خشب+ ألمنيـو

خشب قميؿ، ألمنيـو كثير 
مع استخداـ الحماية عمى 

 الشبابيؾ.
رمادي، أبيض  رمادي، أبيض بي . األلواف 8

 بي .
ألواف صارخة والتأثر 

 بالمدارس المعمارية.
 (2111 -انًظذس: )يسغٍ 

 الطابع المعماري لمدينة غزة عبر التاريخ: 3-3
 :ـ1917 -ـ 1500 العثمانية الخالفة فترة ع العمراني لمدينة غزة خالؿالواق 1-3-3
 سنة في اإلسالمي العالـ عمى سيطرتيا وبسطت ـ 1300 سنة في العثمانية الخالفة ظيرت
 حدود إلى ووصت البمقاف حدود إلى وصمت أوروبا في الفتوحات مف فترة تمتيا ثـ ومف ـ1500
 عناستمرار عبار كانت االولى فالمرحمة مرحمتيف إلى العثمانية الخالفة فترة تقسيـ ويمكف الصيف،
 ، تقريبا ـ 1850-ـ 1500 مف الفترة تمؾ وامتدت السابؽ الحضاري ومفيوميا اإلسالمية لمخالفة
 اإلدارية التقسيمات كانت حيث السابقة لمخالفة إمتدادا والقانونية اإلدارية التقسيمات وكانت

 :التالي النحو عمى فمسطيف في العثمانية
 القدس صنجؽ 1-
 غزة صنجؽ 2-

 صفد صنجؽ 3- -
 نابمس صنجؽ 4-
 المجوف صنجؽ 5-

 نواحي عدة إلى صنجؽ كؿ ويقسـ المماليؾ، عند اإلداري لمتقسيـ استمرارا التقسيمات ىذه وكانت
 المدينة ىي غالبا وتكوف عاصمتو باسـ عادة الصنجؽ ويسمى القر ، مف عدد منيا الواحدة تضـ
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 وأبناؤىا طرباي  ألسرة كعاصمة استحدث ولكنو لمدينة نسبة يكف لـ المجوف صنجؽ ولكف لكبر ،ا
 (699 ص الفمسطينية ) الموسوعة.حارثة بني زعماء مف
 حممة وانطمقت الشعب، عمى الكنيسة سيطرة فانتيت وتسارعت أوروبا في األحداث توالت ثـ

 ثـ ـ،1789سنة فرنسا في وابتدأت الممكي النظاـ عمى الثورات وظيرت أوروبا، في اإلصالح
 قمبت والتي الصناعية الثورة حصمت عشر الثامف القرف أواخر وفي أوروبا، جميع إلى انتشرت
 :يمي بما تمتيا وما الفترة ىذه تميزت وقد المفاىيـ،
 الجديدة البناء وتقنيات الحديثة البناء ومواد العممية االكتشافات توالي (1
 المدنية الحياة ومفيـو المدف تحصيف مفيـو في يرالتغ إلى ذلؾ أد  (2
 بالتشكؿ اإلدارية األمور أخذت وبذلؾ الشعب، حكـ وفكرة المدنية المجتمعات ظيور بداية (3

 بيا، والقياـ تمبيتيا مف بد ال ومتطمبات جديدة مفاىيـ ىناؾ فأصبح ، متسارعة بطريقة
 ونشأت مضمونو، مف جرد أو الممكي الحكـ وانتيى النيابية والمجالس البرلمانات فأنشئت

 .اإلمبراطوريات وتالشت والدوؿ الحكومات
 أفرزتو لما الحديثة لممدف الفيزيائي النتاج وتحدد تضبط وأنظمة قوانيف إلى الحاجة ظيور (4

 لممباني المعماري التشكيؿ عمى عالية قدرة مف بناء ومواد تقنيات مف الحديثة االكتشافات
 .لممدف العمرانية بيئةال في مشكالت أنت  مما

 والبناء التنظيـ مجاؿ في واضحة قوانيف ظيور شيدت المرحمة ىذه فإف سبؽ لما نتيجة (5
 القوانيف لجميع أساس يعتبراف والذيف البريطاني، والقانوف الفرنسي بالقانوف تمخيصيا يمكف

 .فمسطيف في بيا المعموؿ
 وتطورت الالحقة الفترات خالؿ العالـ شيدىا التي بالمستجدات العثمانية الخالفة تأثرت وقد

 عمى الصناعية الثورة مفاىيـ انعكست كما الواليات، إدارة بنظاـ يعرؼ ما فأقر اإلدارية، مفاىيمو
 البيئة عمى وتطبيقيا القوانيف مفيـو وتطور ، والبناء اإلنشاء طرؽ في اليائؿ العمراني التطور
 الحديثة المفاىيـ ىذه صورة عكس مما ا، عدمو مف فالقواني ىذه صواب عف النظر بغض الفيزيائية

 .عاـ بشكؿ المدف في الفيزيائية البيئة عمى
 العثمانية الفترة في القانوف .أ

 استمدت حيث السابقة، لمفترة امتدادا كاف العثمانية الخالفة مف االولى الفترة فإف سابقا ذكر كما
 ونتيجة أوروبا في السياسية والتغيرات الصناعية ةالثور  حدوث ومع اإلسالمية، الشريعة مف القوانيف
 الفرنسي القانوف أساسيا كاف والتي الحديثة، الغربية بالقوانيف تاثرت فقد العثمانية، الخالفة ضعؼ
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 المجالس تقسيـ يمكف حيث والقر ، المدف شؤوف إلدارة مجالس ىناؾ فأصبح البريطاني، والقانوف
 : )موقع وزارة الحكـ المحمي االلكتروني(يمي بما العثماني يدالع نياية في فمسطيف في المحمية
 مجالس القر  .1
 مجالس البمدية .2

 الفترة ىذه في ب. المدينة
 تشكيؿ عمى جذري تغيير يطرأ ولـ السابقة لمخالفة طبيعيا امتدادا الفتر تمؾ في المدينة كانت
 باألسوار الحماية ـو مفو نتياءا في التغيرات بعض حدوث مع األولى العثمانية الفترة في المدينة
 وقمة الواجيات، في التشكيؿ بساطة مف اإلسالمية لممدينة العامة المميزات وبقاء المدينة، حوؿ

 واالنفتاح الداخمية واألفنية ، المسجد يتجاوز ال بما لمبناء المحدود واالرتفاع حجميا وصغر الفتحات
 .عمييا
 تغير فقد بالتنظيـ والبناء، المتعمقة والقوانيف البناء مواد في تطورال ونتيجة العثمانية الفترة نياية وفي

 اإلنفتاح وأصبح الداخمية تتالشى، واألفنية ترتفع المباني أخذت فقد ممحوظ، بشكؿ العمراني النسي 
 .البريطاني االنتداب فترة وبداية العيد العثماني نياية لمداخؿ، في منو أكثر لمخارج

 لفترةا ىذه في المسكف ج.
فكما  الفمسطيني، المسكف بناء في ممحوظ تغير ىناؾ يكف لـ العثمانية لمخالفة االولى الفترة في
امتدادا  فكانت اإلسالمية، الشريعة وفؽ تسير كانت بدايتيا في العثمانية الخالفة فإف سابقا ذكر

اتجاىات  ثالث مف مغمقة قاعة عف عبارة وىو لممنزؿ اإليواف إضافة مع سبقتيا، التي لمخالفة
 (.14-3(،)13-3الرابعة كما في الشكؿ ) الواجية في الخارجية الساحة عمى ومفتوحة

 
 إيىاٌ انًُضل (13 _3) شكم

 م 2008 عتماوي :المصدر
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 انىاجهاث انخاسجيت نهًُضل (14 _3) شكم

 م 2008 عتماوي :المصدر

 (.15-3كما في الشكؿ ) العثماني العيد في الوسطية لةالصا ذو البيت

 
 انىسطيت انصانت رو انبيج (15 _3) شكم

 م 2008 عتماوي :المصدر

 (.16-3كما في الشكؿ ) الواجيات في الفتحات وزيادة الوسطى الصالة ذو الطبقات المتعدد البيت

 
 نبيج يتعذد انطىابكا (16 _3) شكم

 م 2008 عتماوي :المصدر

 في اإلسالمية الشريعة وتراجع العثمانية، الخالفة وضعؼ أوروبا في والقوانيف األنظمة تطور ومع
 وتطور عثمانيال النظاـ إلى "والبريطانية الفرنسية " الحديثة القوانيف ودخوؿ المجتمع، شؤوف تنظيـ
 الفترات في السائد الشكؿ عف بالتغير العثمانية الخالفة يايةن في المسكف اخذ فقد البناء، أنظمة
 :بالتالي الفترة تمؾ في المسكف عمى الطارئة التغيرات تمخيص ويمكف السابقة
 تتوسط صالة عف عبارة وىو الوسطى القاعة بمسكف سمي البناء مف جديد نمط ظيور (1

 .عمىاأل مف مغمقة الصالة ىذه وتكوف الغرؼ حوليا وتتوزع المنزؿ
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 بسبب وذلؾ لمخارج الداخؿ مف اإلنفتاح وتحويؿ الخارجية الواجيات في الفتحات زيادة (2
 .المفتوح الفناء تالشي

 المساكف في وارتفاعيا الطوابؽ عدد زيادة (3

 : (1917-1948) البريطاني فترة االنتداب الواقع العمراني لمدينة غزة خالؿ 2-3-3
 سايكس التفاقية وفق ا وتقسيميا العربية البالد عمى الحمفاء استيالء تـ األولى العالمية الحرب بعد
 والحكـ المعاناة مف جديد ا عيد ا فمسطيف دخمت وىكذا (،ـ 1917 ) بمفور ووعد (ـ 1916 ) بيكو

 وسميت ـ، 1918 أيموؿ في البريطاني االحتالؿ تحت بكامميا فمسطيف أصبحت حيث العسكري،
 وفي منطقة، 13 إلى فمسطيف فييا المنبي الجنراؿ قسـ والتي نية،البريطا العسكرية اإلدارة بمرحمة
 حكاـ 10 ىذه االدارات رأس وعمى ، مناطؽ 10 إلى اإلدارية المناطؽ تقسيـ اعيد ـ 1919 عاـ

 تحسيف أو تطوير فمسطيف البريطانييف ىدؼ يكف ولـ عسكري ا، ضابط ا 59 يساعدىـ عسكرييف
 اإلستعمار اليدؼ تكريس ولكف الفمسطينييف، المواطنيف أمور تنظيـ أو لسكانيا المعيشي الوضع
نشاء  .الالحقة األحداث أثبتتو ما وىذا لمييود القومي الوطف وا 

 (:1917-1948) البريطاني االنتداب عيد في النظـ والتشريعات 1-2-3-3
 القو  بيف العربية البالد قسمت اإلسالمية، الخالفة وسقوط الحرب في العثمانييف ىزيمة بعد

 حالة البمداف، وكانت تمؾ عف بمعزؿ فمسطيف تكف ولـ الحديثة، االستعمار فترة وبدأت المتحالفة،
 عف تكريس االستعمار إلى اإلنجميز عمد وقد ضائعة، الفترة تمؾ في والقوانيف الفمسطينية المدف
 يزاؿ ما كاف ود والذي الموج العثماني القانوف إلى باإلضافة العسكرية، واألوامر القوانيف سف طريؽ
 تحولت حيث ـ،1920لسنة  الفمسطينية لممدف العسكري الحكـ بنظاـ العمؿ واستمر بداياتو، في

 وعيف ،( 1920 نيساف) سانريمو اتفاقية اثر وذلؾ المدنية اإلدارة إلى العسكرية اإلدارة مف اإلدارة
 وتمثمت فمسطيف، عمى اـمندوب س أوؿ الييودي االنجميزي السياسي (صموئيؿ ىربرت) السير
 .عاـ سكرتير يساعده شخصو في المركزية اإلدارة
 :المحمي الحكـ
 المحمية، الييئات نظاـ استحدث ـ 1921 عاـ وفي البداية، في العثمانية بالقوانيف العمؿ استمر
 اإلدارة قبؿ مف القر  في المخاتير وتعييف المستعمرات أو القر  مف مجموعة ىيئة كؿ تمثؿ حيث

 الدولة تكوف بأف المحمي، الحكـ حوؿ ـ 1922 فمسطيف عمى االنتداب صؾ تضمف كما لعسكرية،ا
دارية سياسية أحواؿ في البالد وضع عف مسؤولة المنتدبة  القومي الوطف إنشاء تضمف واقتصادية وا 
 .الذاتي الحكـ مؤسسات وترقية الييودي
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 حيث مف البريطانية المستعمرات في لوأمثا نسؽ عمى لمبمديات جديد قانوف وضع ـ 1934 عاـ في
 حدود وتغيير البمديات حؿ في حقو حيث ومف السامي، لممندوب مطمقة وسمطة الشديدة المركزية
 .لموراء البمديات وضع أعاد القانوف ىذا وتطبيؽ البمدية، رئيس وتعييف البمدية
 38مجموعو ما مغب ـ 1946 عاـ وفي محمي ا، مجمس ا 20 فمسطيف في كاف ـ 1937 عاـ وفي

 القوانيف واىـ واحد، الماني ا ومجمس ا ييودي ا، مجمس ا 26 و عربي ا، مجمس ا 11 منيا محمي ا مجمس ا
 والتجمعات والتنظيـ األراضي استعماالت بخصوص االنتداب فترة خالؿ صدرت التي واالنظمة
 :ىي السكانية
 ـ 1921 لسنة (3 ) رقـ المدف تنظيـ قانوف. 
 ـ 1923 لسنة المدف تنظيـ (رخص) قانوف. 
 ـ 1927 لسنة المدف تنظيـ مشاريع (خرائط) نظاـ. 
 ـ 1930 لسنة (المؤقتة األبنية) المدف تنظيـ نظاـ. 
 ـ 1936 لسنة ( 28 ) رقـ المدف تنظيـ قانوف. 
 ـ 1938 لسنة القديمة غزة مدينة في األبنية نظاـ. 
 ـ 1939 لسنة (5 ) رقـ المعدؿ المدف تنظيـ قانوف. 
 ـ 1941 لسنة الخطرة األبنية ىدـ اـنظ. 
 ـ 1941 لسنة المدف تنظيـ رخص نظاـ. 
 ـ 1941 لسنة واألسيجة األسوار إقامة نظاـ. 
 القدس لواء إقميـ مخطط بخصوص أنظمة (RJ5لسنة ) ـ 1942. 
 نابمس لمواء إقميمي مخطط بخصوص أنظمة (S15 )ـ 1942 لسنة. 
 ـ 1947 لسنة األبنية ترقيـ نظاـ. 
 عمد فقد ، فمسطيف في العمرانية البيئة عمى القوانيف ىذه تأثير لوحظ الزمنية الفترة ىذه وخالؿ

 شروط ووضع ، مساكنيـ بناء مف ومنعيـ المواطنيف عمى التضييؽ إلى البريطاني االحتالؿ
 المناطؽ اكتظاظ إلى أد  مما لو، منزال يبني أف يريد إنساف كؿ عمى كبيرة ورسـو تعجيزية
 لفترة القانوني االثر تمخيص ويمكف تطوير، دوف فمسطيف مف كبيرة مساحات وترؾ أصال، المأىولة
 :بالتالي الفمسطينية والقر  المدف عمى البريطاني اإلنتداب
 الريفية القطاعات وضعؼ المدف في السكاني االكتظاظ (1
 اعطاء وعدـ السكاف عمى التشديد بسبب الفمسطينية المدف في العمراني لمتشويو التأسيس (2

 . جديدة بناء تراخيص
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 العمرانية البيئة تحمي قوانييف سف لعدـ الفمسطينية البيئة عمى السمبي التأثير (3
 أجؿ مف وذلؾ الفمسطينية، األرض مساحة عمى السكاف لتوزيع طبيعي توازف وجود عدـ (4

 .اإلسرائيمي االحتالؿ تكريس

 :الفترة ىذه في المدينة2-2-3-3 
 عشوائية بطريقة تتشكؿ المدينة وأخذت باإلختفاء، اإلسالمية المدينة صرعنا بدأت الفترة تمؾ في
 ذلؾ ويالحظ ، الفمسطينية المدف لتطوير التخطيط إلى اإلنتداب سمطة تعمد لـ حيث منظمة، غير
 دوف لمييود قومي وطف لوجود بالتأسيس معظميا عنيت حيث سنت، التي القوانيف مجموع مف

 عف بمعزؿ مدينة غزة تكف ولـ الفمسطينية، والقر  المدف في العرب السكاف الحتياجات مراعاة
 بخصوص أنظمة البريطانييف وضع فقد ، الفترة تمؾ في الموجود الواقع
ذلؾ  ىدؼ يكف ولـ اإلحتالؿ مف سنة 14 بعد أي 1942 سنة في غزة لمواء إقميمي مخطط
 الديموغرافي الطبيعي التوسع في اءالبن يتجاوزىا ال كي ليا حدود وضع بؿ المدينة تطوير المخطط
 .لممدينة
 ، واستقدـ الطوابؽ المتعددة البنايات ىناؾ فأصبحت بالتغير، لممدينة الفيزيائية البيئة أخذت كما

 البناء الحديثة في التقنيات واستخداـ لممباني الداخمي والتوزيع الواجيات مف لمبناء، الغربي النمط
 وبداية ظيور الفمسطينية المدينة تجانس عمى أثر مما لالزمةا القانونية الضوابط وجود دوف

 .الفمسطينية المدف في التناغـ وتالشي المدف وتطوير تخطيط في العشوائية

 :الفترة ىذه في المسكف3-2-3-3 
 العمراني النسي  طبيعة البناء قوانييف تراعي لـ حيث الفترة تمؾ في التقميدية السكنية البيئة تدىورت
 تمؾ في المسكف بنية في كبير تشوه إلى أد  مما المدف، مراكز في التجاوزات عف وتغاضت القائـ
 الفيزيائية الناحية مف كبير تشوه ذات الزمف مف وجيزة فترة بعد القديمة البمدات وأصبحت الفترة

 تأثرت كافلمس المتردية االقتصادية والعوامؿ الموضوعة والقوانيف السياسية لمعوامؿ ونتاجا والبيئية،
 متعدد المسكف مكانو وظير بالتالشي، الفناء ذو التقميدي المسكف أخذ فقد الفترة تمؾ في المساكف
 إلى لمداخؿ التوجيو مف المبنى انفتاح وتحوؿ والميواف، الوسطى الصالة ذو والمسكف الطبقات
 المساكف أنماط تنوعتو  السكنية، المباني واجيات في الفتحات أبعاد وازدادت الخارج، عمى االنفتاح
 وقد أصال، الموجودة التقميدية البيوت إلى باالضافة السكنية، والعمارات السكنية الشقؽ فظيرت
 . فمسطيف في السكف أنماط في ممحوظ تنوع لتشكؿ الالحقة الفترات في تطورت

 التقميدية واألسقؼ واألقواس الزخرفات عف البعد الفترة ىذه خالؿ ويالحظ كما
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 الواجيات في الفتحات وكثرة الداخمي، الفناء عف كبديؿ المساكف في الخارجية البمكونات ثواستحدا
 (.17-3الشكؿ) في كما والمخططات

 
 انخاسجيت انبهكىَاث استحذاث (17 _3)شكم

 م 6002 أيمن سعادة :المصدر

 1948-1967):) يالعرب العيد فترة الواقع العمراني لمدينة غزة خالؿ  3-3-3
 مف77%عمى باإليستيالء الييود قاـ فمسطيف، مف ـ 1948 في البريطانية القوات انسحاب بعد

 أرض مف تبقى ما إلى احتموىا التي المناطؽ مف السكاف بتيجير وقاموا التاريخية، فمسطيف أرض
 بسبب أصال المنيكة الفمسطينية المدف في جديدا واقعا أوجد مما المجاورة، والدوؿ فمسطيف
 مساكف وىي الفمسطينية األراضي في السكنية المناطؽ مف جديد نوع وظير اإلنجميزي، االحتالؿ
 .مؤقتة مساكف أنيا عمى عوممت حيث تنظيمي قانوف ألي تخضع ال والتي المخيمات

 تحتميا لـ التي الفمسطينية لممناطؽ والقانوني اإلداري النظاـ في تطور الفترة ىذه شيدت كما
 عمى مناطؽ مف تبقى ما تقسيـ إلى أد  والذي االحتالؿ، فرضو الذي الجديد الواقع نتيجة رائيؿإس
 الضفة إدارة باألردف انيطت حيث معقد إداري واقع أوجد مما غزة، وقطاع الغربية بالضفة يعرؼ ما

 .الحقا سيذكر كما غزة قطاع إدارة بمصر وأنيطت الغربية،

 :الفترة ىذه في النظـ والتشريعات 1-3-3-3
 :الغربية الضفة
 في عبداهلل الممؾ ومبايعة فمسطينية أردنية بوحدة طالب عماف في مؤتمر عقد ـ 1948 نكبة بعد

 إيجاد وتـ اهلل، عبد الممؾ بايع أريحا في آخر مؤتمر عقد بشير ذلؾ وبعد ـ، 1948 عاـ أيموؿ
 أوؿ كانوف وفي الغربية، لمضفة يإدار  حاكـ وتعييف ـ 1949 آذار في بديمة أردنية مدنية إدارة
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 تـ ـ1949أيار وفي أردنية، سفر جوازات الفمسطينيوف ومنح والجوازات الجمارؾ إلغاء تـ ـ 1949
 نواب مجمس لتشكيؿ انتخابات جرت ـ 1950 نيساف وفي الغربية، الضفة عف وزراء أربعة إدخاؿ
 .ضفة لكؿ ممثال ( 20 ) حدود في لمضفتيف موحد
 القدس متصرفية) التالية اإلدارية الوحدات مف تتألؼ الضفة أصبحت ـ 1949 وؿأ كانوف ومنذ

 وجنيف، طولكـر مقاميتا قائـ وتتبعيا نابمس متصرفية وأريحا، لحـ وبيت اهلل راـ قائمقاميات وتتبعيا
 السابؽ النظاـ محؿ يحؿ إدارية تقسيمات نظاـ صدر ـ 1964 عاـ وفي ،(الخميؿ متصرفية
 ولواء الخميؿ ولواء القدس محافظة) مف تتألؼ الغربية لمضفة اإلدارية التقسيمات أصبحت وبموجبو
 .ـ 1965 عاـ والقروية البمدية الشؤوف وزارة استحداث تـ ذلؾ ضوء وعمى (جنيف ولواء نابمس
 :غزة قطاع

 ـ 1949/2/24بتاريخ غزة شماؿ حانوف بيت إلى رفح مف الساحمي الشريط عمى مصر سيطرت
 رقـ قانوف ـ، وصدر 1953 لعاـ 2 رقـ األساسي القانوف المنطقة ليذه وصدر غزة اعقط وأسمتو

 ـ، 1948 عاـ قائمة قبؿ كانت التي الفمسطينية بالقوانيف العمؿ تضمف والذي ـ 1955 لسنة 55
 تشكيؿ فيو جاء وأىـ ما ـ، 1962 عاـ لمقطاع الدستوري النظاـ الناصر عبد الرئيس اصدر كما

 يونس( وخاف ىما )غزة و بمدتيف سو  غزة قطاع في يكف ولـ المشترؾ(، لمعمؿ قومي )اتحاد
 واليوية الوطف بحث ا عف الخدماتية، األنشطة حساب عمى السياسية بالصبغة الحقبة ىذه وتميزت
 .العيش لقمة عف البحث بجانب

 :الفترة ىذه في المدينة2-3-3-3 
 بسبب اإلكتظاظ ورأسي افقي تمدد في المدف طاؽن خارج اإلنتشار مف الفترة تمؾ في السكاف أخذ
 مراكز مناطؽ خارج في منزال يبني أف المواطف عمى الصعب مف كاف أف بعد المدف، مراكز في

 كما مف العشوائية، نوعا أنشاء مما واضحة ىيكمية مخططات وجود دوف التوسع ذلؾ وكاف المدف،
 سمبية آثار عمييا مف ترتب وما الالجئيف، مخيمات أنت  والذي السياسي بالوضع المدف وتأثرت
 .الوضع الجديد ذلؾ لمعالجة القوانيف غياب مع لممدينة الفيزيائية البيئة عمى وتشويو
 النمط شكؿ المباني خارجو، واتخذ إلى القديـ الجزء في المركز مف باالنتقاؿ المدف مراكز وأخذت
 الشوارع وزادت مساحة بالطوابؽ، رتفاعواال البناء وطريقة الفتحات مساحة زيادة مف الغربي

 . والسيارات المواصالت حركة الستيعاب
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 الفترة: ىذه في المسكف3-3-3-3 
 مف ذكر سابقا كما أخذت والتي وضعت، التي الجديدة بالقوانيف الفترة تمؾ في المساكف تأثرت
 ذات ومتعددة الطوابؽ، ةالمرتفع المباني فظيرت والفرنسي، البريطاني والقانونيف العثماني القانوف
 فقط بالوظيفة، والتي عنيت الجديدة المعمارية وبالمدارس الغربي بالطابع متأثرة الوظيفية األشكاؿ
 القوانيف غياب عمى ذلؾ شجع وما لممبيت، مكاف في ليختزؿ الشامؿ مفيومو مف المسكف فجرد

 لمسكاف، اإلقتصادية السيئة حيالنوا إلى باإلضافة المدف، في التطبيؽ عف اإلسالمية والمفاىيـ
 منع سمطات بسبب ، متسارعة بطريقة خارجيا إلى القديمة المدينة داخؿ مف البناء انتقؿ كما

 جعؿ حاجة مما السابقة، الفترة في المدف نطاؽ خارج لمبناء كبير بشكؿ تحديدىا أو اإلنتداب
 المتعمؽ بالتنظيـ االردني القانوف كاف ولما المساكف، مف احتياجاتيـ لتمبية لمبناء ممحة السكاف
 ىيكمي ىناؾ مخطط يكف ولـ بدايتو، في زاؿ ما والبريطاني العثماني القانوف مف والمستقى والبناء
 ىذه وتميزت كما . المدف خارج المناطؽ في السكنية المباني توزع عشوائية ازدادت المدينة لتطور
المنازؿ  بعض ففي السابقة، مف الفترات اكثر ممحوظ ؿبشك والكبيرة الواسعة الفتحات باستخداـ الفترة

 . طبقات ثالث مف المتكوف لممبنى األمامية طوؿ الواجية عمى الفتحات استخدمت

 (:1994-1967اإلسرائيمي ) االحتالؿ فترة الواقع العمراني لمدينة غزة خالؿ4-3-3 
 البمداف مف وأجزاء يخيةالتار  فمسطيف كامؿ عمى سيطرتيـ بسط الييود إستطاع 1967 سنة في

 الغربية الضفة مناطؽ في لمفمسطينييف الديموغرافي التمركز وجود بسبب ولكف المجاورة، العربية
 النسي  عمى الديموغرافي التاثير مف خوفا لدولتيـ الفمسطينية المدف بضـ الييود يقـ لـ غزة وقطاع

 عمى الجاد بالعمؿ يقوموا فمـ االحتالؿ قبؿ مف مدارة مناطؽ فاعتبروىا العبرية، لمدولة السياسي
نما ليا، واإلدارية الييكمية واألنظمة المدف تطوير  واقع إيجاد حاولوا أنيـ بؿ حاليا، عمى ابقوىا وا 
 .العسكرية واألوامر القوانيف لذلؾ فسنوا الفمسطينية المدف في مأساوي

 :الفترة ىذه في النظـ والتشريعات 1-4-3-3
 ىما خياريف أماـ وكانت وقانونية إدارية مشكمة ـ 1967 عاـ االحتالؿ بداية منذ إسرائيؿ واجيت
 ال احتال محتمة مناطؽ اعتبارىا أو بالسكاف آىمة لكونيا الديموغرافي الوضع عمى سيؤثر مما الضـ

 بأف بموجبو أعمنت ثالث ا اختيار ا اإلسرائيمية القيادة فأوجدت الدولية، القوانيف لبنود يخضع عسكري ا
 تحت لكف الدولي، القانوف في واضح مفيـو لو ليس مصطمح وىو (مدارة مناطؽ) األراضي ىذه
 حتى أصدرت حيث السابقة، والقوانيف األنظمة وعدلت والتعميمات األنظمة بسف قامت الغطاء ىذا

 حتى وبمغت ـ، 1975 أوؿ تشريف حتى 633 و عسكري ا أمرا 465 مجموعو ما ـ 1972 نيساف
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 إضافة عسكري أمر( 2100 بمغت ـ 1987 أيموؿ وفي ا، أمر ( 1025 ) ـ 1982 ثاني تشريف
 غيرت ـ 1979 أيموؿ(  30 بداية ومنذ ـ، 1945 لعاـ االنتدابية الطوارئ أنظمة إحياء إلى

 قيادة أصدرت ـ 1981/11/8 وفي ،(والسامرة ييودا) منطقة إلى الغربية الضفة مصطمح إسرائيؿ
 الحكـ أداة بيف شكال فصؿ والذي المدنية اإلدارة إقامة بشأف ( 947 ) رقـ األمر اإلسرائيمي الجيش

 .والمدنية األمنية العسكري
 :المحمية المجالس

 العسكري األمر الفمسطينية المحمية المجالس بحؽ أعمنت التي اإلسرائيمية اإلجراءات أولى مف كاف
 فييا،  االنتخابات وجمد المحمية المجالس صالحيات مدد الذي ـ،2/8/1968 بتاريخ ( 80 ) رقـ

 واإلضافة القروية والمجالس البمديات قوانيف بتعديؿ العسكرية األوامر ذلؾ بعد توالت
حالة والحذؼ ، 454، 416، 394، 331، 312، 194،236) :األوامر تمؾ ومف الصالحيات وا 
  فحمت ، نيةالمد اإلدارة فرض بمحاولة إسرائيؿ قامت ـ 1981 عاـ وفي(، 574، 573، 537
 عاـ مف وابتداء   رؤسائيا، اغتياؿ محاولة أو وأبعاد وسجف واعتقاؿ وطرد البمدية المجالس معظـ

 وأخر  إسرائيمييف ضباط برئاسة رؤسائيا، وعزؿ حميا تـ التي البمديات بعض أصبحت ـ 1982
 تبنت حيف في إلدارتيا، محمية بمجاف عنيا واستعيض حمت وأخر  المنتخب الرئيس نائب برئاسة
 قانوف صعيد وعمى .االحتالؿ مع التعايش رفضت ألنيا القروية المجالس بدؿ القر  روابط إسرائيؿ
 الضفة في لمتنظيـ القانوني األساس ر يعتب الذي ـ 1966 لعاـ 79 رقـ واألبنية والقر  المدف

 تعديالت دخؿلي ـ 1971لسنة ( 418 ) رقـ األمر وخاصة العسكرية األوامر جاءت فقد الغربية،
 المناطؽ في االستيطاف سياسة تنظيـ عمى المساعدة ذلؾ مف اليدؼ وكاف مضمونو، أفقدتو عميو

 أمر) :منيا التنظيـ مجاؿ في ية العسكر األوامر عشرات صدرت السياسة ىذه ولتنفيذ المحتمة،
 وأمر ،ـ 1975 لعاـ 604أمر ـ، 1974 لعاـ 465 أمر ـ، 1970 لعاـ البناء مراقبة بشأف 393
 31 عف زادت حتى القانوف ليذا والتعديالت والتقييدات اإلضافات وتتابعت ،(ـ 1979 لعاـ 810
 .عسكري ا أمرا

 : غزة قطاع
 ورغـ ـ، 1936لعاـ االنتدابي المدف تنظيـ قانوف ىو االحتالؿ بداية حتى بو المعموؿ القانوف كاف
 العسكرية األوامر جاءت فقد القطاع، في اءالبن واحتياجات السكانية لمتطورات تمبيتو وعدـ قدمو

 ( 26 ) مالحظة يمكننا حيث االحتالؿ، ومتطمبات يتالءـ بما وتعديمو القانوف ىذا لتقييد اإلسرائيمية
 عمى اإلسرائيمي التشديد ولتمخيص .والحذؼ واإلضافة بالتعديؿ القانوف ىذا تناولت عسكري ا أمرا
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 التعقيد مد  يوضح أف (18-3)لمشكؿ فيمكف البمديات حدود خارج بالبناء السماح في المواطنيف
 .البناء تراخيص إعطاء في اإلسرائيمية الجيات مف

 
 البلديات خارج بناء رخصة على بالحصول الخاص اإلجراء( 18 _3)شكم

 الغربية الضفة في للمدن االسرائيلي الهيكلي التنظيم ، كون أنطوني :المصدر
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 الفترة ىذه في المدينة 2-4-3-3
 المدف اكتظت فقد اإلسرائيمي االحتالؿ سنيا التي الفمسطينية المدف في الجائرة لمقوانيف كنتاج

 لممدينة الفيزيائية البيئة وتشوىت اإلسرائيمي، االحتالؿ قبؿ مف الموضوعة الحدود داخؿ الفمسطينية
 سمطات تغاضي مع تغييبو، أو قانوفال وغياب قانونية ضوابط وجود عدـ بسبب كبير بشكؿ

 البناء في يرغب مف عمى وتشديدىا المكتظة، المناطؽ في السكاف تجاوزات بعض عف االحتالؿ
 المدف نطاؽ خارج المنازؿ مف كبير عدد ىدـ إلى االحتالؿ سمطات عمدت فقد المدف، نطاؽ خارج
 ودورىا البمديات تغييب أضاؼ كما، المناطؽ تمؾ في لمبناء تصاريح وجود عدـ بحجة القر  وفي
 .المدف تمؾ حدود داخؿ البناء في والعشوائية بالتشوه زيادة المدف تنظيـ في

 :الفترة ىذه في المسكف 3-4-3-3
 واألوامر بالقوانيف الفمسطينية المدف في اإلسرائيمي االحتالؿ فترة في كبير بشكؿ المسكف تأثر

 والكثير القديمة، البمدة في طوقاف كمنزؿ أمنية لدواع متىد البيوت مف فالكثير الصادرة، العسكرية
 وأغفمت كبير بشكؿ لمبناء الجمالية النواحي وأغفمت الدواعي، لنفس أيضا سكرت الطرؽ مف

 التكدس بسبب لممسكف الصحية بالبيئة اإلىتماـ عدـ إلى باإلضافة كذلؾ، اإلجتماعية النواحي
 ذي المنزؿ وحتى ، األفنية ذات المساكف وغابت لمتالصقةوا المرتفعة العمارات فانتشرت الحاصؿ،
 يمكف والتي السكنية العمارة داخؿ السكنية الشقة مكانو وظير بالتالشي، أخذ أيضا الوسطى الصالة

 .شقة مف أكثر مف فييا الطابؽ يتشكؿ أف
 :بالتالية تمخيصيا يمكف الفترة تمؾ في أنماط عدة المساكف أخذت وقد

 النامي فردالم المسكف 1-
 ببناء األب يقوـ األبناء يكبر عندما ثـ أرض قطعة عمى تبنى سكنية شقة عف عبارة مسكف وىو

 في الطوابؽ ارتفاع قانوف مع يتعارض ال بما الحاجة حسب الطوابؽ وتكوف لألبناء أخر  طوابؽ
 لتكريس الفترة تمؾ في المدف مركز داخؿ عنيا التغاضي تـ حاالت ىناؾ أف مع المنطقة، تمؾ

 .الفمسطينية لممدف العمراني التشوه
 :السكنية الفيال 2-
 عائمة بو تسكف ، وروؼ طابقيف أو طابؽ مف باألغمب يتكوف مفرد سكني بناء عف عبارة وىو
 فقط، األغنياء عمى مقتصر فيو لذلؾ التكمفة، عالي النمط وىذا تقدير، أكثر عمى عائمتيف أو واحدة
 . والكتؿ الفراغات في والتشكيؿ المعماري التصميـ في والفخامة ليةالجما النواحي فيو ويراعى
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 :التجاري السكف "الطوابؽ متعددة السكنية العمارات 3-
 حسب أكثر أو سكنية شقة عمى يحتوي طابؽ كؿ طوابؽ عدة مف مكونة عمارات عف عبارة وىي

 التصميـ حسب الشقة احةمس وتتنوع والمواقؼ األدراج خدمات في الشقؽ وتشترؾ الطابؽ، مساحة
 شقؽ أوجد مما السكنية الشقة لمساحة أدنى بحد قانونية لمحددات الشقؽ تخضع ولـ المعماري،
 بحيث استخداميف ذات تكوف اف يمكف العمارات وىذه لمسكف، مناسبة تكوف تكاد ال جدا صغيرة
 .سكنيال لالستخداـ العالية والطوابؽ التجاري لالستخداـ األولى الطوابؽ تكوف
 :التعاونية اإلسكانات 4-
 ميندسيف، أو أطباء أو كالموظفيف متقاربة إجتماعية طبقة مف الناس مف مجموعة يجتمع أف وىي

 يتـ معينة بمساحة أرض قطعة بشراء ويقوموف بالبناء، تعنى مؤسسة أو جمعية بتشكيؿ ليقوموا
 أمثمتيا ومف بينيـ، عميو يتوافؽ ما ضمف األعضاء عمى توزع متشابية سكنية وحدات عمييا البناء
سكاف الشعبية والمساكف روجيب سيؿ في الموظفيف إسكاف نابمس مدينة في  . الميندسيف وا 

 :"raw house "بمنزؿ يعرؼ ما وىو المتالصقة المنازؿ 5-
 ذلؾ مف أكثر أو وحدتيف كؿ إما بعضيا مع ومتالصقة متشابو سكنية وحدات عف عبارة وىو

 . التصميـ حسب
 " duplex house" :الطابقيف ذو البيت 6-
 كحديقة خارجية مساحة توفير ألجؿ أو المساحة لضيؽ إما طابقيف مف يتكوف مفرد بيت وىو

 .لممنزؿ

 السمطة الفمسطينية:فترة  الواقع العمراني لمدينة غزة خالؿ 5-3-3
 محافظة: 14قطاع إلى الو الغربية تقسيـ الضفة  تـ 

 لغربية:امحافظات الضفة  1-5-3-3
، وتػػـ تقسػػيميا إلػػى: محافظػػة جنػػيف: وتقػػع فػػي أقصػػى 2كػػـ 5844حػػوالي  الغربيػػةمسػػاحة الضػػفة  

لى الغرب مف  -2كـ 549.5شماؿ الضفة ومساحتيا  : وتقع عمى الخط األخضر وا  محافظة طولكـر
مسػػاحتيا تقػػع إلػػى الجنػػوب مػػف محافظػػة جنػػيف و محافظػػة نػػابمس: و  -2كػػـ 350.9نػػابمس ومسػػاحتيا 

 -2كػػػػـ 643.1مضػػػػفة ومسػػػػاحتيا لمحافظػػػػة أريحػػػػا: وتقػػػػع عمػػػػى الحػػػػدود الشػػػػرقية  -2كػػػػـ 1290.3
 348محافظة القدس: ومسػاحتيا  -2كـ 760.9محافظة راـ اهلل: وتقع في وسط الضفة، ومساحتيا 

محافظػة الخميػؿ:  - 2كػـ 608.9مساحتيا ع جنوب محافظة القدس، و تقمحافظة بيت لحـ:  - 2كـ
 .2كـ 760.9ة، ومساحتيا وتقع في أقصى جنوب الضف
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  :محافظات قطاع غزة 2-5-3-3
ـَ  مدينػة وثمػاني قػػر ، أمػا مخيمػات الالجئػيف الثمانيػة فتقػع ضػػمف 17محافظػات و 5قطػاع إلػى الق سِّػ
وفيمػا يخػتص بالحػدود اإلداريػة لممحافظػات، فقػد تػـ تعيينيػا اإلداريػة لممػدف )نفػوذ البمػديات(.  الحدود

ضػػػػافة مسػػػػاحة كافيػػػػة مػػػػف األرض لمجػػػػالس البمامػػػػف واقػػػػع حػػػػدود  لتجمعػػػػات نمػػػػو الديػػػػة والقرويػػػػة، وا 
أف يكوف البحر المتوسط الحد الطبيعي لكؿ المحافظػات مػف ناحيػة الغػرب، السكانية في المستقبؿ، و 

عطاء فرص متكافئة لكؿ محافظة الستغالؿ البحر كمصدر لمرزؽ إلوخط اليدنة مف ناحية الشرؽ، 
 :يمي نبذة عف كؿ محافظةومتنفس ترفييي لمسكاف، وفيما 

مخػػيـ جباليػػا و تضػػـ ثػػالث مػػدف ىػػي: بيػػت حػػانوف، بيػػت الىيػػا، جباليػػا  محافظػػة الشػػماؿ: -       
 .لمقطاعما يميز ىذه المحافظة أنيا البوابة الشمالية وقرية أ ـ النصر، و 

ما قطاع ويقع ضمف حدودىا مخيـ الشاطئ، كالتضـ مدينة غزة كبر  مدف محافظة غزة:  -       
 قريتي المغراقة، جحر الديؾ.و ـ، 1997تضـ مدينة الزىراء، والتي تـ الشروع في بنائيا في العاـ 

وىػػػػي:  ةر يمػػػػدف صػػػػغو تضػػػػـ مدينػػػػة ديػػػػر الػػػػبمح بوصػػػػفيا رئيسػػػػة، و  محافظػػػػة ديػػػػر الػػػػبمح: -       
يـ البػػري  والنصػػيرات وديػػر الػػبمح ومخػػ :وىػػي والمخيمػػاتالنصػػيرات، والبػػري ، والمغػػازي، والزوايػػدة، 

 المصدر ووادي السمقا. يقريتو تقع ضمف حدود المدف آنفة الذكر، باستثناء الزوايدة،  التي المغازي
وىػي: القػرارة  صػغيرةمدف  5تضـ مدينة خاف يونس كمدينة رئيسة و محافظة خاف يونس: -       

 قرية الفخاري.و  خانيونس مخيـو وبني سييال وعبساف الكبيرة وعبساف الجديدة وخزاعة، 
حػػدود مصػػػر، وتعتبػػر بوابػػػة عمػػػى ، القطػػاعتقػػػع محافظػػة رفػػػح فػػي جنػػػوب  محافظػػة رفػػح: -       

 ، وقريتاف ىما الشوكة، والبيوؾ.ومخيـ رفحفمسطيف الجنوبية، وتضـ مدينة واحدة ىي مدينة رفح، 
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 ـ(.1948-1917التقسيـ اإلداري لفمسطيف في عيد االنتداب البريطاني ) ( 19 _3) شكم

 .165يشخغ عاتك، ص.  و، 1995-1917د. فرسٙ ػثذ انُثٙ انٕزٛذ٘: انرطٕساخ انذعرٕسٚح فٙ فهغطٍٛ انًظذس: 

 

ـ( الضفة تحت 1967-1948ـ وخط اليدنة: اإلدارة المصرية عمى قطاع غزة )1948فمسطيف بعد حرب ( 21 _3) شكم
 ـ تحت اإلدارة اإلسرائيمية.1948المناطؽ المحتمة عاـ  –ـ( 1967-1948اإلدارة األردنية )

 .129يشخغ عاتك، ص.  د. يسًذ ػهٙ ػًش انفشا: خاٌ َٕٚظ ياػٛٓا ٔزاػشْا،انًظش: 
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 ـ1994التقسيمات اإلدارية لمضفة وقطاع غزة "دولة فمسطيف" بعد قياـ السمطة الوطنية الفمسطينية عاـ ( 21 _3) شكم

 .12.ص ،يسافظاخ غضج –اندضء األٔل  –األؽهظ انفُٙ انًظذس: 
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 خصائص الطابع في عمارة مدينة غزة:  4-3
يعتبر الطابع المعماري لمدينة غزة نموذجا رائعا لممالئمة مع الظروؼ البيئية المختمفة مف حيث 

ني ككؿ، كما جاء ىذا الطابع تصميـ المبنى منفردا مرورا بعالقة المبنى بالجوار ثـ بالنسي  العمرا
ظيار اليوية الفمسطينية الغزي.  منسجما ايضا مع البيئة االجتماعية والعمرانية وا 

 الطابع والعامؿ البيئي:1-4-3 
في تجميع المباني سواءا عمى مستو  المجموعات او عمى مستوي الشكؿ  يعتبر الحؿ المتضاـ

بيئيا، اذ يقؿ تعرض األسطح الخارجية ألشعة الشمس العاـ لممدينة احد الحموؿ المناخية المناسبة 
الشديدة، كما يساعد تنوع ارتفاعات المباني وطرؽ التجمع الي تظميؿ المباني لما يجاورىا مف مباني 

 اخر .
 الطابع والعامؿ االجتماعي: 2-4-3

ى مستو  المبنى شكمت وحدة الفكر والعقيدة الركيزة االساسية لمبناء العمراني والمعماري لممدينة، عم
السكني فقد كاف لمترابط األسري المتمثؿ باألسرة الممتدة األثر الكبير في تطوير المبنى السكني 

طوابؽ، وتنتيي احيانا بروؼ سكني، اما بالنسبة لمعناصر التصميمية  5وتعدد طوابقو ليصؿ الي 
جتماعي، والتميز او مف فتحات والمداخؿ والمواد المستخدمة اثرت عمى ارتباطات العوامؿ اال

 العنصرية في المجتمع.
 الطابع والعامؿ التشريعي:3-4-3 

لقد كاف لمشريعة االسالمية بمصادرىا والقواعد الفقيية المرتبطة بيا دور كبير في صياغة الكثير 
مف المبادئ واألسس التي شكمت البيئة المعمارية لممدينة، فقاعدة ال ضرر وال ضرار حجة يرجع 

 قياء في استنباط األحكاـ الشرعية وتغميب المصمحة العامة عمى المصمحة الخاصة.الييا الف
 الطابع والعامؿ التنظيمي:4-4-3 

يمعب الطابع المعماري دورا ىاما في ضبط الييئة، إذ يتشكؿ المنت  الطابع المعماري وفؽ ضوابط 
المعماري عمى المباني السكنية  وقواعد مرتبطة باليوية الفمسطينية الغزي، وكيفية إظيار ىذا الطابع

 باستخداـ تكنولوجيا البناء المعاصرة.
 الطابع والعامؿ الجمالي:5-4-3  

لقد أد  تشكيؿ في استخدامات تكنولوجيا البناء المعاصرة وتقميدىا لبعص المباني االقميمية او 
 ة وتراث مدينة غزةتغيير في ىويالعالمية الي اخفاء الطابع المعماري لمدينة غزة مما يؤدي الي 
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 الخالصة:
 والعشريف عشر التاسع القرنيف في وخصوصا بعدىا، وما الصناعية الثورة ومنذ الزمف مرور ومع
 عمى ىائمة قدرة أوجد مما وأساليبيا البناءتكنولوجيا و  التشييد وسائؿ في ىائؿ تطور ىناؾ حدث
 بالمفكريف حذا مما لممدف العمراني ي والنس التناغـ في تشوه وجود إلى أد  وذلؾ المعماري، الطابع

كيفية المحافظة عمى الطابع المعماري لممدينة باستخداـ  إلى واليندسة القانوف ورجاؿ والباحثيف
 النسي  عمى الداخمة استخداـ االشكاؿ ذات الطابع لغربي مف تحد التطور التكنولوجيا البناء، لكي

ولوجيا البناء يجب اف يقابمو تطور في التقنيات تكن فتطور ،لممدف وخاصة مدينة غزة العمراني
 مع تراثيا عمى ولمحفاظ القائمة، لممدف العمراني النسي  عمى تحافظل الحديثة ليذه التكنولوجيا 

 ضمف والتشكيؿ اإلبداع إمكانية ضماف مع والمستحدثة، المستجدة المناطؽ تالئـ قوانيف وضع
جمب عناصر ذات  إلى أد  السياسي العامؿ دخؿوت الخاص فمسطيف وضع أف إال محددة، شروط

 البريطاني االنتداب فترة خالؿ واضحا بدا ما وذلؾ ،الطابع مختمؼ عف المباني التقميدية القديمة
 عاـ، بشكؿ فمسطيف في العمراني الطابع عمى سمبا أثر مما اإلسرائيمي، االحتالؿ فترة مف تبعو وما
 - ألخر  منطقة مف تغيرىا و المختمفة فمسطيف مناطؽ يف بيا المعموؿ القوانيف تشتت أف كما
 الطابع في التشوه ىذا حدوث إلى أد  -الغربية الضفة قانوف عف يختمؼ غزة قطاع قانوف فمثال

 . الفمسطينية لممدف العمراني
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 الرابعالفصؿ 
 في تأصيؿ الطابع المعماري العربية واالوروبيةتجارب الدوؿ 

 تمييد:
 :قيـ الطابع المعماري 1-4

 مبادئ وأسس الطابع المعماري:1-1-4 
 :مفردات الطابع المعماري 2-1-4 
 العناصر المستخدمة إلظيار الطابع المعماري:  3-1-4

 التجارب العربية في الحفاظ عمى الطابع المعماري)مشاريع السعودية القائمة بمكة المكرمة(:  2-4
 (:بنى إداريم) امانة العاصمة المقدسة 1-2-4
 (:مبنى سكني تجاري) شركة مكة لإلنشاء والتعمير 2-2-4
 (:مبنى تعميمي) شركة جامعة أـ القر  3-2-4
 (:مبنى سكني) منزؿ خاص 4-2-4

 : ي الحفاظ عمى الطابع المعماريربية فبعض التجارب الغ 3-4
 التجربة اليولندية في التعايش مع التراث: 1-3-4
 ة في التعايش مع التراث:التجربة االمريكي 2-3-4
 التجربة الكندية في التعايش مع التراث: 3-3-4
 :الخالصة
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 :تمييد
ظيار اليوية الفمسطينية خاصة زة تتميز مدينة غ بطابعيا المعماري ذي القيمة الجمالية العالية وا 

يني خاصة في مدينة غزة، جاءت فمسفة الطابع المعماري فيو متالئمة مع ىوية المجتمع الفمسط
غزة، وتمثؿ الطابع المعماري بالكتؿ والواجيات والفتحات والزخارؼ، وقد ارتبط ىذا الطابع ارتباطا 
وثيقا بالتكنولوجيا البناء المعاصرة، حيث أثرت تكنولوجيا البناء المعاصرة عمى الطابع المعماري 

 لواجيات والفتحات والزخارؼ،لمدينة غزة تأثيرا قويا مما يمثميا الطابع المعماري مف الكتؿ وا
يتعرض الباحث في ىذا الفصؿ لدراسات تحميمية أثر تكنولوجيا البناء المعاصرة عمى الطابع 
المعماري لممباني السكنية في مدينة غزة، مف خالؿ اختيار نماذج متعددة لمباني سكنية في 

 ات والفتحات والزخارؼ، وماالمدينة، وتحميؿ عناصر الطابع المعماري التي تتمثؿ بالكتؿ والواجي
  .ىو التأثير تكنولوجيا البناء المعاصرة فييا

 :قيـ الطابع المعماري  1-4
في مبادئ وأسس الطابع، ومفرداتيا، والعناصر المستخدمة قيـ الطابع المعماري التي تتمثؿ 

 :إلظيار الطابع المعماري والتي تتوضح في الجداوؿ التالية

 المعماري: مبادئ وأسس الطابع1-1-4
 (.3-4صر الموضحة في جدوؿ )ويتكوف مف العنا

 ( مبادئ وأسس الطابع المعماري3 -4) جذول

 مبادئ وأسس الطابع المعماري
 اسـ العنصر ووظيفتو الماىية
 أفقي، رأسي، مائؿ االتجاه
 ......الخمثمث، مربع، خط، دائرة أشكاؿ ىندسية الشكؿ
 ساحة التي يشغميا ونسبتيا وشكمياالم الحيز
 الواف المواد والعناصر واالكساءات الموف

 الذي يحس بالممس او العيف )ناعـ، خشف( المممس
 قيمة معنوية او مادية يربط بحدث او فكرة او وظيفة القيمة

 75ًح، ص : د.يسًذ أزًذ عالو انًزتسٙ، ذٕطٛف نخظائض انرشكٛم انؼًشاَٙ نًذُٚح طُؼاء انمذٚالمصدر
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 مفردات الطابع المعماري: 2-1-4
 (.4-4صر الموضحة في جدوؿ )ويتكوف مف العنا

 ( مفرادات الطابع المعماري4 -4) جذول
 الطابع المعماري مفردات

 الواجيات الرئيسية 1
 الواجيات الثانوية 2
 العناصر الزخرفية األفقية والرأسية والمؤطرة 3
 نياية المباني 4
 الفتحات 5
 خط االرض 6
 خط السماء 7

 77: د.يسًذ أزًذ عالو انًزتسٙ، ذٕطٛف نخظائض انرشكٛم انؼًشاَٙ نًذُٚح طُؼاء انمذًٚح، ص المصدر

 

 العناصر المستخدمة إلظيار الطابع المعماري:  3-1-4
 (.5-4صر الموضحة في جدوؿ )ويتكوف مف العنا

 ( العناصر المستخدمة إلظيار الطابع المعماري5 -4) جذول

 العناصر المستخدمة إلظيار الطابع المعماري
 الحوائط 1
 الفتحات 2
 المداخؿ 3
 نياية المباني 4
 الزخارؼ 5
 العناصر التكميمية 6
 )تكنولوجيا البناء المعاصرة(وأساليب البناء مواد البناء  7

 76عالو انًزتسٙ، ذٕطٛف نخظائض انرشكٛم انؼًشاَٙ نًذُٚح طُؼاء انمذًٚح، ص : د.يسًذ أزًذ المصدر
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 السعودية مشاريع) الحفاظ عمى الطابع المعماريفي  العربية التجارببعض  2-4
 : (القائمة بمكة المكرمة

 المعماري، واالتجاه ، التصميمية الفمسفة حيث مف المختمفة المشاريع بعض نستعرض يمي وفيما
 المكي المعماري لمطابع المشاريع ىذه تأصيؿ مد  تحميؿ مع ، واستخدامو المبنى نوع حيث ومف

 : وىي الوظيفة حيث مف ومختمفة قائمة مشاريع أربعة اختيار تـ حيث ، التقميدي
 .) إداري مبنى ( المقدسة العاصمة أمانة – ١
 .) تجاري سكني مبنى) والتعمير لإلنشاء مكة شركة – ٢
 .) تعميمي مبنى ( القر  أـ معةجا – ٣
 .) سكني مبنى) خاص منزؿ – ٤

 ( بعض التجارب السعودية في الحفاظ عمى الطابع المعماري لمشاريع القائمة بمكة المكرمة6 -4)جذول
 بمكة المكرمةالطابع المعماري 

 ريع القائمة بمكة المكرمةبعض التجارب السعودية في الحفاظ عمى الطابع المعماري لمشا

1 

 
 أمانة

 العاصمة
  المقدسة

 تانطاتغ اإلزغاط ٚؼطٙ نًثُٗ

 إداس٘ يثُٗ ٔانًششٔع  اإلعاليٙ

 انؼايح نهًساػشاخ لاػح ّت يهسك

 انًظًى اعرخذو ٔلذ ٔانًؤذًشاخ،

 انًششتٛاخ يثم تؼغ انًفشداخ

 تًا األخٛش انذٔس حٔاخٓ ٔػٕندد

 فٙ ٔانششفاخ انًمشَظاخ ٚشثّ

 انًظًى لاو ٔلذ اإلعاليٛح ًاسجانؼ

 ػٍ انؼهٛا نألدٔاس يرذسج تشٔص تؼًم

    انظاللذٕفٛش  تغشع ٔرنك انغفهٗ

2 

 
 مكة شركة

 لإلنشاء
  والتعمير

 عكُٙ يثُٗ ػٍ ػثاسج انًششٔع

 انطاتغ ٚسًم ٔانًثُٗ ذداس٘

 ، انرمهٛذ٘ انًكٙ انًؼًاس٘ ٔانطشاص

 يغ يرُاعمح خًٛؼا   انًثاَٙ اخٓفٕاخ

 اعرخذيد زٛس انًسهٙ انطاتغ

 انًثاَٙ اخٓٔاخ ػهٗ انشٔاشٍٛ

كزنك خذا َاخسح تطشٚمح  اعرخذو ٔ 

   انطٕٚهح انفرساخ
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 بمكة المكرمةالطابع المعماري 
 ريع القائمة بمكة المكرمةبعض التجارب السعودية في الحفاظ عمى الطابع المعماري لمشا

3 
 أـ جامعة
  القر 
 

 يؼاطش، نهًششٔع انرظًًٛٙ االذداِ

 إنٗ انًظًى ندأ ْزا يغ ٔنكٍ

 انًفشداخ يٍ تؼغ اعرخذاو

 ) انًسهٛح ( انرمهٛذٚح انًؼًاسٚح

 نؼًاسجا يفشداخ تؼغ يغ نهًًهكح

 ذكُٕنٕخٙ تأعهٕب ٔنكٍ اإلعاليٛح

 أعانٛة كم اعرخذيد زٛس زذٚس،

 إنٗ انًظًى ندأ ٔلذ ، انسذٚثح انرمُٛح

  ٕوٓانًف زاْ نرسمٛك أشٛاء ػذج

 خاص منزؿ 4

 انًُضل ٚظًى أٌ انًظًى زأل نمذ

 ذٔء،ٔانٓ تانثغاؽح ٚرًٛض تسٛس

 أنٓ األتٛغ تانهٌٕ يطهٛح ّاذفٕاخٓ

 عُرًٛرشا   ٔػششٍٚ يرش تاسذفاع عفم

 ذى كًا ، انهٌٕ انشطاطٙ انشخاو يٍ

 يُاعة ذدٕٚف تؼًم انًذخم ذأكٛذ

 تانشثك انًغطاج انُٕافز تشصخ كًا ،ّن

 نكٙ انًضخشف، انثُٙ انسذٚذ٘

 انشئٛغٙ انشٔشاٌ يغ يرُاعمح ذظثر

 يغ ٔيرالئًح انًثُٗ حٓٔاخ فٙ

 خؾ ٔذًٛض انغٕس فٙ انكثٛش انرفشٚغ

 ذٕزٙ ذكغٛشاخ تٕخٕد انغًاء

 اعرخذاو ػٍ انُاذح انشأعٙ، تااليرذاد

 األػًذج زٕل انرفشٚغ ٔػٍ انشاتٕسج

. 

 

 87: د.يسًذ أزًذ عالو انًزتسٙ، ذٕطٛف نخظائض انرشكٛم انؼًشاَٙ نًذُٚح طُؼاء انمذًٚح، ص المصدر
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 :) إداري مبنى ( المقدسة العاصمة أمانة 1-2-4 
 ( تحميؿ معماري ومادي لمبنى أمانة العاصمة المقدسة بمكة المكرمة7 -4)جذول

 بمكة المكرمةالطابع المعماري 
 معماري ومادي لمبنى أمانة العاصمة المقدسة بمكة المكرمةتحميؿ 

 التكويف المعماري السائد 1 المعماريتأثير تكنولوجيا البناء المعاصرة عمى الطابع 

ات
فتح

ال
 

 النوافذ

 الدور ارتفاع بكامؿ زجاجية نوافذ
 لكامؿ أفقية استطالة وتأخذ الواحد،
 لمشمس بكاسرات مغطاة يْو المبنى،

 . األلومونيوـ مف

 

 الرواشيف

المشربيات،  مف بعض الوحدات تواجدت
 كانت التي الرواشيف تشبو ال ولكنيا
 دوؿ في الموجودة بؿ بمكة، موجودة
 أخر  إسالمية

 المداخؿ
 كما ، وشرفي كبير رئيسي مدخؿ

 الجانبية تواجدت بعض المداخؿ
 . األخر  الصغيرة

 العقود
عمى  توضيحيا تـ متعددة مدببة عقود

 األرضي لمدوريف الخارجي الزجاج
 . واألوؿ

رزة
البا

صر 
عنا

ال
 

 األبراج
 بشكؿ تصميمو تـ والمصاعد الدرج بيت

 أعمى وبارتفاع المبنى سمت بارز عف
 . رْظا جوكأنو بر  منو

 المالقؼ

 الداخمي الفناء تغطي التي الشخشيخة
 وىي اإلسبستوس مف مغطاة بشرائح

 بأحجاـ ولكف الشبو بالمالقؼ، كبيرة
 . ومتعددة صغيرة
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 بمكة المكرمةالطابع المعماري 

 معماري ومادي لمبنى أمانة العاصمة المقدسة بمكة المكرمةتحميؿ 

 الشرفات 
 التي المشربيات في اواضح ذلؾ رْويظ

سمت  عف تبرز والتي بيا المبنى تـ تزييف
 . الحوائط

 

مية
جمي

 الت
صر

عنا
ال

 

 الزخارؼ
 بسيط المبنى إف حيث ، زخارؼ توجد ال

 والمزخرؼ المموف بعض الزجاج عدا جدا ،
  األرضيات وكذلؾ ، الرئيسي عند المدخؿ

 . جدا   بسيط فالمبنى ، حميات توجد ال الحميات

 المكمالت
 الورود وكذلؾ ، المختمفة النباتات استخداـ
 لممبنى مكممة كعناصر و النوافير
 . ولتجميمو

ية
واج

ـ لم
العا

ف 
كوي

الت
 

 خط السماء

االستواء  ذاْ ويخترؽ ، مستوق  السماء خط
 باإلضافة برج، وكأنو رْالظا الدرج بيت

 بشرائح المغطاة العموية إلى الشخشيخة
 رميةْ شبو

 المغمؽ
 والمفتوح

 ، جدا   كبيرة السد إلى المفتوح نسبة
 مف شرائح الفتحات ويغطي ىذه
 الشمس ألشعة ككاسرات تعمؿ األلومونيوـ

. 

خط 
 القطاع

الذي  الدور عف دور كؿ ويبرز ، متدرج
  وممموس واضح بشكؿ منو أسفؿ

 السائد التعبير المادي 2 تأثير تكنولوجيا البناء المعاصرة عمى الطابع المعماري

دي
لما

ر ا
عبي

 الت
صر

عنا
 

مادة البناء 
 االساسية

خرسانة مسمحة تركت كما ىي ظاىرة 
 في بعض أجزاء المبنى.

 

اختمؼ المممس مابيف مممس الخرسانة  المممس
الخشف في بعض أجزاء البنى ومممس 
البياض في باقي أجزاء المبنى ومممس 

الزجاج الناعـ جدا، وكذلؾ مممس 
لمشربيات وكاسرات االلمنيـو في ا



 يذيُت غضة _ حانت دساسيت  بناء المعاصرة عمى الطابع المعماري لممباني السكنيةالدراسة تحميمية لتأثير تكنولوجيا 

98 

 

 بمكة المكرمةالطابع المعماري 

 معماري ومادي لمبنى أمانة العاصمة المقدسة بمكة المكرمةتحميؿ 
الشمس وكذلؾ مممس الرخاـ الناعـ في 

 االعمدة.
األبيض في  تعددت األلواف ما بيف الموف األلواف

رخاـ األعمدة والموف البي  في باقي 
أجزاء المبنى والموف االسود وىو لوف 
كاسرات الشمس والموف البني وىو لوف 

 المشربيات وأخيرا الزجاج الشفاؼ.

 
 89يسًذ أزًذ عالو انًزتسٙ، ذٕطٛف نخظائض انرشكٛم انؼًشاَٙ نًذُٚح طُؼاء انمذًٚح، ص : د.المصدر

 :) تجاري سكني )مبنى والتعمير لإلنشاء مكة شركة  2-2-4
 بمكة المكرمة والتعمير لإلنشاء مكة ( تحميؿ معماري ومادي لمبنى شركة8 -4)جذول

 كرمةبمكة المالطابع المعماري 
 بمكة المكرمة والتعمير لإلنشاء مكة شركةمعماري ومادي لمبنى تحميؿ 

 التكويف المعماري السائد 1 المعماريتأثير تكنولوجيا البناء المعاصرة عمى الطابع 
ات

فتح
ال

 
 النوافذ

نوافذ خشبية ذات فتحات ضيقة لتحقيؽ 
الخصوصية بيا قالليب متحركة يمكف 

وية التحكـ بيا لإلضاءة والتي
 المناسبتيف.

 

 الرواشيف
بأحجاـ كبيرة وتكوف بارزة عف المبنى 

وبيا زخارؼ جميمة ومتعددة ومف 
 الداخؿ يمكف الجموس عمييا.

 المداخؿ

ذات أشكاؿ متعددة وبأحجاـ متفاوتو 
 وبيا زخارؼ مف الجبس.

 العناصر البارزة
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 بمكة المكرمةالطابع المعماري 
 بمكة المكرمة والتعمير لإلنشاء مكة شركةى معماري ومادي لمبنتحميؿ 

مية
جمي

 الت
صر

عنا
ال

 

 الزخارؼ

زخارؼ متنوعة مف الجبس والخشب 
والرخاـ والزجاج وحتى الحديد وىي 

زخارؼ نباتية ذات طابع عربي وىندي 
  وأسيوي وغيرىا.

 

 الحميات

زخارؼ متنوعة مف الجبس والخشب 
والرخاـ والزجاج وحتى الحديد وىي 

نباتية ذات طابع عربي وىندي  زخارؼ
 وأسيوي وغيرىا.

 المكمالت
أشبو الشوابير الموجودة في الدراوي 

اعطتيا جماال مميزا مشغوالت حديدية 
 كوابيؿ الرواشيف عرايس السماء..الخ

ية
واج

ـ لم
العا

ف 
كوي

الت
 

خط 
 السماء

تميز خط السماء بالتدرج عمى مستو  
 المبنى الواحد وعمى مستو  المباني

 ككؿ.

المغمؽ 
 والمفتوح

نسبة المفتوح الى السد كبيرة جدا ومغطاة 
بالررواشيف لمخصوصية وكاف ذلؾ 

إلضفاء الطابع المعماري المكي عمى 
 المشروع.

خط 
 القطاع

 يوجد بعض التدرج في القطاع
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 بمكة المكرمةالطابع المعماري 
 بمكة المكرمة والتعمير لإلنشاء مكة شركةمعماري ومادي لمبنى تحميؿ 

 التعبير المادي السائد 2 تأثير تكنولوجيا البناء المعاصرة عمى الطابعالمعماري

دي
لما

ر ا
عبي

 الت
صر

عنا
 

مادة البناء 
 االساسية

مادة البناء األساسية ىي الخرسانة 
المسمحة وىي مغطاه بالكامؿ وغير 

 ظاىرة مغطاة بالرخاـ البي .

 

بيف مممس الرخاـ عمى  اختمؼ المممس المممس
كامؿ الواجية وبيف مممس الخشب في 

الرواشيف والشبابيؾ وكذلؾ مممس 
 الزجاج.

تعدد األلواف بيف الموف البي  الفاتح  األلواف
وىو لوف الرخاـ تـ تغطيو الواجية 
بو وكذلؾ لوف الخشب البني ولوف 

 الزجاج الشفاؼ.

 
 93ف نخظائض انرشكٛم انؼًشاَٙ نًذُٚح طُؼاء انمذًٚح، ص : د.يسًذ أزًذ عالو انًزتسٙ، ذٕطٛالمصدر

 :) تعميمي مبنى ( القرى أـ جامعة شركة  3-2-4
 بمكة المكرمة القرى أـ جامعة ( تحميؿ معماري ومادي لمبنى شركة9 -4)جذول

 بمكة المكرمةالطابع المعماري 
 بمكة المكرمة القرى ـأ جامعة شركةمعماري ومادي لمبنى تحميؿ 

 التكويف المعماري السائد 1 المعماريتأثير تكنولوجيا البناء المعاصرة عمى الطابع 

ات
فتح

ال
 

 النوافذ
نوافذ زجاجية مريعة وبسيطة الشكؿ 
حوليا إطارات مف األلومنيـو مطمي 

 بالموف األبيض.

 

 الرواشيف

وحدات مف األلومنيـو مريعة وبسيطة 
ابيؾ الزجاجية تعطي الشكؿ عمى الشب

إيحاء مبسطا بشكؿ الرواشيف 
 والمشربيات بعد تجريدىا.

المداخؿ الرئيسية كبيرة جدا ومؤكدة بعدة  المداخؿ
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 بمكة المكرمةالطابع المعماري 
 بمكة المكرمة القرى ـأ جامعة شركةمعماري ومادي لمبنى تحميؿ 

عوامؿ والمداخؿ الثانوية صغيرة 
 وجميعيا بيا حميات وزخارؼ معاصرة

 العقود
عقود مدببة وجردة بوحدات مف 
 االلومنيـو تعطييا طابعا معاصرا.

 

الع
رزة

البا
صر 

نا
 

 األبراج
أبراج اليواء مثؿ الموجودة في منطقة 
الخمي  العربي كبيرة جدا وىي في بداية 

 ونياية الممر األكاديمي.

 المالقؼ
عبارة عف أبراج اليواء الموجودة في 

 أعمى الممر األكاديمي.

مية
جمي

 الت
صر

عنا
ال

 

 الزخارؼ
زخارؼ معاصرة مف واحدات االلومنيـو 

خاـ وىي بأشكاؿ ىندسية وكذلؾ بالر 
 متنوعة وأشكاؿ فراغية متعددة.

 

 الحميات
حميات مف الخرسانة المسبقة الصب 
 وكذلؾ بااللومنيـو وبأشكاؿ معاصرة.

واجيات بسيطة لـ يظير عمييا وحدات  المكمالت
 إضافية او مكممة.

ية
واج

ـ لم
العا

ف 
كوي

الت
 

 خط السماء
خط السماء مستقيـ عدا بروز أبراج 
اليواء والمداخؿ الرئيسية التي تكسر 

 الممؿ.

المغمؽ 
 والمفتوح

لالحتياج  كبيرة السد إلى المفتوح نسبة
ألكبر قدر مف اإلضاءة كوف وظيفة 

 المبنى تعميمية.

 خط القطاع
خط القطاع مستو وال يوجد أي بروز 

 ألي دور عف األخر.
 التعبير المادي السائد 2 عماريالمتأثير تكنولوجيا البناء المعاصرة عمى الطابع 

ير 
تعب

ر ال
اص

عن
دي

لما
ا

 

مادة البناء 
 االساسية

مادة البناء االساسية ىي مف الخرسانة 
مسبقة الصب وىي ظاىرة كما ىي 
بدوف تغطيتيا بالبياض او أي مواد 

  أخري.
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 بمكة المكرمةالطابع المعماري 
 بمكة المكرمة القرى ـأ جامعة شركةمعماري ومادي لمبنى تحميؿ 

دي
لما

ر ا
عبي

 الت
صر

عنا
 

 المممس

اختمؼ المممس بيف الخرسانة الخشف 
الزجاج الناعـ والقاسي وبيف مممس 

وكذلؾ مممس االلومنيـو بإضافة الي 
  مممس الرخاـ.

 األلواف

األلواف الخارجية فاتحة ومتعددة وىي 
الموف البي  وىو لوف الخرسانة الممونة 
وكذلؾ جزء مف المبنى بموف الخرسانة 
الرمادي كما يوجد لوف بني وبنسب 
قميمة جدا وىي الرخاـ الموجود اسفؿ 

ف االبيض في االلومنيـو الحوائط والمو 
 ولوف الزجاج الشفاؼ.

 

 97: د.يسًذ أزًذ عالو انًزتسٙ، ذٕطٛف نخظائض انرشكٛم انؼًشاَٙ نًذُٚح طُؼاء انمذًٚح، ص المصدر

 :) سكني )مبنى خاص منزؿ  4-2-4
 كرمةبمكة الم) سكني )مبنى خاص ( تحميؿ معماري ومادي لمبنى منزؿ11 -4)جذول

 بمكة المكرمةالطابع المعماري 
 بمكة المكرمة) سكني )مبنى خاص منزؿمعماري ومادي لمبنى تحميؿ 

 التكويف المعماري السائد 1 المعماريتأثير تكنولوجيا البناء المعاصرة عمى الطابع 
ات

فتح
ال

 

 النوافذ
نوافذ خشبية ذات فتحات ضيقة 

 لتحقيؽ الخصوصية .

 

 الرواشيف
بيرة بارزة عف المبنى بأحجاـ ك

وبيا زخارؼ جميمة ومتعددة ومف 
 الداخؿ يمكف الجموس عمييا.

 المداخؿ

ذات أشكاؿ متعددة وبأحجاـ 
متفاوتو وبيا زخارؼ مف الجبس 
 كما نا االبواب مزخرفة أيضا.

 صر البارز
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 بمكة المكرمةالطابع المعماري 
 بمكة المكرمة) سكني )مبنى خاص منزؿمعماري ومادي لمبنى تحميؿ 

مية
جمي

 الت
صر

عنا
ال

 

 الزخارؼ
زخارؼ متنوعة مف الجبس 

والخشب والحديد وىي زخارؼ 
  تية وىندسية.نبا

 الحميات
زخارؼ متنوعة مف الجبس 

والخشب و الحديد وىي زخارؼ 
 نباتية وىندسية.

 
 المكمالت

الشوابير الموجودة في الدراوي 
اعطتيا جماال مميزا عف غيرىا 
مف العمائر مشغوالت حديدية 

 كوابيؿ الرواشيف..الخ

اـ 
 الع

ويف
لتك

ا
ية

واج
لم

 

 تكسرمتميز خط السماء  خط السماء

 

المغمؽ 
 والمفتوح

نسبة المفتوح الى السد كبيرة ومغطاة 
بالررواشيف لمخصوصية وكاف ذلؾ 

 .لإلضاءة
 ومستو. غير متدرج يوجد بعض خط القطاع

 التعبير المادي السائد 2 المعماريالطابع تأثير تكنولوجيا البناء المعاصرة عمى 

دي
لما

ر ا
عبي

 الت
صر

عنا
 

مادة البناء 
 ةاالساسي

مادة البناء األساسية ىي الخرسانة 
المسمحة وىي مغطاه بالكامؿ وغير 
ظاىرة مغطاة بالبياض وجزء منيا 

 بالرخاـ الرمادي.

 

اختمؼ المممس بيف مممس الرخاـ  المممس
والبياض وبيف مممس الخشب في 
الرواشيف والشبابيؾ وكذلؾ مممس 

 الزجاج.
 بيضاألاأللواف بيف الموف  تتعدد األلواف

تـ تغطيو الواجية  البياضوىو لوف 
بو وكذلؾ لوف الخشب البني ولوف 

ولوف الرخاـ  الزجاج الشفاؼ
 .الرمادي

 111: د.يسًذ أزًذ عالو انًزتسٙ، ذٕطٛف نخظائض انرشكٛم انؼًشاَٙ نًذُٚح طُؼاء انمذًٚح، ص المصدر
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 :الحفاظ عمى الطابع المعماريالغربية في  التجارببعض  3-4
 التجربة اليولندية فى التعايش مع التراث : 1-3-4

شخص عمى  400مميوف نسمة، حيث تبمغ الكثافة السكانية  14يبمغ عدد السكاف فى ىولنده       
الكيمو متر مربع ،وبعبارة اخر  يمكف القوؿ بأف ثمث السكاف يعيشوف فى مدف يزيد تعداد كؿ منيا 

شخص ومف  20.000عدادىا اكثر مف شخص وأف الثمثيف يعيشوف فى مدف ت 100.000عف
الطبيعى االيكوف فى ىذا شئ غير عاد  الف ىناؾ فى العالـ مناطؽ تتزاحـ فييا المدف الكبيرة 
.ولكف الحالة تصبح خطرة حيف يكوف مسطح االرض محدودا، وحيف تكوف طاقة االيواء مف 

ى الالـز لتوازنيا . وىذا ىو الضيؽ بحيث التتيح لجماىير المدف المتزاحمة فى مجاؿ التوسع الطبيع
 السبب فى اف التخطيط االقميمى لو اىميتو الحيوية فى ىولنده.

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مساكف األشجار في روترداـ : المعماري بايت بموـ( 22 _4) شكؿ
 س٘ ٔذسذٚذ انمٛى انًشذثطح تٓافٙ ذمٛٛى يظادس انرشاز انًؼًا ذداسب ػانًٛح، ْاشى ػثٕد انًٕعٕ٘: د.المصدر
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وقد كاف لمبيئة الطبيعية الجغرافية تأثيرات قوية في ىولندة. فقد كانت ىولندة عبارة عف دلتا عريضة 
ذات انيار كبيرة تجر  فوؽ أراضى مسطحة ومنخفضة . وكانت الشواطئ الساحمية فى مواجية 

كاف اليولنديوف يستعمموف الماء في أغراض البحر تعززىا الكثباف الرممية العالية في الغرب . و 
جسر . وترتفع عمى ضفاؼ ىذه  1000قناة مائية و 500عديدة . وفى أمسترداـ وحدىا توجد 

القنوات القصور الفخمة التي كانت ممموكة ألمراء التجار فى القرنييف السابع عشر والثامف عشر. 
جديدة تشيد عمى القدرات اإلبداعية وتحيط فى وسط المدينة المعروؼ والقديـ مناطؽ سكنية 

 لممعماري اليولندي المعاصر .
   : خالصة التجربة اليولندية 
بالرغـ مف األمثمة القميمة التي سقناىا عف العمارة اليولندية .وىى عبارة عف مشروعات تعبر        

ليا التراثية عف العمارة المالئمة لمطبيعة البشرية وبمقياس انسانى ، واحتفظت بكثير مف أشكا
ووفرت االختالؼ والتنوع المصحوب بعالقة قوية بيف الفرد والمجتمع وىناؾ اتجاه يقوده المعماري . 

ولكي يحيى )ويبر( ويجدد المدف اليولندية نجده يطرح التماسا    Carel  Weaberوالمخطط 
 لمموضوعية المنيجية في العمارة وتخطيط المدف .

 

 
 مركز زويممى المعمارى فاف ايؾ مع ثيوبوشدمج المشروع مع الييكؿ العمرانى القائـ فى المنطقة التاريخية( 23 _4) شكؿ
 فٙ ذمٛٛى يظادس انرشاز انًؼًاس٘ ٔذسذٚذ انمٛى انًشذثطح تٓا ذداسب ػانًٛح، ْاشى ػثٕد انًٕعٕ٘: د.المصدر
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القياـ برحمة فى اعماؿ )كاريؿ ويبر ( ومف رأيو اف المدف يجب أف يصنعيا مخططو المدف . و 
عمؿ يحتاج الى جيد ، فمو انتاج مميز ومعظمو فى قطاع االسكاف االشتراكى .ومف االعماؿ 

وحدة مف وحدات اإلسكاف  549ويشتمؿ عمى  (paperelip)المعروفة فى روترداـ مايسمى 
ية المنيجية حيف كمفو االشتراكي .وقد وضع )ويبر( مؤخرا تعبيرا يكاد يكوف مطمقا عف موضوع

مخطط عاـ لمدينة )فينسربولدر( وىى مف ضواحي أمسترداـ. مجمس مدينة أمسترداـ بوضع 
  Cerdaويستوحي ويبر تخطيط المدف مف القرف التاسع عشر مشيرا إلى المخطط الذي وضعو 

 ـ . 1859لمدينة برشمونة فى عاـ
خاصة مف جيؿ الشباب ،يروف في أعماؿ وفى ىذه المناقشات يبدو اف كثيرا مف المصمميف ، وب 

Rem  Koolhaas   ومكتبو تجديدا حقيقيا فى العمارة .والتخطيط العمراني .ولحسف الحظ فأف
Koolhaas   أصبح في السنوات األخيرة يشكؿ منبيا ىاما لمعماري وطنو أيضا . وعندما واجيت

ر ( واجيت الدعوة أيضا إلى كوؿ بمدية أمسترداـ الدعوة إلى ويبر لتصميـ ضاحية ) فينسر  بولد
العمراني لمشروع أخر مف مشاريع اإلسكاف العاـ فى موقع كاف  طىاس ليتولى مسؤولية التخطي

صالح السفف بالقرب مف أمسترداـ . وقد طبؽ مدخال جديدا لبرنام   حوضا وترسانة لصناعة وا 
قائمة ، مما أسفر في النياية عف االحتياجات شبييا بالسيناريو وبدراسة دقيقة لمبيئة العمرانية ال

عف  Koolhaasوحدة سكنية ذات طابع ريفى . ويقوؿ   1375وضع مخطط عاـ يشتمؿ عمى 
مشروعو. ) مف الميـ جدا اف نقـو بشئ متزف ومعقوؿ وطبيعى . واذا كاف ليذا المخطط العاـ مف 

اوبحمـ إقامة يوتوبيا  مزيو فيى انؾ تستطيع اف تسير فى ىذه الشوارع دوف أحساس بطموح معماري
وفى مجمؿ القوؿ اف الحكومية ، كانت واعية بالتعاوف مع المعمارييف لموصوؿ الى ، اجتماعية(

مشروعات ذات طابع محمى وخصوصية ، معترفة باإلرث الحضاري السابؽ . ولـ يكف ىدفيا 
 شكؿ جمالى .بالدرجة االولى مجرد توفير وحدات سكنية بأقؿ التكاليؼ ، التحمؿ ا  طابع او 

 التجربة االمريكية فى التعايش مع التراث :  2-3-4
الواليات المتحدة االمريكية التى بدأت تنطمؽ بشكؿ اساسى بعمارة معاصرة مف االنيات التى ولدت 

لعمارة محمية ناجحة ، واحترموا مسألة الحفاظ عمى فييا ، احتضنت معمارييف كبار وضعوا اسسا
،  (Finegold)  يمة .ومف امثاؿ اولئؾ ىو المعمار  المتميز )فايف غولد(المراكز والمبانى القد

 والذ  كمؼ بتطوير مصنع لمسفف قديـ فى بوسطف ، وتحويمو الى منطقة سكنية.    
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 الموقع العاـ( 24 _4) شكم

 انًؼًاس٘ ٔذسذٚذ انمٛى انًشذثطح تٓافٙ ذمٛٛى يظادس انرشاز  ذداسب ػانًٛح، ْاشى ػثٕد انًٕعٕ٘: د.المصدر

 
ـ 1800يرجع تاريخ إنشاء الترسانة البحرية بمدينة بوسطف بوالية ماساتشوستس األمريكية الى عاـ 

ولكنيا توقفت عف نشاطيا تدريجيا خالؿ الستينات والسبعينات مف القرف الماضي وتشغؿ منشأتيا 
مف  كبيرا الترسانة القديمة وراءىا عددامسطحا مف األرض يبمغ نحو مائة فداف . وقد خمفت 

المباني في حالة جيدة باإلضافة الى تمتعيا بأىمية تاريخية كما اف الكثير مف ىذه المباني تمتع 
بقيمة جمالية عالية .وقد قاـ المعماري "فايف غولد" الذي كاف يعمؿ كبيرا لممخططيف في جياز 

حويؿ مجمع ترسانة الى مجاورة سكنية بحيث تطوير بوسطف بوضع خطة رئيسية طويمة األجؿ لت
يتـ المحافظة عمى المباني التي تكوف فى حالة جيدة وتشتمؿ الخطة فى مرحمتيا األولى عمى 
اإلسكاف ثـ تمييا مرحمة التطوير التجاري ثـ الثقافي وتضـ . المرحمة األولى التي تـ انجازىا بالفعؿ 

قديمة كانت عمى عيد الترسانة القديمة تحتو   وسميت مساكف كونستتيوش خمسة مباني صناعية
عمى مسبؾ وعمى ورشة ماكينات فتحولت فى التصميـ الجديد إلى مساكف مكونة مف أربعة وحدات 
سكنية باإليجار باإلضافة إلى مرأب لمسيارات، والى جانب ذلؾ قاـ المكتب المعماري بتصميـ 

بواجيتو المكسوة بالجرانيت ويطؿ عبر الشارع الخدمات التجارية بحيث تشغؿ مبنى مجاورا متميزا 
عمى منتزه كبير كجزء مف منطقة ىامة . ولقد كانت المحددات التصميمية اليامة فى عممية التجديد 
والتطوير ، تعتمد عمى الحفاظ بقدر اإلمكاف عمى الطابع الخارجي لممباني والمنشآت التي يرجع 

التاسع عشر إلى  أربعينات القرف العشريف. ومف ىذه  تاريخيا الى حقبة تمتد مف خمسينات القرف
ويقعاف عمى مرسى اليخوت بمرفأ بوسطف ، ويتميز  Neo-Georgianالمباني مبنياف عمى الطراز 

احدىا بالعقود الضخمة بالزوايا الخارجية المبنية بالحجر ، اما المبنى االخر فيتميز بجدرانو 
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كبيرة مما يجعميما يستحقاف ادراجيما فى السجؿ القومى ىمية الزجاجية الطويمة ، وليذاف المبنياف أ
 .لالماكف التاريخية

 
 المبانى القدية الواقعة عمى مرسى الياخوت( 25 _4) شكم

 فٙ ذمٛٛى يظادس انرشاز انًؼًاس٘ ٔذسذٚذ انمٛى انًشذثطح تٓا ذداسب ػانًٛح، ْاشى ػثٕد انًٕعٕ٘: د.المصدر

 

ؼ التصميـ الحديث إلى الحفاظ عمى طابع المباني الصناعية القديمة مع العمؿ عمى إنشاء وييد
بيئة سكنية جديدة.ولقد استمـز التعديؿ فى التصميـ، القياـ بعمميات ىدـ نت  عنيا الكشؼ مف جديد 

ء ممر عف الواجيات الداخمية المبنية مف الطوب والتى تتميز بوجود العقود المرتفعة كما اعيد بنا
يربط بيف المبنييف بأالضافة الى انو تـ المحافظة  مكوف مف العقود المبنية بالطوب الذ  كاف قديما 

الحديد استخداـ فى تغطية الفناء الجديد .اما المبنياف ذاتا الزوايا الخارجية  عمى جمالوف مف 
بحيث يضـ السقؼ  قامت البحرية بتعديؿ احدىما الحجرية وليما سقفاف مائالف متماثالف فمقد 

وىى المراوح التى تضاىى اجيزة  ( ويعموىا مراوح لمتيوية Foldedفتحات بارزة بشكؿ متعرج )
مشابية فوؽ سقؼ المبنى المستطيؿ ، وىى حاليا ليس ليا غرض وظيفى ولكف تـ المحافظة عمييا 

قديمة .وتشكؿ الواجية لشكميا الجمالى البارز وألشارتيا التاريخيةالى المنطقة البحرية الصناعية ال
الطويمة لمساكف كونستتيوش خمفية تشاىد مف المنتزه القومى لممدينة ولقد بذلت مجيودات كبيرة 
لترميـ الواجيات الزجاجية ولكف اد  تقسيـ النوافذ طويال بقوائـ طويمة الى عدـ امكانية تركيب 

لزجاجى الجديد فمقد لجأ المعماريوف الواح زجاجية مزدوجة او امكاية التيوية .اما بالنسبة لمحائط ا
ثالثة ادوار فى الداخؿ فى حيف اف المبنى  الى تكرار النسب القديمة فى الواجية التى توحى بوجود

شقة .بما فى ذلؾ  367المطور بو ستة ادوار فى الواقع ، فمقد تـ اضافة ثالثة ادوار  تشتمؿ عمى 
لالفادة مف القدرات  (Triplex)ثة مستويات والشقؽ ذات الثال (Duplex)لمستوييف  الشقؽ ذات

 االنشائية التى توفرىا المبانى القائمة فى استيعاب االحماؿ الثقيمة .
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 مبانى مف الطراز الجورجى الجديد مف القرف التاسع عشر( 26 _4) شكم

 ادس انرشاز انًؼًاس٘ ٔذسذٚذ انمٛى انًشذثطح تٓافٙ ذمٛٛى يظ ذداسب ػانًٛح، ْاشى ػثٕد انًٕعٕ٘: د.المصدر  

قدما الى 60ومف اىـ التعديالت الداخمية التى تمت ىو تحويؿ الفراغ الصناعى الذ  يبمغ ارتفاعو 
قدما النو يربط مابيف مبنييف . والستغالؿ  700، يبمغ طوؿ احدىا  (Atriums)عدة ساحات 

اجزاء بمصاعد زجاجية وكبار  لممشاة كما اضيفت الفراغ اليائؿ بمقياس سكنى تـ تقسيمو الى 
شرفات صغيرةالى الشقؽ التى بمستو  الشارع . وتشكؿ الوحدات السكنية ثالثة جوانب لفناء 
منسؽ، حيث تكوف الفناء بعد ازالة بعض المبانى الصناعية التى كانت قائمة بيف المبنييف ذو  

مجموعة مف الجمالونات وىى تظير كعنصر زخرفى  الزوايا الخارجية الحجرية. كما تـ االبقاء عمى
. اما الواجية الطولية لممبنى الذي يحتو  عمى الوحدات السكنية والذ  يدم  اثنيف مف المبانى 

  الصناعية القديمة فتطؿ عمى منتزه المدينة الجديدة .

         
 ود الضخمة وجوانب المبنى مف الحجريتميز المبنى القديـ بوجود العق( 27 _4) شكم

 فٙ ذمٛٛى يظادس انرشاز انًؼًاس٘ ٔذسذٚذ انمٛى انًشذثطح تٓا ذداسب ػانًٛح، ْاشى ػثٕد انًٕعٕ٘: د.المصدر  
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 التجربة الكندية فى التعايش مع التراث: 3-3-4 
لمناطؽ مميوف نسمة تقريبا.ويعيشوف فى المدف وا 25الكنديوف شعب حضري يبمغ تعدادىـ      

المستوطنة فى الجزء الجنوبي الذي يمثؿ عشر مساحة ىذه االراض الشاسعة والتى تبمغ مساحتيا 
 الفا مف الكيمو مترات المربعة. 997مميوف و 9

 
 مف اعماؿ دوجالس كرديناؿ فى البيرتا كنيسة سانت مارى( 28 _4) شكم

 فٙ ذمٛٛى يظادس انرشاز انًؼًاس٘ ٔذسذٚذ انمٛى انًشذثطح تٓا اسب ػانًٛحذد، ْاشى ػثٕد انًٕعٕ٘: د.المصدر  

 السور الضخـ الذى يحيط بمدينة لويس بورخ التاريخية( 29 _4) شكم

 فٙ ذمٛٛى يظادس انرشاز انًؼًاس٘ ٔذسذٚذ انمٛى انًشذثطح تٓا ذداسب ػانًٛح، ْاشى ػثٕد انًٕعٕ٘: د.المصدر  
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 احد النماذج الناجحة لمعمارة االقميمية فى كندا وىى مبنى كنيسة فى )ساف بونيفاس(( 31 _4) شكم

 فٙ ذمٛٛى يظادس انرشاز انًؼًاس٘ ٔذسذٚذ انمٛى انًشذثطح تٓا ذداسب ػانًٛح، ْاشى ػثٕد انًٕعٕ٘: د.المصدر  

 

حيث كانت  -ارية مف دوؿ أوروبا الوطف األـ لسكانيااستوردت كندا عمى مر التاريخ الطرز المعم
كندا مجرد أراضى ممتدة ذات طبيعة جغرافية ومناخية مميزة. أما مف الناحية الحضارية والثقافية 

 دبأف عمارة الينو –يكاد يكوف عاـ –فكانت وعاءا خاويا.....وبالرغـ مف انو اصبح ىناؾ ايماف 
ئمةلمظروؼ االيكولوجية لممنطقة اال اف المستوطنيف كانت مال  Igloos   &  Tepeesالحمر 

نقموا معيـ اساليب البناء الخاصة بأوطانيـ االصمية .... تمثمت ىذه الطرز فى البداية فى االسقؼ 
المائمة والحوائط المبنية بالحجر المنقولة عف العمارة الفرنسية فى العصور الوسطى وذلؾ فى 

المبنية مف الخشب عمى الطراز االنجميز  فى المقاطعات  مقاطعة كويبؾ الفرنسية والمبانى
االنجميزية ،وفى مرحمة اكثر تطورا اعتمد تصميـ المبانى العامة عمى االسس المعمارية التى 

وبالطبع فأف عدـ مالءمة مواد البناء وعدـ توافر االيد  العاممة   Vignola  Polladiaوضعيا و
قد أوجبت بعض التغيرات فى الطراز االوروبى المنقوؿ.... الحرفية واختالؼ الظروؼ المناخية 

وفى نفس الوقت اخرجت الخبرات المحمية مستو  ادنى مف التصميـ ، وقد وضعت ىذه الظروؼ 
مجتمعة النموذج لألجياؿ التالية..... وبذلؾ يمكف القوؿ بأف أىـ ماقدمتو العمارة الكندية فى ىذه 

ية ىو تعديؿ الطرز المستوردة مف اوروبا والوصوؿ بيا الى المستو  الفترة التاريخية لمعمارة العالم
 االقميمى .

بدأت العمارة الكندية فى الفترة االخيرةيأخذ طابعا خاصا بيا. وال يرجع ىذا فقط لممواىب المعمارية  
– Internationalismالفذة التى ظيرت فييا فى الفترة األخيرة ولكف يرجع اساسا لمنظرة التقدمية 

Post  التى بدأت تظير فى كندا والعالـ بأسره ...... وذلؾ بعد انتشار االتجاه العالمى الحديث 
International  Style  الذ  ناد  بتطبيؽ نفس أسس التقييـ عمى جميع المبانى بدوف االىتماـ
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دوؿ تبدع بالظروؼ البيئية المحمية لإلقميـ .... وقد اد  ىذا الطراز الى تقسيـ دوؿ العالـ الى 
سنة الماضية ،اال  300واخر  تنقؿ عنيا... ولقد عانت كندا مف ىذا االستعمار الثقافي طواؿ اؿ

أف ىذا الوضع قد تغير بحيث أصبحت كند امف الدوؿ الرائدة فى مجاؿ الالمركزية او االقميمية 
 .وبدوف اف يكمفيا ذلؾ اعباء اقتصادية كبيرة

ف المتوقع اف تمعب كندا دورا ىاما فى تطوير مفيوـ ماأطمؽ ونظرا لموضع االقتصادي المنتعش فم
المية الى المحمية او وىو االتجاه بالعمارة بعيدا عف الع   Internationalism –Postعميو 

ومع خروج كندا عف نظاـ المستوطنات التى غالبا مافرضت بالقوة العسكرية او أقاميا االقميمية، 
وف الطابع االنسانى عمى مدنيـ وقد نت  عف ىذا االىتماـ باالنساف المستثمريف..بدأ الكنديوف يفرض

مجموعة مف المشروعات الرائدة مثؿ مشروع المركز البريطاني فى فانكوفر حيث شارؾ السكاف فى 
تصميـ المجاورة السكنية .وثمة محاوالت متزايدة تبذؿ لمحفاظ عمى او اعادة استخداـ او دم  

سي  العمرانى مثؿ مشروع البنؾ الكندي فى أوتاوا ومشروع تجديد جزيرة المبانى التاريخية فى الن
جرافيؿ فى فانكوفر الذ  اعاد صياغة دور المعمار  فى تصميـ البيئة المحمية ،فمـ يعد دور 
المعمار  مقصورا عمى تصميـ مبانى جديدة تعكس النظريات المعمارية المعاصرة ..... بؿ تعد  

عادة الحياة إلييا وذلؾ تأكيدا عمى اف نجاح العمؿ المعمار  ذلؾ الى االىتماـ بالمب اني القائمة وا 
اليعتمد عمى التشكيؿ ولكف عمى مد  استجابة مستخدمى المبنى معو ، فالعمارة ىى تفاعؿ 

 المعمار  مع المبنى والناس.
 خالصة التجربة الكندية :

مالئمة لظروفيا الخاصة آما اآلف فقد استوردت كندا عمارة اآلخريف مما أورثيا عمارة ضعيفة غير 
بدأت الرؤية تتضح كغيرىا مف الدوؿ العالـ بدأت كندا تتخمص مف ىذا االستعمار الثقافى السابؽ 
االانيا تحاوؿ االحتفاظ بالروابط التاريخية الحضرية بالرغـ مف عدـ وجود تاريخ مسجؿ ليا قبؿ 

 200يا امريكا التى مرت بيذه المرحمة منذو االستيطاف االستعماري وىى تتفؽ فى ذلؾ مع جارات
عاما تقريبا عندما بدأت فى وضع اسموب حياة خاص بيا ونجحت فى ذلؾ وقد استطاعت المدف 
واالقاليـ الكندية تأكيد مالمح معمارية الخاصة ومميزة ليا مثؿ ماحدث فى مدينة تورنتو ومدينة 

ست المالمح المعمارية الناتجة كانعكاس لممؤثرات فانكوفو وأقاليـ البراري عمى وجو المثاؿ كميا عك
 الجغرافية والمناخية والتاريخية ألجزاء اليامة فى كندا.
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 الخامسالفصؿ 
 منيجية الدراسة

 تمييد: 
 أسموب الدراسة: 1-5
زة دراسة تحميمية أثر تكنولوجيا مواد البناء المعاصرة عمى الطابع المعماري لمباني السكنية في مدينة غ2-5 

 )اختيار المباني عشوائية (: 
أخذ أراء المختصيف في أثر تكنولوجيا مواد البناء المعاصرة عمى الطابع المعماري لمباني السكنية في   3-5

 : مدينة غزة )استبياف( 
 الدراسة: مني :  1-3-5
 : مجتمع الدراسة: 2-3-5
 : عينة الدراسة: 3-3-5
 : خطوات بناء االستبانة: 4-3-5
 : أداة الدراسة: 5-3-5
 : صدؽ االستبياف: 6-3-5
 : ثبات االستبياف: 7-3-5
 اإلحصائية المستخدمة: األساليب:  8-3-5

 :الخالصة
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 :تمييد
جراءاتيا محورا  رئيسيا  يتـ مف خاللو انجاز الجانب التطبيقي مف الدراسة،  تعتبر منيجية الدراسة وا 

ت المطموبة إلجراء التحميؿ اإلحصائي لمتوصؿ إلى النتائ  وعف طريقيا يتـ الحصوؿ عمى البيانا
التي يتـ تفسيرىا في ضوء أدبيات الدراسة المتعمقة بموضوع الدراسة، وبالتالي تحقؽ األىداؼ التي 

 تسعى إلى تحقيقيا. 
حيث تناوؿ ىذا الفصؿ وصفا  لممني  المتبع ومجتمع وعينة الدراسة، وكذلؾ أداة الدراسة 

، ومد  صدقيا وثباتيا، كما يتضمف وصفا  وكيفية بنائيا وتطويرىاطريقة إعدادىا المستخدمة و 
لإلجراءات التي تـ إتباعيا في تصميـ أداة الدراسة وتقنينيا، واألدوات التي تـ استخداميا لجمع 
بيانات الدراسة، وينتيي الفصؿ بالمعالجات اإلحصائية التي استخدمت في تحميؿ البيانات 

 نتائ ، وفيما يمي وصؼ ليذه اإلجراءات.واستخالص ال
 :الدارسة منيجية 1-5

بنػػػاء  عمػػػى طبيعػػػة الدراسػػػة واألىػػػداؼ التػػػي تسػػػعى إلػػػى تحقيقيػػػا فقػػػد تػػػـ اسػػػتخداـ المػػػني  الوصػػػفي 
كما توجد في الواقع وييتـ بوصػفيا وصػفا  دقيقػا   التحميمية الظاىرةالتحميمي، والذي يعتمد عمى دراسة 

المتعمقػة بالظػاىرة مػف  تيفيا  وكميػا ، كمػا ال يكتفػي ىػذا المػني   بجمػع المعمومػاويعبر عنيا تعبيرا  ك
أجػؿ استقصػػاء مظاىرىػػا وعالقاتيػػا المختمفػػة، بػػؿ يتعػداه إلػػى التحميػػؿ والػػربط والتفسػػير لموصػػوؿ إلػػى 

 استنتاجات يبني عمييا التصور المقترح بحيث يزيد بيا رصيد المعرفة عف الموضوع.

 أساسيف: منيجيفمى وقد تـ االعتماد ع
اختيار عينات مف المباني السكنية في مدينة غزة وتحميؿ أثر تكنولوجيا : حيث تـ األوؿ المنيج

استفادة مف عمؿ الجداوؿ السابقة في مواد البناء المعاصرة عمى الطابع المعماري لمدينة غزة، وذلؾ 
معماري السائد الذي يتألؼ مف تحميؿ عناصر المبني مف خالؿ تقسيميا الي قسميف األوؿ تكويف ال

)الفتحات والعناصر التجميمية والتكويف العاـ لمواجيات(، وثانيا التكويف المادي السائد والذي يتألؼ 
مف ) عناصر التعبير المادي )المممس واأللواف ومواد البناء(( في تحميؿ واقع المباني السكنية في 

 مدينة غزة كحالة دراسية.
: ولمعالجة الجوانب التحميمية لموضوع الدراسة فقد تـ االعتماد عمى ساعدالثاني والم المنيج

في البحث، واستخدمت في جمع البيانات األولية، وقد صممت استبانة  مساعدةاالستبانة كأداة 
ليذا الغرض، كأداة مساعدة لتفسير بعض النتائ .  خصيصا  
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 مواد أثر تكنولوجيا قائمةلمباني السكنية ال دراسة تحميمية: األولى المنيجية 2-5
 :عمى الطابع المعماري بمدينة غزة البناء المعاصرة

المباني استخداـ تكنولوجيا مواد بناء المعاصرة في  حيث مفالمباني  بعض نستعرض يمي وفيما
 13 اختيار تـ حيث ،لمدينة غزة المعماري لمطابع المشاريع ىذه تأصيؿ مد  تحميؿ مع السكنية،
بحيث تـ اختيار ىذه المباني السكنية مف خالؿ حداثتيا في البناء  في مدينة غزة قائمة مشاريع

مدينة غزة وآلية  فيواستخداميا لمواد البناء المعاصرة وكانت ألية اختيار ىذه المباني عشوائية 
دراسة ىذه المباني مف خالؿ تكوينيف رئيسيف وىما التكويف المعماري السائد والتكويف المادي 

 :السائد
 

 بمدينة غزة لمباني السكنية الطابع المعماريتأثير تكنولوجيا البناء المعاصرة عمى 
 القائمة لدراسة أثر تكنولوجيا البناء المعاصرة لمباني السكنية المشاريعبعض اختيار 

  عمى الطابع المعماري بمدينة غزة 

1 
 

  9برج ظافر

ؽواتك 11تشج عكُٙ يكوٌٕ يوٍ 

ٛس ذوى ٔٚمغ فٙ شاسع اندالء، ز

اعوووووووورخذاو ذكُٕنٕخٛووووووووا تُوووووووواء 

انًؼاطوووشج يوووٍ خوووالل األنوووٕاذ 

االنًَٕٛوووٕو راخ انهوووٌٕ انفؼوووٙ 

انفاذر ، َاػى انًهًظ، ٔاعورخذاو 

انضخوووواج انؼوووواكظ ػهووووٗ ؽووووٕل 

 انًثُٗ.

 

2 
 

  برج الوطف

ؽواتك 12تشج عكُٙ يكوٌٕ يوٍ 

ٔٚمغ فٙ شاسع اندالء، زٛس ذوى 

اعوووووووورخذاو ذكُٕنٕخٛووووووووا تُوووووووواء 

اذ انًؼاطوووشج يوووٍ خوووالل األنوووٕ

االنًَٕٛوووٕو راخ انهوووٌٕ انفؼوووٙ 

انفاذر  ٔانغايك ٔانهٌٕ األزًوش، 

َاػى انًهًظ، ٔاعرخذاو انضخواج 

انؼاكظ فٙ انُٕافز انًثُٗ يُفشدا 

ٔاخوووووووووشٖ يرظوووووووووهح ؽٕنٛوووووووووح 

 ٔػشػٛح.
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3 
عمارة 
 الماسة
 

ػًاسج عكُٛح يكٌٕ يوٍ اسػوٙ 

ؽٕاتك عكُٛح، زٛس 5ذداس٘، ٔ

ذووووى اعوووورخذاو ذكُٕنٕخٛووووا تُوووواء 

خوووالل األنوووٕاذ انًؼاطوووشج يوووٍ 

االنًَٕٛوووٕو راخ انهوووٌٕ انفؼوووٙ 

انفاذر  ٔانغايك ٔانهٌٕ األزًوش، 

َاػى انًهًظ، ٔاعرخذاو انضخواج 

انؼووووواكظ فوووووٙ انُٕافوووووز انًثُوووووٗ 

 يُفشدا.

 

4 
عمارة 
 خضير

ػًووواسج عوووكُٛح فوووٙ شووواسِ ػًوووش 

 5انًخراس )اندُذ٘(، يكَٕح يٍ 

ؽٕاتك، زٛس ذى اعرخذاو انسدش 

ؾ انمذعٙ انُاػى انًهًوظ ٔيرٕعو

انخشووووووَٕح، ٔاعوووووورخذاو َٕافووووووز 

ػاكغوووح صسلووواء انهوووٌٕ يُفوووشدج، 

ٔاخوووووشٖ ؽٕنٛوووووح ػهوووووٗ ؽوووووٕل 

 انًثُٗ.

 

5 
عمارة 
 الغرباوي

ػًاسج عكُٛح فوٙ شواسع انُظوش 

ؽٕاتووك زٛووس ذووى  5يكَٕووح يووٍ 

اعوورخذاو اشووهخرح االٚطانٛووح راخ 

انهووووووووووٌٕ االصسق ٔاألتووووووووووٛغ، 

ٔاعوووورخذاو صخوووواج ػوووواكظ فووووٙ 

 انُٕافز انؼًاسج.

 

 عمارة سكنية 6

ػًاسج عكُٛح فوٙ شواسع انُظوش 

ؽٕاتووك زٛووس ذووى  5يكَٕووح يووٍ 

اعوورخذاو اشووهخرح االٚطانٛووح راخ 

انهوووووووووٌٕ انثشذموووووووووانٙ ٔانثُوووووووووٙ 

ٔاألتوووووٛغ، ٔاعووووورخذاو صخووووواج 

 ػاكظ فٙ انُٕافز انؼًاسج.
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7 
عمارة 
 اسطنبوؿ

ػًاسج عكُٛح فوٙ شواسع انُظوش 

 5يكَٕح يٍ اسػوٙ ذدواس٘ ٔ 

ؽٕاتك زٛس ذى اعرخذاو اشوهخرح 

ح راخ انهوووٌٕ انثشذموووانٙ االٚطانٛووو

ٔانثُووووٙ ٔاألتووووٛغ، ٔاعوووورخذاو 

صخووووواج ػووووواكظ فوووووٙ انُٕافوووووز 

 انؼًاسج.

 

 عمارة سكنية 8

ػًاسج عكُٛح فوٙ شواسع انُظوش 

ؽٕاتوك، زٛوس ذوى  5يكَٕوح يوٍ 

اعوورخذاو انسدووش انمذعووٙ انُوواػى 

انًهًووظ ٔيرٕعووؾ انخشووَٕح فووٙ 

انٕاخٓووووواخ، ٔاعووووورخذاو َٕافوووووز 

  ػاكغح صسلاء انهٌٕ .

 نيةعمارة سك 9

ػًاسج عكُٛح فوٙ شواسع انُظوش 

ؽٕاتوك، زٛوس ذوى  5يكَٕوح يوٍ 

اعوورخذاو انسدووش انمذعووٙ انُوواػى 

انًهًظ ٔ االنٕاذ االنًَٕٕٛو فٙ 

انٕاخٓوووووووح انشئٛغوووووووٛح، ٔتوووووووالٙ 

انٕاخٓووووووواخ شوووووووهخرح اٚطانٛوووووووح 

ٔاعوورخذاو َٕافووز ػاكغووح صسلوواء 

  انهٌٕ .

 عمارة سكنية 11

ػًاسج عكُٛح فوٙ شواسع انُظوش 

، زٛوس ذوى ؽٕاتوك 5يكَٕوح يوٍ 

اعوورخذاو انسدووش انمذعووٙ انُوواػى 

انًهًووظ ٔيرٕعووؾ انخشووَٕح فووٙ 

انٕاخٓووووواخ، ٔاعووووورخذاو َٕافوووووز 

ػاكغووح سيوواد٘ انهووٌٕ ٔاعوورخذاو 

صاخاج يرظم ؽٕنٛا ػهوٗ ؽوٕل 

 انًثُٗ زٛس اٌ انًثُٗ نّ َٓاٚح .
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11 
  عمارة
 الخالدي

 انشوٓذاءعكُٛح فٙ شاسع  ػًاسج

ؽٕاتوك، زٛوس ذوى  5يكَٕوح يوٍ 

انُاػى  انظخش٘دش اعرخذاو انس

فوٙ  ٔانمظواسج االٚطانٛوحانًهًظ 

انٕاخٓووووواخ، ٔاعووووورخذاو َٕافوووووز 

 .صسلاءػاكغح 

 

 عمارة سكنية 12

زٛووذس ػًوواسج عووكُٛح فووٙ شوواسع 

ؽٕاتك،  5يكَٕح يٍ  ػثذ انشفٙ

زٛووووووس ذووووووى اعوووووورخذاو انسدووووووش 

انُووواػى انًهًوووظ فوووٙ  انظوووخش٘

انٕاخٓووووواخ، ٔاعووووورخذاو َٕافوووووز 

ػاكغح ٔاعرخذاو صاخاج يرظوم 

 زٛس اٌ انًثُٗ نّ َٓاٚح . ؽٕنٛا

 

 برج الحمو 13

تووشج عووكُٛح فووٙ شوواسع انُظووش 

ؽٕاتوك، زٛوس ذوى  8يكَٕوح يوٍ 

اعوورخذاو انسدووش انمذعووٙ انُوواػى 

انًهًووووووووظ فووووووووٙ انٕاخٓوووووووواخ، 

ٔاعوووووووورخذاو َٕافووووووووز ػاكغووووووووح 

ٔاعرخذاو صاخاج يرظم ػوشع 

 انًثُٗ نّ َٓاٚح .
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 9برج ظافر .1
 9ظافر برجمعماري ومادي لمبنى تحميؿ 

 التكويف المعماري السائد 1 تأثير تكنولوجيا البناء المعاصرة عمى الطابع المعماري

ات
فتح

ال
 

 النوافذ
 ، وتأخذالمبنى ارتفاع بكامؿ زجاجية نوافذ

وىي عاكسة  المبنى، لكامؿ أفقية استطالة
 . وذات الموف األزرؽ

 

 المداخؿ
تواجدت  كما ، وشرفي كبير رئيسي مدخؿ

 . األخر  الصغيرة الجانبية اخؿبعض المد

 العقود
 عدـ استخداـ عقود بأشكاليا ىندسية المعروفة

. 

رزة
البا

صر 
عنا

ل
 

 األبراج
بارز غير  بشكؿ تصميمو تـ والمصاعد الدرج بيت
ال يظير عمى  منو أقؿ وبارتفاع المبنى سمت عف

 . الواجيات المبنى

 

 الشرفات
 تـ تزييف التي الطوابؽ في واضحا ذلؾ رْويظ

 .سمت الحوائط عف تبرز والتي بيا المبنى

مية
جمي

 الت
صر

عنا
ل

 

 الزخارؼ
 عدا جدا ، بسيط المبنى إف حيث ، زخارؼ توجد ال

 عند المدخؿ والمزخرؼ المموف بعض الزجاج
  األرضيات وكذلؾ ، الرئيسي

 

 . جدا   بسيط فالمبنى ، حميات توجد ال الحميات

 المكمالت
والنخيؿ  الورود وكذلؾ ، المختمفة اتاتالنب استخداـ
 . ولتجميمو لممبنى مكممة كعناصر

ية
واج

ـ لم
العا

ف 
كوي

الت
 

 خط السماء
وذلؾ مف خالؿ اختالؼ ، متدرج السماء خط

 ارتافعات الكتؿ التصميمية.
المغمؽ 
 والمفتوح

 ويغطي ىذه ، كبيرة السد إلى المفتوح نسبة
 .Composite Panels مف شرائح الفتحات

 خط القطاع

 الدور عف دور كؿ اتز و يبر عدـ وجود  ، مستو
  وممموس واضح بشكؿ منو الذي أسفؿ
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 9برج ظافر .1
 9ظافر برجمعماري ومادي لمبنى تحميؿ 

 التعبير المادي السائد 2 تأثير تكنولوجيا البناء المعاصرة عمى الطابع المعماري

دي
لما

ر ا
عبي

 الت
صر

عنا
 

مادة البناء 
 االساسية

مغطاه بألواح االلمونيـو والزجاج خرسانة مسمحة 
 المبنى. ى كامؿعم

 

، عـ جدااختمؼ المممس مابيف مممس الزجاج النا المممس
في  الناعـ Composite Panelsوكذلؾ مممس 

 .الواجيات
األزرؽ في الزجاج  تعددت األلواف ما بيف الموف األلواف

فضي فاتح  Composite Panels والموف العاكس
 .لميع عاكس ايضا عمى كامؿ المبنى

واستخداـ  استخدمت فيو تكنموجيا مواد البناء المعاصرةبرج سكني عبارة عف  : 9ربرج ظاف 1.
 أساليب وتقنيات حديثة، حيث أثرت تكنولوجيا مواد البناء واساليبيا فيما يمي:

  :فتحات النوافذ متصمة مف خالؿ استخداـ الزجاج عمى ارتفاع البرج وعرضو حيث الفتحات
اف يكوف خداـ مفرط لمزجاج بدوف دراسة حيث يجب وىو است%، 90يغطي واجيات البرج 

تحت نظاـ بيئي يتالءـ مع وجود ىذه المسطحات الزجاجية، واقتباس ىذا الطابع الغربي 
 يفتقر الي طابع المعماري المحمي الذي ال يتالءـ مع البيئة.

  :ابؽ يظير في البرج عناصر بارزة مثؿ الشرفات صغيرة المتكررة في الطو العناصر البارزة
 وبروز في نياية المبنى متؿ المصاعد واالدراج.

  :ال يوجد أي مف الزخارؼ او الحميات ولكف يوجد مكمالت متؿ اشجار العناصر التجميمية
 النخيؿ اماـ الواجيات المطمة عمي الشارع.

  :تمتاز الواجية بخط سماء متدرج باختالؼ او بروز كتؿ في العناصر العاـ لمواجية
 اف نسبة المغمؽ والمفتوح كبيرة، اما خط القطاع مستو.حيث الواجيات و 

 :مواد التشطيب استخداـ مواد البناء االساسية ىي الخرسانة المسمحة و  العناصر المادية
الذي يمتاز بالموف الفضي وذات المممس الناعـ وىو عاكس  Composite Panelsوىي 

 لمممس.لمشمس، واستخداـ الزجاج العاكس ذات الموف الزرؽ ناعـ ا
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 .برج الوطف2
 الوطفبرج معماري ومادي لمبنى تحميؿ 

 التكويف المعماري السائد 1 تأثير تكنولوجيا البناء المعاصرة عمى الطابع المعماري

ات
فتح

ال
 

 النوافذ
 استطالة ، وتأخذالمبنى ارتفاع بكامؿ زجاجية نوافذ
وىي عاكسة وذات الموف  المبنى، لكامؿ أفقية

 . األزرؽ

 

 المداخؿ
تواجدت بعض  كما ، وشرفي كبير رئيسي مدخؿ

 . األخر  الصغيرة الجانبية المداخؿ

 العقود
 . عدـ استخداـ عقود بأشكاليا ىندسية المعروفة

رزة
البا

صر 
عنا

ل
 

 األبراج
بارز غير  بشكؿ تصميمو تـ والمصاعد الدرج بيت
ال يظير عمى  منو أقؿ وبارتفاع المبنى سمت عف

 . لمبنىالواجيات ا

 

 الشرفات
 تـ تزييف التي الطوابؽ في واضحا ذلؾ رْويظ

 .سمت الحوائط عف تبرز والتي بيا المبنى

مية
جمي

 الت
صر

عنا
ل

 

 الزخارؼ
 عدا جدا ، بسيط المبنى إف حيث ، زخارؼ توجد ال

 عند المدخؿ والمزخرؼ المموف بعض الزجاج
  األرضيات وكذلؾ ، الرئيسي

 المكمالت
والنخيؿ  الورود وكذلؾ ، المختمفة لنباتاتا استخداـ
 . ولتجميمو لممبنى مكممة كعناصر

ية
واج

ـ لم
العا

ف 
كوي

الت
 

خط 
 السماء

وذلؾ مف خالؿ اختالؼ ، متدرج السماء خط
 ارتافعات الكتؿ التصميمية.

 

المغمؽ 
 والمفتوح

 ويغطي ىذه ، كبيرة السد إلى المفتوح نسبة
 .Composite Panels مف شرائح الفتحات

خط 
 القطاع

 الدور عف دور كؿ عدـ وجود يبروزات ، مستو
  وممموس واضح بشكؿ منو الذي أسفؿ
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 .برج الوطف2
 الوطفبرج معماري ومادي لمبنى تحميؿ 

 التعبير المادي السائد 2 تأثير تكنولوجيا البناء المعاصرة عمى الطابع المعماري

دي
لما

ر ا
عبي

 الت
صر

عنا
 

مادة البناء 
 االساسية

 Composite بمغطاه خرسانة مسمحة 

Panels المبنى. اج عمى كامؿوالزج 

 

اختمؼ المممس مابيف مممس الزجاج الناعـ  المممس
 Composite Panelsجدا، وكذلؾ مممس 
 الناعـ في الواجيات.

األزرؽ في  تعددت األلواف ما بيف الموف األلواف
 Compositeوالموف  الزجاج العاكس

Panels  واالحمر والرصاص فضي فاتح
 .المبنى لميع عاكس ايضا عمى كامؿ

 

واستخداـ  استخدمت فيو تكنموجيا مواد البناء المعاصرةبرج سكني عبارة عف  :الوطفبرج  2.
 أساليب وتقنيات حديثة، حيث أثرت تكنولوجيا مواد البناء واساليبيا فيما يمي:

  :وزجاج عمى فتحات النوافذ متصمة مف خالؿ استخداـ الزجاج عمى ارتفاع البرج الفتحات
الطابع الغربي يفتقر الي طابع المعماري المحمي الذي ال بىذا  ويمتاز، ىعرض المبن

 ، وعدـ استخداـ أي مف انواع العقود اليندسية في الواجيات.يتالءـ مع البيئة

  :االدراج.بيت  ؿ المصاعد وثيظير في البرج عناصر بارزة مالعناصر البارزة 

  :داـ المكمالت مثؿ االشجار اماـ مف الزخارؼ واستخال يوجد أي العناصر التجميمية
  البرج.

  :تمتاز الواجية بخط سماء متدرج باختالؼ او بروز كتؿ في العناصر العاـ لمواجية
 الواجيات وحيث اف نسبة المغمؽ والمفتوح كبيرة، اما خط القطاع مستو.

 :ب مواد التشطياستخداـ مواد البناء االساسية ىي الخرسانة المسمحة و  العناصر المادية
ذات المممس واالحمر والرصاصي  الذي يمتاز بالموف الفضي Composite Panelsوىي 

 ناعـ المممس. فضيالناعـ وىو عاكس لمشمس، واستخداـ الزجاج العاكس ذات الموف 
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 .عمارة الماسة3
 عمارة الماسةمعماري ومادي لمبنى تحميؿ 

تأثير تكنولوجيا البناء المعاصرة عمى الطابع 
 1 ريالمعما

 التكويف المعماري السائد

ات
فتح

ال
 

 .وىي عاكسة ،منفردة  زجاجية نوافذ النوافذ

 

 .وشرفي كبير رئيسي مدخؿ المداخؿ

 العقود

عدـ استخداـ عقود بأشكاليا ىندسية 
 . المعروفة

رزة
البا

صر 
عنا

ل
 

 األبراج

 تصميمو تـ والمصاعد الدرج بيت
 وبارتفاع المبنى سمت بارز عف بشكؿ

 يظير عمى الواجيات المبنى منو عمىا
. 

 

 الشرفات
 في ةرْ اظيوجد بيا شرفات ولكنيا غير 

 والتي بيا المبنى تـ تزييف التي الطوابؽ
 .سمت الحوائط عف تبرزال 

مية
جمي

 الت
صر

عنا
ل

 

 الزخارؼ

 المبنى إف حيث ، زخارؼ توجد ال
 المموف بعض الزجاج عدا جدا ، بسيط

 ، لرئيسيا عند المدخؿ والمزخرؼ
  األرضيات وكذلؾ

 المكمالت
 لممبنى مكممة عناصرعدـ استخداـ أي 

 . ولتجميمو

ية
واج

ـ لم
العا

ف 
كوي

الت
 

خط 
 السماء

وذلؾ مف خالؿ ، متدرج السماء خط
 اختالؼ ارتافعات الكتؿ التصميمية.

 

المغمؽ 
 والمفتوح

ويغطي  ، قميمة السد إلى المفتوح نسبة
 .Composite Panels الفتحات ىذه

خط 
 القطاع

 دور كؿ عدـ وجود يبروزات ، مستو
 واضح بشكؿ منو الذي أسفؿ الدور عف

  وممموس

 التعبير المادي السائد 2 تأثير تكنولوجيا البناء المعاصرة عمى الطابع المعماري
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 .عمارة الماسة3
 عمارة الماسةمعماري ومادي لمبنى تحميؿ 

دي
لما

ر ا
عبي

 الت
صر

عنا
 

مادة البناء 
 االساسية

 مغطاه بخرسانة مسمحة 

Composite Panels زجاج وال
 المبنى. عمى كامؿ

 

اختمؼ المممس مابيف مممس الزجاج  المممس
الناعـ جدا، وكذلؾ مممس 

Composite Panels  الناعـ في
 الواجيات.

األزرؽ  تعددت األلواف ما بيف الموف األلواف
والموف  في الزجاج العاكس

Composite Panels  فضي فاتح
واالحمر والرصاص لميع عاكس 

 .مؿ المبنىايضا عمى كا
 
واستخداـ  استخدمت فيو تكنموجيا مواد البناء المعاصرةسكني  عمارةعبارة عف  :عمارة الماسة 3.

 أساليب وتقنيات حديثة، حيث أثرت تكنولوجيا مواد البناء واساليبيا فيما يمي:
  :منفردة غير متصمة مع بعضيا البعض، وعدـ استخداـ أي مف فتحات النوافذ الفتحات

 العقود اليندسية في الواجيات.انواع 

  :يظير في البرج عناصر بارزة مثؿ المصاعد و بيت االدراج.العناصر البارزة 

  :مف الزخارؼ واستخداـ المكمالت مثؿ االشجار اماـ ال يوجد أي العناصر التجميمية
  البرج.

  :ي تمتاز الواجية بخط سماء متدرج باختالؼ او بروز كتؿ فالعناصر العاـ لمواجية
 الواجيات وحيث اف نسبة المغمؽ والمفتوح كبيرة، اما خط القطاع مستو.

 :مواد التشطيب استخداـ مواد البناء االساسية ىي الخرسانة المسمحة و  العناصر المادية
الذي يمتاز بالموف الفضي واالحمر والرصاصي ذات المممس  Composite Panelsوىي 

 اج العاكس ذات الموف فضي ناعـ المممس.الناعـ وىو عاكس لمشمس، واستخداـ الزج

 
 
 



 يذيُت غضة _ حانت دساسيت  بناء المعاصرة عمى الطابع المعماري لممباني السكنيةالدراسة تحميمية لتأثير تكنولوجيا 

125 

 

 .عمارة خضير4
 خضيرعمارة معماري ومادي لمبنى تحميؿ 

 التكويف المعماري السائد 1 تأثير تكنولوجيا البناء المعاصرة عمى الطابع المعماري

ات
فتح

ال
 

ٔاخش٘ ػهٗ , وىي عاكسة ،منفردة  زجاجية نوافذ النوافذ

 ٛح .ؽٕل اسذفاع انًثُٗ ٔاخش٘ ػشػ

 

 .وشرفي محدد بزجاج طوؿ المبنى رئيسي مدخؿ المداخؿ

 العقود

 .استخداـ عقود دائرية عمى واجية المبنى

رزة
البا

صر 
عنا

ل
 

 األبراج
 بارز عف بشكؿ تصميمو تـ والمصاعد الدرج بيت
يظير عمى  منو اعمى وبارتفاع المبنى سمت

 . الواجيات المبنى

 

 الشرفات
 الطوابؽ في ةرْ اظات ولكنيا غير عدـ وجود بيا شرف

سمت  عف تبرزال  والتي بيا المبنى تـ تزييف التي
 .الحوائط

مية
جمي

 الت
صر

عنا
ل

 

 الزخارؼ
 ،بو اشكاؿ ىندسية المبنى إف حيث ، زخارؼ توجد 
 عند المدخؿ والمزخرؼ المموف بعض الزجاجو 

  األرضيات وكذلؾ ، الرئيسي

 الحميات
اـ نياية مميزة لممبنى تـ استخد ، حميات توجد 

 . وبعض التشكيالت اليندسية االقواس وتيجاف
ية

واج
ـ لم

العا
ف 

كوي
الت

 

 خط السماء
وذلؾ مف خالؿ اختالؼ ، متدرج السماء خط

 ارتفاعات الكتؿ في الواجية وليس بالكتؿ.

 

المغمؽ 
 والمفتوح

 الفتحات ويغطي ىذه ، قميمة السد إلى المفتوح نسبة
 .األلومونيوـ ألواح مف شرائح

 خط القطاع

  عدـ وجود خط قطاعي في المبنى.
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 .عمارة خضير4
 خضيرعمارة معماري ومادي لمبنى تحميؿ 

 التعبير المادي السائد 2 تأثير تكنولوجيا البناء المعاصرة عمى الطابع المعماري

دي
لما

ر ا
عبي

 الت
صر

عنا
 

مادة البناء 
 االساسية

بنوعيف  صخريمكسو بالحجر خرسانة مسمحة 
 .الناعـ والخشف والزجاج العاكس

 

ختمؼ المممس مابيف مممس الزجاج الناعـ ا المممس
الناعـ  الصخريالحجر جدا، وكذلؾ مممس 

 في الواجيات. المممس والخشف
األزرؽ في  تعددت األلواف ما بيف الموف األلواف

 البي  الصخريالحجر والموف  الزجاج العاكس
الناعـ، والحجر القدسي الخشف البي  فاتح 

 الغامؽ.

واستخداـ  استخدمت فيو تكنموجيا مواد البناء المعاصرةعمارة سكني ة عف عبار  :عمارة خضير 4.
 أساليب وتقنيات حديثة، حيث أثرت تكنولوجيا مواد البناء واساليبيا فيما يمي:

  :منفردة غير متصمة مع بعضيا البعض واخري متصمة طوليا عمى فتحات النوافذ الفتحات
في نصؼ دائرية واستخداـ العقود اليندسية ارتفاع المبنى وذلؾ في نوافذ بيت الدرج، 

 الواجيات.

  :يظير في البرج عناصر بارزة مثؿ المصاعد و بيت االدراجالعناصر البارزة. 

  :بو بعض الزخارؼ في نياية المبنى وىو مثؿ تاج بو فتحات وجد تالعناصر التجميمية
 طولية ويمتاز بالطابع الغربي.

  :اجية بخط سماء متدرج باختالؼ او بروز كتؿ في تمتاز الو العناصر العاـ لمواجية
 الواجيات وحيث اف نسبة المغمؽ والمفتوح كبيرة، اما خط القطاع مستو.

 :مواد التشطيب استخداـ مواد البناء االساسية ىي الخرسانة المسمحة و  العناصر المادية
، واستخداـ  (المبني )البيالذي يمتاز بالموف  الحجر الصخري بنوعيو الناعـ والخشفوىي 

 ناعـ المممس. أزرؽ غامؽالزجاج العاكس ذات الموف 
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 .عمارة الغرباوي5
 عمارة الغرباويمعماري ومادي لمبنى تحميؿ 

 التكويف المعماري السائد 1 تأثير تكنولوجيا البناء المعاصرة عمى الطابع المعماري

ات
فتح

ال
 

ػهٗ  ٔاخش٘, وىي عاكسة ،منفردة  زجاجية نوافذ النوافذ

 ؽٕل اسذفاع انًثُٗ ٔاخش٘ ػشػٛح .

 

 .محدد رئيسي مدخؿ المداخؿ

 العقود
استخداـ عقود دائرية باستخداـ مواد التشطيب عمى 

 .واجية المبنى

رزة
البا

صر 
عنا

ل
 

 األبراج
 بارز عف بشكؿ تصميمو تـ والروؼ  الدرج بيت
يظير عمى  منو اعمى وبارتفاع المبنى سمت

 . الواجيات المبنى

 

 الشرفات
 في ةرْ اظعدـ وجود بيا شرفات ولكنيا غير 

 عف تبرزال  والتي بيا المبنى تـ تزييف التي الطوابؽ
 .سمت الحوائط

مية
جمي

 الت
صر

عنا
ل

 

 .زخارؼ توجد ال الزخارؼ
 .حميات توجد ال الحميات

 المكمالت
 . ولتجميمو لممبنى مكممة عناصرعدـ استخداـ أي 

عاـ
ف ال

كوي
الت

 
ية

واج
لم

 
خط 
 السماء

وذلؾ مف خالؿ اختالؼ ، متدرج السماء خط
 ارتفاعات الكتؿ.

 

المغمؽ 
 والمفتوح

 .قميمة السد إلى المفتوح نسبة

خط 
 القطاع

  عدـ وجود خط قطاعي في المبنى.
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 .عمارة الغرباوي5
 عمارة الغرباويمعماري ومادي لمبنى تحميؿ 

 التعبير المادي السائد 2 تأثير تكنولوجيا البناء المعاصرة عمى الطابع المعماري

بير
لتع

ر ا
اص

عن
 

دي
لما

ا
 

مادة البناء 
 االساسية

 .خرسانة مسمحة 

 

اختمؼ المممس مابيف مممس الزجاج الناعـ  المممس
 بالقصارةجدا، وكذلؾ مممس الخشف يتمثؿ 
االيطالية او القصارة االيطالية في 

 الواجيات.
األزرؽ في  تعددت األلواف ما بيف الموف األلواف

 القصارة االيطالية والبي .
واستخداـ  استخدمت فيو تكنموجيا مواد البناء المعاصرةعمارة سكني عبارة عف  :رة الغرباويعما 5.

 أساليب وتقنيات حديثة، حيث أثرت تكنولوجيا مواد البناء واساليبيا فيما يمي:
  :منفردة غير متصمة مع بعضيا البعض.فتحات النوافذ الفتحات 

  :مثؿ المصاعد و بيت االدراج وروؼ.يظير في البرج عناصر بارزة العناصر البارزة 

  :تخمو مف الزخارؼ والمكمالت الجمالية.العناصر التجميمية 

  :وحيث اف نسبة المغمؽ والمفتوح  واجية بخط سماء مستوتمتاز الالعناصر العاـ لمواجية
 ، اما خط القطاع مستو.قميمة

 :مواد التشطيب خداـ استمواد البناء االساسية ىي الخرسانة المسمحة و  العناصر المادية
، واستخداـ الزجاج العاكس ذات بمونيف االزرؽ الغامؽ واالبيض القصارة االيطاليةوىي 

 الموف أزرؽ غامؽ ناعـ المممس.
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 .عمارة سكنية6
 عمارة سكنيةمعماري ومادي لمبنى تحميؿ 

 ي السائدالتكويف المعمار  1 تأثير تكنولوجيا البناء المعاصرة عمى الطابع المعماري

ات
فتح

ال
 

ٔاخش٘  , وىي عاكسة ،منفردة  زجاجية نوافذ النوافذ

 ػشػٛح .

 

 .محدد رئيسي مدخؿ المداخؿ
 .عدـ استخداـ عقود عمى المبنى العقود

رزة
البا

صر 
عنا

ل
 

 األبراج
 بارز عف بشكؿ تصميمو تـ والروؼ  الدرج بيت
يظير عمى  منو اعمى وبارتفاع المبنى سمت

 . لمبنىالواجيات ا
 .الشبو بالمالؽ~ وىي الشخشيخةعدـ وجود  المالقؼ

 الشرفات
 التي الطوابؽ في ةرْ اظوجود بيا شرفات ولكنيا 

 .سمت الحوائط عف تبرز

ية
واج

ـ لم
العا

ف 
كوي

الت
 

 خط السماء
وذلؾ مف خالؿ اختالؼ ، متدرج السماء خط

 ارتفاعات الكتؿ.

 

المغمؽ 
 والمفتوح

 .قميمة السد إلى المفتوح نسبة

  عدـ وجود خط قطاعي في المبنى. خط القطاع

 التعبير المادي السائد 2 تأثير تكنولوجيا البناء المعاصرة عمى الطابع المعماري
دي

لما
ر ا

عبي
 الت

صر
عنا

 
مادة البناء 
 االساسية

بنوعيف  الصخريمكسو بالحجر خرسانة مسمحة 
 .الناعـ والخشف والزجاج العاكس

 

اختمؼ المممس مابيف مممس الزجاج الناعـ جدا،  المممس
االيطالية في  بالقصارةوكذلؾ مممس الخشف يتمثؿ 
 خشفالصخري الواجيات واستخداـ الحجر 

 .المممس
البرتقالي والبي  في  تعددت األلواف ما بيف الموف األلواف

 البي . الصخريالقصارة االيطالية و الحجر 
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واستخداـ  استخدمت فيو تكنموجيا مواد البناء المعاصرةعمارة سكني عف عبارة  :عمارة سكنية 6.
 أساليب وتقنيات حديثة، حيث أثرت تكنولوجيا مواد البناء واساليبيا فيما يمي:

  :منفردة غير متصمة مع بعضيا البعض.فتحات النوافذ الفتحات 

  :الدراج وروؼ.يظير في البرج عناصر بارزة مثؿ المصاعد و بيت االعناصر البارزة 

  :تخمو مف الزخارؼ والمكمالت الجمالية.العناصر التجميمية 

  :حيث اف نسبة المغمؽ والمفتوح  واجية بخط سماء مستوتمتاز الالعناصر العاـ لمواجية
 ، اما خط القطاع مستو.قميمة

 :مواد التشطيب استخداـ مواد البناء االساسية ىي الخرسانة المسمحة و  العناصر المادية
، واستخداـ الزجاج العاكس ذات والفاتحالغامؽ  البرتقاليالقصارة االيطالية بمونيف ي وى

 غامؽ ناعـ المممس. سكنيالموف 
 .عمارة اسطنبوؿ7

 عمارة اسطنبوؿمعماري ومادي لمبنى تحميؿ 
 التكويف المعماري السائد 1 تأثير تكنولوجيا البناء المعاصرة عمى الطابع المعماري

ات
فتح

ال
 

 .وىي عاكسة ،منفردة  زجاجية نوافذ وافذالن

 

 .محدد غير رئيسي مدخؿ المداخؿ

 العقود
استخداـ عقود دائرية باستخداـ مواد التشطيب 

 .عمى واجية المبنى

رزة
البا

صر 
عنا

ل
 

 األبراج
 سمت بارز عف بشكؿ تصميمو تـ الدرج بيت

يظير عمى  منو اعمى وبارتفاع المبنى
 . الواجيات المبنى

 الشرفات
 الطوابؽ في ةرْ اظوجود بيا شرفات ولكنيا 

 عف تبرزال  والتي بيا المبنى تـ تزييف التي
 .سمت الحوائط

مية
جمي

 الت
صر

عنا
ل

 

 الزخارؼ
بو اشكاؿ  المبنى إف حيث ، زخارؼ توجد 

عند  والمزخرؼ المموف بعض الزجاجو  ،ىندسية
  األرضيات وكذلؾ ، الرئيسي المدخؿ

 الحميات
تـ استخداـ نياية مميزة لممبنى  ، حميات دتوج 

 . وبعض التشكيالت اليندسية االقواس وتيجاف

 المكمالت
 لممبنى مكممة عناصرعدـ استخداـ أي 

 . ولتجميمو
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 .عمارة اسطنبوؿ7
 عمارة اسطنبوؿمعماري ومادي لمبنى تحميؿ 

ية
واج

ـ لم
العا

ف 
كوي

الت
 

 مستو. السماء خط خط السماء

 

المغمؽ 
 والمفتوح

 .قميمة جدا السد إلى المفتوح نسبة

 خط القطاع

  ـ وجود خط قطاعي في المبنى.عد

 التعبير المادي السائد 2 تأثير تكنولوجيا البناء المعاصرة عمى الطابع المعماري

دي
لما

ر ا
عبي

 الت
صر

عنا
 

مادة البناء 
 االساسية

 خرسانة مسمحة.

 

اختمؼ المممس مابيف مممس الزجاج الناعـ  المممس
القصارة الخشف في جدا، وكذلؾ مممس 

 ي الواجيات.االيطالية ف
البرتقالي  تعددت األلواف ما بيف الموف األلواف

 وبرتقالي محمر في القصارة االيطالية.

واستخداـ  استخدمت فيو تكنموجيا مواد البناء المعاصرةعمارة سكني عبارة عف  :عمارة اسطنبوؿ 7.
 مي:أساليب وتقنيات حديثة، حيث أثرت تكنولوجيا مواد البناء واساليبيا فيما ي

  :منفردة غير متصمة مع بعضيا البعض.فتحات النوافذ الفتحات 

  :يظير في البرج عناصر بارزة مثؿ المصاعد و بيت االدراج وروؼ.العناصر البارزة 

  :تخمو مف الزخارؼ والمكمالت الجمالية.العناصر التجميمية 

  :غمؽ والمفتوح حيث اف نسبة المواجية بخط سماء مستو تمتاز الالعناصر العاـ لمواجية
 ، اما خط القطاع مستو.قميمة

 :مواد التشطيب استخداـ مواد البناء االساسية ىي الخرسانة المسمحة و  العناصر المادية
القصارة االيطالية بمونيف البرتقالي الغامؽ والفاتح، واستخداـ الزجاج العاكس ذات وىي 

 الموف سكني غامؽ ناعـ المممس.
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 .عمارة سكنية8
 سكنيةعمارة اري ومادي لمبنى معمتحميؿ 

 التكويف المعماري السائد 1 تأثير تكنولوجيا البناء المعاصرة عمى الطابع المعماري

ات
فتح

ال
 

 .وىي عاكسة ،منفردة  زجاجية نوافذ النوافذ

 

 .محدد رئيسي مدخؿ المداخؿ

 العقود
استخداـ عقود دائرية باستخداـ مواد عدـ 

 .نىالتشطيب عمى واجية المب

رزة
البا

صر 
عنا

ل
 

 األبراج
بارز  بشكؿ  تصميمو تـ والروؼ الدرج بيت
يظير  منو اعمى وبارتفاع المبنى سمت عف

 . عمى الواجيات المبنى

 

 الشرفات
 الطوابؽ في ةرْ اظوجود بيا شرفات ولكنيا 

سمت  عف تبرز والتي بيا المبنى تـ تزييف التي
 .الحوائط

مية
جمي

 الت
صر

عنا
ل

 

 الزخارؼ

بو  المبنى إف حيث ، زخارؼ دو وجعدـ  
 المموف بعض الزجاجو  ،اشكاؿ ىندسية

 وكذلؾ ، الرئيسي عند المدخؿ والمزخرؼ
  األرضيات

 الحميات
تـ استخداـ نياية مميزة لممبنى  ، حميات توجد 

 . وبعض التشكيالت اليندسية االقواس وتيجاف

 المكمالت
 لممبنى مكممة عناصرعدـ استخداـ أي 

 . ولتجميمو
ية

واج
ـ لم

العا
ف 

كوي
الت

 

خط 
 السماء

وذلؾ مف خالؿ اختالؼ ، متدرج السماء خط
 ارتفاعات الكتؿ.

 

المغمؽ 
 والمفتوح

 .كبيرة السد إلى المفتوح نسبة

خط 
 القطاع

  عدـ وجود خط قطاعي في المبنى.
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 .عمارة سكنية8
 سكنيةعمارة اري ومادي لمبنى معمتحميؿ 

 مادي السائدالتعبير ال 2 تأثير تكنولوجيا البناء المعاصرة عمى الطابع المعماري

دي
لما

ر ا
عبي

 الت
صر

عنا
 

مادة البناء 
 االساسية

 الصخريمكسو بالحجر خرسانة مسمحة 
 .بنوعيف الناعـ والخشف والزجاج العاكس

 

اختمؼ المممس مابيف مممس الزجاج الناعـ  المممس
الحجر جدا، وكذلؾ مممس الخشف يتمثؿ 

 الصخريو وايضا استخداـ الحجر  الصخري
الرئيسية واستخداـ  اجياتفي الو  الناعـ

االيطالية الخشنة في واجيات  القصارة
 .االيطالية

االبيض والبي   تعددت األلواف ما بيف الموف األلواف
البرتقالي في  والموف الصخريفي الحجر 

 القصارة االيطالية.

واستخداـ  عبارة عف عمارة سكني استخدمت فيو تكنموجيا مواد البناء المعاصرة عمارة سكنية: 8.
 أساليب وتقنيات حديثة، حيث أثرت تكنولوجيا مواد البناء واساليبيا فيما يمي:

  :منفردة غير متصمة مع بعضيا البعض.فتحات النوافذ الفتحات 

  :يظير في البرج عناصر بارزة مثؿ المصاعد و بيت االدراج وروؼ.العناصر البارزة 

  :ت الجمالية.تخمو مف الزخارؼ والمكمالالعناصر التجميمية 

  :حيث اف نسبة المغمؽ والمفتوح واجية بخط سماء مستو تمتاز الالعناصر العاـ لمواجية
 ، اما خط القطاع مستو.قميمة

 :مواد التشطيب استخداـ مواد البناء االساسية ىي الخرسانة المسمحة و  العناصر المادية
، واالبيضلبرتقالي الغامؽ القصارة االيطالية بمونيف االحجر الصخري الناعـ والخشف وىي 

 واستخداـ الزجاج العاكس ذات الموف سكني غامؽ ناعـ المممس.
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 .عمارة سكنية9
 عمارة سكنيةمعماري ومادي لمبنى تحميؿ 

 التكويف المعماري السائد 1 تأثير تكنولوجيا البناء المعاصرة عمى الطابع المعماري

ات
فتح

ال
 

 النوافذ
اخر  طولية عمى و  ،منفردة  زجاجية نوافذ

 .وىي عاكسة ارتفاع المبنى

 

 .محدد رئيسي مدخؿ المداخؿ

 العقود

عدـ استخداـ عقود دائرية باستخداـ مواد 
 .التشطيب عمى واجية المبنى

رزة
البا

صر 
عنا

ل
 

 األبراج
 بشكؿ  تصميمو تـ والروؼ الدرج بيت

 اعمى وبارتفاع المبنى سمت بارز عف
 . المبنىيظير عمى الواجيات  منو

 

 الشرفات
الواجو  في ةرْ اظوجود بيا شرفات ولكنيا 

 .سمت الحوائط عف تبرز والتي الثانوية

مية
جمي

 الت
صر

عنا
ل

 

 الزخارؼ

بو  المبنى إف حيث ، زخارؼ دو وجعدـ  
 المموف بعض الزجاجو  ،اشكاؿ ىندسية

 وكذلؾ ، الرئيسي عند المدخؿ والمزخرؼ
  األرضيات

 الحميات
تـ استخداـ نياية مميزة  ، اتحمي توجد 

لممبنى وبعض التشكيالت اليندسية 
 . االقواس وتيجاف

 المكمالت
 لممبنى مكممة عناصرعدـ استخداـ أي 

 . ولتجميمو

ية
واج

ـ لم
العا

ف 
كوي

الت
 

وذلؾ مف خالؿ ، متدرج السماء خط خط السماء
 اختالؼ ارتفاعات الكتؿ.

المغمؽ 
 والمفتوح

 .كبيرة السد إلى المفتوح نسبة

 خط القطاع

  عدـ وجود خط قطاعي في المبنى.
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 .عمارة سكنية9
 عمارة سكنيةمعماري ومادي لمبنى تحميؿ 

 التعبير المادي السائد 2 تأثير تكنولوجيا البناء المعاصرة عمى الطابع المعماري

دي
لما

ر ا
عبي

 الت
صر

عنا
 

مادة البناء 
 االساسية

مكسو بالحجر القدسي خرسانة مسمحة 
بنوعيف الناعـ والخشف والزجاج 

 .العاكس

 

اختمؼ المممس مابيف مممس الزجاج  المممس
يتمثؿ  الناعـالناعـ جدا، وكذلؾ مممس 

واستخداـ  الصخريالحجر 
Composite Panels  ناعـ

في الواجيات الرئيسية واستخداـ  المممس
االيطالية الخشنة في واجيات  القصارة
 .الثانوية

االبيض  تعددت األلواف ما بيف الموف األلواف
البرتقالي لموف وا الصخريفي الحجر 

والموف الفضي  في القصارة االيطالية
 Compositeالعاكس في 

Panels. 

عبارة عف عمارة سكني استخدمت فيو تكنموجيا مواد البناء المعاصرة واستخداـ  :عمارة سكنية 9.
 أساليب وتقنيات حديثة، حيث أثرت تكنولوجيا مواد البناء واساليبيا فيما يمي:

  :واخري متصمة عمى طوؿ  منفردة غير متصمة مع بعضيا البعضنوافذ فتحات الالفتحات
 .المبنى

  :يظير في البرج عناصر بارزة مثؿ المصاعد و بيت االدراج وروؼ.العناصر البارزة 

  :تخمو مف الزخارؼ والمكمالت الجمالية.العناصر التجميمية 

  :بة المغمؽ والمفتوح حيث اف نسواجية بخط سماء مستو تمتاز الالعناصر العاـ لمواجية
 ، اما خط القطاع مستو.قميمة

 :مواد التشطيب استخداـ مواد البناء االساسية ىي الخرسانة المسمحة و  العناصر المادية
فضي الموف Composite Panels ، واستخداـواالبيض القصارة االيطالية بموف البي وىي 

 ناعـ المممس. ازرؽالزجاج العاكس ذات الموف  واستخداـ
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 .عمارة سكنية11
 عمارة سكنيةمعماري ومادي لمبنى تحميؿ 

 التكويف المعماري السائد 1 تأثير تكنولوجيا البناء المعاصرة عمى الطابع المعماري

ات
فتح

ال
 

 النوافذ
واخر  طولية  ،منفردة  زجاجية نوافذ

 .وىي عاكسة عمى ارتفاع المبنى

 

 .محدد رئيسي مدخؿ المداخؿ

 العقود
تخداـ عقود دائرية باستخداـ عدـ اس

 .مواد التشطيب عمى واجية المبنى

رزة
البا

صر 
عنا

ل
 

 األبراج
بارز  بشكؿ  تصميمو تـ الدرج بيت
 منو اعمى وبارتفاع المبنى سمت عف

 . يظير عمى الواجيات المبنى

 الشرفات
 في ةرْ اظوجود بيا شرفات ولكنيا 

 .سمت الحوائط عف تبرز والتيالواجو 

اص
لعن

مية
جمي

 الت
ر

 

 .زخارؼ دو وجعدـ   الزخارؼ

 الحميات
تـ استخداـ نياية  ، حميات توجد 

مميزة لممبنى وبعض التشكيالت 
 .اليندسية

 المكمالت
 مكممة عناصرعدـ استخداـ أي 

 . ولتجميمو لممبنى
ية

واج
ـ لم

العا
ف 

كوي
الت

 

 خط السماء
وذلؾ مف خالؿ ، متدرج السماء خط

 كتؿ.اختالؼ ارتفاعات ال

 

المغمؽ 
 والمفتوح

 .كبيرة السد إلى المفتوح نسبة

 خط القطاع

  عدـ وجود خط قطاعي في المبنى.
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 .عمارة سكنية11
 عمارة سكنيةمعماري ومادي لمبنى تحميؿ 

 التعبير المادي السائد 2 تأثير تكنولوجيا البناء المعاصرة عمى الطابع المعماري

دي
لما

ر ا
عبي

 الت
صر

عنا
 

مادة البناء 
 االساسية

 الصخريمكسو بالحجر خرسانة مسمحة 
 .الناعـ والخشف والزجاج العاكس بنوعيف

 

اختمؼ المممس مابيف مممس الزجاج الناعـ  المممس
جدا، وكذلؾ مممس الناعـ يتمثؿ الحجر 

واستخداـ الواح االلمونيـو ناعـ  الصخري
المممس في الواجيات الرئيسية واستخداـ 
االشمخدة االيطالية الخشنة في واجيات 

 الثانوية.
االبيض في  لواف ما بيف الموفتعددت األ األلواف

البي  في القصارة والموف  الصخريالحجر 
االيطالية والموف الفضي العاكس في االلواح 

.  االلمونيـو
عبارة عف عمارة سكني استخدمت فيو تكنموجيا مواد البناء المعاصرة واستخداـ  سكنية:عمارة  10.

 بناء واساليبيا فيما يمي:أساليب وتقنيات حديثة، حيث أثرت تكنولوجيا مواد ال
  :واخري متصمة عمى طوؿ  منفردة غير متصمة مع بعضيا البعضفتحات النوافذ الفتحات

 .المبنى

  :يظير في البرج عناصر بارزة مثؿ المصاعد و بيت االدراج وروؼ.العناصر البارزة 

  :تخمو مف الزخارؼ والمكمالت الجمالية.العناصر التجميمية 

 حيث اف نسبة المغمؽ والمفتوح واجية بخط سماء مستو تمتاز الجية: العناصر العاـ لموا
 ، اما خط القطاع مستو.قميمة

 :مواد التشطيب استخداـ مواد البناء االساسية ىي الخرسانة المسمحة و  العناصر المادية
، واستخداـ الزجاج العاكس ذات الموف سكني الحجر الصخري بنوعيو الناعـ والخشفوىي 

 لمممس.غامؽ ناعـ ا
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 .عمارة الخالدي11
 عمارة الخالديمعماري ومادي لمبنى تحميؿ 

 التكويف المعماري السائد 1 تأثير تكنولوجيا البناء المعاصرة عمى الطابع المعماري

ات
فتح

ال
 

 النوافذ
واخر  طولية عمى  ،منفردة  زجاجية نوافذ

 .وىي عاكسة ارتفاع المبنى

 

 .محدد رئيسي مدخؿ المداخؿ

 العقود
استخداـ عقود دائرية باستخداـ مواد 

مف   التشطيب عمى واجية المبنى
 .واستخداـ نياية بطراز روماني

رزة
البا

صر 
عنا

ل
 

 األبراج

 بارز عف بشكؿ  تصميمو تـ الدرج بيت
يظير  منو اعمى وبارتفاع المبنى سمت

 . عمى الواجيات المبنى

 

 الشرفات
الواجو  في ةرْ اظوجود بيا شرفات ولكنيا 

 .سمت الحوائط عف تبرز والتي

مية
جمي

 الت
صر

عنا
ل

 

 في الواجيات. زخارؼ دو وج  الزخارؼ

 الحميات
تـ استخداـ نياية مميزة  ، حميات توجد 

 .لممبنى وبعض التشكيالت اليندسية

 المكمالت
 لممبنى مكممة عناصرعدـ استخداـ أي 

 . ولتجميمو

ية
واج

ـ لم
العا

ف 
كوي

الت
 

 سماءخط ال
وذلؾ مف ، متدرج السماء خط

 خالؿ اختالؼ ارتفاعات الكتؿ.

 

المغمؽ 
 والمفتوح

 .كبيرة السد إلى المفتوح نسبة

 خط القطاع

عدـ وجود خط قطاعي في 
  المبنى.
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 .عمارة الخالدي11
 عمارة الخالديمعماري ومادي لمبنى تحميؿ 

 التعبير المادي السائد 2 تأثير تكنولوجيا البناء المعاصرة عمى الطابع المعماري

دي
لما

ر ا
عبي

 الت
صر

عنا
 

لبناء مادة ا
 االساسية

 الصخريمكسو بالحجر خرسانة مسمحة 
واستخداـ القصارة الناعـ والخشف 

 .االيطالية

 

اختمؼ المممس مابيف مممس الزجاج  المممس
الناعـ جدا، وكذلؾ مممس الناعـ يتمثؿ 

في الواجيات الرئيسية  الصخريالحجر 
االيطالية الخشنة في  القصارةواستخداـ 

 واجيات الثانوية.
االبيض  تعددت األلواف ما بيف الموف األلواف

البرتقالي والموف  الصخريفي الحجر 
 .في القصارة االيطالية

عبارة عف عمارة سكني استخدمت فيو تكنموجيا مواد البناء المعاصرة  :. عمارة الخالدي11
 ما يمي:واستخداـ أساليب وتقنيات حديثة، حيث أثرت تكنولوجيا مواد البناء واساليبيا في

  :منفردة غير متصمة مع بعضيا البعض واخري متصمة عمى طوؿ فتحات النوافذ الفتحات
 المبنى.

  :يظير في البرج عناصر بارزة مثؿ المصاعد و بيت االدراج وروؼ العناصر البارزة
 والشرفات.

  :يوجد بو مف الزخارؼ والمكمالت الجمالية.العناصر التجميمية 

  :حيث اف نسبة المغمؽ والمفتوح واجية بخط سماء متدرج تمتاز الالعناصر العاـ لمواجية
 ، اما خط القطاع مستو.قميمة

 :مواد التشطيب استخداـ مواد البناء االساسية ىي الخرسانة المسمحة و  العناصر المادية
الناعـ، والقصارة االيطالية بالموف البرتقالي واستخداـ الزجاج العاكس  الصخري الحجروىي 

 ف االزرؽ غامؽ ناعـ المممس.ذات المو 
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 .عمارة سكنية12
 عمارة سكنيةمعماري ومادي لمبنى تحميؿ 

 التكويف المعماري السائد 1 تأثير تكنولوجيا البناء المعاصرة عمى الطابع المعماري

ات
فتح

ال
 

 النوافذ
 طولية عمى ارتفاع المبنى  زجاجية نوافذ

 .وىي عاكسة

 

 .محدد رئيسي مدخؿ المداخؿ

 عدـ استخداـ عقود . العقود

رزة
البا

صر 
عنا

ل
 

 األبراج

 بارز عف بشكؿ  تصميمو تـ الدرج بيت
يظير  منو اعمى وبارتفاع المبنى سمت

 . عمى الواجيات المبنى

 

 الشرفات
الواجو  في ةرْ اظوجود بيا شرفات ولكنيا 

 .سمت الحوائط عف تبرز والتي

مية
جمي

 الت
صر

عنا
ل

 

 في الواجيات. زخارؼ دو جو عدـ   الزخارؼ

 الحميات
 .حميات توجدعدـ  

 المكمالت
 لممبنى مكممة عناصرعدـ استخداـ أي 

 . ولتجميمو

ية
واج

ـ لم
العا

ف 
كوي

الت
 

 خط السماء
وذلؾ مف خالؿ ، متدرج السماء خط

 اختالؼ ارتفاعات الكتؿ.

 

المغمؽ 
 والمفتوح

 .قميمة السد إلى المفتوح نسبة

 خط القطاع
  عدـ وجود خط قطاعي في المبنى.
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 .عمارة سكنية12
 عمارة سكنيةمعماري ومادي لمبنى تحميؿ 

 التعبير المادي السائد 2 تأثير تكنولوجيا البناء المعاصرة عمى الطابع المعماري

دي
لما

ر ا
عبي

 الت
صر

عنا
 

مادة البناء 
 االساسية

مكسو بالحجر الصخري خرسانة مسمحة 
الناعـ والخشف واستخداـ القصارة 

 .االيطالية

 

مممس الزجاج اختمؼ المممس مابيف  المممس
الناعـ جدا، وكذلؾ مممس الناعـ يتمثؿ 
الحجر الصخري في الواجيات الرئيسية 
واستخداـ القصارة االيطالية الخشنة في 

 واجيات الثانوية.
االبيض في  تعددت األلواف ما بيف الموف األلواف

االبيض في والموف  الصخريالحجر 
 القصارة االيطالية.

ة عف عمارة سكني استخدمت فيو تكنموجيا مواد البناء المعاصرة واستخداـ عبار  :سكنية. عمارة 12
 أساليب وتقنيات حديثة، حيث أثرت تكنولوجيا مواد البناء واساليبيا فيما يمي:

  :متصمة عمى طوؿ المبنى.فتحات النوافذ الفتحات 

  :وؼ يظير في البرج عناصر بارزة مثؿ المصاعد و بيت االدراج ور العناصر البارزة
 والشرفات.

  :ال توجد بو مف الزخارؼ والمكمالت الجمالية.العناصر التجميمية 

  :حيث اف نسبة المغمؽ والمفتوح واجية بخط سماء متدرج تمتاز الالعناصر العاـ لمواجية
 ، اما خط القطاع مستو.قميمة

 :شطيب مواد التاستخداـ مواد البناء االساسية ىي الخرسانة المسمحة و  العناصر المادية
الحجر الصخري بنوعيو الناعـ والخشف، والقصارة االيطالية بالموف االبيض واستخداـ وىي 

 الزجاج العاكس ذات الموف االزرؽ غامؽ ناعـ المممس.
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 .عمارة الحمو13
 عمارة الحمومعماري ومادي لمبنى تحميؿ 

 المعماري السائدالتكويف  1 تأثير تكنولوجيا البناء المعاصرة عمى الطابع المعماري

ات
فتح

ال
 

 النوافذ
عرضية عمى عرض   زجاجية نوافذ

وىي  المبنى واخري طولية واخري منفردة
 .عاكسة

 

 .محدد رئيسي مدخؿ المداخؿ

 العقود
عدـ استخداـ عقود واستخداـ نياية مف 

 طراز غربي .

رزة
البا

صر 
عنا

ل
 

 األبراج
 بارز عف بشكؿ  تصميمو تـ الدرج بيت
يظير  منو اعمى وبارتفاع بنىالم سمت

 . عمى الواجيات المبنى

 

 الشرفات
الواجو  في ةرْ اظوجود بيا شرفات ولكنيا 

 .سمت الحوائط عف تبرز ال والتي

مية
جمي

 الت
صر

عنا
ل

 

 في الواجيات. زخارؼ دو وجعدـ   الزخارؼ

 .حميات توجدعدـ   الحميات

 المكمالت

 نىلممب مكممة عناصرعدـ استخداـ أي 
 . ولتجميمو

ية
واج

ـ لم
العا

ف 
كوي

الت
 

خط 
 السماء

وذلؾ مف خالؿ ، متدرج السماء خط
 اختالؼ ارتفاعات الكتؿ.

 

المغمؽ 
 والمفتوح

 .قميمة السد إلى المفتوح نسبة

خط 
 القطاع

  خط قطاعي في المبنى متدرج.
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 .عمارة الحمو13
 عمارة الحمومعماري ومادي لمبنى تحميؿ 

 مادي السائدالتعبير ال 2 تأثير تكنولوجيا البناء المعاصرة عمى الطابع المعماري

دي
لما

ر ا
عبي

 الت
صر

عنا
 

مادة البناء 
 االساسية

مكسو بالحجر الصخري خرسانة مسمحة 
 .الناعـ والخشف واستخداـ القصارة االيطالية

 

اختمؼ المممس مابيف مممس الزجاج الناعـ  المممس
جدا، وكذلؾ مممس الناعـ يتمثؿ الحجر 

الصخري في الواجيات الرئيسية واستخداـ 
ة االيطالية الخشنة في واجيات القصار 
 الثانوية.

االبيض في  تعددت األلواف ما بيف الموف األلواف
االبيض في والموف  الصخريالحجر 

 القصارة االيطالية.
عبارة عف عمارة سكني استخدمت فيو تكنموجيا مواد البناء المعاصرة واستخداـ  :. عمارة الحمو13

 تكنولوجيا مواد البناء واساليبيا فيما يمي: أساليب وتقنيات حديثة، حيث أثرت
  :متصمة عمى عرض المبنى واخر  طولية واخري منفردة.فتحات النوافذ الفتحات 

  :يظير في البرج عناصر بارزة مثؿ المصاعد و بيت االدراج وروؼ العناصر البارزة
 والشرفات.

  :ال توجد بو مف الزخارؼ والمكمالت الجماليةالعناصر التجميمية. 

  :حيث اف نسبة المغمؽ والمفتوح واجية بخط سماء متدرج تمتاز الالعناصر العاـ لمواجية
 .متدرج، اما خط القطاع قميمة

 :مواد التشطيب استخداـ مواد البناء االساسية ىي الخرسانة المسمحة و  العناصر المادية
البيض واستخداـ الحجر الصخري بنوعيو الناعـ والخشف، والقصارة االيطالية بالموف اوىي 

 الزجاج العاكس ذات الموف االزرؽ غامؽ ناعـ المممس.
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إذف مف خالؿ الدراسات التحميمية لممباني السكنية السابقة نجد أف العمارة الحديثة في مدينة غزة 
والتي سمكت طريقا غامضا في بمورة ىويتيا المعمارية المفرغة مف محتواىا والتي جعمت مف 

وائي لمعمارة االوروبية والغربية أساسا في تكوينيا وىيئتيا وطابعيا المعماري ال االقتباس العش
يستطيع التالؤـ مع بيئة معمارية خصبة ذات طابع فريد ومتناغـ مع كؿ النواحي، وخالؿ ىذا 
االتجاه يقصد بو االقتباس الكامؿ أو الجزئي لكؿ ما ىو مستورد مف العمارة األجنبية ىذا الطابع 

بأي صمة، أف  سواء األوروبي وغيره الذي ال يمت لمبيئة المحمية والطابع المعماري الغزي الجديد
ىذا النوع مف العمارة عبارة عف كتؿ معمارية تعتمد في استخداـ تكنولوجيا مواد البناء المعاصرة 

نبية وىي مقتبسة مف العمارة األجبأشكاليا المختمفة وألوانيا المتعددة  Composite Panelsعمى 
والتي ال يمت لمبيئة المحمية والطابع لمدينة غزة بأي صمة، وتـ استخداميا كما نقموىا مف العمارة 

، ناىيؾ عف الفتحات دينةماالجنبية بدوف أي تغير او تأصيميا او تطويعيا لمطابع المحمي لم
او واجيات الزجاجية الضخمة )النوافذ( دوف دراسة إف االستخداـ المفرط لمزجاج في الواجيات 

المبنى المختمفة يجب أف يكوف تحت نظاـ بيئي يتالءـ مع وجود ىذه المسطحات الزجاجية بما 
 يتناسب المناخ المحمي السائد في مدينة غزة.

 Composite Panelsسة نموذج إلستخداـ اعمارة الم( 31 _5) شكم
 ـ2015المصدر: الباحث، 

 
 
 



 يذيُت غضة _ حانت دساسيت  بناء المعاصرة عمى الطابع المعماري لممباني السكنيةالدراسة تحميمية لتأثير تكنولوجيا 

145 

 

 
 مثاؿ عمى استخداـ المفرط في الزجاج 9برج ظافر( 32 _5) شكم

 ـ2015المصدر: الباحث، 
وىي مقتبسة مف العمارة  ،المتعددةكما تعتمد عمى استخداـ القصارة االيطالية بأشكاليا وبألوانيا 

استخداـ  ، التي تخمو مف أياألجنبية والتي ال يمت لمبيئة المحمية والطابع لمدينة غزة بأي صمة
 لمدينة غزة.لمعقود اليندسية او الزخارؼ المحمية 

 
 عمارة اسطنبوؿ مثاؿ عمى استخداـ القصارة االيطالية( 33 _5) شكم

 ـ2015المصدر: الباحث، 
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أخذ أراء المختصيف في أثر تكنولوجيا مواد البناء المعاصرة الثانية:  المنيجية  3-5
 معماري لمباني السكنية في مدينة غزة )استبياف( : عمى الطابع ال

في  مساعدةولمعالجة الجوانب التحميمية لموضوع الدراسة فقد تـ االعتماد عمى االستبانة كأداة 
ليذا الغرض، كأداة  البحث، واستخدمت في جمع البيانات األولية، وقد صممت استبانة خصيصا  

 مساعدة لتفسير بعض النتائ .

 :الدارسة منيج 1-3-5
 خاللو مف حاوؿي الذي التحميمي الوصفي المني  باستخداـ الباحث قاـ الدراسة أىداؼ تحقيؽ أجؿ مف

 حوليا تطرح التي واآلراء مكوناتيا بيف العالقةو  بياناتيا، وتحميؿ الدراسة، موضوع الظاىرة وصؼ

 .تحدثيا التي واآلثار تتضمنيا التي والعمميات

"المني  الذي يسعى لوصؼ  بأنو التحميمي الوصفي المني  (100:2006) الحمداني يعرؼو 
الراىنة فيو أحد أشكاؿ التحميؿ والتفسير المنظـ لوصؼ ظاىرة  أوالظواىر أو األحداث المعاصرة، 

وتتطمب معرفة المشاركيف في الدارسة  أو مشكمة، ويقدـ بيانات عف خصائص معينة في الواقع،
 .التي نستعمميا لجمع البيانات" واألوقاتندرسيا  والظواىر التي

 وقد استخدـ الباحث مصدريف أساسيف لممعمومات:
مصادر البيانػات  ىإل لمدراسةفي معالجة اإلطار النظري  و الباحث: حيث اتجالمصادر الثانوية .1

الثانويػػة والتػػي تتمثػػؿ فػػي الكتػػب والمراجػػع العربيػػة واألجنبيػػة ذات العالقػػة، والػػدوريات والمقػػاالت 
ير، واألبحػػاث والدراسػػات السػػابقة التػػي تناولػػت موضػػوع الدارسػػة، والبحػػث والمطالعػػة فػػي والتقػػار 

 مواقع اإلنترنت المختمفة.

جمػع البيانػات  ىإلػ وانػب التحميميػة لموضػوع الدراسػة لجػأ الباحػث: لمعالجػة الجالمصادر األوليػة .2
ليذا الغ األولية مف خالؿ اإلستبانة كأداة رئيسة  رض.لمدراسة، صممت خصيصا  

 :مجتمع الدراسة 2-3-5
مجتمع الدراسة يعرؼ بأنو جميع مفردات الظاىرة التػي يدرسػيا الباحػث، وبػذلؾ فػإف مجتمػع الدراسػة 
ىػػػو جميػػػع األفػػػراد أو األشػػػياء الػػػذيف يكونػػػوف موضػػػوع مشػػػكمة الدراسػػػة، وبنػػػاء  عمػػػى مشػػػكمة الدراسػػػة 

ي غػزة والػذيف وظػائفيـ ليػا عالقػة ف ميندسيف معمارييفوأىدافيا فاف المجتمع المستيدؼ يتكوف مف 
 .بتصميـ المباني السكنيةمباشرة 
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 عينة الدراسة: 3-3-5
( استبانة عمى مجتمع الدراسة وقد تـ 111، حيث تـ توزيع )العشوائيةوقد تـ استخداـ طريقة 

 %.86استبانة بنسبة  86استرداد 

 :خطوات بناء االستبانة 4-3-5
عمى  المعاصرة بناءالدراسة تحميمية لتأثير تكنولوجيا لمعرفة  -بانةاالست-وقد تـ إعداد أداة الدراسة

 (مدينة غزة :حالة دراسية)الطابع المعماري لممباني السكنية 
 -مف خالؿ اتباع الخطوات التالية:

الدراسات السابقة ذات الصمة بموضوع الدراسة، واالستفادة منيا األدب اإلداري و االطالع عمى  -1
 ة وصياغة فقراتيا.في بناء االستبان

استشػػارة عػػدد مػػف أسػػاتذة الجامعػػات الفمسػػطينية والمشػػرفيف اإلداريػػيف فػػي تحديػػد أبعػػاد االسػػتبانة  -2
 .وفقراتيا

 تحديد المجاالت الرئيسية التي شممتيا االستبانة. -3
 تحديد الفقرات التي تقع تحت كؿ مجاؿ. -4
مػػػف  أكػػػاديمييفمحكمػػػيف ( مػػػف ال6تػػػـ تصػػػميـ االسػػػتبانة فػػػي صػػػورتيا األوليػػػة  وعرضػػػيا عمػػػى ) -5

،  فػي الجامعػة اإلسػالمية مف حممة شػيادات العميػا )بروفيسػور _دكتػوراه( أعضاء ىيئة التدريس
والممحػػؽ  وحممػػة شػػيادات عميػػا )دكتػػوراه _ماجسػػتير( مػػف ميندسػػيف إداريػػيف فػػي مجػػاالت أخػػري 

 ( يبيف أسماء أعضاء لجنة التحكيـ.1رقـ )
فقػػػػرات االسػػػػتبانة مػػػػف حيػػػػث الحػػػػذؼ أو اإلضػػػػافة  فػػػػي ضػػػػوء أراء المحكمػػػػيف تػػػػـ تعػػػػديؿ بعػػػػض -6

 (.2( فقرة، ممحؽ رقـ )25والتعديؿ، لتستقر االستبانة في صورتيا النيائية عمى )
 :أداة الدراسة 5-3-5

تعػػػػد االسػػػػتبانة أكثػػػػر وسػػػػائؿ الحصػػػػوؿ عمػػػػى البيانػػػػات مػػػػف األفػػػػراد اسػػػػتخداما  و انتشػػػػارا ، و تعػػػػرؼ 
 ليا باالستجابة يقوـ آراء أو معمومات عمى لمحصوؿ تستخدـ وبنود أبعاد ذات االستبانة بأنيا :  " أداة

(، حيػث تػـ إعػداد اسػتبانة 116: 2114تحريريػة " )األغػا و األسػتاذ،  كتابيػة وىػي نفسػو، المفحػوص
عمػػى الطػػابع المعمػػاري لممبػػاني  المعاصػػرة بنػػاءالدراسػػة تحميميػػة لتػػأثير تكنولوجيػػا الدراسػػة حػػوؿ " 

 ".(مدينة غزة :حالة دراسية)السكنية 
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 وتتكوف استبانة الدارسة مف ثالث أقساـ رئيسية وىي :
مستو  ل، امكاف العمؿالعمر، الجنس، وىو عبارة عف البيانات األولية )القسـ األوؿ:  .1

 (.في مجاؿ التصميـ الخبرة، عدد سنوات التعميـ
 ع المعماريالطابعمى  تأثير تكنولوجيا البناء المعاصرةوىو عبارة عف  القسـ الثاني: .2

 :مجاليف( فقرة، موزع عمى 25مف ) ويتكوف :لممباني السكنية في مدينة غزة
لممباني السكنية في  تأثير تكنولوجيا البناء المعاصرة عمى الطابع المعماريمدى  المجاؿ األوؿ:

 ( فقرة.15، ويتكوف مف )مدينة غزة
لممباني السكنية  الطابع المعماري ؿفي تأصيتكنولوجيا البناء المعاصرة  استخداـ المجاؿ الثاني:

 ( فقرات.11ويتكوف مف ) ، لمدينة غزة
  ( مجاالت:3، موزع عمى )مقالي وىو عبارة عف القسـ الثالث: .3

 إذا كنت تعتقد بوجود طابع معماري لمدينة غزة، فما ىو الطابع المعماري؟ المجاؿ األوؿ:

البناء المعاصرة في المباني السكنية  تأثير استخداـ تكنولوجيا مواد ما ىو :الثانيالمجاؿ 
 المعاصرة عمى الطابع المعماري لمدينة غزة؟ 

 وكيؼ يمكف استخداـ ىذه التكنولوجيا في تأصيؿ الطابع المعماري لمدينة غزة؟ :الثالثالمجاؿ 
 تـ استخداـ مقياس ليكرت الخماسي لقياس استجابات المبحوثيف لفقرات االستبياف حسب

 (:15_5جدوؿ ) 
 درجات مقياس ليكرت الخماسي :11 -5ذولج

 موافؽ بشدة موافؽ محايد غير موافؽ غير موافؽ مطمقا االستجابة

 5 4 3 2 1 الدرجة

 :صدؽ االستبياف 6-3-5
، كما يقصد (115 :2111" )الجرجاوي،لقياسو ما وضع ستبيافقيس االيأف  "صدؽ االستبانة يعني 

االستقصػػاء لكػػؿ العناصػػر التػػي يجػػب أف تػػدخؿ فػػي التحميػػؿ مػػف ناحيػػة، ووضػػوح شػػموؿ "بالصػػدؽ 
، وآخػػػروف )عبيػػدات "فقراتيػػا ومفرداتيػػا مػػف ناحيػػة ثانيػػة، بحيػػث تكػػػوف مفيومػػة لكػػؿ مػػف يسػػتخدميا

 بطريقتيف: انةالتأكد مف صدؽ اإلستب وقد تـ (.179:2111
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  صدؽ المحكميف " الصدؽ الظاىري": -1
 الظاىرة مجاؿ في المتخصصيف المحكميف مف عدد ا الباحث يختار أف ىوف "يقصد بصدؽ المحكمي 
تـ عرض االستبانة عمى مجموعة مف ، (127 :2212)الجرجاوي، "الدراسة موضوع المشكمة أو

مف حممة شيادات  مف أعضاء ىيئة التدريس أكاديمييفمف المحكميف ( 6المحكميف تألفت مف )
وحممة شيادات عميا )دكتوراه _ماجستير( مف ،  الجامعة اإلسالميةفي  العميا )بروفيسور _دكتوراه(

(، وقد تـ االستجابة آلراء 1وأسماء المحكميف بالممحؽ رقـ ) ميندسيف إدارييف في مجاالت أخري
جراء ما يمـز مف حذؼ وتعديؿ في ضوء المقترحات المقدمة، وبذلؾ خرج االستبياف في  المحكميف وا 

 (.2لممحؽ رقـ )انظر ا -صورتو النيائية

 صدؽ المقياس:  -2
 Internal Validityأوال: االتساؽ الداخمي 

يقصد بصدؽ االتساؽ الداخمي مد  اتساؽ كؿ فقرة مف فقرات االستبانة مع المجاؿ الذي تنتمي 
وقد قاـ الباحث بحساب االتساؽ الداخمي لالستبانة وذلؾ مف خالؿ حساب إلية ىذه الفقرة، 

 كؿ فقرة مف فقرات مجاالت االستبانة والدرجة الكمية لممجاؿ نفسو.معامالت االرتباط بيف 
مد  تأثير استخداـ "  مجاؿاالرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات  ( معامؿ16_5جدوؿ )يوضح 

" والدرجة الكمية  تكنولوجيا البناء المعاصرة عمى الطابع المعماري لممباني السكنية في مدينة غزة
وبذلؾ يعتبر  α ≤0.05 معنوية  مستو امالت االرتباط المبينة دالة عند ، والذي يبيف أف معلممجاؿ
 لما وضع لقياسو. صادقاالمجاؿ 
مدى تأثير استخداـ تكنولوجيا البناء المعاصرة " معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ  (:12 _5) جذول

 " والدرجة الكمية لممجاؿ ي مدينة غزةعمى الطابع المعماري لممباني السكنية ف
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 تعتقد بأنو يوجد طابع معماري خاص لمدينة غزة.  .1

 تعبر واجيات المبنى عف وظيفتو مف حيث كونو تجاريا او إداريا أو سكنيا.  .2
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 السكنية. سكنية عف وظيفتياتعبر واجيات المباني ال  .3

4.  
الرأسي في المباني السكنية أحد أىـ معالـ الطابع المعماري  تعتبر االتجاه
 لمدينة غزة.

5.  
إلظيار الطابع المعماري لمدينة  األشكاؿ اليندسية في المباني السكنية وسيمة

 غزة.

6.  
رة في المباني السكنية عمى  الطابع المعماري تؤثر ألواف مواد البناء المعاص

 السائد لمدينة غزة.

7.  
المباني السكنية المستخدـ فييا تكنولوجيا مواد البناء المعاصرة في  تساىـ

 اضفاء طابع معماري لمدينة غزة.

8.  

مواد البناء المعاصرة ذات المممس الخشف )الحجر القدسي او  تساىـ
رينا...الخ(المستخدمة في التشطيبات الخارجية ىوية الطابع المعماري المرم

 لممباني السكنية بمدينة غزة. 

 ترتبط المباني السكنية بمدينة غزة بقيمة معنوية )بحدث او فكرة(.  .9

 تربط المباني السكنية بمدينة غزة بقيمة مادية )اقتصادية(.  .11

11.  
 Compositeمواد البناء المعاصرة ذات المممس الناعـ )الرخاـ،  ىـتسا

Panels الخ(المستخدمة في التشطيبات الخارجية ىوية الطابع المعماري..
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 لممباني السكنية بمدينة غزة.

 نياية المباني السكنية في اضفاء طابع معماري لمدينة غزة. تساىـ  .12

13.  
المباني  لنوافذ التي تأخذ شريحة طولية عمى امتداد ارتفاعفتحات ا تساىـ

 السكنية في اضفاء طابع معماري لمدينة غزة.

14.  
فتحات النوافذ ذات المساحات الكبيرة في المباني السكنية في اضفاء  تساىـ

 طابع معماري لمدينة غزة. 

15.  
باني السكنية في اضفاء طابع الم العناصر الزخرفية في الواجيات تساىـ
 لمدينة غزة. معماري

 . α ≤0.05 داللة  مستو االرتباط داؿ إحصائيا  عند  *
استخداـ تكنولوجيا البناء "  مجاؿاالرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات  ( معامؿ17_5جدوؿ )يوضح 

، والذي يبيف أف معامالت لممجاؿ " والدرجة الكمية المعاصرة في تأصيؿ الطابع المعماري لمدينة غزة
 لما وضع لقياسو. صادقاوبذلؾ يعتبر المجاؿ  α ≤0.05 معنوية  مستو االرتباط المبينة دالة عند 

استخداـ تكنولوجيا البناء المعاصرة في تأصيؿ الطابع (: معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " 13 _5)جذول
 " والدرجة الكمية لممجاؿ ي لمدينة غزةالمعمار 
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 بالواجية الرئيسية لممباني السكنية باستخداـ تكنولوجيا البناء المعاصرة  االىتماـ  .1
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 .يؤكد عمى الطابع المعماري بمدينة غزة

 اني السكنية يعزز الطابع المعماري بمدينة غزة.االىتماـ بالواجيات الثانوية لممب  .2

3.  
البناء  المباني السكنية بتكنولوجيا مواد استخداـ الزخارؼ التكميمية  في واجيات

 لمدينة غزة. يساىـ في اضفاء طابع معماري المعاصرة

4.  
ري لمدينة في اضفاء طابع معما تساىـ استخداـ الشرفات في المباني السكنية

 غزة.

 استخداـ أساليب البناء المعاصرة تتوافؽ مع الطابع المعماري لمدينة غزة.  .5

6.  
والقصارة  -استخداـ تكنولوجيا مواد بناء المعاصرة مثؿ) ألواح االلمنيوـ بألوانيا

 غزة. االيطالية بألوانيا...الخ( يمكف أف يساىـ في اضفاء طابع معماري لمدينة

7.  
في اضفاء طابع معماري  تساىـ نسب المصمت والمفتوح في المباني السكنية

 لمدينة غزة.

8.  
 -استخداـ العقود بوحدات مف مواد البناء المعاصرة مثؿ) ألواح االلمنيوـ بألوانيا

 ة غزة.لمدين في اضفاء طابع معماري تساىـ والقصارة االيطالية بألوانيا...الخ(

9.  
الحميات او الزخارؼ التكميمية عمى واجيات المبنى في اضفاء طابع  يساىـ
  لمدينة غزة. معماري

  يبرز الطابع المعماري لمدينة غزة. تصميـ خط السماء لممباني السكنية  .11
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 .α ≤0.05 داللة  مستو االرتباط داؿ إحصائيا  عند  *
 Structure Validityالصدؽ البنائي ثانيا: 

يعتبر الصدؽ البنائي أحد مقاييس صدؽ األداة الذي يقيس مد  تحقؽ األىداؼ التي تريد األداة 
 ارتباط كؿ مجاؿ مف مجاالت الدراسة بالدرجة الكمية لفقرات اإلستبانة.  الوصوؿ إلييا، ويبيف مد

 مستو عند إحصائيا   يفاإلستبانة دال اليفمج( أف جميع معامالت االرتباط في 18_5يبيف جدوؿ )
 لقياسو. الما وضع صادقيفاإلستبانة  مجاليفعتبر يوبذلؾ  α ≤0.05 معنوية 

 معامؿ االرتباط بيف درجة مجاليف االستبانة والدرجة الكمية لالستبانة (:14 _5)جذول

 معامؿ بيرسوف المجاؿ
 لالرتباط

القيمة 
  (.Sig)ةاالحتمالي

مد  تأثير استخداـ تكنولوجيا البناء المعاصرة عمى الطابع 
 .المعماري لممباني السكنية في مدينة غزة

 

استخداـ تكنولوجيا البناء المعاصرة في تأصيؿ الطابع المعماري 
 .لمدينة غزة

 . α ≤0.05 داللة  مستو االرتباط داؿ إحصائيا  عند *   

 Reliability :ثبات االستبانة 7-3-5
، متتالية مرات عدة تطبيقو أعيد إذا النتائ  نفساالستبياف  يعطي أفيقصد بثبات االستبانة ىو 

أو ما ىي  ،إلى أي درجة يعطي المقياس قراءات متقاربة عند كؿ مرة يستخدـ فييا أيضا ويقصد بو
 :2111)الجرجاوي، ت مختمفةمو في أوقاتمراريتو عند تكرار استخداواسدرجة اتساقو وانسجامو 

97) . 
 Cronbach's Alpha وقد تحقؽ الباحث مف ثبات إستبانة الدراسة مف خالؿ معامؿ ألفا كرونباخ 

Coefficient( 19_5، وكانت النتائ  كما ىي مبينة في جدوؿ.) 
 ةمعامؿ ألفا كرونباخ لقياس ثبات اإلستبان (:15 _5)جذول

عدد  المجاؿ
 الفقرات

معامؿ ألفا 
 كرونباخ

الصدؽ 
 *الذاتي

مد  تأثير استخداـ تكنولوجيا البناء المعاصرة عمى الطابع 
 .المعماري لممباني السكنية في مدينة غزة

 

استخداـ تكنولوجيا البناء المعاصرة في تأصيؿ الطابع المعماري 
 .لمدينة غزة
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عدد  المجاؿ
 الفقرات

معامؿ ألفا 
 كرونباخ

الصدؽ 
 *الذاتي

  فقرات االستبانة معا جميع

 = الجذر التربيعي الموجب لمعامؿ ألفا كرونباخ الصدؽ الذاتي*
 حيث بمغت( أف قيمة معامؿ ألفا كرونباخ مرتفعة 19_5واضح مف النتائ  الموضحة في جدوؿ )

رات لجميع فق بمغت حيثمرتفعة  الصدؽ الذاتي(. وكذلؾ قيمة 0.882لجميع فقرات اإلستبانة )
 .وداؿ احصائيا مرتفع الثبات( وىذا يعنى أف 0.939اإلستبانة )

كوف الباحث قد تأكد مف (. وي2تكوف اإلستبانة في صورتيا النيائية كما ىي في الممحؽ )بذلؾ و 
صدؽ وثبات إستبانة الدراسة مما يجعمو عمى ثقة تامة بصحة اإلستبانة وصالحيتيا لتحميؿ النتائ  

 لدراسة واختبار فرضياتيا.أسئمة ا فواإلجابة ع

 األساليب اإلحصائية المستخدمة: 8-3-5
 Statistical Package for theتفريغ وتحميؿ اإلستبانة مف خالؿ برنام  التحميؿ اإلحصائي تـ 

Social Sciences  (SPSS). 
 :Normality Distribution Test اختبار التوزيع الطبيعي  

الختبار  K-S) )  Kolmogorov-Smirnov Test سمرنوؼ - اختبار كولمجوروؼ تـ استخداـ
فػػي جػػدوؿ ، وكانػػت النتػػائ  كمػػا ىػػي مبينػػة مػػا إذا كانػػت البيانػػات تتبػػع التوزيػػع الطبيعػػي مػػف عدمػػو

(5_21.) 
 التوزيع الطبيعييوضح نتائج اختبار  (:16 _5)جذول

قيمة  المجاؿ
 االختبار

القيمة االحتمالية 
(Sig.) 

مد  تأثير استخداـ تكنولوجيا البناء المعاصرة عمى الطابع المعماري 
 .لممباني السكنية في مدينة غزة

استخداـ تكنولوجيا البناء المعاصرة في تأصيؿ الطابع المعماري 
 .لمدينة غزة

 جميع فقرات االستبانة معا
مسػػتو  مػػف  أكبػػر (.Sig)أف القيمػػة االحتماليػػة  (21_5)ي جػػدوؿ واضػػح مػػف النتػػائ  الموضػػحة فػػ

تػػـ اسػػػتخداـ االختبػػػارات  حيػػػثيتبػػع التوزيػػػع الطبيعػػي، وبػػذلؾ فػػػإف توزيػػع البيانػػػات  0.05 الداللػػة 
 الدراسة.  في ىذهالمعممية 
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 تـ استخداـ األدوات اإلحصائية التالية:وقد 
 لوصؼ عينة الدراسة.(: Frequencies & Percentages)النسب المئوية والتكرارات  -1

 .المتوسط الحسابي والمتوسط الحسابي النسبي واالنحراؼ المعياري -2

 (، لمعرفة ثبات فقرات اإلستبانة.Cronbach's Alphaاختبار ألفا كرونباخ) -3
ما  لمعرفةK-S) )   :Kolmogorov-Smirnov Test سمرنوؼ - اختبار كولمجوروؼ -4

 .الطبيعي مف عدموإذا كانت البيانات تتبع التوزيع 

: ( لقياس درجة االرتباطPearson Correlation Coefficientمعامؿ ارتباط بيرسوف ) -5
 قد تـ استخدامو لحساب االتساؽ الداخمي والصدؽ البنائي لالستبانة.

( لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد T-Test) في حالة عينة واحدة Tاختبار  -6
أـ زادت أو قمت عف ذلؾ. ولقد تـ  3ة المتوسطة )الحياد( وىي درجة الموافق ىوصمت إل

 استخدامو لمتأكد مف داللة المتوسط لكؿ فقرة مف فقرات االستبانة.

 

 :الخالصة
لقد قاـ الباحث بعمؿ اسموبيف االوؿ االساسي والرئيسي وىي دراسة تحميمية لبعض العمػائر واالبػراج 

طػػابع المعمػاري لمدينػػة غػزة، واالسػػموب الثػاني والثػػانوي عمػػؿ أثػر تكنولوجيػػا البنػاء المعاصػػرة عمػى ال
فػػػي القطػػػاع الخػػػاص والقطػػػاع الحكػػػومي، اسػػػتبانة لجمػػػع أراء المختصػػػيف مػػػف ميندسػػػيف المعمػػػارييف 

  وذلؾ الستخالص النتائ  والتوصيات منيما.
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 السادسالفصؿ 
 تحميؿ البيانات واختبار فرضيات الدراسة

 تمييد: 
 المعمومات العامة.الدراسة وفؽ  لعينةؼ اإلحصائي الوص 1-6

 :توزيع عينة الدراسة حسب الجنس 1-1-6
 :توزيع عينة الدراسة حسب مكاف العمؿ 2-1-6
 :توزيع عينة الدراسة حسب مستو  التعميـ 3-1-6
 :توزيع عينة الدراسة حسب سنوات الخبرة في مجاؿ التصميـ 4-1-6

 اختبار فرضيات الدراسة. 2-6

 :الفرضية األولى والثانية 1-2-6
 :الفرضية الثالثة 2-2-6
 :تحميؿ جميع فقرات االستبانة 3-2-6
 :تحميؿ القسـ الثالث مف االستبانة 4-2-6

 :نسبة االستجابة عمى القسـ الثالث مف االستبانة     1-4-2-6
 :عينة الدراسة التي استجابت عمى القسـ الثالث حسب الجنس     2-4-2-6
 :عينة الدراسة التي استجابت عمى القسـ الثالث حسب مستو  التعميـ     3-4-2-6
 :الخالصة
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 :تمييد
، وذلؾ مف خالؿ اإلجابة عف تحميؿ البيانات واختبار فرضيات الدراسةيتضمف ىذا الفصؿ عرضا  ل

حميؿ فقراتيا، أسئمة الدراسة واستعراض أبرز نتائ  اإلستبانة والتي تـ التوصؿ إلييا مف خالؿ ت
سنوات  الجنس، مكاف العمؿ، مستو  التعميـ،)التي اشتممت عمى  المعمومات العامةوالوقوؼ عمى 

 إستبانةلذا تـ إجراء المعالجات اإلحصائية لمبيانات المتجمعة مف ، (الخبرة في مجاؿ التصميـ
لمحصوؿ عمى  (SPSS)إذ تـ استخداـ برنام  الرـز اإلحصائية لمدراسات االجتماعية  ،الدراسة

 تـ عرضيا وتحميميا في ىذا الفصؿ. ائ  الدراسة التي نت
  :المعمومات العامةالدراسة وفؽ  لعينةالوصؼ اإلحصائي  1-6

  المعمومات العامةوفؽ  لخصائص عينة الدراسة وفيما يمي عرض

 :عينة الدراسة حسب الجنستوزيع  1-1-6
 عينة الدراسة حسب الجنس توزيع (:17 _6)جذول

 النسبة المئوية % العدد الجنس
 ذكر
 أنثى

 المجموع
 

، إنػػاث %بينمػػا  ذكػػور، الدراسػػة مػػف عينػػة% ( أف مػػا نسػػبتو 21_6)يتضػػح مػػف جػػدوؿ 
مػػؿ وذلػػؾ يرجػػع لطبيعػػة العمػػؿ الػػذي يخػػتص لرجػػاؿ أكثػػر مػػف النسػػاء بسػػبب كونػػو الػػذكر الػػذي يتح

 .األسرة في تكويفالمسئولية في المرتبة األولى 

 عينة الدراسة حسب مكاف العمؿتوزيع  2-1-6
 عينة الدراسة حسب مكاف العمؿتوزيع (:  18 _6)جذول

 النسبة المئوية % العدد مكاف العمؿ
  مؤسسة حكومية

 شركة مقاوالت
 أكاديمي

 تب استشاريمك
 أخر 

 المجموع



 يذيُت غضة _ حانت دساسيت  بناء المعاصرة عمى الطابع المعماري لممباني السكنيةالدراسة تحميمية لتأثير تكنولوجيا 

158 

 

يعمموف في مؤسسػات حكوميػة،  الدراسة مف عينة% أف ما نسبتو  (22_6)يتضح مف جدوؿ 
% يعممػػػوف فػػػي مكتػػػب % يعممػػػوف أكػػػاديمي، % يعممػػػوف فػػػي شػػػركة مقػػػاوالت، 

لكػي تتنػوع اآلراء حسػب طبيعػة العمػؿ ، يعمموف في أماكف أخر  "بمديات" %بينما  استشاري،
 الذي يقوـ بو الميندس المعماري.

 :عينة الدراسة حسب مستوى التعميـتوزيع  3-1-6
 عينة الدراسة حسب مستوى التعميـتوزيع (: 19 _6)جذول

 النسبة المئوية % العدد مستوى التعميـ
 بكالوريوس
 ماجستير

 كتوراهد
 المجموع

 مسػتواىـ التعميمػي بكػالوريوس، الدراسػة مػف عينػة% أف ما نسبتو  (23_6)يتضح مف جدوؿ 
، الف مسػتوي التعمػيـ مستواىـ التعميمػي دكتػوراه %مستواىـ التعميمي ماجستير، بينما  %

يف الذيف تناولوا موضػوع الطػابع لو دور فعاؿ في جمع المعمومات حيث يجد الباحث بعض الميندس
 المعماري في ابحاثيـ العممية. 

 :عينة الدراسة حسب سنوات الخبرة في مجاؿ التصميـتوزيع  4-1-6
 عينة الدراسة حسب سنوات الخبرةتوزيع (: 21 _6)جذول

 

 النسبة المئوية % العدد سنوات الخبرة
  سنوات 10أقؿ مف 

 سنة 15أقؿ مف  - 10 مف
 سنة 20أقؿ مف  -15مف 
 سنة 25أقؿ مف  -20مف

 أكثر مف ذلؾ
 المجموع

سػػػنوات خبػػػرتيـ فػػػي مجػػػاؿ  الدراسػػػة مػػػف عينػػػة% أف مػػػا نسػػػبتو  (24_6)يتضػػػح مػػػف جػػػدوؿ 
% ، سنة 15قؿ مف أ - 10مف تتراوح سنوات خبرتيـ  % ،سنوات 10أقؿ مف  التصميـ



 يذيُت غضة _ حانت دساسيت  بناء المعاصرة عمى الطابع المعماري لممباني السكنيةالدراسة تحميمية لتأثير تكنولوجيا 

159 

 

أقػؿ مػف  -20مػف% تتػراوح سػنوات خبػرتيـ ، سنة 20أقؿ مف  -15مف  تتراوح سنوات خبرتيـ
 . أكثر مف ذلؾسنوات خبرتيـ  %، بينما سنة 25

 :اختبار فرضيات الدراسة2-6 
لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة لعينة واحدة  Tتـ استخداـ اختبارالختبار فرضيات الدراسة 

 Sig > 0.05إذا كانت ف. أـ ال 3االستجابة قد وصمت إلى درجة الموافقة المتوسطة )الحياد( وىي 
(Sig  فإف 0.05أكبر مف )  متوسط آراء األفراد  حوؿ الظاىرة موضع الدراسة ال يختمؼ جوىريا

متوسط  اف( ف0.05أقؿ مف  Sig) Sig < 0.05، أما إذا كانت 3عف موافؽ بدرجة متوسطة وىى 
عف درجة الموافقة المتوسطة )الحياد(، وفي ىذه الحالة يمكف تحديد ما اء األفراد  يختمؼ جوىريا  آر 

 إذا كاف متوسط اإلجابة يزيد أو ينقص بصورة جوىرية عف درجة الموافقة المتوسطة )الحياد(.
ي موجبة فمعناه أف المتوسط الحسابقيمة االختبار وذلؾ مف خالؿ قيمة االختبار فإذا كانت 

 لإلجابة يزيد عف درجة الموافقة المتوسطة )الحياد( والعكس صحيح.

 :والثانية لفرضية األولىا 1-2-6
السػتخداـ تكنولوجيػا البنػاء المعاصػرة فػي  α ≤0.05يوجد تػأثير ذو داللػة إحصػائية عنػد مسػتوى 

 الطابع المعماري لممباني في مدينة غزة.
درجة الموافقة توسط درجة االستجابة قد وصمت إلى لمعرفة ما إذا كانت م Tتـ استخداـ اختبار 
 .(25_6)النتائ  موضحة في جدوؿ  أـ ال. 3وىي المتوسطة )الحياد( 

مدى تأثير استخداـ لكؿ فقرة مف فقرات مجاؿ "  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتماؿ (:  21 _6)جذول
 " لطابع المعماري لممباني السكنية في مدينة غزةتكنولوجيا البناء المعاصرة عمى ا
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1.  
   تعتقد بأنو يوجد طابع معماري خاص لمدينة غزة.

2.  

ى عف وظيفتو مف حيث كونو تعبر واجيات المبن
 تجاريا او إداريا أو سكنيا.
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3.  
 السكنية. تعبر واجيات المباني السكنية عف وظيفتيا

4.  

الرأسي في المباني السكنية أحد أىـ  تعتبر االتجاه
 معالـ الطابع المعماري لمدينة غزة.

5.  

إلظيار  األشكاؿ اليندسية في المباني السكنية وسيمة
  الطابع المعماري لمدينة غزة.

6.  

تؤثر ألواف مواد البناء المعاصرة في المباني السكنية 
 عمى  الطابع المعماري السائد لمدينة غزة.

7.  

المباني السكنية المستخدـ فييا تكنولوجيا مواد  اىـتس
 البناء المعاصرة في اضفاء طابع معماري لمدينة غزة.

8.  

مواد البناء المعاصرة ذات المممس الخشف  تساىـ
)الحجر القدسي او المرمرينا...الخ(المستخدمة في 

اري لممباني التشطيبات الخارجية ىوية الطابع المعم
 السكنية بمدينة غزة. 

9.  

ترتبط المباني السكنية بمدينة غزة بقيمة معنوية 
 )بحدث او فكرة(.

11.  

تربط المباني السكنية بمدينة غزة بقيمة مادية 
 )اقتصادية(.
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11.  

واد البناء المعاصرة ذات المممس الناعـ م تساىـ
..الخ(المستخدمة في Composite Panels)الرخاـ، 

التشطيبات الخارجية ىوية الطابع المعماري لممباني 
 السكنية بمدينة غزة.

12.  

نياية المباني السكنية في اضفاء طابع معماري  تساىـ
 لمدينة غزة.

13.  

فتحات النوافذ التي تأخذ شريحة طولية عمى  تساىـ
المباني السكنية في اضفاء طابع  امتداد ارتفاع

 معماري لمدينة غزة.

14.  

فتحات النوافذ ذات المساحات الكبيرة في  تساىـ
  المباني السكنية في اضفاء طابع معماري لمدينة غزة. 

15.  

المباني  العناصر الزخرفية في الواجيات تساىـ
 لمدينة غزة. السكنية في اضفاء طابع معماري

 جميع فقرات المجاؿ معاً  
 .α ≤0.05 داللة  مستو المتوسط الحسابي داؿ إحصائيا  عند * 

 يمكف استخالص ما يمي: (25_6)مف جدوؿ 
 "تربط المباني السكنية بمدينة غزة بقيمة مادية )اقتصادية( العاشرة "لمفقرة المتوسط الحسابي  -
، قيمة % ( أي أف المتوسط الحسابي النسبي5)الدرجة الكمية مف  ساوي ي
لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيا   تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأف  ختباراال
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مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف ، α ≤0.05 عند مستو  داللة 
مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه  وىذا يعني أف ىناؾ موافقة 3وىي درجة الموافقة المتوسطة )الحياد( 

 الفقرة. 
ساوي ي " تعتقد بأنو يوجد طابع معماري خاص لمدينة غزة األولى " المتوسط الحسابي لمفقرة -

وأف القيمة االحتمالية  ،5.32-، قيمة االختبار %47.91أي أف المتوسط الحسابي النسبي  2.40
.(Sig تساوي )0.05 لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيا  عند مستو  داللة  0.000≥ α مما ،

درجة الموافقة المتوسطة )الحياد( عف  انخفضه الفقرة قد يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذ
 مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.  غير موافقة وىذا يعني أف ىناؾ 3وىي 

، وأف المتوسط الحسابي النسبي يساوي 3.12بشكؿ عاـ يمكف القوؿ بأف المتوسط الحسابي يساوي 
لذلؾ يعتبر  0.020( تساوي Sigلية ).وأف القيمة االحتما ،2.10 %، قيمة االختبار62.33
" مد  تأثير استخداـ تكنولوجيا البناء المعاصرة عمى الطابع المعماري لممباني السكنية في  مجاؿ

، مما يدؿ عمى أف متوسط درجة  α ≤0.05 مدينة غزة" داؿ إحصائيا  عند مستو  داللة 
وىذا يعني أف  3وىي متوسطة )الحياد( درجة الموافقة الاالستجابة ليذا المجاؿ يختمؼ جوىريا  عف 

 ىناؾ موافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجاؿ.
 :االولى والثانية نتيجة الفرضية

فقداف الطابع المعماري لممباني السكنية لقطاع "اف  الفرضية االولى وىي ويعزو الباحث ذلؾ إلى 
جية لمعمائر واألبراج السكنية مع تقدـ غزة  وخاصة مدينة غزة الممثمة في التكوينات الخار 

كانت النسبة العالية التي حازت أراء ميندسيف المعمارييف ب  "،تكنولوجيا البناء المعاصرة
جود طابع معماري لمدينة غزة، ولكنو غير واضح بو يقر  47.91%، وكاف الباقي بنسبة %52.09
 المعالـ.

البناء لو تأثير سمبي عمى الطابع المعماري في  التقدـ في تكنولوجيا"اما الفرضية الثانية وىي 
حيث كانت نتيجة احصاء األراء اثبات ىذه  "،التكويف الشكمي لألبنية السكنية لمدينة غزة

 الفرضية.
دراسات التحميمية لبعض المباني السكنية في مدينة غزة الذي قاـ بيا الباحث واتفقت ىذه النتائ  مع 

استخداـ تكنولوجيا البناء المعاصرة بأساليبيا المتنوعة ليا تأثير في الفصؿ الخامس، حيث أثبتت 
 سمبا عمى الطابع المعماري لمدينة غزة.
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 :الثالثةالفرضية  2-2-6
فػي السػتخداـ تكنولوجيػا البنػاء المعاصػرة  α ≤0.05يوجد تػأثير ذو داللػة إحصػائية عنػد مسػتوى 

 مدينة غزة.لالطابع المعماري  تأصيؿ
درجػػػة الموافقػػػة لمعرفػػػة مػػػا إذا كانػػػت متوسػػػط درجػػػة االسػػػتجابة قػػػد وصػػػمت  Tار تػػػـ اسػػػتخداـ اختبػػػ

 .(26_6)النتائ  موضحة في جدوؿ  أـ ال. 3وىي المتوسطة )الحياد( 
استخداـ تكنولوجيا البناء لكؿ فقرة مف فقرات مجاؿ "  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتماؿ (: 22 _6)جذول

 " اصرة في تأصيؿ الطابع المعماري لمدينة غزةالمع
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1.  

بالواجية الرئيسية لممباني السكنية باستخداـ  االىتماـ
عماري تكنولوجيا البناء المعاصرة يؤكد عمى الطابع الم

 .بمدينة غزة
 

2.  

االىتماـ بالواجيات الثانوية لممباني السكنية يعزز الطابع 
 المعماري بمدينة غزة.

3.  

المباني السكنية  استخداـ الزخارؼ التكميمية  في واجيات
اء طابع يساىـ في اضف البناء المعاصرة بتكنولوجيا مواد

 لمدينة غزة. معماري
 

4.  

في اضفاء  تساىـ استخداـ الشرفات في المباني السكنية
 طابع معماري لمدينة غزة.

5.  

استخداـ أساليب البناء المعاصرة تتوافؽ مع الطابع 
 المعماري لمدينة غزة.
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6.  

استخداـ تكنولوجيا مواد بناء المعاصرة مثؿ) ألواح 
والقصارة االيطالية بألوانيا...الخ( يمكف  -االلمنيوـ بألوانيا

 أف يساىـ في اضفاء طابع معماري لمدينة غزة.

7.  

في  تساىـ نسب المصمت والمفتوح في المباني السكنية
 لمدينة غزة. اضفاء طابع معماري

8.  

استخداـ العقود بوحدات مف مواد البناء المعاصرة مثؿ) 
 والقصارة االيطالية بألوانيا...الخ( -ألواح االلمنيوـ بألوانيا

 لمدينة غزة. في اضفاء طابع معماري تساىـ

9.  

كميمية عمى واجيات المبنى الحميات او الزخارؼ الت يساىـ
   لمدينة غزة. في اضفاء طابع معماري

11.  

يبرز الطابع المعماري  تصميـ خط السماء لممباني السكنية
 لمدينة غزة.

  جميع فقرات المجاؿ معاً  

 .α ≤0.05 داللة  مستو داؿ إحصائيا  عند المتوسط الحسابي * 
 يمكف استخالص ما يمي: (26_6)مف جدوؿ 

في  تساىـ نسب المصمت والمفتوح في المباني السكنية السابعة "لمفقرة المتوسط الحسابي  -
( أي أف المتوسط 5)الدرجة الكمية مف  ساوي ي " اضفاء طابع معماري لمدينة غزة

تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأف  ،االختبار  قيمة، % الحسابي النسبي
مما يدؿ عمى ،  α ≤0.05 لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيا  عند مستو  داللة  
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 3وىي درجة الموافقة المتوسطة )الحياد( أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف 
 د العينة عمى ىذه الفقرة. وىذا يعني أف ىناؾ موافقة مف قبؿ أفرا

االىتماـ بالواجيات الثانوية لممباني السكنية يعزز الطابع  الثانية " لمفقرةالمتوسط الحسابي  -
، قيمة % ي أف المتوسط الحسابي النسبيأ  ساويي"  المعماري بمدينة غزة

غير ىذه الفقرة لذلؾ تعتبر  تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأف  ،االختبار
مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذه ، α ≤0.05 دالة إحصائيا  عند مستو  داللة

وىذا يعني أف ىناؾ  3وىي درجة الموافقة المتوسطة )الحياد( عف  ال يختمؼ جوىرياالفقرة 
 مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.  متوسطة )حياد( موافقة

، وأف المتوسط الحسابي النسبي بأف المتوسط الحسابي يساوي بشكؿ عاـ يمكف القوؿ   -
لذلؾ  تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأف  ،االختبار %، قيمة يساوي 

"  استخداـ تكنولوجيا البناء المعاصرة في تأصيؿ الطابع المعماري لمدينة غزة"  يعتبر مجاؿ
مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذا ، α ≤0.05 داؿ إحصائيا  عند مستو  داللة 

وىذا يعني أف ىناؾ  3وىي درجة الموافقة المتوسطة )الحياد( المجاؿ يختمؼ جوىريا  عف 
  موافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجاؿ.

 :الثاثة نتيجة الفرضية
 تصميـ باستخداـ تكنولوجيا البناء"األخذ بعيف االعتبار ألىمية الطابع المعماري أثناء ال عدـ"

اثبات عكس ىذه الفرضية والتي تثبت أنو ممكف استخداـ ىذه تكنولوجيا ويعزو الباحث ذلؾ إلى 
 البناء المعاصرة في تعزيز الطابع المعماري لممباني السكنية في مدينة غزة.

عماري باستخداـ التجارب العربية في كيفية تأصيؿ الطابع المواتفقت ىذه النتائ  مع بعض 
تكنولوجيا البناء المعاصرة بأساليب معينة ومتخصصة إليحاء طابعيا المعماري الموضح في 

 الفصؿ الرابع.

 :تحميؿ جميع فقرات االستبياف 3-2-6
درجػة الموافقػة  ىلمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصمت إلػ Tتـ استخداـ اختبار  

 .(27_6)النتائ  موضحة في جدوؿ  ـ ال.أ 3وىي  المتوسطة )الحياد(
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 فقرات االستبياف لجميع (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتماؿ (: 23 _6)جذول
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 تبيافاالس الفقراتجميع 

 .α ≤0.05 داللة  مستو المتوسط الحسابي داؿ إحصائيا  عند *        
( 5)الدرجة الكمية مف  ساوي المتوسط الحسابي لجميع الفقرات ي تبيف أف (27_6)مف جدوؿ 

 (Sig).مالية القيمة االحتوأف   ، قيمة االختبار% أي أف المتوسط الحسابي النسبي
مما ، α ≤0.05 إحصائيا  عند مستو  داللة  يفدالبشكؿ عاـ  لذلؾ تعتبر الفقرات تساوي 

وىذا  3يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة قد زاد عف درجة الموافقة المتوسطة )الحياد( وىي 
  .فقرات االستبياف بشكؿ عاـيعني أف ىناؾ موافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى 

 القسـ الثالث مف االستبانة:تحميؿ  4-2-6
 يتكوف قسـ الثالث مف االستبانة الى ثالث مجاالت وىي:

 إذا كنت تعتقد بوجود طابع معماري لمدينة غزة، فما ىو الطابع المعماري؟ المجاؿ األوؿ:

لمعاصرة تأثير استخداـ تكنولوجيا مواد البناء المعاصرة في المباني السكنية ا ما ىو :الثانيالمجاؿ 
  عمى الطابع المعماري لمدينة غزة؟

 وكيؼ يمكف استخداـ ىذه التكنولوجيا في تأصيؿ الطابع المعماري لمدينة غزة؟ :الثالثالمجاؿ 

 نسبة االستجابة عمى القسـ الثالث مف االستبانة: 4-2-6-1
( استبانة 86) داستردا، حيث تـ محددة مف الفئة المستيدفة استجابة عمى القسـ الثالث عددوقد تـ 

 %.62.8استبانة بنسبة  54 استجابة عمى القسـ الثالثعمى مجتمع الدراسة وقد تـ 
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 عينة الدراسة التي استجابت عمى القسـ الثالث حسب الجنس: 4-2-6-2
 عينة الدراسة التي استجابت عمى القسـ الثالث حسب الجنس (:24 -6)جذول

لنسبة المئوية %ا العدد الجنس  

 ذكر
 أنثى

 المجموع
 .إناث%بينما  ذكور، الدراسة مف عينة% ( أف ما نسبتو 28_6)يتضح مف جدوؿ 

 :مستوى التعميـعينة الدراسة التي استجابت عمى القسـ الثالث حسب  4-2-6-3
 ة التي استجابت عمى القسـ الثالث حسب مستوى التعميـعينة الدراس (:25 -6)جذول

 النسبة المئوية % العدد مستوى التعميـ
  بكالوريوس

 ماجستير
 دكتوراه
 المجموع

 مسػتواىـ التعميمػي بكػالوريوس، الدراسػة مػف عينػة% أف ما نسبتو  (29_6)يتضح مف جدوؿ 
 .مستواىـ التعميمي دكتوراه %عميمي ماجستير، بينما مستواىـ الت %

 :األولى والثانية والثالثة نتيجة الفرضية
مف خالؿ آراء الفئة  الفرضية األولى: "فقداف الطابع المعماري لممباني السكنية في مدينة غزة"

ى وجود الذيف استجابوا لقسـ الثالث مف االستبانة، عم54مف  37المستيدفة يتضح لمباحث أف 
المتوسط مف ضمف  37لعدد ، عمما بأف ىذا اطابع معماري لمدينة غزة ولكنو غير واضح المعالـ

أي أف  2.40ساوي ي " تعتقد بأنو يوجد طابع معماري خاص لمدينة غزة األولى " الحسابي لمفقرة
قيمة وأف ال ،5.32-، قيمة االختبار % الكمية86مف النسبة  %47.91المتوسط الحسابي النسبي 

 لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيا  عند مستو  داللة  0.000( تساوي Sigاالحتمالية ).

0.05≥ α درجة الموافقة عف  انخفض، مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد
  رة. مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفق غير موافقة وىذا يعني أف ىناؾ 3وىي المتوسطة )الحياد( 

والتي تثبت مف خالؿ القسـ الثالث مف االستبانة، اثبات ىذه الفرضية ويعزو الباحث ذلؾ إلى 
 المعماري لممباني السكنية في مدينة غزة. الطابع فقداف
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التقدـ في تكنولوجيا البناء لو تأثير سمبي عمى الطابع المعماري في التكويف ": الفرضية الثانية
 حيث كانت نتيجة احصاء األراء اثبات ىذه الفرضية. "،لمدينة غزةالشكمي لألبنية السكنية 

دراسات التحميمية لبعض المباني السكنية في مدينة غزة الذي قاـ بيا مع أيضا واتفقت ىذه النتائ  
الباحث في الفصؿ الخامس، حيث أثبتت استخداـ تكنولوجيا البناء المعاصرة بأساليبيا المتنوعة ليا 

 الطابع المعماري لمدينة غزة. تأثير سمبا عمى
تصميـ باستخداـ األخذ بعيف االعتبار ألىمية الطابع المعماري أثناء ال عدـ" :الثاثة الفرضية

اثبات عكس ىذه الفرضية والتي تثبت أنو ممكف استخداـ ويعزو الباحث ذلؾ إلى تكنولوجيا البناء" 
 اري لممباني السكنية في مدينة غزة.ىذه تكنولوجيا البناء المعاصرة في تعزيز الطابع المعم

التجارب العربية في كيفية تأصيؿ الطابع المعماري باستخداـ مع بعض أيضا واتفقت ىذه النتائ  
تكنولوجيا البناء المعاصرة بأساليب معينة ومتخصصة إليحاء طابعيا المعماري الموضح في 

 الفصؿ الرابع.
 :الخالصة

يندسيف المعمارييف مف القطاع الخاص والقطاع ة المستيدفة مف الملقد تـ توزيع االستبانة عمى الفئ
، حيث اكمؿ الباحث عممية االحصاء في مركز 111مف  86، وقد تـ استرجاع 111الحكومة عدد

 أخصائي متخصص في عممية االحصاء مركز ألفا، وتـ استخراج النتائ  والتوصيات بعد ذلؾ.
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 تمييد:

 تأثير تكنولوجيا البناء المعاصػرة عمػى اقعف خالؿ الفصوؿ السابؽ استعراض و استعرضت الدراسة م
المبػػاني السػػكنية التػػي تتمثػػؿ فػػي العمػػائر فػػي قطػػاع غػػزة وعمػػى وجػػو الخصػػوص  الطػػابع المعمػػاري

فػي اسػتخداـ تكنولوجيػا البنػاء أىػـ المشػاكؿ مدينة غػزة كحالػة دراسػية، بمػا يتضػمنو مػف  واألبراج في
كيفيػة ، باإلضػافة إلػى تنػاوؿ الطابع المعمػاري لممبػاني السػكنية فػي مدينػة غػزةوأثرىا عمى  المعاصرة
وفقػا تكنولوجيا البناء المعاصرة في تأصيؿ الطابع المعماري مف خالؿ اتباع أساليب معينة  استخداـ

ومػػف ثػػـ لمعػػايير التصػػميمية والتنظيميػػة فػػي تعزيػػز الطػػابع المعمػػاري لممبػػاني السػػكنية فػػي المدينػػة، 
المبػاني مػف خػالؿ  الطػابع المعمػاري لممبػاني السػكنية فػي مدينػة غػزةالخروج بمؤشرات قياسية لتقيػيـ 

تكنولوجيػػا البنػػاء  تحميميػػة أثػػرمػػف خػػالؿ دراسػػة ذلػػؾ و  ،غػػزة مدينػػةفػػي بػػراج األعمػػائر و المػػف  السػػكنية
وجػػو نظػػر المعاصػػرة عمػػى الطػػابع المعمػػاري لػػبعض المبػػاني السػػكنية فػػي مدينػػة غػػزة، وأيضػػا دراسػػة 

وصػوال  إلػى ، مف الميندسيف المعمارييف مػف جميػع القطاعػات الخاصػة والحكوميػةذوي االختصاص 
لتعزيػز وتأصػيؿ  غػزةدراسات التحميمية لواقع المباني فػي مدينػة رؤية مقترحة مف خالليـ ومف خالؿ 

وبمػا يتناسػب مػع الواقػع  اسػتخداـ تكنولوجيػا البنػاء المعاصػرةمف خػالؿ  الطابع المعماري لمدينة غزة
 .والتوصيات التي تـ التوصؿ إلييا غزة، ومف خالؿ ىذا الفصؿ سيتـ أىـ النتائ  لمدينة المعماري
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 النتائج: 1-7

 :التاليةالنتائ  إلى التوصؿ تـ مف خالؿ الدراسة السابقة 

 ومف أىميا:ممباني السكنية في مدينة غزة للمطابع المعماري  وجود عدة تعاريؼ .1

  صعوبة التعامؿ مع الطابع المعماري الغزي لصغر المساحة وتتابع األحداث بيايعرؼ. 

  الشعوب تعكس حضارتيا ورقييا وتظير بوضوح في أثر العمارة العثمانية اف العمارة مرآة
 .ية واالحتالؿ االسرائيمي عمى العمارة في غزةوالمصر 

  فقدت رونقيا وشكمياغزة ىي عبارة عف صناديؽ رمادية  عمارة مدينةىناؾ مف يعتبر اف. 

طابع المعماري المتأصؿ في البمدة القديمة مالمباني السكنية في مدينة غزة فقدانيا ل تواجو .2
 )غزة القديمة(.

 .لممدينة حيث اختفى الطابع المعماري لمبناء الشكؿ الخارجيبالمالؾ  اىتماـعندـ  .3

 مما دفعو عمى اىماؿ الشكؿ الخارجي.المالؾ  عمى االقتصادي  تأثير العامؿ .4

 الميندسيف المعمارييف اثناء التصميـ. عندغياب أىمية الطابع المعماري  .5

 األفكار الغربية أثناء عممية التصميـ.بالميندس المعماري   تأثر .6

 .لممبانيفي تعزيز الطابع المعماري  قابيةالنرقابة ال غياب .7

 مف قبؿ بمدية غزة. التصميـمعايير  فقداف .8

 عمى واقع مدينة غزة. الغربيةبدوف  تكنولوجيا البناء المعاصرة  أثر .9

دوف مراعاة المناخ البيئي المحيط واجيات المباني السكنية  فيمزجاج لاستخداـ المفرط اال .12
 بيا.

 عمى عدـ وجود ةعشوائيبطريقة   المعاصرةالبناء نولوجيا تكالتنافس في استخداـ  أثر .11
 .ضوابط تنظيمية ومعمارية واضحة

يشتت الطابع المعماري لمدينة غزة بسبب الثقافات  تساىـ تكنولوجيا البناء المعاصرة  .12
 الميندسيف المعمارييف المصمميف. عندالمختمفة 

 .لعاـ ليذه المبانيذوؽ اظيور األلواف الغير المتناسقة والمتنافرة مع ال .13
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 التوصيات: 2-7
الوضػػع الحقيقػػي لمشػػاريع اإلسػػكاف تخطيطيػػا واقتصػػاديا  وضػػحت والتػػي السػػابقة النتػػائ  مػػف خػػالؿ

داريػػا وقانونيػػا  ع عػػدد مػػف التوصػػيات مػػف أجػػؿ تطػػوير المجػػاورة السػػكنية وضػػ يحػػاوؿ الباحػػثوفنيػػا وا 
 المشاريع اإلسكانية: ضمف

 اليندسة المعمارية في قطاع غزة: قسـخاصة و  كميات اليندسةعمى صعيد  1-2-7
معماري الطابع ال ويميو تناوؿطرح مساقات تتناوؿ الطابع المعماري الفمسطيني بشكؿ عاـ  .1

 لكؿ مدينة وخاصة مدينة غزة.

العناصر الدالة عمى الطابع ب المتأثرةمساقات التصميـ  وذلؾاالىتماـ بالطابع المعماري  .2
 مدينة في فمسطيف حسب طابعيا المحمي.  المعماري لمدينة غزة  او اي

المؤتمرات المقاءات و مف خالؿ وذلؾ الطابع المعماري بطالب اليندسة المعمارية اىتماـ  .3
شعب الفمسطيني وابراز ىويتو اماـ موالتحدث عف الطابع واليوية الفمسطينية ومد  أىميتيا ل

 العالـ.

يمة في قطاع غزة لتعرؼ عمى العناصر لممنازؿ القدو ألماكف االثرية لرحالت طالبية  قياـ .4
 .في بنائياالمستخدمة 

الطابع المحمي لممدينة  مجسدةعمؿ مسابقات تصميمية لمشاريع اعمار مف ابراج وعمائر  .5
  .عميياالمقامة 

تعرؼ عمى الطابع المعماري لكؿ مدينة في فمسطيف وخاصة مدف قطاع معمؿ دورات ل .6
اـ تكنولوجيا البناء المعاصرة، والتعرؼ عمى غزة، وكيفية تعزيز ىذا الطابع باستخد

 تقنيات الحديثة التي تعزز الطابع المعماري.الساليب و األ

 عمى صعيد وزارة االشغاؿ العامة واالسكاف في فمسطيف: 2-2-7
التدخؿ في التصميـ واف  مفالمانحيف مف الدوؿ العربية او االجنبية  تمنعوضع قوانيف  .1

 .الة الفمسطينيةاألصمف  التصميـ نابعيكوف 

الطابع المعماري المحمي لكؿ مدينة في  تعززوضع معايير تصميمية لمشاريع االسكاف  .2
 فمسطيف وخاصة قطاع غزة.
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تعرؼ عمى الطابع المعماري لكؿ معمؿ دورات لميندسيف وزارة االشغاؿ العامة واالسكاف ل .3
  .مشاريعيا االسكانية االستفادة منيا فيمدينة في فمسطيف وكيفية 

 في فمسطيف: الميندسيف ونقاباتالبمديات عمى صعيد  3-2-7
 أىمية الطابع المعماري المحمي لكؿ مدينة. وتوضيحالوعي لدي السكاف  نشر .1

سكاف المدينة في تصميـ بعض العناصر التي تبرز الطابع المعماري المحمي  تشجيع .2
 ومراعاة الدقة في منح تراخيص البناء.لممدينة 

التصميمية في  الصورنقابات الميندسيف في فرض ف بيف البمديات و يكوف ىناؾ تعاو اف  .3
 العمائر واالبراج التي تبرز ىوية وطابع المعماري المحمي لممدينة.

المعماري  يمتـز بالطابعنقابة الميندسيف لكؿ مف  لد رسوـ تصديؽ الخرائط  تخفيض .4
 المحمي لممدينة.

 الطابع المعماري لممدينة. لتعزيزاظيار المنازؿ بألواف معينة تشجيع السكاف في  .5

 تصميـ العمائر واالبراج باستخداـ تكنولوجيا البناء المعاصرة.لوضع معايير  .6

 الطابع المعماري لممدينة.كوف ىناؾ دورات تدريبة لمعرفة اف ي .7

 :شركات المقاوالتعمى صعيد  4-2-7
معاصرة لتأصيؿ توعية عماؿ شركات المقاوالت في كيفية استخداـ تكنولوجيا البناء ال .1

 الطابع المعماري وتعزيزه.

 عمؿ دورات تدريبية في استخداـ أساليب حديثة مما يعزز الطابع المعماري لممدينة. .2

 :الثقافة االجتماعيةعمى صعيد  5-2-7
الوعي بيف السكاف عمى أىمية الطابع المعماري المحمي لكؿ مدينة مما يخدـ القضية  نشر .1

 ذور ليذا المجتمع منذ القدـ.ىناؾ ج أف ويثبتالفمسطينية 

 . بمعرفة ماىو الطابع المعماري المحمي المواطنيف بتوعية اإلعالـ وسائؿ دور تفعيؿ .2

 .المحمي لمحفاظ عمى الطابع المعماري المحمية المعايير التصميمية تنفيذب اقناع المواطنيف .3
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 الخالصة:
ثبات  تعزيز ىويةالطابع المعماري لو أىمية كبيرة ىادفة تسعى الي  ممكيتو المجتمع الفمسطيني، وا 

شعب الأساس الصراع بيف الشعب الفمسطيني واالحتالؿ االسرائيمي، ومعرفة  وىذااألرض  ليذه
طابعو المعماري، وكيفية تأصيؿ الطابع المعماري باستخداـ تكنولوجيا البناء المعاصرة الالفمسطيني 

تأييدا  تمتقىا، وانطالقا مف ىذه األىداؼ فإنيا مما يتالءـ مع الطابع المعماري لممدينة الخاصة بي
دولة في فمسطيف وخاصة مدينة تمثؿ جزءا كبيرا مف مساحة العمائر واالبراج التي  فيلتطبيقيا 

كيفية تأصيؿ الطابع في تجارب الدوؿ العربية واألوروبية ل المتواصمةدراسات الغزة، ومف خالؿ 
أخذ أراء المختصيف و براج في مدينة غزة، األلعمائر و ا المعماري، ومف خالؿ دراسة تحميمية لبعض

ىي أف ىناؾ طابع معماري التي توصؿ الييا الباحث معمارييف، وكاف اىـ النتائ  الميندسيف المف 
لمدينة غزة ولكنو غير واضح المعالـ بسبب استخداـ تكنولوجيا البناء المعاصرة بشكؿ غير مدروس 

صيات عمى صعيد الجامعات الفمسطينية وعمى صعيد وزارة بعض التو بالباحث  ولذا كميأوصى
االشعاؿ العامة واالسكاف وعمى صعيد البمديات والنقابات الميندسيف وعمى صعيد شركات المقاوالت 
وعمى صعيد الثقافة االجتماعية التي تخدـ في تأصيؿ الطابع المعماري لمدينة غزة وتعزيز ىذه 

 ليا أىمية كبيرة لنا ولقضيتو. الثقافة لد  الشعب الفمسطيني مما
 
 

 تمت بحمد اهلل
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  .7 ـ. نسيالء أبو وردة
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