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قيدا"  مدن خاللهدا يدتم والتدي ةنديتكدوين المدالهامدة فدي عناصدر المحداور الحركدة أحدد تعتبر 

تجمدع العمراندي  وتدزداد لل كليةتشكل تلك المحاور الصورة ال  كما لها نجا  العملية التخطيطية مدى
كما   المساحات المخصصة للحركة وبالتالي زيادة لسكانفي ظل التزايد المتسارع في أعداد ا أهميتها

 .وجمالها بصريًا وعمرانياً  لمدينةا ومكونات وتلعب دورًا هامًا في تحديد معالم

البصدددري والتخطيطدددي واقدددع الالدراسدددة إلدددى تسدددليس ال دددوء علدددى  هددددفتومدددن تلدددك األهميدددة 
التوسدددع العمراندددي ة فدددي ظدددل محددداور الحركدددة ودورهدددا فدددي التنميدددة العمرانيدددة فدددي قطددداع غدددزة وخاصدددل

  .هاالنجا  المستمر لل مان   مما يستوجب التخطيس المسبق والسليم المتزايد

النشاطات االنسانية مما و  وتعتبر مدينة غزة من المدن الفلسطينية الكبيرة والمكتظة بالسكان
ك المحاور ولكن هل تلعب تل  يستدعي الحاجة إلى محاور حركة متنوعة ذات نهايات بصرية مميزة

 للمدينة؟والنهايات البصرية دورًا في تشكيل صورة ذهنية ايجابية 

 اعتمد الباحث في منهجيته على المدنه  التداريخي والوصدفي والتحليلدي عدن طريدقومن هنا 
 مما يلز مدينة غزة وكل  وواقعها فيوالنهايات البصرية جمع البيانات والمعلومات عن محاور الحركة 

حلدددول للوصدددول إلدددى خدددروم بمقترحدددات و ددددائل وتحليدددل البياندددات للالمسدددح الميدددداني الدراسدددة و  إلتمدددام
 تخطيطية وبصرية مناسبة ومالئمة.

محاور الحركدة فدي المديندة تعداني مدن مشداكل تخطيطيدة ومروريدة  خلصت الدراسة إلى أنو 
ة و يئيدددة وبصدددرية مثدددل اخدددتالل الصدددورة التخطيطيدددة ألنظمدددة الشدددوارع و دددعف التددددرم الهرمدددي وقلددد

االهتمددام باألثدداث المدددني للشددوارع ومسددارات الحركددة وقلددة وجددود نهايددات بصددرية وا ددحة تسدداهم فددي 
 المستخدمينعند اختالل في صورتها الذهنية  وبالتالي فإن هناك تكوين الصورة الذهنية لمدينة غزة.

الحركددة علددى المختصددين زيددادة االهتمددام بمحدداور  وجددبلددذلك   والمعمدداري  العمرانددي كددذلك تكوينهدداو 
 صورة ذهنية ايجابية للمدينة.  للوصول إلىونهاياتها البصرية 

 

 

 

 

 



 

 

 

IX 

  مدينة غزة(-دور محاور الحركة والنهايات البصرية في تشكيل الصورة الذهنية للمدينة )حالة دراسية   

ABSTRACT 

Paths are considered as one of the important elements in the formation 

of the city, which are used to measure the success of planning process. These 

paths form the total image for any urban area. The paths importance increases 

along the increase in population and more of movement areas are necessary 

for its.  They play an important role in determining the city's landmarks and its 

visual and architectural beauty. 

As a result, the study aimed to highlight the actual visual and planning 

for the paths and their role in the urban development in the Gaza Strip 

especially during increasing urbanization, which requires previous and proper 

planning based on a scientific basis to ensure its continued success. 

Gaza city is considered as one of the biggest and more density with 

population and humanitarian activities Palestine cities. This requires variety of 

paths and its distinctive visual endings. Nevertheless, do these paths play a 

role in forming a positive image of the city?. 

This study is based on the historical, distributive and analytical 

methodology in collecting data about paths and visual endings and its actuality 

in Gaza city. All required information to complete this study are taken. It also 

analyzes the data to establish some proposals and alternatives for finding 

suitable planning and visual solutions. 

The study concluded that the paths are suffering from many urban 

planning, traffic, environmental and visual problems. The problems as; 

disruption of the image of streets planning, the lack of clarity in its hierarchy, 

the lack of interest in the civil furniture of the streets and movement paths and 

the lack of clear visual endings which contribute to form mental image for 

Gaza city. Thus, Gaza city is suffering from disruption of its image and urban 

and architecture form. Therefore, the specialists should pay more in attention 

to paths and their visual endings to form a positive mental image for the city. 
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 الباحث: أحمد راغب المغاري  

 األول الفصل 
  ومنسجيتسا مقدمة الرسالة -1

 تمسيد
مكددان سددواًء كددان ارتبدداط المسددتخدم بالمكددان أمددر مهددم جدددًا لتوثيددق العالقددة بددين المسددتخدم وال

الشعب  ولهذا تعمل الدول دومًا على ر س  أو سائح همكان أو زائر دائم لالمستخدم يعيش بهذا ال
ور باألمدان عور  وتح در  وذلدك بزيدادة الشدبوطنه لما له من أهمية كبيدرة فدي ديمومدة الدوطن وتطد

السددبل التددي تعمددل علددى تعميددق هددذ   بحددث   ومددن هنددا يددأتي دور المفكددرين فدديوالراحددة واالسددتقرار
المسدتخدمين عندد  )االنطبداع الدذهني( أي دراسدة الصدورة الذهنيدة للمديندة العالقة وكيفيدة تحسدينها
 العناصدددر التدددي يمكدددن اعتبارهدددا مدددن   فتسدددعى الدراسدددة علدددى بحدددث بعدددضوكيفيدددة تكوينهدددا عنددددهم
المالمح التخطيطيددة   فدددعددم هددذا االنطبدداعمدددى دورهددا فددي كددذلك دراسددة مكونددات هددذ  الصددورة و 

مدن عناصدر تكدوين هدذ  باعتبارها المكونات البصرية ألي تكوين ح ري يمكن اعتبارهدا للمدينة 
تشددكيل صددورة ذهنيددة  حيددث تعمددل علددىمحدداور الحركددة والنهايددات البصددرية  والتددي منهدداالصددورة 

  ولذلك اتجهت الدراسة البحثية إلى تسدليس استخدامها أو المرور بها أو رؤيتهاللمدينة من خالل 
كحالدة دراسدية ومددى تأثيرهدا  ال وء على واقع محاور الحركة والنهايدات البصدرية فدي مديندة غدزة

 .للمدينةفي تشكيل الصورة الذهنية 

 :دراسةأهمية ال 1-1
 والبيئيددة والبصددرية ة البحثيددة إلددى تددراكم المشدداكل التخطيطيددة والتصددميميةترجددع أهميددة الدراسدد

لحلول مستقبلية لهذ  المشاكل التي تزداد  موثق متكامل لمحاور الحركة دون وجود تصور وا ح
تدالي زيدادة النمدو العمراندي فدي قطداع غدزة  ووجدود تلدك يومًا بعد يدوم مدع زيدادة أعدداد السدكان وبال

 .ارتباط سكان المدينة بأر همالمشاكل يقلل من 

كمددا وتكمددن أهميددة الدراسددة فددي قلددة الدراسددات السددابقة التددي تتندداول محدداور الحركددة والنهايددات 
عدم وجود سيناريوهات متوقعة تعمل على فهم الصدورة الذهنيدة للمديندة البصرية في قطاع غزة  و 

 . هموكيفية تحسينها عند المستخدمين وبالتالي المحافظة عليها من قبل

 :مشكلة الدراسة 1-2

لمحاور الحركة والنهايات البصرية دورًا رئيسيًا فدي تشدكيل الصدورة الذهنيدة لمديندة غدزة حيدث 
مددن خاللهددا يمكددن تحديددد مالمددح المدينددة التخطيطيددة  ومددن خددالل الزيددارات الميدانيددة والمقددابالت 
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زة وجددد أن المشدددكلة واجددراء االسددتبيانات وتتبددع محدداور الحركددة والنهايددات البصددرية فددي مدينددة غدد
هــل لعبــت محــاور الحركـــة البحثيددة تكمددن فددي االجابددة علددى السددؤال التددالي بدددالنفي أو اإلثبددات  

 والنسايات البصرية في مدينة غز  دورًا في تشكيل صور  ذهنية ايجابية للمدينة؟

 ومن هذ  المشكلة تتفرع مجموعة من التساؤالت:
 غزة؟ هل هناك صورة تخطيطية وا حة لشوارع مدينة -

 هل توجد نهايات بصرية وا حة ذات معالم مميزة لمحاور الحركة في مدينة غزة؟ -

 هل يوجد تدرم هرمي وا ح لمحاور الحركة في مدينة غزة؟ -

 هل هناك فصل وا ح بين حركة وسائل النقل اآللية وحركة المشاة في مدينة غزة؟ -

 هل هناك التزام بتأثيث محاور الحركة في مدينة غزة؟ -
 استخدامات وا حة لمسارات الحركة في مدينة غزة؟ هل يوجد -

 هل هناك التزام بالقوانين التنظيمية للبناء في مدينة غزة؟ -

 هل يوجد طابع معماري مميز لكل منطقة عمرانية في مدينة غزة؟ -

 ما مدى و و  تقاطعات الطرق في مدينة غزة؟ -

العمرانيددة فددي مدينددة  هددل تلعددب عددروض الشددوارع دورًا إيجابيددًا فددي تعزيددز جمددال المنطقددة -
 غزة؟

مدددا هدددي العناصدددر المعماريدددة والعمرانيدددة التدددي تمدددنح النهايدددات البصدددرية دورًا إيجابيدددًا فدددي  -
 تحديد مالمح أي منطقة عمرانية؟

مددا هددي العناصددر والخصددائل المعماريددة التددي تميددز شددوارع أي منطقددة عمرانيددة وتسدداعد  -
 ؟المستخدم في تكوين صورة ذهنية إيجابية حول المنطقة

 :دراسةالأهداف   1-3
تهدف الدراسة البحثية إلدى دراسدة واقدع قطداع غدزة بشدكل عدام ومديندة غدزة بشدكل خدال مدن 
حيدددث محددداور الحركدددة والنهايدددات البصدددرية  وتحديدددد أهدددم المشددداكل التدددي تعددداني منهدددا مثدددل الخلدددس 

و دو  التددرم الهرمدي وتشدو  النهايدات البصدرية   دعفالمروري والتخطيطدي لمحداور الحركدة  و 
معرفددة مدددى تأثيرهددا علددى الشددكل والتشددو  البصددري للمدينددة بشددكل عددام وبالتددالي لمحدداور الحركددة 

 .وصورتها الذهنية عند المستخدمين العام للمدينة
 ويمكن تحديد أهداف البحث فيما يلي:

 .صورتها الذهنية عند المستخدميندراسة واقع مدينة غزة من حيث  -
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 محاور الحركة والنهايات البصرية.تحديد أهم المشاكل التي تعاني منها  -
 دراسة دور محاور الحركة والنهايات البصرية في تكوين صورة المدينة الذهنية. -
 .مشابهةسابقة استخالل النتائ  والحلول من دراسات  -
 و ددع المقترحددات والتصدددورات المتوقعددة لواقددع مديندددة غددزة فددي محددداور الحركددة ونهاياتهدددا -

 البصرية.
 .الصورة الذهنية للمدينة عند المستخدمينلتحسين صيات الوصول إلى نتائ  وتو  -

 فرضيات الدراسة 1-4
على أسا" أن محاور الحركة والنهايات البصرية لم يكن لها  فرضية البحثومما سبق تقوم 

علددى  باإلجابددةدور فددي تشددكيل صددورة ذهنيددة ايجابيددة لمدينددة غددزة. وعليدده تكددون فر ددية البحددث 
 لي:التااألسئلة السابقة على النحو 

 في مدينة غزة.شوارع لشبكة الصورة التخطيطية هناك اختالل لل -
 أو انعدامها في بعض األماكن. تشو  النهايات البصرية لمحاور الحركة -
 هرمي وا ح لشوارع المدينة.التدرم ال  عف -
 الخلس المروري الكبير بين وسائل النقل والمشاة. -
 قلة االهتمام باألثاث المدني للشوارع والتشجير. -
 .وتعددها في المحور الواحد محاور الحركةت ارب استخدامات  -
 يوجد مخالفات تنظيمية للمباني على مسارات الحركة. -
 لكل منطقة عمرانية في المدينة.يوجد طابع معماري مميز  ال -

 في المدينة. بصرياً  تقاطعات الطرق   عف -

 عروض الشوارع في المدينة ال تسمح برؤية بصرية وا حة. -

 :دراسةمنسجية ال  1-5
مدن أدوات البحدث العلمدي للوصدول إلدى النتدائ  متعدددة تعتمد الدراسة البحثية علدى مجموعدة 

 والتوصيات في نهاية الدراسة وهذ  األدوات هي:
 من خالل اإلطار النظري للدراسة باالستعانة بالمراجع المختلفة. المنسج التاريخي -
مطلوبدة والالزمدة للدراسدة والتدي ال والبياندات جمدع المعلومداتمدن خدالل  المنسج الوصفي -

 .تخل منطقة الدراسة )مدينة غزة(
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تحليل وتقييم واقع محاور الحركدة والنهايدات البصدرية لمديندة  من خالل المنسج التحليلي -
وذلدددك مدددن خدددالل  غدددزة وانطبددداع المسدددتخدمين حدددول الصدددورة الذهنيدددة لدددديهم عدددن المديندددة

ة وتحليددددل المعلومددددات ودراسددددة حدددداالت الزيددددارات الميدانيددددة والمقددددابالت الشخصددددية ودراسدددد
 ستبيانات وتوزيعها على ذوي العالقة بالدراسة البحثية.االمشابهة واعداد 

استخدام منهجية تحديد الجهات المسئولة ودورها في و ع المقترحات والحلدول وتقييمهدا  -
 وتقويمها ومن ثم متابعتها.

 :در المعلوماتمصا 1-6
والتددي مددن مصددادر المعلومددات   مجموعددة متعددددةلددى ع  الدراسددة تددم االعتمدداد فددي إعددداد هددذ

     يمكن تصنيفها وفق التالي:
 .الدراسةالكتب والمراجع التي تناولت بعض أو أجزاء من مو وع  -
 وكذلك المجالت والصحف واالنترنت. والدراسات األبحاث  -
حصائيات مختصة ب -  مو وع من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية.التقارير وا 
 .الدراسةات وورش العمل التي عقدت حول مو وع المؤتمر  -
والمعلومدددات المسدددحية التدددي يددددونها الباحدددث حدددول منطقدددة  الزيدددارات الميدانيدددةاالسدددتبيان و  -

 .الدراسة
 .الدراسةالمقابالت الشخصية مع المختصين في مجال  -

 :لدراسةحدود ا  1-7
 غزة. مدينة-قطاع غزة  –فلسطين الحدود المكانية:  -
 .2014عام نهاية المعلومات ذات العالقة وحتى الحدود الزمانية:  -

 :دراسةمعوقات ال  1-8
مدينة غدزة مدن حيدث محداور الحركدة واقع بالصورة الذهنية و قلة الكتب والمراجع المتعلقة  -

 .البصرية ونهاياتها
 ثة لمدينة غزة.صعوبة الحصول على مخططات محد -
تقبلية لقطداع غدزة فدي ندرة الدراسات المتخصصة في تسدليس ال دوء علدى التوقعدات المسد -

 ظل النمو العمراني المتزايد.
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 :دراسةال يةهيكل  1-9
 فصول تتسلسل وفق التالي: ستةينقسم البحث إلى 

مقدمة البحث من خالل عرض المشكلة البحثية وأهمية واهداف  الفصل األولتناول 
البحث  ومنهجية البحث ومن ثم مصادر المعلومات وحدود البحث المكانية والزمانية ومعوقات

دراسة نظرية حول محاور الحركة  الفصل الثانيوهيكلية البحث ودراسات سابقة. بينما يعرض 
عريف وأهمية ونظريات وتأثير وأثرها على تشكيل المدينة والذي يتناول تحت هذا العنوان ت

 عناصرالإلى دراسة  الفصل الثالثمحاور الحركة على المالمح التخطيطية العامة. ثم ينتقل 
الفصل . أما مكونة للصورة الذهنية واالنطباع الذهني والسلوك اإلنساني داخل الفراغ العمرانيال

محاور الحركة والنهايات البصرية في مدينة غزة من خالل دراسة واقع فخصل لدراسة الرابع 
في  محاور الحركة ومستوياتها وأنواعها واستعماالتها وتأثيرها على التشكيل العمراني لمدينة غزة.

وأخيرًا تنتقل الدراسة  الدراسة الميدانية لمدينة غزة وتحليل االستبانة الفصل الخامسحين يعرض 
 أهم النتائ  والتوصيات للدراسة البحثية. الذي يعرض دسالفصل السا إلى

 

 :سابقةدراسات  1-10

، كويـتال مدينـة حالـة دراسـة-العربيـة  للمدينـة البصـرية البيئـة لتجميـل مـنسج الدراسة األولى:
 .(2003)سليمان  الزقازيق جامعة- الهندسة كلية  سليمان احمد محمد .م.د دراسة بحثية 

 والمناخيدة  الطبوغرافيدة  العوامدل منهدا مديندة يأ تجميدل علدى تدؤثر كثيدرة عوامدل هنداك
 اسدتغاللها ويمكدن كبيدر  حدد إلدى المديندة تخطديس مدع تتفاعدل عوامدل وغيرهدا  وكلهدا واإلنسدانية

 حتدى خيدرةاأل الفتدرة خدالل كبيدرة تطدورات العر يدة المديندة شدهدتحيدث . سدلبياتها وتالفي ايجابياً 
 وتطويعده الطبيعة على االنسان سيطرة من إطار في وذلك الحديث العصر تطورات مع تتواكب

 غير البصرية معالمه عمراني تجمع فرازإ على ساعد مما العمراني  بنائه تشكيل في للتكنولوجيا
 لتجميدل الحاجدة ظهدرت هندا ومدن العاصدمة  الكويدت مديندة المثدال سدبيل علدى نهداوم وا دحة 

 . مدرو" علمي منه  خالل من للمدينة البصرية الصورة
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 خدالل مدن العر يدة للمديندة البصدرية البيئدة لتجميدل منه  و ع إلى الدراسة هذ  هدفتو 
 الصورة لتحسين عام سمخط وو ع" والصناعية الطبيعية "الموقعي التنسيق عناصر دور تفعيل

 للمديندة البصدرية البيئدة مكوندات علدى يتأسد" (للمديندة العدام البصدري  الهيكدل) للمديندة البصدرية
 (.والساحات العقد ؛البصرية العالمات ؛المناطق ت؛االمسار ؛ الحدود)

مبــادع عمــار  البيئــة فــي تحديــد تصــميم طــرق الســيارات وأمــاكن المشــا  فــي الدراســة الثانيــة: 
  حمداديد. طدالل بدن حسدن بدن محمدد علدي دراسدة بحثيدة    العمرانـي للمـدن السـعودية النسـيج

 .(2009)حمادي   العر ية السعودية المملكة-جامعة أم القرى  اإلسالمية كلية الهندسة والعمارة 

يعتمد نجا  وظيفدة أي نسدي  عمراندي ألي مديندة علدى مددى نجدا  المصدمم فدي تشدكيل 
العالقة فيما بين الحيزات الح رية  زاوية في مسارات المشاة كحجرة نظام حركة السيارات وحرك

الخارجيدددة والحيدددزات الداخليدددة للمبددداني  وذلدددك ألهميتهدددا وتدددداخلها مدددع عناصدددر النسدددي  العمراندددي 
المختلفدددة ودورهدددا فدددي توجيددده حركدددة المشددداة وحركدددة السددديارات بشدددكل يدددتالءم مدددع البيئدددة العمرانيدددة 

 دينة بشكل عام والمناطق السكنية بشكل خال. والطبيعية واالجتماعية للم

البحث إلى التأكيد على  رورة االستعانة بالتكنولوجيا المتقدمة بعلم عمارة البيئدة  هدفو 
landscape architecture األس" التصميمية لتشكيل وتكوين  صياغة وهيكلةأجل إعادة  من

بيئة مشاة تحقدق الراحدة واألمدان  شبكة المواصالت وطرق أو مسارات أرصفة المشاة بحيث توفر
آمنددة وفعالددة  وأمدداكن للمشدداةبحيددث تعكدد" المفهددوم الح دداري إليجدداد شددوارع للسدديارات  لإلنسددان

 وظيفيا ومرغوبة جماليا  من اإلطار العام لحياة المسلم اليومية في البيئة العمرانية المحلية.

دراسدة  ،مصر فيركة بالمدن الجديد  تخطيط محاور الح فيالبيئية  االعتباراتالدراسة الثالثة: 
 عددين جامعددة-الهندسددة  كليددة- راندديالعمقسددم التخطدديس   محمددد إبددراهيم البدداقيمحمددد عبددد  بحثيددة 
 .(2008)إبراهيم   مصر العر ية جمهورية-شم" 

الواجددب إتباعهددا  المشدداةحركددة ليددة و تبددارات البيئيددة لمحدداور الحركددة اآليندداقش البحددث االع
   خاصدة التجمعدات العمرانيدة الجديددةالعمرانية العامة والتفصديلية للمددن و  داد المخططاتعند إع

ثددم تو ددديح  العمرانددياد التخطدديس فكددر رو  فدديحيددث يعددرض االعتبددارات البيئيددة لمحدداور الحركدددة 
 و داء البيئيدة الناتجدة عنهدا مدن تلدوث و  المشداكلو السلبية لسيادة السيارات علدى الطدرق  ثاراآل

حركدددة ليددة و تخطدديس مسدددارات الحركددة اآل فدديعاتهدددا ت البيئيددة الواجددب مرا سددتعراض االعتبددداراامددع 
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المدرور و  مدع أهميدة االرتقداء بسياسدات النقدل فدي الشدوارع نتظار السياراتاطيس أماكن وتخ المشاة
 . بالمدن الجديدة

مرحلدددة تحديدددد  فددديالبيئيدددة الواجدددب مراعاتهدددا  باالعتبددداراتيهددددف البحدددث إلدددى التعريدددف و 
الجديددددة مدددع التركيدددز علدددى منظومدددة  والتجمعدددات العمرانيدددةالعمرانيدددة للمددددن أهدددداف المخططدددات 

كاندددت  ثدددار البيئيدددة السدددلبية سدددواءً وأسددداليب الحدددد مدددن اآل ثارهدددا البيئيدددةوآ ومحددداور الحركدددةالطدددرق 
 الهواء. و اء أو تلوث 

 رانيـةالعم للفراغـات واسـتيعابه اإلنسان سلوكيات على وتأثيره البصري  التلوثالدراسة الرابعة: 
 التخطيس بقسم مدرسان - الحسيني محمد رد. عم  عيد يحيي يوهانسن د دراسة بحثية   العامة

  )عيد  وآخرون(. "شم عين جامعة – الهندسة كلية- العمراني

 وعناصدر  العر يدة المددن فدي العمرانيدة للبيئدة البصدري  التلدوث مو دوع البحدث يتنداول
 ودمشق القاهرة بين مقارنة ميدانية دراسة خالل من ذلكو  العمراني الفراغ مستخدمي على وتأثير 
دراك يوعد ومددى الندا" علدى وتدأثير  البصدري  التلدوث أبعداد سدتنت ن حتدى  بالمشدكلة السدكان وا 

دراكهم استيعابهم على ذلك أثر وكيف  .العمرانية للفراغات وا 

 نبدي قدارن ي ثدم عامدة بصدفة نراهدا كمدا البصدري  التلدوث عناصدر بعدرض ويقدوم البحدث
 مخطدس بدين النظدر وجهدات اخدتالف أو توافدق مددى علدى للوقدوف االسدتبيان ونتدائ  توقعاتندا

 العمرانيدة البيئدة بدين الدتالزم مو دوع فدي أسدا" حجدر عمومداً  البحدث ليكدون  الفدراغ ومسدتخدم
 التلدوث عناصدر وتحليدل دراسدة أسد" و دع كيفيدة عدن والمناقشدة البحدث سدبل ولفدتح مجتمدعوال

 أبعاد المشكلة ومظاهرها وأسبابها وطرق عالجها. على للوقوف اإلنسان ىعل وتأثير  البصري 

 ,Lynch) م1960عـام  The Image of the city كـيفن لـن  كتـابالدراسـة الخامسـة: 
1960). 

وت دددمن الكتددداب تعريدددف وا دددح للصدددورة الذهنيدددة للمديندددة والتدددي عرفهدددا علدددى أنهدددا تلدددك 
نها والتدددي تلعدددب الفراغدددات المفتوحدددة والتبايندددات التصدددورات الذهنيدددة للمديندددة مدددن قبدددل أغلدددب سدددكا

المديندة  متكاملة عنالبصرية وكذلك أحاسي" الحركة داخل مساراتها دورًا هاما في تكوين صورة 
صورة ذهنية وا حة كل البصرية التي تؤثر في تكوين من خاللها. ثم تناول الكتاب بعض المشا

التشددتيت عنددد نقددس اتصددال المسددارات تعمددل علددى التددي  ددعيفة الكددان منهددا الحدددود  للمدينددة والتددي
وعددددم وجدددود طدددابع للمديندددة. وبعدددد ذلدددك يعدددرض الكتددداب عناصدددر الصدددورة الذهنيدددة للمديندددة وهدددي 
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المسارات والعالمات المكانية المميزة ونقس االلتقاء واالنتقال واألحياء البصدرية المميدزة. ثدم تنداول 
ها فدي تشدكيل المديندة وذكدر منهدا التفدرد واالنفدراد الكتاب أبرز المعالجات البصرية الواجب مراعات

االتصددال وتأكيددد االدراك الحركددي مددن  وو ددو  نقدداطوبسدداطة التشددكيل وتأكيددد النطدداق البصددري 
 خالل المسارات ومحاور الحركة.

م. عبدد دراسدة بحثيدة    فسم المالحة الحضرية: إيجاد الطريق داخـل المدينـة: الدراسة السادسة
 .(2010)السيد  " شم عين جامعة – الهندسة كليةيم السيد  البصير عبد الرح

 ة للمدين والبصري  المكاني الهيكل على اعتمادا الطريق على العثور تناولت هذ  الدراسة
 يشدير والتدي ليدنش لكديفن االستقراء هي :األولى الطريق إليجاد مختلفتين نظريتين الرسالة وتقدم
 اعتمادا المحيطة للبيئة البصريةر للعناص ذهنية خرائس كوينبت مرتبس الطريق إيجاد أن إلى فيها
 فهم أن إلى فيها يشير والتي هيلير لبيل الفراغي التركيب صيغة نظرية هي والثانية  الذاكرة على
 واختدارت الدراسدة الدبعض ببع دها لهيكلهداة المكوند الفراغدات عالقدة علدى يعتمدد المحيطدة البيئة
 .للدراسة كحاالت البلد ووسس والمعادي الجديدة مصر

 المكداني وهيكلهدا المديندة داخدل الطريق إيجاد بين العالقة استكشافتهدف الدراسة إلى 
يجاد المدينة على النا" تعرف كيفيةا  وتناقش به البصري  والتكوين  على وقدرتهم بها طريقهم وا 

 .المدينة هذ  في آخر إلى مكان من المكاني القرار اتخاذ

 نأو  لده الف دائي والتنظديم المكدان إدراك بدين عالقة هناك أن الدراسة  نتائ أظهرت وقد
  المديندة فدي الطريدق إيجداد علدى القددرة مددى جيدد بشدكل تتنبدأ أن يمكنهدا الفراغي التركيب صيغة

 وثيقدة بصدلة مدرتبس المديندة داخدل الطريق إيجاد على القدرة أن أي اً  الدراسة نتائ  أظهرت كما
 .بها البصري  والتكوين المدينة لهذ  الف ائي يمالتنظ بين بالتكامل
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  ثانيالفصل ال
 وأثرها على شكل المدينة محاور الحركة -2

 تمسيد
تعتبدددر شدددبكة محددداور الحركدددة أسدددا" أي تكدددوين عمراندددي أو ريفدددي فمدددن خدددالل هدددذ  الشدددبكة 
المتصددددلة مددددع بع ددددها الددددبعض يددددتم االتصددددال والتواصددددل بددددين هددددذ  التكوينددددات لتبدددددأ العالقددددات 

فيبدددأ المسددتخدمون باسددتخدام تلددك  جمعدداتبددين هددذ  الت ظهوراالجتماعيددة والتجاريددة والسياسددية بددال
  ومن خالل ذلك تبرز أهمية محاور الحركة وتلعب دورها الرئيسدي فدي كونهدا المحاور للوصولية

سواًء كانت على مستوى حي سكني أو مدينة أو الهامة عنصر من عناصر التجمعات العمرانية 
 آخر من مستويات البيئة الح رية. إقليم أو أي مستوى 

 امة حول محاور الحركةنظر  ع 2-1

جدد أن شدبكة محداور الحركدة تطدورت مدع و من خدالل تتبدع نشدأة وتطدور التجمعدات العمرانيدة 
وتتدددديح لهددددم حريددددة  تطددددور هددددذ  التجمعددددات لتددددوفير الحركددددة المالئمددددة لمسددددتخدمي هددددذ  التجمعددددات

شدبكة الطدرق فدي فحركدة األشدخال فدي التنقدل  .االتصال والتواصل مدن خدالل تحقيدق الوصدولية
  مددن األغددراض ي المدينددة تكددون بدددافع فعاليددات وغايددات منهددا االقتصددادية واالجتماعيددة وغيرهددافدد

خددالل شددبكة  وكثافددة الحركددة المختلفددة تعماالت األرا دديالعالقددة القويددة بددين اسدد تنددت ومددن ذلددك 
فددي تحديددد شددبكات محدداور الحركددة وخصائصددها المتعددددة  العمرانددي فيبددرز دور التخطدديس  الطددرق 

 .(2008)ابراهيم   اعتمادًا على استعماالت األرا يومميزاتها 

 تعريف بمحاور الحركة 2-1-1

 الرئيسدية الشدرايين هدي تلدك محداور الحركدة أو شدبكة الطدرق أو الشدوارع المقصدود بشدبكة
محداور الحركدة ال تعندي فقدس الشدريس المرصدوف النقدل اآلليدة أو المشداة.  لحركة الحاملة والفرعية

فقس بل يمتد ذلك الوصف ليشمل الر س الوظيفي ألجزاء المدينة ومدد  والذي يستخدم لحركة النقل
ومددا تحتويدده تلددك المحدداور سددواًء مددن ناحيددة ماديددة أو معنويددة شددبكات البنيددة التحتيددة مددن خاللهددا 

تجميدددددل الوتعتبدددددر محددددداور الحركدددددة عنصدددددر مدددددن عناصدددددر الترفيددددده مدددددن خدددددالل تدددددوفير عناصدددددر 
Landscape (Bleibleh, 2001). 

له أهمية كبيرة في مجال التنمية الشداملة. وسديتم تنداول  دولة ألي الطرق  شبكة ءإنشا وتعتبر
 مصطلح محاور الحركة في الدراسة البحثيدة لمددلولها الشدامل ألندواع الممدرات والشدوارع والطرقدات
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وكذلك لما لها من مددلول  وما تحتويه من عناصر بصرية داخل الشوارع وعلى محيطها المختلفة
 . داخل ذهن المستخدمينمعنوي أي ًا 

 نظر  تاريخية 2-1-2

نشأة الطرق كانت مع بدايات اإلنسان وذلك الستخدامها في تحقيق الوصولية للمنداطق التدي 
مؤقتددة لنقددل الكتددل الحجريددة للبندداء  اً   فأنشددأت الفراعنددة طرقدداحتياجاتددهيحتددام منهددا الحصددول علددى 

 2000ون شدبكة مدن الشدوارع مندذ وأخرى طرق مقدسة للوصول إلى المعابد  كما استخدم الصيني
ق.م. وقددام الفددر"  700ق.م. واسددتخدم اآلشددوريون والبددابليون األسددفلت فددي عمليددة اإلنشدداء منددذ 

علدددى طدددول هدددذا  سدددتراحةوااللإلقامدددة بمحطدددات  ةكدددم تقريبدددًا مدددزود 2500طريدددق بطدددول  بتشدددييد
ديم فأنشأوا شدبكة عهد الرومان هو العصر الذهبي إلنشاء الطرق في العصر الق ويعتبرالطريق  

كم تر س مستعمرات الدولة الرومانيدة مدع بع دها الدبعض كمدا أنشدأوا الجسدور  90000طرق من 
 . (2009)قديد   في بعض األماكن

وبعددد الحددرب العالميددة الثانيددة تحولددت وظيفددة محدداور الحركددة مددن اعتبارهددا عنصددر ثددانوي فددي 
"الهيكدل  *Harald Halsقول المخطدس يف التشكيل العمراني إلى عنصر رئيسي في هذا التشكيل.

العظمي لمخطس المدينة هو عبارة عن شبكة الشدوارع لهدذ  المديندة" وهدذا تأكيدد علدى أن الشدوارع 
"الخبدرات البنائيدة هدي أداة  ** rierKLeonهي التي تولد العناصر العمرانية األخرى  كمدا يقدول 

 جة لشبكة الشوارع والمناطق المفتوحة".لتشكيل أو تكوين الشوارع والمناطق المفتوحة أو هي نتي

ويقال أن أول شدارع فدي التداريخ هدو فدي  
 Khirokitiaمسددددددتعمرة يونانيددددددة تسددددددمى 

  (1-2 كلشددددددد)انظدددددددر  ق.م. 6000مندددددددذ 
كمدددا ويقدددال أنددده بددددأ رصدددف الشدددوارع مندددذ 

ق.م. وقد تم اكتشاف بعدض هدذ   1900
الشددوارع فددي الوقددت القريددب فددي تركيددا فددي 

. Beycesultanمنطقدددة تاريخيدددة تسدددمى 
ويعتبدددددددددر أول رصدددددددددف علمدددددددددي للشدددددددددوارع 

                                           
* lsHarald Ha  م  واشددتهر فددي مجددال فددي 1959م وتددوفي عددام 1876مخطددس ومهنددد" معمدداري نرويجددي ولددد عددام

 .التخطيس الح ري واإلسكان االجتماعي  وتقلد منصب رئي" جمعين المهندسين النرويجية
** Leon Krier  م في لوكسمبورغ  ويعتبر أحد منظري 1946مهند" ومنظر معماري وكذلك مخطس ح ري  ولد عام

  سيكية الجديدة  در" في ألمانيا.الكال

 
 Khirokitiaصورة تو ح المستعمرة اليونانية  1-2شكل 

 )The Cyprus Tree  2014) المصدر:
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باعتبار  عنصر معماري في عصر النه ة  ومنذ ذلك الوقت بددأت تتدوالى النظريدات والفلسدفات 
 توجهات المعمارية والتخطيطية.وال

بأنددده ظدداهرة معماريدددة أو الطريددق الشددارع  *Alberti Leoneومددن هددذ  التوجهدددات وصددف 
Architecture Phenomenon وقدد تشدكلت نظريدات  Alberti  فدي بددايات عصدر النه ددة

وقددادت توجهددات مخططددي ومعمدداري هددذا العصددر  أمددا مخططددي نهايددة عصددر النه ددة اعتبددروا 
 .A.E.Jر معمددداري وعمراندددي. وبدددالرجوع إلدددى مدددؤرخي التخطددديس العمراندددي مثدددل الشدددوارع عنصددد

Morris  بجانددب-اعتبددروا الشددوارع بأنهددا العنصددر الرئيسددي فددي عمليددة التصددميم فأصددبح الشددارع 
عنصدر يعمدل علدى  –وظيفته األولى والتي تتمثل في الدر س بدين الخددمات والنشداطات اإلنسدانية 

الشدارع بأنده الكليدة المعماريدة أي الكدل  Morrisى  ولهذا وصدف توليد العناصر الح رية األخر 
 .”Architecture whole“المعماري 

أن الشدارع أصدبح هدو المندت  للتشدكيل الح دري للتجمعدات لتأكيدد علدى ومن األمثلدة البدارزة ل
  حيدث كاندت مهمددة Baron Haussmanالعمرانيدة هدو إعدادة إعمددار بداري" مدن قبدل المخطددس 

Haussman  حددل المشدداكل االجتماعيددة والتمديدددات الصددحية فددي مدينددة العصددور الوسددطى  هددو
زادت الحاجدة إلدى ممدرات . 1848وكدان هنداك تزايدد فدي الحاجدة إلدى التنقدل والحركدة  وبعدد ثدورة 

ومحدداور حركددة لتنقددل الشددرطة وقددوات األمددن للددتحكم بالمدينددة وكددان الحددل هددو تنفيددذ شددبكة شددوارع 
بع خطوط المباني األثرية المحددة وذلدك تماشديًا مدع طمدو  ندابليون جديدة  حيث قام المخطس بتت

الثالث لجعل باري" أكثر المددن جمدااًل فدي حينده  وكدان العنصدر الرئيسدي الح دري للمديندة هدو 
شددبكة محدداور الحركددة )الشددوارع( والتددي تتددألف مددن شددوارع عامددة وممددرات وشددوارع عري ددة علددى 

 جوانبها األشجار الكثيفة
1996) (Lillebye,. 

وقد كانت الشوارع والطرق ال يقيمها إال الدول القوية ذات المكاندة المرتفعدة بدين الددول  وهدذا 
هددو الحددال اليددوم كلمددا ازداد تطددور المدينددة ازداد االهتمددام والرقددي بشددوارعها بكافددة أنواعهددا وازداد 

 .وتقدمها التركيز على التشكيل البصري لهذ  المحاور لتعبر عن تح ر المدينة

مدددن مسددداحة المديندددة ومرافقهدددا  كبيدددراً  تمثدددل شدددبكات النقدددل والطدددرق فدددي وقتندددا الحا دددر جدددزءاً 
ن شددبكة أألنهددا تمدددها بالحيدداة  إ ددافة إلددى الحيويددة  حيددث تعتبددر الطددرق بمثابددة شددرايين المدينددة 

شددددكال مختلفددددة سدددداهم فددددي إعطدددداء الشددددكل والهويددددة أع المدينددددة ومددددا تتخددددذها مددددن أنمدددداط و الشددددوار 

                                           
* Leon Alberti  م  وهو رسام وفنان ومعماري  ويعتبر من رجال عصر 1472م وتوفي عام 1404ولد في إيطاليا عام

 االنه ة.
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مددن المسدداحة  %32نسددبة تقدددر بحددوالي  للطددرق ة للمدينددة. وتشددكل العناصددر المكونددة المورفولوجيدد
كندددا  وفددي الواليددات المتحدددة األمريكيددة قدددرها الباحددث  مسدداحةمددن  %37الكليددة للمدينددة و نسددبة 

  .(2000)علي   الواليات المتحدة األمريكيةمن مساحة  %34مورفي بنسبة 

ن مسددداحة المددددن مخصصدددة للطدددرق السدددريعة مددد %25-15بينمدددا وجدددد بيدرسدددون أن نسدددبة 
 مدددن المسددداحة تسدددتهلكها مرافدددق النقدددل الثانيدددة بمدددا فيهدددا المدددوان  والمطدددارات %5باإل دددافة إلدددى 

(Pederson  1980). 

 شبكة محاور الحركة في المدن تصنيف   2-2

تتجمع محاور الحركة بمستوياتها واستخداماتها لتكون شبكة من الطرق المتصلة مع بع دها 
 هاتنوعدددت شدددبكة محددداور الحركدددة حسدددب طبيعدددة اسدددتخدامل دددمان اسدددتمرارية الحركدددة  و الدددبعض 

  فيمكن تصنيف الشبكة كالتالي: هاحسب شكلو 

 االستخدام نوع حسب 2-2-1

إلددى تصدددنيفين أساسدديين همدددا  اسدددتخدامهاشددبكة مسدددارات الحركددة يمكدددن تقسدديمها حسدددب نددوع 
 بالتفصددديلبالمشددداة وندددذكرهما  خاصدددةشدددبكة المحددداور الخاصدددة بالحركدددة اآلليدددة وشدددبكة المحددداور ال

 -: (2003)سليمان  
 -الخاصة بالحركة اآللية:  الحركة محاورشبكة أواًل: 

وهي المحاور التي يكون اسدتخدامها األساسدي مدن خدالل اسدتخدام المركبدات بأنواعهدا الثقيلدة 
 عدددروض مناسدددبة للمركبددداتمثدددل اسدددتخدام والخفيفدددة وتكدددون شدددوارعها مهيدددأة السدددتخدام المركبدددات 

والتقاطعددات وميددول الشددوارع التددي تمددنح الرؤيددة للسددائق وأي ددًا إشددارات المددرور المختلفددة وأمدداكن 
انتظددار ووقددوف المركبددات  وتكددون شددبكة المحدداور الخاصددة بالحركددة اآلليددة مرتبطددة مددع بع ددها 
البعض ومع الطرق المحيطة بالمدن )الطرق الخارجيدة( وذلدك ل دمان التواصدل المسدتمر والددائم 

   المحاور.  بين هذ
 -الخاصة بحركة المشا :  الحركة محاورشبكة ثانيًا: 

محداور الحركددة الخاصدة بالمشدداة هدي التددي تثبدت وتؤكددد علدى ارتبدداط العمدران باإلنسددان الددذي 
يعدديش فددي المدينددة  فتلددك المحدداور تراعددي المقيددا" اإلنسدداني الددذي يسددير فددي مسددارات مخصصددة 

مددن مجموعددة مددن الممددرات والمسددارات التددي تتالقددى فددي  ومهيددأة لدده  وتتكددون شددبكة ممددرات المشدداة
عقدد تتمثدل فدي السداحات والتقاطعدات وأمداكن تجمدع المدواطنين. وأصدبحت المددن المتقدمدة تعمددل 
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وقد تترابس وتتجداور ممدرات المشداة مدع محداور الحركدة   على توفير شبكة خاصة لحركة اإلنسان
لمف ددل فصددل حركدة المشدداة عددن الحركددة اآلليددة اآلليدة وهددو السددائد فددي الكثيددر مدن المدددن  ولكددن ا

قدددر اإلمكددان وهددو األمددر ال ددروري الددذي يسدداهم بدددور أساسددي فددي سددير اإلنسددان بحريددة وأمددان 
 .ويعزز ارتباطه بالمكان داخل المدينة

 الحركة محاور شبكةحسب شكل  2-2-2

حيددث يمكددن وكيفيددة ارتباطهددا مددع بع ددها  تتعدددد أشددكال شددبكة محدداور الحركددة داخددل المدددن 
 هددي التشددكيل الشددبكي والمحددوري واإلشددعاعي والمخددتلسأنددواع  خمسددةتصددنيف هددذ  األشددكال إلددى 

 -: (1994)حيدر   وتفصيلها كالتالي والع وي 

 Grid Iron Patternالتشكيل الشبكي أواًل: 
 2-2)انظدر الشدكل  وهو عبارة عن تشكيل من محاور الحركة المتعامدة على بع ها الدبعض

  ويتميز هذا أو قريبة من ذلك ا بينها تجمعات مر عة أو مستطيلة الشكل  تشكل فيم(3-2وشكل 
 التشكيل بما يلي:

 .البساطة وو و  التشكيل المتكون من المحاور المتعامدة 
 .يسمح هذا النمس من التشكيل بالتدرم الهرمي البسيس والمركب لشبكات الطرق 
 .سهولة التوسع العمراني والتمدد في جميع االتجاهات 
 اسب هذا النمس احتواء جميع أنواع استعماالت األرا ي.ين 
 . سهولة مراعاة التوجيه األمثل للشم" وحركة الريا 

ولكدن يؤخددذ علدى هددذا الددنمس الملدل النددات  عددن تشدابه محدداور الحركددة وكثدرة التقاطعددات ولكددن 
ت بدين يمكن التخلل من هذا الملل بتحديد مساحات مختلفة بين المحاور وكدذلك تحديدد المسدافا

التقاطعات واحترام طبوغرافية األرض  ويف ل استخدام هذا النمس فدي حالدة األرا دي المنبسدطة 
 أي الخالية من المحددات الطبيعية القوية. ويكون التشكيل الشبكي إما ثنائي أو ثالثي أو مركدب

 .(2007)علي  
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  ح التشكيل الشبكي للطرق يو  شكل 2-2شكل 
في  Hokkaidoصورة جوية ألحد أحياء إقليم  3-2شكل 

 اليابان كمثال على التخطيس الشبكي لمحاور الحركة.
 (Map-Google  2014) المصدر:

 Axial linearالتشكيل المحوري ثانيًا: 
االتجا  الطولي مثل المدن الساحلية ويكدون فدي األغلدب ندات   نجد هذا النمس في المدن ذات

عددن مالمددح طبيعيددة لموقددع المدينددة  وتكددون مسددارات الحركددة الرئيسددية والثانويددة فددي هددذا التشددكيل 
كما ويميز هدذا الدنمس المروندة فدي  (5-2والشكل  4-2)انظر الشكل  يغلب عليها الطابع المحوري 

شددكيل المحددوري ارتفدداع تكدداليف المرافددق لوجودهددا جميعهددا علددى التوسددع العمرانددي. ويؤخددذ علددى الت
مقر ددة مددن مسددارات الحركددة الرئيسددية المحوريددة والكثافددة المروريددة العاليددة علددى المسددارات الرئيسددية 
 وخاصددددة فددددي أوقددددات الددددذروة وكددددذلك كثددددرة التقاطعددددات علددددى مسددددار الحركددددة الرئيسددددي المحددددوري 

 .(2009)الكحلوت  

  
 

رسم تو يحي للتشكيل المحوري  4-2شكل 
 لشبكة محاور الحركة.

مخطس دولة البرازيل يو ح التشكيل  5-2شكل 
 الخطي للطرق.

  (http://es.justmaps.org, 2014)المصدر:

  Radial التشكيل اإلشعاعي الحلقيثالثًا: 
في هذا النمس تكون المحاور الرئيسية للحركة على شكل حلقات دائرية تحيس بمركدز المديندة 
وتتكددرر حسددب حجددم المدينددة  ويكددون شددكل المدينددة هددو دائددري. وللتواصددل بددين محدداور الحركددة 
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  ويعتبدر هدذا الدنمس (6-2)شدكل  تتشكل محاور اشعاعية تر س المحاور الحلقيدة ببع دها الدبعض
 .(7-2)الشكل ومدينة موسكو  نماط الكالسيكية التاريخية مثل مدينة بغدادمن األ

ويتميدددز هدددذا التشدددكيل بتعددددد التقاطعدددات والمسدددارات التدددي تحددديس بمركدددز المديندددة  كمدددا ويميدددز  
أي ًا الحركة الدائرية التي تعمل على التخفيف من الكثافة المرورية من خالل اسدتخدام المحداور 

 قلددةاختدراق المنداطق. ولكدن يؤخدذ علدى هدذا الدنمس صدعوبة التوسدع العمراندي و الحلقيدة التدي تمندع 
 .(2009)الكحلوت   مرونة استعماالت األرا ي

 

 
شكل تو يحي للتشكيل اإلشعاعي  6-2شكل 

 للطرق.

مخطس مدينة موسكو كمثال على التشكيل  7-2شكل 
 .الحلقي االشعاعي

 (Petrov  2007)المصدر: 

 Curvilinearالتشكيل المختلط رابعًا: 
في نمس التشكيل المخدتلس تكدون محداور الحركدة الرئيسدية تددم  بدين النظدام الشدبكي والحلقدي 

ت داري" المددن وفدي    ويتوجه إليه المخططون لمالءمدة(9-2والشكل  8-2)انظر الشكل  للطرق 
األغلب نجد هذا التخطيس في التجمعات السكنية الكبيرة التي يصعب تعميم أحد األنظمة الثالثدة 

 ليها.السابقة ع
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شكل تو يحي للتشكيل المختلس  8-2شكل 
 للطرق.

في  Michiganصورة جوية ألحد أحياء والية  9-2شكل 
الواليات المتحدة األمريكية كمثال على التخطيس المختلس 

 لمحاور الحركة.
 (Map-Google  2014) المصدر:

 Organicخامسًا: التشكيل العضوي 
 التشكيل الع وي لمحاور الحركة تتبع الشوارع أشدكال ع دوية غيدر تقليديدة غيدر متقيددةفي 

وفي أغلب األحيان تكون هذا المحداور بهدذا الشدكل لتدتالءم ( 10-2)انظر الشكل بأشكال هندسية 
مددع طبوغرافيددة المنطقددة التددي تكددون ذات بعددد طبيعددي وتصددعب فيهددا شددق شددوارع هندسددية الشددكل  

  وأحيانا يتم استخدامها في المدن السياحية والترفيهية لبث رو  التشويق والترفيه.

 
( في النروي  كمثال على التخطيس الع وي Osterasجوية ألحد المناطق العمرانية ) صورة 10-2شكل 

 لمحاور الحركة

 (Google-Map  2014) المصدر:
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 -التدرج السرمي لمحاور الحركة:  2-3

يعتبر التدرم الهرمي لمحاور الحركة من األدوات الهامة الستخدام شبكة الطرق واستعماالت 
را ددي  كمددا ويعتبددر وسددديلة لتعريددف كددل طريدددق وتمييددز  مددن حيدددث الوظيفددة ومسددتوى الخدمدددة األ

والهدددف الددذي يؤديدده هددذا الطريددق وذلددك لتحقيددق الوصددولية واالتصددال بشددكل سددهل وآمددن وبكفدداءة 
عاليدددة لشدددبكة الطدددرق  ومدددن دون هدددذا التددددرم الهرمدددي سدددنجد التدددزاحم فدددي الحركدددة والتشدددتت فيهدددا 

 مرورية.وحدوث اال طرابات ال
وهناك عالقة قوية بين استعماالت األرا ي والتدرم الهرمي لشبكة محداور الحركدة حيدث أن 
من أهم أهداف التدرم هو تحقيق سهولة الوصول واالتصال والراحة والسدالمة للمسدتخدمين سدواًء 

ة كاندت حركدة آليدة أو حركدة مشداة مدع مراعداة وسدائل النقدل العدام والخدال  كمدا يدتم مراعداة نوعيد
اسدتعماالت األرا دي فدي المنطقددة المدراد تخطيطهدا وخاصددة فدي تحديدد نددوع محدور الحركدة المددار 

 .(Eppell, McClurg, & Bunker, 2001)واستخدامه 

 تصنيف محاور الحركة 2-3-1
ظهددرت الحاجددة للتدددرم الهرمددي لشددوارع المدينددة مددن أجددل تنظدديم العالقددة وتحقيددق التددوازن بددين 

حركدة المدرور فدي الشدوارع التدي تخددم هدذ  االسدتعماالت  ويمكدن استعماالت األرا ي المختلفة و 
  12-2  11-2انظددر األشددكال ) إلدى طددرق داخددل المدينددة وطدرق خارجهدداتصدنيف شددبكات الطددرق 

2-13): 

 
 مخطس تو يحي لتصنيفات محاور الحركة في داخل وخارم المدينة 10-2شكل 

 بتصرف (2001)أبو أحمد   مصدر:ال



 

 20 

 الباحث: أحمد راغب المغاري  

 (AASHTO, 2001) إقليمية(طرق أواًل/ طرق خارج المدن )

يستخدم هذا النوع من الطرق في الر س بين المدن واألقاليم  :Ways Freeحرة الطرق ال -1
مركبة/سداعة  2000تصل إلى  لمسافات كبيرة جدًا وبسعة كبيرة وسرعة عالية للمركبات

 في األغلب تمر هذ  الطرق في مناطق غير ح رية.  و 8-4وبعدد خطوط بين 

تصمم  كالطرق الحرة ولكن وهي طرق سريعة أي اً  :Express Waysسريعة الطرق ال -2
 1400للدددددرحالت بدددددين المنددددداطق اإلقليميدددددة والح دددددرية وبطاقدددددة اسدددددتيعابية تصدددددل إلدددددى 

  أقل من الطرق الحرة.خس وبسرعة  8-4مركبة/ساعة وبعدد خطوط 
زيددن العابدددين  )، (Eppell, McClurg, & Bunker, 2001) ل المــدنثانيــًا/ طــرق داخــ

2000) 
وهي الطرق القصيرة التي تنسق الحركدة المروريدة بدين  Local Roads:محلية الطرق ال -1

 600-500بطاقدددة اسدددتيعابية بدددين وتكدددون الطدددرق التجميعيدددة واألبنيدددة السدددكنية مباشدددرة 
كددم فدي السدداعة  ويددأتي  30- 20 ينمنخف دة جدددًا تتددراو  بدمركبدة فددي السداعة وبسددرعة 

تصنيف الطرق المحلية من الناحية الهرمية في أدنى مرتبة إال انها تحتل المرتبة األولى 
 بالنسبة لمعيار العدد ومجموع األطوال داخل المدينة. 

تجميدع الحركدة  تعمدل الطدرق التجميعيدة علدى :  Collector Roadsتجميعيدةالطدرق ال -2
داخدل المديندة ور طهدا التجمعات السدكنية والتجاريدة وغيرهدا مناطق المرورية المتولدة من 

/  مركبدة 800-600بطاقدة اسدتيعابية مدن الفرعية وتكون في األغلدب بالطرق الشريانية 
 .كم/ساعة 40ساعة وبسرعة عملية 

وتعمل هذ  الطرق الشريانية الفرعيدة  :Sub Arterial Roadsالطرق الشريانية الفرعية  -3
حركدددة المروريدددة مدددن أكثدددر مدددن منطقدددة عمرانيدددة لتنقدددل الحركدددة إلدددى طدددرق علدددى تجميدددع ال

 رئيسية شريانية.

وعدددادة مدددا تكددون خدددارم المنددداطق  : Arterial Roadsرئيسدديةالشدددريانية أو الطددرق ال -4
العمرانية وتنقدل الحركدة إلدى طدرق إقليميدة أو تنقلهدا مدن منطقدة عمرانيدة إلدى أخدرى ومدن 

وتصدددمم هدددذ  الطدددرق السدددتيعاب حجدددم مدددن الدددرحالت   ثدددم إلدددى الطدددرق الشدددريانية الفرعيدددة
كدددم / سددداعة  60مركبدددة / سددداعة وبسدددرعة تصدددل إلدددى  1200-800الح دددرية مدددا بدددين 

نقددل حركددة المددرور المتولددد عددن مندداطق  ددمن  ومهمتهددا  وتددر س بددين المدينددة و ددواحيها
 المناطق الح رية دون المرور فيها.
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شكل يو ح تسلسل الحركة المرورية خالل شبكة  11-2شكل 

 الطرق داخل المدينة
 (Eppell, McClurg, & Bunker, 2001) المصدر:

شكل يو ح العالقة بين كمية  12-2شكل 
 الحركة والوصولية

 (HESS, 2009)المصدر: 

 مي لمحاور الحركةأهمية التدرج السر  2-3-2
من خالل تتبع تخطيس الشوارع في المددن واألقداليم نجدد أن هنداك تددرم وا دح وملمدو" فدي 
هذ  الشوارع حيث نجد ذلك في عروض الشوارع واسدتخداماتها وكدذلك فدي الكثافدة المروريدة علدى 

ماتها  هذ  الشدوارع وعددد مسدتخدميها  ويرجدع هدذا التددرم إلدى مددى أهميدة هدذ  المحداور واسدتخدا
 ( 2006فدؤاد  عفيفدي و ) أهمهداأما بالنسبة إلى أهميدة هدذا التددرم فيرجدع إلدى مجموعدة مدن العوامدل 

(Eppell, McClurg, & Bunker, 2001) :-  
  إعطاء شخصية مميزة وطابعًا للتخطيسCharacter  حيث بفقدان التددرم يفقدد التخطديس

 انسجامه ويغلب عليه العشوائية.

 طيطدي سدواء للمديندة أو لإلقلدديم مدن وحددات تخطيطيدة أصدغر إلددى تو ديح التركيدب التخ
 .وحدات تخطيطية كبرى 

  سدددهولة توزيدددع سدددواًء الخددددمات والمندددافع العامدددة أو السدددكان كدددل حسدددب درجتددده ودور  فدددي
 التجمع العمراني.

  العامل االقتصادي الذي يتمثل في تحديد البرام  الالزمة للمرافق مثل الشدوارع والكهر داء
والمجددداري وميدددا  الشدددرب لكدددل تجمدددع علدددى حدددد  حسدددب درجتددده فدددي الهيكدددل العدددام  والميدددا 

 الشامل لتخطيس المدينة أو اإلقليم.

  تحقيددق إدارة جيدددة للحركددة المروريددة مددن خددالل هددذا التدددرم بتحديددد وظيفددة ومسددتوى كددل
 طريق بالنسبة لشبكة الطرق.
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 -وعالقتسا بمحاور الحركة:  نظريات تخطيط المدن  2-4

ت تخطدديس المدددن علددى أسددا" حددل مشدداكل شددبكة الطددرق )محدداور الحركددة( فددي نشددأت نظريددا
أو مدن خدالل حلدول بيئيدة أو  ( للشدوارعHierarchyالمدينة وذلك إما من خالل التددرم الهرمدي )

من خالل استخدام وسدائل مدرور خاصدة  ومدن خدالل ذلدك يمكدن القدول بدأن أهدم العوامدل المدؤثرة 
  -: (2006)عفيفي و فؤاد   هيفي تخطيس شبكة محاور الحركة 

 شكل المدينة The City Form    

  مخطس استعمال األرضLand Use Plan 

 عالقة المدينة باإلقليم The City and Region   

 توزيع السكان والكثافات في المدينة Population Distribution and Density   

اور الحركددددة فددددي هددددذ  لددددذلك سدددديتم دراسددددة بعددددض هددددذ  النظريددددات لتو دددديح مدددددى أهميددددة محدددد
 النظريات التخطيطية للمدن.

  The Linear Cityنظرية المدينة الخطية 2-4-1

أحددد مقترحددات المخطددس اإلسددباني  (14-2)شددكل  م1882تعتبددر نظريددة المدينددة الخطيددة 
سعى من خالل هذا المقتر  تقليل المساحة البنائية  "Soria Mata 1844)-(1920"سوريا ماتا 

المفتوحة والخ راء لتقليل مساوئ المدينة كذلك ر س المددن القائمدة بمددن  وزيادة مساحة المناطق
متددر يختددرق المدينددة 50شددريطية  وتتكددون فكددرة المدينددة الخطيددة مددن محددور حركددة رئيسددي بعددرض 

 200وتكون كافة الخدمات موزعة على امتداد هذا المحور وتكدون المنداطق السدكنية علدى عمدق 
. ومددن خدددالل اسددم النظريدددة ةي ويدددتم الوصددول إليهدددا بشددوارع مشددداسددمتددر تقريبدددًا عددن المحدددور الرئي

 Furundzic) (يت ح أن أسا" التسمية هو محور الحركة الرئيسي في المدينة )المحور الخطي

& Furundzic, 2012). 

 
 ي يتركز حولها كافة عناصر المدينة.مخطس يو ح المحور الرئيسي للمدينة الخطية الت 13-2شكل 

 (Wikipedia  2014) المصدر:
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 Garden City نظرية مدينة الغد الحدائقية 2-4-2

 )شددكل ظهددرت فكددرة المدددن الحدائقيددة
م بعددددد الثددددورة 1181فددددي لندددددن عددددام  (2-15

الصدددناعية علدددى يدددد المعمددداري ابندددزار هدددوارد 
Ebenezer Haward وذلدددك مدددن خدددالل  

دم  فكرة المدينة والريف والتدي تدتخلل مدن 
سددددددلبيات المديندددددددة والريدددددددف واالسدددددددتفادة مدددددددن 
إيجابيات كل منهما في مدينة جديدة أسدماها 

 مدينة الغد الحدائقية.
الحدائقيددة إلددى  وتهدددف فكددرة المدينددة

زيددددددادة نسددددددبة المسدددددداحات الخ ددددددراء وزيددددددادة 
العالقددات االجتماعيددة وجعددل المدينددة مكتفيددة 
ذاتيدددًا كدددذلك احاطدددة المديندددة المركزيدددة بمددددن 

 صغرى ترتبس بالمدينة المركزية من خالل مجموعة من محاور الحركة. 
قطعهدا سدت كدم ي11أما بالنسدبة لشدكل المديندة المقتدر  يكدون شدكل دائدري نصدف قطرهدا 

شوارع رئيسية في المركز تقسم المدينة الدى سدت وحددات أو مجداورات سدكنية كدل مجداورة تحتدوي 
ألف نسمة ويتوسس المدينة ميدان مركزي يمثل قلب  32على خدماتها األساسية  ويسكن المدينة 
 المدينة ويجمع الخدمات العامة للمدينة.

صديلي حيدث قسدم المديندة إلدى سدتة وتطرق المخطدس هدوارد إلدى محداور الحركدة بشدكل تف
متددر  والشددوارع الدائريددة محاطددة  31متددر وعددرض الشددوارع المحوريددة  131أقسددام يكددون عر ددها 

باألشددجار مددن الجددانبين و ددذلك يكددون قددد وفددر شددبكة محدداور حركددة متكاملددة ومتصددلة مددع بع ددها 
 ,Domhardt) ور طها مع المدن المحيطة من خالل شبكة سريعة مدن محطدات السدكة الحديديدة

 .(2009)ليليا    (2012
 
 
 
 
 

 
مخطس يو ح مقتر  هوارد للمدينة  14-2شكل 

 الحدائقية.
 (Howard, 1898) المصدر:
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 Satellite Townsالمدن التابعة  2-4-3
ظهدددددرت فكدددددرة المددددددن التابعدددددة متدددددأثرة بفكدددددرة 

م 1922ام المدينددة الحدائقيددة للمخطددس هددوارد عدد
 Raymond) *علددددددى يددددددد ريمونددددددد يددددددونين

Unwin وهي عبارة عدن مددن حدائقيدة تابعده .)
ولقددددددد  (.15-2)حسددددددب الشددددددكل  لمدينددددددة رئيسددددددية

طبقددددت هددددذ  النظريددددة فددددي إنجلتددددرا والدددددول التددددي 
تعر دددت مددددنها للددددمار نتيجدددة القصدددف الجدددوي 

وقدد نبعدت  .أثناء الحرب العالمية األولى والثانية
التابعدددددة مدددددن إنشددددداء مديندددددة فكدددددرة إنشددددداء المددددددن 

خاصددة بالصددناعة والعمددل فقددس تحدديس بهددا مدددن 
أخرى للحياة االجتماعية والسكن  وقد حدد يونين مجموعة من المحددات التي تتصف بها المدن 

 :(2009( )الطعاني  2009)ليليا   التابعة وهي

 ائدرة نصدف أن تكون حول مدينة صناعية قائمة يتم انشاء المدن التابعدة لهدا فدي نطداق د
 كم.15قطرها 

  نسمة مخصصة للسكن10000-3000عدد سكان كل مدينة يتراو  بين. 
  تحيس بكل مدينة منداطق خاليدة زراعيدة تفصدل المديندة عدن المددن التابعدة المجداورة وعدن

  .المدينة المركزية

 تركيز كافة أنواع الصناعة في المدينة المركزية فقس. 

  رئيسية مع المدينة األم.ترتبس المدن التابعة بمحاور حركة 

  Neighborhood نظرية المجاور  السكنية 2-4-4
م علدى يدد المخطدس 1923عدام فدي  (16-2شدكل انظدر ) ظهرت نظرية المجداورة السدكنية

وكانددت فكددرة هددذ  النظريددة األساسددية هددي حمايددة المجتمددع مددن التفكددك    Perryبيددري  ياألمريكدد
الل تجميددع السددكان حددول مجموعددة مددن االجتمدداعي الددذي نددت  بسددبب ت ددخم المدددن وذلددك مددن خدد

الخدددمات األساسدددية فدددي مركزهدددا المدرسدددة االبتدائيدددة وذلددك  دددمن مسدددافة مقبولدددة للسدددير للطدددالب 

                                           
م اهتم بالق ايا التخطيطية واالجتماعية 1884مخطس ومهند" أمريكي ولد عام  Raymond Unwinريموند يونين  *

 م.1940وتوفي عام 

 

 رسم تو يحي لفكرة المدن التابعة. 15-2شكل 
 (Abeid  2013)  المصدر:       
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إلددى  5000للتخفيددف مددن التلددوث واالزدحددام المددروري. حيددث تددم تحديددد عدددد سددكان المجدداورة مددن 
 .متر 500نسمة ومسافة سير للطالب ال تزيد عن  8000

س المجاورة هو منع المرور العابر من اختراق المجاورة حيث تحاط ومن أهم أس" تخطي
المجدددداورة بشددددوارع رئيسددددية ال تختددددرق المجدددداورة ويددددتم تخصدددديل الطددددرق الداخليددددة لمددددرور سددددكان 
المجدداورة فقددس وذلددك لحمايددة السددكان وتددوفير الخصوصددية لهددم  ويوجددد داخددل المجدداورة المندداطق 

 .(2007عبد العزيز  )قناوى و  رةالخ راء والخدمات اليومية لسكان المجاو 

 
مخطس تو يحي لنظرية المجاورة السكنية يو ح الشوارع الرئيسية المحيطة  16-2شكل 

 .بالمجاورة والشوارع المحلية داخل المجاورة ويتوسطها الخدمات األساسية للمجاورة
 (Wikipedia  2014) المصدر:

أن محداور الحركدة لهدا دور كبيدر  يت دحمن خالل أمثلة نظريات تخطيس المدن السابقة 
ورئيسدددي فدددي تخطددديس المددددن واعتمدددد عليهدددا المخططدددون بشدددكل كبيدددر فدددي تحديدددد ماهيدددة المددددن 
وأشكالها وطرازها العام  فكدان فدي نظريدة المديندة الخطيدة دور لمحدور الحركدة الرئيسدي فدي شدكل 

ي نظرية المدينة الحدائقية لعبت محاور الحركة دور هدام فدي تشدكيل المديندة المدينة وتسميتها وف
وتوزيع خدمات المدينة أما في نظريدة المددن التابعدة ظهدر دور محداور الحركدة الرئيسدية فدي ر دس 
المدن التابعة بالمدينة األم مما جعدل المخطدس يتوجده إلدى تحديدد المسدافة بدين مركدز المديندة األم 
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كدددم  فدددي نظريدددة المجددداورة السدددكنية تدددم اسدددتخدام محددداور حركدددة ال تختدددرق 15عدددة بدددد وأي مديندددة تاب
 المجاور لتوفير الخصوصية واألمان لها وأحاطت المحاور الرئيسية المجاورة فقس.

 الخالصة
أثبتدددت الدراسدددات واألبحددداث أن لمحددداور الحركدددة أهميدددة بالغدددة فدددي عمليدددة التخطددديس  بدددل 

فمنهددا يبدددأ التخطدديس كمددا تفهددم بدداقي عناصددر التخطدديس  اعتبرهددا الددبعض أهددم عناصددر التخطدديس
العمراندددي مدددن خدددالل الحركدددة فدددي تلدددك المحددداور ومدددن المخططدددين مدددن اعتبرهدددا التخطددديس كلدددده  
ومصطلح محاور الحركة يعتبدر مصدطلح شدامل يعبدر عدن الشدوارع والطدرق بأنواعهدا ومسدتوياتها 

ألثاث والمباني على جانبي الطريدق كل ما تحتويه من عناصر مادية مثل األرصفة والمسارات وا
كمددددا تشددددمل العناصددددر البصددددرية المعنويددددة التددددي تددددؤثر علددددى المسددددتخدم وانطباعدددده عددددن المنطقددددة 
العمرانيددة  وقددد اهددتم المخططددون علددى مددر العصددور بمحدداور الحركددة بشددكل كبيددر جدددًا  واعتبرهددا 

 المخططون الحاليين معيار لمدى تقدم المدن. 
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 لثثاالفصل ال
 العناصر المكونة للصور  الذهنية للمدينة 

 تمهيد
 مفهوم الصورة الذهنية 3.1
 مكونات الصورة البصرية للمدينة )عناصر كيفن لنش( 3.2
 (Urban Mental Images)االنطباع الذهني للبيئة العمرانية  3.3

 الخالصة

 

 

 

 



 

 28 

 الباحث: أحمد راغب المغاري  

 الفصل الثالث
 صور  الذهنية للمدينةالعناصر المكونة لل -3

 تمسيد
لبصرية في ذهدن المسدتخدم مدن خدالل الحركدة والتنقدل فدي المنطقدة العمرانيدة تتكون الصورة ا

وأجزائهددا ومكوناتهددا البصددرية المختلفددة و دددورها تددؤثر علددى ذهددن المسددتخدم مددن خددالل العمليددات 
إمدا أن يكدون إيجدابي أو المنطقة العمرانيدة  المتتابعة فيتكون انطباع ذهني حولالعقلية المنظمة و 
ى المكونددات البصددرية وهددذا االنطبدداع يددؤثر علددى سددلوك المسددتخدم فددي المنطقددة سددلبي اعتمددادًا علدد

 العمرانية ويعمل على توجيه حركته داخلها.

  مفسوم الصور  الذهنية 3-1

 تعريف الصور  الذهنية لغوياً  3-1-1

يعرف المعجم الوسيس الصورة بأنها "الشكل والتمثال المجسم  والصدورة بمثابدة خيالده فدي 
 IMAGEعدددود مصدددطلح الصدددورة الذهنيدددة فدددي أصدددله الالتيندددي إلدددى كلمدددة الدددذهن أو العقدددل". وي

  يحددداكي أو يمثدددل  وعلدددى الدددرغم مدددن أن المعندددى اللغدددوي للصدددورة IMITARIالمتصدددلة بالفعدددل 
الذهنية يدل علدى المحاكداة والتمثيدل إال أن معناهدا الفيزيدائي "االنعكدا"" والمشدار إليده فدي معجدم 

جماعة معينة نحو شخل أو شيء معدين"  وهدذا التصدور  ويبستر "تصور عقلي شائع بين أفراد
  .(2009)الشيخ   يختزل تفاصيل كثيرة في مشهد واحد

 تعريف الصور  الذهنية اصطالحاً  3-1-2

بعددد أن أطلددق هددذا  اشددتهر مفهددوم الصددورة الذهنيددة كمصددطلح فددي أوائددل القددرن العشددرين
ذهن  فيد من عمليات التأثير وأصبح يستخدم في تفسير العدي( ليبمان )والتر المصطلح الكاتب

وتعددرف الصددورة الذهنيددة بأنهددا "مجموعددة المعددارف والتجددارب والخبددرات المتراكمددة التددي  االنسددان.
فدددي ذهدددن الجمهدددور وترسدددم انطباعدددًا معيندددًا مدددن خدددالل عددددة وسدددائل اتصدددالية تشدددكل هدددذ  تتشدددكل 

سدة مدا وتدرتبس هدذ  االنطباعات وتؤثر في سلوك األفراد المجهول تجدا  مجتمدع أو شدركة أو مؤس
 .(2009)الشيخ   االجتماعية"المعارف المتراكمة بعواطف األفراد واتجاهاتهم وعقائدهم وعاداتهم 

                                           

 ولدد فدي مديندة نيويدورك وتخدرم مدن جامعدة هارفدارد  أمريكدي ( كاتدب وصدحفي وفيلسدوف 1974-1889  )والتر ليبمـان
 .عن التقارير الصحفية الدولية زرليبمان بجائزة بوليت فاز  1910عام 
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"الخريطة التي يستطيع اإلنسان من خاللها أن يفهم ويددرك  كما وتم تعريفها أي ًا بأنها 
ي الفكدرة التدي يكونهددا أي أن الصدورة الذهنيدة هدد .(2010)مجلدة التدددريب والتنميدة   ويفسدر األشدياء"

وعدادًة مدا تبندى  .مدن أفعدال سدواء سدلبية أو إيجابيدة الفرد عن مو وع معين وما يترتب عدن ذلدك
الصددورة الذهنيددة علددى خبددرات اإلنسددان السددابقة منددذ لحظددة المدديالد باحتفاظدده لصددورة ذهنيددة عددن 

ونداعم وصدلب األشياء واألشكال واأللوان ودرجدات اإل داءة ودرجدات الحد" المختلفدة مدن خشدن 
يتم استقبالها وتفسيرها بطريقة من أر ع  تطر  أمام ذهن االنسان أي تجر ة جديدة ومن ثموغير   
 - طرق:

  الحالي معلومات جديدةالذهني إما ت يف إلى التصور. 
 الموجود في ذهن االنسان سابقًا( التصور الحالي أن تقوم بدعم اثبات أو(. 
  السابق التصور على طفيفةوتعديالت أو تحدث مراجعات. 
  أن تقوم بإعادة بناء التصور من جديد.أو 

  -: (2010)مجلة التدريب والتنمية   وذكر )جفكيتر( بأن الصورة الذهنية لها عدة أشكال وهي
  نفسها من خاللها )المدينة( وهي الصورة التي ترى المنظمة المدرآة:الصورة. 
  المدينة( المنظمة )المستخدمين( وهي التي يرى بها اآلخرين الحاليدة:الصورة(. 
  أن تكون لنفسها في أذهان الجمهور)المدينة( وهي التي تود المنظمة  المرغوبة:الصورة 

 .)المستخدمين(
  وهدددي أمثدددل صدددورة يمكدددن أن تتحقدددق إذا أخدددذنا فدددي  :)الصدددورة المتوقعدددة( المثددددلىالصدددورة

 الجمدددداهيرثير علددددى األخددددرى وجهودهددددا فددددي التددددأ )المدددددن( االعتبددددار منافسددددة المنظمددددات
 )المستخدمين(.

  المدينددة( وتحدددث عندددما يتعددرض األفددراد لممثلددين مختلفددين المنظمددة  المتحددددة:الصددورة(
أن ال يسدتمر التعددد طدوياًل فإمدا بديعطي كل مدنهم انطباعدًا مختلدف عنهدا ومدن الطبيعدي 

حدة ال أن يتحول إلى صورة إيجابية أو صورة سلبية أو أن تجمع بين الجانبين صورة مو 
 .إيجابية وال سلبية

تعريــف الصــور  الذهنيــة للمدينــة بأنســا تلــي التصــورات واالنطباعــات وكــذلي  وبــذلي يمكــن
أحاسيس الحركة التي يستنتجسا السكان والمستخدمين عن تلـي المدينـة، حيـث تلعـب مسـارات 

صـور  متكاملـة الحركة والمناطق العمرانية المفتوحة والنسايـات البصـرية دورًا هامـًا فـي تكـوين 
 .(1983)يوسف   ةعن المدينة سواًء كانت هذه الصور  إيجابية أو سلبي
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 -مكونات الصور  البصرية للمدينة )عناصر كيفن لن (:  3-2

األسد" علدى  The Image of The Cityفدي كتابده  Kevin Lynch(( كديفن لدنش ركدز
  المديندة  وهدذ  األسد" تعتبدر التي من خاللها يدتم فهدم المديندة واسدتيعابها عندد المسدتخدمين لهدذ

ألي مدينة أو تجمع عمراني  على اعتبار أن هذ  العناصدر المرجع األساسي للمكونات البصرية 
تعتبددر عناصددر ثابتددة فددي الصددورة البصددرية ألي مدينددة مددع اخددتالف أشددكالها وأنماطهددا بدداختالف 

العالمدددات المكانيدددة  المددددن  وهدددذ  العناصدددر الخمسدددة هدددي: المسدددارات  حددددود األجدددزاء والوحددددات 
وسديتم تنداولهم بالتفصديل   (1-3انظر الشدكل ) المميزة  نقاط االنتقال وااللتقاء  المناطق واألحياء

 :(Lynch, 1960) فيا يلي

 
 رسم تو يحي لمكونات الصورة البصرية الخمسة 1-3شكل 

  Pathsالمسارات  3-2-1

ن لينش المسارات بأنها القنوات والممرات الطولية والتي عادة مدا تسدتخدم مدن وصف كيف
بأنواعها ورتبهدا عن الشوارع  الحركة مساراتمين لحركة األشخال والب ائع وتعبر قبل المستخد

. ور ددس ليددنش بددين (2-3)حسددب الشددكل  والقنددوات والطددرق السددريعة وغيرهدداممددرات المشدداة وكددذلك 
حيدث اعتبدر أن الجدزء األكبدر مدن الخبدرة الذهنيدة الحركدة مسارات ستخدمين و للم التجر ة البصرية

 فددددي تلددددك المسددددارات داخددددل حدددددود المدينددددة والتنقددددل مددددن خددددالل الحركددددة لدددددى المسددددتخدم يكتسددددبها

                                           
  شوست" للتكنولوجيا في هد ماساتفي تخطيس المدن من معم  وحصل على درجة البكالوريو" 1918ولد كيفن لينش في شيكاغو عام

 .1984من أشهر أعماله  وتوفي عام  (The Image of The City)م  ويعتبر كتاب 1947م عا



 

 

 

31 

  مدينة غزة(-دور محاور الحركة والنهايات البصرية في تشكيل الصورة الذهنية للمدينة )حالة دراسية   

(Dalton & Bafna 2003).  وتعتمدد درجدة تدأثير مسدارات الحركدة علدى التجر دة البصدرية عندد
 المستخدم على عدة مؤثرات أهمها:

فكلمدددا كاندددت الحركدددة داخدددل الطريدددق أو الشدددارع بطيئدددة  :ندددوع الحركدددة داخدددل المسدددار  -
يكدون لهدا درجدة تدأثير أكبدر حيدث تمددنح المسدتخدم هدذ  الحركدة البطيئدة فرصدة أكبددر 
للتأمددل واكتسدداب الخبددرة البصددرية ومددن ثددم الذهنيددة عددن المدينددة والمندداطق المحيطددة 

 .بمسار الحركة
مسار الحركدة أقدرب علدى العناصدر البصدرية للمديندة  فكلما كان :نوع مسار الحركة  -

مثل الشوارع المحلية وخاصة شوارع المشاة كلما منحت فرصدة أكبدر الكتسداب خبدرة 
 بصرية أكبر عن المدينة.

 
 شكل يو ح مسارات الحركة كأحد المكونات البصرية للمدينة. 2-3شكل 

 (Lynch, 1960)  در:المص
أي مسار حركة يجب أن يمتاز بثالثة خصائل ومزايا رئيسية تعزز من قوة وتأكيد هذا 

 -المسار وهذ  الخصائل هي: 
 هوية وطابع محور الحركة. -
 استمرارية المحور. -
 قدرته على توجيه الحركة من خالله. -

 -كة ويدعم و وحه وهي: وهناك مجموعة من العوامل التي تعمل على زيادة أهمية محور الحر 
يعتبر مسدار الحركدة مسدتمرًا إذا كدان هنداك تركيدز وتندوع فدي األنشدطة حدول المسدار  -

ممددا يجعلدده موجهددًا لحركددة المسددتخدمين مددن خاللدده  وهندداك عدددة عوامددل تعمددل علددى 
كسر اسدتمرارية محدور الحركدة مثدل؛ التغييدر المفداج  فدي اسدتخدامات المبداني علدى 

فددي عددرض المحددور بعددد التقدداطع ممددا يددؤدي إلددى فقدددان هددذا  جددانبي الطريددق والتغيددر
 المحور إمكانية استمرارية توجيهه لحركة المستخدمين.
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 .لحركة مما يمنحه هوية وطابع مميزتناغم وتناسق واجهات المباني على مسار ا -
 والتشجير. بتنسيق محور الحركة من خالل تجميل األرصفة بالالند سكي -
ن  دديق أو اتسدداع مسددار الحركددة أن تعمددل علددى جددذب يمكددن للصددفات المكانيددة مدد -

 االنتبا  وتعزيز الصورة البصرية ومن ثم الذهنية لهذا المسار عند المستخدمين.
وجددود نقطددة بدايددة ونقطددة نهايددة بحيددث تكددون تلددك النقطتددين وا ددحتين بشددكل كددافي  -

 وبارز فتزداد قوة محور الحركة في التوجيه والصورة البصرية عند المستخدم.
وجدددود مدددداخل وخدددارم قويدددة ومؤكددددة تعمدددل علدددى مدددنح محدددور الحركدددة هويدددة تعريفيدددة  -

 وصورة وا حة ومحددة.
و و  التدرم الهرمي لمسار الحركة يعمل على تحسين جودة وقدوة التوجيده وأهميتده  -

 في هذا المسار وبالتالي تحسين الصورة الذهنية عند المستخدم.
ر الحركددة  ددروري ويعمددل علددى زيددادة تدددرم كثافددة وثبددات التغيددرات فددي اتجددا  محددو  -

 و و  قوة محور الحركة بالنسبة لغير .

"عندد وجدود أكثدر مدن خيدار لمسدار  The Image of The Cityفدي كتابده  يقول ليدنش
الحركدددة للمسدددتخدم فدددان تقاطعدددات محددداور الحركدددة تعتبدددر نقطدددة حيويدددة التخددداذ القدددرار مدددن قبددددل 

كم فددي القدددرة علددى فهددم تقاطعددات محدداور الحركددة المسددتخدم". وهندداك معدداملين يعمددالن علددى الددتح
وهمدا؛ عددد النقداط علدى هدذا التقداطع وزوايدا هدذ  النقداط  فزيدادة عددد النقداط مدع اخدتالف زواياهدا 
تجعددل التقدداطع أكثددر تعقيدددًا  ولكددن فددي المقابددل أحيانددًا يوجددد ثددالث نقدداط علددى تقدداطع مددا لمحدداور 

ال ينسجم مع البيئة المحيطة مما يفقد المسدتخدم الحركة بشكل عمودي عليه ولكن شكل التقاطع 
 التواصل مع الشكل الح ري والهيكلي.  

  
صورة تخيلية تو ح مسارات حركة  3-3شكل 

 مختلطة في أحد المناطق العمرانية
ورة تخيلية لمسارات حركة مشاة ص 4-3شكل 

 مفصولة عن سارات الحركة اآللية
 (2012)مجل" أبو ظبي للتخطيس العمراني   المصدر:
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  Edgesالحدود  3-2-2

عرف كيفن لينش الحدود بعدة تعريفات أشهرها تعريفها لها بأنها تلك العناصدر الخطيدة التدي 
  وتعتبددر (5-3)انظددر الشددكل  دمينمددن قبددل المسددتخاخليددة دحركددة وال تسددتخدم كمحدداور ال تعتبددر 

الفاصل بين منطقتين مختلفتين في الخصائل وتعمل على كسر االستمرارية لتلك المناطق مثل 
 ,Dalton & Bafna) إلدخ التنمية العمرانية  األسدوار.  خطوط السكة الحديدية  نهايات الشواط 
2003). 

 
 شكل يو ح حدود األجزاء العمرانية كأحد المكونات البصرية للمدينة. 5-3شكل 

 (Lynch, 1960)  المصدر:

كمدا ويصدعب اختراقهدا   مستمرة فدي شدكلها  أن تكون وا حة بصرياً  ومن خصائل الحدود
  وهددي تكددون إمددا حدددود طبيعيددة مثددل األنهددار والممددرات الطبيعيددة والمرتفعددات  أو حدددود بالحركددة

  .ية مثل األحزمة الخ راء من صنع البشر والكباري والطرق السريعة وغيرهاصناع

تكدددون نهايتهدددا علدددى شدددكل  كدددأننهايدددات األجدددزاء أو الوحددددات يمكدددن ان تكدددون نهايدددة حدددادة 
مسدددارات خطيدددة أو حدددددود صدددناعية كجدددددار فاصدددل بددددين منطقتدددين أو أن تكددددون نهايدددة متالشددددية 

ف فددي الخصددائل لمنطقتددين ال يعنددي االنفصددال أو واالخددتال تدددريجيًا تختفددي مددع منطقددة أخددرى.
االختالف التام ولكن يمكن أن يكون اختالف مثاًل في استخدامات المباني أو شكل الواجهات أو 
ارتفاعددات المبدداني  وتعتبددر الجسددور والكبدداري المعلقددة المرتفعددة عددن رؤيددة المسددتخدمين حددواف أو 

حيدث يمكدن للمسدتخدم اختراقهدا بسدهولة فتفقددد  حددود علويدة حيدث ال تمتلدك قدوة الحدواف األر دية
 تلك الحافة أو الحد خاصية مهمة من خوال الحدود في التكوين البصري للمدينة. 
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تزداد قوة الحدود وتأكيدها كلما كان تمييزها ورؤيتها عن بعد أكثر سهولة وذلك مثل األسوار 
ود بين منطقتدين غيدر وا دحة يدتم ومسارات الحركة السريعة والكباري وغيرها  وعندما تكون الحد

تأكيدددها مددن خددالل بعددض الوسددائل التددي منهددا اسددتخدام مددواد إنشددائية مختلفددة أو اسددتخدام بعددض 
 المعالجات المعمارية.

  
 

صورة تو ح حدود طبيعية ألحد المناطق  6-3شكل 
 العمرانية

صورة تو ح حدود صناعية )طريق  7-3شكل 
 رئيسي( كحد لمنطقة عمرانية

 (Google-Map  2014)المصدر: 

 Landmarksالعالمات المكانية المميز   3-2-3

 العالمددات المميددزة هددي عناصددر متميددزة عددن مددا حولهددا تعمددل كعناصددر أو نقدداط مرجعيددة
لددك العناصددر أو العالمددات علددى الخبددرات الشخصددية لدددى األفددراد   وتعتمددد ت(8-3)حسددب الشددكل 

المستخدمين  وعادة ما تكون ساكنة أو ثابتدة وفريددة مدن نوعهدا  ويمكدن أن تكدون هدذ  العالمدات 
 عناصر طبيعية مثل العناصر الجغرافية أو عناصر صناعية مثل الهياكل االنشائية. 

حركدة المسدتخدمين  وتوجيده وتسدهيل تحديددوترجع أهمية العالمات المميزة في دورها فدي 
مسار حركة المستخدمين وتحديد معالم الطريق نحدو أهددافهم وخاصدة للدزوار األجاندب وأصدحاب 
اللغددات المختلفددة عددن لغددة البلددد فيسددهل علدديهم تحديددد طددريقهم أو مسددار حددركتهم مددن خددالل تلددك 

 العالمات المميزة.
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 شكل يو ح العالمات المكانية المميزة كأحد المكونات البصرية للمدينة. 8-3شكل 

 (Lynch, 1960)  المصدر:

وتتميز العالمات المميزة من خالل و وحها وتأكيدها و روزها وانفراد شكلها أو لونها أو 
ون شاذة عن محيطهدا حجمها أو موقعها وتناق ها الحاد مع البيئة المحيطة وهذا ال يعني أن تك

ولكن بتناغم معه. كأن يكون مبنى حديث بين مباني قديمة تم اسدتخدام بعدض العناصدر القديمدة 
بمددواد حديثددة  أو مبنددى مرتفددع بددين مبدداني منخف ددة  أو عنصددر موقعدده يجعلدده سددهل الرؤيددة مددن 

المحيطة له  مسافة قريبة أو بعيدة على السواء وذلك بأن يكون على مكان مرتفع بالنسبة للمباني
 .أو وقوعه في نقطة محورية أو مركزية بالنسبة للرؤية البصرية للمستخدمين

 خصائص العالمات المكانية المميز 
 Visual Attractionالجاذبية البصرية  -

هذ  الخاصية تركز علدى الخصدائل البصدرية للعنصدر ممدا يمنحهدا الفرصدة لتكدون مدن 
 -  من العالمات المميزة ومن هذ  الخصائل:

 :فكلمددا كددان هندداك تندداقض بددين واجهددة العنصددر وواجهددات العناصددر  الواجســات
 .المحيطة كلما زادت قوته لتكون عالمة مميزة

 :تقددا" خاصددية الشددكل للعنصددر بدداختالف الشددكل مددثاًل عددن المسددتطيل  الشــكل
الددذي يعتبدددر الشدددكل المعتدداد للمبددداني فتدددزداد قدددوة العنصددر ليكدددون عالمدددة مميدددزة  

مقيددا" الشددكل علددى عالقددة ارتفدداع المبنددى مددع عر دده فكلمددا  ويمكددن أن يعتمددد
 .ازداد ارتفاعه زاد قوة تأثير الشكل
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 :يتميز المبنى بلونه عند اختالفده عدن ألدوان المبداني المحيطدة كدأن يكدون  اللون
مبنددى بلددون طددو ي بددين مبدداني بدداللون األبدديض فيكددون سددهل تمييددز المبنددى مددن 

 .دم بشكل أسرع من البيئية المحيطة ويحفظه المستخ
 :وذلك بوجود المبنى على نقطة التقاء شارع او في مكان مرتفدع بالنسدبة  الرؤية

 لمحور الحركة فتكون رؤيته من مسافة بعيدة.
  الجاذبية الرمزيةSemantic Attraction 

تركز هذ  الخاصية على رمزية العنصر الثقافية أو التاريخية أو الدينية التي تمنحه قيمة 
سكان المدينة والمسدتخدمين ممدا يجعلده مدن العالمدات المكانيدة المميدزة التدي تكدون فدي  كبيرة عند

 ذاكرة المستخدم.

  )الجاذبية الهيكلية )الشكليةStructural Attraction 

وتكدون تلدك الخاصدية بوجدود العنصدر فدي موقدع وسدطي مثدل تقاطعدات الطدرق فيدتم عمدل نصدب 
ي( فيكددددون مددددن العالمددددات المميددددزة المهمددددة لدددددى تددددذكاري مددددثاًل ويكددددون لدددده شددددكل تمثددددالي )نحتدددد

 المستخدمين.
 Nodesنقاط االنتقال وااللتقاء  3-2-4

 
 شكل يو ح نقاط االلتقاء واالنتقال كأحد المكونات البصرية للمدينة. 9-3شكل 

 (Lynch, 1960) المصدر: 

االسددتراتيجية فددي  البددؤر والمحدداور الوظيفيددةعبددارة عددن بأنهددا  عددرف ليددنش نقدداط االلتقدداء
التجمعددات الح ددرية فددي المدينددة والتددي يمكددن لإلنسددان دخولهددا والتعددايش مددع عناصددرها وأجزائهددا 
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وعادة ما تكون تقاطعات مسارات الحركة أو المناطق المركزية التي تتميز بخصائل مميزة عدن 
  كمددددا تعتبددددر العنصددددر الرئيسددددي وأحيانددددًا (9-3)انظددددر الشددددكل  المحيطددددةبدددداقي البيئددددة الح ددددرية 

المسيطر الذي ال يمكدن االسدتغناء عنده فدي أي تكدوين بصدري للمديندة. ومدن أمثلدة نقداط االلتقداء 
مددددة وتقاطعددددات الطددددرق ومحدددداور الحركددددة  الميددددادين ومحطددددات الطددددرق السددددريعة والسدددداحات العا

ن االسددتعماالت الطبيعيددة وتكددون وتكتسددب العقددد أو البددؤر أهميتهددا مددن كونهددا نقدداط تركيددز لعدددد مدد
مراكز حركة وتجمع نشطة ووا حة في الفراغ الح ري. ونقاط االلتقداء تماثدل العالمدات المميدزة 

 ولكن تختلف عنها في كون المستخدم يمثل عنصر جذب بصري في تحديدها.

مثدددل: انتهددداء أو بدايدددة أو  (Junctions)ونقددداط االلتقددداء يمكدددن أن تكدددون نقددداط اتصدددال 
اء أو تقددددداطع خطدددددوط المواصدددددالت ومسدددددارات الحركدددددة  أو تكدددددون نقددددداط تركيدددددز مو دددددوعي التقددددد

(thematic concentration) .مثل منطقة مركزية للتسوق  

 Districtsواألحياء المناطق  3-2-5

هددي مسدداحات مددن األرض متوسددطة أو كبيددرة مددن المسدداحات تمتلددك كددل  المندداطق واألحيدداء
تميزهدا عدن المنداطق األخدرى وتختلدف عنهدا فدي  منها خصائل مشدتركة وهويدة بصدرية منفصدلة

الخصدددائل وفدددي شدددكل تجميعهدددا وتكوينهدددا العمراندددي ممدددا يجعدددل تحديددددها بصدددريًا أكثدددر سدددهولة 
كالمجاورات السكنية واألحياء والمراكدز التجاريدة والمنداطق الصدناعية والتعليميدة وال دواحي وهدذ  

. وهددي ثنائيددة األبعدداد ممددا يجعلهددا (10-3)انظددر شددكل  المندداطق فددي تجميعهددا تكددون المدينددة ككددل
تساهم في التكوين البصري للمديندة مدن خدالل اعتبارهدا مرجعدًا خارجيدًا عندد رؤيدة المديندة بصدريًا 

 خالل رؤيتها من الخارم.

 
 ينة.شكل يو ح األحياء العمرانية كأحد المكونات البصرية للمد 10-3شكل 

 (Lynch, 1960)  المصدر:
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وتقا" الخصائل الفيزيائية للمناطق أو األحياء بمدى استمراريتها  وتجان" الواجهدات فيهدا 
من حيث اللون والمواد المستخدمة  وشدكلها  والتفاصديل التدي تتكدون منهدا  والفراغدات الح درية  

سددددكان المنطقدددة  والطبوغرافيددددا  والرمزيدددة  واسددددتخدامات المبددداني فيهددددا  والنشددداطات القائمددددة فيهدددا 
لددألرض الواقعددة فيهددا. تمددنح هددذ  الخصددائل هويددة المنطقددة وتخلددق التجددان" فددي أجددزاء المنطقددة 
والتآلف الح ري. كذلك يلعب اسم المنطقة أو الحدي دور مهدم فدي تمييزهدا. وتحدد هدذ  المنداطق 

يحددد أو يقلددل مددن  حدددودها التددي يمكددن أن تكددون حدددود بددارزة ومؤكدددة أو حدددود غيددر مؤكدددة ممددا
هوية المنطقة ومعرفة حدودها  وقد تقا" مدى عالقتها مع المناطق المحيطة بها من خالل تلك 
الحدود. فهناك مناطق تجمعها متصلة مع بع ها البعض من خالل نسدي  ح دري منسدجم ممدا 

 يمنحها طابع التكامل واالنسجام  أو مناطق منفصلة عن غيرها مما يجعلها منطقة منطوية.

 
 مخطس تو يحي لألحياء في أحد المدن 11-3شكل 

 (2012)مجل" أبو ظبي للتخطيس العمراني   المصدر: 

 (Urban Mental Images) االنطباع الذهني للبيئة العمرانية 3-3
الدذي  (Mental construct)يعدرف االنطبداع الدذهني للبيئدة العمرانيدة بأنده "التكدوين العقلدي 

يقدوم بدده المشداهد )المسددتخدم( لتثبيدت مددا يعتبددر  أو يدرا  هامددًا مدن المكونددات العمرانيدة للمدينددة بعددد 
تكوين عالقات مكانية بينها بصورة تمكنده مدن اسدتعمالها فيمدا بعدد لتوجيده حركتده داخدل المنطقدة 

وم بها كل فرد علدى حدد  اعتمدادًا علدى العمرانية". و ذلك يكون االنطباع الذهني عملية انتقائية يق
خبراته السابقة ومعتقداته الخاصدة وثقافدة الجماعدة التدي ينتمدي إليهدا. وتكدرار أحدد هدذ  المكوندات 
المادية يكسدبها أهميدة خاصدة لددى المخطدس والمصدمم العمراندي وكدذلك المسدتخدم وذلدك بإمكانيدة 
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تسدددمى تلدددك العناصدددر العمرانيدددة بمنظمدددات تدددأثير  علدددى أولويدددات التعامدددل مدددع البيئدددة العمرانيدددة. و 
" حيث أنها تكدون مشدتركة بدين األفدراد والجماعدات المختلفدة مدع "Image regularitiesاإلدراك 

تبدداين خبددراتهم العمرانيددة  ووصددف هددذ  العناصددر بهددذا المسددمى يكسددبها مزايددا ثقافيددة أو اقتصددادية 
 دددديلها علددددى غيرهددددا  ممددددا يوجدددده لمددددا تعنيدددده لهددددم مددددن سددددهولة فددددي تعامددددل المسددددتعملين معهددددا وتف

 نسداني وتوجيهده فدي ذهدن المسدتخدم وتسدهيل حركتدهالمخططين والمصدممين إلدى فهدم التفكيدر اإل
 -يلي: العمرانية ما   ومن أهمية تكوين انطباع ذهني وا ح حول العناصر(2002)عوف  

 منح االحسا" باألمان والقدرة على االستمتاع بالعمران للمستخدمين. -
 ة المستعملين على استخدام محاور الحركة بسهولة وا حة.زيادة قدر  -
 تكوين عالقات مكانية بين العناصر العمرانية مما ي في عليها هوية وا حة. -

ولتكوين انطباع ذهني يتم من خالل عملية عقلية منظمة ومتتابعة ويلزمهدا ثدالث خصدائل 
 -: (2002)عوف   أساسية وهي

  دددمن االنطبددداع الدددذهنيدرام المكوندددات العمرانيدددة حيدددث يدددتم ا (:Attentionاالنتبـــاه ) -
  بأهميتدده والشددعورلوجددود هددذا العنصددر  عنددد المشدداهد إذا كددان هندداك انتباهددًا مددن طرفدده

 واختالف درجة االنتبا  من شدة أو  عف تؤثر على االنطباع بشكل كبير وجوهري.
صدددة تمثيلهدددا زيدددادة البسددداطة فدددي العناصدددر العمرانيدددة يزيدددد فر  (:Simplicityالبســـاطة ) -

 لهذ  العناصر.األفراد والجماعات لجزء من االنطباع الذهني لدى 
أن يكدددون العنصدددر العمراندددي المرشدددح للددددخول فدددي االنطبددداع (: (Structure التكـــوين -

الذهني له عالقة مكانية وا حة وقويدة ببداقي عناصدر العمدران وامكانيدة تكدوين عالقدات 
 مكانية جديدة بينها.

 ت رئيسددية لتكددوين االنطبدداع الددذهنيبددثالث خطددوافددي ذهددن المسددتخدم ليددة وتمددر العمليددة العق
 :(2002عوف  ) هي الخطواتو  (12-3)انظر الشكل 

ويددددتم ذلددددك عبددددر الحددددوا" الخمسددددة  (:(Perceptionاســــتقبال المــــؤثرات مــــن البيئــــة  -1
لإلنسان )المستخدم( بعد تلقيده مجموعدة كبيدرة ومختلفدة مدن المدؤثرات العمرانيدة المحيطدة 

ثم توفر هذ  المؤثرات أسا" )المادة الخام( لتكوين االنطباع الذهني  ولكن يشدترط  ومن
 منح حرية كاملة للمستخدم في استقبال المؤثرات وترجمتها عبر حواسه.
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ـــؤثرات  -2 ـــى الم ـــى عل بعدددد اسدددتقبال المدددؤثرات تبددددأ الحدددوا"  (:(Cognitionإضـــفاء معن
ات المكتسدددبة والثقافدددات الفرديدددة الخمسدددة إ دددفاء معندددى لهدددذ  المدددؤثرات مدددن خدددالل الخبدددر 

والجماعيدددة والسددددياق الدددذي اسددددتقبل فيدددده المدددؤثر  فتختددددزل تلددددك المدددؤثرات حيددددث تتالشددددى 
عمرانيددددة أو الثقافيددددة أو المددددؤثرات التددددي ال تددددرتبس بمعنددددى وتبقددددى المددددؤثرات ذات القدددديم ال

 سياسية ... إلخ.الجتماعية أو اال
حلة األخيرة يتم خاللها اختيدار عددد المر  :(Image Making)تكوين االنطباع الذهني  -3

قليددددل مددددن العناصددددر العمرانيددددة بصددددورة انتقائيددددة ذات المعنددددى القددددوي والوا ددددح والعالقددددة 
المكانيددة الوا ددحة لتكددوين انطبدداع ذهنددي عنهددا داخددل العقددل  يحكددم هددذا االختيددار الثقافددة 

اع عددن الفرديددة وعددادات المجتمددع وغيرهددا مددن المددؤثرات التددي تعمددل علددى ترسدديخ االنطبدد
 بعض العناصر أو اهمال بع ها اآلخر. 

 
 مراحل العملية العقلية  لتكوين االنطباع الذهني عند المستخدم 12-3شكل 

أن يجدددب  شدددخلألي داخدددل العقدددل  لبيئدددة العمرانيددةاالنطبدداع الدددذهني الحقيقدددي عدددن اإن 
 ألنتوقع اختالفه بو و  عن الرسم ثندائي األبعداد الدذي نحداول أن نعبدر بده عدن االنطبداع ي

وحتدى الوصدول   إلى رسم مسطح يفقد  الكثير مدن التفاصديل الهامدة الحقيقي تحويل العرض
إلى هذا التعبير المبسس عن االنطباع الذهني بالرسم يتطلب معرفة جيدة بمفردات لغة الرسم 

معبددرًا عددن نسددب االنطبدداع ومكوناتدده. لددذا فددإن اسددتخرام االنطبدداع  حتددى يكددون  هددايوالمهددارة ف
لددزم التعددرف ثنددائي األبعدداد بددل قددد يالددذهني مددن عقددول المسددتخدمين قددد يتطلددب أكثددر مددن رسددم 

 وعالقاتها المكانية. يةالعمران للعناصروصف كالمي و على صور فوتوغرافية 
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 الخالصة
دراكهدا عندد المسدتخدمين دورًا هامدًا فدي تشدكيل صدورة تلعب المكونات البصدرية وطريقدة إ

بصدددرية حددددول البيئددددة العمرانيدددة المحيطددددة وتتحسددددن هددددذ  الصدددورة البصددددرية بزيددددادة كفدددداءة اإلدراك 
البصددري وتحسددن المكونددات البصددرية  وتعتبددر المكونددات البصددرية جددزء ال يتجددزأ عددن المكونددات 

لبصدري دور بدارز فدي عمليدة التخطديس العمراندي العمرانية والمعماريدة ومتكاملدة معهدا  ولدإلدراك ا
 للمناطق العمرانية المختلفة.
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 الفصل الرابع
 واقع محاور الحركة والنسايات البصرية في مدينة غز  -4

 تمسيد
لمحدداور الحركددة والنهايددات البصددرية تددأثير كبيددر علددى مدينددة غددزة كبدداقي المندداطق العمرانيددة  

ة والسياسددية للمدينددة لددذلك تلعددب حيددث الكثافددة السددكانية العاليددة والخصوصددية الجغرافيددة والتاريخيدد
محددداور الحركدددة دورًا كبيدددرًا فدددي تكدددوين االنطبددداع الدددذهني لمسدددتخدمين تلدددك المديندددة  ويجدددب علدددى 
المخططددددين االهتمددددام بدددددور تلددددك المحدددداور لتوثيددددق العالقددددة بددددين المسددددتخدم والمدينددددة  واالزدحددددام 
السدكاني فدي المديندة يجعددل مدن األهميدة االهتمددام بالسدرعة الممكندة فددي مسدارات الحركدة بأنواعهددا 

 ياتها البصرية إلنقاذ ما يمكن إنقاذ  لتحسين الصورة الذهنية عند المستخدمين لتلك المدينة.ونها

 غز  جغرافيا وتاريخ 4-1
تقع فلسطين جنوب غرب قارة آسيا على ساحل البحدر فلسطين  و تعتبر مدينة غزة أحد مدن 

آسدديا وأفريقيددا األبدديض المتوسددس أي تقددع فددي وسددس العددالم القددديم فكانددت بمثابددة الجسددر البددري بددين 
والجسدددر البحدددري مدددن خدددالل البحدددر المتوسدددس والبحدددر األحمدددر  وتحديددددًا تقدددع علدددى خطدددي طدددول 

شددمااًل ممددا انعكدد" ذلددك علددى  33,15و  29,30شددرقًا و ددين دائرتددي عددرض  35,40و  34,15
التفدداوت المندداخي بددين األجددزاء الجنو يددة والشددمالية. ويحددد فلسددطين مددن الجنددوب جمهوريددة مصددر 

من الغرب البحر األبيض المتوسس ومن الشمال دولتي سوريا ولبنان ومن الشرق سدوريا العر ية و 
مددياًل مر عددًا(  10429كيلددو متددر مر ددع ) 27009بلددغ مسدداحة فلسددطين . وت(1-4)الشددكل  واألردن

 .(2012)صالح   بحيرتا طبريا والحولة ونصف مساحة البحر الميت بما في ذلك
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دينيددددًا وثقافيددددًا  وبسددددبب أهميددددة فلسددددطين 
واقتصددداديًا جعلهدددا معدددرض للعددددوان المتكدددرر 

وقددددددددد تكالبددددددددت عليهددددددددا أمددددددددم شددددددددتى عليهددددددددا  
كالبددددددددابليين واألشددددددددوريين والفددددددددر" واليونددددددددان 
والرومدددان  ثدددم جددداء الفدددتح العر دددي االسدددالمي 

مها إلدددددى ديدددددار االسدددددالم. وفدددددي أواخدددددر لي ددددد
القدددددددرن الثدددددددامن عشدددددددر المددددددديالدي تعر دددددددت 
فلسدددددددطين لحملدددددددة نددددددددابليون بوندددددددابرت التددددددددي 

وفددددي   اسددددتهدفت السدددديطرة علددددى بددددالد الشددددام
القددددددرن الحددددددالي تعر ددددددت فلسددددددطين لعدددددددوان 

دى أبريطاني خالل الحرب العالمية االولدى  
احتاللهددددددا تحددددددت اسددددددم االنتددددددداب البريطدددددداني 

انيددا ودول الحلفدداء مددن موقددع واسددتفادت بريط
فلسطين خالل الحرب العالمية الثانيدة  وقبدل 
أن تنهدددددي بريطانيدددددا انتددددددابها علدددددى فلسدددددطين 

  )عددددام النكبددددة( 1948  فدددديبالرحيددددل عنهددددا 
كاندددددددت قدددددددد مهددددددددت السدددددددبيل إلقامدددددددة كيدددددددان 
صدددهيوني فدددي فلسدددطين يكدددون قاعددددة للددددول 

وال يددددددددزال الكيددددددددان   الغر يددددددددة فددددددددي المنطقددددددددة
ر ددنا العر يددة  ويددنعم بمواردهددا  ويسددتفيد مددن أوحتددى اليددوم يقبددع فددوق النكبددة ام الصددهيوني منددذ عدد

وتركدز الفلسدطينيون الدذين بقدوا  أهمية موقعها الجغرافدي فدي تنفيدذ مخططاتده العدوانيدة والتوسدعية.
 .على أرض فلسطين في منطقتين منفصلين هما ال فة الغر ية وقطاع غزة

 
 شكل يو ح مخطس فلسطين 1-4شكل 

 (2012)صالح  المصدر: 
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 جددددزءهددددو الف قطدددداع غددددز ةأمددددا بخصددددول 
البحدر  الجنو ي من الساحل الفلسدطيني علدى

 دديق  سدداحلي لددى شددكل شددريسع المتوسددس
مددددددن مسدددددداحة  %1,33 يشددددددكل تقريبدددددداً  وهددددددو

)وفدا   مر ع ترميلو ك 365مساحة بفلسطين 
عددرض يتددراو  بددين و  كددم 41 بطددول  (2015

األرا ددددددي  . تحددددددد قطدددددداع غددددددزةكددددددم 15و 5
 وشددددددددددددددرقاً  شددددددددددددددماالً  المحتلددددددددددددددة الفلسددددددددددددددطينية

ب والبحددر األبدديض مددن الجنددو  مصددر حدددهاوي
بهدذا قطاع غدزة  يسمالمتوسس من الغرب  و 

 غددددزةمدينددددة  نسددددبة ألكبددددر مدندددده وهددددياالسددددم 
قطددداع غدددزة إلدددى ينقسدددم  .(1997)صدددالحة  

خمددددد" محافظدددددات وهدددددي مدددددن الشدددددمال إلدددددى 
وتعتبددر محافظددة  (2-4)شددكل الجنددوب )محافظددة شددمال غددزة  غددزة  الوسددطى  خددانيون"  رفددح( 

و لغ إجمالي تعداد سكان قطاع . (2014)وزارة الحكم المحلي   خانيون" أكبر المحافظات مساحة
مركدز ) الفلسدطينيإلحصداء وذلدك حسدب تقريدر مركدز ا 2014نسمة في عام  1,701,437غزة 

 .(PCBS  2013اإلحصاء الفلسطيني 

تعتبر مدينة غزة أكبر مدن قطاع غزة األر عة مساحة وهي غزة  دير البلح  خانيون"  رفح  
كيلو متر مر ع تقريبًا بتعداد  56ومدينة غزة مدينة ساحلية تقع في شمال القطاع وتبلغ مساحتها 

مركددز اإلحصدداء الفلسددطيني ) الفلسددطينيمركددز اإلحصدداء نسددمة تقريبددًا حسددب  450,000سددكاني 
PCBS  2013)   ويمكددن اعتبارهددا بالمدينددة المركزيددة بالنسددبة لقطدداع غددزة الحتوائهددا علددى مراكددز

معظم الخدمات الرئيسدية سدواء حكوميدة أو خاصدة أو أهليدة  ممدا يجعدل أغلدب سدكان قطداع غدزة 
 .(3-4انظر الشكل ) ةيقصدونها بقصد العمل أو عمل اجراءاتهم الخدماتي

 
 مخطس يو ح محافظات قطاع غزة 2-4شكل 

 (2014)وزارة الحكم المحلي   المصدر:

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D8%A9
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 المخطس اإلقليمي المعدل لقطاع غزة مو ح عليه موقع مدينة غزة من القطاع 3-4شكل 

 2007وزارة التخطيس  المصدر: 
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 تخطيط مدينة غز   4-2

تخطيطيدة كثيدرة ومتعدددة أهمية مدينة غزة التاريخية والسياسية والجغرافية جعلها تمر بمراحل 
تطدددور محددداور الحركدددة فدددي تددداريخ مديندددة غدددزة بشدددكل ومدددؤثرة سدددنتناولها باختصدددار للوقدددوف علدددى 

 رئيسي والتعرف على العناصر التخطيطية األخرى التي أثرت على و ع مدينة غزة الحالي.

 خلفية تاريخية حول تخطيط المدينة 4-2-1
حدداث تاريخيدة وسياسدية هامدة أثدرت تدأثيرًا مدينة غزة من أقددم المددن تاريخيدًا حيدث مدر بهدا أ

كبيرًا على تخطيس المدينة ونمطها العمراني  ويمكن تلخيل هذا التطور من خالل المرور علدى 
 -تخطيس العمراني للمدينة: البعض المحطات الهامة في نمو وتطور 

 العسد الكعناني  .1
 فدددي هدددذا العصدددر كاندددت نشدددأة مديندددة غدددزة

وكاندددددت تعتبدددددر البوابدددددة الرئيسدددددية التدددددي تدددددر س 
مصددددر بددددبالد الشددددام  وترجددددع تسددددمية فلسددددطين 

فددي هدددذ  الحقبدددة أي ددًا إلدددى العهددد الكنعددداني. و 
التاريخيددددددة أصددددددبح للطريددددددق السدددددداحلي أهميددددددة 

يدددق باسدددم خاصدددة حيدددث كدددان يسدددمى هدددذا الطر 
فدددي المديندددة علدددى  "حدددور""  وقدددد بددددأ العمدددران

البحددددر  شدددداط بعددددد ب ددددع كيلددددو متددددرات عددددن 
  وتميدز (4-4)انظدر الشدكل  األبديض المتوسدس

العمدددددران فدددددي هدددددذ  المرحلدددددة بدددددبعض المالمدددددح 
 :(2000محسن  ) العمرانية التي من أهمها

 .استخدام األزقة ال يقة والمتعرجة وبع ها يكون مسقوفًا 

 .وجود ساحة أو ميدان عام وسس التجمعات السكنية اللتقاء النا" وتسوقهم 

 .احاطة المدينة بسور للحماية يعلوها أبرام للمراقبة 

 
 
 
 

 
مخطس يو ح موقع مدينة غزة في العهد  4-4شكل 

 الكنعاني والمعتقد أنه في موقع تل العجول
 (1995)وزارة التخطيس والتعاون الدولي   المصدر:
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 العسد اإلغريقي .2
بعدددددد سدددددقوط غدددددزة فدددددي يدددددد االسدددددكندر 
األكبددر أسدد" فيهددا مركددزًا لحراسددة الطريددق 
السداحلي  كمددا انتقدل موقددع مديندة غددزة فددي 
هددددددذ  الفتددددددرة إلددددددى منطقددددددة البلدددددددة القديمددددددة 
)حاليدددًا( فأحيطدددت بأسدددوار و وابدددات ثمانيدددة 

نشدددددأ ميندددددداء األنثيدددددددون وطريددددددق )شددددددارع وأ
)شدكل  السدرة( لر س البلددة القديمدة بالمينداء

  وتميددز هددذا العصددر بمجموعددة مددن (4-5
المالمدددح التخطيطيدددة للمديندددة والتدددي ندددذكر 

 :(2000)محسن   منها

 .تم إقامة المدينة على منطقة مرتفعة للحماية 

  نثيدون( وذلدك السدتقبال البحر األبيض المتوسس )األ شاط إنشاء ميناء بحري على
 األساطيل الحر ية والتجارية.

  وجدددود شدددارع )السددددرة( مدددن الشدددمال إلدددى الجندددوب يدددر س مركدددز المديندددة مدددع المينددداء
 البحري.

  العسد الروماني والبيزنطي .3
تحولددددت غددددزة فددددي هددددذ  المرحلددددة إلددددى 
مستعمرة رومانية وأصبحت مركز تجداري 

الرومانيددددددة  وأنشددددددئت  لإلمبراطوريددددددةهددددددام 
المعابددددددد والحصددددددون وتددددددم تعبيددددددد الطددددددرق 
نشدداء  نشدداء شددبكات الصددرف الصددحي وا  وا 

م تعر دددت غدددزة 407السددددود  وفدددي عدددام 
ر المعابددددددد لغددددددزو مسدددددديحي فقدددددداموا بتدددددددمي

نشدددددأت فدددددي و  الوثنيدددددة وأنشدددددئوا الكندددددائ".
العهددددد الرومدددداني بلدددددة بحريددددة "البالخيددددة" 

كقرية للصيادين  وكان مركز مدينة غزة في هذ  المرحلة عبارة عن تقاطع محورين رئيسيين هما 
ديكومانو" وكاردو )يعتبر أصل شارع عمدر المختدار حاليدًا(  وكدان مخطدس مديندة غدزة فدي ذلدك 

 
 مدينة غزة في العهد اإلغريقي 5-4شكل 
 (1995)وزارة التخطيس والتعاون الدولي   المصدر:

 
 مدينة غزة في العهد الروماني واإلغريقي 6-4شكل 

 (1995)وزارة التخطيس والتعاون الدولي   المصدر:
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 .(6-4)شدكل ون من ثالثدة طدرق بريدة تتجده إلدى الشدرق كوندت النظدام المركدزي للمديندةالوقت يتك
؛ 1943)العدددددارف  وتميددددزت المدينددددة بمجموعددددة مددددن المالمددددح العمرانيددددة فددددي هددددذا العصددددر أهمهددددا

 :(1987؛ المبيض 2000محسن 
  .أصبح الشكل العام للمدينة أشبه بالمستطيل 

 للحماية. أحيطت المدينة بسور دفاعي وقالع و وابات 

  )وجددود محددورين رئيسدديين يقسددمان المدينددة أحدددهما مددن الشددمال إلددى الجنددوب )كدداردو
 واآلخر من الشرق إلى الغرب )ديكومانو"( يتفرع منهما شوارع  يقة متعامدة.

 .تكون مركز المدينة )الفورم( عند تقاطع المحورين 

 .االهتمام بالطرق واستخدام شبكات صرف صحي 

 بكرالعسد اإلسالمي الم .4
م سدددلميًا 637فتحدددت مديندددة غدددزة عدددام 

مدددددددن أيددددددددي البيدددددددزنطيين  وتغيدددددددر مفهدددددددوم 
التخطددديس للمديندددة إلدددى القصدددبة اإلسدددالمية 

المي فددددددددددي التخطدددددددددديس( )النمدددددددددوذم اإلسدددددددددد
ومازالددت هندداك مجموعددة مددن الشددوارع إلددى 
يومندددددا هدددددذا مدددددن تلدددددك الفتدددددرة مثدددددل شدددددارع 
صدددال  الددددين. ومدددن ثدددم تتدددالى علدددى غدددزة 
حكدددددم األمدددددويين ثدددددم العباسددددديين ثدددددم تحدددددت 
سيطرة الفاطميين  وازدادت أهمية غزة فدي 

أهدم المالمدح العمرانيدة   ومدن (7-4)انظدر الشدكل  وقصدراً  كبيراً تلك الفترة وأصبحت تمتلك مسجدًا 
 :(2000)محسن   في تلك الفترة ما يلي

  ظهدور مفهددوم القصددبة اإلسددالمية حيدث تددم تأسددي" شددارع جديدد وهددو شددارع صددال  الدددين
 كما أسسوا مسجدًا وسوقًا على طول الشارع.

 .اختفاء الميناء في هذ  الفترة حيث استخدمت وسيلة القوافل في ذلك العهد 

 والصليبيالعسد المملوكي  .5
  وفددتح صددال  الدددين م وقدداموا ببندداء القلعددة القديمددة1100غددزة عددام علددى اسددتولى الصددليبيون 

م  واحتلها الصليبيون مرة أخرى إلى أن انتهى االحتالل الصدليبي نهائيدًا 1187األيو ي غزة عام 
ة انتشددرت فيهددا المبدداني العامددفأصددبحت غددزة فددي العهدد المملددوكي مددن أغنددى المددن   م1240عدام 

 
 مدينة غزة في العهد اإلسالمي المبكر 7-4شكل 

 (1995)وزارة التخطيس والتعاون الدولي   المصدر:
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ومندددذ بدايدددة الفتدددرة األيو يدددة بددددأ ظهدددور أول امتدددداد مسددداجد ومددددار" وخاندددات ومستشدددفيات   مدددن
عمراني في الشرق حيث ظهر حي الشجاعية كما امتد العمران ناحية الغرب خدارم سدور المديندة 
بالقرب من باب البالخية  ومن المالحظ أن االمتداد العمراني مرتبس بدأبواب سدور غدزة  وازدادت 

. ومددن أبددرز المالمددح العمرانيددة فددي (8-4)شددكل  افددة السددكانية والمبدداني الخدماتيددة عددددًا ونوعدداً الكث
 -: (2000)محسن   الفترة المملوكية ما يلي

  اسددتمرار االهتمددام فددي سددور المدينددة فددي البدايددة للحمايددة ثددم اختفددى بعددد االمتددداد السددكاني
 خارجه.

 لشجاعية.ظهور االمتداد العمراني خارم السور مثل حي ا 

 .امتداد النظام العمراني بشكل مركزي باتجا  مناطق الجذب 

 .ظهور المنشآت العامة مثل الحمامات والخانات والزوايا وغيرها 

 .الشوارع ال يقة والمنحنية والمتعرجة 

 
 م2000للنسي  العمراني حتى عام  أبواب مدينة غزة الثمانية ومواقعها بالنسبة 8-4شكل 

 (2007)داود    المصدر:

 العسد العثماني .6
م وأصبحت غزة عاصمة إقليم فلسطين  وخالل هذ  الفترة قام 1660بدأ الحكم العثماني عام 

العثمانيون بمد أول خس سكة حديد ير س بين تركيا والقاهرة وتأس" شارع عمر المختدار الحدالي  
راندي بددنف" االتجاهدات فددي الفتدرة المملوكيددة وازدادت مسداحة المدينددة  ولكددن واسدتمر االمتددداد العم



 

 

 

51 

  مدينة غزة(-دور محاور الحركة والنهايات البصرية في تشكيل الصورة الذهنية للمدينة )حالة دراسية   

  (10-4والشددكل  9-4)انظددر الشددكل  أوقددف التطددور العمرانددي العثمانيددةصددد العدددوان  ددد الدولددة 
 -: (2007)داود   (2000محسن  )هي ك الفترة وأهم المالمح العمرانية في تل

  زراعية.تخلل المناطق العمرانية السكنية مناطق 

 .االهتمام بإقامة المباني العامة 

 .إقامة رصيف بحري في مكان الميناء القديم 

 .تأسي" شارع عمر المختار وظهور أول خس سكة حديد 

 .الشوارع ال يقة والمنحنية والمتعرجة كالفترة السابقة 

 
 

 نيغزة في العهد العثما 9-4شكل 
 (1995)وزارة التخطيس والتعاون الدولي   المصدر:

التوسع العمراني لمدينة غزة في العهد  10-4شكل 
 العثماني

 (1987)المبيض   المصدر:

 االنتداب البريطاني .7
وقعدددت غدددزة تحدددت االنتدددداب البريطددداني 
ودمدددر الكثيدددر مدددن عمرانهدددا  ولكنهدددا شدددهدت 

بلغدددددددت ففدددددددي الثالثيندددددددات نه دددددددة عمرانيدددددددة 
دوندم   2010مساحة المنطقة السكنية نحدو 

حدي الرمدال )الدذي عدرف قدديمًا بغدزة  وأنش 
)انظددددر  وتميددددز بالشددددوارع الواسددددعة الجديدددددة(

  أمددا المندداطق األخددرى فكددان (11-4الشددكل 
النمددددددو العمرانددددددي عشددددددوائيًا وعلددددددى حسدددددداب 

 .(2007)داود   األرا ي الزراعية

 
 فترة االنتداب البريطاني غزة في 11-4شكل 

 (1995)وزارة التخطيس والتعاون الدولي  المصدر: 
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 فتر  الحكم المصري  .8
 ةالمصددري اإلدارةأصددبحت غددزة تحددت 

 1948بعدددددد االحدددددتالل الصدددددهيوني عدددددام 
 ممددددا هجددددر آالف الفلسددددطينيين لفلسددددطين

إلدددى غدددزة  مدددن منددداطق فلسدددطين الشدددمالية
أدى إلددددى زيددددادة مفاجئددددة فددددي تعددددداد ممددددا 

السددددددكان وبالتددددددالي نمددددددو لهيكددددددل المدينددددددة 
فظهدددددرت معسدددددكرات جديددددددة مثدددددل مخددددديم 

وظهر شارع النصر وساد عددم الشاطيء 
كددددان الهدددددف التحريددددر ولددددي" فاالسددددتقرار 

نشداء العديدد مدن المبداني اإلداريدة والخدماتيدةعاالستقرار وب  د ذلك تم شدق وتوسديع شدارع الوحددة وا 
  .(2000)محسن   (12-4)انظر الشكل 

 فتر  الحكم اإلسرائيلي .9
خ ر دوان فظهدر شدارع النصدر االحتالل اإلسرائيلي وقد تم انشداء حدي الشدي تحتوقعت غزة 
  ومددددن المالحدددددظ أندددده فددددي هددددذ  الفتددددرة و ددددع االحدددددتالل (13-4)انظددددر الشددددكل  كمحددددور تجدددداري 

الصهيوني العقبات في وجه التطور العمراني لغدزة ومندع المشداريع االسدتثمارية فدي البنيدة التحتيدة 
)محسددن   واالقتصدداديةللمدينددة كمددا دمددر االحددتالل البيددوت والشددوارع والمرافددق والحيدداة االجتماعيددة 

 .(2007)داود   (2000

 
 غزة في فترة االحتالل وظهور حي الشيخ ر وان بدياًل عن معسكر الشاطيء 13-4شكل 

 (1995)وزارة التخطيس والتعاون الدولي   المصدر:

 
 غزة في فترة الحكم المصري  12-4شكل 
 (1995والتعاون الدولي  )وزارة التخطيس المصدر: 
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 (الوضع الحالي لمدينة غز  )عسد السلطة الفلسطينية 4-2-2

استلمت السلطة الوطنية الفلسطينية صالحيات التخطيس في قطاع غزة وال فة الغر يدة عدام 
م  فقسددمت السددلطة مندداطق قطدداع غددزة إلددى خمدد" محافظددات  كمددا تددم اصدددار التشددريعات 1994

والقوانين للتخطيس وقوانين البناء والتنظيم باالعتماد على المخططدات السدابقة  واعتمددت السدلطة 
يات ألجهددزة التخطدديس وهددي مجلدد" التنظدديم األعلددى واللجددان اللوائيددة فددي المحافظددات ثالثددة مسددتو 

واللجددان المحليددة فددي المدددن والقددرى  وخددالل ذلددك منحددت البلددديات صددالحيات التخطدديس والتنظدديم 
( 2015-1998وتددددراخيل األبنيددددة بالتنسدددديق مددددع اللجددددان العليددددا  وصدددددر )المخطددددس اإلقليمددددي 

م وجددرى عليدده تعددديل عددام 1998التخطدديس والتعدداون الدددولي عددام  لمحافظددات غددزة مددن قبددل وزارة
 .(2005)عبد الحميد   م2020م وتمديد مدة صالحيته إلى 2005

وقامت البلديات بإعداد المخططات الهيكلية للمددن والتدي مدن  دمنها بلديدة غدزة التدي أعددت 
حيددًا سددكنيًا  17والتددي قسددمت مدينددة غددزة إلددى  2010 – 1997مخطددس هيكلددي لمدينددة غددزة عددام 

وذلك حسب التجمعات العمرانية التي كانت قائمة فدي تلدك  (14-4شكل انظر ) بمساحات مختلفة
الفترة مع األخذ بعين االعتبار التنمية العمرانية المستقبلية في المدينة  كما قامدت البلديدة بتجهيدز 

 .(2014حلي  )وزارة الحكم الم مجموعات مخططات تفصيلية لألحياء السكنية في المدينة

 
 صورة جوية لمدينة غزة مو ح عليها أحياء المدينة الدسبعة عشر. 14-4شكل 

 (2010)شحادة   المصدر:
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 محاور الحركة في مدينة غز   4-3
 مددن خددالل مددا سددبق نجددد أن مدينددة غددزة تددأثرت بالعديددد مددن المددؤثرات السياسددية فددي تاريخهددا

القدددديم والتدددي أثدددرت بشدددكل مباشدددر علدددى التخطددديس الح دددري فيهدددا وتخطددديس شدددبكات الطدددرق فدددي 
المدينددة وخاصددة المندداطق التددي كددان النمددو العمرانددي بهددا قبددل البدددء بالمخططددات الهيكليددة للمدينددة 
مثددددل البلددددددة القديمدددددة وحددددي الددددددرم والزيتدددددون ومخدددديم الشددددداطيء فنجدددددد التخطدددديس العشدددددوائي فيهدددددا 

مران منذ فتدرات زمنيدة بعيددة  وبداالطالع علدى المخطدس الهيكلدي لمديندة غدزة عدام واكتظاظها بالع
منددداطق مخططدددة  همدددايمكدددن تصدددنيف منددداطق مديندددة غدددزة إلدددى صدددنفين ( 15-4)شدددكل م 1998

 -: (2006)المغني  ومناطق غير مخططة 
 :وهدي المنداطق واألحيداء ذات النمدو العمراندي فدي الفتدرة القريبدة أي بعدد  مناطق مخططة

بوجددود  وتتميددز ددع المخطددس الهيكلددي مثددل حددي الرمددال والشدديخ ر ددوان وحددي النصددر  و 
 تخطيس مسبق للمناطق العمرانية وجهت النمو العمراني باتجاهات سليمة.

 :وهي المناطق واألحيداء ذات النمدو العمراندي العشدوائي حيدث كدان  مناطق غير مخططة
وتتمثددل فددي األحيدداء القديمددة  أغلددب هددذا النمددو مددن قبددل و ددع المخطددس الهيكلددي للمدينددة

الحركة المرورية خاللها وتعاني  بومخيم الشاطيء  فنجد شوارع تلك المناطق ال تستوع
من نقل حاد في الخدمات العامة والمناطق الخ راء والمفتوحة وخدمات البنية التحتية 

 .(16-4)شكل  من صرف صحي وشبكات الميا  وغيرها
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 م1998المخطس الهيكلي لمدينة غزة المعتمد عام  15-4شكل 

 1998  وزارة الحكم المحلي المصدر:
 

 
 صورة جوية للبلدة القديمة يت ح فيها المناطق غير المخططة 16-4شكل 

 (Google Earth, 2015) المصدر:
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 في مدينة غز  شبكة محاور الحركة أنواع 4-3-1
مددن خددالل تتبددع تخطدديس المندداطق العمرانيددة فددي مدينددة غددزة نجددد أندده هندداك نمطددين لتخطدديس 

 - :(2006)المغني   (17-4الشكل انظر ) شبكات محاور الحركة في المدينة وهما
 :ــاطق ذات نمــط شــبكي متعامــد ويتمثددل الددنمس الشددبكي لمحدداور الحركددة فددي مندداطق  من

الشيخ ر وان والرمال وتل اإلسالم والتي تسمى بد "غزة الجديدة" حيدث تدم افدراز النصر و 
هذ  المناطق في فترة االنتداب البريطاني واإلدارة المصرية من خالل قانون تنظيم المدن 

م  وقد تم اعتماد النظام الشبكي في التخطديس لبسداطة إفدراز األرا دي خدالل 1936لعام 
م بمجموعددة مددن 1967-م1948ارة المصددرية مددا بددين عددامي هددذا الددنمس  وقددد قامددت اإلد

المشداريع السدكنية وتقسديم األرا دي باسدتخدام نفدد" الدنمس وذلدك مدن خدالل تقسديمها إلددى 
 قسائم وتوزيعها على المواطنين  من أر عة مشاريع سكنية تسمى "القرعات".

 :شعاعي طق البلددة ويتمثل هذا الدنمس لمحداور الحركدة فدي مندا مناطق ذات نمط حلقي وا 
القديمة حيث تعود تلك المنطقة إلى العهد المملوكي حيث كان النمو العمراني من خالل 
األبددواب الثمانيددة لسددور البلدددة القديمددة بشددكل اشددعاعي انطالقددًا مددن مركددز البلدددة القديمددة 

 فظهرت الشجاعية إلى الشرق من البلدة القديمة بنف" النمس التخطيطي.

 
 أنماط محاور الحركة في مدينة غزة 17-4شكل 

 (2009)الكحلوت   المصدر:
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وترجع أنماط التخطديس السدابقة فدي مديندة غدزة إلدى مجموعدة مدن المحدددات أدت إلدى ظهدور 
 -النمس الشبكي والنمس اإلشعاعي لشبكة محاور الحركة في المدينة ومن أهم هذ  المحددات: 

 حيددث لعبددت ملكيددات األرا ددي دور كبيددر فددي تشددكيل شددبكات محدداور  يــات األراضــي:ملك
الحركدددة فدددي مديندددة غدددزة فارتفددداع سدددعر األرا دددي ونددددرة األرا دددي الحكوميدددة فدددي منددداطق 
العمرانيددة وجهددت التخطدديس إلددى التخطدديس األسددهل علددى المخططددات لعدددم التددأثير علددى 

  لها المالك بالشكل المستطيل.مساحات األرا ي وشكل القسائم التي في الغالب يف

 :أثرت الظروف السياسية واألمنيدة وتطورهدا علدى مديندة  الظروف السياسية واالقتصادية
غددزة عبددر تاريخهددا القددديم والجديددد علددى تخطدديس شددبكة المحدداور فتكونددت شددبكة المحدداور 
 اإلشدددعاعية فدددي المنددداطق العمرانيدددة القديمدددة والتدددي نمدددت مدددن مركدددز البلددددة القديمدددة بشدددكل

مركدددزي مدددن أبدددواب سدددور البلددددة القدددديم الدددذي كدددان هدفددده تدددوفير الحمايدددة واألمدددن  وعمدددد 
االحددتالل الصددهيوني علددى توجيدده التخطدديس الشددبكي فددي المندداطق العمرانيددة الجديدددة فددي 
غدددرب غدددزة مثدددل حدددي الرمدددال وأجدددزاء مدددن حدددي الشددديخ ر دددوان والنصدددر لسدددهولة دخولهدددا 

 ة السيطرة األمنية عليها.والخروم منها وحرية الحركة خاللها وسهول

 :سدداد الددنمس االشددعاعي الحلقدي فددي المندداطق العمرانيددة القديمددة  اتجاهــات النمــو العمرانــي
حيدددث أنددده كدددان التوجددده فدددي التخطددديس هدددو وجدددود خددددمات المديندددة فدددي المركدددز وتتواجدددد 
المناطق السكنية حول هدذا المركدز  بينمدا سداد الدنمس الشدبكي فدي المنداطق التدي ظهدرت 

بعد االنتداب البريطاني لعدم الحاجدة إلدى خددمات مركزيدة فدي المنداطق العمرانيدة خالل و 
الجديدددة وتمحددورت هددذ  الخدددمات علددى محدداور حركددة طوليددة مثددل شددارع النصددر وشددارع 

 عمر المختار مع ارتباطها مع البلدة القديمة في الخدمات األخرى.

 في مدينة غز  التدرج السرمي لمحاور الحركة 4-3-2
محددداور الحركدددة وتخطيطهدددا مدددن األمدددور الهامدددة التدددي ركدددز عليهدددا المخطدددس  يعتبدددر تصدددنيف

الهيكلي لمدينة غزة  وذلدك لمدا لده مدن أهميدة كبيدرة فدي حدل المشداكل المروريدة المعقددة فدي مديندة 
مراعاتهدددا للكثافدددات   دددعفغدددزة مدددن اختنددداق مدددروري وعشدددوائية عدددروض الشدددوارع فدددي المديندددة و 

ة الددتحكم فددي الحركددة داخددل المدينددة  ويمكددن تصددنيف محدداور السددكانية والمروريددة خاللهددا وصددعوب
 -الحركة في غزة إلى أر عة مستويات وهي: 

  :وفدي القطداعوهي المحاور التي تدر س مديندة غدزة ببداقي مددن  -محاور حركة إقليمية  
أغلددب األحيددان تكددون تلددك المحدداور علددى حدددود المدددن ولكددن فددي مدينددة غددزة بعددض هددذ  

رق مدينددة غدزة وتقسددمها إلددى جددزئين ومدن أمثلددة هددذ  المحدداور شددارع الطدرق اإلقليميددة تختدد
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وسس مدينة غزة وشارع رشيد )الطريق السداحلي( إلدى  (18-4)انظر الشكل  صال  الدين
الغرب من المدينة وشارع الكرامة في شرق المدينة  وتتميز هدذ  الشدوارع بعرو دها التدي 

 .من الشمال إلى الجنوب متر تقريبًا وجميعها تمتد 55-40تتراو  ما بين 
  :المحاور التي تتعامد غالبًا مع المحاور اإلقليمية وتخترق  وهي -محاور حركة رئيسية

مدينة غزة من الشرق إلى الغرب وتخدم أحياء مدينة غزة وتر طها مع الشوارع اإلقليمية  
ارع وشد (19-4)انظدر الشدكل  ومن أمثلة هذ  المحاور شارع عمر المختار وشدارع الوحددة

 .(  وتقل كثافة الحركة المرورية عليها عن الشوارع اإلقليمية8)

  وهي محاور تعمدل علدى تجميدع الحركدة مدن الشدوارع المحليدة  -تجميعية: حركة محاور
العكددد" لتسدددهيل حريدددة و لألحيددداء السدددكنية فدددي المديندددة وتوجيههدددا نحدددو المحددداور الرئيسدددية 

لدددة المحددداور التجميعيدددة شدددارع عمدددر بدددن ومدددن أمث الحركدددة اآلمندددةالحركدددة والتنقدددل وتدددوفير 
 . (20-4شكل الانظر ) وشارع الجالء الخطاب وشارع فلسطين وشارع صال  خلف

  وهدي محدداور الحركدة القصديرة والتدي تدر س العناصدر المعماريددة  -محليـة: حركـة محـاور
 خدمات محلية ......( مباشرة مدع الشدوارع التجميعيدة وهددفها التوصديل –)مباني سكنية 

وهي أكبر كمية في أنواع محداور الحركدة فدي المديندة وتكدون حركدة  (21-4ظر الشكل )ان
 .المرور عليها بطيئة وآمنة

  
شارع صال  الدين كمثال للشوارع  18-4شكل 

 اإلقليمية في مدينة غزة
شارع الوحدة مثال على الشوارع الرئيسية  19-4شكل 

 في المدينة
 

  
شارع الجالء مثال على الشوارع  20-4شكل 

 غزةأحد الشوارع المحلية في مدينة  21-4شكل  التجميعية في المدينة



 

 

 

59 

  مدينة غزة(-دور محاور الحركة والنهايات البصرية في تشكيل الصورة الذهنية للمدينة )حالة دراسية   

 واقع النسايات البصرية في مدينة غز   4-4
مددن خددالل دراسددة واقدددع النهايددات البصددرية لمديندددة غددزة وجدددت الدراسدددة أندده ال يوجددد مصددددر 

 مدنالدراسدة  تمكندترسمي يوثق النهايات البصدرية مدن حيدث تصدنيفها وأماكنهدا وأشدكالها  ولكدن 
نظدرًا ألهميدة مكانهدا أو لتميزهدا  وصف بعض العناصر المعمارية والعمرانية بأنها نهايات بصرية

عن المنشآت التي حولهدا مدن حيدث الشدكل والحجدم والتشدطيب واالسدتخدام  كمدا اعتبدرت الدراسدة 
أن العناصر المعمارية فدي تقاطعدات الطدرق أو علدى حدواف التقداطع هدي نهايدات بصدرية أي دًا  

-4 مدن انظدر األشدكال) وما يلي عرض لمجموعة مدن النهايدات البصدرية مدن وجهدة نظدر الدراسدة
 (25-4 إلى 22

  
مبنى المجل" التشريعي الفلسطيني في  22-4شكل 

 مدينة غزة بتميز  من حيث االستخدام والموقع
 اهتميز بارتفاعتحيث  األبرام المرتفعة 23-4شكل 

 

  
 في الميادين أهم أحد وهو الساحة ميدان 24-4شكل 

 النصب التذكارية في التقاطعات 25-4شكل  تاريخية ناحية من المدينة
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 الخالصة
واسددتمر ذلددك  دورًا مهمددًا فددي مدينددة غددزة منددذ نشددأتهالمحدداور الحركددة والنهايددات البصددرية 

 ولكددن بشددكل متفددداوت حسددب درجددة االسدددتقرار التددي تعيشددها المديندددة  تطورهددا عبددر الدددزمنخددالل 
كانية ومازالت تتميز بمجموعة من الخصدائل المعماريدة والعمرانيدة وخاصدة فدي ظدل الكثافدة السد

لحركة من حيث تخطيطهدا وأنواعهدا ولكدن هنداك   ويوجد اهتمام كبير نسبيًا بمحاور االمرتفعة لها
  عف باالهتمام في البيئة البصرية للمحاور والنهايات البصرية ودورها.
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 خام"الفصل ال
  مدينة غز  – الدراسة الميدانية

 تمهيد
 الطريقة واإلجراءات 5.1
 تحليل بيانات الدراسة 5.2
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  خام"الفصل ال
 مدينة غز  –ميدانية الدراسة ال -5

 
 تمسيد

االنتهددداء مدددن الدراسدددة األدبيدددة فدددي الفصدددول السدددابقة  تنددداول هدددذا الفصدددل الطريقدددة  بعدددد
 الدراسدةوعيندة نه  ومجتمدع مد وصدف وذلدك مدن خدالل اتبعت في الدراسدةاإلجرائية للدراسة التي 

الجددات اإلحصددائية المعو  صدددقها وثباتهدداو  وخطددوات بندداء االسددتبانة عدددادهاإ أداة الدراسددة وطريقددة و 
 ل إلدددى تحليدددل بياندددات الدراسدددة )االسدددتبانة(انتقدددااللبياندددات  ومدددن ثدددم التدددي اسدددتخدمت فدددي تحليدددل ا
 .واستنباط النتائ  من التحليل

 الطريقة واإلجراءات 5-1
جراءاتهددا محددورا رئيسددتعتبددر منهجيدد ا يددتم مددن خاللدده انجدداز الجانددب التطبيقددي مددن ة الدراسددة وا 

لحصدول علدى البياندات المطلوبدة إلجدراء التحليدل اإلحصدائي للتوصدل وعن طريقها يدتم ا الدراسة 
وبالتدالي تحقدق  الدراسدة إلى النتائ  التي يتم تفسيرها في  وء أدبيات الدراسة المتعلقة بمو وع 

 األهداف التي تسعى إلى تحقيقها. 

ك أداة وكدذل الدراسدة وعيندة ومجتمدع  متبدعنه  الللمدتناول هذا الفصل وصدفا و ناء على ذلك 
وينتهدددي  وثباتهدددا ومددددى صددددقها   وكيفيدددة بنائهدددا وتطويرهدددا عددددادهاإ الدراسدددة المسدددتخدمة وطريقدددة 

 اوفيمدد  واسددتخالل النتددائ لبيانددات الفصددل بالمعالجددات اإلحصددائية التددي اسددتخدمت فددي تحليددل ا
 .يلي وصف لهذ  اإلجراءات

 منسج الدراسة 5-1-1
لدراسة وذلك بجمع البياندات مدن مجتمدع على المنه  الوصفي الميداني في ا دراسةال تاعتمد

الدراسة من خالل استبانة خصصت لمستخدمي مدينة غزة واستبانة أخرى خاصدة بمجموعدة مدن 
في مجال الدراسة وذوي العالقة بمجتمع الدراسة  ومن ثم الخلول بنتدائ  الدراسدة  المتخصصين

مددع أهدداف الدراسددة التددي تددم  وهدذا يتناسددب دراسددة البحثيددةها التو ددع تديمسدتندة إلددى الفر دديات ال
 تناولها في الفصل األول.

 وقد استخدم الباحث مصدرين أساسين للمعلومات:
مصددادر  ىإلدد للدراسددةفددي معالجددة اإلطددار النظددري  ه الباحددث: حيددث اتجددالمصــادر الثانويــةأواًل: 

الددددوريات البياندددات الثانويدددة والتدددي تتمثدددل فدددي الكتدددب والمراجدددع العر يدددة واألجنبيدددة ذات العالقدددة  و 
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والمقدددداالت والتقددددارير  واألبحدددداث والدراسددددات السددددابقة التددددي تناولددددت مو ددددوع الدارسددددة  والبحددددث 
 والمطالعة في مواقع اإلنترنت المختلفة.

جمددع  ىإلددنددب التحليليددة لمو ددوع الدراسددة لجددأت الدراسددة وا: لمعالجددة الجالمصــادر األوليــةثانيــًا: 
 للدراسة  صممت خصيصاً لهذا الغرض. رئيسة البيانات األولية من خالل االستبانة كأداة

 مجتمع الدراسة 5-1-2
يعرف بأنده جميدع مفدردات الظداهرة التدي يدرسدها الباحدث  و نداًء علدى مشدكلة مجتمع الدراسة 

الدراسة وأهدافها فدان المجتمدع المسدتهدف يتكدون مدن كافدة مسدتخدمي مديندة غدزة سدواًء كدانوا مدن 
أو متقطددع  وأي ددًا يشددمل مجتمددع الدراسددة كافددة محدداور  سددكانها المقيمددين أو زائريهددا بشددكل دائددم

الحركة في المدينة بأنواعهدا وأشدكالها ومسدتوياتها وكدذلك العناصدر البصدرية الصدناعية والطبيعيدة 
 التي تقع  من محاور الحركة أو على جوانبها.

ينددة قددام الباحددث باختيددار أر عددة أحيدداء مددن أحيدداء مدولصددعوبة دراسددة كافددة المفددردات السددابقة 
هدي: حدي الرمدال تلدك األحيداء و  يهاذلك إلجراء الدراسة الميدانية علو   حي 17غزة البالغ عددها 

الشددمالي  حددي الشدديخ ر ددوان  حددي البلدددة القديمددة وحددي التفددا   وكددان اختيددار هددذ  األحيدداء وفددق 
 :مجموعة من المعايير التي تم أخذها بعين االعتبار عند اختيار األحياء وهذ  المعايير هي

 الواحد التنوع في استخدامات محاور الحركة في الحي السكني. 

 .التنوع في أسلوب التخطيس 

 .التنوع في نشأة األحياء 

 داري وسكني التنوع  .في استخدامات األرا ي بين تجاري وا 

جمددع المعلومددات حددول هددذ  األحيدداء األر عددة وعمددل مسددح ميددداني لمحدداور وذلددك مددن خددالل 
 بصرية المطلة على هذ  المحاور.الحركة فيها والعناصر ال

 يوضح األحياء األربعة ومساحاتسا وتعداد سكانسا 1-5جدول 

 التعداد السكاني للحي/ نسمة مساحة الحي/ كيلو متر مربع اسم الحي

 36,185 2.37 حي الرمال الشمالي

 49,610 1.03 حي الشيخ ر وان

 17,618 0.70 البلدة القديمةحي 

 35,784 2.84 حي التفا 
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 حي الرمال الشماليأواًل: 

أحدد جزئدي حدي الرمدال بعدد تقسديمه إلدى حدي  (1-5)انظر الشدكل  يعتبر حي الرمال الشمالي
التي امتدد العمدران الرمال الجنو ي وحي الرمال الشمالي  وحي الرمال يعتبر من األحياء الحديثة 

التدي كاندت تمندع  الكثبدان الرمليدة   وسدمي بدذلك االسدم نسدبة إلدىب العالمية األولدىفيها بعد الحر 
نتيجدددة فيددده بعدددد رصدددف أحدددد طرقددده فدددي الثالثيندددات و  ددددأ العمدددران و . امتدددداد العمدددران ناحيدددة الحدددي

. و ددأ بده مدت بتوزيدع أرا ديه للمدوظفين للسدكنتشجيع اإلدارة المصرية في الخمسدينات عنددما قال
طددور بإنشدداء مجموعددة مددن المبدداني اإلداريددة الهامددة فيدده مثددل المجلدد" التشددريعي بعددد ذلددك فددي الت

كيلو  2.37على مساحة تقدر بد  نسمة 36,185ويصل تعداد حي الرمال نحو وشق الطرق فيه. 
 .2014لعام وذلك حسب تقديرات دائرة اإلحصاء المركزية  متر مر ع

مختددار الددذي يحددد الحددي مددن الجهددة ومددن الشددوارع الهامددة التددي تمددر فددي الحددي شددارع عمددر ال
الجنو ية ويفصدله عدن حدي الرمدال الجندو ي وكدذلك شدارع الوحددة وشدارع الثدورة وشدارع طدارق بدن 

 زياد وشارع الجالء وشارع النصر وشارع عزالدين القسام.

ويتميز هذا الحي بوجود مجموعة من المباني اإلدارية والخدماتية والصحية الهامة منها على 
ال مستشدفى الشدفاء والمجلد" التشدريعي الفلسدطيني ومركدز رشداد الشدوا الثقدافي وملعدب سبيل المث

 .(6-5إلى  2-5)انظر األشكال  فلسطين ومجموعة من األبرام المرتفعة اإلدارية والسكنية
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 اني الهامةمخطس يو ح شوارع حي الرمال الشمالي وبعض المب 1-5شكل 

 (2014)بلدية غزة  صدر: الم
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أحد الشوارع المحلية في حي الرمال  2-5شكل 

 الشمالي
ملعب فلسطين في حي الرمال الشمالي  3-5شكل 

 بالملعبوتو يح للبيئة السكنية المحيطة 

  
أحد العمارات السكنية اإلدارية على تقاطع  4-5شكل 

 شارعي الوحدة والجالء في حي الرمال الشمالي
وأحد العمارات اإلدارية التي  شارع الجالء 5-5شكل 

 ع عليه.تق
 

 
 شارع عمر المختار الذي يفصل حي الرمال الشمالي عن حي الرمال الجنو ي 6-5شكل 
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 (12:5 – 7:5)شكل  حي الشيخ رضوانثانيًا: 

أقيم هذا الحدي بهددف تفريدغ معسدكر الشداطيء مدن سداكنيه كمحاولدة إلنهداء ق دية الالجئدين 
بدددأ العمددل فددي مشددروع الشدديخ ر ددوان بعددد  1973محاولددة بدداءت بالفشددل  وفددي عددام ولكددن هددذ  ال

زيددادة أعددداد السددكان فددي معسددكر الشدداطيء ممددا أدى إلددى انتقددال جددزء مددنهم بهدددف التوسددعة إلددى 
 1000ي م نحو الذي و  1978وقد انتهى مشروع الشيخ ر وان )أ( عام مشروع الشيخ ر وان 

بددددأ العمدددل فدددي  1978وفدددي أكتدددو ر   رسدددة ومسدددجدًا ومستوصدددفاً وحددددة سدددكنية وسدددوقًا مركزيدددًا ومد
ويعتبدر  عائلة. 2200 نحو قطعة أرض الستيعاب 1100مشروع الشيخ ر وان )ب( فتم توزيع 

أصدددبح الحدددي هدددذا المشدددروع امتددددادًا ل ددداحية النصدددر والرمدددال الشدددمالي. وفدددي أواخدددر الثمانيندددات 
 .(8-5والشكل  7-5)انظر الشكل  مكتظًا بالسكان

ويبلددغ تعدددداد سدددكان حدددي الشدديخ ر دددوان حسدددب إحصدددائية مركددز اإلحصددداء الفلسدددطيني لعدددام 
كيلدو متدر مر دع إي بكثافدة سدكانية تبلدغ  1.03نسمة موزعين علدى مسداحة  49,610هو  2014

 .2نسمة/كم 48,188

ومن أهم محاور الحركة التي تمر بالحي شارع النصر وشارع الجالء وشارع فلسطين وشارع 
والدددذي يسدددمى "الشدددارع األول" وشدددارع غسدددان كنفددداني والدددذي يسدددمى "الشدددارع  طدددابعمدددر بدددن الخ

 صال  خلف والذي يسمى "الشارع الثالث".وشارع  الثاني"

ويحتوي هذا الحي على عدد من المباني الخدماتية والتي أهمها مركز شدهداء الشديخ ر دوان 
 .(12-5إلى  9-5ألشكال )انظر ا الصحي و ركة الشيخ ر وان ومجموعة من الحدائق الصغيرة
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 مخطس يو ح شوارع حي الشيخ ر وان وبعض المباني الهامة 7-5شكل 

 (2014)بلدية غزة  المصدر: 
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 صورة جوية لحي الشيخ ر وان 8-5شكل 

  
أحد شوارع حي الشيخ ر وان يو ح  9-5شكل 

 تنسيق األرصفة وتنسيقها.
أحد شوارع حي الشيخ ر وان يو ح  10-5شكل 

 البيئة البصرية المحيطة

  
على تقاطع صورة تو ح أحد المباني  11-5شكل 

 في الحي طرق 
صورة تو ح أحد تقاطعات حي الشيخ  12-5شكل 

 ر وان
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 (18:5شكل  – 13:5)شكل  حي البلد  القديمةثالثَا: 
دأ التوسع العمراني ويقع فدي يعتبر هذا الحي من أقدم أجزاء مدينة غزة حيث من هذا الحي ب

قلدددب مديندددة غدددزة  علدددى منطقدددة مرتفعدددة  ويحتدددوي هدددذا الحدددي علدددى مجموعدددة كبيدددرة مدددن المبددداني 
التاريخيددة التددي منهددا المسددجد العمددري الكبيددر ومسددجد السدديد هاشددم وقصددر الباشددا ومسددجد وكنيسددة 

ويبلددغ  .(13-5شددكل )انظددر ال كاتددب واليددة وحمددام السددمرة وغيرهددا مددن المبدداني الخدماتيددة والسددكنية
 2014تعددددداد سددددكان حددددي البلدددددة القديمددددة حسددددب إحصددددائية مركددددز اإلحصدددداء الفلسددددطيني لعددددام 

 25,047كيلو متر مر ع إي بكثافة سدكانية تبلدغ  0.70نسمة موزعين على مساحة  17,618هو
 .2نسمة/كم

حدة ومن أهم الشوارع التي تمر في الحي شارع عمر المختار وشارع صال  الدين وشارع الو 
 ومجموعة من الشوارع واألزقة ال يقة. 

و جانددب المبدداني التاريخيددة توجددد مجموعددة مددن المبدداني اإلداريددة والخدماتيددة والتددي مددن أهمهددا 
 . (18-5إلى  14-5)انظر األشكال  العر ي و لدية غزة ومركز صحي وغيرها األهليالمستشفى 

 
 مخطس يو ح شوارع حي البلدة القديمة وبعض المباني الهامة 13-5شكل 

 (2014)بلدية غزة  المصدر: 
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مثال على أحد جزء من شارع الوحدة ك 14-5شكل 

 الشوارع في حي البلدة القديمة
مثال على المباني التاريخية )مسجد  15-5شكل 

 العمري الكبير( في حي البلدة القديمة

  
مثال على المباني التاريخية )قصر  16-5شكل 

 الباشا( في حي البلدة القديمة
مثال على أحد التقاطعات في حي البلدة  17-5شكل 

 يمةالقد

 
 ميدان الساحة في حي البلدة القديمة 18-5شكل 
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 (24:5شكل  – 19:5)شكل  رابعًا: حي التفاح

كثدددرة أشدددجار التفدددا  وقدددد أطلدددق عليددده قدددديمًا "حكدددر تعدددود تسدددمية هدددذا الحدددي بهدددذا االسدددم إلدددى 
مقبدددرة و جدددامع "علدددي بدددن مدددروان" و ة مسدددجد "األيبكدددي" التفدددا "  ومدددن أهدددم معدددالم هدددذا الحدددي األثريددد

نسدمة علدى  35,784 ويبلدغ تعدداد سدكان الحدي .(19-5)انظدر الشدكل  لشهداء الحدروب الصدليبية
 .كيلو متر مر ع 2.84مساحة تبلغ 

شدددارع صدددال  الدددين اإلقليمدددي الدددذي يقسددم الحدددي إلدددى جددزئين  كمدددا يمدددر  التفددا  يختددرق حدددي
 ر مددن الشددوارع الرئيسددية فددي الحددي ويمتددد مددن الجنددوب إلددى الشددمال.بددالحي شددارع يافددا الددذي يعتبدد

ويفتقر هذا الحي على المباني اإلدارية ومعظدم المبداني العامدة هدي مبداني خدماتيدة لسدكان الحدي 
 .(23-5إلى  20-5)انظر األشكال  فقس

 
 وبعض المباني الهامة لتفا امخطس يو ح شوارع حي  19-5شكل 

 (2014)بلدية غزة  المصدر: 
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أحد الشوارع شارع يافا صورة تو ح  20-5شكل 

 الهامة في حي التفا 
اكتظاظ العمران في جزء صورة تو ح  21-5شكل 

 حي التفا من 

 

 
حديقة الصداقة في حي  تو ح صورة 22-5شكل 

 التفا  أحد أهم المناطق في الحي
واجهات بعض المباني في  تو ح صورة 23-5شكل 

 حي التفا 
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 عينة الدراسة: 5-1-3
 140حيث تم توزيع  العشوائية في اختيار العينةطريقة الاستخدام ت الدراسة على اعتمد

 123وقد تم استرداد  أحياء( 4) على مجتمع الدراسة استبانة لكل حي( 35)بمعدل  استبانة
 .(2-5حسب الجدول رقم )%87.58  بنسبة  من األحياء األر عة استبانة

 يوضح تفاصيل عينة الدراسة 2-5جدول 

عدد االستبانات  اسم الحي
 الموزعة

عدد االستبانات 
 المسترد 

نسبة االستبانات 
 المسترد 

 %82.85 29 35 الرمال الشمالي
 %91.34 32 35 الشيخ ر وان
 %85.71 30 35 البلدة القديمة

 %91.34 32 35 التفا 
 %87.85 123 140 اإلجمالي

 :دا  الدراسةأ 5-1-4
لبصرية في تشكيل دور محاور الحركة والنسايات ا لدراسة مدى استبانةإعداد فقد تم 

مقدمة التي  منالدراسة الخاصة بالمستخدمين  استبانةحيث تتكون   غز  لمدينةالصور  الذهنية 
تحتوي على تشجيع المبحوثين على تعبئة االستبانة وطمأنتهم بخصول عدم استخدام 

 هي:و أقسام رئيسة  ستةت إال ألغراض البحث العلمي  ومن ثم انقسمت االستبانة إلى المعلوما
إذا رغب  –االسم وهو عبارة عن المعلومات العامة عن المستجيب )القسم األول:  -

   العالقة بمنطقة الدراسة الحالية المهنة  المؤهل العلمي العمر   المستجيب  الجن"
 (.األحيان أغلبي طريقة المرور بمنطقة الدراسة ف

 

بنود لل تقييمكما هو  مجموعة أسئلة تقييمية تحت عنوانوهو عبارة عن  القسم الثاني: -
 سؤال. 15من  هذا القسم ويتكون   )الحي( التالية الخاصة بشوارع المنطقة

أهمية العناصر  كيف تقيمتحت عنوان مجموعة أسئلة وهو عبارة عن  القسم الثالث: -
  حسب وجهة نظرك عن غيرها وتميزهاأي منطقة عمرانية مح التالية في تحديد مال

 أسئلة. 8من هذا القسم ويتكون 
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ناحية ن م مجموعة أسئلة  من استفسار رئيسي بعنوان وهو عبارة عن القسم الرابع: -
عمرانية   منطقةأي التالية في شوارع  /الخصائلبصرية ما مدى أهمية وجود العناصر

 لة.أسئ 10من  هذا القسم ويتكون 
رسم مخطس تو يحي استفسار يقوم خالله المستجيب ب وهو عبارة عن القسم الخامس: -

)كروكي من الذاكرة( للمنطقة مو حًا عليها أهم الشوارع والمنشآت والمباني من وجهة 
بعض التقاطعات المعروفة ليستند إليها المستجيب وذلك لكل حي يد حدتم ت   حيث نظر 

 .من األحياء األر عة

استخدام مقيا" ليكرت الخماسي لقيا" استجابات المبحوثين لألقسام الثاني والثالث  وقد تم
 :(3-5جدول الحسب )والرابع 

 درجات مقياس ليكرت الخماسي المستخدم في االستبانة 3-5جدول 

جداً  بشكل مرتفع االستجابة عبشكل مرتف  شكل منخفضب بشكل متوسس  داً بشكل منخفض ج   
داً أهمية كبيرة ج ةأهمية كبير   ةأهمية متوسط   ال يوجد أهمية أهمية قليلة 

 1 2 3 4 5 الدرجة

 :االستبانةخطوات بناء  5-1-5
لبصرية في تشكيل دور محاور الحركة والنهايات المعرفة قام الباحث بإعداد أداة الدراسة 

 -االستبانة: حث الخطوات التالية لبناء   واتبع الباالصورة الذهنية لمدينة غزة

 الدراسة الدراسات السابقة ذات الصلة بمو وع و  المراجع واألدب الهندسيعلى  طالعاال 
 وصياغة فقراتها. االستبانةواالستفادة منها في بناء 

  أسئلتهاو  أقسام االستبانةاستشار الباحث عددًا من أساتذة الجامعات والمشرفين في تحديد. 

 االستبانةاألقسام الرئيسة التي شملتها  تحديد. 

 .تحديد األسئلة التي تقع تحت كل قسم 

  في صورتها األولية. االستبانةتم تصميم 

 .تم مراجعتها وتنقيحها مع المشرفين 
  من أع اء هيئة التدري" في الجامعات المحليةمن المحكمين  4على  االستبانةتم عرض. 
 من حيث الحذف أو اإل افة  االستبانةعض أسئلة في  وء أراء المحكمين تم تعديل ب

 .(1 قملحانظر )  النهائيةفي صورتها  االستبانة رلتستق والتعديل 
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 صدق االستبانة 5-1-6
كما   (2010الجرجاوي  )" لقياسه ما و ع ستبيانقي" االيأن "صدق االستبانة يعني 

لتحليل من ناحية  شمول االستقصاء لكل العناصر التي يجب أن تدخل في ا"يقصد بالصدق 
)عبيدات   "وو و  فقراتها ومفرداتها من ناحية ثانية  بحيث تكون مفهومة لكل من يستخدمها

 بطريقتين: انةاالستبالتأكد من صدق  وقد تم  (2001عد"  و عبد الحق  

 صدق المحكمين "الصدق الظاهري"أواًل: 

 في المتخصصين نالمحكمي من عدًدا الباحث يختار أن هويقصد بصدق المحكمين "

حيث تم عرض االستبانة على  (2010)الجرجاوي  " الدراسة مو وع المشكلة أو الظاهرة مجال
وقد استجاب الباحث آلراء متخصصين في مجال   4كمين تألفت من مجموعة من المح

المحكمين وقام بإجراء ما يلزم من حذف وتعديل في  وء المقترحات المقدمة  و ذلك خرم 
 .(1انظر الملحق رقم ) –في صورته النهائية االستبيان 

 صدق المقياس ثانيًا:
 وقد تم التحقق من صدق المقيا" من خالل:

 Internal Validityاالتساق الداخلي  -1

الددذي  يقصددد بصدددق االتسدداق الددداخلي مدددى اتسدداق كددل سددؤال مددن أسددئلة االسددتبانة مددع القسددم
تسدداق الددداخلي لالسددتبانة وذلددك مددن خددالل السددؤال  وقددد قددام الباحددث بحسدداب اال ينتمددي إليدده هددذا

حساب معامالت االرتباط بين كل سؤال من أسئلة االستبانة والدرجدة الكليدة للقسدم نفسده  وقدد تدم 
 ذلك لألقسام الثاني والثالث والرابع التي لها نف" المقيا" وهي على النحو التالي:

 -معامل ارتباط أسئلة القسم الثاني:  -
الثداني والدذي  قسدمال أسدئلةمدن  سدؤالمعامدل االرتبداط بدين كدل  (4-5)التدالي جددول اليو دح 

" والدرجدة الكليدة للقسدم  )الحدي( بندود التاليدة الخاصدة بشدوارع المنطقدةتقييمدك للمدا هدو " ينل علدى
و دذلك يعتبدر القسدم  α ≤0.05  والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنويدة

 اسه.و ع لقيلما  صادقاً 



 

 

 

77 

  مدينة غزة(-دور محاور الحركة والنهايات البصرية في تشكيل الصورة الذهنية للمدينة )حالة دراسية   

معامل االرتباط بين كل سؤال من أسئلة القسم الثاني "ما هو تقييمي للبنود التالية  4-5جدول 
 الخاصة بشوارع المنطقة )الحي(" والدرجة الكلية للقسم

 البند م

ن  و
رس
 بي
مل
معا

 
باط
الرت

ل
 

ية 
مال
الحت

ة ا
قيم
ال

(
S

ig
). 

 0.000* 0.379 تخطيطية وا حة للشوارع في هذ  المنطقة.  يوجد صورة  .1

 0.000* 0.535 يمكن لزائر المنطقة الجديد فهم شوارعها بسهولة.  .2

أو  تسدداعدك بعددض المبدداني والعناصددر المهمددة فددي الحركددة وسددهولة التوجيدده  .3
 0.000* 0.496 معرفة المنطقة.

المنطقة ال يوجد عناصر )منشآت/مباني/عناصر( على جانبي شوارع   .4
 0.001* 0.497 تشجع على المشي.

 0.000* 0.441 يمكن بسهولة تمييز الشوارع الرئيسية عن الشوارع الفرعية في هذ  المنطقة.  .5

 0.000* 0.401 هناك فصل وا ح بين حركة المشاة وحركة المركبات في هذ  المنطقة.  .6

 0.000* 0.669 لمنطقة.تشعر باألمان أثناء تحركك مشيًا على األقدام في شوارع ا  .7

يتوفر أثاث للشوارع مثل: التشجير واإلنارة وأماكن جلو" ونصب تذكارية   .8
 0.000* 0.466 بشكل كافي وجذاب في المنطقة.

يوجد أنشطة تجارية على جانبي الشوارع داخل المناطق السكنية في   .9
 0.000* 0.592 المنطقة.

مثال شارع يحتوي  لمنطقة.يوجد تخصل في األنشطة التجارية في شوارع ا  .10
 0.000* 0.513 فقس على محالت مالب" فقس.

 0.000* 0.602 هل هناك التزام بقوانين تنظيم البناء في الحي.  .11

 0.000* 0.562 يوجد طابع مميز للمنطقة يميزها عن المناطق األخرى في المدينة.  .12

 0.000* 0.547 لبصري للحي.تقاطعات الطرق في الحي لها دورًا ايجابيًا في تحديد الشكل ا  .13

 0.000* 0.419 تمثل الزيادة في عرض الشارع أهمية في تعزيز جمال المنطقة.  .14

عروض الشوارع في المنطقة تسمح برؤية بصرية وا حة لما هو على   .15
 جانبي الطريق.

0.572 *0.000 

 .α ≤0.05داللة  مستوى االرتباط دال إحصائيًا عند  *
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 -م الثالث: معامل ارتباط أسئلة القس -
أهمية  كيف تقيم" قسم أسئلةمن  سؤالمعامل االرتباط بين كل  (5-5) التالي جدولاليو ح 

" حسب وجهة نظرك عن غيرها وتميزهاأي منطقة عمرانية العناصر التالية في تحديد مالمح 
 ≤0.05  والدرجة الكلية للقسم  والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية

α  و ع لقياسه.لما  صادقاً و ذلك يعتبر القسم 
معامل االرتباط بين كل سؤال من أسئلة القسم الثالث " كيف تقيم أهمية العناصر التالية  5-5جدول 

 رجة الكلية للقسمفي تحديد مالمح أي منطقة عمرانية وتميزها عن غيرها حسب وجسة نظري" والد

مل  البند م
معا

ن  و
رس
بي

 
باط
الرت

ل
 

ية 
مال
الحت

ة ا
قيم
ال

(
S

ig
). 

 0.000* 0.660 شكل وواجهات المباني على جانبي الشوارع  .1

 0.000* 0.709 ارتفاعات المباني  .2

 0.000* 0.743 تشطيبات المباني الخارجية  .3

4.  
المباني عند تقاطعات الشوارع في المنطقة يزيد من 

 دلولهاأهميتها وم
0.622 *0.000 

 0.000* 0.707 األهمية التاريخية للمباني  .5

 0.000* 0.732 وجود مباني مميزة ذات بعد بصري وا ح  .6

 0.000* 0.601 حجم المبنى  .7

 0.000* 0.427 وظيفة المبنى  .8

 .α ≤0.05 داللة  مستوى االرتباط دال إحصائيًا عند  *

 -: الرابعمعامل ارتباط أسئلة القسم  -
ناحية ن مالرابع " قسمال أسئلةمن  سؤالمعامل االرتباط بين كل  (6-5)جدول يو ح 

" والدرجة عمرانية منطقةأي التالية في شوارع  /الخصائلبصرية ما مدى أهمية وجود العناصر
و ذلك  α ≤0.05 معنوية  مستوى عند  الكلية للقسم  والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة

 و ع لقياسه.لما  ادقاً ص القسميعتبر 
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معامل االرتباط بين كل سؤال من أسئلة القسم الرابع "من ناحية بصرية ما مدى أهمية  6-5جدول 
 وجود العناصر/الخصائص التالية في شوارع أي منطقة عمرانية" والدرجة الكلية للقسم

مل  البند م
معا

ن  و
رس
بي

 
لال 

باط
رت

 

ية 
مال
الحت

ة ا
قيم
ال

(
S

ig
). 

 0.000* 0.604 عروض الشوارع  .1

 0.000* 0.627 عروض األرصفة المخصصة للمشي ومالءمتها للمشي  .2

 0.000* 0.768 نظافة وتبليس األرصفة في الشوراع  .3

 0.000* 0.703 التشجير في الشوارع  .4

 0.000* 0.697 اإلنارة في الشوارع  .5

 0.000* 0.746 على الشوارعتصميم المباني المطلة   .6

 0.000* 0.676 تصميم تقاطعات الطرق   .7

 0.000* 0.623 أماكن الجلو" على األرصفة  .8

 0.000* 0.618 إشارات المرور  .9

 0.000* 0.560 تنسيق يافطات اإلعالنات  .10

 .α ≤0.05 داللة  مستوى االرتباط دال إحصائيًا عند  *

 Structure Validity البنائيالصدق  -2

الصدق البنائي أحد مقايي" صدق األداة الذي يقي" مدى تحقق األهداف التي تريد  يعتبر
 الدراسة-المقيا"لها نف"  التي-أقساممن  قسمارتباط كل  ىاألداة الوصول إليها  ويبين مد

يبين من خالل قيا" معامل االرتباط بين أقسام االستبانة ف  وقد تم ذلك لالستبانةبالدرجة الكلية 
 مستوى عند دالة إحصائيًا  االستبانة أقسامأن جميع معامالت االرتباط في  (7-5) لتاليا جدولال

 لقياسه. تلما و ع صادقة االستبانة أقسامعتبر تو ذلك  α ≤0.05 معنوية 
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 والدرجة الكلية لالستبانةمعامل االرتباط بين درجة كل قسم من أقسام االستبانة  7-5جدول 

 بيرسون معامل  القسم
 لالرتباط

القيمة 
  (.Sig)االحتمالية

 0.000* 0.653 )الحي( بنود التالية الخاصة بشوارع المنطقةلل تقييمكما هو 

 منطقةأي لعناصر التالية في تحديد مالمح ما مدى أهمية ا
 حسب وجهة نظرك عن غيرها وتميزها عمرانية

0.607 *0.000 

 /الخصائلناحية بصرية ما مدى أهمية وجود العناصرن م
 عمرانية منطقةأي التالية في شوارع 

0.701 *0.000 

 . α ≤0.05 داللة  مستوى االرتباط دال إحصائيًا عند * 
 : Reliability االستبانةثبات  5-1-7

 مدرات عددة تطبيقده أعيدد إذا النتدائ  االسدتبيان نفد" يعطدي يقصدد بثبدات االسدتبانة هدو "أن
إلى أي درجة يعطي المقيا" قراءات متقار ة عندد  أي ا ويقصد به ،(2010)الجرجاوي،  متتالية"

تمراريته عنددد تكددرار اسددتخدامه فددي واسددأو مددا هددي درجددة اتسدداقه وانسددجامه   فيهدداكددل مددرة يسددتخدم 
 ت مختلفة. أوقا

 Cronbach'sمعامددل ألفددا كرونبددا  الدراسددة مددن خددالل اسددتبانةتحقددق مددن ثبددات تددم الوقددد 

Alpha Coefficient  وكانت النتائ  كما هي مبيندة االستبانةلقيا" ثبات  تم استخدامهحيث  
 .(8-5) التالي جدولالفي 

 معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة 8-5جدول 

عدد  القسم
 الفقرات

معامل ألفا 
 كرونباخ

 0.763 15 )الحي( التالية الخاصة بشوارع المنطقة ك للبنودتقييمما هو 

عمرانية منطقة أي لعناصر التالية في تحديد مالمح ما مدى أهمية ا
 حسب وجهة نظركعن غيرها وتميزها 

8 0.806 

التالية  /الخصائلناحية بصرية ما مدى أهمية وجود العناصرن م
 عمرانية منطقةأي في شوارع 

10 0.855 

 0.810 33 ألقسام معاً اجميع 
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أن قيمددة معامددل ألفددا كرونبددا   (8-5) السددابق جدددولالمددن النتددائ  المو ددحة فددي  يت ددح
 مرتفع. الثباتوهذا يعنى أن (  0.810) االستبانة أسئلةلجميع  حيث بلغتمرتفعة 

(. ويكون الباحـث 1في صورتسا النسائية كما هي في الملحق ) االستبانةوبذلي تكون 
ــد تأكــد مــن  ــا يجعلــه علــى ثقــة تامــة بصــحة  اســتبانةصــدق وثبــات ق  االســتبانةالدراســة مم

 وصالحيتسا لتحليل النتائج واإلجابة على أسئلة الدراسة.

 األساليب اإلحصائية المستخدمة: 5-1-8
 Statistical Package مدن خدالل برندام  التحليدل اإلحصدائي االسدتبانةتفريدغ وتحليدل تم 

for the Social Sciences (SPSS)   تم استخدام األدوات اإلحصائية التالية:حيث 
 الرسم البياني والعرض الجدولي. -1

 .الدراسة عينةوصف ل (Frequencies & Percentages) لنسب المئوية والتكراراتا -2

 .واالنحراف المعياري والمتوسس الحسابي النسبي المتوسس الحسابي -3

 .االستبانة لمعرفة ثبات  (Cronbach's Alpha) اختبار ألفا كرونبا  -4
( لقيدددا" درجدددة Pearson Correlation Coefficientمعامدددل ارتبددداط بيرسدددون ) -5

وقددد تددم اسددتخدامه   دراسددة العالقددة بددين متغيددرينهددذا االختبددار علددى يقددوم  حيددث االرتبدداط
 .لحساب االتساق الداخلي والصدق البنائي لالستبانة

 تحليل بيانات الدراسة  5-2
الخاصددة بالمسدتخدمين وكددذلك االسددتبانة  االسدتبانةانددات تحليدل بيعر ددًا لقسدم يت دمن هددذا ال

مددددن  التدددي تدددم جمعهدددا  لدددذا تدددم إجدددراء المعالجددددات اإلحصدددائية للبياندددات الخاصدددة بالمتخصصدددين
للحصددول  (SPSS)إذ تددم اسددتخدام برنددام  الددرزم اإلحصددائية للدراسددات االجتماعيددة   االسددتبانتين

الدراسددة الفرعيددة  أسددئلةطريددق اإلجابددة علددى    وسدديقوم الباحددث بالتحليددل عددنعلددى نتددائ  الدراسددة
  بعددددد عددددرض التحليددددل اإلحصددددائي للقسددددم األول والثدددداني مددددن اسددددتبانة وسددددؤال الدراسددددة الرئيسددددي

 وذلك على النحو التالي:المستخدمين 
 الخاصة بالمستخدمين تحليل أسئلة القسم األول من االستبانة 5-2-1

 المعلومات العامةوفق  خدمينالخاصة بالمست لخصائل عينة الدراسة وفيما يلي عرض
اسددتبانة مددن مسددتخدمي  123التددي تددم الحصددول عليهددا مددن االسددتبانات المسددتردة البددالغ عددددها 

أر عددة أحيدداء وهددي حددي الرمددال الشددمالي  حددي الشدديخ ر ددوان  حددي البلدددة القديمددة وحددي التفددا  
 :(9-5)في الجدول التالي  وكانت الخصائل كما
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 (123توزيع أفراد العينة حسب المعلومات العامة )ن= 9-5جدول 
 النسبة اإلجمالية النسبة المئوية % العدد البيانات الشخصية

 الجنس
 65.0 80 ذكر

100% 
 35.0 43 أنثى

 (25-5)شكل  العمر

 29.3 36 سنة 25أقل من 

100% 
 42.3 52 سنة 35أقل من  - 25من 

 16.3 20 سنة 45أقل من -35 من

 12.2 15 فما فوق  45

  المؤهل العلمي
 (26-5)شكل 

 8.9 11 ثانوية عامة

100% 
 16.3 20 دبلوم

 64.2 79 بكالوريو"

 10.6 13 ماجستير

 الحالية المسنة

 25.2 31 موظف

100% 
 38.2 47 عمل خال

 22.8 28 بدون عمل

 13.8 17 مازال يدر"-طالب 

 العالقة بمنطقة الدراسة
 (27-5)شكل 

 53.7 66 من سكان المنطقة -مقيم 

100% 
 23.6 29 شبه يومي -زائر دائم 

 13.8 17 زائر عادي

 8.9 11 مار بالمنطقة

 المرور بمنطقة الدراسة
 في أغلب األحيان

 (28-5)شكل 

 69.1 85 مشيًا على األقدام

100% 
 30.9 38 باستخدام مركبة

 )الحي( المنطقة

 24.4 30 البلدة القديمة

100% 
 23.6 29 الرمال

 26.0 32 الشيخ ر وان

 26.0 32 التفا 
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 التصنيف العمري لعينة الدراسة 24-5شكل 

       
    

                     

              8.916.364.210.6

8.916.3

64.2

10.6

 
 تصنيف عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي 25-5شكل 

          
     
       

            
        

                     

              53.723.613.88.9

53.7

23.6
13.88.9

 
 تصنيف عينة الدراسة حسب العالقة بها 26-5شكل 
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 األحيان أغلب في الدراسة بمنطقة المرورتصنيف عينة الدراسة حسب  27-5شكل 

 ما يلي: (27-5حتى  24-5)األشكال و  (9-5)السابق  الجدول يت ح من

هدددم مدددن  %35ونسددبة  %65ذكور بنسدددبة هدددم مدددن الدد الدراسددة عيندددةيقدددارب ثلثددي مددا  -
 اإلناث.

وهدذا يددعم الدراسدة ألن  %71.6أكثر مدن ثلثدي العيندة هدم فدي عمدر الشدباب بنسدبة  -
 الشباب هم عماد المجتمع ومسئولية التطوير والتنمية هي من مسئولياتهم.

هددم مددن حملددة  %10.6ونسددبة هددم مددن حملددة درجددة البكددالوريو"  %64.2مددا نسددبته  -
هدددم مدددن حملدددة درجدددة الددددبلوم  أي أن معظدددم العيندددة هدددم مدددن  %16.3الماجسدددتير و

  وذلدددك يددددعم دقدددة وجديدددة الدراسدددة %91.1 المتعلمدددين تعلددديم عدددالي بنسدددبة إجماليدددة
 ومصداقيتها.

هددم مددن العدداملين سددواًء فددي الوظددائف العامددة أو الخاصددة  وهددذا  %63.4مددا نسددبته  -
يدددددعم الدراسددددة حيددددث يكددددون تحددددركهم وانتقددددالهم بددددين المندددداطق العمرانيددددة أكثددددر مددددن 

 العاطلين عن العمل.

أو األحيداء التدي تدم هدم مدن سدكان المنداطق  %53.7أكثر مدن نصدف العيندة بنسدبة  -
اختيارهددا إلجددراء الدراسددة وهددذا يقددوي واقعيددة االسددتبانة مددن خددالل اتصددالهم المباشددر 

هددم مددن الزائددرين الدددائمين  %23.6بالمندداطق العمرانيددة )األحيدداء( المدروسددة. ونسددبة 
 )شبه يوميًا( للمناطق.

فددي  مددن عينددة الدراسددة أي أكثددر مددن ثلثددي العينددة أغلددب تحددركهم %69.1مددا نسددبته  -
المناطق المدروسة مشيًا على األقدام وهذا مؤشر على إمكانية الحصول على نتدائ  

 أكثر واقعية منهم لخبرتهم بتلك المناطق.
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تتسدداوى نسددب االسددتبانات المسددتردة مددن األحيدداء األر عددة تقريبددًا  ممددا يجعددل المقارنددة  -
 أكثر دقة ومصداقية بين تلك المناطق.

 استبانة المستخدمين: تحليل أسئلة القسم الثاني من 5-2-2

ــودمــا القسددم الثدداني علددى " استفسددارويددنل  ــة تقييمــي للبن ــة الخاصــة بشــوارع المنطق  التالي
الرمددال الشددمالي  الشدديخ المندداطق )األحيدداء( األر عددة وهددي  وذلددك كنتيجددة اجماليددة لكافدة، ")الحــي(

لمعيدداري والمتوسددس المتوسددس الحسددابي واالنحددراف ا تددم اسددتخدام  و ر ددوان  البلدددة القديمددة  التفددا 
مددا يلددي و  القسددم  بنددد مددن بنددود هددذا لكلددك للتعددرف علددى درجددة الموافقددة الحسددابي النسددبي والترتيددب

 :نتائ  التحليلعرض 

 (10-5 جدول)انظر  بانة لألحياء األربعةستاالموافقة للقسم الثاني من درجات الأواًل: 

درجة الموافقة لكل بند من بنود القسم الثاني "ما هو تقييمي للبنود التالية الخاصة  10-5جدول 
 (123أحياء( )ن= 4لكافة المناطق ) -بشوارع المنطقة )الحي(" 

 البند م
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1.  
يوجددددد صددددورة تخطيطيددددة وا ددددحة للشددددوارع فددددي هددددذ  

 نطقة.الم
2.58 1.12 51.54 15 

 9 59.19 1.02 2.96 يمكن لزائر المنطقة الجديد فهم شوارعها بسهولة.  .2

3.  
تساعدك بعض المباني والعناصر المهمة في الحركة 

 أو معرفة المنطقة. وسهولة التوجيه
3.28 0.94 65.53 4 

4.  
يوجدد عناصدر )منشآت/مباني/عناصددر( علدى جددانبي 

 ى المشي.شوارع المنطقة ال تشجع عل
2.69 1.03 53.82 13 

5.  
يمكددن بسددهولة تمييددز الشدددوارع الرئيسددية عددن الشدددوارع 

 الفرعية في هذ  المنطقة.
3.56 0.89 71.22 3 

6.  
هندددددداك فصددددددل وا ددددددح بددددددين حركددددددة المشدددددداة وحركددددددة 

 المركبات في هذ  المنطقة.
2.61 1.16 52.20 14 
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7.  
تشددعر باألمددان أثندداء تحركددك مشدديًا علددى األقدددام فددي 

 منطقة.شوارع ال
2.85 1.19 56.91 11 

8.  

يتددوفر أثدداث للشددوارع مثددل: التشددجير واإلنددارة وأمدداكن 
جلددددو" ونصددددب تذكاريددددة بشددددكل كددددافي وجددددذاب فددددي 

 المنطقة.
2.72 1.16 54.31 12 

9.  
يوجددددد أنشددددطة تجاريددددة علددددى جددددانبي الشددددوارع داخددددل 

 المناطق السكنية في المنطقة.
3.60 1.06 72.03 1 

10.  

جاريددددة فددددي شددددوارع يوجددددد تخصددددل فددددي األنشددددطة الت
مثدددددال شدددددارع يحتدددددوي فقدددددس علدددددى محدددددالت  المنطقدددددة.

 مالب" فقس.
2.89 1.16 57.89 10 

 6 62.44 1.19 3.12 هل هناك التزام بقوانين تنظيم البناء في الحي.  .11

12.  
يوجدددددد طدددددابع مميدددددز للمنطقدددددة يميزهدددددا عدددددن المنددددداطق 

 األخرى في المدينة.
3.08 1.11 61.63 7 

13.  
دورًا ايجابيًا في تحديدد  تقاطعات الطرق في الحي لها

 الشكل البصري للحي.
3.24 1.01 64.72 5 

14.  
أهميدددة فدددي تعزيدددز  وارعتمثدددل الزيدددادة فدددي عدددرض الشددد

 جمال المنطقة.
3.57 1.11 71.38 2 

15.  
عدددروض الشدددوارع فدددي المنطقدددة تسدددمح برؤيدددة بصدددرية 

 وا حة لما هو على جانبي الطريق.
3.04 1.20 60.81 8 

  61.04 0.53 3.05 جميع فقرات القسم معاً  

 ما يلي: تبيني (10-5)السابق  جدولالمن 

  وهدي %61.04تسداوي بشكل عام  الثاني القسم بنودأن درجة الموافقة على جميع  -
  .نسبة متدنية نوعًا ما

لتددددوالي بنسددددبة والرابددددع عشددددر علددددى أعلدددى درجددددة موافقددددة علددددى ا حصدددل البنددددد التاسددددع -
أنشدطة تجاريدة علدى جدانبي الشدوارع يوجدد "والذي ينل على للبند التاسع 72.03%

للبندددد الرابددع عشدددر والدددذي  %71.38 و نسددبة" داخددل المنددداطق السددكنية فدددي المنطقدددة
 في عرض الشوارع أهمية في تعزيز جمال المنطقة".تمثل الزيادة  "ينل على
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علددددى أقددددل درجددددة موافقددددة علددددى التددددوالي بنسددددبة  حصددددل البنددددد األول والسدددداد"بينمددددا  -
يوجددد صددورة تخطيطيددة وا ددحة للشددوارع " الددذي يددنل علددىللبنددد األول و  51.54%

هنداك فصدل "والدذي يدنل علدى  للبندد السداد" %52.20و نسدبة  المنطقدة"فدي هدذ  
 ".وا ح بين حركة المشاة وحركة المركبات في هذ  المنطقة

لكـــل حـــي علـــى حـــده باســـتخدام المتوســـط درجـــات الموافقـــة للقســـم الثـــاني مقارنـــة : ثانيـــاً 
 :(11-5جدول ) فقط الحسابي النسبي

درجة الموافقة لكل بند من بنود القسم الثاني "ما هو تقييمي للبنود التالية مقارنة  11-5جدول 
 الخاصة بشوارع المنطقة )الحي("

 البند م

 المتوسط الحسابي النسبي لكل حي
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1.  
يوجددد صددورة تخطيطيددة وا ددحة للشددوارع فددي هددذ  

 المنطقة.
70.34 41.88 47.33 48.13 51.54 

 59.19 51.88 52.00 62.50 71.03 يمكن لزائر المنطقة الجديد فهم شوارعها بسهولة.  .2

3.  
تسدددداعدك بعددددض المبدددداني والعناصددددر المهمددددة فددددي 

 أو معرفة المنطقة. ركة وسهولة التوجيهالح
77.24 71.25 57.33 56.88 65.53 

4.  
يوجددددددد عناصددددددر )منشآت/مباني/عناصددددددر( علددددددى 

 جانبي شوارع المنطقة ال تشجع على المشي.
46.90 58.75 56.00 53.13 53.82 

5.  
يمكن بسهولة تمييز الشوارع الرئيسية عدن الشدوارع 

 الفرعية في هذ  المنطقة.
80.69 77.50 66.00 61.25 71.22 

6.  
هندددداك فصددددل وا ددددح بددددين حركددددة المشدددداة وحركددددة 

 المركبات في هذ  المنطقة.
55.86 53.13 48.67 51.25 52.20 

7.  
تشعر باألمان أثناء تحركك مشيًا على األقددام فدي 

 شوارع المنطقة.
61.38 59.38 63.33 44.38 56.91 

 54.31 50.00 65.33 40.63 62.76يتوفر أثاث للشوارع مثل: التشجير واإلنارة وأمداكن   .8
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لددو" ونصددب تذكاريددة بشددكل كددافي وجددذاب فددي ج
 المنطقة.

9.  
يوجددد أنشددطة تجاريددة علدددى جددانبي الشددوارع داخدددل 

 المناطق السكنية في المنطقة.
78.62 78.75 74.67 56.88 72.03 

10.  

يوجددد تخصددل فددي األنشددطة التجاريددة فددي شددوارع 
مثدددال شدددارع يحتدددوي فقدددس علدددى محدددالت  المنطقدددة.

 مالب" فقس.
65.52 55.63 63.33 48.13 57.89 

 62.44 50.63 61.33 65.00 73.79 هل هناك التزام بقوانين تنظيم البناء في الحي.  .11

12.  
يوجدددد طدددابع مميدددز للمنطقدددة يميزهدددا عدددن المنددداطق 

 األخرى في المدينة.
66.21 60.63 72.00 48.75 61.63 

13.  
تقاطعدددات الطدددرق فدددي الحدددي لهدددا دورًا ايجابيدددًا فدددي 

 تحديد الشكل البصري للحي.
69.66 73.75 58.67 56.88 64.72 

14.  
أهميدة فدي تعزيدز  وارعتمثدل الزيدادة فدي عدرض الشد

 جمال المنطقة.
75.17 81.25 71.33 58.13 71.38 

15.  
عروض الشوارع في المنطقة تسمح برؤيدة بصدرية 

 وا حة لما هو على جانبي الطريق.
69.66 65.00 60.00 49.38 60.81 

 61.04 52.38 61.16 63.00 68.32 قرات القسم معاً جميع ف 

 يتبين ما يلي: (11-5)السابق  جدولالمن 
 .%68.32أن حي الرمال الشمالي حصل على أعلى نسبة تقييم بنسبة  -
 .%52.38حصل حي البلدة القديمة على أقل نسبة تقييم بنسبة  -
  نتائ  حي الشيخ ر وان وحي التفا  متقار ة نسبيًا. -
فصددل وا ددح بددين حركددة المشدداة وحركددة المركبددات فددي شددوارع البلدددة القديمددة ال يوجدد  -

وبالرغم من ذلك يوجد شدعور باألمدان أثنداء المشدي علدى األقددام ويرجدع ذلدك لتحديدد 
اتجا  السير للمركبات في اتجا  واحد واتساع أرصفة المشاة ووجود شدوارع  ديقة ال 

 تتسع للمركبات.
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 الفرعية اإلجابة على أسئلة الدراسة 5-2-3
استخدم الباحث نتائ  تحليل القسم الثاني والثالث والرابع من االستبانة الخاصة بالمستخدمين 

وذلك من خالل المقارنة بين النتائ  التي تدم الحصدول عليهدا لإلجابة على أسئلة الدراسة الفرعية 
 -: ليوكانت النتائ  كالتا من األحياء األر عة وباستخدام المتوسس الحسابي النسبي

هل هناي صور  تخطيطية واضحة اإلجابة على السؤال األول من أسئلة الدراسة وهو " .1
 لشوارع مدينة غز ؟"

( والبنددد 1ولإلجابددة علددى هددذا السددؤال اسددتخدم الباحددث المتوسددس الحسددابي النسددبي للبنددد رقددم )
النتائ  كمدا ودراسة مدى التفاوت في النسب لألر عة أحياء حيث كانت من القسم الثاني  (2رقم )

 :(12-5)في الجدول التالي 
( بين أحياء المدينة لإلجابة على سؤال الدراسة 2( والبند )1مقارنة بين نتائج البند ) 12-5جدول 

 األول
 المتوسط الحسابي النسبي 

 البند م

الي
شم

ل ال
رما

ال
 

وان
ر 

خ 
لشي

ا
 

يمة
القد

دة 
البل

 

فا 
الت

الي 
جم
اإل

 

1.  
يوجد صدورة تخطيطيدة وا دحة للشدوارع فدي 

 المنطقة.هذ  
70.34 41.88 47.33 48.13 51.54 

2.  
يمكدددن لزائدددر المنطقدددة الجديدددد فهدددم شدددوارعها 

 بسهولة.
71.03 62.50 52.00 51.88 59.19 

 55.36 50.00 49.66 52.19 70.68 المتوسط الحسابي النسبي اإلجمالي 

وجد الباحث أن هناك صورة تخطيطية غير وا حة في معظدم  (12-5) من الجدول السابق
 %70.68مناطق وأحياء مدينة غزة حيث حصل حي الرمال الشمالي علدى أعلدى نسدبة مقددارها 

 وهي نسبة متوسطة في حين باقي المناطق حصلت على نسب متقار ة ومتدنية.
مدددام بتأثيثهدددا وتشدددجيرها ي مدددع االهتويعدددزو الباحدددث ذلدددك إلدددى التخطددديس الشدددبكي السدددهل للحددد

وكذلك اهتمدام السدكان بالمبداني السدكنية واإلداريدة وتشدطيبها مدن الخدارم ممدا يشدجع المسدتخدمين 
اهتمام بلدية غزة بحي الرمال بشكل  باإل افة إلىعلى الرؤية البصرية الممتعة لمحاور الحركة  
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ل المجلدددد" التشددددريعي كبيددددر الحتوائهددددا علددددى مبدددداني رئيسددددية ومركزيددددة بالنسددددبة لقطدددداع غددددزة مثدددد
 الفلسطيني ومؤسسات دولية مختلفة.

"هل يوجد نسايات بصرية واضحة من أسئلة الدراسة وهو  اإلجابة على السؤال الثاني .2
 ذات معالم مميز  لمحاور الحركة في مدينة غز ؟"

( والبنددد 3ولإلجابددة علددى هددذا السددؤال اسددتخدم الباحددث المتوسددس الحسددابي النسددبي للبنددد رقددم )
( ودراسددة مدددى التفدداوت فددي النسددب لألر عددة أحيدداء حيددث كانددت النتددائ  كمددا فددي الجدددول 4)رقددم 

 :(13-5)التالي 
( بين أحياء المدينة لإلجابة على سؤال الدراسة 4( والبند )3مقارنة بين نتائج البند ) 13-5جدول 

 الثاني
 نسبيالمتوسط الحسابي ال 

 البند م

الي
شم

ل ال
رما

ال
 

وان
ر 

خ 
لشي

ا
 

يمة
القد

دة 
البل

 

فا 
الت

الي 
جم
اإل

 

3.  

تسدددددداعدك بعددددددض المبدددددداني والعناصددددددر 
أو  المهمدة فدي الحركددة وسدهولة التوجيدده

 معرفة المنطقة.
77.24 71.25 57.33 56.88 65.53 

4.  

يوجد عناصر )منشآت/مباني/عناصر( 
علددى جددانبي شددوارع المنطقددة ال تشددجع 

 .على المشي
46.90 58.75 56.00 53.13 53.82 

وجد الباحث أن استخدام المباني  (13-5) ( في الجدول السابق3من خالل نتائ  البند )
فددي الحركددة والتوجيدده داخددل المندداطق العمرانيددة المختلفددة كددان بنسددبة مقبولددة ولكددن بشددكل متفدداوت 

عزو الباحدث ذلدك إلدى قلدة   وي%65.53بين األحياء المختلفة في مدينة غزة حيث كانت النسبة 
توفرهددا فدددي بعددض األحيدداء  وحصددول حدددي  قلددةاالهتمددام بالتشددكيل البصددري للنهايدددات البصددرية و 

الرمدددال الشدددمالي علدددى أعلدددى نسدددبة موافقدددة يؤكدددد أنددده كلمدددا زاد االهتمدددام بالنهايدددات البصدددرية كلمدددا 
 استخدمت بدرجة أكبر في توجيه حركة المستخدمين داخل المنطقة العمرانية.

( أن هندداك عناصددر ومبدداني ومنشددآت علددى جددانبي الطريددق 4كمددا يت ددح مددن البنددد رقددم )
نيددة المختلفددة ذات خصدائل بصددرية سددلبية تعمدل علددى تقليددل حركدة المشدداة داخددل المنداطق العمرا
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 وتشددطيبها علددى جددانبي الشددوارعذلددك إلددى قلددة االهتمددام بواجهددات المبدداني  فددي مدينددة غددزة  ويعددزى 
 .مستخدمين من السير على األقدامالمما يقلل من تشجيع 

أنه يوجد ندرة في النهايات البصرية ذات المعالم المميزة فدي معظدم و ذلك استنتجت الدراسة ب
حيث يتوفر في حي الرمال الشمالي  بين األحياء المختلفةأحياء مدينة غزة وتتفاوت بشكل نسبي 

ويعدددزو الباحدددث ذلدددك إلدددى  تسدددهل الحركدددة والتوجيددده للمسدددتخدمين وحدددي الشددديخ ر دددوان عناصدددر 
اهتمدددام مسدددتخدمي مديندددة غدددزة إلدددى دور النهايدددات البصدددرية فدددي تشدددكيل البيئدددة البصدددرية   دددعف

اهتمددددام المؤسسددددات الحكوميددددة المسددددؤولة فددددي و ددددع آليددددات  قلددددةللمدينددددة بشددددكل كددددافي  وكددددذلك 
 نة غزة.واستراتيجيات وقوانين تساعد في بلورة نهايات بصرية ومعالم مميزة لكثير من مناطق مدي

"هــل يوجـــد تــدرج هرمـــي واضـــح مددن أسددئلة الدراسدددة وهددو  اإلجابددة علددى السددؤال الثالدددث .3
 لمحاور الحركة في مدينة غز ؟"

( ودراسدة مددى 5المتوسس الحسابي النسبي للبندد رقدم ) تم استخدامولإلجابة على هذا السؤال 
 :(14-5)الي التفاوت في النسب لألر عة أحياء حيث كانت النتائ  كما في الجدول الت

 ( بين أحياء المدينة لإلجابة على سؤال الدراسة الثالث5مقارنة بين نتائج البند ) 14-5جدول 
 المتوسط الحسابي النسبي 

 البند م

الي
شم

ل ال
رما

ال
 

وان
ر 

خ 
لشي

ا
 

يمة
القد

دة 
البل

 

فا 
الت

الي 
جم
اإل

 

5. 
يددددز الشدددوارع الرئيسددددية يمكدددن بسدددهولة تمي

 عن الشوارع الفرعية في هذ  المنطقة.
80.69 77.50 66.00 61.25 71.22 

أن هنددداك تددددرم هرمدددي وا دددح نسدددبيًا فدددي  ت الدراسدددةوجدددد (14-5) مدددن الجددددول السدددابق
عدددزو الباحدددث ذلدددك إلدددى . وي%71.22بنسدددبة  مدينددة غدددزة بشدددكل متفددداوت بدددين المنددداطق المختلفدددة

ع بشددكل كبيددر مددن قبددل المؤسسددات الحكوميددة مددع وجددود بعددض العقبددات االهتمددام بتخطدديس الشددوار 
التي تواجه المخططين في بعض المناطق مثل ارتفاع سدعر األرض ووجدود بعدض التعدديات فدي 
بعدددض المنددداطق التدددي تعقدددد عمليدددة تخطددديس تلدددك المنددداطق  ومدددن الجددددول يت دددح أي دددًا أن حدددي 

لتددرم الهرمدي للشدوارع حيدث هنداك فروقدات الرمال الشمالي هو أكثر االحياء و وحًا من حيدث ا
وا حة بين الشوارع الرئيسية والشوارع الفرعية من حيث العرض ومن حيث كثافدة حركدة المدرور 
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وسدداعد علددى ذلددك إشددارات المددرور  بينمددا حددي التفددا  هددو أقلهددا و ددوحًا وذلددك يرجددع إلددى تشددابه 
 عروض الشوارع وقلة إشارات المرور.

"هـل هنـاي فصـل واضـح بـين حركـة ابدع مدن أسدئلة الدراسدة وهدو اإلجابة علدى السدؤال الر  .4
 وسائل النقل اآللية وحركة المشا  في مدينة غز ؟"

( والبنددد رقددم 6م المتوسددس الحسددابي النسددبي للبنددد رقددم )ااسددتخدتددم ولإلجابددة علددى هددذا السددؤال 
ول التدالي ( ودراسة مدى التفداوت فدي النسدب لألر عدة أحيداء حيدث كاندت النتدائ  كمدا فدي الجدد7)
(5-15): 

( بين أحياء المدينة لإلجابة على سؤال الدراسة 7( والبند )6مقارنة بين نتائج البند ) 15-5جدول 
 الرابع

 المتوسط الحسابي النسبي 

 البند م

الي
شم

ل ال
رما

ال
 

وان
ر 

خ 
لشي

ا
 

يمة
القد

دة 
البل

 

فا 
الت

الي 
جم
اإل

 

6.  
هناك فصل وا دح بدين حركدة المشداة 

 وحركة المركبات في هذ  المنطقة.
55.86 53.13 48.67 51.25 52.20 

7.  
تشدددددعر باألمدددددان أثنددددداء تحركدددددك مشددددديًا 

 على األقدام في شوارع المنطقة.
61.38 59.38 63.33 44.38 56.91 

 54.56 47.82 56.00 56.26 58.62 المتوسط الحسابي النسبي اإلجمالي 

أن هناك خلس بين حركدة المشداة والحركدة اآلليدة ت الدراسة وجد (15-5) ول السابقمن الجد
األمدان أثنداء الحركدة مشديًا كما يوجد عدم الشعور ب  %52.20بنسبة  بشكل كبير في مدينة غزة

 األحياء.  مع وجود اختالفات بسيطة بين %56.91بنسبة  على األقدام في شوارع المدينة

مدينة بسبب الكثافة السكانية المرتفعة الجود شوارع خاصة بالمشاة في و  ندرةذلك إلى  ويعزى 
ارتفاع أسعار  ذلك إلىأي ًا في بعض مناطق المدينة ويرجع الكثافة البنائية ارتفاع نسبة وكذلك 

عدددم الشددعور باألمددان فددي التحددرك  الدراسددة رجحتددندددرتها وخاصددة فددي وسددس المدينددة  و و األرا ددي 
االهتمدام  قلدةو  صغر عروض أرصفة المشاة في الشوارع الرئيسية والفرعية مشيًا على األقدام إلى

  واسدددتغالل التجدددار واألهدددالي لألرصدددفة بشدددكل كبيدددر وخاصدددة فدددي بالتأثيدددث والتشدددجير لألرصدددفة
 الشوارع التجارية.
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"هــل هنــاي التــزام بتأثيــث محــاور مددن أسدئلة الدراسددة وهدو  اإلجابدة علددى السدؤال الخددام" .5
 ز ؟"الحركة في مدينة غ

( ودراسدة 8ولإلجابة على هذا السدؤال اسدتخدم الباحدث المتوسدس الحسدابي النسدبي للبندد رقدم )
 :(16-5)مدى التفاوت في النسب لألر عة أحياء حيث كانت النتائ  كما في الجدول التالي 

 أحياء المدينة لإلجابة على سؤال الدراسة الخامس( بين 8مقارنة بين نتائج البند ) 16-5جدول 
 المتوسط الحسابي النسبي 

 البند م
الي

شم
ل ال

رما
ال

 

وان
ر 

خ 
لشي

ا
 

يمة
القد

دة 
البل

 

فا 
الت

الي 
جم
اإل

 

8.  

يتددددوفر أثدددداث للشدددددوارع مثددددل: التشدددددجير 
واإلنارة وأماكن جلو" ونصدب تذكاريدة 

 بشكل كافي وجذاب في المنطقة.
62.76 40.63 65.33 50.00 54.31 

وجد الباحث أن هناك شدبه انعددام فدي االهتمدام بتأثيدث الشدوارع  (16-5)من الجدول السابق 
فددي أحيدداء مدينددة غددزة  بددالرغم مددن ارتفدداع نسددبة حددي البلدددة القديمددة وحددي الرمددال الشددمالي ولكددن 

بداقي  النتيجة غير كافية وغير مر ية  واالهتمام يكون بعنصدر واحدد أو عنصدرين وتقصدير فدي
 .اصر التأثيث األخرى عن

ثقافددة االهتمددام بمحدداور الحركددة وقلددة الددوعي بأهميددة أثدداث   ددعفويعددزو الباحددث ذلددك إلددى 
دورهددا فددي تكددوين البيئددة البصددرية مدددى و مددن أشددجار وأمدداكن جلددو" وانددارة  الشددوارع فددي المدينددة

الجهددات  متابعدة  ددعفكدذلك   و والعمرانيدة المناسددبة والتدي تزيددد مدن ارتبدداط المسدتخدمين بالمكددان
 المسؤولة لذلك.

"هــل يوجــد اســتخدامات واضــحة مددن أسددئلة الدراسددة وهددو  اإلجابددة علددى السددؤال السدداد" .6
 لمسارات الحركة في مدينة غز ؟"

( والبنددد 9ولإلجابددة علددى هددذا السددؤال اسددتخدم الباحددث المتوسددس الحسددابي النسددبي للبنددد رقددم )
ء حيددث كانددت النتددائ  كمددا فددي الجدددول ( ودراسددة مدددى التفدداوت فددي النسددب لألر عددة أحيددا10رقددم )

 :(17-5)التالي 
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( بين أحياء المدينة لإلجابة على سؤال الدراسة 10( والبند )9مقارنة بين نتائج البند ) 17-5جدول 
 السادس

 المتوسط الحسابي النسبي 

 البند م

الي
شم

ل ال
رما

ال
 

وان
ر 

خ 
لشي

ا
 

ال
يمة

القد
دة 

بل
 

فا 
الت

الي 
جم
اإل

 

9.  
يوجد أنشطة تجارية على جانبي الشدوارع 

 داخل المناطق السكنية في المنطقة.
78.62 78.75 74.67 56.88 72.03 

10.  

يوجد تخصل في األنشطة التجارية في 
مثددال شددارع يحتددوي فقددس  شددوارع المنطقددة.

 على محالت مالب" فقس.
65.52 55.63 63.33 48.13 57.89 

 64.96 52.51 69.00 67.19 72.07 توسط الحسابي النسبي اإلجماليالم 

يندة غدزة غيدر وا دحة أن اسدتخدامات شدوارع مد ت الدراسدةوجدد (17-5) من الجدول السابق
بنسددددبة  ةوسدددكني ةتجاريددداالسدددتخدامات بدددين الشدددوارع جدددانبي اسدددتخدامات حيدددث هنددداك خلدددس فدددي 

أن هندددداك النتددددائ  السددددابقة تو ددددح  مددددا  كولكددددن بشددددكل متفدددداوت بددددين أحيدددداء المدينددددة 72.03%
بر من حي الشيخ تخصل في الشوارع التجارية في حي الرمال الشمالي والبلدة القديمة بشكل أك

 .والتفا ر وان 

مددن  واسددتخداماتها التخطيس المسددبق لمحدداور الحركددةبدد قلددة االهتمددامويعددزو الباحددث ذلددك إلددى 
ريددة علددى محدداور حركددة خاصددة تجااني مبددالجهددات المسددؤولة حيددث هندداك موافقددة علددى تددراخيل 

بالسددكان  كمددا أن الزيددادة السددكانية المتسددارعة فددي األحيدداء المختلفددة تعمددل علددى تحويددل محدداور 
 حركة سكنية إلى تجارية لتغطية خدمات هذا الزيادة.

"هل هناي التزام بالقوانين التنظيميـة اإلجابة على السؤال السابع من أسئلة الدراسة وهو  .7
 مدينة غز ؟"للبناء في 

ودراسدة ( 11ولإلجابة على هذا السؤال استخدم الباحث المتوسس الحسابي النسبي للبند رقم )
 :(18-5)مدى التفاوت في النسب لألر عة أحياء حيث كانت النتائ  كما في الجدول التالي 
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 ( بين أحياء المدينة لإلجابة على سؤال الدراسة السابع11د )مقارنة بين نتائج البن 18-5جدول 
 المتوسط الحسابي النسبي 

 البند م

الي
شم

ل ال
رما

ال
 

وان
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خ 
لشي

ا
 

يمة
القد

دة 
البل

 

فا 
الت

الي 
جم
اإل

 

11.  
هدددددل هنددددداك التدددددزام بقدددددوانين تنظددددديم 

 البناء في الحي.
73.79 65.00 61.33 50.63 62.44 

باحددث أن هندداك التددزام نسددبي بقددوانين تنظدديم البندداء فددي وجددد ال (18-5) مددن الجدددول السددابق
وتددزداد هددذ  النسددبة فددي حددي الرمددال الشددمالي ويقددل االلتددزام بهددا فددي  %62.44بنسددبة مدينددة غددزة 
 حي التفا .

مدن قبدل المسدؤولين  التنظيميدة للبنداء متابعة االلتزام بدالقوانين  عفويعزو الباحث ذلك إلى 
الوعي من قبل السكان بأهمية االلتزام بدالقوانين قلة مدينة غزة و وكذلك ارتفاع سعر األرا ي في 
 للمدينة. والبصرية ودورها في تحسين البيئة العمرانية

"هــل يوجــد طــابع معمــاري مميــز لكــل مددن أسددئلة الدراسددة وهددو  الثددامناإلجابددة علددى السددؤال  .8
 منطقة عمرانية في مدينة غز ؟"

ودراسدة ( 12المتوسس الحسابي النسبي للبند رقم )ولإلجابة على هذا السؤال استخدم الباحث 
 :(19-5)مدى التفاوت في النسب لألر عة أحياء حيث كانت النتائ  كما في الجدول التالي 

 ثامن( بين أحياء المدينة لإلجابة على سؤال الدراسة ال12مقارنة بين نتائج البند ) 19-5جدول 
 المتوسط الحسابي النسبي 

 البند م

الي
شم

ل ال
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ال
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ا
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12.  
يوجدددد طدددابع مميدددز للمنطقدددة يميزهدددا 

 عن المناطق األخرى في المدينة.
66.21 60.63 72.00 48.75 61.63 
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في مديندة غدزة  بدراسة نسبة درجات الموافقة على وجود طابع مميز يميز كل منطقة عمرانية
  كمددا حصددلت البلدددة %61.63وهددي وجددد الباحددث أن هندداك نسددبة منخف ددة بشددكل عددام للمدينددة 

 القديمة على نسبة مرتفعة نسبيًا عن غيرها من األحياء.

تحدد طابع معماري خال تهتم و قوانين تنظيمية للبناء  صياغة ويعزو الباحث ذلك إلى عدم
سياسات وا حة لتحديد مالمح معمارية وبصرية  ام بو عاالهتم قلةبكل منطقة عمرانية  كذلك 

للمديندة فدي غددزة مدن قبدل المسددئولين  ويدرى الباحدث ارتفدداع درجدة الموافقدة فددي حدي البلددة القديمددة 
وجدددود مبددداني كثيدددرة تاريخيدددة لهدددا طدددابع واحدددد نوعدددًا مدددا ووجدددود بيئدددة عمرانيدددة متناسدددقة مدددع البيئدددة 

اعية ولكددن بدددأ الطددابع المعمدداري والعمرانددي الخددال بالبلدددة التاريخيددة مثددل األزقددة والشددوارع اإلشددع
 القديمة بالتالشي مع ظهور مباني متعار ة مع طابع المنطقة الخال.

"مـا مـدى وضـوح تقاطعـات الطـرق فـي مدن أسدئلة الدراسدة وهدو  التاسدعاإلجابة على السؤال  .9
 مدينة غز ؟"

ودراسدة ( 13بي النسبي للبند رقم )ولإلجابة على هذا السؤال استخدم الباحث المتوسس الحسا
 :(20-5)مدى التفاوت في النسب لألر عة أحياء حيث كانت النتائ  كما في الجدول التالي 

 ( بين أحياء المدينة لإلجابة على سؤال الدراسة التاسع13مقارنة بين نتائج البند ) 20-5جدول 
 الحسابي النسبي المتوسط 
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13.  
دورًا  لهدددددا تقاطعدددددات الطدددددرق فدددددي الحدددددي

 ايجابيًا في تحديد الشكل البصري للحي
69.66 73.75 58.67 56.88 64.72 

 دور إيجدددابي لتقاطعدددات الطدددرق فدددي المديندددةبدراسدددة نسدددبة درجدددات الموافقدددة علدددى وجدددود 
بشددددكل عددددام للمدينددددة وهددددي  قليلددددة نسددددبياً وجددددد الباحددددث أن هندددداك نسددددبة  لتحديددددد الشددددكل البصددددري 

علدى نسدبة مرتفعدة نسدبيًا عدن    كما حصل حي الشديخ ر دوان وحدي الرمدال الشدمالي64.72%
 غيرها من األحياء.

قلدددة االهتمدددام بتقاطعدددات الطدددرق سدددواًء مدددن الناحيدددة التخطيطيدددة أو ويعدددزو الباحدددث ذلدددك إلدددى 
في مدينة غزة مع توفر اإلمكانية لتطوير تلك التقاطعات ولكن قلة الموارد المالية تحول رية البص

دون ذلك  وارتفاع درجة الموافقة في حي الشيخ ر دوان وحدي الرمدال الشدمالي يعدزى إلدى اتسداع 
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  مدينة غزة(-دور محاور الحركة والنهايات البصرية في تشكيل الصورة الذهنية للمدينة )حالة دراسية   

التقاطعددات عددن بدداقي األحيدداء وهددذا يعطددي إمكانيددة أكبددر فددي االسددتفادة مددن هددذ  التقاطعددات لمددنح 
  حياء بيئة بصرية وتشكيلية مميزة.األ

"هــل تلعــب عــروا الشــوارع دورًا مددن أسددئلة الدراسددة وهددو  العاشددراإلجابدة علددى السددؤال  .10
 إيجابيًا في تعزيز جمال المنطقة العمرانية في مدينة غز ؟"

( والبندد 14ولإلجابة على هذا السدؤال اسدتخدم الباحدث المتوسدس الحسدابي النسدبي للبندد رقدم )
ودراسددة مدددى التفدداوت فددي النسددب لألر عددة أحيدداء حيددث كانددت النتددائ  كمددا فددي الجدددول ( 15رقددم )

 :(21-5)التالي 
( بين أحياء المدينة لإلجابة على سؤال 15( والبند )14مقارنة بين نتائج البند ) 21-5جدول 

 الدراسة العاشر
 بيالمتوسط الحسابي النس 
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14.  
أهميدة  وارعتمثل الزيادة في عرض الش

 في تعزيز جمال المنطقة.
75.17 81.25 71.33 58.13 71.38 

15.  

عدددروض الشدددوارع فدددي المنطقدددة تسدددمح 
برؤيدددة بصدددرية وا دددحة لمدددا هدددو علدددى 

 جانبي الطريق.
69.66 65.00 60.00 49.38 60.81 

 66.09 53.75 65.66 73.12 72.41 المتوسط الحسابي النسبي اإلجمالي 

هندددداك نسددددبة مرتفعددددة نسددددبيًا تؤكددددد علددددى أن وجددددد الباحددددث أن  (21-5) مددددن الجدددددول السددددابق
 %71.38عروض الشوارع في مدينة غزة لها دور كبيدر فدي زيدادة جمدال المنطقدة بنسدبة موافقدة 

فدددي عدددروض الشدددوارع فدددي المديندددة ال يسدددمح للمدددارة بالرؤيدددة  ولكدددن فدددي نفددد" الوقدددت هدددذ  الزيدددادة
 البصرية الوا حة في بعض أحياء المدينة.

أحيداء مديندة غدزة هدي أحيداء جديددة النشدأة حيدث تدم زيدادة  بعدضأن ويعزو الباحث ذلك إلدى 
عروض الشوارع بشكل كبير في األحياء الجديدة واالستفادة من تجارب األحياء القديمة حيث مع 

دة النمدددو العمراندددي والسدددكاني أصدددبحت غيدددر كافيدددة للحركدددة المروريدددة فيهدددا  ويرجدددع الباحدددث زيدددا
انخفاض نسبة الرؤية البصرية لما هو على جانبي الطريق لعدم تمكن المارة من الرؤية البصرية 
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شعور باألمان بالحركة مشيًا على األقدام في شدوارع المديندة ل ديق األرصدفة  قلةحيث أن هناك 
 وجود شوارع خاصة بالمشاة التي تتيح الفرصة بالرؤية البصرية. ندرةللمشي و  المخصصة

"مـا هـي العناصـر المعماريـة مدن أسدئلة الدراسدة وهدو  الحادي عشراإلجابة على السؤال  .11
ـــي ـــة الت ـــد مالمـــح  والعمراني ـــي تحدي ـــًا ف ـــات البصـــرية دورًا إيجابي ـــنح النساي ـــة تم أي منطق

 عمرانية؟"

المتوسس الحسابي واالنحراف المعيداري والمتوسدس الباحث  ماستخد لولإلجابة على هذا السؤا
الثالدددث مدددن  القسدددم بندددودمدددن  بنددددلكدددل  للتعدددرف علدددى درجدددة الموافقدددة الحسدددابي النسدددبي والترتيدددب

 :(22-5)النتائ  مو حة في جدول و   االستبانة الخاصة بالمستخدمين
درجة الموافقة لكل بند من بنود القسم الثالث "ما مدى أهمية العناصر التالية في  22-5جدول 

 (123تحديد مالمح أي منطقة عمرانية وتميزها عن غيرها" )ن=
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 8 65.04 1.07 3.25 شكل وواجهات المباني على جانبي الشوارع  .1

 7 65.20 1.05 3.26 ارتفاعات المباني  .2

 3 70.66 1.12 3.53 تشطيبات المباني الخارجية  .3

4.  
المباني عند تقاطعات الشوارع في المنطقة 

 يزيد من أهميتها ومدلولها
3.71 0.92 74.15 1 

 5 68.46 1.23 3.42 األهمية التاريخية للمباني  .5

 2 71.22 0.93 3.56 حوجود مباني مميزة ذات بعد بصري وا   .6

 6 68.46 0.93 3.42 حجم المبنى  .7

 4 70.57 1.00 3.53 وظيفة المبنى  .8

  69.22 0.68 3.46 جميع فقرات القسم معاً  

 يتبين ما يلي: (22-5)السابق  جدولالمن 

  .%69.22تساوي بشكل عام  لثوافقة على جميع بنود القسم الثاأن درجة الم -
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 %74.15على أعلى درجدة موافقدة علدى التدوالي بنسدبة  حصل البند الرابع والساد" -
المبداني عندد تقاطعدات الشدوارع فدي المنطقدة يزيدد مدن " للبند الرابع والذي يدنل علدى

وجدود مبداني للبندد السداد" والدذي يدنل علدى " %71.22و نسدبة " أهميتها ومدلولها
 ".مميزة ذات بعد بصري وا ح

للبند األول  %65.04درجة موافقة بنسبة  حصل البند األول والثاني على أقلبينما  -
 %65.20" و نسبة شكل وواجهات المباني على جانبي الشوارعوالذي ينل على "

 .للبند الثاني والذي ينل على "ارتفاعات المباني"

ومن خالل الجدول السدابق وجدد الباحدث أن جميدع بندود القسدم الثالدث لهدا دور فدي تحديدد مالمدح 
ن بشكل متفاوت  ويعزو الباحث بتقدم البند الرابع في حصوله على أعلى أي منطقة عمرانية ولك

نسبة موافقة إلى دور التقاطعدات ومدا حولهدا مدن تكدوين بيئدة عمرانيدة متكاملدة التدي بددورها تعمدل 
على تكوين صورة ذهنية في عقل المستخدم وتجعله يشعر بالقيمة العمرانية للمنطقدة إذا اتصدفت 

 ومتناسقة مثل مفترق أنصار في مدينة غزة ومفترق أبو مازن. بخصائل بصرية وا حة 

"ما هـي العناصـر والخصـائص من أسئلة الدراسة وهدو  الثاني عشراإلجابة على السؤال  .12
المعمارية التي تميز شوارع أي منطقة عمرانية وتساعد المستخدم في تكوين صور  ذهنية 

 إيجابية حول المنطقة؟"
المتوسس الحسابي واالنحراف المعيداري والمتوسدس الباحث  ماستخد ولإلجابة على هذا السؤال

الرابدددع مدددن  القسدددم بندددودمدددن  بنددددلكدددل  للتعدددرف علدددى درجدددة الموافقدددة الحسدددابي النسدددبي والترتيدددب
 :(23-5)النتائ  مو حة في جدول و   االستبانة الخاصة بالمستخدمين

درجة الموافقة لكل بند من بنود القسم الرابع "من ناحية بصرية ما مدى أهمية وجود  23-5جدول 
 (123العناصر/الخصائص التالية في شوارع أي منطقة عمرانية" )ن=
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 5 77.07 0.89 3.85 عروض الشوارع  .1
 2 80.49 0.94 4.02 ني المطلة على الشوارع تصميم المبا  .2
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 1 81.14 0.99 4.06 عروض األرصفة المخصصة للمشي ومالءمتها للمشي   .3
 4 77.24 0.95 3.86 التشجير في الشوارع  .4
 3 79.51 1.13 3.98 اإلنارة في الشوارع  .5
 8 71.22 1.05 3.56 نظافة وتبليس األرصفة في الشوارع  .6
 6 75.61 0.86 3.78 تصميم تقاطعات الطرق   .7
 10 64.88 1.11 3.24 أماكن الجلو" على األرصفة  .8
 7 71.38 1.08 3.57 إشارات المرور  .9

 9 67.15 1.12 3.36 تنسيق يافطات اإلعالنات  .10
  74.57 0.67 3.73 جميع فقرات القسم معاً  

 يتبين ما يلي:( 23-5)السابق  جدولالمن 

  .%74.57تساوي بشكل عام  رابعسم الوافقة على جميع بنود القأن درجة الم -

 %81.14حصدل البندد الثالدث والثداني علدى أعلدى درجدة موافقدة علدى التدوالي بنسدبة  -
عدددروض األرصددفة المخصصدددة للمشدددي ومالءمتهدددا " للبنددد الثالدددث والدددذي يددنل علدددى

تصددميم المبدداني المطلددة للبنددد الثدداني والددذي يددنل علددى " %80.49و نسددبة " للمشددي
 ".على الشوارع

للبند  %64.88على أقل درجة موافقة بنسبة والعاشر  الثامنحصل البند نما بي -
للبند  %67.15" و نسبة أماكن الجلو" على األرصفةوالذي ينل على " الثامن
 ."تنسيق يافطات اإلعالناتوالذي ينل على " العاشر

ر فددي وجددد الباحددث أن جميددع بنددود القسددم الرابددع لهددا دو  (23-5) ومددن خددالل الجدددول السددابق
تسدداعد المسددتخدم فددي تكددوين صددورة ذهنيددة إيجابيددة حددول كددذلك تميددز شددوارع أي منطقددة عمرانيددة و 

العمرانيددة ولكددن بشددكل متفدداوت بددين تلددك البنددود  ويعددزو الباحددث تقدددم البنددد الثالددث وهددو  المنطقددة
عددروض األرصددفة ومالءمتهددا للمشددي لمددا تعانيدده مدينددة غددزة مددن  دديق عددرض األرصددفة وفقدددان 

آلمندددة أثنددداء المشدددي علدددى األقددددام  وكدددذلك لمدددا لألرصدددفة مدددن دور كبيدددر فدددي فهدددم البيئدددة الحركدددة ا
العمرانيددددة المحيطددددة وتمددددنح المسددددتخدم مجددددال التأمددددل واالسددددتمتاع بالعناصددددر البصددددرية المحيطددددة 

 بالشوارع.
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اإلجابــة علــى ســؤال الدراســة الرئيســي والــذي يــنص علــى "هــل تلعــب محــاور  5-2-4
 ًا في تشكيل صور  ذهنية إيجابية للمدينة؟"الحركة والنسايات البصرية دور 

اسددتخدم الباحددث نتددائ  تحليددل القسددم الثدداني والخددام" مددن االسددتبانة الخاصددة بالمسددتخدمين 
وذلدددك  (2)حسدددب الملحدددق  وكدددذلك نتدددائ  تحليدددل القسدددم الثددداني والثالدددث مدددن اسدددتبانة المتخصصدددين

 باتباع الخطوات التالية:
انية األر عة من وجهدة نظدر المسدتخدمين وتحديدد ترتيدب نتائ  المقارنة بين األحياء العمر  -1

 األحياء.
 (2)الملحق  مطابقة ترتيب األحياء مع نتائ  القسم الثاني في استبانة المتخصصين -2
 دراسة وتفسير إلجابات بعض المستجيبين للقسم الخام" لألحياء األر عة. -3
ة الذهنيدددة مطابقدددة تلدددك التصدددورات مدددع إجابدددات المتخصصدددين بخصدددول تقيددديم الصدددور  -4

 لألحياء األر عة.
أواًل: نتائج المقارنة بين األحياء العمرانية األربعة من وجسة نظـر المسـتخدمين وتحديـد ترتيـب 

 األحياء.
مدن االسدتبانة الخاصدة بمسدتخدمي األحيداء  بندد( 15) القسم الثانيبنود من خالل نتائ  

 :(28-5)شكل  (24-5جدول )ال األر عة والتي تم عر ها مسبقًا كانت النتائ  كما يلي
 يوضح إجمالي نتائج القسم الثاني من استبانة المستخدمين 24-5جدول 

 حي التفا  حي البلدة القديمة حي الشيخ ر وان حي الرمال الشمالي
68.32 63.00 61.16 52.38 
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 في بنود القسم الثاني من االستبانة يو ح مقارنة بين تقييم المستخدمين لألحياء األر عة 28-5شكل 



 

 102 

 الباحث: أحمد راغب المغاري  

 تحليل أسئلة القسم الثاني من استبانة المتخصصينثانيًا: 
والبصـرية حسب رؤيتي التخطيطيـة وينل سؤال القسم الثاني من استبانة المتخصصين علدى "

 تدددم اسدددتخدام  و "المـــذكور  ومعرفتـــي بأحيـــاء مدينـــة غـــز  رتـــب األحيـــاء األربعـــة التاليـــة حســـب البنـــود
و  (25-5)في الجدول التالي  المتوسس الحسابي النسبي للتعرف على الترتيب وكانت النتائ  كما

 :(30-5والشكل  29-5الشكل )
 تقييم األحياء األربعة من المتخصصين حسب البنود الموضحة 25-5جدول 

 السؤال م
الرمال 
 الشمالي

الشيخ 
 رضوان

البلد  
 التفاح القديمة

 26.0 48.0 56.0 70.0 توفر مسارات حركة آمنة للمشاة في الحي.  .1

 32.0 32.0 56.0 78.0 و و  التدرم الهرمي لمحاور الحركة في الحي.  .2

3.  
ارع مناسددبة للخدددمات المطلددة عليهددا عدروض الشددو 

 في الحي.
74.0 66.0 26.0 36.0 

 38.0 28.0 56.0 78.0 االلتزام بقوانين تنظيم البناء في الحي.  .4

 34.0 24.0 52.0 72.0 تأثيث الشوارع في الحي.  .5

6.  
وجددددود عناصددددر بصددددرية مميددددزة وذات خصددددائل 

 عمرانية وشكلية إيجابية.
60.0 36.0 56.0 24.0 

7.  
اطعدددددات طدددددرق آمندددددة وذات خصددددددائل وجدددددود تق

يجابية.  تخطيطية وا حة وا 
66.0 56.0 30.0 26.0 

 30.86 34.86 54.00 71.14 اجمالي بنود القسم
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 تو يح لنتائ  تقييم المتخصصين لألحياء األر عة 29-5شكل 

 

 
 تقييم األحياء األر عة من المتخصصين حسب البنود المو حة 30-5شكل 

وجددت الدراسدة أن هنداك توافدق كبيدر بدين آراء المتخصصدين  25-5من خدالل الجددول رقدم 
انددب والمسدتخدمين فدي العديددد مدن الجوانددب ولكدن مددع وجدود اختالفدات بددين آرائهدم فددي بعدض الجو 

 وهي:
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تدددني نسددبة الموافقددة علددى تأثيددث الشددوارع فددي حددي البلدددة القديمددة عنددد المتخصصددين  -
فهدم المسدتخدمين المقتصدر  وارتفاع نسبة الموافقة عدن المسدتخدمين ويعدزى ذلدك إلدى

علددددى أمدددداكن الجلددددو" واألشددددجار  فددددي حددددين أن التأثيددددث يقصددددد بدددده مجموعددددة مددددن 
شددارات المددرور وخطددوط المشدداة وتددوفير أمدداكن  العناصددر التددي منهددا أعمدددة اإلنددارة وا 

 آمنة للمشاة وأماكن جلو" ح ارية.

تفوق نسبة الموافقة عند المستخدمين لحدي الشديخ ر دوان عدن حدي الرمدال الشدمالي  -
يجابيددددة علددددى  بوجددددود تقاطعددددات طددددرق آمنددددة وذات خصددددائل تخطيطيددددة وا ددددحة وا 

لمسددتخدمين النقدديض مددن نسددبة الموافقددة عنددد المتخصصددين  ويعددزى ذلددك إلددى فهددم ا
بالتقاطعددات مددن ناحيددة العدددد واالتسدداع فددي حددين أن ذلددك البددد أن يكددون فددي إطددار 

 تخطيطي وبصري.

 ثالثًا: دراسة وتفسير إلجابات بعا المستجيبين للقسم الخامس لألحياء األربعة.
من خالل إجابات بعض المستجيبين للقسم الخام" من االستبانة الموجهدة للمسدتخدمين 

رسددم مخطددس تو دديحي ر عددة حيددث نددل استفسددار القسددم الخددام" علددى "الرجدداء فددي األحيدداء األ
عليهددا أهدم الشددوارع والمنشدآت والمبدداني مو دحًا  حددودها مو ددحال)كروكدي مدن الددذاكرة( للمنطقدة 

ك"  ويهدف هذا االستفسار لتقيديم الصدورة الذهنيدة لمسدتخدمي كدل حدي فكلمدا كدان من وجهة نظر 
اريدددة كلمدددا كاندددت هنددداك صدددورة ذهنيدددة أو دددح ومدددن ثدددم يسدددتطيع الكروكدددي غنيدددًا بالعناصدددر المعم

معدددايير  4  وقدددد تدددم تحديدددد مدددن حيدددث و دددو  الصدددورة الذهنيدددةالباحدددث مقارندددة األحيددداء األر عدددة 
 الختيار المستجيبين الذين سيقومون برسم الكروكي وهذ  المعايير هي:

 المستوى العلميفي  التقارب -

 أن ال يكونوا من المهندسين -

 األحياء األر عةمن سكان أن يكونوا  -

 التقارب في العمر -
للمندداطق التددي تددم رسددم كروكددي لهددا مددن المسددتخدمين ومددن ثددم عددرض  وفيمددا يلددي عددرض

 (38-5إلى  31-5)األشكال من  نموذجين من كل حي
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صورة جوية للمنطقة التي قام المستجيبين  31-5شكل 
 رسم كروكي من الذاكرة لها من حي الرمال الشماليب

صورة جوية للمنطقة التي قام  32-5شكل 
المستجيبين برسم كروكي من الذاكرة لها من حي 

 الشيخ ر وان
 

 
 

للمنطقة التي قام المستجيبين  صورة جوية 33-5شكل 
 برسم كروكي من الذاكرة لها من حي البلدة القديمة

صورة جوية للمنطقة التي قام المستجيبين  34-5شكل 
 برسم كروكي من الذاكرة لها من حي التفا 
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 من حي الرمال الشمالي 2عدد  كروكي من الذاكرة لمستخدمين 35-5شكل 
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 من حي الشيخ ر وان 2عدد  كروكي من الذاكرة لمستخدمين 36-5شكل 
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 ي البلدة القديمةح من 2عدد  لمستخدمين الذاكرة من كروكي 37-5شكل 
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 تفا ال حي من 2عدد  لمستخدمين الذاكرة من كروكي 38-5شكل 
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المسدددتخدمين لألحيددداء وجدددد الباحدددث أن حدددي الرمدددال  مدددن العدددرض السدددابق لجدددزء مدددن إجابدددات
كثددر األحيدداء و ددوحًا فددي الصددورة الذهنيددة عنددد مسددتخدميه حيددث الرسددم الكروكددي أالشددمالي كددان 

لمنطقدة مدن الحدي كدان غنيدًا بالعناصدر العمرانيدة والمعماريدة  بينمدا حدي التفدا  كدان أقدل األحيداء 
المسدتخدمين فقيدرة بالعناصدر المعماريددة  مدن حيدث و دو  الصدورة الذهنيدة حيدث كاندت كروكيدات

والعمرانيدددة  وتقار دددت نسدددبة حدددي الشددديخ ر دددوان وحدددي البلددددة القديمدددة مدددن حيدددث و دددو  الصدددورة 
الذهنية فحي البلدة القديمة غني بالعناصر المعمارية التاريخية واألثرية وحي الشيخ ر دوان كدان 

 أكثر و وحًا في الشوارع بسبب التخطيس الشبكي السهل.

 الصور  الذهنية لألحياء األربعة.وضوح بعًا: إجابات المتخصصين بخصوص تقييم را
من خالل إجابة المتخصصين على القسم الثالث من االستبانة الخاصة بهم حيث طلدب 
الباحث منهم بعد تو يح مفهوم الصدورة الذهنيدة لهدم حسدب الدراسدة النظريدة للباحدث تقيديم مددى 

 (26-5)فدددي الجددددول ة لألحيددداء األر عدددة وكاندددت النتدددائ  كمدددا مفهوميدددة وو دددو  الصدددورة الذهنيددد
 :(39-5)الشكل و

 يوضح تقييم وضوح الصور  الذهنية لألحياء األربعة من المتخصصين 26-5جدول 
 التفا  البلدة القديمة الشيخ ر وان الرمال الشمالي

72.0 51.0 56.0 24.0 
 

 
 مقارنة نتائ  تقييم الصورة الذهنية لألر عة األحياء من المتخصصين 39-5شكل 
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من خالل ما تدم عر ده لنتدائ  تقيديم الصدورة الذهنيدة ألحيداء مديندة غدزة ومقارندة النتدائ  
كدان أكثدر أن حدي الرمدال الشدمالي حيداء األر عدة وجددت الدراسدة ودعمها بتقييم المتخصصدين لأل

  حيث تقار دت نتدائ  التقيديم مدن صورة ذهنية من غير  من األحياء األر عةاألحياء و وحًا في ال
و ددددنف" الوقددددت كددددان أكثددددر األحيدددداء تقييمددددًا مددددن المسددددتخدمين  قبددددل المسددددتخدمين والمتخصصددددين

ة لشوارعه والنهايات البصرية فيه  وهدذا يعبدر بصريوالمتخصصين في الخصائل التخطيطية وال
عن أن و و  الصورة الذهنية له عالقدة مباشدرة بمحداور الحركدة والنهايدات البصدرية. وفدي نفد" 
الوقددت قدديم المسددتخدمين والمتخصصددين حددي التفددا  بأندده أقددل األحيدداء و ددوحًا بعددد أن تددم تقيدديم 

 ل األحياء أي ًا.الخصائل البصرية والتخطيطية له وكانت نسبته أق

ومما سبق يرى الباحث أن لمحـاور الحركـة والنسايـات البصـرية دورًا هامـًا فـي تشـكيل الصـور  
الذهنية للمدينة أو أي منطقة عمرانية بمنحسا صور  ذهنية إيجابية إذا تميزت محـاور الحركـة 

هنيـة كلمـا والنسايات البصرية بخصائص تخطيطية وبصرية إيجابيـة وتقـل إيجابيـة الصـور  الذ
 قلت الخصائص اإليجابية التخطيطية والبصرية لسما.  
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 ساد"الفصل ال

 النتائج والتوصيات
 النتائ  6.1
 التوصيات 6.2
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  ساد"الفصل ال
 النتائج والتوصيات -6

 بعد أن قدام الباحدث باالنتهداء مدن الدراسدة األدبيدة فدي الفصدول السدابقة ومدن ثدم االنتقدال إلدى
 الدراسة الميدانية  وفي هذا الفصل تتناول الدراسة أهم النتائ  والتوصيات.

 النتائج 6-1
بعدددددد إجدددددراء الدراسدددددة الميدانيدددددة فدددددي الفصدددددل الخدددددام" مدددددن خدددددالل االسدددددتبيانات والمقدددددابالت 
والمقارنددات وتددم تحليلهددا بشددكل علمددي وممددنه  خلصددت الدراسددة إلددى مجموعددة مددن النتددائ  التددي 

 أهمها:

خطيطية لمدينة غدزة بشدكل نسدبي ومتفداوت بدين أحيداء مديندة غدزة الصورة الت  عف -
المختلفددة حيددث بلغددت نسددبة الموافقددة علددى مدددى و ددو  الصددورة التخطيطيددة للمدينددة 

الوقددوف علددى أسددباب ذلددك ومعالجتهددا   وهددي نسددبة  ددعيفة وتحتددام إلددى 51.54%
لحركدددة ومدددن أسدددباب ذلدددك قلدددة االهتمدددام بالبيئدددة البصدددرية للمديندددة وخاصدددة لمحددداور ا

 وتأثيثها.

قلددة االهتمددام بالنهايددات البصددرية لمحدداور الحركددة فددي مدينددة غددزة سددواًء علددى صددعيد  -
الجانب التخطيطي لتلك النهايات في اختيار مواقعها أو على الجانب المعمداري مدن 

 حيث شكلها المعماري.

حركدة هناك أهمية للمباني المميزة وذات البعد والتكوين المعماري المتميز في توجيده  -
المسددتخدمين ألحيدداء مدينددة غددزة سددواء كددانوا المسددتخدمين مددن السددكان أو مددن زوار 
المنطقددة العمرانيددة  كمددا تعمددل تلددك المبدداني علددى سددهولة الحركددة والتنقددل بددين أجددزاء 

دور المباني المميزة في توجيه المدينة  وذلك يعكسه نسبة موافقة عينة الدراسة على 
 .%65.53الحركة والتي بلغت 

جددود اهتمددام مرتفددع نوعددًا مددا فددي تخطدديس محدداور الحركددة وتدددرجها الهرمددي مددن قبددل و  -
الجهددددات المسددددؤولة فددددي مدينددددة غددددزة ويت ددددح ذلددددك مددددن نسددددبة الموافقددددة التددددي بلغددددت 

 من عينة الدراسة على سهولة تمييز الشوارع الرئيسية عن الفرعية. 71.22%
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فصددل حركددة المشدداة عددن االهتمددام بحركددة المشدداة مددن الجهددات المسددؤولة سددواًء ب قلددة -
حركددة المركبدددات اآلليددة فدددي جميددع أحيددداء مدينددة غدددزة  أو عددن طريدددق تددوفير ممدددرات 
خاصددة آمنددة لهددم )مثددل أرصددفة مهيددأة بشددكل مناسددب( تشددجعهم علددى التحددرك وتأمددل 

 البيئة العمرانية المحيطة واالستمتاع بها.

حيداء مديندة غدزة االهتمام بأثداث الشدوارع بكافدة أشدكاله وأنواعده  حيدث تفتقدد أ  عف -
بشددكل متفدداوت مددن العناصددر البصددرية التجميليددة والتنسدديقية مثددل األرصددفة وبالطهددا 
وأبعادهددا ونظافتهددا واسددتخدام النباتددات الخ ددراء واإلنددارة المناسددبة واسددتخدام النصددب 

 التذكارية.

تداخل المحاور التجارية مع الممرات الخاصة بالسكان في العديدد مدن منداطق مديندة  -
مدددن عيندددة الدراسدددة  وكدددذلك اخدددتالط أندددواع الخددددمات  %72.03أيدددد ذلدددك  غدددزة حيدددث

التجارية فيما بينها في بعض المناطق العمرانية مثل وجود ورش ميكانيكية في وسس 
 محالت مالب".

هناك التزام نسبي في العديد من أحياء مدينة غزة بقدوانين تنظديم البنداء المعمدول بهدا  -
ى المطلدددوب حيدددث وصدددلت نسدددبة الموافقدددة علدددى فدددي قطددداع غدددزة ولكنهدددا دون المسدددتو 

 من عينة الدراسة. %62.44وجود التزام من قبل المستخدمين ألنظمة البناء إلى 

يوجددددد اهتمددددام نسددددبي بتقاطعددددات الطددددرق وفددددي األغلددددب االهتمددددام يكددددون مددددن جانددددب  -
تخطيطي ومروري ولكنه دون المستوى المطلوب ويقل هذا االهتمام بالتقاطعات من 

 بصرية.الناحية ال

تتميز نسبة كبيرة من شوارع المدينة بعروض كافية ومالئمة ولكن دون االهتمام بهدا  -
واالسددتفادة مددن تددوفر هددذ  العددروض باالهتمددام بددالنواحي التنسدديقية والبصددرية داخلهددا 

 وعلى محيطها.

فدددي تشدددكيل محددداور الحركدددة بكافدددة أنواعهدددا وأشدددكالها فدددي مديندددة غدددزة لهدددا دور مهدددم  -
للمدينددة سددواًء دور مددن الناحيددة التخطيطيددة أو مددن الناحيددة البصددرية الصددورة الذهنيددة 

 والتنسيقية والتجميلية.

تزداد إيجابية دور محاور الحركة في تحسين الصورة الذهنية للمنطقة العمرانية كلمدا  -
تميدددددزت تلدددددك المحددددداور بخصدددددائل تخطيطيدددددة وبصدددددرية مميدددددزة وذات بعدددددد تنسددددديقي 

 مناسب.
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ًا هامدددًا فدددي تحسدددين الصدددورة الذهنيدددة للمسدددتخدم حددددول تلعدددب النهايدددات البصدددرية دور  -
المنطقددة العمرانيدددة وخاصدددة عندددد وجدددود تلددك النهايدددات فدددي أمددداكن تخطيطيدددة مالئمدددة 

 تسمح برؤيتها واالستمتاع بها واالستفادة من موقعها.

محاور الحركة في مدينة غزة مهمشة نوعًا ما مدن قبدل المسدؤولين سدواًء مدن الناحيدة  -
كبير من ناحية بصرية بقلة االهتمام بواجهات المباني والمنشآت  التخطيطية وبشكل

 المحيطة بالشوارع وكذلك قلة العناصر التنسيقية فيها.

تفتقر النهايات البصرية لبعدها وأهميتهدا فدي مدنح المديندة صدورة خاصدة ومميدزة عدن  -
 غيرها وتعزز ارتباط المستخدمين بالمنطقة العمرانية.

 التوصيات  6-2
تخدمين للمنددداطق العمرانيدددة فدددي صدددياغة قدددوانين ونظدددم واسدددتراتيجيات مشددداركة المسددد -

لتحسددين خصددائل محدداور الحركددة مددن الناحيددة التخطيطيددة والبصددرية وذلددك بعمدددل 
 ورش عمل ومقابالت مع مجموعة من المستخدمين.

ل بتنميددددة البيئددددة البصددددرية لتقيدددديم و ددددع المدينددددة مددددن الناحيددددة اسددددتحداث قسددددم خددددا -
ام مدددع الجهدددات المسدددؤولة مدددع المخططدددين  ومدددن ثدددم و دددع البصدددرية وبالتنسددديق التددد

الحلدددددول واالقتراحدددددات والبددددددائل لمعالجدددددة البيئدددددة البصدددددرية ومدددددن ثدددددم سدددددن القدددددوانين 
 والتشريعات ومتابعة تنفيذها.

تدددوفير جهدددة مراقبدددة ذات صدددالحيات لمراقبدددة ومتابعدددة المخالفدددات البصدددرية لمحددداور  -
 الحركة والمباني المحيطة بها.

يئي بأهمية االهتمام بشدكل المديندة وصدورتها الذهنيدة عندد مسدتخدمي نشر الوعي الب -
المديندددة وذلدددك باالسدددتفادة مدددن بعدددض الشخصددديات فدددي المنددداطق العمرانيدددة المختلفدددة 

 وكذلك مواقع التواصل االجتماعي.

توفير قاعدة علمية بحثية تختل بدراسة المجاالت السلوكية لإلنسان اتجدا  العمدران  -
في المدينة  وفتح المجدال للبداحثين والمتخصصدين لتقيديم ذلدك  وكذلك سلوك العمران

 السلوك للخروم بالتوصيات والنتائ  المتالئمة مع سلوك المستخدمين.
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زيادة االهتمام بالمناطق غيدر المكتظدة بالسدكان وو دع تصدور بصدري لهدا مدن قبدل  -
وتنفيذ   الجهات المسؤولة  وذلك قبل فوات األوان واالستفادة من سهولة تخطيس ذلك

 في تلك المناطق.

تددوفير ممددرات حركددة خاصددة بالمشدداة مثددل األرصددفة اآلمنددة والمريحددة للحركددة خاللهددا  -
والبحددددث فددددي إمكانيددددة تددددوفير محدددداور خاصددددة لهددددم ممددددا يعددددزز انتمدددداء المسددددتخدمين 

 بالمنطقة العمرانية ويشجعهم على تطويرها واالهتمام بها والمحافظة عليها.

ات الخاصددة الكبددرى فددي تنفيددذ مشدداريع تطويريددة لمحدداور تشددجيع المسددتثمرين والشددرك -
بحيدددث تسدددتفيد تلدددك الشدددركات بعوائدددد ماديدددة قليلدددة وتكدددون بمثابدددة دعايدددة لهدددم الحركدددة 

 لشركاتهم  وذلك  من خطة تطويرية كاملة وشاملة.

تشددددجيع المددددالك باالهتمددددام بالبعددددد البصددددري لمنشددددآتهم مددددن حيددددث شددددكلها الخددددارجي  -
م العناصددددر التنسدددديقية أمامهددددا واالعتندددداء بهددددا  مقابددددل وتشددددطيب واجهاتهددددا واسددددتخدا

 اعفاءهم من جزء من رسوم التراخيل.

و دددع قدددوانين تنظيميدددة وبصدددرية لكدددل منطقدددة عمرانيدددة بحيدددث تمدددنح المنطقدددة مزايدددا  -
خاصدددددة وخصدددددائل عمرانيدددددة مختلفدددددة عدددددن غيرهدددددا ويلتدددددزم بهدددددا المدددددالك والمكاتدددددب 

 االستشارية والنقابات والجهات المسؤولة.

الخطس المرورية للمدينة بحيث تراعي حركدة المشداة وتحترمهدا وتسدمح بحركدة  تعديل -
 متواصلة وآمنة لهم.

 NGO'sنشدددددر ثقافدددددة االهتمدددددام بتنسددددديق شدددددوارع المديندددددة عندددددد المؤسسدددددات األهليدددددة  -
لالسددتفادة مددن مشدداريعهم الطارئددة بالحصددول علددى تمويددل مشدداريع تطويريددة للشددوارع 

مددع وجددود تنسدديق كامددل ومتواصددل مددع الجهددات بتنسدديقها وتزويدددها بعناصددر بصددرية 
 المسؤولة ليكون ذلك  من سياسات وآليات وا حة ومحددة مسبقًا.

االسددتفادة مددن تجددارب البلدددان األخددرى فددي و ددع الحلددول والمقترحددات لتنميددة البيئددة  -
 البصرية للمدينة وخاصة للمناطق العمرانية المكتظة بالسكان.

هدا مدن عناصدر عمرانيدة ومعماريدة فدي وا عطائهدا االهتمام بتقاطعات الطدرق ومدا حول -
 أولوية ألهميتها ودورها الكبير في تحسين الصورة الذهنية عند المستخدمين.
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 المراجع
 أواًل: المراجع العربية

االعتبـــارات البيئيـــة فـــي تخطـــيط محـــاور الحركـــة بالمـــدن  إبدددراهيم  محمدددد عبدددد البددداقي  -
ــدولى العلمــى ا ــة و التخطــيط الجديــد  فــي مصــر، المــؤتمر ال ــانى للسندســة المعماري لث

 .2008جامعة عين شم"   -كلية الهندسة  - العمرانى

العالقـــة التبادليـــة بـــين اســـتعماالت األراضـــي وشـــبكة   مصدددطفى عبدددد الجليدددلإبدددراهيم   -
مجلة المخطس والتنمية العدد   منطقة الدراسة مدينة النجف األشرف -الحركة والطرق 

(19)  2008. 

دار   التصـميم والتخطـيط السندسـي للطـرق الحضـرية والخلويـة أحمد ل خليأبو أحمد   -
 .2001  الراتب الجامعية

فلسدطين:   )المجلدد الطبعدة الثانيدة(القواعد المنسجية لبنـاء االسـتبيان   زيدادالجرجاوي   -
 .2010  مطبعة أبناء الجرا 

  داخـل المدينـةفسم المالحة الحضرية: إيجـاد الطريـق  السيد  عبد البصير عبد الرحيم  -
 .2010جامعة عين شم"   -كلية الهندسة 

  سدوريا تكـوين الصـور  الذهنيـة للشـركات ودور العالقـات العامـة فيسـا.  صدالحالشيخ   -
2009. 

مدددؤتمر العمدددل الهندسدددي االستشددداري   التخطـــيط الحضـــري واإلقليمـــي  محمددددالطعددداني   -
 .2009  ةالثالث في فلسطين. عمان  األردن: جامعة العلوم التطبيقي

 .د": مطبعة دار األيتام اإلسالميةالق تاريخ غز . . عارفالعارف   -

  فلسدددددطين: الجامعدددددة غدددددزة  تخطـــــيط المواصـــــالت الحضـــــرية  محمدددددد علددددديالكحلددددوت   -
 .2006  اإلسالمية غزة

  مشــاكل وتوصــيات -حالــة الطــرق المروريــة فــي قطــاع غــز    محمددد علدديالكحلددوت   -
 .2009 : جامعة الملك سعودالسعودية  طيسمجلة العمارة والتخ

 .1987  ة: الهيئة المصرية العامة للكتابالقاهر  .غز  وقطاعسا  سليم عرفاتالمبيض   -
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 .2006  غزة: بلدية غزة ،أنظمة البناء والتخطيط في مدينة غز   نهاد محمودالمغني   -

 .2014، مخطط مدينة غز   بلدية غزة -
ديد تصميم طـرق السـيارات وأمـاكن مباديء عمار  البيئة في تححمادي  طالل حسن   -

جامعددة أم   المملكددة العر يددة السددعودية  المشــا  فــي النســيج العمرانــي للمــدن الســعودية
 .2009القرى  

 .1994  القاهرة  تخطيط المدن والقرى   فاروق عبا"حيدر   -

فلسددددطين: الجامعددددة غددددزة    محاضــــرات مســــاق الحفــــا  المعمــــاري   حسددددام الدددددينداود   -
 2007  ةغز  –اإلسالمية 

  عمان: دار صدفاء للنشدر األردن  مباديء تخطيط النقل الحضري   عليزين العابدين   -
 .2000  والتوزيع

ــة   محمددد أحمدددسددليمان   - ــة )دراســة حال ــة العربي ــة البصــرية للمدين ــل البيئ مــنسج لتجمي
 2003  الكويت  مدينة الكويت(

. مسـاجد فـي قطـاع غـز أثر التصـميم العمرانـي علـى تفعيـل دور ال  زياد محمدشحادة   -
 .2010  غزة  فلسطين: الجامعة اإلسالمية  رسالة ماجستير

، القضــية الفلســطينية خلفياتســا التاريخيــة وتطوراتســا المعاصــر   محسددن محمدددصددالح   -
 .2012  مركز الزيتونة للدراسات واألبحاثلبنان:  -بيروت 

 .1997  ة الرنتيسيغزة: مطبع  مدينة غز  دراسة في جغرافية المدن  رائدصالحة   -

إدار  التخطـيط العمرانـي فـي األراضـي الفلسـطينية المحتلـة )  علدي شدعبانعبد الحميدد   -
ـــات المســـتقبل ـــع وتطلع ـــين تحـــديات الواق الملتقدددى العر دددي الثددداني حدددول إدارة المددددن   ب

  ة اإلداريددة  جامعددة الدددول العر يددةمصددر: المنظمددة العر يددة للتنميدد -الكبددرى. االسددكندرية 
2005 

مفسومــه  -البحــث العلمــي   كايدددعبددد الحددق  و عبددد الددرحمن وعددد"  ذوقددان بيدددات  ع -
 .2001  عمان: دار الفكر للنشر والتوزيع  هوأدواته وأساليب

  كتـــاب تخطـــيط الطـــرق والنقـــل والمـــرور فـــي المدينـــة  حسدددنفدددؤاد  أحمدددد و عفيفدددي   -
2006. 



 

 

 

119 

  مدينة غزة(-دور محاور الحركة والنهايات البصرية في تشكيل الصورة الذهنية للمدينة )حالة دراسية   

ـــنمط التخطيطـــي الشـــبكي لمخططـــا  عصدددام الددددين محمددددعلدددي   - ت تقســـيمات تقيـــيم ال
 .2007  مصر  32ة المنصورة عدد جامع -مجلة كلية الهندسة  ،األراضي

 .2002  القاهرة: مطبعة الزهراء .مقدمة في التصميم العمراني  أحمد محمدعوف   -
التلـوث البصـري وتـأثيره علـى سـلوكيات  عيد  يوهانسن يحيى  والحسيني  عمدر محمدد  -

قسدم التخطديس العمراندي  كليدة الهندسدة  ، العامـةاإلنسان واستيعابه للفراغـات العمرانيـة 
 .2010جامعة عين شم"  

 .2009  كتاب تخطيط النقل الحضري   محمود حميدانقديد   -

 –المجـاور  السـكنية: النظريـة  عصام عبد السالمعبد العزيز  و عبدالرحيم قاسم قناوي   -
ة القداهرة: مجلد (.132-127مؤتمر األزهر الهندسي الددولي التاسدع )الصدفحات   الواقع

 .2007  جامعة القاهرة  -كلية الهندسة 
ـــد  ومشـــكلة االســـكان الحضـــري   حفيظدددي ليليددداليليدددا   -    رسدددالة ماجسدددتير المـــدن الجدي

 .2009  الجزائر: جامعة منتوري 

 .2010  توظيف االتصال لتحسين الصور  الذهنية للمنظمات  مجلة التدريب والتنمية -

  دليــل تصــميم الشــوارع الحضــرية فــي أبــوظبيي  مجلدد" أبددو ظبددي للتخطدديس العمراندد -
2012. 

  رسددالة ماجسددتير  الطــابع المعمــاري والعمرانــي لمدينــة غــز   عبددد الكددريم حسدنمحسدن   -
 .2000  القاهرة  مصر

رام هللا:   كتــــاب فلســــطين االحصــــائي الســــنوي   PCBSمركددددز اإلحصدددداء الفلسددددطيني  -
PCBS  2013. 

: وزارة التخطدديس غددزة  خطــط السيكلــي لمدينــة غــز الم  وزارة التخطدديس والتعدداون الدددولي -
 .1995  والتعاون الدولي

 .2014  غزة  فلسطين ،المخطط اإلقليمي  حكم المحليوزارة ال -

 Theترجمددة عددن كتدداب  الصــور  الذهنيــة للمدينــة،  صددال  الدددين محسددنيوسددف   -
Image of The City  1983. 
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 جنبية: المراجع األثانياً 
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London, 1898. 

- Lillebye, Einar, Architectural and functional relationship in 
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- Municipality of Gaza (MOG, Specific Plan of Gaza City, 

Palestine: MOG, 1996. 



 

 

 

121 

  مدينة غزة(-دور محاور الحركة والنهايات البصرية في تشكيل الصورة الذهنية للمدينة )حالة دراسية   

 مواقع االنترنت: لثاً ثا

- http://ocw.mit.edu/ans7870/11/11.001j/f01/lectureimages/6/image

6.htm, 2014. 

- Andrey Petrov, http://www.knightfrank.ru/summary/2007-04/eng, 

2007. 

- Google-Map, https://maps.google.com/., 2014. 

- Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Linear_city, 2014. 

-  Wikipedia , http://en.wikipedia.org/wiki/Neighbourhood_unit, 

2014. 

- World Maps,  

http://es.justmaps.org/mapas/latinoamerica/brazil/brasilia.asp , 2014. 

-  The Cyprus Tree , www.thecyprustree.wordpress.com, 2014. 

- Cesar Abeid,  http://www.houseplanninghelp.com ./House 

Planning Help, 2013. 

وفا –سطيني مركز المعلومات الوطني الفل - , /http://www.wafainfo.ps, 2015 
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 : االستبانة الخاصة بالمستخدمين1ملحق رقم 
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 الباحث: أحمد راغب المغاري  

 الموضوع
 ماجستير هندسة معمارية –استبيان لبحث علمي 

ركــة والنسايــات البصــرية فــي تشــكيل الصــور  الذهنيــة للمدينــة دور محــاور الحأعدد هددذا االسددتبيان بهددف دراسددة 
   لنيل درجة الماجستير في الهندسة المعمارية بالجامعة اإلسالمية بغزة.حالة دراسية( –)مدينة غز  

وتدددم اختيدددار هدددذا المو دددوع لمعرفدددة مددددى دور محددداور الحركدددة )الشدددوارع والطدددرق والممدددرات( والنهايدددات البصدددرية 
 مباني وعناصر مميزة( في تحقيق سهولة في فهم المدينة )المنطقة العمرانية(. )نصب تذكاري أو

 كجزء من أجزاء الدراسة الثالثة المراد عمل الدراسة عليها. الشمالي حي الرمالواختار الباحث  

خاندة يرجى التكرم واالطالع على هذ  االستبانة واإلجابة على أسئلتها بدقة ومو وعية وذلك بو دع إشدارة فدي ال
 التي ترونها تمثل رأيكم. 

 كافة البيانات والمعلومات المقدمة من قبلكم لن تستخدم إال ألغراا البحث العلمي فقط.

 وتف لوا بقبول فائق االحترام والتقدير

 الباحث/ أحمد راغب المغاري 

  االستبانة
 (/ حي الشيخ رضوان/ حي البلد  القديمة/حي التفاح)حي الرمال الشمالي

 

 معلومات عامة /ولاأل  القسم
 االسم )إذا رغبت(: .......................................................

 أنثى ذكر           الجن":        
 العمر: .....................................
 المؤهل العلمي: .............................

 .......................: ..............الحالية المهنة
 زائر دائم )شبه يومي(  مقيم )من سكان المنطقة(               العالقة بمنطقة الدراسة: 
                                                     زائر عادي ةمار بالمنطق 

 باستخدام مركبة                مشيًا على األقدام        : األحيان  أغلبالمرور بمنطقة الدراسة في 
 

 مالحظات التقييم )تعبئة االستبيان(
 .     ء إض ف  أ   الحظ ت    ه         أ          -

      ء      ة    ق  ف   ع     ال          ص ل إ ى     ج   قع  . -
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 بنود التالية الخاصة بشوارع المنطقة.تقييمي للما هو  القسم الثاني/
 عند المؤشر المناسب )√(وضع عالمة الرجاء  

   1 2 3 4 5 مالحظات
 

جداً 
فع 

مرت
كل 

بش
 

تفع
مر
كل 

بش
 

سط
متو

كل 
بش

 

ا 
خف
 من
شكل

 ب

جداً 
ا 

خف
 من
شكل

   ب

 
       يوجددددد صددددورة تخطيطيددددة وا ددددحة للشددددوارع فددددي هددددذ

  .1 المنطقة.

      .2 يمكن لزائر المنطقة الجديد فهم شوارعها بسهولة.  

 
     

تسدددددداعدك بعددددددض المبدددددداني والعناصددددددر المهمددددددة فددددددي 
  .3 أو معرفة المنطقة. الحركة وسهولة التوجيه

 
     

يوجد عناصر )منشآت/مباني/عناصدر( علدى جدانبي 
  .4 شوارع المنطقة ال تشجع على المشي.

 
     

يمكددن بسددهولة تمييددز الشددوارع الرئيسددية عددن الشددوارع 
  .5 الفرعية في هذ  المنطقة.

 
     

هنددددداك فصدددددل وا ددددددح بدددددين حركددددددة المشددددداة وحركددددددة 
  .6 المركبات في هذ  المنطقة.

 
     

تشددعر باألمددان أثندداء تحركددك مشدديًا علددى األقدددام فددي 
  .7 شوارع المنطقة.

 
     

يتددوفر أثدداث للشددوارع مثددل: التشددجير واإلنددارة وأمدداكن 
جلددددو" ونصددددب تذكاريددددة بشددددكل كددددافي وجددددذاب فددددي 

 المنطقة.
8.  

 
     

يوجددددد أنشددددطة تجاريددددة علددددى جددددانبي الشددددوارع داخددددل 
  .9 المناطق السكنية في المنطقة.

 
     

يوجدددد تخصدددل فدددي األنشدددطة التجاريدددة فدددي شدددوارع 
مثددددال شددددارع يحتددددوي فقددددس علددددى محددددالت  المنطقددددة.

 مالب" فقس.
10.  

      .11 هل هناك التزام بقوانين تنظيم البناء في الحي.  

 
     

مميددددز للمنطقددددة يميزهددددا عددددن المندددداطق يوجددددد طددددابع 
  .12 األخرى في المدينة.

 
     

تقاطعددددات الطددددرق فددددي الحددددي لهددددا دورًا ايجابيددددًا فددددي 
  .13 تحديد الشكل البصري للحي.

 
     

أهميدددة فدددي تعزيدددز  وارعتمثدددل الزيدددادة فدددي عدددرض الشددد
  .14 جمال المنطقة.

 
     

عددروض الشددوارع فددي المنطقددة تسددمح برؤيددة بصددرية 
  .15 وا حة لما هو على جانبي الطريق.
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 .ما مدى أهمية العناصر التالية في تحديد مالمح أي منطقة عمرانية وتميزها عن غيرها /لثالقسم الثا
 عند المؤشر المناسب )√(الرجاء وضع عالمة  

   1 2 3 4 5 مالحظات
 

 ج
بير 

ة ك
همي

أ
داً 

 

بير 
ة ك

همي
 أ

طة
وس
 مت
مية

 أه

يلة
 قل
مية

 أه

هم
د أ
وج
ال ي

ية
   

       شكل وواجهات المباني على جانبي
 الشوارع

1.  

      2 ارتفاعات المباني.  

      3 تشطيبات المباني الخارجية.  

 
     

المباني عند تقاطعات الشوارع في 
 المنطقة يزيد من أهميتها ومدلولها

4.  

      5 األهمية التاريخية للمباني.  

      مباني مميزة ذات بعد بصري  وجود
 وا ح

6.  

      7 حجم المبنى.  

      8 وظيفة المبنى.  
 

 .من ناحية بصرية ما مدى أهمية وجود العناصر/الخصائص التالية في شوارع أي منطقة عمرانية /رابعالقسم ال
 عند المؤشر المناسب )√(الرجاء وضع عالمة  

   1 2 3 4 5 مالحظات

بير  
ة ك

همي
أ

 ج
 

داً 
 

بير 
ة ك

همي
 أ

طة
وس
 مت
مية

 أه

يلة
 قل
مية

 أه

مية
 أه
وجد

ال ي
   

      1 عروض الشوارع.  

       2 تصميم المباني المطلة على الشوارع.  

       عددددددددددروض األرصددددددددددفة المخصصددددددددددة للمشددددددددددي
 ومالءمتها للمشي 

3.  

      4 التشجير في الشوارع.  

      5 اإلنارة في الشوارع.  

      6 نظافة وتبليس األرصفة في الشوارع.  

       7 تصميم تقاطعات الطرق.  

      8 أماكن الجلو" على األرصفة.  

      9 إشارات المرور.  

      10 تنسيق يافطات اإلعالنات.  
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أهم الشوارع والمنشآت الرجاء رسم مخطط توضيحي )كروكي من الذاكر ( للمنطقة موضحًا عليسا  /خامسالقسم ال
 )باالستعانة بالتقاطعات الموضحة(والمباني من وجسة نظري. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التشريعي

تقاطع شارع النصر مع الوحدة 
 ()مفترق أبو طالل

تقاطع شارع 
فلسطين مع 
 عمر المختار

تقاطع شارع 
 فلسطين مع الوحدة
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 تخصصين: االستبانة الخاصة بالم2ملحق رقم 
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 الموضوع
 ماجستير هندسة معمارية –استبيان لبحث علمي 

حــاور الحركــة والنسايــات البصــرية فــي تشــكيل الصــور  الذهنيــة للمدينــة دور مأعدد هددذا االسددتبيان بهددف دراسددة 
   لنيل درجة الماجستير في الهندسة المعمارية بالجامعة اإلسالمية بغزة.حالة دراسية( –)مدينة غز  

وتدددم اختيدددار هدددذا المو دددوع لمعرفدددة مددددى دور محددداور الحركدددة )الشدددوارع والطدددرق والممدددرات( والنهايدددات البصدددرية 
 ذكاري أو مباني وعناصر مميزة( في تحقيق سهولة في فهم المدينة )المنطقة العمرانية(.)نصب ت

 . حسب رأيكميرجى التكرم واالطالع على هذ  االستبانة واإلجابة على أسئلتها بدقة ومو وعية 

 كافة البيانات والمعلومات المقدمة من قبلكم لن تستخدم إال ألغراا البحث العلمي فقط.

 قبول فائق االحترام والتقديروتف لوا ب

 الباحث/ أحمد راغب المغاري 
 

 معلومات حول البحث العلمي حسب وجسة نظر الباحث /ولالقسم األ 
النقدل اآلليدة أو المشداة. محداور  لحركدة الحاملدة والفرعيدة الرئيسدية الشدرايين هدي تلدك محـاور الحركـة أو شـبكة الطـرق أو الشـوارع تعريـف شـبكة

فقددس الشددريس المرصددوف والددذي يسددتخدم لحركددة النقددل فقددس بددل يمتددد ذلددك الوصددف ليشددمل الددر س الددوظيفي ألجددزاء المدينددة ومددد شددبكات الحركددة ال تعنددي 
وتعتبددر محدداور الحركددة عنصددر مددن عناصددر الترفيدده مددن خددالل ومددا تحتويدده تلددك المحدداور سددواًء مددن ناحيددة ماديددة أو معنويددة البنيددة التحتيددة مددن خاللهددا 

 .Landscapeميل تجالتوفير عناصر 
بأنهددا تلدددك التصددورات واالنطباعددات وكددذلك أحاسدددي" الحركددة التددي يسددتنتجها السدددكان والمسددتخدمين عددن تلدددك  تعريــف الصــور  الذهنيـــة للمدينــة

ة سدواًء كاندت هدذ  المدينة  حيث تلعب مسارات الحركة والمناطق العمرانية المفتوحة والنهايات البصدرية دورًا هامدًا فدي تكدوين صدورة متكاملدة عدن المديند
 الصورة إيجابية أو سلبية.

 

 معلومات عامة /ثانيالقسم ال
 االسم: .......................................................

 أنثى ذكر           الجن":        
 .......العمر: .....................................

 .....................المؤهل العلمي: ...............
 : .....................................الحالية المهنة

 

 مالحظات التقييم )تعبئة االستبيان(
      ء إض ف  أ   الحظ ت    ه        . -

      ء      ة    ق  ف   ع     ال          ص ل إ ى     ج   قع  . -
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رية ومعرفتي بأحياء مدينة غز  رتب األحياء األربعة التالية حسب حسب رؤيتي التخطيطية والبص /ثالثالقسم ال
 أعلى مرتبة 4أقل مرتبة و 1مع العلم بأن  4وحتى رقم  1الرجاء و ع رقم من   البنود.

البلد   التفاح
 القديمة

الشيخ 
 رضوان

الرمال 
 الشمالي

  البند

  .1 توفر مسارات حركة آمنة للمشاة في الحي.    

  .2 م الهرمي لمحاور الحركة في الحي.و و  التدر     

  .3 عروض الشوارع مناسبة للخدمات المطلة عليها في الحي.    

  .4 االلتزام بقوانين تنظيم البناء في الحي.    

  .5 تأثيث الشوارع في الحي.    

وجود عناصر بصرية مميزة وذات خصائل عمرانية     
 .إ ج    وشكلية 

6.  

ات خصائل تخطيطية وجود تقاطعات طرق آمنة وذ    
 . إ ج    وا حة 

7.  

  .8 كثافة الحركة المرورية في الحي.    

  .9 كثافة حركة المشاة في الحي.    

 

ــة  /لرابــعالقســم ا حســب رؤيتــي ومعرفتــي كيــف ترتــب درجــة مفسوميــة ووضــوح الصــور  الذهنيــة لألحيــاء العمراني
أقدل مرتبدة  1مع العلم بأن  4وحتى رقم  1و ع رقم من الرجاء  مع كتابة أي مالحظات تراها مناسبة األربعة السابقة؟

 مع و ع مالحظات ان أمكن. أعلى مرتبة 4و
 

 )           (          حي الرمال الشمالي 
 

 (       )           حي الشيخ رضوان 
 

 (      )             حي البلد  القديمة 
 

 (      )                  حي التفاح   
 اتالمالحظ

............................................................................................................................. ..................
............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 
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انيـة سـواًء كـانوا مـن سـكان كيف يمكن تحسين الصور  الذهنيـة عنـد المسـتخدمين للمنطقـة العمر  /لخامسالقسم ا
 المنطقة أو من المارين بسا.

 

............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 
.......................................................................... .....................................................................

............................................................................................................................................... 

 
 

 الباحث/ أحمد راغب المغاري 
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