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ج  

  اإلھداء
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 اعليه نتهال من بحر المعرفة حتى آخر نفـس،، التي حثتني على اإل)نجوى( إلى روح عمتي

  .رحمة اهللا

الليالي، وتعبت طلبا إلى من تنفجر من بين يديها ينابيع المحبة والحنان، إلى من سهرت 

  .لراحتي، إلى من إذا لمستني وعانقتني أنستني همي، أمي الحبيبة

العين التي سهرت الليالي تعمل  إلى ...ذبل يإلى القلب الذي ال ... إلى معنى الوفاء واإلخالص 

  تعجز عن كتابة تعّبر عن شكري إن األقالم، تعب أو عجز أو ملل، دون دون كلل

  االدني هذه أبي فأنا ال قيمة لي في باختصار إن لم تكن، الفضل العظيم اوامتناني على هذ

إلى من ترعرعت في وسطهم، وشاركوني أحزاني قبل أفراحي، إلى من أحبهم كثيرا، ولن 

  .نضال وجميل وأحمدي انو إخو لما ولينا أستطع أن أعبر عن حبي لهم مهما حاولت،  أخواتي

اآلخر، وقضيت معهم أجمل سنوات عمري، إلى من  إلى من اسميهم توأم روحي، ونصفي

  .يرسمون البسمة على وجهي، والضحكة في عيوني، أصدقائي

إلى أخي الذي لم يشأ القدر أن تلده أمي، ولكنه مثل من ولدت، إلى من استحق لقب الصديق 

  .راشد عبد العزيز بجدارة، صديقي العزيز

  

  محمد طالل
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  التقديرشكر وال
  

انه وتعالى أوالً، بأن أعانني ووفقني، ووهبني نعمة العلم في إتمام هذه الرسالة أشكر اهللا سبح

  .ونيل درجة الماجستير في التخطيط الحضري واإلقليمي

  

وأتقدم بخالص الشكر وعظيم االمتنان إلى مشرفي األكاديمي حضرة الدكتور محمد عطا 

رشاده المتواصل، كما ال يوسف، الذي تفضل باإلشراف على هذه الرسالة، وعلى دعمه وإ

 سالم ذوابةلجنة المناقشة الدكتور الفاضل  إلىبخالص الشكر وعظيم االمتنان  أتقدم أن أنسى

لما قدماه لي من مساعدة، ونصح وتوجيه إلثراء هذه  علي عبد الحميدوالدكتور الفاضل 

  .الرسالة 

  

، لما ةلفاضل سهيل صالحكما ال أنسى أن أتقدم بجزيل الشكر وخالص العرفان من الدكتور ا

  .قدمه لي من مساعدة ومد يد العون في تحليل الدراسة

  

وأخيرا إلى كل يد كريمة ساعدت، أو أعانت، أو ساهمت، أو سهلت بصورة مباشرة، أو غير 

  .لها مني كل التقدير واالحترام والحب. إنجاز هذه الرسالةفي مباشرة 

  

  واهللا ولي التوفيق

  

  الباحث

  



ه 

   اإلقـرار

   :نا الموقع أدناه مقدم الرسالة التي تحمل العنوانأ

  مدينة طولكرمتحليل وتقييم التشويه البصري في 

  )مدينة طولكرموسط  – حالة دراسية(
  

أقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة إنما هي نتاج جهدي الخاص، باستثناء مـا تمـت   

ء منها لم يقدم من قبل لنيل أية درجة اإلشارة إليه حيثما ورد، وأن هذه الرسالة ككل، أو أي جز

  .علمية أو بحث علمي أو بحثي لدى أية مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى
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  مدينة طولكرمتحليل وتقييم التشويه البصري في 

  )مدينة طولكرموسط  – حالة دراسية(

  إعداد

  محمد طالل جميل خالد

  إشراف

  د عطا يوسفمحم. د

  الملخص

هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء ظاهرة التشويه البصري في مدينة طولكرم كمثال على 

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

ل واقتراح توصيات عالجية للمسؤولين في بلدية طولكرم والمؤسسات ذات العالقة، ومن أج

رصد مظاهر التشويه البصري في المدينة مع توثيقها بالصور تم تحقيق أهداف الدراسة، فقد 

والمخططات، وقام أيضاً بتصميم استبانة، وتم التأكد من صدقها وقياسها لظاهرة التشويه 

من المهندسين وغير المهندسين، ) 196(البصري، وتوزيعها على عينة طبقية عشوائية حجمها 

  :نتائج أهمها لباحث إلى وقد توصل ا

إن أهم العناصر الجمالية الواجب توافرها هي نوافير المياه، واإلنارة الليلية، وجدران  - 

  .العرض السينمائي

إن أكثر العناصر مساهمة في التشويه البصري هي أماكن عرض السلع والمظالت  - 

 .واألكشاك

 .دان جمال عبد الناصرهناك دور سلبياً لبلدية طولكرم في إعادة بناء وتخطيط مي - 

إن بسطات السلع، واالزدحام المروري، وضيق الشوارع هي من أكبر المشاكل  - 

 .والصعوبات التي تواجه مدينة طولكرم من الناحية التخطيطية والبيئية

هناك دور كبير جداً ملقى على عاتق بلدية طولكرم في إيجاد مواقف للسيارات، ووضع  - 

رع، وإزالة البسطات واألكشاك، ووضع سالت للنفايات، لوحات إرشادية، وإنارة الشوا



ع  

وتوحيد نمط اللوحات اإلعالنية، وترميم األبنية القديمة، وتحديد نمط ونظام لكل شارع، 

 .وإعادة تصميم وسط المدينة

  :وقد خلص الباحث إلى مجموعة من التوصيات منها 

انتشار ظاهرة التشويه  ضرورة إصدار القوانين والتشريعات المناسبة، للحد من زيادة - 

  .البصري، خاصة فيما يتعلق بقوانين البناء

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

ضرورة إعادة تصميم ميدان جمال عبد الناصر، لما يؤثر حالياً في دعم ظاهرة التشويه  - 

 .البصري

لة من التجانس والتناغم بين نوعي األبنية ضرورة ترميم المباني القديمة، لخلق حا - 

  .المنتشرين في المدينة
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  األولالفصل 

  مشكلة الدراسة وأهميتها

 مقدمةال 1.1

نمو المجتمعات اإلنسـانية   ومع والمدن، باختالف المجتمعات،تختلف مشكالت المدينة 

واجه سـكان المدينـة    ، فقدالبيئة الحضرية، ومع مرور المرء بمراحل الحضارة والتقدم وتطور

تقديم الخدمات العامـة مـن   في  قصورٍنتيجة ل م،وتشغل باله خواطرهمتؤرق  مشكالتصعابا و

باإلضـافة  تناسب هذه الخدمات مع الزيادة السـكانية و  تدنيالخ، و ...تعليمية وترفيهية وصحية

واتسـعت  ) المدن(ازداد التلوث وانحصرت الرفاهية داخل التجمعات السكانية الكبيرة لذلك، فقد 

، اقا فـي بعـض المنـاطق   اختن أنتجرقعة المدن وتالصقت األحياء وارتفعت كثافة السكان مما 

  ).1997وان، شر ،1994حماد، (وضع الحلول لهذا االختناق  وأصبح من الضروري بمكان

يشاهد من أعمال إنشائية من صـنع اإلنسـان    يمثل التشوه أو التلوث البصري كل ماو

اإلحسـاس   الناظر عند مشاهدتها ومع تكرارها ومرور الوقت على وجودها تفقد المشـاهد  تؤذي

 غير طبيعية تتنافر مع مـا  فوجودها يشكل مادة ملوثة ،الجمالية والصور الراقية للمنشآت بالقيم

وعـدم المحافظـة علـى     أسباب التشوه البصري إلى اإلهمال عودحولها من عناصر أخرى، وت

إلى جانـب   ورداءة التخطيط وهبوط المستوى الفني للتصميم ،وسوء االستخدامالمرافق العامة، 

التشـوه   نحسـار أو ا انتشـار دوراً هاماً فـي   الموارد المالية لعبتو ،ت خاطئةسلوكيا ممارسة

البصري  ، فإن التلوثمكانيات مادية متواضعةذات إو الضعيفة اقتصادياً ، فالدولالبصري للمدن

، وعلـى الوجـه   الوعي االجتماعي والثقافي لدى سكانها تردي يزداد في مدنها، ُيضاف إلى ذلك

في مدنها لوجود قوانين  يختفي البصري لوثالت ، فإنالقوي قدمة ذات االقتصادالمتفالدول  اآلخر

؛ الطيـاش،  2008إدلبي،  (من قبل سكان ذوي وعي اجتماعي وثقافي عال  وضوابط ملتزم بها

2005(.   

بالجمـال   وتكمن خطورة التشوه البصري في ارتباطها بالدرجة األولى بفقـد اإلحسـاس  

حتى أصبحت عرفـاً   ،وانتشارها صورة القبيحةباللية والرضا والقبول وانهيار االعتبارات الجما
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تباين أشكال المنشـآت بـين القـديم    تبدو مظاهر التشوه البصري في و، وقانوناً موجوداًبصرياً 

عـدم  يؤدي إلـى  و ،بين منشأ وآخر وتقنياته مواد البناءواختالف  ،والحديث في الموقع الواحد

 حيث إن التطور الهائل والسريع لمواد البناء وخصوصـاً المـواد   انسجام التصاميم مع بعضها،

التشطيب النهائي  وغير ذلك من مواد ،المستخدمة في تغطية واجهات المباني كالزجاج واأللمنيوم

في تحديد مواد التشطيب النهائيـة  دور تكلفة المادية لل ، كما أنأدى إلى تباين في شكل المنشآت

تضـفي   مواد تشطيب معينة استخدامفأحياناً يقف المال حائالً دون  ،لمنشأالعام ل التي تحدد الشكل

المبنى وهنا  هيتشوتساهم في ويفضل مواد أخرى أقل تكلفة وجماالً قد  ،على المبنى شكالً جميالً

ويضـاف  . للمبنـى جمالـه   يكمن دور المعماري المصمم في إقناع المالك باعتماد مواد تحقـق 

تم اعتمادهـا مـن قبـل    يمخالفة للواجهات التي  يناتنفيذ واجهات المبلمظاهر التشوه البصري 

فيقدم المعماري المصمم مع المشروع منظور للواجهة الرئيسـية  الهيئات المحلية مثل البلديات، 

لما تم اعتماده  من قبل البلدية لكن عند التنفيذ يقوم المالك بتنفيذ واجهة مخالفة تماماً مثالً لالعتماد

أو تأثيره على المبـاني  المبنى  تشويه االهتمام بما قد يسببه مندون  ،الشكل أو األلوانسواء في 

  .المجاورة

 إعطاء المجال األوسـع عدم غياب الجماليات في التصميمات الحديثة للواجهات وويبرز 

 .  كمظهر غير جمالي مؤٍذ للبصر ،لمواد البناء

اإلحسـاس   يؤدي إلى فقدان ،ميز للمدينةغياب الطابع العمراني والطابع المعماري المإن 

مالمـح التشـكيل الخـارجي     حيث إن الطابع هو حصيلة ،بالوحدة وبالقيم المشتركة بين المباني

وتـدعم قـدرة   . عن غيره من المباني السائد في مكان ما بحيث يعطي له شخصية موحدة تميزه

  .ومميزاته ومعرفة مصدرهوالتمتع بجماله،  المشاهد على إدراكه 

أدى القصور في تحقيق االحتياجات والمتطلبات المعيشية داخل الوحدات السكنية إلـى  لقد 

والفراغات الخارجيـة للمبـاني وتعـديل     قيام السكان بإجراء إضافات وتعديالت على العناصر

بمـواد  باجتهـادات فرديـة، و   ،أو إغالق البلكونات تفي موضع الفتحا واجهاتها سواء بالتغيير
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الوحدات السـكنية  الطابع المعماري األصلي لواجهات  مما أدى إلى تشويه ،ر مدروسةمختلفة غي

  .والمنشآت العمرانية

 مشكلة الدراسة 2.1

 واالقتصـادية تأثرت مدينة طولكرم، كغيرها من المدن الفلسطينية، باألوضاع السياسية 

األراضي،  واغتصابدن الم باقتحام، خالل السنوات السابقة، ممثلة االحتاللالناجمة عن ظروف 

فـي  سـوء  ووجدار الفصل العنصري، وما نجم عن ذلك من عشوائية في التطور العمرانـي،  

مما ينـتج   ،وتشطيب المباني وفق ذوق فردي، غير المنظم األراضي، والبناء العشوائي استخدام

الفلسطينية، في معظم المدن متشابه الحال  وهذاعنه ما يمكن تسميته بالتلوث أو التشوه البصري، 

فقدان النواحي الجمالية والبصرية والتشـوهات المعماريـة فـي مـداخل المدينـة       بالنسبة إلى

يعود هذا التشوه البصري في مدينة طولكرم إلى أسباب عديـدة  و.  وشوارعها ووسطها التجاري

 ،شوائيةغياب أنظمة التخطيط والتنظيم التي تحد من الع، ومتطورةالمنها القوانين واألنظمة غير 

 ،غياب التوزيع والتوازن الخدمي، وعناصر الجـذب البصـري والتجـاري   و ،تصرفوسوء ال

 .تردي المستوى الثقافي وغياب الوعي الجماهيري، ألهمية العناصر الجمالية والبصريةو

تعاني مدينة طولكرم من غياب التخطيط وخاصة فيما يتعلق بموضوع العناصر الجمالية 

المدينة التشوه البصري الناجم عن عشوائية البناء وعدم مراعاة الجوانب والبصرية، حيث يسود 

  . الجمالية والبصرية وعدم تطبيق األنظمة والقوانين والتشريعات ذات العالقة

التشوه البصري عوامل الهامة والتي تتعلق بتحليل  قضيةوتأتي هذه الدراسة لتعالج هذه ال

ات بهدف تحسين الصورة الجمالية والبصرية ومعالجة في المدينة ووضع بعض الحلول والمقترح

 االعتبارمع طبيعة المنطقة والمكان، ويأخذ بعين  يتالءمهذا التشوه البصري لمدينة طولكرم، بما 

طبيعة األبنية والخصائص الجغرافية، والبيئية، للمدينة، وبما ينسجم مع الثقافة العامـة للمجتمـع   

  .وجماليا اقتصادياالمدينة  الفلسطيني وبما يساهم في تسويق
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  الدراسة  آلية 3.1

  :أهدافها، من خالل اآللية اآلتيةتسعى هذه الدراسة إلى تحقيق 

دراسة التخطيط الحالي للمدينة، وإبراز نقاط الضعف والقوة في معالجة العناصـر الجماليـة    -

  .والبصرية للمدينة

  .رمتحليل وتقييم مسببات التشوه البصري في مدينة طولك -

 .تخطيط ينسجم مع األسس العلمية للتصميم الحضري باتجاهتقديم بدائل وحلول للواقع القائم  -

  .وضع الحلول والمقترحات التي تهدف إلى معالجة التشوه البصري في مدينة طولكرم -

  أهمية الدراسة 4.1

  :تستمد هذه الدراسة أهميتها من أهمية موضوع التلوث البصري، باإلضافة إلى 

  .تقديم مؤشرات حول عوامل التلوث البصري في مدينة طولكرم -

تزويد المسؤولين في بلدية طولكرم بواقع التلوث البصري في منطقة وسط البلـد، وميـدان    -

  .جمال عبد الناصر

تعتبر هذه الدراسة هي األولى من نوعها في فلسطين بشكل عام، وطولكرم بشكل خاص على  -

  .حد علم الباحث

المكتبة العربية والفلسطينية، بدراسة عن التلوث البصري، خاصة في شـح المراجـع   إثراء  -

  .والكتب التي بحثت في هذا الموضوع

 الدراسة معوقات 5.1

في ظل غياب التخطيط والتصميم العمراني السليم للمدن الفلسطينية وفي ظـل الظـروف   

ل تردي المستوى الثقافي وضعف السياسية ومعوقات االحتالل التي تعاني منها المنطقة، وفي ظ
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الوعي والمشاركة المجتمعية تجاه النواحي الجمالية والبصرية وأهمية الحفاظ عليها وإبرازهـا،  

العناصر المادية التي تساعد على خلق التوازن البصري والجمـالي،   إلىومع افتقار هذه المدن 

ـ  دم تـوفر مـوارد ماديـة    ومع عدم توفر مخططين في البلديات خاصة في مدينة طولكرم، وع

الجوانب الجمالية ومعالجة التلوث البصري فـي المـدن فـي     استثمارللتطوير يمكن أن يساهم 

  . التغلب على الكثير من هذه التحديات والسلبيات

  الدراسة حدود 6.1

هذه الدراسة الضوء على التشوهات البصرية في مدينة طولكرم، والتي تعاني مـن   تسلط

نظيم والعديد من المظاهر التي تؤثر على البعد الجمالي للمدينة في عدة مناطق سوء التخطيط والت

  : ما يليرئيسية وحيوية في المدينة ممثلة ب

  )منطقة ميدان جمال عبد الناصر(مركز المدينة  .1

  )السوق القديم(وسط مدينة طولكرم  .2

  محددات الدراسة 7.1

مركز مدينـة طـولكرم   اني منها تحديد مظاهر التشوه التي تعتقتصر هذه الدراسة على 

   :األمثلة على هذا النوع من التلوث ومن ،ووسطها

  .األبنية سواء من حيث الفراغات أو من شكل بنائها سوء التخطيط العمراني لبعض. 1

  .أعمدة اإلنارة في الشوارع ذات ارتفاعات عالية ال تتناسب مع الشوارع. 2

  .علي التشاؤمصناديق القمامة بأشكالها التي تبعث . 3

  .دهان واجهات المباني اختالف. 4

   .أجهزة التكييف على الواجهات. 5
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  .ةالمخلفات من القمامة في األراضي الفضاء وحول صناديق القمام. 6

   .مشروعات الترميم بالمناطق األثرية وعدم انسجام األجزاء الجديدة مع القديمة. 7

   .المباني المهدمة وسط العمارات الشاهقة. 8

   .وأشكالها وتصاميمها المتضاربة الالفتات ولوحات اإلعالنات المعلقة في الشوارع بألوانها. 9

  .ال حصر لها وغيرها من األمثلة األخرى التي وإخفائها، إقامة المباني أمام المناظر الجميلة. 10

  مصادر المعلومات 8.1

  :ترتكز الدراسة على مصادر المعلومات التالية

  لمكتبيةالمصادر ا. 1

 .وتشمل الكتب، المراجع، الرسائل الجامعية والدوريات التي تتعلق بموضوع الدراسة

 المصادر الرسمية .2

وتشمل البيانات والمعلومات الصادرة عن المؤسسات الرسمية مثل الجهـاز المركـزي   

  .لإلحصاء الفلسطيني، وزارة التخطيط، وزارة الحكم المحلي، بلدية طولكرم

 رسمية مصادر غير .3

  .وتضم النشرات والتقارير التي تصدر عن المؤسسات األهلية ومراكز البحوث

 المصادر الشخصية .4

الباحث بجمعها عبر المسح الميداني والمقابالت الشخصـية،   قامشمل المعلومات التي تو

إلى جانب خبرة الباحث من خالل تخصصه في مجال الفنون وعمله في مجال التصميم والديكور 

  .بمدينة طولكرمدعاية واإلعالن وال
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  الفصل الثاني

  اإلطار النظري والدراسات السابقة

لمدن، والدراسات السابقة يتناول هذا الفصل المفاهيم ذات العالقة بالتلوث البصري في ا

  .التي بحثت في موضوع التلوث البصري

  يالتلوث البصر 1.2

يقصد بالتلوث البصري جميع التشوهات الناجمة من األخطاء المعمارية والتنظيمية، 

والمخالفات المعمارية والعمرانية، باإلضافة إلى الظواهر التي تعتبر في حد ذاتها مظاهر سلبية 

ا، وغالبا ما تكون لها تأثيراتها السيئة على البيئة والمجتمع، فبينما تقتصر تسيء إلى ما حوله

كلمة تشوه على األخطاء المعمارية التي ترتكب بحق األبنية ألسباب قد تكون اقتصادية، أو 

  .اجتماعية، أو ثقافية، فإن كلمة تلوث تشمل أشياء ومفاهيم أعم وأشمل كما ورد في التعريف

بأنه كل ما يتواجد من أعمال من صنع اإلنسان تؤذي الناظرين ) 40ص(ويصفه عيد 

من مشاهدتها وتكون غير طبيعية ومتنافرة مع ما حولها من عناصر أخرى فهي ملوثة للبيئة 

  .المحيطة

تشويه ألي منظر تقع عليه عين  التلوث البصري) 1، ص2008(فيما يعتبره إدلبي 

من أنواع انعدام  بأنه نوعاًً ويوصف أيضاًً. نفسيعند النظر إليه بعدم ارتياح  اإلنسان يحس

 ،أو أرصفة ،طرقاتأو  ،أبنية يحيط بنا من يءأو اختفاء الصورة الجمالية لكل ش التذوق الفني،

  .غيرها وأ

وقد ينشأ تلوث بصري أو خلال بصريا، بسبب اختالف الطابع العام لمبنى عن آخر، 

 ).3ص  ،1997اسكيف، (لمشاهد وتكوين عدم اتزان نفسي أو جمالي في نفس ا

التلوث البصري بانهيار االعتبارات الجمالية في بعض المدن ويظهر ذلك  الباحثويربط 

بوضوح شديد لألسف في المدن الفلسطينية، نتيجة تيار جارف من اإلهمال المتراكم مما نتج عنه 
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بحكم تعود العين  فقدان اإلحساس بالجمال، وقبول الصورة القبيحة وانتشارها والتي أصبحت

  .عليها عرفا وقانونا

   مظاهر التلوث البصري 1.1.2

هـذه  تنقسم تكثر مظاهر التلوث البصري في المدن عامة، والمدن الفلسطينية خاصة، و

في أسبابها إلى نوعين، أولهما فيزيائي بفعل األبنية والتخطيط، والثاني سـلوكي مـن    المظاهر

  :لتلوث البصري الفيزيائيةخالل تصرفات األفراد، ومن مظاهر ا

  .الفراغات أو من شكل بنائها سوء التخطيط العمراني لبعض األبنية سواء من حيث. 1

  .عمدة اإلنارة في الشوارعألعالية الرتفاعات اال. 2

   .األجزاء الجديدة مع القديمة مشروعات الترميم بالمناطق األثرية وعدم انسجام. 3

   .وسط العمارات الشاهقة اتأو حفري مباني مهدمةانتشار . 4

  .البحر أو أي مكان توجد به مياه: إقامة المباني أمام المناظر الجميلة وإخفائها مثل. 5

  .سوء تخطيط المساحات والفراغات التي تحيط بالمدينة. 6

  .حجب الرؤية للمناظر الطبيعية . 7

  ).    1، ص2008إدلبي،  (تقلص المساحات الخضراء بصورة تفقد المنطقة جاذبيتها ورونقها. 8

  :وأما مظاهر التلوث البصري السلوكية، فيمكن أن تتمثل في 

   .اإلحساس بالحرارة مما يؤدي إلى زيادة واأللمنيوماستخدام الزجاج . 1

  .وعدم تناسقها اختالف دهان واجهات المباني،. 2

   .أجهزة التكييف في الواجهاتزرع  .3
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  .امتناسق مظهره غيرالسيارات المحملة ببضائع وجود . 4

  .بألوانها المتضاربة الالفتات ولوحات اإلعالنات المعلقة في الشوارع. 5

  .، وانتشار القمامة خارجهاصناديق القمامةانتشار عشوائي ل. 6

أن الطرق المزدحمة بالسيارات، والسيارات المتجمعة ) Jones, 2006(واعتبر جونز 

بنية التي ُأستخدمت مواد سيئة في بنائها، واألسوار في مركز تجاري، والسيارات المحطمة، واأل

المحاطة بالسياج، واألكواخ القديمة، والكتابة على الجدران، تمثل مظاهر تلوث بصري في مدينة 

  . سيدني في استراليا

 Visual(ووجد فريق المحافظة على المناظر الطبيعية والحماية من التلوث البصري 

Pollution and Scenic Preservation Task Force, 2008 ( أن تأثيرات التلوث البصري

في مدينة سان دييغو قد غطت مساحة شاسعة من المدينة، بفعل األبراج العالية، والتي قضت 

  .على المشهد الجمالي للمدينة أو ما يحيط بها من مناظر طبيعية خالبة

ي مدينة دمشق، أن في تحقيق أجرته على مظاهر التلوث البصري ف) 2008(ورأت بكرو 

النظافة هو أخطر مظاهر التلوث البصري على المدينة من حيث االتساخ الواسع ألبنيتها والعديد 

  . من شوارعها، مما يفقد المدينة جمالها وأصالتها

  التلوث البصري افتقاد للذوق 2.1.2

ألنه  يققياسه وتقييمه بشكل دق ويصعبمن أصغر الملوثات البيئية،  التلوث البصريُيعد 

  . يتطلب ثقافة عالية ووعياً بيئياً وعيناً مدربة على الرصد

التلوث البصري هو افتقاد للجمال والذوق العام، أن ) 1ص ،2008(ويعتبر إدلبي 

االستعمال والتخطيط والتصميم العمراني، وللسلوكيات االجتماعية  ونتيجة لإلهمال وسوء

 م الثالث، نتيجة للتعداد السكاني الكبير، ونقصالخاطئة، وخاصة في دول العال واالقتصادية

التلوث من تشابك  الموارد االقتصادية، وقلة الوعي االجتماعي والثقافي للسكان، ويظهر هذا
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الفوضى مما يسبب عدم التناسق في  المشاهد داخل المكان بحيث أصبحت الجماليات منسقة مع

لنظر، لذلك البد من السعي لخلق نوع من أمام ا الرؤية، ويؤدي إلى بعثرة المناظر الجميلة

  .هالعمراني ومقوماته وأسس الوعي العام لمفهوم الجمال

نمو ظاهرة التلوث البصري في أكثر  ويعتبر الركود االقتصادي من أهم األسباب في

المستوى المعيشي يؤدي إلى  ، ألن تدنيالفقيرة المدن العربية، وتزداد خصوصاً في األحياء

العمرانية، إضافة إلى استخدام ذوي  ى إنجاز المباني، وفوضى في الفراغاتانخفاض مستو

التنفيذ بغرض التباهي مما يتعارض مع الطابع العام  الدخول المرتفعة أشكال ومواد مبهرة في

ويؤدي النعكاسات مسيئة للطابع العام للمدينة مما يسهم في فقدانها  سواء للمبنى أو للمنطقة،

وراء  هناك أسباب اجتماعية وبيئية تكمن في سعي بعض الفئات االجتماعيةو. الخاصة هويتها

السكان يقومون  الخصوصية التي تفتقدها معظم األبنية السكنية الحديثة، مما يجعل بعض

كما . الخ.. لشوارع المدينة بممارسات مثل وضع ستائر على الشرفات، وإهمال النظافة العامة

األفراد وإهمالهم  أتي كنتيجة لقلة الوعي لدىر التلوث البيئي، فهو يفي انتشا يساهم قصور الثقافة

التشريعات، ووجود قوانين وأنظمة تسمح  لالعتبارات الجمالية لمدنهم، إضافة إلى قصور في

غرامة مالية، وعدم االنتباه لألخطاء التي ال يحاسب عليها  بالمخالفات أو بتسويتها مقابل دفع

  .)2008 ،إدلبي (القانون

  الذهني رالتصو 3.1.2

 لدى األفراد،الذهنية  ةللتعبير عن الصور ةالذهني في العمار يستخدم مفهوم التصور

  .مستقبال بإنشائهاالتي يرغبون  أو ةعن البيئة المحيطة بهم سواء كانت الموجود وكذلك للتعبير

لتي تشكل فراد لسلوكهم وخبراتهم المتراكمة واالذهني يعني كيفية تنظيم األ التصورف

وهم يدركونها عن . ساسية لصورة ذهنية عن بيئتهم العمرانية التي يرغبون بتشكيلهاأ قاعدة

  .)3، ص الجباوي(طريق حواسهم لذلك 
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  :ور الذهني والمراحل التي يمر بهانمو التص

دورا مهما في  اإلنسانعند  وخاصة حاستي البصر واللمس اإلنسانيةتلعب الحواس 

النسيج ، والفراغ ، والكتلة البنائيةبأنواعه الثالث نية عن النتاج المعماري الذه ةتشكيل الصور

  .العمراني

  : ثالثة مراحلعلى تتم عملية التصور الذهني و

الذهنية عند  الصورةن هي العلم بالشيء أي ما هو الشيء الذي يكّو: األولىالمرحلة  .1

  .فراغ مفتوح ، أومجموعة من الكتلأو يكون كتلة بنائية،  وقد اإلنسان،

 األحكام إصدارمن خالل  تبدأ، ه، وهي عملية إدراكيةفهم الشيء وتقييم: المرحلة الثانية .2

 .الذوقية عن ذلك الشيء

. مع رغبات المستفيد يتالءمتنقيح الصورة عن طريق تشذيبها بما  أو إنتاج: المرحلة الثالثة .3

  .)7، صالجباوي( الذهنية الجديدة الصورةتنتج  هوعلي

  األبعاد البصرية واإلدراكية 4.1.2

 يعتبر البعد البصري أحد األبعاد التخطيطية الهامة في تشكيل المدن، وفي صياغة

الخ، وقد تطور مفهوم البعد البصري عبر مراحل ... فراغاتها الحضرية من شوارع وساحات 

نماذج المختلفة كبيرة بين تشكيالت ال، ومع الفروق التوافقت وتواكبت مع التطور التاريخي للمدن

وما ارتبط من تطورات على نظريات التخطيط خصوصا من الناحية التاريخية والفنية، ، للمدن

عالقة بالحركة  ، فالتطور األول ذو عالقة بعصر النهضة، أما التطور الثاني فلهالحضري

  .الوظيفية الحديثة

خطيط وإنما نمت لم تكن مسبقة الت) 1994( الذيابكما ذكرها  مدينة العصور الوسطىف

   .هو أقل ترابطا من نمط هندسي مسبق التخطيط والتشكيللها نموا عضويا، وإن الناتج النهائي 
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إنشاء خطوط قوى تحدد  وقد اتضح ذلك في نمو مدينة روما، والتي نُظمت من خالل

 ،القديمة العالقة المتبادلة بين هذه الخطوط وتفاعلها مع البنية، وقد أنشأت الجذب بين نقاط مميزة

العنصر المسيطر في العمل المعماري، وهنا  أصبحت تمثلوالتي  ،سلسلة من القوى التصميمية

  ).Bacon،1975 ( خط قوة وليس شكل حجمي في أنهعنصر التماسك يكمن 

) Aesthetics(الفترة والجماليات  تلكالوعي لألبعاد البصرية في تخطيط المدن خالل  إن

اإلطار والمضمون شكل أسس المعالجة المعمارية لهذه المشاكل في التي تم صياغتها في هذا 

   .القرون التي تلت ذلك

  اإلدراك البصري 5.1.2

عملية اإلدراك البصري هي احد المراحل التي تحكم سلوك اإلنسان، فالعملية النفسية  إن

 :عمليات هـي من خالل ثالث . بيئتهالفهم لتلعب دورا وظيفيا في مساعدة اإلنسان على التكيف و

  .هو عملية استقبال للحصول على المدخالت: اإلدراك. 1

التذكر، وهي عملية وظيفية للحصول على المخرجات وتشمل هذه العملية التفكير، : المعرفة. 2

  .والشعور

  ).lang ،1974(" الناتج في تصرفات اإلنسان وتفاعله مع بيئته  هو : السلوك الفراغي. 3

أحد العمليات الهامة التي يجب اإللمام  هو) 1994(ي الذياب البصري في رأ اإلدراكو

، فالمهندس نالمعمارييبمعطياتها من قبل المخططين والمصممين الحضريين وباألخص 

فعمله في أي حال من األحوال محدد بشكل كبير  ،المعماري هو بشكل جزئي فنان بصري

مدخله وأسلوبه الخاص في ب فهو يتميز لذلك ،بجوانب اقتصادية، اجتماعية، علمية، فنية، نفسية

  .تعامله مع األشكال

يحاول المعماري تحقيق األهداف المناسبة والمتفقة مع التحليالت والدراسات التي 

واهتم . الكثير من هذه األهداف هي بصرية بطبيعتها وخصائصهاو. يواجهها في العمل المعماري



 15

لنظريات الحالية التي تعالج أساسيات التصميم المعماري من أمد طويل باإلدراك البصري، وإن ا

  .اإلنساني معتمدة بشكل كبير على الجوانب النفسية لإلدراك

، تعتمد بشكل كبير على هاستجابات اإلنسان الرئيسية للبيئة سواء طبيعية أو من صنعف

ي والمعماري تتشكل لديه القدرة على اإلحساس والتفاعل مع المظاهر ف. مقدرته على الرؤية

تعتمد البيئة الفاعلة على المحددات ، وتصميم األبنية ومعالجة الحجوم، واألشكال، والفراغات

  ).98، صlang ،1974(وطبيعته ككائن عضوي  ،الناجمة عن األنظمة اإلدراكية للفرد

وبتطبيق نظريات  ،اهتمام المعماريين بالتنظيم البصري لألشكال المعمارية ولقد ازداد

اإليقاع، النسب واستخدام الضوء على أنها عوامل تأثيرية في التنظيم : مثل وقوانين اإلدراك

التغييرات والتحوالت التي حدثت في نظريات اإلدراك خالل  ،وقد دعم هذا التوجه، الشكلي

الثالثين سنة الماضية، وأحد هذه التحوالت نجم عن التشجيع المتولد من النظريات الهيكلية 

  ).16ص  ،1994 الذياب،) (Gestalt Theory(لت ارية الجشتلإلدراك النابعة من نظ

  القوانين البصرية  6.1.2

تنطلق القوانين التي تساعد المعماري والمصمم الحضري في عملية التصميم من 

لت، وقد تبع هذه النظرية بعض الباحثين انظرية الجشت" اإلدراك النفسي وبشكل أخص من 

اإلدراك البصري، مثل بان لهم آرائهم ومواقفهم الخاصة والذين بالرغم من تأييدهم لها، ك

وحاولوا إرساء بعض القواعد والنظريات ) Gibson(، وجبسون )Gregory(جريجوري 

وموضوعات مفضلة  أفكارالبصرية والتي أصبحت موضع اهتمام بالنسبة لنا لما تعرضه من 

  ).17ص ،1994 الذياب،(والتي تعمل على تحديد عناصر النظرية الجمالية في العمارة 

وعلى الرغم من ندرة وجود قوانين بصرية، إال أن هناك بعض القواعد التي يمكن 

 تشديد الرقابة من قبل البلديات على المقاولين والمالك بضرورة االلتزامتنفيذها ومتابعتها مثل 

لرخص ا تم اعتماده من مخططات وواجهات وألوان فلقد تم اعتماده من قبل قسم بتنفيذ ما

يحق للمقاول أو  وإنه ال .بالبلديات بعد دراسة وتدقيق ومراعاة لعوامل معمارية وعمرانية عديدة
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ألخذ موافقة أخرى على المقترح الجديد  المالك تغيير ما تم اعتماده إال بعد مراجعة البلدية

   .المزمع تنفيذه

ن المسؤولين عن رفع المستوى الفني للمعماريييعتقد أن ) 2005(ولذلك فإن الطياش 

وخصوصاً تصاميم الواجهات وألوانها ومواد تشطيبها ودعم قسم  إجازة التصاميم المعمارية

 ما بكفاءات معمارية متميزة علمياً وعملياً حيث إن ذلك ينعكس إيجابياً على فسوحات البناء

بعمل واجهة إلزام مقاولي أعمال البناء أو اإلصالح أو الترميم ، ويقومون بإجازته من تصاميم

لها بحيث تبعد  البالستيك المقوى أمام الواجهات المراد القيام بأعمال البناء أو الترميم مزيفة من

النهائي للواجهة باأللوان والظالل وجميع  مسافة ثالثة أمتار من الواجهة الرئيسية مع رسم الشكل

نة ولحجب ما يراه المشاهد وذلك للحفاظ على الشكل العام للمدي التفاصيل على الواجهة المزيفة

الواجهة  معدنية ومخلفات أعمال البناء ومنعاً للتلوث البصري من الظهور وتزال هذه شوادرمن 

   .المزيفة بعد انتهاء العمل في المبنى

  صري والنواحي الجمالية في البيئةمفاهيم التوافق الب 2.2

من . قيق التوافق البصريطورت عدة مفاهيم للوقوف على النواحي الجمالية للبيئة وتح

يسعى هذا المنهج إلى إدخال القيم الجمالية والبصرية ضمن و. "إدارة المورد البصري"أهمها 

خدمات  ةدارإستخدم من قبل عدة جهات في الواليات المتحدة مثل وقد ُأ. عملية اتخاذ القرار

وإعداد تصميم  يتضمن المنهج تحليل.  م1980األراضي في ةدارإم ومكتب 1974الغابات في 

  :هي  ويتعامل المنهج مع ثالثة مستويات من المشاكل. بصري للمنطقة المراد دراستها

  .التحليل البصري للمنطقة المراد تخطيطها. 1

  .تحديد التأثير البصري المحتمل للمشاريع المستقبلية وتقليل تأثيراتها السلبية.2

  ).Smardon and Karp, 1993,P.192( نظم تقييم التأثير البصري .3
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عالقة وطيدة بين البيئة والتجربة ، فإن هناك البيئة العمرانية مورد بصري وبما أن

فاإلنسان ال يستجيب فقط   ،دخول البعد اإلنساني يجعل فهم البيئة قضية معقدة للغايةف.  اإلنسانية

ثر من ذلك بل يذهب إلى أك. لألشياء ولكن أيضا لترتيبها ونسقها وعالقتها مع بعضها البعض

أن القيمة الجمالية ويضاف لذلك . ويتفاعل مع التأثير واالستنتاج الذي يقع من جراء هذا النسق

  .(Kaplan,1984 p.162) في البيئة تتأثر وبشكل كبير بدرجة التنوع واالختالف

عدة نظريات تتعلق بالرؤى الجمالية للبيئة،  تركز ) 10، ص2006(ويذكر الحريقي 

يرى أن النواحي الجمالية هي جزء من التجربة  فقد .هذه القيم في البيئة على تحليل وفهم

أن اإلنسان  يؤكد فكرة ذلكفي  موه. وأن التذوق الجمالي مجرد استجابة فطرية للبيئة ،اليومية

أن تنظيم وترتيب ويرى البعض اآلخر . يحصل على المتعة الجمالية من إشباع حاجاته الفطرية

بمعنى آخر أن مكونات المكان وتناسق عناصره هي أساس . فية رؤيتهالمكان ضروري في كي

  .تكوين الرؤى الجمالية للبيئة

فرضيتين قد تكونان  )Costons,1982, PP 357-358( من جهة أخرى يقترح كوستنز

وتعني الرغبة في الحفاظ أو " الجمال البصري" األولى. أساس لفهم النواحي الجمالية في البيئة

ترتكز على " الهوية الثقافية -االستقرار"أما الفرضية األخرى . ة جميلة بصرياًفي صنع بيئ

مراعاة النواحي الجمالية للبيئة وذلك من خالل ممارسة شرائح المجتمع في التحكم في بيئتهم 

والحفاظ على هويتهم واستقرار ثقافتهم كما يشير إلى أن االستجابة للتنوع البصري في البيئة 

لذا يرفض االعتراض القائم على أن النواحي الجمالية ذاتية .  وافق بين عناصرهايشكل نسق وت

  .وال يعتد فيها قانونيا) غير موضوعية(

أن التفكير اإلبداعي يشتمل على المجادلة  )Smith, 1977, P.37( بينما يؤكد سميث

عليه و. من للمشاعربين جانبي الدماغ حيث أن الجانب األيسر يجنح للعقالنية بينما الجانب األي

يقرر سميث أن الرؤية اإلبداعية أو ما يمكن وصفه االستجابة للجمال قد تعتمد على مبدأ 

ويعمل هذا المبدأ عندما تتحاور عناصر نظام حضري مع المنظر العام، من خالل . المجادلة
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 وصف المكان والشكل، واأللوان والتركيب،  وقبل كل ذلك العناصر المساهمة في النسق

  .ةوالوحد

 سابقةالدراسات ال 3.2

  :طلع الباحث على دراسات سابقة بالعربية وأخرى باألجنبية على النحو التاليا

  الدراسات العربية 1.3.2

ظهرت في العالم العربي، عدة دراسات تبحث التلوث البصري وتأثيراته على المدن، 

  .وعلى حياة سكانها

التقني  التقدم عصر في التقليدية العربية المدينة زمرك مستقبل :)2004(دراسة رفعت أحمد ) 1(

  "التوظيف وإعادة اإلحياء بين والمعلوماتي

، )كمثال القاهرة(للمدينة العربية اإلسالمية  التقليدي للمركز المختلفة الباحث التحوالت تتبع 

التي تحيط ويعطي الباحث أمثلة على التشويه البصري للمواقع التاريخية من األبنية العشوائية 

 لماهية بها، وأبنية غير متناسقة منفرة، ال تتماشي مع األثر التاريخي للمواقع األثرية، وتعرض

تطوره، وكيف يؤثر العصر التقني سلباً وإيجاباً على مركز  ومراحل والمعلوماتي التقني العصر

 العربية للمدينة يديالمركز التقل لمستقبل جديدة رؤية المدينة العربية اإلسالمية، ويطرح الباحث

 وبريقه رونقه إليه يعيد التقليدي مما المركز التاريخي ليكون بالمركز االنتفاع تطوير في تساهم

 من ويتم التاريخي التراث فيها يحيا عصرية جذب االفتراضي نقطة الواقع تقنيات بتوظيف وذلك

 .حديثة عصرية نافذة من الماضي إطاللة على الثقافي ويحقق بالموروث االنتفاع تطوير خالله

 للمدينة التقليدي االنتفاع بالمركز لتطوير االفتراضي الواقع ووسائل نظم ويستعرض الباحث

 للمدينة، المركز التقليدي ومباني وفراغات مناطق داخل الماضي عبر برحالت القيام ومنها العربية

 المباشر مع والتفاعل مدينة،لل التقليدي المركز ومباني مناطق وحاضر لماضي المتزامن والعرض

 تجارب توظيف من االستفادة مع الحقيقي الواقع في معها التعامل يصعب التي التراثية المفردات

  .المضمار هذا المتقدمة في الدول
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" الخصائص والعناصر البصرية والجماليـة فـي المدينـة   ":  )2004(هاني الفران دراسة ) 2(

والعناصر البصرية والجمالية في وسط مدينة نابلس الذي معالجة الخصائص  إلىهدفت الدراسة 

وذلك من خالل البحث في المعوقات والصعوبات التي تؤثر بشـكل سـلبي    اختير كحالة دراسية

على المظهر البصري والجمالي لوسط المدينة، وتحليلها من مختلف الجوانب ومن ثـم وضـع   

ومعايير علمية تتضمن جميع المؤثرات  تطويرها وفق أسس إلىالحلول والمقترحات التي تهدف 

البصرية والجمالية في وسط المدينة والتي تشمل الفراغات الحضرية، أثاث الشوارع، الطـراز  

، وغيرها، من خالل البحث في عالقة هـذه  Landscapeالمعماري، التشكيل الطبيعي لألرض 

  .ومميزة لمدينة نابلسبعضها مع بعض وبالتالي تكوين صورة جمالية بصرية واضحة  العناصر

مجموعة من النتائج والتوصيات، حيث تم التأكيد على قيام  إلىوقد خلصت الدراسة 

تطوير وتحسين النواحي البصرية والجمالية في وسط  من أجلبلدية نابلس بعدد من اإلجراءات 

  :المدينة من خالل

الطراز المعماري  تنظيم عرض لوحات الدعاية واإلعالن ضمن نظام لوني محدد يتوافق مع .1

 .والطابع العام للمنطقة

وخصائص ومميزات  احتياجاتدراسة وتنظيم وضع عناصر أثاث الشوارع بما يتناسب مع  .2

 .والطابع العمراني للمنطقة

إزالة المناطق العشوائية التي تشكل مصدرا للتشويه البصري والتي تتمثل بسوق الخضار  .3

زوار  الستراحةمنطقة جمالية مشجرة تضم جلسات المقابل للمجمع التجاري وأن تستبدلها ب

وتشكل متنفسا ومصدرا بصريا وجماليا مميزا لها، وفي الوقت نفسه تعمل  ،وسط المدينة

كما أنها تشكل  ،األشجار على تقليل تلوث الهواء، وتشكل مصدر جذب لزوار وسط المدينة

 .فضاء حضري يساهم في تقليل تأثير ضخامة المجمع التجاري

لحركة المواصالت  واالنسجام االنسيابيةيم حركة المركبات والمشاة بشكل جيد يحقق تنظ .4

 .واالزدحاموتقليل تلوث الهواء 



 20

على  وتعمل عام بشكلٍ المدينة في واألثرية سن قوانين وتشريعات لحماية المناطق التاريخية .5

 .المدينة لوسط والبصري الجمالي المظهر تطوير

 ترميم مجال في والمختصين والفنيين الكوادر وتدريب تأهيل ورةضر على الدراسة أكدت كما .6

 الندوات عقد ضرورة على الدراسة أكدت كذلك.والثقافية الحضارية المباني وصيانة

  .الجماهيرية التوعية حمالت وتنظيم والمؤتمرات

 باالستخدام والجمالية البصرية العناصر على بالحفاظ األفراد دور على الدراسة أكدتو

 على والعمل نابلس بلدية تصدرها التي بالقوانين التزامهم و بها والعبث تخريبها وعدم لها لصحيحا

  .كامل بشكلٍ تطبيقها و احترامها

التوافق واالنسجام في البيئة العمرانيـة  : )2006(دراسة فهد بن عبداهللا نويصر الحريقي ) 3(

  .في ظل انتشار الالفتات التجارية

لتعرف على آراء السكان حول تأثير الالفتات في النواحي البصرية والطابع هدفت الدراسة إلى ا

العمراني لحاضرة الدمام، وذلك من خالل استبيان صمم لهذا الغرض،  يتعرف من خاللـه آراء  

المشاركين حـول وجود الالفتات التجارية في أماكن أو قرب مرافق معينة في الحاضرة، مـثالً  

وربط هذا التعـرف بخصـائص    ،وقرب المساجد والدوائر الحكوميةفي الكورنيش والشواطئ، 

الجنس، والحالة االجتماعية، والتعليم، والدخل، ومكـان  : ديموغرافية للمشاركين في المسح مثل

  .العمل، ووسائل النقل المستخدمة

وتبين من النتائج أن سكان الدمام ال يعترضون على وجود الالفتات بشكل عام، ولكـن  

رة تنظيمها والحد من انتشارها في المستقبل وحماية المواقع والمبـاني ذات القيمـة   يرون ضرو

  .الدينية والثقافية واألحياء السكنية التي تتطلب الخصوصية
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التوافق واالنسجام في ظـل انتشـار   :  )2001(دراسة فهد بن عبداهللا نويصر الحريقي ) 4( 

  .الالفتات التجارية

التوافق البصري فـي البيئـة العمرانيـة واستعرضـت المفـاهيم      ركزت الدراسة على أهمية 

. والنظريات المتعلقة بذلك كما ناقشت بإيجاز الجوانب القانونيـة لتنظـيم الالفتـات التجاريـة    

وخلصت الدراسة إلى أن االنسجام في البيئة العمرانية مطلب اجتمـاعي وحـق عـام يتطلـب     

وأكدت نتائج الدراسة أنه يجب أن تأخذ التنظيمـات  . نتنظيمات لالفتات التجارية تنفذ بقوة القانو

بعين االعتبار استخدام الالفتات بشكل فاعل كوسيلة اتصال بالجمهور، وفي نفس الوقت الحفـاظ  

على النواحي الجمالية وانسجام البيئة العمرانية كما أوصت بعمل بحوث ميدانية يستشـف مـن   

  .لتجارية والحدود المقبولة لذلكخاللها آراء السكان حول انتشار الالفتات ا

  دراسة مقارنة: تنظيم الالفتات التجارية في المدينة السعودية:  )2001(دراسة الشيحة ) 5(

أشارت الدراسة إلى أن تعريفات الالفتات التجارية بمجملها اتفقت على أن الالفتة تشمل 

غير مضاء، ثابتاً أو  أي كلمة، وحرف، ونموذج، ولوحة، وجهاز أو شكل، سواء كان مضاء أو

  .متحركـاً، معداً كلياً أو جزئياً لغرض الدعاية، واإلعالم أو اإلرشاد

واشتملت الدراسة على تطور تنظيمات الالفتات وناقش تجارب الدول الغربيـة وكـذلك   

دول مجلس التعاون الخليجي كما ركز على تحليل األنظمة الحالية لالفتات التجاريـة بالمملكـة   

لسعودية، وخلصت الدراسة إلى أن لالفتات التجارية آثاراً سلبية متعددة، فـي مقـدمتها   العربية ا

التلوث البصري وتشويه البيئة العمرانية وأوصت الدراسة بضـرورة الحفـاظ علـى التوافـق     

البصري وتناسق الالفتات مع البيئة العمرانية المحلية ووضع تنظيمات مناسبة لمناطق االستخدام 

إضافة إلى تحديد أماكن محمية من الالفتات مثـل المنـاطق ذات القيمـة    . خل المدنالمختلفة دا

  .الدينية والثقافية والترويحية والميادين ذات الطابع العمراني المميز
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  الدراسات األجنبية 2.3.2

اللوحات اإلعالنية المنتشرة على الشوارع في مـانيال،   : )Reyes, 2003(دراسة ريس ) 1(

  .لى المناظر الطبيعيةوتأثيرها ع

 ، نتيجة للتطـورات التـي  على طول الطرقات الرئيسية اإلعالناتمتزايد من جاء انتشار العدد ال

في الهواء الطلق جزءا ال يتجـزأ مـن    االنتشار شائعةال لمدينة، وأصبحت اإلعالناتفي ا حدثت

  . صناعة كبيرة يصعب تفكيكها أصبحتالذين يعيشون في المناطق الحضرية و

نوع من التلوث البصري علـى جانـب    انتشار اللوحات واإلعالناتالدراسة واعتبرت 

، و الناتجـة عنهـا   ، والمشـاكل في عالجهـا  وتحديد أوجه القصوروقامت بتصنيفها، الطريق، 

  .والسياسات الالزمة لتنظيمهاالقوانين 

أسبابه فـي  دراسة تحليلية ألعراض التلوث البصري و:  )Zbadi, 1997(دراسة زبادي ) 2(

  .المدينة المصرية المعاصرة

ثـم  . الفرعوني واإلسـالمي  العصرينمصر القديمة في كل من لتاريخي  الدراسة بتحليل بدأت 

تأثير الحضارة الغربية وفقدان تدريجي للخصائص العمارة اإلسالمية في عهـد   ناقشت الدراسة

التلوث البصـري فـي    أسباب دراسة، ثم تطرقت إلى المعمارية أسس القيمفقدان و ،محمد علي

فـي   والمتمثلـة الهندسة المعمارية  تخطيطل عدم وجود قواعد، وهي المدن المصرية المعاصرة

على نطاق واسع، وأسباب إداريـة  مخطط الظاهرة النمو غير والتناسق، وانتشار فقدان الجمال 

يـر المتـوازن،   تتعلق بالتنظيم والبناء، وسلوك األفراد والمؤسسات والمنظمـات الحكوميـة غ  

عن أعراض التلوث البصري في أسيوط كمثـال علـى المـدن     واكتملت الدراسة بإجراء بحث

  .المصرية
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  تعقيب على الدراسات السابقة 3.3.2

لقد استفادت هذه الدراسة بشكل كبير من الدراسات السابقة، فقد استوحت هـذه الدراسـة   

بقة من أدوات، وُيضاف لـذلك قـراءة مـا    أداتها وأسئلتها من خالل ما ورد في الدراسات السا

تضمنته هذه الدراسات من إطار نظري عن موضوع التلوث البصري، لذلك فإن هذه الدراسة قد 

، )2001(، والشـيحة  )2001(، )2002(، والحريقي )2004(تشابهت كثيراً مع دراسات الفران 

مظـاهر التلـوث   في دراسة تأثير مظهر أو أكثر مـن  ) 1997( Zbadi، و)Reyes )2003و

  .البصري على المدن، وعلى آراء ساكنيها

وقد تميزت هذه الدراسة عن الدراسات السابقة في أنها، بحثت في أكبر عدد من مظـاهر  

التلوث البصري، ولم تقتصر على مظهر واحد، باإلضافة لذلك فقد قدمت هذه الدراسـة تحلـيالً   

  .ء السكان، أو المتأثرين بالظاهرةجوانبها، وتدعيمها بآرا تخطيطياً للظاهرة وبكافة
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  لفصل الثالثا

  واقع التشويه البصري في طولكرم

   لمحة عامة عن مدينة طولكرم 3.1

  موقع المدينة 1.1.3

  المساحة والسكان  2.1.3

  الخصائص العمرانية لمدينة طولكرم 3.1.3

  منطقة الدراسة 4.1.3

  التشويه البصري في مدينة طولكرم 2.3
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  لفصل الثالثا

  واقع التشويه البصري في طولكرم

  لمحة عامة عن مدينة طولكرم 3.1

تتبع في إداراتها مدينة نابلس حتى نهاية القرن التاسع عشر عندما أحـدث   طولكرمظلت 

عاصمة  طولكرمالعثمانيون قضاء جديد في شمال فلسطين عرف باسم قضاء بني صعب وجعلوا 

وهـو أحـد الجيـوش      العثماني الثامن خالل الحرب العالمية األولـى، له ومقرا لقيادة الجيش 

وقد عظم شـأن المدينـة عنـدما جعلهـا       العثمانية الثالث التي عهد إليها الدفاع عن فلسطين،

العثمانيون عاصمة لقضاء بني صعب فأخذ ينزح إليها الناس ينزحون إليها من نـابلس والقـرى   

بأيـدي   طـولكرم الساحل الفلسطيني سـقطت   ن بهجومهم علىوعند قيام البريطانيي  المجاورة،

  ).3، ص2006الزغل،( م  1918 القوات البريطانية في العشرين من أيلول عام

  : وتشمل حدود مدينة طولكرم ثالثة ضواحي، تقع على تالل مرتفعة وهذه الضواحي هي

  ضاحية شويكة شماال .1

  ة إرتاح جنوبا يضاح .2

  ). 11، ص1994، البرقاوي( ضاحية ذنابة شرقا  .3
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  المخطط الهيكلي لمدينة طولكرم) 1(خارطة 

  بلدية طولكرم: المصدر
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  موقع المدينة 1.1.3

في منتصف الجزء الشرقي من السهل الساحلي الفلسطيني المعـروف   طولكرممدينة  تقع

ماال وخـط  درجة ش 32.9على دائرة عرض  في النقوش الكنعانية بسهل الشارون أو السارون،

وهي تشـكل    ،كم عن ساحل البحر األبيض المتوسط 15وتبعد نحو   درجة شرقا، 35.1طول 

كم، كما تبعد عن ساحل  27نابلس حوالي تبعد عن ). ، نابلس، جنينطولكرم(إحدى مدن المثلث 

كم، وعن جنـين   93 القدسكم وعن  125م وترتفع عن سطح البحر  15البحر المتوسط حوالي 

  ). 99، ص 2003حجر،(  طولكرم متد السهل الساحلي الفلسطيني أمامكم، وي 53

ولقد حبت ظروف الموقع وخصوبة التربة ووفرة المياه سواء ما كان منهـا مطريـاً ام   

جوياً المدينة واقليمها ظروفا متميزة ساعدت على سرعة نمو المدينة وتطورهـا خـالل فتـرة    

ل تاريخها الطويل والذي ترجع األدلة التاريخيـة  وجيزة من القرن الحالي بعد أن ظلت قرية خال

  ).20ص، 1998عبيد،(بدايته لعصور الرومان 

   المساحة والسكان 2.1.3

 وقريـة،  بلـدة  42 طـولكرم ، ويتبع مدينة ²كم 246حوالي  طولكرم دينةتبلغ مساحة م

  .ومخيم نور شمس طولكرمومخيمان رئيسيان هما مخيم 

، وأخذ الناس )قائمقامية بني صعب( مركز  طولكرمبحت بعد الحرب العالمية األولى أص

وظلـت  . م 1961نسـمة عـام   ) 20688(ينزحون إليها من البلدات والقرى وبلغ عدد السكان 

 طـولكرم  وبلـغ عـدد سـكان محافظـة     .طولكم) لواء(مركزا لقضاء  المدينة خالل تلك الفترة

نسـمة،    170355حـوالي   ، ويبلغ عدد سكانها حاليـا 1997نسمة حسب إحصاء ) 129030(

ومعظم عـائالت المدينـة   . تجمعات سكانية هي الحضر والريف والمخيمات موزعين على ثالثة

  ).3ص2006الزغل،(  تدين باإلسالم مع عدد محدود من العائالت تدين بالمسيحي

ويمارس السكان عددا من األنشطة اإلقتصادية من أهمها الزراعة لما تمتـاز بـه مـن    

، كذلك يقوم جزء منهم بتربية الدواجن، اما فيما يتعلـق بالتجـارة فيوجـد فـي     خصوبة التربة
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طولكرم العديد من المحالت التجارية المختلفة والتي وجدت من أجل خدمة أبناء المدينة والقرى 

( المحيطة وفلسطينيو الداخل، حيث تعتبر المدينة مركزا تجاريا لما فيه مـن خـدمات مختلفـة    

  .)580، ص 2003حجر،

  الخصائص العمرانية لمدينة طولكرم 3.1.3

تقوم المدينة على تلة مرتفعة تنحدر إلى جميع الجهات وحسب طبوغرافية المدينة فهـي  

عموما دائرية، تنتشر المساكن على رأس التلة وتتوزع على باقي األطراف وال بد للقـادم إلـى   

ينة غير باقي المدن حيث ال تخضع المدينة من أي جهة أن يشعر بهذه الطبوغرافية، غير أن المد

للتنظيم الحديث، ولعل المسجد القديم كان نقطة الجذب للمساكن إذ نرى أن القسـم القـديم مـن    

  .المدينة يقوم حول المسجد القديم في المدينة

  :وتقسم المدينة تخطيطيا إلى

بنيـة  ويشمل وسط المدينة، حيث نالحظ فيه سوء التخطيط حيث تتجمع األ: القسم القديم .1

 .وتتراكب على بعضها البعض 

والذي يبنى حديثا  1945الذي يدخل في المنطقة التنظيمية لمخطط عام : القسم الحديث  .2

 ).10، ص1998تقرير،( 1963بموجب المخطط المتمم الذي وضع عام 

تمثل في تخطيطها نمطاً يتكرر فـي   فإنهاوكنظرة عامة بالنسبة لتخطيط المدينة الحالي 

ـ مدننا أال وهو المدينة المركزية فالمدينة محاطة من جميع جوانبها مـا عـدا الجا  الكثير من  ب ن

الوحيد المتاخم للخط األخضر الذي يفصل مدن الضفة الغربية عن بقية فلسطين بتجمعات قمرية 

  .والتي ظهرت فكرتها كجزء من التخطيط مع ظهور الثورة الصناعية

را من القرى المحيطة بالمدينة، والتي تقوم كل ن هذه التجمعات القمرية تحوي عددا كبيإ

منها منفردة بنشاط واحد هو في هذه الحالة الزراعية، وكل من هذه التجمعات مـرتبط مباشـرة   
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، 1998،عبيـد ( بمركز المدينة الذي اتخذ الصبغة التجارية، فالمدينة والتجمعات كـل متكامـل  

  ).70ص

هـذه   إنم فيها تبادل السلع مع التجمعات، فالتجمعات منتجة زراعية والمدينة تجارية يت

الطريقة من التشكيل الحضري لها مميزاتها وسلبياتها ففي حين كون التجمع كامال يكتسب صفة 

  .االستقرار االقتصادي يبقى كل جزء من أجزاء النظام يفتقر الى الثبات واالستقرار وحيداً

لى تصميمها، فنجـد أكثـر أنمـاط    ما المدينة بحد ذاتها فان طبيعتها التجارية تغلب عأ

التخطيط انطباقا عليها هو المدينة الشريطية، والتي ظهرت كنمط تخطيط المـدن الجديـدة فـي    

حيث تتجمع المدينة طوليا حول خط المواصـالت الرئيسـي فيهـا،    ، العشرينات من هذا القرن

ب التجمعـات األكثـر   وتتجمع حوله المتاجر والخدمات ومقومات المدينة االقتصادية، بينما تكتس

  . بعداً عن خط المواصالت الصفة السكنية

نجد أنماطا أخرى من التخطيط في المدينة سببها عشـوائية التخطـيط وتـأثره     أننا إال

، فنجد أن نمط المركزية قد فرض عليهـا التحوصـل   واإلنسانيةبالكثير من العوامل الجغرافية 

المواصالت الرئيسي باتجاه نابلس كما هـو   ضمن نطاق معين وحدت من النمو باتجاه خط سير

الحال بالنسبة للمدينة الشريطية، فنجد االزدحام الكبير وسط المدينة والتفكك الكبير على أطرافها، 

  . عموديا لها خاصة عند مركزها امتداداونجد أنه بدال من االمتداد األفقي للمدينة الطولية نجد 

حول المدينة تتسم بالطابع الصناعي ) شعاعيةإ(ية االتجاه الحديث لتكوين مراكز قمر إن

من شأنها أن تخفف من أهمية المركز، كون الصناعة ترتبط بمجموعة من المراكز الحضـرية  

  .وليس بمركز حضري واحد

وان التأثير على هذا النمط التخطيطي من شأنه أن يعطي تمددها العمراني صورة أكثـر  

كزية أثبتت فشلها تخطيطيا في الكثير من األمثلـة التخطيطيـة   ارتباطا وأكثر ترتيبا كما أن المر

  ).71، ص1998،عبيد( وظهرت الدعوة نحو الالمركزية واضحة هذه األيام
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  منطقة الدراسة 4.1.3

تتحدد منطقة الدراسة في المنطقة األكثر ازدحاماً بالناس في مدينة طولكرم، وهي وسط المدينة، 

من خالل الزيارة الميدانية والمشاهدات الواقعيـة  الحظ الباحث وميدان جمال عبد الناصر، وقد 

  االرتباكـات تبين أن شبكة الطريق داخل المدينة تعاني الكثير من المشاكل والتي تسبب بعـض  

وفوضى مرورية فـي   ازدحاماواإلشكاليات في حركة السير خاصة في وسط المدينة الذي يشهد 

  :هذه المشاكلساعات الصباح وبعد الظهر، ومن أبرز 

ضيق الشوارع، خاصة عند وقوف السيارات على الجانبين، مثل شارع باريس ومنطقة  .1

 ...وسط البلد ومنطقة ميدان جمال عبد الناصر

 .عدم وجود لوحات إرشادية ومرورية .2

 .كثرة الحفريات والمطبات في الشوارع، وسوء الطبقة اإلسفلتية .3

السـتيالء أصـحاب المحـالت     ةالحعدم توافر أرصفة في الطرق وإن وجدت غير ص .4

 ).1(رقم الصورة عليها، لغرض عرض منتوجاتهم، كما هو في 
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  المحالت لغرض عرض بضائعهم أصحاباستغالل األرصفة وممرات المشاة من قبل ): 1(صورة 

  الباحث : المصدر

السـير،   عدم توافر مواقف للسيارات، مما يؤدي إلى إرباك وعدم االنتظام في حركـة  .5

 .وتجمع عدد كبير من السيارات على جانب الطريق، خاصة في مركز ووسط المدينة

وقوع ثالث محطات وقود داخل مركز المدينة، مما يسهم في عرقلة حركة السير وعمل  .6

 .الفوضى

التعدي على االرتدادات لمعظم الطرق الفرعية مخالفة بذلك مخططات الموقع الممنوحة  .7

أن تكون بعـرض   اًحخيص األبنية بحيث أن بعض الطرق كان مقترمن قبل البلدية لتر

 .بسبب التعديات والمخالفات أمتار، 8متر وحاليا أصبحت ال تتجاوز  12

  التشويه البصري في مدينة طولكرم 2.3

البصري مثلها كباقي المدن الفلسطينية، وقـد تعـددت    هتعاني مدينة طولكرم من التشو

عت؛ بفعل الحاجة إلى التقـدم أو التطـور أحيانـاً، أو لـدواعي     البصري، وتنو همظاهر التشو

اقتصادية أحيانا أخرى، ولقد أصحبت هذه المظاهر سمات بارزة و معالم مشهورة، دون أدنـى  
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مراعاة للطابع العمراني، وافتقرت هذه المظاهر إلى الترتيب والتناسق في أشـكالها وأحجامهـا   

أدى هذا التوجه مع مرور الوقت إلـى تفـاقم المشـكلة    وكثافتها وأماكن وطريقة عرضها، وقد 

والطابع العمراني لمدينـة طـولكرم،    لنواحي الجمالية والتوافق البصري،وتأثيرها السلبي في ا

وأصبح الحفاظ على التوافق البصري واالنسجام في البيئة العمرانية أمراً صعب المنال، وبعيـد  

  .التحقيق

، مدعومـة  المبنية في مدينة طـولكرم  اهر على البيئةوفيما يلي عرض لتأثير هذه المظ

  .بالصور

، شكل بنائه حيث الفراغات أو من سواء من حيث سوء التخطيط العمراني لبعض األبنية. 1

حيث تُبنى البنايات الشاهقة والمرتفعة بجانب بنايات أقل ارتفاعاً وبشكل ملحوظ مما يؤدي إلى 

وجود بناء جديد بجوار بناء قديم، مما يؤدي إلى خلق عدم تناسق المشهد العام، إضافة إلى 

  ).2(الصورة رقم فوضى بصرية، كما هو في 

 

  

  

  

  

  

  

  سوء التخطيط العمراني لبعض األبنية في وسط مدينة طولكرم ): 2(صورة 

  الباحث: المصدر
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وجود إن كثرة أسالك الكهرباء، وتشابكها، وعدم  عمدة اإلنارة في الشوارعأ تشابك أسالك. 2

في توصيلها، وتناثرها في الهواء، واكتظاظها في منطقة واحدة، يؤدي إلى  تحت أرضي نظام

  ). 3(الصورة رقم ، ويوحي بالتجزئة، كما يظهر في مؤذي بصرياتكوين منظر 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  عمدة اإلنارة في الشوارعأ تشابك أسالك): 3(صورة 

  الباحث : المصدر
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اضافة إلى منظر الحاويات  ، وانتشار القمامة خارجهاالقمامةصناديق انتشار عشوائي ل. 3

يزيد من  ،، فإن وجود القمامة والقائها خارج الحاوياتوالمدروس غير الموحد وغير المرتب

، حيث درجت العادة أن ال يكون هناك تخطيطا ألماكن حاويات في المدينةالتشوه البصري 

  ). 4(الصورة رقم  كانها الطبيعي، ويظهر ذلك فيإلقائها خارج م علىالقمامة، وتعود الناس 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  
  ، وانتشار القمامة خارجهصناديق القمامةانتشار عشوائي ل): 4(صورة 

 الباحث : المصدر
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إن اإلنفراد بدهان واجهات البيوت أو : وعدم تناسقها ،اختالف دهان واجهات المباني. 4

كس فوضى لونية غير متناسقة، حيث يظهر ألوان وفق الرغبة الشخصية للمالك، يع ،المحالت

للناظر إلى  إزعاج بصريتشوه تتفق أحيانا، وتتناقض أحيانا أخرى، ويؤدي ذلك إلى قد مختلفة، 

  .)5(الصورة رقم ، ويظهر ذلك في المباني

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  وعدم تناسقها اختالف دهان واجهات المباني،): 5(صورة 

  الباحث : المصدر

تظهر مكيفات الهواء كأنها نتوءات في جسد البناء، مثلها : التكييف في الواجهاتأجهزة زرع . 5

 المظهر والملمس الحقيقي لواجهاتمثل اللوحات المعلقة على الجدران، ويؤدي هذا الى فقدان 

  ).6(رقم الصورة ويظهر ذلك في  ،البناء
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  أجهزة التكييف في الواجهاتزرع ): 6(صورة 

  احث الب: المصدر

إن من أعقد : األجزاء الجديدة مع القديمة مشروعات الترميم بالمناطق األثرية وعدم انسجام. 6

األمور بصريا، أن يتناقض منظران في حيز واحد، فالبناء القديم جار البناء الجديد، والنظافة 

يب اليدوي، وسد مقابل اإلهمال، واللمعان مقابل البهت، والتقنية الحديثة في البناء مقابل التشط

  .إلى التناقض الواضح نتيجة عدم اإلنسجام بين القديم والجديد) 7(تشير الصورة رقم و ،الثغرات

  

  

  

  

  

  

  األجزاء الجديدة مع القديمة مشروعات الترميم بالمناطق األثرية وعدم انسجام): 7(صورة 

  . الباحث: المصدر
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تنتشر السيارات المحملة بمختلق : هامتناسق مظهر السيارات المحملة ببضائع غيروجود . 7

أنواع المنتوجات والخضراوات في وسط المدن، كما هو متعارف عليه ومألوف يوميا، ويخلق 

بتشويه  ،هذا تشويه بصري للمكان، إضافة إلى ما يقوم به البائعون العاملون على هذه السيارات

  .)8(ورة رقم الصسمعي ومناداة بأصوات مرتفعة على بضاعتهم ويظهر ذلك في 

 

 

 

  

  

  

  

  متناسق مظهرها السيارات المحملة ببضائع غيروجود ): 8(صورة 

  . الباحث: المصدر

تختلف الالفتات التـي  : بألوانها المتضاربة الالفتات ولوحات اإلعالنات المعلقة في الشوارع. 8

تنتشر بكثافة في وسط البلد، فاختالف الحجم واختالف مادة الصناعة، ومكان تعليقها، وتغطيـة  

، كما يظهـر فـي   للمباني بعضها للبعض االخر، يؤدي إلى تشويه بصري صارخ للمنظر العام

  ). 9(الصورة رقم 
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  بألوانها المتضاربة ة في الشوارعالالفتات ولوحات اإلعالنات المعلق): 9(صورة 

  الباحث : المصدر

، معمارية مرتفعة في وسط البلد، يخفي ما حولها من عناصر أماكنإن وجود : حجب الرؤية. 9

ممـا   ،المارةالسيارات  تمنطقة ميدان جمال عبد الناصر، قد أخف أنر هظت) 10(فالصورة رقم 

  .محالت التجارية ، كذلك عمل على إخفاء اليشكل خطر على المشاة

  

  

  

  

  

  

  حجب الرؤية): 10(صورة 

  . الباحث: المصدر
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المعدة أصال للمشاة في غير هـدفها، هـو إسـاءة    إن استغالل المساحات : انتشار األكشاك. 10

استغالل المساحات في إنشاء أكشاك تهضم حق المشاة وحق الشارع، فللحقوق الطبيعية لألفراد، 

األكشاك  هذه في المشهد العام، وتسبب مفتوحة ساحة وفراغاتوحق الناظر الراغب في وجود م

، كمـا فـي   بصريا واضحا لوسط مدينة طولكرموجودها العشوائي، وبنائها الفوضوي تشويهاً ب

  ).11(الصورة رقم 

 

  

  

  

  

  

  

  انتشار األكشاك): 11(صورة 

  الباحث : المصدر

تكـاد تنعـدم المسـاحات     :، وعدم وجود مواقف لهـا ضيق الشوارع وازدحام السيارات. 11

المخصصة للمشاة، الناشئ عن وجود شوارع ضيقة، وسـيارات بأعـداد كبيـرة، ممـا يقلـل      

المساحات الخاصة باألفراد، وينتهك الفراغ الشخصي الخاص بكل فرد، ويعطي شـعوراً بعـدم   

، الراحة واألمان، كما ُيهيأ للناظر أن الفراغ قد أصبح مغطى بالسيارات، وال وجـود لـألرض  

وُيضاف إلى ذلك عدم توفر مواقف للسيارات ضمن التخطيط العام للمدينة، وأصبحت الشـوارع  



 40

أسلفها  واألرصفة هي مواقف للسيارات، وقد أدى هذا االختالط إلى تشويه المنظر العام للشوارع

  .)12( تينالصوركما في 

  

  

  

  
  ضيق الشوارع وازدحام السيارات): 12(صورة 

  . الباحث: المصدر

يعتقد البعض أن تجاوز الحق العام، هو ذكاء مفرط، لذلك فهـو يقـوم    :المخالفة في البناء. 12

بالبناء متجاوزاً الحد المسموح به من قبل البلديات، ويسبب ذلك بروز فجوات وثغرات في البناء 

، من حيث وجود مباني متقدمة علـى مبـانٍ   على حساب المساحات المخصصة للحق العام العام

  .بين حالة من هذه الحاالتت) 13(الصورة ، وفاضحاً األمر الذي يعكس تشويهاً بصريا أخرى،

  

  

  

  

  

  المخالفة في البناء): 13(صورة 

  . الباحث: المصدر
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تكاد تكون الكتابة على الجدران عادة في المجتمع الفلسـطيني،  : طالء الجدران بالشعارات. 13

تب على الجدران إعالناتهـا أو مباركاتهـا، وتصـبح    فاألحزاب السياسية والدعايات غالباً ما تك

الجدران كاألوراق المكتوبة بخليط من األقالم غير المتجانسة، والخطوط المتنافرة، ويزيد هـذا  

من منظرها تعقيداً وتشويهاً، حتى ال تظهر معالمها األصلية، وحتى في عالجها وطالئها بلـون  

، كما في للواجهات يطغى على السمة المميزة اً جديداًآخر، فإن ذلك يسبب تشويهاً وتلوثياً بصري

  . )14(الصورة رقم 

 

  

  

  

  

  

  طالء الجدران بالشعارات): 14(صورة 

  . الباحث: المصدر

اتقاًء لحرارة الصيف أو مطر الشتاء، ينشر أصحاب البقاالت : االنتشار العشوائي للشوادر. 14

أن تختلف أحجـام وأشـكال وألـوان هـذه      محالتهم، ومن الطبيعي جداً فوقأو الباعة شوادر 

الشوادر، وحتى المواد المصنوعة منها، ويعكس هذا االختالف الحاد في الحجم والشكل واللـون  

  .)15( ة رقمالصوروالمادة، تلوثياً بصرياً، كما تظهره 

  

  



 42

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  االنتشار العشوائي للشوادر): 15(صورة 

  . الباحث: المصدر
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تؤثر عوامل التعرية من مطر وحرارة : بسبب قلة الصـيانة  سوء واجهات المبانيتردي و .15

ورطوبة على البناء بشكل عام، وعلى واجهات المباني بشكل خاص، حتى أصبحت فـي حالـة   

منظـر   حتى أصـبح ُيرثى لها، سواء من عدم التصاق مواد الدهان بها، أو حتى سقوط بعضها، 

  .واجهات المبانيأحد مثاالً على تردي ) 16(الصورة ظهر ته، والواجهات سيئاً ومزعجاً لمن يرا

 

  

  

  
  

  تردي وسوء واجهات المباني بسبب قلة الصيانة): 16(صورة 

  الباحث : المصدر

تُصمم األرصفة في العادة، ألغـراض المشـاة   : تعدي بسطات السلع على ممرات المشاة. 16

ألماكن العامة، وقد أصبحت هذه األرصـفة  وحاجاتهم، وتحقيقاً لرغبتهم في المشي، خاصة في ا

الباعة بضاعتهم، أو في بعض األحيان يصبح الرصيف هو المحل  مكاناً لعرض) ممرات المشاة(

الصـورة  مثل ت، ووتطغى عليه أو المتجر نفسه، حيث تُفضل الحاجة الشخصية على الحق العام

  .االً على التعدي على ممرات المشاةمث) 17(
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  تعدي بسطات السلع على ممرات المشاة): 17(صورة 

  . الباحث: المصدر
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  الفصل الرابع

  جية وإجراءات الدراسةمنه

يتناول هذا الفصل منهجية الدراسة وعرضها لمجتمع الدراسة وعينتها، كما يتناول وصفا 

باإلضـافة إلـى متغيـرات الدراسـة      ،ألداة الدراسة ودالالت الصدق المستخدمة بهذه الدراسة

  . وإجراءاتها والمعالجات اإلحصائية

  منهجية الدراسة 4.1

فهو المنهج الوصفي المسـحي، وقـد    ،لذي تتبناه هذه الدراسةمن حيث المنهج العلمي ا

أخذت المعلومات من خالل الكتب والدوريات والمراجع ورسائل الماجسـتير والـدكتوراه ذات   

كـذلك أخـذت    ،باإلضافة إلى الدراسات المتعلقة بالتشوه البصري والجمالي ،العالقة بالموضوع

مية والتي تشمل الدراسات والتقـارير والنشـرات   المعلومات من المصادر الرسمية وغير الرس

الصادرة عن المؤسسات والدوائر الحكومية ذات الصلة ببلدية طولكرم، والمكاتـب الهندسـية،   

  .باإلضافة إلى أوراق العمل الصادرة عن مراكز األبحاث والمؤسسات األهلية المعنية

في التعرف على نظامي  أما سبب اختيار المنهج الوصفي المسحي فيكمن في انه يساعد

التخطيط والتنظيم بشكل واضح، كما ُيمكّن من رصد نقاط القوة والضعف في التخطيط والتنظيم 

والتوزيع، ومحاولة تحليل وتقييم الواقع، وتطوير أنظمة التخطيط والتنظيم في منطقـة الدراسـة   

  ).طولكرم(

ق هذه األهداف تـم  من اجل الوصول إلى نتائج واقعية وواضحة ووضع توصيات لتحقي

االستعانة ببعض األدوات العلمية، وأهمها اإلستبانة التي أعدت بهدف استطالع آراء المـواطنين  

  .والعاملين في هذا المجال حول واقع التشوه البصري والجمال في مدينة طولكرم 
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  مجتمع الدراسة وعينتها 4.2

وتجار وطـالب   نية ومواطنيتكون مجتمع الدراسة من العاملين في حقل الهندسة والبلد

وبالنسبة لعينـة  . في الجامعات وعمال وموظفين في القطاعين العام والخاص في منطقة الدراسة

وقد حددت منطقـة الدراسـة بمدينـة    .فردا في منطقة الدراسة ) 197(الدراسة فقد تكونت من 

تمثـل توزيـع عينـة     )7 – 1(، والجداول وقد تم اختيار العينة بالطريقة العشوائية ،)طولكرم (

  :الدراسة وفق متغيراتها الديموغرافية 

  )غير ذلك ،مهندس(توزيع عينة الدراسة وفق متغير الوظيفة ): 1(الجدول 

 النسبة المئوية التكرار الوظيفة

 27.9 55 مهندس

 72.1 142 غير ذلك

 100 197 المجموع

  توزيع عينة الدراسة وفق متغير الجنس): 2(الجدول 

 النسبة المئوية لتكرارا الجنس

 51.8 102 ذكور

 48.2 95 إناث

 100 197 المجموع

  توزيع عينة الدراسة وفق متغير العمر): 3(الجدول 

 النسبة المئوية التكرار العمر

20 -30 90 45.7 

31 -40 63 32.0 

41 -50 28 14.2 

 8.10 16 أكبر من ذلك

 100 197 المجموع
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  دراسة وفق متغير مكان السكنتوزيع عينة ال): 4(الجدول 

 النسبة المئوية التكرار مكان السكن

 65.5 129 مدينة طولكرم

 25.9 51 قرية

 8.60 17 مخيم

 100 197 المجموع

  )العمل(توزيع عينة الدراسة وفق متغير المهنة ): 5(الجدول 

 النسبة المئوية التكرار العمل

 14.7 29 طالب

 19.3 38 موظف قطاع عام

 37.1 73 ف قطاع خاصموظ

 8.60 17 تاجر

 11.2 22 عامل

 9.10 18 بدون عمل

 100 197 المجموع

  توزيع عينة الدراسة وفق متغير مكان العمل): 6(الجدول 

 النسبة المئوية التكرار مكان العمل

 75.1 148 مدينة طولكرم

 19.8 39 ضواحي مدينة طولكرم

 5.10 10 خارج المدينة

 100 197 المجموع
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  توزيع عينة الدراسة وفق متغير مستوى التعليم): 7(الجدول 

 النسبة المئوية التكرار مستوى التعليم

 4.60 9 غير متعلم

 6.60 13 أساسي

 19.3 38 ثانوي

 20.3 40 دبلوم

 45.2 89 بكالوريوس

 4.10 8 دراسات عليا

 100 197 المجموع

  داة الدراسةأ 4.3

أداة للدراسة بعـد االطـالع علـى األدب     ،)1ملحق رقم (تبانة قام الباحث بتطوير اإلس

مقابلة مع رؤساء ) 197(وقد تم إجراء  ،التربوي والدراسات السابقة الخاصة بموضوع الدراسة

وقد تم . ومدراء دوائر البلدية ومكاتب الهندسة والطالب والعمال والموظفين  في منطقة الدراسة 

  .تحليلها إحصائيا

  داةصدق األ 4.4

تأكد الباحث من صدق األداة من خالل عرضها على عدد مـن المحكمـين مـن ذوي    

وأشار المحكمون إلى إجراء بعض التعديالت على أسلوب  ،)2ملحق رقم (االختصاص والخبرة 

بصـالحية أداة   وبعد إجراء التعديالت المطلوبـة أشـار المحكمـون    ،صياغة الفقرات واألسئلة

  .الدراسة

  راسةإجراءات الد 4.5

  :لقد تم إجراء هذه الدراسة وفق الخطوات التالية 

  .إعداد أداة الدراسة بصورتها النهائية  .1
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  .تحديد أفراد عينة الدراسة  .2

 .إجراء المقابالت وتعبئة فقرات اإلستبانة .3

تجميع النماذج المعبئة من أفراد العينة وترميزها وإدخالها إلـى الحاسـوب ومعالجتهـا     .4

 Statistical Package for(مة اإلحصائية للعلوم االجتماعيـة  إحصائيا باستخدام الرز

Social Sciences SPSS ( 

 .تفريغ إجابات أفراد العينة  .5

 .استخراج النتائج وتحليلها ومناقشتها .6

 .اقتراح التوصيات وآليات التطوير المناسبة .7

 متغيرات الدراسة  4.6

  :تضمنت الدراسة المتغيرات التالية

  :وتشمل المتغيرات المستقلة

  ).قرية  ،مخيم ،مدينة( ولها ثالث مستويات : متغير مكان السكن .1

 ،دبلوم ،ثانوي ،أساسي ،غير متعلم( ولها ستة مستويات : متغير مستوى التعليم  .2

 ).دراسات عليا  ،بكالوريوس

 ،موظف قطاع خاص ،موظف قطاع عام ،طالب( وله ستة مستويات : متغير نوع المهنة .3

 ).ملبدون ع ،عامل ،تاجر

خارج  ،ضواحي مدينة طولكرم ،مرمدينة طولك(وله ثالث مستوى : متغير مكان العمل  .4

 ) .المدينة

 ).غير ذلك  ،مهندس( وله مستويان : متغير الوظيفة .5
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 ).أنثى  ،ذكر( وله مستويان : متغير الجنس .6

 ).أكبر من ذلك ،50-41 ،40-31 ،30-20( وله أربعة مستويات : متغير العمر .7

  . ويتمثل في االستجابة على فقرات اإلستبانة : تابعالمتغير ال 

  المعالجات اإلحصائية 4.7

بعد تفريغ إجابات أفراد العينة جرى ترميزها وإدخال البيانات باستخدام الحاسـوب ثـم   

 ،)SPSS(تمت معالجة البيانات إحصائيا باستخدام برنامج الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

  .رارات والنسب المئوية م التكاوذلك باستخد

 



 52

  

  

  الفصل الخامس

 وتقييم التشويه البصري في مدينة طولكرم تحليل

  العناصر الجمالية والبصرية 1.5

  تقييم مدى التأثير الجمالي والبصري للعناصر 1.1.5

  مدى المساهمة في التشويه البصري للمدينة 2.1.5

  مدينة طولكرم القدوم إلى منطقة ميدان جمال عبد الناصر ووسط 3.1.5

  درجة الشعور بالراحة واألمان في منطقة ميدان جمال عبد الناصر 4.1.5

  درجة الشعور بالراحة واألمان في منطقة وسط البلد 5.1.5

مستوى الرضا عن الوضع الحالي لميدان جمال عبـد الناصـر ووسـط مدينـة      6.1.5

  طولكرم من الناحية التخطيطية والجمالية

  ام بالمظهر الجمالي لوسط مدينة طولكرم وتطويرهتأثير االهتم 7.1.5

  دور بلدية طولكرم في إعادة بناء وتخطيط ميدان جمال عبد الناصر 8.1.5

المشاكل والصعوبات التي تواجه وسط مدينة طولكرم من الناحيـة التخطيطيـة    9.1.5

  والبيئية

ميدان جمـال   ومنطقة) سوق الخضار(االنطباع عند زيارة منطقة وسط المدينة  10.1.5

  عبد الناصر



 53

  إعادة تصميم المنطقة من جديد 11.1.5

الطرق والوسائل المناسبة للتغلب على المشاكل المعمارية والتخطيطية في وسط  12.1.5

  مدينة طولكرم

الدور الملقى على عاتق بلدية طولكرم والمؤسسات ذات العالقة في الحد مـن   13.1.5

  كرمظاهرة التلوث البصري في مدينة طول

تقييم دور بلدية طولكرم في تغيير تشكيل الدوار من الناحية البصرية والجمالية  14.1.5

  للمدينة

  توحيد ألوان لوحات الدعاية واإلعالن لجميع المهن، وفق نظام محدد 15.1.5

درجة الموافقة على توحيد ألوان لوحات الدعاية واإلعالن لجميع المهن، وفق  16.1.5

  نظام محدد

كيفية المحافظة على العناصر الجمالية الموجودة في مدينة طولكرم، والمتمثلة  17.1.5

  في البلدة القديمة

  تعقيب على نتائج الدراسة  2.5
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  الفصل الخامس

 تحليل وتقييم التشويه البصري في مدينة طولكرم

مدينـة طـولكرم كحالـة    وسط التشويه البصري في  اًوتقييم تحليالً يتناول هذا الفصل

قـاس   ، لتحقيق أهداف الدراسة،ة، لذلك فقد قام الباحث بإعداد استبانمدينة طولكرمسية عن درا

من خاللها درجة انتشار مظاهر التشويه البصري، وكيفية إدراكها من قبل عينة من األفراد فـي  

وذلك لتأكيـد الحقـائق   لتحسين عناصر الجمال في طولكرم، والحلول المقترحة  مدينة طولكرم،

صر التي خرج بها الباحث من تحليله الميداني لمظاهر التلـوث البصـري فـي منطقـة     والعنا

  :  وفيما يلي عرض لنتائج الدراسة الدراسة، 

  العناصر الجمالية والبصرية  1.5

  تقييم مدى التأثير الجمالي والبصري للعناصر 1.1.5

ي للعناصـر إذا  النسب المئوية لتقييم مدى التأثير الجمـالي والبصـر  ) 8(يبين الجدول 

  .توافرت، كما يراها المهندسون وغيرهم

  النسب المئوية لتقييم مدى التأثير الجمالي والبصري للعناصر إذا توافرت): 8(الجدول 

 العناصر الجمالية والبصرية

 )142=ن(غير ذلك  )55=ن(مهندس 

سيء 

 جداً
 جيد ضعيف سيء

ممتاز 

 جداً

سيء 

 جداً
 جيد ضعيف سيء

ممتاز 

 جداً

 38.7 43.7 4.90 4.90 7.70 32.7 29.1 7.30 9.10 21.8 رات مياهدو

 26.1 47.2 12.7 5.60 8.50 23.6 41.8 14.5 10.9 9.10 أكشاك وتلفونات

 51.4 31.0 11.3 3.50 2.80 56.4 27.3 3.60 5.50 7.30 مقاعد للجلوس

 63.4 23.2 8.50 4.20 0.7 80.0 14.5 1.80 -  3.60 نوا فير مياه

 37.3 39.4 14.1 5.60 3.50 50.9 30.9 16.4 -  1.80 اءسبيل م

 21.8 30.3 14.8 19.0 14.1 14.5 20.0 9.10 29.1 27.3 أماكن عرض السلع

 37.3 46.5 6.30 4.20 5.60 32.7 45.5 14.5 3.60 3.60 لوحات إرشادية

 38.0 33.8 12.7 4.90 10.6 34.5 32.7 16.4 3.60 12.7 تماثيل وتحف

 69.0 26.8 2.10 1.40 0.7 80.0 14.5 3.60 1.80 -  الليل اإلنارة في

 29.6 37.3 23.9 4.90 4.20 38.2 21.8 20.0 9.10 10.9 أدراج

 44.4 34.5 12.0 6.30 2.80 52.7 25.5 7.30 9.10 5.50 جدران

 32.4 22.5 14.1 11.3 19.7 30.9 38.2 10.9 12.7 7.30 مظالت
 51.4 35.2 9.20 1.40 2.80 83.6 12.7 3.60 -  - سينمائي في الليلجدران لعرض 

 76.8 17.6 3.50 1.40 0.7 92.7 7.30 -  -  -  تبليط األرضيات

 76.8 16.9 1.40 2.80 2.10 80.0 14.5 1.80 3.60 -  أشجار خضراء
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أهم العناصر الجمالية والبصرية التي ترى عينـة الدراسـة الواجـب    ) 8(يبين الجدول 

وذلـك كمـا يـرى     ،وجدران العرض السـينمائي  ،اه، واإلنارة الليليةتوافرها وهي نوافير المي

  .المهندسون وغيرهم

يعزو الباحث نتائج اإلجابات على هذا السؤال أن هنالك توافق مابين المهندسين وغيـر  

المهندسين في أن أهم العناصر الجمالية والبصرية التي إذا ما توافرت تظهر الطـابع الجمـالي   

نـوافير الميـاه، اإلنـارة، جـدران العـرض      : لدراسة وهي العناصر اآلتيةوالبصري لمنطقة ا

السينمائي، ألن هذه العناصر وحسب الثقافة العامة لعينـة الدراسـة تـوفر المظهـر الجمـالي      

  .والبصري

فبعض الجماليات تتعلق بالحس أكثر من تعلقها بمهنة، وهذا ينطبق إلى حد كبير علـى  

نظراً جمالياً لمشاهديها، كما أن اإلنارة الليليـة ال يختلـف مهنـدس    نوافير المياه، والتي تمثل م

وغيره على وظيفتها، باإلضافة إلى توافق المهندسين وغيرهم على افتقار المدينة إلـى جـدران   

  .للعرض السينمائي

إن توافق اإلجابات والرؤية المشتركة للمتخصصين والعامة، يعطي دليالً واضحاً علـى  

  . ة والبصرية للعناصر المفقودة تقريباً في مدينة طولكرماألهمية الجمالي

  مدى المساهمة في التشويه البصري للمدينة 2.1.5

النسب المئوية لتقييم مدى المساهمة في التشويه البصري للمدينة كما ) 9(يبين الجدول 

  يراها المهندسون وغيرهم
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  بصري للمدينةالنسب المئوية لمدى المساهمة في التشويه ال): 9(الجدول 

العناصر الجمالية 

 والبصرية

 )142=ن(غير ذلك  )55=ن(مهندس

سيئة 

 جداً
 سيئة

غير 

 مؤثرة
 جيدة

جيدة 

 جداً

سيئة 

 جداً
 سيئة

غير 

 مؤثرة
 جيدة

جيدة 

 جداً

 4.90 10.6 9.90 34.5 40.1 - 14.5 18.2 38.2 29.1 أكشاك وتلفونات

 2.10 21.8 12.0 39.4 24.6 7.30 23.6 10.9 34.5 23.6 مقاعد للجلوس

 9.20 21.1 10.6 33.1 26.1 12.7 21.8 20.0 27.3 18.2 نوا فير مياه

 3.50 9.90 8.50 32.4 45.8 1.80 7.30 9.10 32.7 49.1 أماكن عرض السلع

 15.5 27.5 11.3 22.5 23.2 9.10 34.5 14.5 32.7 9.10 اإلنارة في الليل

 6.30 15.5 19.0 33.8 25.4 5.50 7.30 14.5 58.2 14.5 جدران

 9.90 16.9 14.8 31.0 27.5 3.60 14.5 10.9 40.0 30.9 مظالت

 11.3 21.8 11.3 31.7 23.9 12.7 25.5 16.4 29.1 16.4 تبليط األرضيات

 19.7 16.9 9.90 22.5 31.0 18.2 20.0 10.9 29.1 21.8 أشجار خضراء

التشويه البصـري هـي أمـاكن    أن أكثر العناصر مساهمة في ) 9(تشير نتائج الجدول 

عرض السلع يليها المظالت، وذلك كما يراها المهندسون، أما غير المهندسين يرون أن أمـاكن  

  .عرض السلع واألكشاك والتلفونات هي من أكثر العناصر مساهمة في التشويه البصري

 يفسر الباحث اتفاق المهندسين وغيرهم على أماكن عرض السلع كأبرز عناصر التلوثو

إذ غالباً إن لم يكن في جميع األحيـان،   ،إلى وجوده بصورة غير مالئمة في المنطقة ،البصري

يكون في األماكن المحددة للمشاة أو بدالً من موقف لسيارة أو متقدم في الشارع، أو يأخذ فراغـاً  

لتجمهـر  ُيضاف إلى ذلك الفوضى الصوتية الناشئة عن األصوات العالية جداً للبائعين، وا. واسعاً

  .المتكون حول مكان عرض السلع

أما اختالف المهندسين وغيرهم في المظالت واألكشاك والتلفونات كعنصر ثـانٍ فـي    

بينما تعزى ثقافة  ،التشويه البصري، فيعود إلى اختالف ثقافة المهندسين المبنية على أسس مهنيه

راحة، فيدرك المهندسـون أن  غير المهندسين في الغالب إلى أسباب شخصية أو أسباب تتعلق بال

المظالت من الناحية الهندسية هي تجاوز غير مسموح به، واستغالل حيز فراغي دون تخطيط، 

فيما قد يرى غير المهندسين خاصة العامة منهم أنها مكان التقاء حرارة الشمس أو برد الشتاء أو 

  .التجمع
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القدوم
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  نة طولكرمالقدوم إلى منطقة ميدان جمال عبد الناصر ووسط مدي 3.1.5

النسبة المئوية لحالة قدوم أفراد العينة إلى منطقة ميدان جمال عبـد  ) 10(يبين الجدول 

 .الناصر ووسط مدينة طولكرم

  ال عبد الناصر ووسط مدينة طولكرمالنسب المئوية للقدوم إلى منطقة ميدان جم): 10( الجدول

 )142=ن(غير ذلك  )55=ن(مهندس  القدوم

 52.1 70.9 يومياً

 30.3 20.0 مرة كل أسبوع

 9.20 5.50 مرة كل شهر

 8.50 3.60 نادراً

ان جمال عبد الناصر أن أغلب أفراد العينة يأتون يومياً إلى ميد) 10(تشير نتائج الجدول 

النسبة المئوية لحالة القدوم إلى ميدان جمـال عبـد الناصـر    ) 1(ووسط المدينة، ويمثل الشكل 

  .ن وغيرهمووسط المدينة من المهندسي

  
  

  

  

  

  

  

  النسبة المئوية لحالة القدوم إلى ميدان جمال عبد الناصر ووسط المدينة من المهندسين وغيرهم): 1(الشكل 
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ويعود ذلك إلى أن أغلب أفراد العينة هم من سكان المدينة، باإلضافة إلـى ذلـك، فهـم    

ر أن مدينـة طـولكرم   يأتون يوميا إلى ميدان جمال عبد الناصر ووسط البلد وذلك على اعتبـا 

صغيرة نسبيا مع غيرها من المدن الفلسطينية، حيث تعتبر منطقة الدراسة هـي مـدخل وممـر    

كما أن قضاء المصالح مثل التسوق على األقل . للمدينة فال بد ألفراد العينة من المرور بها يوميا

  .يتطلب المرور كحد أدنى من وسط المدينة

  مان في منطقة ميدان جمال عبد الناصردرجة الشعور بالراحة واأل 4.1.5

النسبة المئوية لدرجة الشعور بالراحة واألمان في منطقة ميدان جمال ) 11(يبين الجدول 

 عبد الناصر

النسب المئوية لدرجة الشعور بالراحة واألمان في منطقة ميدان جمـال عبـد   ): 11(الجدول 

  الناصر

درجة الشعور بالراحة واألمان في

 عبد الناصرميدان جمال 
 )142=ن(غير ذلك  )55=ن(مهندس 

 7.00 5.50 كبيرة

 36.6 25.5 متوسطة

 38.7 54.5 ضعيفة

 17.6 14.5 غير موجودة

أن الغالبية من أفراد العينة، يشعرون بدرجـة ضـعيفة مـن    ) 11(تشير نتائج الجدول 

ر بالراحة واألمـان  درجة الشعو) 2(، ويمثل الشكل الراحة واألمان في ميدان جمال عبد الناصر

  في منطقة ميدان جمال عبد الناصر كما يراها المهندسون وغيرهم
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  درجة الشعور بالراحة واألمان في منطقة ميدان جمال عبد الناصر كما يراها المهندسون وغيرهم): 2(الشكل 

لك ويعزو الباحث ذلك إلى درجة االستياء وعدم الرضا من قبل مجمل أفراد العينة وذ

لعدم وجود النظام والتنسيق والتنظيم للشوارع والبنايات وحركة السيارات والمشاة وتواجد 

البسطات وضيق الشوارع وغير ذلك، كما أن ميدان جمال عبد الناصر هو مكان عام وشعبي، 

يرتاده مختلف أنواع األفراد، وخاصة فئة المراهقين، وهذا يضيف شعوراً بعدم الراحة واألمان، 

  .اإلحساس بالخصوصية لدى رواد المكان وعدم

  درجة الشعور بالراحة واألمان في منطقة وسط البلد 5.1.5

 النسبة المئوية لدرجة الشعور بالراحة واألمان في منطقة وسط البلد) 12(يبين الجدول 

  راحة واألمان في منطقة وسط البلدالنسب المئوية لدرجة الشعور بال): 12(الجدول 

بالراحة واألماندرجة الشعور

 في منطقة وسط البلد
 )142=ن(غير ذلك  )55=ن(مهندس 

 7.0 3.60 كبيرة

 42.3 23.6 متوسطة

 36.6 52.7 ضعيفة

 0.7 20.0 غير موجودة
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درجة الشعور بالراحة واألمان في وسط البلد
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أن نصف المهندسين تقريباً يشعرون بدرجـة راحـة وأمـان    ) 12(تشير نتائج الجدول 

ريباً بدرجة راحة متوسطة في منطقة وسط تق) % 42(ضعيفة في منطقة وسط البلد، بينما يشعر 

درجة الشعور بالراحة واألمان في منطقـة وسـط البلـد كمـا يراهـا      ) 3(، ويمثل الشكل البلد

  المهندسون وغيرهم

  

  

  

  

  
  درجة الشعور بالراحة واألمان في منطقة وسط البلد كما يراها المهندسون وغيرهم: )3(الشكل 

أن أفراد عينة الدراسة غير المهندسين أقرب إلـيهم  يعزو الباحث سبب هذه النتيجة إلى 

بينما أفراد عينة الدراسة المهندسون ليسو على  ،نفسيا لطبيعة عملهم واحتكاكهم المباشر بالمنطقة

احتكاك مباشر مع هذه المنطقة وكنتيجة حتمية ظهر االختالف بدرجة الشعور بالراحة واألمـان  

  .ين وغير المهندسينبالنسبة لمنطقة الدراسة بين المهندس

مستوى الرضا عن الوضع الحالي لميدان جمال عبد الناصر ووسط مدينة طولكرم مـن   6.1.5

  الناحية التخطيطية والجمالية

النسبة المئوية لمستوى الرضا عن الوضع الحالي لميدان جمال عبـد  ) 13(يبين الجدول 

  ةالناصر ووسط مدينة طولكرم من الناحية التخطيطية والجمالي
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النسب المئوية لمستوى الرضا عن الوضع الحالي لميدان جمال عبـد الناصـر   ): 13(الجدول 

  ووسط مدينة طولكرم من الناحية التخطيطية والجمالية

 )142=ن(غير ذلك  )55=ن(مهندس مستوى الرضا عن الوضع الحالي

 3.50 5.50 نعم

 34.5 23.6 نعم ولكن بحاجة لإلصالح

 63.0 70.9 ال

أن غالبية أفراد العينة هم غير راضين عن الوضـع الحـالي   ) 13(نتائج الجدول  تشير

النسبة المئوية لمستوى الرضا عن ) 4(، ويمثل الشكل لميدان جمال عبد الناصر، ووسط المدينة

  الوضع الحالي لميدان جمال عبد الناصر ووسط مدينة طولكرم من الناحية التخطيطية والجمالية

  

  

  

  

  

  

  

  

النسبة المئوية لمستوى الرضا عن الوضع الحالي لميدان جمال عبد الناصر ووسط مدينة طولكرم ): 4(الشكل 

  من الناحية التخطيطية والجمالية

ويعزو الباحث إلى إن واقع التخطيط البصري والجمالي لوسط المدينة أو لميدان جمال 

إزعاجاً لزوار المكان، فمهما عبد الناصر، متدني، أي أنه غير متوفر بنسبة مريحة، ويسبب هذا 
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حاول األفراد التكيف مع المظاهر غير الجمالية، والمريحة للنظر، إال أن هذا التكيـف ال يمثـل   

  .موافقة للواقع، إن الطموح نحو األفضل، يؤكد على عدم الرضا عن الواقع

  م وتطويرهرتأثير االهتمام بالمظهر الجمالي لوسط مدينة طولك 7.1.5

النسبة المئوية لتأثير االهتمام بالمظهر الجمالي لوسط مدينة طولكرم ) 14( يبين الجدول

  .وتطويره

  النسب المئوية لتأثير االهتمام بالمظهر الجمالي لوسط مدينة طولكرم وتطويره): 14(الجدول 

 االختيار

 )142=ن(غير ذلك  )55=ن(مهندس

أوافق 

 بشدة
أوافق

ال 

 أدري
أعارض

أعارض 

 بشدة

أوافق 

 ةبشد
أوافق

ال 

 أدري
أعارض

أعارض 

 بشدة

المظهر الجمالي لوسط 

 2.10 12.7 5.60 50.728.9 - 3.6016.4 23.6 56.4 المدينة فقط

 - 3.50 12.0 55.628.9 - -1.80 30.9 67.3 النمو االقتصادي للمدينة

الحفاظ على البيئة 

والتقليل من التلوث 

 البيئي

70.9 25.5 1.801.80 - 54.223.9 14.1 7.70 - 

توفير الراحة النفسية 

 للناس
83.6 14.5 1.80- - 64.126.8 4.90 4.20 - 

 0.70 3.50 7.70 58.529.6 - 5.501.80 18.2 74.5 الحركة السياحية بالمدينة

أن غالبية أفراد العينة خاصة المهندسين، يرون بأن االهتمـام  ) 14(تشير نتائج الجدول 

المدينة، سيساهم في النمو االقتصادي، ويحافظ علـى البيئـة، ويشـجع    بالمظهر الجمالي لوسط 

  .السياحة في المدينة، واألهم أنه سيوفر الراحة النفسية للناس

يعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن صحة هذه الرؤية والتصـور تعـود لطبيعـة عمـل     

والبصري نتيجة حتميـة   حيث يعتبر المظهر الجمالي ،المهندسين وثقافتهم وكذلك خلفيتهم العلمية

للشعور بالراحة النفسية وتطوير السياحة ويحقق نمو اقتصادي للمنطقة المستهدفة، كما يعود ذلك 
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ويلقي هذا االستثمار بظاللـه علـى    ،إلى أن االهتمام بالعناصر الجمالية هو استثمار حي للمكان

أكبر  ،للمكان هي نظرة شموليةإن نظرة المهندسين . والبيئية ،مناحي الحياة األخرى االقتصادية

والتي قد ترى فقط العنصر الجمالي من وجهة نظر خاصة أو مصلحة  ،وأعم من نظرية غيرهم

  .معينة

  دور بلدية طولكرم في إعادة بناء وتخطيط ميدان جمال عبد الناصر 8.1.5

 النسبة المئوية لدور بلدية طولكرم في إعادة بناء وتخطـيط ميـدان  ) 15(يبين الجدول 

 .جمال عبد الناصر

النسب المئوية لدور بلدية طولكرم في إعادة بناء وتخطيط ميدان جمـال عبـد   ): 15(الجدول 

  الناصر

 االختيار

 )142=ن(غير ذلك  )55=ن(مهندس

أوافق

 بشدة
أوافق

ال

 أدري
أعارض

أعارض 

 بشدة

أوافق 

 بشدة
أوافق

ال 

 أدري
أعارض

أعارض 

 بشدة

عنصر جمالي ساهم في 

المظهر الجمالي تطوير 

 لوسط المدينة

10.9 20.0 7.3029.1 32.7 7.7028.2 9.20 33.8 21.1 

له تأثير اقتصادي على 

 المدينة فقط
3.60 16.4 25.545.5 9.10 4.9014.1 15.5 43.7 21.8 

له تأثير اقتصادي 

 وجمالي على المدينة
9.10 27.3 14.5 41.8 7.30 9.90 25.4 8.50 33.1 23.2 

ى تشويه المظهر عمل عل

 الجمالي لوسط المدينة
30.9 21.8 12.7 25.5 9.10 35.2 18.3 4.90 21.8 19.7 

أن هناك اتفاق بين المهندسين وغيـرهم فـي أن دور بلديـة    ) 15(تشير نتائج الجدول 

فقد عمل على تشـويه   ،طولكرم في إعادة بناء وتخطيط ميدان جمال عبد الناصر، قد كان سلبيا

  .لي لوسط المدينة، ولم يؤثر على اقتصاد المدينةالمظهر الجما

ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن البلديات غالبا ما تتجه في مخططاتهـاً نحـو البنيـة    

التحتية مثل المياه والكهرباء والصرف الصحي، وتعتبر االهتمام بالعناصر البصرية والجماليـة  
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البلدية بالعناصر الجمالية، وأبعادها الحضـارية، أو  أمراً ثانوياً، أو أن تدني ثقافة المسؤولين في 

حتى تسويقها واالستفادة منها اقتصادياً، وال يمكن تجاهل أن ميزانيات البلديات محدودة، وُيعتقـد  

  . أنها تشمل مشاريع لالهتمام بعناصر البصر والجمال

  طيطية والبيئيةم من الناحية التخالمشاكل والصعوبات التي تواجه وسط مدينة طولكر 9.1.5

النسبة المئوية للمشاكل والصعوبات التي تواجه وسط مدينة طولكرم ) 16(يبين الجدول 

  من الناحية التخطيطية والبيئية

م مـن  النسب المئوية لدور المشاكل والصعوبات التي تواجه وسط مدينة طولكر): 16(الجدول 

  الناحية التخطيطية والبيئية

 المشكلة
 )142=ن(ذلك غير  )55=ن(مهندس 

 كبيرة متوسطة ضعيفة كبيرة متوسطة ضعيفة

 67.6 26.8 5.60 67.3 27.3 5.4 ضيق الشوارع

 64.1 28.2 7.70 76.4 20.0 3.60 ازدحام مروري

 60.6 31.0 8.50 65.5 25.5 9.10 ازدحام المشاة

 72.5 22.5 4.90 81.8 9.10 9.10 بسطات السلع

التنوع في أشكال 

 توألوان المظال
9.10 27.3 63.6 16.9 28.2 54.9 

 46.5 38.7 14.8 56.4 34.5 9.10 كثرة اإلعالنات

 57.0 34.5 8.4 65.5 25.5 9.10 الشوادر العشوائية

 52.1 40.8 7.00 40.0 43.6 16.3التمديدات الكهربائية

 50.7 40.1 9.20 50.9 36.4 11.7 روائح كريهة

 62.0 27.5 10.6 63.6 27.3 9.10 تناثر النفايات

 62.0 26.8 11.3 58.2 36.4 5.50 األبنية العشوائية

 64.8 32.4 2.80 61.8 32.7 5.40 ضجيج سيارات

إلى أن بسطات السلع هي من أكبر المشاكل والصعوبات التي ) 16(تشير نتائج الجدول 

ى المهندسين، تواجه مدينة طولكرم من الناحية التخطيطية والبيئية، وهي تحتل المشكلة األولى لد

وغيرهم، فيما يحتل االزدحام المروري المشكلة الثانية لدى المهندسين، وضيق الشـوارع هـي   

  .المشكلة الثانية لدى غير المهندسين
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وُيفسر الباحث هذه النتيجة على هذا السؤال أن المشكلة الرئيسية واألولى ألفراد العينـة  

ن الفراغ خاصـة المسـاحة علـى األرض،    هي بسطات السلع ذلك أن البسطات تستغل حيزاً م

وبزيادة هذه البسطات، تبدأ الفراغات في االنحسار، وتصبح المساحة المخصصة لألفراد والمارة 

وتقـع   ،أقل فأقل، وهذا يسبب إزعاجاً بالغاً، وشعوراً سيئاً لهم، وهي فعال بحاجة إلـى تنظـيم  

يقع على عاتقها توفير المكان البـديل   مسؤولية تنظيمها على الجهات المخططة مثل البلدية التي

والمعد بالشكل الصحيح حيث تتوافر فيه الخدمات التي يحتاجونها، إضافة لما ينشأ عـن وجـود   

  .البسطات من ازدحام أو أصوات مزعجة

ومنطقة ميدان جمـال عبـد   ) سوق الخضار(االنطباع عند زيارة منطقة وسط المدينة  10.1.5

  الناصر

سـوق  (النسبة المئوية لالنطباع عند زيارة منطقـة وسـط المدينـة    ) 17(يبين الجدول 

  .ومنطقة ميدان جمال عبد الناصر) الخضار

) سـوق الخضـار  (النسب المئوية لالنطباع عند زيارة منطقة وسـط المدينـة   ): 17(الجدول 

  ومنطقة ميدان جمال عبد الناصر

 االنطباع

 )142=ن(غير ذلك  )55=ن(مهندس

سيء 

 جداً
ممتاز جيديفضع سيء

سيء 

 جداً
ممتاز جيدضعيف سيء

 2.80 2.10 5.60 61.328.2 1.80 3.60 7.30 21.8 65.5 سهولة التنقل

سهولة التعرف على 

 األماكن المقصودة
32.7 27.3 25.5 10.9 3.60 40.131.0 12.0 16.2 0.70 

 0.70 8.50 18.3 44.428.2 1.80 7.30 30.9 27.3 32.7 رؤية واضحة

لة قراءة سهو

 اليافطات واإلعالنات
34.5 23.6 27.3 12.7 1.80 33.833.1 18.3 13.4 1.40 

 1.40 9.90 13.4 48.626.8 5.50 18.2 16.4 25.5 34.5 سهولة التسوق

 2.80 16.2 19.7 33.128.2 1.80 27.3 20.0 16.4 34.5 الشعور باألمن

 0.70 2.10 69.721.16.30 1.80 5.50 3.60 16.4 72.7 مواقف السيارات

 2.80 0.70 4.20 62.030.3 1.80 5.50 3.60 30.9 58.2 الضجيج

 0.70 7.00 9.20 61.321.8 3.60 5.50 12.7 16.4 61.8 نظافة عامة
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إلى أن عدم توافر مواقف السيارات، وسهولة وصعوبة التنقل، ) 17(تشير نتائج الجدول 

ر االنطباعات الملموسة عند زيارة وسـط المدينـة   والضجيج، هي من أكث ،وقلة النظافة العامة

  .، ومنطقة ميدان جمال عبد الناصر)سوق الخضار(

ويفسر الباحث هذه النتيجة إلى أن األفراد أكثر اهتماماً بما يكون علـى األرض، وبمـا   

يرونه ويشعرون به يومياً، لذلك فإن عدم وجود مواقف للسيارات، ينتج من عدم توفر مسـاحة  

ي وسط البلد، وال يمكن إنكار أو تجاهل أن من يحضر باكراً إلى المنطقة، يقوم بإيقـاف  كافية ف

سيارته في مكان محدد في وسط البلد، ويغادر بها مساء، وهذا يحول وسط البلد إلـى مواقـف   

  .تعود لألفراد، وهذا الوضع يتكرر يومياً

فيـه، ويمتـاز    وبما أنه سوق للخضار، فإنه من الطبيعي أن تكـون الحركـة صـعبة   

بالضجيج، باعتبار أن أصوات البائعين هي الوسيلة الوحيدة لترويج بضاعتهم، وألن وسط البلـد  

ملك عام، والثقافة الفلسطينية، لم ترتقي إلى االهتمام باألمالك العامة، فإن تدني االهتمام بنظافـة  

ومن قبل موظفي البلديـة،  المكان هو أمر شبه طبيعي، والذي قد يتم أي النظافة في نهاية اليوم 

  .بعد أن يقترب وسط المدينة من أن يكون فارغاً

  إعادة تصميم المنطقة من جديد 11.1.5

  .النسبة المئوية إلعادة تصميم المنطقة من جديد) 18(يبين الجدول 

  النسب المئوية إلعادة تصميم المنطقة من جديد): 18(الجدول 

 )142=ن(غير ذلك  )55=ن(مهندس  إعادة تصميم المنطقة من جديد

 95.8 89.1 نعم

 4.20 10.9 ال

أن غالبية المهندسين وغيرهم، يرون بضرورة إعادة تصـميم  ) 18(تشير نتائج الجدول 

  النسبة المئوية إلعادة تصميم المنطقة من جديد) 5(، ويمثل الشكل المنطقة من جديد
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  من جديد النسبة المئوية إلعادة تصميم المنطقة): 5(الشكل 

ويعزو الباحث ذلك، أن الطبيعة البشرية تميل نحـو األفضـل وتحسـين مسـتواها     

المعيشي والرقي والتطور دائما، وأن منطقة وسط البلد أو ميدان جمال عبد الناصر، تفتقر إلـى  

فمن الطبيعي أن تكون النتيجة كما جاءت عليـه وأن يـرى الجميـع     ،عناصر الجمال وغيرها

  .يل الميدانضرورة إعادة تأه

والتخطيطية في وسط مدينة  الطرق والوسائل المناسبة للتغلب على المشاكل المعمارية 12.1.5

  طولكرم

النسبة المئوية للطرق والوسائل المناسـبة للتغلـب علـى المشـاكل     ) 19(يبين الجدول 

  .المعمارية والتخطيطية في وسط مدينة طولكرم

 وسائل المناسبة للتغلب علـى المشـاكل المعماريـة   النسب المئوية للطرق وال): 19(الجدول 

  والتخطيطية في وسط مدينة طولكرم

 الطريقة
 )142=ن(غير ذلك  )55=ن(مهندس

 ال نعم ال نعم

 3.50 96.5 7.30 92.7 إعادة تصميم وسط المدينة

 10.6 89.4 -  100.0 تغيير معالم واجهات المحالت

 9.20 90.8 3.60 96.4 توحيد نمط اللوحات اإلعالنية
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أن الطرق والوسائل المناسبة للتغلب على المشاكل المعماريـة  ) 19(تشير نتائج الجدول 

والتخطيطية في وسط مدينة طولكرم هي تغيير معالم واجهات المحالت، وتوحيد نمط اللوحـات  

ن، اإلعالنية، ثم إعادة تصميم وسط المدينة، وذلك وفق ما يراه المهندسون، أما غيـر المهندسـي  

فيرون أن إعادة تصميم وسط المدينة، توحيد نمط اللوحات اإلعالنية، ثم تغيير معالم واجهـات  

هي أهم الوسائل للتغلب على حل المشاكل المعمارية والتخطيطية والحد من ظـاهرة   ،المحالت

  .التلوث البصري في مدينة طولكرم

يرون أن الطرق والوسـائل  يعزو الباحث نتائج اإلجابات على هذا السؤال أن المهندسين 

المناسبة للتغلب على المشاكل المعمارية والتخطيطية وسط المدينة يكون بتغيير معـالم وأنمـاط   

  .اللوحات اإلعالنية وإعادة تصميم وسط المدينة، لما قد تضيفه من لمسات جمالية على المكان

تخطيطيـة كمـا يراهـا    أما غير المهندسين يرون أن الوسائل األفضل للتغلب على المشـاكل ال 

المهندسون بإختالف األولويات وذلك من وجهة نظر الباحث أن هـذا اإلخـتالف فـي ترتيـب     

االولويات تعود الى أن المهندسين لهم معايير تخطيطية منهجية تختلف عن معايير عامة السكان 

  . ومنهجيتهم

في الحد من ظـاهرة   الدور الملقى على عاتق بلدية طولكرم والمؤسسات ذات العالقة 13.1.5

  التلوث البصري في مدينة طولكرم

النسبة المئوية للدور الملقى على عاتق بلدية طـولكرم والمؤسسـات   ) 20(يبين الجدول 

  .ذات العالقة في الحد من ظاهرة التلوث البصري في مدينة طولكرم
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ت ذات العالقة النسب المئوية للدور الملقى على عاتق بلدية طولكرم والمؤسسا): 20(الجدول 

  في الحد من ظاهرة التلوث البصري في مدينة طولكرم

 الدور
 )142=ن(غير ذلك  )55=ن(مهندس

 ال نعم ال نعم

 1.40 98.6 7.30 92.7 إعادة تصميم وسط المدينة

 2.10 97.9 -  100.0 إيجاد مواقف للسيارات

 1.40 98.6 -  100.0 وضع لوحات إرشاديه

 2.80 97.2 1.80 98.2 وضع سالت للنفايات

 14.1 85.9 10.9 89.1 توحيد نمط اللوحات اإلعالنية

إغالق المنطقة أمام حركة 

 السيارات
52.7 47.3 50.0 50.0 

 13.4 86.6 10.9 89.1 إزالة البسطات

 12.7 87.3 10.9 89.1 إزالة األكشاك

 9.20 90.8 34.5 65.5 إزالة أسالك الكهرباء المعلقة

 2.10 97.9 1.80 98.2 إنارة الشوارع

 4.20 95.8 1.80 98.2 ترميم األبنية القديمة

 2.80 97.2 7.30 92.7 تحديد نمط ونظام لكل شارع

أن هناك دور كبير جداً ملقى على عاتق بلدية طـولكرم فـي   ) 20(تشير نتائج الجدول 

واألكشـاك،   إيجاد مواقف للسيارات، ووضع لوحات إرشادية، وإنارة الشوارع، وإزالة البسطات

ووضع سالت للنفايات، وتوحيد نمط اللوحات اإلعالنية، وترميم األبنية القديمة، وتحديـد نمـط   

م في إغالق المنطقـة  رونظام لكل شارع، وإعادة تصميم وسط المدينة، ويخف دور بلدية طولك

  .أمام حركة السيارات، وإزالة األسالك الكهربية المعلقة

لمادية والنظم القانونية واإلدارية هي التـي تحكـم طبيعـة    يرى الباحث أن اإلمكانيات ا

م والمؤسسات ذات العالقة في الحد مـن ظـاهرة التشـوه    رالدور الملقى على عاتق بلدية طولك

  .والتلوث البصري
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فقد يكون من الصعب توفر ميزانيات إلعادة تصميم المنطقة من جديد، إال أنه من السهل 

د نقصاً ولو بسيطاً مثل وضع سالت للنفايات أو وضـع اللوحـات   القيام ببعض األعمال التي تس

  .اإلرشادية

تقييم دور بلدية طولكرم في تغيير تشكيل الدوار من الناحيـة البصـرية والجماليـة     14.1.5

  للمدينة

النسبة المئوية لتقييم دور بلدية طولكرم في تغيير تشكيل الدوار مـن  ) 21(يبين الجدول 

  .جمالية للمدينةالناحية البصرية وال

ناحيـة  النسبة المئوية لتقييم دور بلدية طولكرم في تغيير تشكيل الدوار مـن ال ): 21(الجدول 

  البصرية والجمالية للمدينة

 )142=ن(غير ذلك  )55=ن(مهندس تقييم دور بلدية طولكرم

 37.3 40.0 سيء جداً

 21.8 29.1 سيء

 24.6 18.2 مقبول

 12.7 3.60 جيد

 3.50 9.10 جيد جداً

إلى أن تقييم دور بلدية طولكرم في تغيير تشكيل الدوار مـن  ) 21(تشير نتائج الجدول 

وسيء جداً لدى أغلب أفراد العينة، ويمثل الشـكل  الناحية البصرية والجمالية للمدينة كان سيء 

ـ    ) 6( رية النسبة المئوية لتقييم دور بلدية طولكرم في تغيير تشكيل الـدوار مـن الناحيـة البص

  .والجمالية للمدينة
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النسبة المئوية لتقييم دور بلدية طولكرم في تغيير تشكيل الدوار من الناحية البصرية والجماليـة  ): 6(الشكل 

  للمدينة

يرى الباحث إلى أن  دور بلدية طولكرم في تغيير معالم الدوار من الناحية البصـرية  

في البلدية ألهمية العناصر الجمالية أو أنهـا خـارج    والجمالية يرجع الى تدني وعي المسؤولين

  .دائرة التخطيط، بحكم االهتمام بأولويات أخرى

  توحيد ألوان لوحات الدعاية واإلعالن لجميع المهن، وفق نظام محدد 15.1.5

النسبة المئوية لتوحيد ألوان لوحات الدعاية واإلعالن لجميع المهـن،  ) 22(يبين الجدول 

  .وفق نظام محدد

عالن لجميع المهن، وفق نظام النسبة المئوية لتوحيد ألوان لوحات الدعاية واإل): 22(الجدول 

  محدد

 )142=ن(غير ذلك  )55=ن(مهندس  توحيد ألوان لوحات الدعاية واإلعالن

 52.8 30.9 لون لكل مهنة

 24.6 32.7 لون لكل شارع

 22.5 36.4 اللون غير مهم
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توحيد ألوان لوحات الدعاية واإلعالن
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ترتيب أولويات المهندسين لتوحيد لوحات ألوان لوحـات الدعايـة    أن) 22(تشير نتائج الجدول 

اللون غير مهم، ولون لكل شارع، ولون لكـل مهنـة، فيمـا أن    : واإلعالن لجميع المهن، هي 

ترتيب أولويات غير المهندسين لتوحيد لوحات ألوان لوحات الدعاية واإلعالن لجميع المهن، هي 

النسبة المئوية لتوحيد ) 7(ثم اللون غير مهم، ويمثل الشكل لون لكل شارع، ولون لكل مهنة، ف: 

  ألوان لوحات الدعاية واإلعالن لجميع المهن، وفق نظام محدد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  النسبة المئوية لتوحيد ألوان لوحات الدعاية واإلعالن لجميع المهن، وفق نظام محدد): 7(الشكل 

توافق بين جميع أفراد عينـة الدراسـة   يعزو الباحث اإلجابات على هذا النحو أن هناك 

حول توحيد ألوان لوحات الدعاية وألوان اإلعالنات لجميع المهن وفق نظام محدد، وهذا يؤكد أن 

حيث أن اختالف األلوان وعدم انسجامها مؤذي  ،وحدة اللون أو النظام يضيف جماالً إلى المنطقة

  .للبصر
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ات الدعاية واإلعالن لجميع المهن، وفق نظـام  درجة الموافقة على توحيد ألوان لوح 16.1.5

  محدد

النسبة المئوية لدرجة الموافقة على توحيد ألـوان لوحـات الدعايـة    ) 23(يبين الجدول 

  .واإلعالن لجميع المهن، وفق نظام محدد

عـالن  النسب المئوية لدرجة الموافقة على توحيد ألوان لوحـات الدعايـة واإل  ): 23(الجدول 

  فق نظام محددلجميع المهن، و

النظام المحدد

 )142=ن(غير ذلك  )55=ن(مهندس

موافق

 بشدة
 موافق

غير

 موافق

موافق 

 بشدة
 موافق

غير 

 موافق

 19.7 28.9 51.4 18.2 21.8 60.0 توحيد اللون

 23.9 52.1 23.9 29.1 43.6 27.3 توحيد الشكل

 32.4 28.9 38.7 52.7 23.6 23.6 توحيد الحجم

أن غالبية المهندسين مـع توحيـد اللـون والشـكل، لكـنهم      ) 23(دول تشير نتائج الج

  .يعارضون توحيد الحجم، ويرى غالبية غير المهندسين توحيد اللون والشكل والحجم

يعزو الباحث نتائج اإلجابات على هذا السؤال أن هناك درجة من الموافقة بين 

لمهندسين ضد توحيد الحجم ويعود ولكن رأي ا ،الشكل ،المهندسين وغير المهندسين على اللون

السبب في ذلك ألن الحجم يؤثر على الشوارع واالرتدادات بمعنى آخر يؤثر على معايير هندسية 

مهنية، كما أن األماكن والمحالت قد تتساوى في مساحاتها، لذلك ُيجدر أن تكون لوحات دعايتها 

  .متساوية أيضاً

لية الموجودة في مدينة طولكرم، والمتمثلـة فـي   كيفية المحافظة على العناصر الجما 17.1.5

  البلدة القديمة

النسبة المئوية لكيفية المحافظة على العناصر الجمالية الموجودة فـي  ) 24(يبين الجدول 

  .مدينة طولكرم، والمتمثلة في البلدة القديمة
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ـ ): 24(الجدول  ي مدينـة  النسب المئوية لكيفية المحافظة على العناصر الجمالية الموجودة ف

  رم، والمتمثلة في البلدة القديمةطولك

 االختيار
 )142=ن(غير ذلك  )55=ن(مهندس

 ال نعم ال نعم

قوانين من قبل بلدية طولكرم خاصة بالبناء 

 داخل حدود البلدة القديمة
94.5 5.50 93.0 7.00 

إعادة ترميم مباني البلدة القديمـة وإعـادة   

 إحيائها
96.4 3.60 95.8 4.20 

 1.40 98.6 -  100.0 محافظة على نظافة البلدة وشوارعهاال

 1.40 98.6 1.80 98.2 زيادة الوعي الشعبي باألهمية الجمالية للبلدة

العمل على تنفيذ مشاريع سـياحية إلعـادة   

 إحياء البلدة القديمة
96.4 3.60 97.2 2.80 

ظـة علـى العناصـر    أن غالبية أفراد العينة يرون أن المحاف) 24(تشير نتائج الجدول 

الجمالية في البلدة القديمة في طولكرم تبدأ من المحافظة على نظافة البلدة وشـوارعها، وزيـادة   

الوعي بأهميتها الجمالية، والعمل على تنفيذ مشاريع سياحية إلعادة أحيائها، وإعـادة ترميمهـا،   

  . وإصدار قوانين خاصة بها

عوامل تساعد وتعمل على إنجاح بـرامج  يعزو الباحث هذه النتيجة صحيحة كون هذه ال

المحافظة على العناصر الجمالية وخاصة في البلدة القديمة والتي تعتبر بمثابـة معلـم تـاريخي    

وأثري وسياحي يجب المحافظة عليه وعلى عناصره وعمل الترميم المستمر لهذه العناصر مـع  

  .المحافظة على مكوناتها

  تعقيب على نتائج الدراسة  2.5

تت نتائج الدراسة، لتؤكد على مظاهر التلوث البصري في وسط مدينة طولكرم، حيث لقد أ

أظهرت نتائج الدراسة انتشار التلوث البصري ومظاهره كما ظهرت في رصد هذه المظـاهر،  

  : وتحليلها الذي قام به الباحث، فقد رأى رواد وسط المدينة وميدان جمال عبد الناصر



 75

ومدى تضييقها على المساحات المخصصة للمشاة، وتأثيرها  انتشار البسطات في الشوارع، .1

  .السلبي على جمال المنطقة

 .االنتشار العشوائي للشوادر، والتباين في اللون والشكل، والحجم .2

 .االصطفاف للسيارات في أماكن غير مخصصة لها، وتبعثر سيارات لبيع سلع مختلفة .3

  .ن والراحةانتهاك الفراغ الشخصي للفرد، وقلة الشعور باألم .4

 .عدم تنظيم أسالك الكهرباء، وفوضى التمديدات .5

 .األذواق الفردية في تلوين واجهات الشقق والمحالت التجارية .6

 .غرس المكيفات في واجهات البنايات .7

وقد قام الباحث بفحص وجهات نظر أفراد العينة، تجاه الحلول المقترحة واألدوار التـي يمكـن   

طياً للحد من انتشار مظاهر التلوث البصري، وقد ظهرت هذه الحلـول  القيام بها قانونياً أو تخطي

المقترحة من خالل استصدار قوانين من قبل بلدية طولكرم خاصة بالبناء داخل حـدود البلـدة   

القديمة، و إعادة ترميم مباني البلدة القديمة وإعادة إحيائها، والمحافظـة علـى نظافـة البلـدة     

  شعبي باألهمية الجمالية للبلدةوشوارعها، و زيادة الوعي ال
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  الفصل السادس

  النتائج والتوصيات 

  النتائج  6.1

  التوصيات 6.2
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  الفصل السادس

  النتائج والتوصيات 

  النتائج 6.1

  : تتلخص نتائج البحث في النقاط الرئيسية التالية

  .والقوانينعدم وجود التجانس واالستمرارية البصرية، نظراً لغياب التخطيط، ) 1(

حيث تتعدد فيها أنماط التصـميم   ،تفتقد منطقة الدراسة إلى شخصية وطابع معماري موحد) 2(

  .الناجمة عن تطورها المتسارع والتغيرات التي مرت فيها

إن أكثر العناصر مساهمة في التشويه البصري في منطقة الدراسة هي أماكن عرض السلع ) 3(

ت وازدحام السـيارات والمشـاة والشـوادر العشـوائية     والتنوع في أشكال وألوان المظال

  .والتمديدات الكهربائية وتنافر النفايات

م انعكس على مظهرها رإن التطور التكنولوجي والتنافس التجاري الذي شهدته مدينة طولك) 4(

الجمالي والبصري، حيث الزيادة الكبيرة في أعداد البسطات وضيق الشوارع وما تبعه مـن  

 ،الـخ ...مشاة والسيارات وكذلك التنوع في أشكال وألـوان وأحجـام المظـالت    ال ازدحام

أصبحت مصادر كبيرة لتشويه فراغات الشوارع التجارية بشكل خاص التي تهدف بشـكل  

فبدال من أن تكون عنصر جذب أصبحت عناصر تولد نوع مـن   ،االنتباهجلب  إلىرئيسي 

  .صري لمدينة طولكرمالضغط الحسي واإلدراكي فأصبحت عناصر تشويه ب

  التوصيات 6.2

في ضوء النتائج ومظاهر التلوث البصري الذي رصدتها الدراسة من خـالل التحليـل   

الميداني لهذه المظاهر، وتقييمها من خالل المقابالت واالستبانات التي تمت مع مجموعة كبيـرة  

  : بما يلي من رواد منطقة الدراسة، فإن الباحث يوصي
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  توصيات عامة. أ

والسياسـية والحسـية    االجتماعيةسياسة متكاملة لمدينة طولكرم مع بقية الجوانب بني ت .1

  .بحيث تكون هذه السياسة على المدى القصير والبعيد ،والثقافية واالقتصادية والوظيفية

عقد الندوات والمؤتمرات وتنظيم الحمالت بهدف نشر الوعي بأهمية العناصر البصرية  .1

 .ضارية والثقافية في المدينةوالجمالية والمباني الح

 .المشاركة المجتمعية في اتخاذ القرارات المتعلقة بتنظيم المدينة .2

  توصيات خاصة ببلدية طولكرم. ب

بلدية طـولكرم  نظراً كونها الجهة المسؤولة بشكل رئيسي عن تخطيط وتنظيم المدينة، فإن على 

  :االهتمام بما يلي

 إعادة تصميم المنطقة من جديد •

 صميم واجهات المحالت التجارية إعادة ت •

 تحديد نمط ونظام لكل شارع •

 توحيد نمط اللوحات اإلعالنية •

 إيجاد مواقف للسيارات •

 تنظيم حركة المركبات والمشاة  •

 وضع لوحات إرشادية •

 وضع سالت للنفايات •

إزالة البسطات واألكشاك والمناطق العشوائية التي تشكل مصـدرا للتشـويه البصـري     •

 لخضار الممثلة بسوق ا
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 إزالة أسالك الكهرباء المعلقة •

 إنارة الشوارع •

 ترميم األبنية القديمة  •

إعادة تصميم ميدان جمال عبد الناصر من جديد مراعيا فيه العناصر الجمالية والبصرية  •

 . الخ ألن له خاصية جذب لزوار المدينة ... من نوافير و وأشجار زينه 

 .لجمالي والبصري لوسط المدينةوضع قوانين وأنظمة تختص بتطوير المظهر ا •

عقد الندوات والمؤتمرات وتنظيم الحمالت بهدف نشر الوعي بأهمية العناصر البصرية  •

 .والجمالية والمباني الحضارية والثقافية في المدينة

 .القرارات المتعلقة بتنظيم المدينة اتخاذالمشاركة المجتمعية في  •

تصميم المدينة وتنفيذ مشاريع لتطـوير المظهـر   السعي لتوفير الدعم المالي لتنفيذ إعادة  •

 .البصري والجمالي للمدينة

ضرورة االهتمام بالقوانين التي تساعد على الحد من انتشار ظاهرة التلوث البصـري،   .3

  :وقد يكون ذلك في عدة مستويات

أو دهـان  تعديل ما يمكن تعديله من المظاهر المؤذية مثل البسطات والشوادر العشوائية،   . أ

خاصة أنه يسهل صـياغة قـوانين   جهات التي تكتب عليها بألوان وخطوط مختلفة، الوا

  .أو حتى عالجها الفوري غير المكلف وتطبيقها لمثل هذه الحاالت

تطبيقهـا إذا ارتبطـت   إصدار قوانين للبناء المستقبلي، والذي لم يؤسـس، فباإلمكـان     . ب

 .بضرائب بالغة
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  المالحق

  )1(ملحق 

  االستبانة 

  حمن الرحيمبسم اهللا الر

  

  الوطنية النجاح جامعة

  اـالعلي الدراسات كلية

 إستبانة نموذج

  تحليل وتقييم التشويه البصري في المدن الفلسطينية

  ) طولكرممدينة  -حالة دراسية ( 

  

  تحليل وتقييم التشويه البصري في المدن الفلسطينية "يقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان 

وذلك استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير  ،) " لكرمطومدينة  -حالة دراسية ( 

  .في تخصص التخطيط الحضري واإلقليمي من جامعة النجاح الوطنية

في المكان ) X(يرجى تفضلكم باإلجابة على جميع فقرات اإلستبانة المرفقة وذلك بوضع إشارة 

تعامل بسرية كاملة ولن تستخدم  علما بأن إجاباتكم سوف. الذي يمثل رأيكم على كل فقرة منها

  .إال ألغراض البحث العلمي، فال داع لذكر االسم أو أي شيء يدل على الهوية

  الباحث                                                                         

  محمد طالل جميل خالد 

  عامة معلومات: أوالً

  بةلإلجا المخصص المكان في (X) إشارة ضع

  :             الجنس . 1

 أنثى)    (       ذكر)    ( 

    :العمر. 2

  أكبر من ذلك  )    (          50- 41)    (  40- 31)     (    30-20من )     ( 

  :     مكان السكن. 3

  مخيم)       (      قريه )    (           طولكرممدينة )      ( 
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  ): العمل(المهنة . 4

  موظف قطاع خاص  )      (          موظف قطاع عام  )      (           طالب)    (  

 بدون عمل  )   (                     عامل)    (             تاجر)    (  

  :مكان العمل. 5

  خارج المدينة)     (           طولكرمضواحي مدينة )     (     طولكرممدينة )     ( 

  : مستوى التعليم. 6

    ثانوي)     (           أساسي)     (         متعلمغير )     (   

  دراسات عليا)       (        بكالوريوس)    (                  دبلوم)     (   

  طولكرمأسئلة عامة حول ظاهرة التشويه البصري في مدينة : ثانيا 

اال إذا العناصر المدرجة ادناه  تعتبر عناصر جماليه وبصرية، هل تعتقد انها تضفي جم. 1

 توافرت على ميدان جمال عبد الناصر ووسط مدينة طولكرم 
مدى تأثيرها جماليا وبصريا إذا توافرت بالشكل  العناصر الجمالية والبصرية  الرقم

  الصحيح

  ممتاز جداً  جيدضعيف سيء سيء جداً
            دورات مياه  1
            أكشاك وتلفونات  2
            مقاعد للجلوس  3
           ه نوا فير ميا  4
           سبيل ماء  5
           أماكن عرض السلع  6
           لوحات إرشادية  7
           تماثيل وتحف  8
            اإلنارة في الليل  9
            جدران  10
            مظالت  11
            جدران لعرض سينمائي في الليل  12
            تبليط األرضيات  13
            أشجار خضراء  14
            سالت النفايات  15
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نسهم بما يسمى بظاهرة التشويه  ،دما نسيء استخدام بعض العناصر الجمالية والبصريةعن.2

ومدى  طولكرموسط مدينة  علىفما هو تقييمك للعناصر المتواجدة ومدى تأثيرها  ،البصري

  مساهمتها في التشويه البصري للمدينة ؟

العناصر الجمالية  الرقم

  والبصرية

غير

 متواجدة

  متواجدة

سيئة

 اجد
  سيئة

غير 

  مؤثره

جيده   جيده

  جدا
              دورات مياه  1
              أكشاك وتلفونات  2
              مقاعد للجلوس  3
             نوا فير مياه   4
             سبيل ماء  5
             أماكن عرض السلع  6
             لوحات إرشادية  7
             تماثيل وتحف   8
              اإلنارة في الليل  9
              جدران  10
              التمظ  11
جدران لعرض سينمائي   12

  في الليل

  
      

    

              تبليط األرضيات  13
              أشجار خضراء  14
              سالت النفايات  15

  

 ميدان جمال عبد الناصر ووسط مدينة طولكرمقدومك إلى منطقة . 3

)       (مرة كل شهر     )   (   مره كل أسبوع)   (        يوميا(     )        

  انادر

  

 ما درجة شعورك بالراحة واألمان في منطقة ميدان جمال عبد الناصر ؟. 4

  غير موجودة(      ) ضعيفة     (      ) متوسطة    (      ) كبيرة    (      )         
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  ما درجة شعورك بالراحة واألمان في منطقة وسط البلد ؟. 5

  غير موجودة(      ) يفة     ضع(      ) متوسطة    (      ) كبيرة    (      ) 

  

من  طولكرممدينة ووسط  هل أنت راضٍ عن الوضع الحالي لميدان جمال عبد الناصر. 6

 ؟الناحية التخطيطية والجمالية 

  ال)        (         نعم ولكن بحاجة لإلصالح)   (    نعم)        (        

  

 :والعمل على تطويره يؤثر على ولكرمطهل تعتقد أن االهتمام بالمظهر الجمالي لوسط مدينة . 7
  التقدير اإلختيار  الرقم

أوافق

  بشدة

ال   أوافق

  أدري

أعارض  أعارض

  بشده
            المظهر الجمالي لوسط المدينة فقط  1
            النمو االقتصادي للمدينة  2
الحفاظ على البيئة والتقليل من   3

  التلوث البيئي

          

            توفير الراحة النفسية للناس  4
            الحركة السياحية بالمدينة  5

 
  :من إعادة بناء وتخطيط لميدان جمال عبد الناصرهو طولكرمهل تعتقد أن ما قامت به بلدية . 8

  التقدير اإلختيار  الرقم

أوافق

  بشدة

أعارض   أعارض  ال أدري  أوافق

  بشده
عنصر جمالي ساهم في تطوير المظهر   1

  الجمالي لوسط المدينة

          

            له تأثير اقتصادي على المدينة فقط  2
            له تأثير اقتصادي وجمالي على المدينة  3

عمل على تشويه المظهر الجمالي   4

  لوسط المدينة

          

  



 88

من الناحية التخطيطية  طولكرمما هي برأيك المشاكل والصعوبات التي تواجه وسط مدينة . 9

  ؟ بيئيةوال

  متواجدة المشكلة  الرقم

  كبير  متوسط  عيفض
       ضيق الشوارع  1
       ازدحام مروري  2
       ازدحام المشاة  3
       بسطات السلع  4
       التنوع في أشكال وألوان المظالت  5
       كثرة اإلعالنات  6
        الشوادر العشوائية  7
        التمديدات الكهربائية  8
        روائح كريهة  9
        تناثر النفايات  10
        ائيةاألبنية العشو  11
        ضجيج سيارات  12

  

ومنطقة ميدان جمال ) سوق الخضار( ما هو انطباعك عند زيارتك لمنطقة وسط المدينة  .10

  عبد الناصر ؟

  مدى التأثير اإلنطباع  الرقم

  ممتاز  جيد ضعيف  سيء  سيء جدا
            سهولة التنقل  1
            سهولة التعرف على االماكن المقصوده  2
            رؤية واضحة  3
            سهولة قراءة اليافطات واالعالنات  4
            سهولة التسوق  5
            الشعور باألمن  6
            مواقف السيارات  7
            الضجيج  8
            نظافة عامة  9
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  هل تعتقد بان هذه المنطقة بحاجة إلى تصميم من جديد ؟  .11

  ال (             )                 نعم                                  (          )     

  

ما هي برأيك انسب الطرق والوسائل للتغلب على المشاكل المعمارية والتخطيطية في وسط  .12

  ؟ طولكرممدينة 

  ال نعم الوسائل  الرقم
      إعادة تصميم وسط المدينة  1
      تغيير معالم واجهات المحالت  2
      توحيد نمط اللوحات اإلعالنية  3

  

الحد من  والمؤسسات ذات العالقة في طولكرمما هو برأيك الدور الملقى على عاتق بلدية . 13

  ؟ طولكرممدينة  ظاهرة التلوث البصري في

  ال  نعم  الوسائل  الرقم
      إعادة تصميم وسط المدينة  1
      إيجاد مواقف للسيارات  2
      وضع لوحات إرشاديه  3
      وضع سالت للنفايات  4
      وحات اإلعالنيةتوحيد نمط الل  5
      إغالق المنطقة أمام حركة السيارات  6
      إزالة البسطات  7
      إزالة األكشاك  8
      إزالة أسالك الكهرباء المعلقة  9
      إنارة الشوارع  10
      ترميم األبنية القديمة  11
      تحديد نمط ونظام لكل شارع  12

 
تشكيل الدوار من الناحية البصرية والجمالية في تغيير  طولكرمما تقييمك لما قامت به بلدية  .14

  للمدينة ؟ باعتباره أحد المعالم المميزة في المدينة ؟

  جيد جداً(   ) جيد        (   ) مقبول      )    (      سيء(    )       سيء جداً(   ) 
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  محدد ؟ وفق نظام  ،هل تؤيد فكرة أن توحيد ألوان لوحات الدعاية واإلعالن لجميع المهن. 15

  اللون غيرمهم(     )            لون لكل شارع (      )      لون لكل مهنة       (      )

  

  توحيد الحجم  توحيد الشكل  توحيد اللون  درجة الموافقة  الرقم
        موافق بشده  1
        موافق  2
        غير موافق  3

 
يمثل عنصرا جماليا لوسط  صرميدان جمال عبد الناالقديمة من  يرى البعض ان قرب البلدة .16

يمكن المحافظة على العناصر الجمالية الموجودة في مدينة طولكرم والممثلة  لذا مدينة طولكرم؟

  :بالبلدة القديمة من خالل

  

  اإلجابة  االختيار  الرقم

  ال  نعم
      قوانين من قبل بلدية طولكرم خاصة بالبناء داخل حدود البلدة القديمة  1
      مباني البلدة القديمة وإعادة إحيائها إعادة ترميم  2
      المحافظة على نظافة البلدة وشوارعها  3
      زيادة الوعي الشعبي باألهمية الجمالية للبلدة  4
      العمل على تنفيذ مشاريع سياحية إلعادة إحياء البلدة القديمة  5

  

  شكرا لحسن تعاونكم

  

  

  الباحث                                                                        

  محمد طالل جميل خالد
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  ) 2( ملحق 

  أسماء المحكمين على االستبانة

 . نابلس  ،جامعة النجاح الوطنية ،كلية الهندسة ،محمد عطا يوسفالدكتور  -1

 ،جامعة النجاح الوطنية ،الدكتور علي عبد الحميد مدير مركز التخطيط الحضري واإلقليمي -2

 .بلسنا

 .نابلس،جامعة النجاح الوطنية ،خبير في التربية ،الدكتور سهيل صالحة -3
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Analyzing and Evaluating Visual Pollution In Tulkarem City 
(Center of Tulkarem City – Case Study) 

By 
Mohammad Talal Jamil Khaled 

Supervisor 
Mohammad Atta Yousef 

Abstract 

This study aimed to investigate the phenomenon of visual pollution 

in the city of Tulkarm, as an example of the Palestinian cities, identifying 

it’s manifestations, the impact of these manifestations into the general 

scene in the city, and to propose treatment recommendations for 

municipality of Tulkarem and related institutions. 

In order to achieve the objectives of the study, the researcher 

recognized and documented with figures and charts the manifestations of 

visual pollution in the city, and also designed questionnaire to assess the 

phenomenon of visual pollution. The questionnaire was validated and 

distributed to a stratified random sample of size (196) of engineers and 

others. 

The researcher revealed the following results: 

- The most important aesthetic elements that must be met is the water 

fountains, the night lighting, and the walls of cinema. 

- The elements that have most contribution to the visual pollution are the 

places of supply of goods, umbrellas, kiosks. 



 c

- There is a negative role for the municipality  of Tulkarem in the 

rebuilding and planning of the square of Jamal Abdel Nasser.  

- The places of selling goods, traffic congestion and narrow streets are the 

biggest planning and environmental problems faced by the city of 

Tulkarem. 

- There is a very big role lying on the Tulkarem municipality to find 

parking, guiding plates, street lighting, and removal of places of selling 

goods, and the development of waste baskets, standardization of 

billboards, the restoration of old buildings, and to identify the pattern 

and system of each street, the redesign of the city center. 

In the light of the study, a set of recommendations were concluded, 

as follows:  

- The necessity of setting appropriate laws and legislations, to curb the 

further spread of the phenomenon of visual pollution, particularly with 

regard to building.  

- Caring of a unified model for advertisements, and their location, and the 

spaces allocated to them. 

- The need to redesign the square of Jamal Abdel Nasser.  

- The need for the restoration of old buildings to create a state of 

coherence and harmony between the two types of buildings throughout 

the city. 




