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  ) محافظة طوباس(توزيع الخدمات العامة وتخطيطها في بلدة طمون 

  )GIS(باإلستعانة بنظم المعلومات الجغرافية 

  إعداد

  كفاح صالح محمد عبد اهللا

  إشراف

  الدكتور علي عبد الحميد

  أحمد رأفت غضيةالدكتور 
  

  الملخص
  

هذه الدراسة التوزيع والتخطيط المكاني لمختلف الخدمات العامة في بلدة طمـون  تناولت  

الفلسطينية، وذلك كمحاولة للتغلب على عشوائية توزيع هذه الخدمات في البلدة، كما هو الحـال               

 معايير التخطيط المكـاني     عدم اعتماد في معظم البلدات والتجمعات السكانية الفلسطينية، وكذلك        

  . حجم وكثافة السكانوعدم مراعاة

 وتقييم واقع الخدمات العامة في بلدة طمون من هو تحليلالهدف الرئيسي لهذه األطروحة 

حيث توزيعها وآفايتها ومقارنتها بالكثافة السكانية والعمرانية لكل مجاورة سكنية في البلدة بالرجوع 

ات التنمية العمرانية في البلدة إلى المعايير التخطيطية لهذه الخدمات، باإلضافة إلى تحديد أولوي

  . خالل الفترة الزمنية القادمة

بالتخطيط العمراني وتخطـيط الخـدمات   المفاهيم المتعلقة ولتحقيق هذا الهدف تم دراسة  

. وتطبيقاتها في التخطـيط   ) GIS(العامة استخدمات الخدمات، وكذلك نظم المعلومات الجغرافية        

أساسي على المنهجين الوصفي والتحليلي باإلعتماد علـى        واعتمدت الدراسة في منهجيتها بشكل      

المعلومات المتوفرة حول بلدة طمون باإلضافة إلى نتائج المسح الميـداني والعمرانـي للـسكان               

والخدمات العامة في البلدة، وذلك من خالل اإلستعانة نظم المعلومات الجغرافية وبرنامج الرزمة             

   ).SPSS(اإلحصائية للعلوم االجتماعية 



 ظ 

وأشارت نتائج الدراسة إلى بلدة طمون تعاني من نقص في الخدمات التعليمية والصحية             

والترفيهية، وأن معظم الخدمات المتوفرة تم توزيعها بدون مراعاة الكثافـة الـسكانية ومعـايير               

وضع خطة واضحة لتطوير وتنميـة الخـدمات        وأوصت الدراسة بضرورة    . التخطيط المعتمدة 

دة ترتكز على المعايير التخطيطية وتراعي توزيع السكان فـي البلـدة والزيـادة              العامة في البل  

  .المستقبلية للسكان خالل الفترة القادمة
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  الفصل األول 

    للدراسةاإلطار العام

   المقدمة1.1

الغاية األساسية التي تسعى إلى تحقيقها الحكومات سواء على المستوى الـوطني أو              نإ
لمحلي هو تحقيق اكبر قدر ممكن من التنمية لمجتمعاتها وهذا ال يتحقـق  إال مـن                 اإلقليمي أو ا  

العالقات االجتماعية واالقتـصادية    كخالل ضبط العالقة الناشئة بسبب تفاعل اإلنسان مع محيطه          
 .الناشئة بفعل حركته وتفاعله مع غيره من البشر بحيث تكون اقرب ما يمكن إلى درجة  المثالية                

 إذا تـم    ذلـك اال   وال يتأتى    .االبتعاد قدر المستطاع عن النتائج السلبية لهذه العالقات       عنى  وهذا ي 
إتباع مخطط واضح يتبع أسلوبا علميا وممنهجا ويسعى الستغالل اإلمكانيات المتاحة والكامنـة             

 ة إلـى اقـل    يلتحقيق اكبر قدر من المنفعة االقتصادية واالجتماعية والبيئية مع تقليل اآلثار السلب           
هذه العالقات نتيجـة اسـتغالل اإلنـسان         تنشأ   .درجة ضمن منطقة محددة وجدول زمني محدد      

  ولتحديد هذه العالقات وتلبية هذه الرغبات فانه من          .لألرض واستخدامها لتلبية رغباته المتعددة    
األمر الذي يساعد في الوصول إلـى تحقيـق         ،  الضروري إشراك ذوي المعرفة بالعلوم المتعددة     

   .فاألهدا

 التطور الذي حصل للتجمعات السكانية بمختلف حجومها والذي كان مواكبا للتطور            أدى
وذلك مـن   ،  والتقدم العلمي والتكنولوجي إلى زيادة الطلب على األراضي لمختلف االستخدامات         

األمـر  ،  بسبب زيادة عدد السكان وزيادة التوسع العمراني      ،  اجل تلبية احتياجات السكان المتزايدة    
 أدى إلى ضرورة العمل بطريقة علمية وممنهجة من اجل توجيه وتوزيع امثل لألراضـي               الذي

  .على مختلف تلك االستخدامات

ن  ألموريعتبر استخدام األرض من اجل توزيع وتخطيط الخدمات العامة من أهم األ
 المجتمعات وهناك من يصنف هذه قدمتوفرها بشكل منظم وكافي يعتبر مؤشرا على مستوى ت

  :دمات  إلى صنفينالخ
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 وهي الخدمات التي يتم توزيعها في مواضع معينة في التجمع :خدمات موضعية •
 .وغيرهاالحضري مثل الخدمات التعليمية والصحية والدينية والترفيهية 

 وهي الخدمات التي يتم توزيعها على سكان التجمع :خدمات أنبوبية أو شبكية •
الهاتف والمياه  وثل شبكات الكهرباءالحضري من خالل شبكات البنية التحتية م

 . وغيرهاالطرق و صرف مياه األمطار و الصرف الصحيو

وكونها  أيضا ، إن المهمة األساسية للخدمات العامة هي تلبية احتياجات ورغبات السكان
 لذلك كان ال بد ،  من البنية الفيزيائية واالستخدامات الحضرية  للتجمع السكانيا مهمأتمثل جز
  .عمل على توزيعها وتطويرها بشكل يتناسب مع التطور الحاصل لذلك التجمعمن ال

وإلنجاز هذه المهمة يمكن االستعانة ببعض النظم التي تهتم بالتخطيط الحضري والتي 
التي تتمتع بقدرة عالية على استيعاب كم هائل من ، من أهمها  نظم المعلومات الجغرافية

إضافة إلى قدرتها على القيام بالعديد ،  ربطها بمواقع جغرافيةمع إمكانية، المعلومات والبيانات
  .من العمليات الحسابية

   مشكلة الدراسة 2.1

  خالل سنين االحـتالل منـذ عـام       إن اإلهمال الذي عانت منه القرى والبلدات الفلسطينية         

ـ          ،  وسياسة التضييق التي مارسها    ،   م 1967 ايير إضافة إلى عدم التـزام الجهـات المعنيـة بالمع
 أدى إلى حصول تطور وتوسـع       ،  التخطيطية مع تزايد أعداد السكان وزيادة الطلب على األراضي        

  .عمراني عشوائي فيها

واحدة من تلك التجمعات من عدم وجود توجيه للتطور العمراني األمر ك بلدة طمون عانت   
ستخدامات األرض بشكل خاص وعلى افيها الخدمات العامة  الذي انعكس سلبا على تخطيط وتوزيع

 هذا .وذلك على الرغم من الجهود المبذولة من بلدية طمون في اآلونة األخيرة، المختلفة بشكل عام

على سلبا أو توزيعها بطريقة تؤثر ، أدى إلى توزيع الخدمات العامة بطريقة غير عادلة
،  بشكل مطلقفضال عن عدم توفر بعض الخدمات، االستخدامات األخرى كاالستخدام الزراعي مثال
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وعليه كان من الضرورة إجراء الدراسات القائمة على األساليب العلمية من اجل وضع الحلول 
حسب معايير العديد من دول العالم اعتمادا على تعداد سكانها تصنف  خصوصا أنها المناسبة لذلك

الذي ، األمروالن تزايد أعداد السكان والتطور العمراني فيها سيستمر ، )تجمع حضري (كمدينة 
كان من الضروري إجراء دراسة تتناول ، سيفاقم من مشكلة توزيع الخدمات العامة مستقبال

استخدامات األراضي للخدمات العامة من حيث توزيع مواقعها ووظائفها وإقران ذلك بالتوسع 
 الطلب بما يضمن التوزيع العادل للخدمات من جهة وتلبية، العمراني للبلدة وتزايد أعداد سكانها

  .عليها من جهة أخرىالمتزايد 

   أهمية الدراسة 3.1

   :تتمثل أهمية هذه الدراسة في

قلة الدراسات التي تهتم بتوزيع وتخطيط الخدمات في التجمعات السكانية الفلسطينية بشكل             •
 .عام وفي بلدة طمون بشكل خاص

وتتصف بنفس  ،  مشاكلكونها تشكل نموذجا لبقية البلدات الفلسطينية التي تعاني من نفس ال           •
 .الخصائص السكانية واالجتماعية واالقتصادية والجغرافية

في عملية توزيع وتخطيط    ) GIS(كونها تسعى الستخدام برنامج نظم المعلومات الجغرافية         •
  .الخدمات العامة

تمثل الدراسة أساسا يمكن االستناد عليه من قبل أصحاب القرار ذات العالقة فـي بلديـة                 •
 .طمون

  مبررات الدراسة  4.1

إن المبرر العام لمثل هذه الدراسة هو ضبط وتوجيه وتوزيع الخدمات العامة من اجل تلبيـة                
  :أهمها ولكن بشكل خاص هناك العديد من المبررات، حاجات السكان
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عدم وجود دراسات مبنية على أساس علمي تتناول توزيع وتخطيط الخدمات العامة في              .1
 .منطقة الدراسة

ستمر لتعداد السكان وللتطور العمراني بشكل ال يتناسب مع تطور الخـدمات            التزايد الم  .2
أدى إلى ظهور بعض المشاكل مثل ازدواجية الخدمات في بعض أالماكن وقصورها في             

 .أماكن أخرى

األمر الذي يتطلب توزيعا للخدمات العامـة       ،  التمدد واالنتشار العمراني لمنطقة الدراسة     .3
 .ر اتجاه التمدد واالنتشار العمراني لهابطريقة تأخذ بعين االعتبا

األمر الذي يحتم إعادة النظر في توزيع الخـدمات         ،  توسيع حدود البلدية لمنطقة الدراسة     .4
 .العامة  بطريقة تأخذ باالعتبار اتجاهات هذا التوسع

  : حدود الدراسة 5.1

 طمون حدود بلدية  م والواقعة ضمن     2006المناطق المعمورة في بلدة طمون حتى عام        
 دونم والموضحة في    4914ته  والبالغة مساح م  1999الموضحة في المخطط الهيكلي األخير لعام       

  . )28-3(الخرائط التي أرقامها 

   متغيرات الدراسة 6.1

  .لكثافة السكانية والعمرانيةمتوسط ا وهي عبارة عن :المتغيرات المستقلة •

 :تتضمن :المتغيرات التابعة •

  .عامةكثافة الخدمات ال متوسط  -

 .متوسط كثافة الخدمات التعليمية -

 .ةالصحيمتوسط كثافة الخدمات  -
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 .كثافة الخدمات الدينية -

 .كثافة الخدمات الترفيهية -

 .)البيئية(كثافة خدمات النظافة  -

   فرضيات الدراسة 7.1

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط توزيع الكثافة السكانية والعمرانيـة              :الفرضية العامة 

ومتوسط توزيع كثافة الخدمات العامة للمجاورات السكنية حسب التقسيم المقترح  لمنطقة الدراسة على              
  .0.05مستوى معنوية 

  :ةالفرضيات الفرعي 

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط توزيع الكثافة السكانية والعمرانية ومتوسط             .1
نية حسب التقسيم المقترح لمنطقة الدراسـة       توزيع كثافة الخدمات التعليمية للمجاورات السك     

  .0.05على مستوى معنوية 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط توزيع الكثافة السكانية والعمرانية ومتوسط              .2
توزيع كثافة الخدمات الصحية للمجاورات السكنية حسب التقسيم المقترح لمنطقة الدراسـة            

  .0.05على مستوى معنوية 

 فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط توزيع الكثافة السكانية والعمرانية و توزيع             ال توجد  .3
كثافة الخدمات الدينية للمجاورات السكنية حسب التقسيم المقترح لمنطقـة الدراسـة علـى              

  .0.05مستوى معنوية 

ع ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط توزيع الكثافة السكانية والعمرانية و توزي              .4
كثافة الخدمات الترفيهية للمجاورات السكنية حسب التقسيم المقترح لمنطقة الدراسة علـى            

  .0.05مستوى معنوية 
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ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط توزيع الكثافة السكانية والعمرانية و توزيع               .5

سـة علـى    كثافة خدمات النظافة للمجاورات السكنية حسب التقسيم المقترح لمنطقـة الدرا          

  .0.05مستوى معنوية 

  :أهداف الدراسة  8.1

تهدف هذه الدراسة بشكل عام إلى إظهار أهمية استخدام األساليب العلمية فـي تحديـد               
 توزيـع وتخطـيط     مـع وعالقة ذلـك    ،  واولويات التنمية العمرانية  ،  اتجاهات التطور العمراني  

   :األهداف التاليةفتسعى الدراسة إلى تحقيق أما بشكل خاص ، الخدمات العامة

وذلـك  ،  إبراز أهمية التخطيط المبني على أسس علمية في توزيع الخدمات العامة خاصـة             .1
 .بالتوازي مع التطور العمراني وتزايد أعداد السكان في بلدة طمون

 .تحديد اتجاهات وخصائص التطور العمراني في منطقة الدراسة .2

 .تحديد جوانب النقص فيهاتقييم واقع الخدمات العامة في منطقة الدراسة  و .3

ربط تطور الخدمات العامة في منطقة الدراسة  بتطورها  ونموها السكاني والعمراني وذلك               .4
 .عن طريق  الحد من التطور العمراني العشوائي

 .تحديد اولويات التنمية العمرانية لألحياء السكنية في منطقة الدراسة .5

 المعايير التخطيطية في منطقـة الدراسـة        التعرف على أهم األسباب التي تحول دون تطبيق        .6
 .ووضع الحلول المناسبة لها

اختيار المواقع النموذجية لهذه الخدمات وتحديد مواصفاتها اخذين باالعتبار اتجاهات التطور            .7
 .وذلك من اجل تحسين نوعية الخدمات المقدمة للسكان، العمراني لمنطقة الدراسة

راسة على البلدات الفلسطينية األخرى التي تـشابه بلـدة          إمكانية االستفادة من تطبيق هذه الد      .8
 .طمون في الخصائص السكانية والعمرانية
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 .إنشاء نظام معلومات جغرافي يتناول واقع وتوزيع الخدمات العامة في طمون .9

وضع المقترحات والتوصيات المناسبة للجهات المعنية من اجل النهوض بواقع الخدمات            .10
 .العامة في منطقة الدراسة

   : الدراسة مراحل 9.1  

   -:  مرحلة إعداد اإلطار العام والنظري  -1

إضافة إلى مشكلة وأهداف وأهمية ومنهجية البحث فان هذا اإلطار يحتوي على لمحـة              
ذات العالقة بتخطـيط    والنظريات  فضال عن بعض المفاهيم     ،  تاريخية وجغرافية لمنطقة الدراسة   

ك التعرف على نظم المعلومات الجغرافية وسبل االسـتعانة         وكذل،  المدن وتوزيع الخدمات العامة   
  .بها وتعتمد هذه المرحلة على األسلوب الوصفي

  - :البياناتمرحلة جمع   -2

وهي عبارة عن  المعلومات المتعلقة بالدراسة من بيانات وإحصاءات تم جمعها  وذلـك               
 تمثل  ةحيث تم تحديد عينة طبقي    ) المالحظة  ،  المقابلة،  االستبانة( باستخدام أدوات البحث العلمي     

 منطقة الدراسة وذلك لتحديد الخصائص الديمغرافية والعمرانية        مجاورة في من مجتمع كل    % 20
، الترفيهيـة ، الدينيـة ، الـصحية ، التعليميـة : إضافة إلى مسح شامل للخدمات العامة التالية    ،  اله

  .اإلدارية، االجتماعية

   - :مرحلة  التحليل  -3

 التي تم جمعها لمعرفة الخصائص      بياناتالمرحلة على األسلوب التحليلي  لل      هذه   تعتمدا
السكانية واالجتماعية والعمرانية  لعينة الدراسة وذلك من اجـل  تطبيـق النظريـات المتعلقـة                

 (Arc view GIS)وتم االعتماد على برنامج نظم المعلومات الجغرافيـة  ، بموضوع  التخطيط
  .(SPSS) نامج الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية إضافة إلى بر، كأداة لذلك
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  - :التقييم واالستنتاجات  -4

حيث تم تقييم النتائج والتي على أساسها تم وضع المقترحات للتغلب على المشاكل التـي               
  . وضع التوصيات تمثم، تعاني منها الخدمات العامة في البلدة

  :  منهجية الدراسة 10.1

تحديد اولويات التنمية بشكل عام واولويات تخطـيط وتوزيـع          ل كميا  لوبا  تنتهج الدراسة أس    - 1
ثـم  ،  مجاورات سـكنية  الخدمات العامة بشكل خاص وذلك عن طريق تقسيم  منطقة الدراسة إلى             

 لقد تم   .ويكون ذلك اعتمادا على المعايير السكانية والعمرانية      ،  ترتيبها تنازليا حسب درجة األولوية    
سة إلى ثمانية مجاورات سكنية إضافة إلى منطقة وسط البلد وذلك بالتعاون مـع              تقسيم منطقة الدرا  

 :وقد اخذ هذا التقسيم االعتبارات التالية، البلدية

يضم وسط البلدة غالبية المحال التجارية وتستمر الحركة فيه إلى أطول فترة زمنية ممكنة               •
 .مقارنة مع بقية منطقة الدراسة

 :سس أهمهااألية اعتمادا على مجموعة من تم تحديد المجاورات السكن •

االعتبارات السائدة بين السكان مثل التسميات المتعارف عليها للمناطق بغض النظر عن             .1
 .حدود األحواض

 .التضاريس .2

 .الشوارع .3

تم التقسيم بطريقة تحقق الفائدة من الدراسة مع وجود إمكانية لتعديل ذلك في المـستقبل                •
 .ى شبكة الطرقخصوصا إذا ما طرأ تعديل عل

ة  التي تم تحديدها وذلك عن طريق توزيع استبان         المجاورات  على مستوى  بياناتجمع ال  -1
علما أن الباحث استعان    (مجاورة  من سكان كل    % 20  تمثل     طبقية على عينة عشوائية  
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 م لتحديـد تلـك      2005بالصورة الجوية المأخوذة لمنطقة الدراسة في منتـصف عـام           
  :التالي) 1(في الجدول رقم كما هو موضح ، )العينات

  .وعدد العينة العشوائية الطبقية لكل مجاورة سكنيةمساحة  )1(جدول 

رقم المجاورة

  السكنية

اسم المجاورة 

  السكنية

مساحة المجاورة

  2السكنية م

  عدد العينة

العشوائية الطبقية

  من المنازل

عدد المنازل 

  المسكونة منها

  26  27  56142  وسط البلد  1
  34  36  69370 اس الشرقيالمشم  2
  34  40  107793  الجلمة الشرقية  3
  46  68  891571  جلمة البطمة  4
  59  83  1023689  جلمة المراح  5
  47  54  644013  المشماس الغربي  6
  55  87  885713  البطة  7
  49  68  738144  الرفيد  8
  30  43  497399  مراح ارشيد  9
  380   *506    المجموع

  .حثمن إعداد البا: الجدول 

  .جزء من هذه المنازل غير مسكون أو قيد اإلنشاء* 

 :ت علىملتشا بياناتوهذه ال    

، حجم األسرة ،  درجة اإلشغال ،  الكثافة السكانية ،  السكان( سكانية وعمرانية كالتالي     بيانات •
 .)حاالت المباني ، سنة البناء، نسبة البناء، رخص البناء، عدد غرف المسكن

، الميـاه ،  الكهربـاء ( من الشبكات التالية     مجاورةنسبة التغطية لكل    تحديد  :المرافق العامة  •
 .)الطرق ، صرف مياه األمطار، الصرف الصحي، الهاتف
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 مـن   مجاورة سـكنية     مسح وحصر هذه الخدمات على مستوى  كل          :الخدمات العامة  •
 -:ان خاص بها وتتضمنيخالل استب

تحديد ،  والثانوية ورياض األطفال   حصر عدد المدارس األساسية      :الخدمات التعليمية ) أ  
، حالـة المبـاني  ،  ملكيـة المبـاني   ،  حصر عدد الفصول  ،  حصر عدد التالميذ  ،  مواقعها

  .األراضي المحجوزة

 حصر عدد المراكز الصحية والمختبرات والعيادات الخاصـة         :الخدمات الصحية )  ب
  .تحديد مواقعها وحساب مساحاتها، والصيدليات

  .حالة مبانيها، مساحاتها، صر عدد المساجد ح:الخدمات الدينية)  ج

  .مساحاتها، مواقعها،  عددها:الخدمات الترفيهية) د

  .حالة مبانيها، مساحاتها،  مواقعها، عددها،  نوعها:الخدمات اإلدارية) ه

الفئات المستفيدة منها    ،  عدد منتسبيها   ،  مواقعها،  عددها،   نوعها :الخدمات االجتماعية ) و
   .هاإلي نتسبينعدد المو

  .مواقعها، عدد الحاويات،  طرق التخلص من النفايات:) البلدية  (  الخدمات البيئية) ي

  .مساحاتها، عددها،  مواقعها:المقابر)  ع

   :البياناتتحليل   .3

 السكانية والعمرانية اعتمادا على المعايير المحـددة وعرضـها فـي            البياناتيتم تحليل    •
 مـن منطقـة     مجـاورة   ط للعناصر المختلفة لكل     جدول بشكل يساعد على حساب النقا     

كـون  تحيـث   ،   تحديد اولويات التنمية تنازليا    اع الباحث ستطا من خالله    الذي،  الدراسة
كونها األكثر   األكثر حاجة إلى توفر الخدمات المختلفة        ي في الجدول ه   1 رقم   المجاورة

 .وهكذا، تليهاي تثم ال، كثافة سكانية وعمرانية
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الخاصة بالمرافق والخدمات العامة اعتمادا على معايير محددة وعرضها          بياناتتحليل ال  •
 مـن   مجاورةفي جدول بشكل يعبر عن مستوى توفر الخدمات والمرافق العامة في كل             

ـ  ال لمجاورة ا ي في الجدول ه   1 رقم   المجاورةكون  تحيث  ،  منطقة الدراسة  تـضمن  تي  ت
ـ تي ت ثم الاالمرافق العامة فيه  يعبر عن أعلى نسبة توفر الخدمات و       ذاأعلى تقييم وه    اليه

 .وهكذا

 في منطقة الدراسة لتحديد اولويات التنمية تم        بين المجاورات السكنية  من اجل المفاضلة      . 4
  :تحديد المعايير السكانية والعمرانية كالتالي

 وذلك بتحديد عدد السكان المشمولين ضمن العينـة الطبقيـة العـشوائية  لكـل                :السكان) أ
  :التالي كمجاورة

  3 = 224 – 150           من 2 = 149 -75             من 1  = 74 – 1    من 

  6 =  449 – 375              5= 374  - 300 من      4 =  299 – 225   من 

 وذلك بقسمة عدد السكان المشمولين ضمن العينة الطبقية  العـشوائية            :الكثافة السكانية ) ب
  :وتكون كالتالي) دونم /نسمة (  بالدونم مجاورةكل  على مساحة مجاورةلكل 

  3 = 2.24 -1.5  من       2 = 1.49 – 0.75   من           1 = 0.74 – 0   من  

   6=  4.49 – 3.75   من        5 = 3.74 – 3 من           4 = 2.99 – 2.25  من 

على عدد الغرف  فـي كـل         ويعبر عنها بقسمة عدد السكان       :)اإلشغال  (كثافة التزاحم   ) ج
  .)غرفة /عدد األفراد (مجاورةلكل  عشوائية عينة طبقية 

نا م ل  0ق . ص5 خ ش ة /  ف ر 0  1=غ . 5–0 . 9 ص9 خ ة/ش ف ر 2=غ

     4= غرفة /  شخص 1.99 – 1.5                3 =  غرفة/ شخص   1.49   – 1

  6 = غرفة/ شخص 2.99 - 2.5              5  = غرفة /ص شخ  2.49  – 2
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 قياس نسبة مساحة المباني المشمولة ضمن العينة الطبقية العـشوائية فـي كـل               :بناءال) د
  :وتكون كالتالي،  إلى مساحة القطع المقامة عليها تلك المبانيمجاورة

  3 % = 29 – 20 من             2 % = 19 – 10   من          1 % = 9 اقل من 

  6 = %59 – 50من               5 % = 49 – 40من          4 % = 39 – 30من 

  .مجاورة متوسط عدد أفراد األسرة في كل عينة طبقية لكل :حجم األسرة) ه

      3=   أفراد 5                   2=   أفراد 4              1=   أفراد  4  اقل من 

   6 = فأكثر 8                    5=   أفراد 7             4=     أفراد 6          

  .مجاورة  متوسط عدد الغرف للمباني في كل عينة طبقية لكل :عدد الغرف ) و

       3 =   غرفة3.49 -3             2 =  غرفة2.99-2.5         1 = ة غرف2.5اقل من 

  6 = غرفة4.99 -  4.5           5  = ةغرف 4.49- 4          4 = ةغرف 3.5-3.99

 لمنطقة الدراسة من حيث توافر المرافق والخدمات العامة         اوراتالمجمن اجل المفاضلة بين     . 5
  :تم تحديد المعايير كالتالي

  : كالتاليمجاورة  وذلك حسب نسبة تغطية كل مرفق لكل:المرافق العامة) أ

  3 % = 44  – 30   من        2  % = 29 – 15  من         1 %  = 15   اقل من 

  6= فأكثر  %   75          5 %  = 74 – 60  من         4  % = 59 – 45 من 

الـصرف  ،  الهـاتف ،  الميـاه ،   الكهربـاء  : يتم حساب هذه النقاط للمرافق العامة التالية         
   .صرف مياه األمطار، الصحي

لكل مجاورة حسب حجم الخدمة ودرجة تغطية نطاق         ويتم حساب النقاط     :الخدمات العامة ) ب
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  :كالتاليللمجاورة  تأثيرها

  2= ةغير كافي  قريب من نطاق تأثير الخدمة و1= ةكافي غيرالخدمة وهي   عن نطاق تأثيربعيد

           4 = ةغير كافيهي و   ضمن نطاق تأثير الخدمة   3= ةكافي عن نطاق تأثير الخدمة وهي بعيد 

     6 = ةكافيهي والخدمة   ضمن نطاق تأثير      5= ةكافيالخدمة وهي  بالقرب من نطاق تأثير

 درجات للمجاورة يعني أن الخدمة وان توفرت فهي غير          6 الذي تقل قيمته عن      مأي أن التقيي  
ويتم تحديد هذه النقاط على اعتبـار أن الخـدمات المقامـة علـى              ،  مطابقة للمعايير التخطيطية  

مساحات مطابقة للمعايير التخطيطية تصنف على أنها كافية والخدمات المقامة على مساحات اقل             
 الواقعـة علـى مـسافة       (Features)وتصنف المعالم الجغرافية      ،  ف على أنها غير كافية    تصن

ـ                 أنهـا   ىتساوي أو تقل عن ضعف نطاق تأثير الخدمة وتزيد عن نطاق التأثير لنفس الخدمة عل
وتحسب هذه النقاط   ،  قريبة من موقع هذه الخدمة والتي تقع على مسافة اكبر على أنها بعيدة عنها             

  :لتاليةامة اللخدمات الع

  .رياض أطفال، مدارس أساسية،  مدارس ثانوية :التعليمية وتتضمنلخدمات    -

  .مختبرات، صيدليات، عيادات،  مراكز صحية: الصحية وتتضمنلخدمات   -

  . المساجد : الدينية وتتضمنلخدمات   -

  .ت المكتبا،  الحدائق العامة وحدائق ومالعب األطفال : الترفيهية  وتتضمنلخدمات   -

  .النوادي،  الجمعيات بمختلف أنواعها: االجتماعية وتتضمنلخدمات   -

  . البلدية: اإلدارية وتتضمنلخدمات   -

سيتم احتساب النقـاط لهـذه      (. أماكن جمع النظافة   :وتتضمن) النظافة  (  البيئية   لخدمات   -
   )مجاورةالخدمة اعتمادا على عدد الحاويات في كل 

   .لمقابر   -
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السكانية والعمرانيـة   كثافة   ويتم التوصل إليها من خالل مقارنة جدول ال        :الستنتاجاتالتقييم وا . 6
وذلك من اجل تحديد التباين بينهما وتحديد أوجه القصور فـي           ،  جدول كثافة الخدمات العامة   مع  

ويتم ذلك أيضا مـن خـالل       ،  مجاورةتلبية احتياجات السكان للخدمات والمرافق العامة في كل         
 ثم تحديد مستوى واتجاه العالقة بين المتغيـر المـستقل والمتغيـرات             ات الدراسة اختبار فرضي 

  .التابعة

بعد تحليل عناصر القوة والضعف وتحديد الفـرص        :  الخدمات العامة المقترح  إعداد مخطط    .7
 متـضمنا تحديـد     إعداد مخطط توزيع الخدمات العامـة     تم  ،  SWOT)(واإلمكانيات والتهديدات 

ن ذلك على أساس    اوك،  للمجاورات السكنية شبكات المرافق العامة    من   و نها  ية م االحتياجات الفعل 
    .األولوية وفقا لنتائج الدراسة

  :الدراسة محتويات  11.1

 فقد تـضمن   ،   وذلك في ضوء األهداف المشار اليها       األطروحة من ثمانية فصول    تتكون
أما ،  البحثومنهجية  ات وحدود    األول إضافة إلى المقدمة مشكلة وأهمية  وأهداف ومبرر         الفصل

لمحة تاريخية وجغرافية إضافة إلى الخصائص السكانية واالجتماعيـة         الفصل الثاني فقد تضمن     
بينما تناول الفصل الثالث أهـم المفـاهيم ذات العالقـة بـالتخطيط             ،  والعمرانية لمنطقة الدراسة  

ـ  تع كما تضمن ،  واستخدامات األرض وتخطيط الخدمات العامة    ،  الحضري  بماهيـة نظـم     اريف
أما الفصل الرابع فقد تنـاول      ،  وأهميتها بالنسبة إلى التخطيط   استخداماتها  ،  المعلومات الجغرافية 

في حين تناول الفصل الخامس تحديد وتقيـيم     .معايير تخطيط الخدمات العامة للتجمعات السكانية     
الخـدمات   ديد كثافـة  تحعلى  احتوى    السادس الفصلو. في منطقة الدراسة    العامة واقع  الخدمات  

 حسب التقسيم   منطقة الدراسة لمجاورات السكنية ل   السكانية والعمرانية ل   والمرافق  العامة والكثافة   
وبناء على ذلك جاء الفصل السابع  متـضمنا  لخطـة مقترحـة              .المقترح وتحديد العالقة بينهما   

 اتضمنم الثامنفصل  الو،   م 2016لتطوير وتوزيع الخدمات العامة في منطقة الدراسة حتى عام          
  .لنتائج  والتوصياتل



 16

  :مصادرال  12.1

  :حث على عدة مصادر أساسية أهمهااعتمد البا

 وتشمل الكتب والرسائل الجامعية المتعلقة بتخطيط المدن وتخطـيط          :المصادر المكتبية  .1
 .الخدمات العامة

ة عن   وتشمل التقارير واإلحصاءات والصور الجوية والخرائط  الصادر        :مصادر رسمية  .2
 .وزارة التربية والتعليم، وزارة الصحة، الجهات  الحكومية مثل بلدية طمون

 وتشمل التقارير واألبحاث والنشرات الصادرة من مراكز األبحاث         :مصادر شبه رسمية   .3
 . الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، والجامعات

لمعلومـات التـي تـم      إضافة إلى البيانات وا   ،   وتشمل مالحظة الباحث   الدراسة الميدانية  .4
 :حيث تم تصميمها على النحو التالي.تجمعها بواسطة االستبانا

 يتم جمع  المعلومات الخاصـة بهـا         ا من خالله  : بالخدمات العامة  ة خاص ةاستبان •
  .الخدمات هذه والتي تتضمن المسح الشامل لمواقع ومستوى 

ـ   : بالمجتمع في منطقة الدراسة    ة خاص ةاستبان • ـ    ا من خالله ـ   يـتم التع  ىرف عل
حيث تم اختيار عينة    ،  الخصائص الديمغرافية واالجتماعية واالقتصادية والعمرانية    

 .امنه % 20 تمثل مجاورة سكنية لكل  طبقيةعشوائية
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  الفصل الثاني

   وجغرافية عن منطقة الدراسةةلمحة تاريخي

  : الظروف الطبيعية 1.2

   :   الموقع  والمساحة 1.1.2

وعلى ، شماال)  م  187.750( تقع طمون جنوب بلدة طوباس على خط إحداثي محلي    
 لضفة الغربيةوتقع طمون في الشمال الشرقي ل، اشرق)  م  186.460( محلي  خط إحداثي 

  . كم23وعلى مسافة   الشمال الشرقي منهاإلى حيث تقعواقرب مدينة لها هي مدينة نابلس 
وتقع أيضا إلى الجنوب من مدينة ،  كم عن الطريق الواصل بين نابلس وطوباس2وتبتعد مسافة 

  ).439ص،  م2002، الدباغ( كم 28جنين وتبتعد عنها مسافة 

في حين يبلغ أقصى ارتفاع لها عن سطح ، م370ترتفع طمون عن مستوى سطح البحر   
يحدها من الشرق سهل البقيعة ). 349ص،  م2002، الدباغ(م على قمة جبل طمون 548البحر 

ومن الشمال بلدة طوباس ومن الغرب وادي  الفارعة ، ويمتد حتى يصل إلى نهر األردن
  .وأراضي بلدة طلوزة ومن الجنوب النصارية  والعقربانية

على قمة تلة وهي متراكمة في منازلها التي هي عبارة ) البلدة القديمة( يقع جذر البلدة     
وهي بيوت تبنى من الحجر والطين سقفها على شكل قبة يتخلله  (عن مجموعة من العقود القديمة

 التي أزيل الكثير منها )من العقود وسقفها مسطحاوهي اصغر (  وبعض السقائف)بعض األقواس
ويطل موقعها على األراضي السهلية التابعة لها والتي تمتد  إلى الشرق ، وتم البناء في مواقعها



 19
  



 20

فالتوسع كان حول الطريق ، وتمدد أما الشكل  الحالي للبلدة فقد  تغير. والجنوب الشرقي منها
ومنطقة ، ح للبناء مثل الرفيد وجبل طمون في الجنوبوباتجاه المناطق التي تصل، الرئيسي

  . غرباوجلمة البطمة، شرقامراح أرشيد ، المشماس في الغرب

  :كان يتبع لطمون مجموعة من الخرب التي تقع في أراضيها وهي

 .خربة مقيسمة .1

 .خربة حمصة .2

 .خربة بصلية .3

 .خربة عاطوف .4

 ).عرقان الحمام (خربة أم الكبيش  .5

 .) الحمصة ظهرة( خربة أم حجر  .6

 .)440ص،  م2002، الدباغ(، خربة تل أبي رمح .7

وكانت هذه الخرب تسكن في المواسم الزراعية عند الحرث أو الحصاد من قبل سكان     
وبعد وقوع الضفة الغربية تحت االحتالل لم ،  المواشي واألغناموكذلك كان يسكنها مرب، طمون

  .الكبيشتعد هذه الخرب قائمة باستثناء خربة عاطوف وأم 

 316 كان بها 1931مساحة ففي سنة ) قضاء نابلس (كانت طمون رابع قرى القضاء     
،  م2002، الدباغ( دونما  98080وثالثتها فيما تملكه من أراضي فقد بلغت مساحة أراضيها ، بيتا
  . غالبيتها تصلح للزراعة )439ص
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   : التضاريس والمناخ  2.1.2

المنحدرات الشرقية لجبال نابلس على األقدام تقع طمون في الجزء العلوي من 
اللذان الشمالية الغربية لجبل طمون بين المجرى األعلى لكل من وادي الحية ووادي الشعب 

وهي عبارة عن منطقة ، )121ص ،  م1984، هيئة الموسوعة الفلسطينية(يرفدان وادي الفارعة
نخفاض كلما اتجهنا شرقا حتى تتنوع فيها التضاريس حيث تتدرج أراضيها باال شفا غورية
بالقرب من نهر األردن كما يتضح من خالل الشكل  تحت مستوى سطح البحر  م180 تصل إلى

    . )1(رقم 

والذي يتميز ، يعتبر المناخ شبه الجاف هو المناخ السائد في منطقة المنحدرات الشرقية    
ية األمطار تقل كلما اتجهنا ويالحظ أن كم، بأنه حار جاف صيفا ومعتدل قليل األمطار شتاء

موقع ،  م2000، معهد األبحاث التطبيقية( ملم 300ويبلغ معدل المطر السنوي فيها ، شرقا
  .)الكتروني

  . تدرج االنخفاض في أراضي طمون كلما اتجهنا شرقا:)1(شكل رقم 

  

  .الشكل من إعداد الباحث

قمة جبل 
طمون 

 م548

  م370

 غرب شرق

 طمون

 م180-
 مستوى سطح البحر
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  :رية الظروف الحضارية والبش 2.2

  : الخصائص السكانية واالجتماعية 1.2.2

وكل حمولة تضم مجموعة من العائالت التي ليس من ، يقسم سكان طمون إلى حمولتين    
ويعودوا في ، وهما حمولة بني عودة وحمولة البشارات، الضرورة أن تعود إلى اصل واحد

نهم عددا قليال من أصولهم إلى شرق األردن وبعض القرى الفلسطينية األخرى كما وان بي
  ). 439ص،  م2002، الدباغ(المصريين 

الذي   بحسب التعداد السكاني الشامل،  نسمة7635  م1997بلغ عدد سكان طمون عام     
من  % 49.4يشكل الذكور نسبة ، أجراه الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني في ذلك العام

من مجموع سكان منطقة % 22بة كما يشكل عدد سكان بلدة طمون نس، مجمل سكان البلدة
  . م2006التطور في عدد سكان بلدة طمون حتى عام )  2(ويوضح الجدول رقم . طوباس

  .تطور أعداد سكان بلدة طمون): 2(جدول رقم 

  العدد  السنة  الترقيم
1  1922*  1345  
2  1931*  1599  
3  1945*  2070  
4  1961*  2593  
6  1997**  7635  
7  2006***  10441  

  .440ص،  م2002،  الدباغ:درالمص*

  .م1997المسح الشامل للسكان  والمساكن والمنشات لسنة، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني: المصدر**

 بحسب المسح الشامل للسكان 2006تقديرات السكان لعام ، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني: المصدر***

  .م1997والمساكن والمنشات لعام 
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 كما هو الحال ا فتياخرى فان المجتمع في بلدة طمون يمتاز بكونه مجتمعمن جهة أ    
   عام15من هم أعمارهم اقل من نسبة فقد بلغت ، بالنسبة إلى سائر التجمعات الفلسطينية

 عام هي األكبر إذ 65-15بينما تعتبر الفئة العمرية التي تتراوح بين ، من المجتمع % 45.5
 4.6 عام فأكثر نسبة 65في حين تشكل الفئة العمرية ، لسكانمن مجمل ا % 49.9تشكل نسبة 

  .)3(ويتضح ذلك من خالل الجدول رقم ، من مجمل السكان% 

  .السكان في بلدة طمون حسب الفئات العمرية والجنس): 3(جدول رقم 

  المجموع  عدد اإلناث  عدد الذكورالفئة العمرية بالسنة

0-4  681  636  1317  
5-9  589  608  1197  

10-14  453  509  962  
0-14  1723  1753  3476  

15-19  425  375  800  
20-24  404  340  744  
25-29  312  300  612  
30-34  224  236  460  
35-39  171  172  343  
40-44  113  160  273  
45-49  87  80  167  
50-54  57  91  148  
55-59  45  81  126  
60-64  49  86  135  
15-64  1887  1921  3808  
65-69  75  73  148  
70-74  29  45  74  
75-79  32  26  58  
80-84  10  20  30  
85-89  8  11  19  
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  المجموع  عدد اإلناث  عدد الذكورالفئة العمرية بالسنة

90-94  4  10  14  
95-99  1  5  6  
+65  159  190  349  

  2  1  1  غير مبين 
  7635  3865  3770  المجموع 

. م1997، المسح الشامل للسكان والمساكن والمنشات، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني:المصدر       

ويتراوح حجم األسرة بين ،  أسرة)1281(م 1997عام طمون بلغ عدد األسر في بلدة    
من   %  13أفراد هي األكبر وتشكل   ) 5( نسبة األسر التي يصل حجمها إلى ا و فرد11 -1

  ).4(ويتضح ذلك من خالل  الجدول  رقم ، عدد األسر

  . م1997سكان بلدة طمون حسب حجم األسرة لسنة  :)4(جدول رقم 

  عدد األفراد  عدد األسر  حجم األسرة
1  43  43  
2  134  268  
3  125  375  
4  148  592  
5  167  835  
6  145  870  
7  141  987  
8  120  960  
9  94  846  
10  64  640  

+11  100  1229  
  7635  1281  المجموع

  . م1997، المسح الشامل للسكان والمساكن والمنشات، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني:المصدر

 وهو 5.96 م بلغ 1997يتضح أن متوسط حجم األسرة لسنة ) 4(قم رومن الجدول     
أعلى من متوسط حجم األسرة على مستوى األراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة  

  .5.7معا والبالغ 
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 األكبر هي الدراسة االبتدائية اانهونسبة من أما بالنسبة إلى مستوى التعليم في البلدة فان     
من جهة أخرى فان نسبة ،  %18.3 ت سنوات حيث بلغ10لذين تزيد أعمارهم عن من السكان ا

بين  % 3وكانت تشكل ،  م1997 سنوات لعام 10ممن تزيد أعمارهم عن  % 16أالمية شكلت 
 % 73كان  %  6.21كما شكلت نسبة حملة المؤهالت الجامعية ، بين اإلناث % 13الذكور و 

  .)5(الل الجدول رقم ويتضح ذلك من خ، منها من الذكور

حسب الجنس والحالة التعليمية لسنة )  سنوات فأكثر10عمر(سكان طمون : )5(جدول رقم 
1997  

  العدد حسب الجنس
  

  المستوى التعليمي
  اإلناث  الذكور

  المجموع

  802  642  160  أمي
  1026  540  486  ملم بالقراءة والكتابة

  1394  685  709  ابتدائي
  1025  465  560  إعدادي
  553  200  353  ثانوي

  169  54  115  دبلوم متوسط
  137  31  106  بكالوريوس
  5  1  4  دبلوم عالي
  7  -  7  ماجستير
  -  -  -  دكتوراه

  3  3  -  غير مبين
  5121  2621  2500  المجموع

  . م1997، المسح الشامل للسكان والمساكن والمنشات، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني:المصدر

  :ص العمرانية الخصائ 2.2.2

 500 م إلى أكثر من 1945 دونم عام 158من  المساحة المعمورة لبلدة طمون ازدادت    
واستمرت في الزيادة حتى ) 121ص،  م1984، هيئة الموسوعة الفلسطينية( م 1980دونم عام 
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وعليه فقد ،  م1997 دونما قبل أن يتم ترفيع المجلس القروي إلى بلدية عام 1490 وصلت إلى 
ت الكثافة السكانية في األراضي المعمورة بناء على المسح الشامل الذي تم في ذلك العام كان
 دونما في 4914ثم سعت البلدية لتوسيع حدودها حتى أصبحت ، 2كم/شخص 5124 )م1997(

م هو 1997وكان عدد السكان المقدر اعتمادا على بيانات المسح الشامل لعام ، م1999عام 
  1669ن الكثافة السكانية للمناطق المعمورة أصبحت في ذلك الوقت  وعليه فا،  نسمة8202
  .2كم/نسمة 

غرف أما بالنسبة إلى عدد المساكن فقد بلغ ) 3(بلغ  متوسط عدد الغرف في المسكن     
ويتضح ذلك ، منها % 88 نسبة )بيوت مستقلة ولها ساحة ( منزال شكلت البيوت الريفية1442

  . م1997ذي يوضح عدد المنازل في بلدة طمون حسب النوع عام ال) 6(من خالل الجدول رقم 

  .عدد المنازل في بلدة طمون بحسب النوع ):6(جدول رقم 

المجموعغير ذلكتحت اإلنشاءمؤسسة  هامشي  خيمة  عمارةبيت ريفي  فيال
5  1271 28 0  14  44 75  5  1442

  . م1997، لسكان والمساكن والمنشاتالمسح الشامل ل، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني:المصدر

مـن   % 81 المستخدمة للسكن    بانيوبالنسبة إلى استخدامات المنازل فقد بلغت نسبة الم           
 فـي   بـاني الذي يوضح استخدامات الم    ) 7(مجمل المنازل ويتضح ذلك من خالل الجدول رقم         

  .م1997طمون لعام 

  .م1997استخدامات المباني في طمون لعام  :)7(جدول رقم 

  المجموع  شاغر  مغلق للعمل فقطللسكن والعمل للسكن فقط
1103  51  52  145  16  1367  

  . م1997، المسح الشامل للسكان والمساكن والمنشات، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني:المصدر

وبلغـت  ،  رخـصة    )  570(  م   2006أما بخصوص رخص البناء فقد بلغ عددها عام             
  .) م2006، بلدية طمون  (2م24062 لها المساحة  اإلجمالية 
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   :  الخصائص االقتصادية 3.2.2

كانت الغالبية من أهالي طمون سابقا يعتمدون بشكل أساسي في حيـاتهم علـى تربيـة                    
 أراضيهااألغنام واألبقار ساعدهم في ذلك سعة أراضيهم ووجود المرعى والكأل فيها خاصة في              

ها الجبن ويستفيدون من صوفها فـي صـناعة المفـارش           ويصنعون من ألبان  . المجاورة للغور 
أما اآلن وعلى الـرغم     ،  )439ص،   م 2002،  الدباغ(وبيوت الشعر واألكياس والحبال     ) البسط( 

من تناقص عدد المهتمين بتربية المواشي وضيق المساحة المستخدمة للرعي بفعـل إجـراءات              
راس غالبيتها  22730 عدد األغنام بلغ      دونم فقط فان   10.000االحتالل اإلسرائيلي والتي بلغت     

وقد بلغ عدد فرص العمل المتـوفرة مـن         ،  الواقعة شرق بلدة طمون   يتواجد في خربة عاطوف     
) 8( فرصة كما هو مفصل في الجدول رقم       886خالل العمل بتربية الحيوانات بمختلف أنواعها         

دد األسر المستفيدة من ذلك     وع) اإلنتاج الحيواني ( الذي يوضح عدد العاملين في قطاع الزراعة        
  .2006في طمون لعام 

وعدد األسر المستفيدة من ذلك     ) اإلنتاج الحيواني (عدد العاملين بقطاع الزراعة     ): 8(جدول رقم   
  . م2006في طمون لعام 

عدد األسر المستفيدة  عدد العاملين   العدد  البيان 

  250  650  22.730  األغنام
  65  210  95  األبقار
  5  15  30.000  )حمال(الدواجن

  11  11  خلية150  النحل

  . م2006، بيانات غير منشورة، دائرة زراعة طوباس، وزارة الزراعة: المصدر

ولكن على الرغم مـن اتـساع       ،  مورد الرزق اآلخر ألهالي طمون هو الزراعة البعلية           
ـ    % 70مساحة األراضي الصالحة للزراعة في طمون والتي تساوي تقريبا           يها من مجمل أراض

تشكل )  دونما   30612( تساوي فقط   ) المزروعة( إال أن المساحة المستغلة     )  دونما   71.000(
وقد يعود ذلك إلى قلـة  ،  ) دونما   20110(المحاصيل الحقلية وأهمها القمح الغالبية العظمى منها        

رتوازيـة  المياه في المنطقة والتي سببها إجراءات االحتالل اإلسرائيلي التي تمنع حفر اآلبار اال            
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أما بالنسبة ألشجارها فهي قليلة وأهمها الزيتـون واللـوز          ،  وتغلق مساحات كبيرة من األراضي    
األشجار المثمـرة حـسب     المحاصيل الحقلية و  يوضح المساحات المزروعة ب   ) 9(والجدول رقم   

  .النوع

   .م2006المساحات المزروعة بالمحاصيل واألشجار المثمرة حسب النوع لعام : )9(جدول رقم 

  المساحة بالدونم   البيان

  20110  مساحة األراضي المزروعة بالمحاصيل الحقلية
  3771  مساحة األراضي المزروعة بالزيتون
  92  مساحة األراضي المزروعة باللوز
  35  مساحة األراضي المزروعة بالتين 

  . م2006، بيانات غير منشورة، دائرة زراعة طوباس، وزارة الزراعة: المصدر

في اآلونة األخيرة وعلى الرغم من ارتفاع تكاليف المياه اتجه البعض من أهالي طمون              و    
لزراعة أراضيهم بالخضروات في األحواض القريبة من أماكن سكناهم باستخدام الدفيئات وقـد             

لـنفس  في حين بلغت عدد األسر المستفيدة منهـا         ،   م 2000 لسنة    ) دونم 20(  بلغت مساحتها   
عـام  )  دونـم    150(واستمرت مساحة الدفيئات بالزيادة إلى أن وصلت إلى         ،  أسرة) 25(العام  

جمعيـة طمـون   (   أسرة )90(لنفس العام في حين بلغت عدد األسر المستفيدة منها        م       2006
  .) م2006بيانات ، التعاونية للزراعة المحمية

 من مجمـل      %22.5) الذين يعملون (طون اقتصاديا     شم بلغت نسبة الن   1997وفي عام       
والجدول رقم  ،   %92.7كانت نسبة الذكور منهم       ،   سنوات 10السكان الذين تزيد أعمارهم عن      

 سنوات فأكثر  حسب الجنس والعالقـة بـالقوى          10يوضح السكان في طمون من عمر         ) 10(
   . م1997العاملة لسنة 
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 بالقوى العاملـة  حسب الجنس والعالقة)  سنوات فأكثر 10عمر ( سكان طمون  ): 10(جدول رقم   
  . م1997لسنة 

  . م1997، المسح الشامل للسكان والمساكن والمنشات، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني: المصدر

بالنسبة إلى عدد المنشات التجارية والصناعية والخدماتية في بلدة طمون فقد بلغ فـي               و    
منشأة مرخصة ويتضح ذلك من خالل  الجـدول          )  99(منها      ،  منشأة  )  189( م    2006عام  
  .) م 2006، بلدية طمون() 11(رقم  

    الجنس
  العالقة بالعمل

  أنثى  ذكر
  المجموع

  1293  96  1197  يعمل
  344  21  323  متعطل سبق له العمل 

  83  8  75  متعطل لم يسبق له العمل

  
  ناشط
  

  1720  125  1595  المجموع  اقتصاديا
  1506  738  768  طالب 

  1287  1287  -  المنزلمتفرغة ألعمال 
  156  79  77  عاجز عن العمل 

  40  2  38  ال يعمل وال يبحث عن عمل
  402  384  18  أخرى

   
  غير
  
  ناشط
   

  3391  2490  901  المجموع  اقتصاديا
  10  6  4  غير مبين
  5121  2621  2500  المجموع
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  .م2006المنشات التجارية والصناعية والخدماتية في طمون لسنة ):11(جدول رقم 

  العدد  البيان

  151  المنشات التجارية
  18  المنشات الصناعية
  3  المنشات الزراعية
  17  المنشات الخدماتية

  189  المجموع

  . م2006، بيانات غير منشورة، مسح المنشات العام،  بلدية طمون:المصدر

التـي  على الرغم من أن المجتمع في بلدة طمون هو مجتمع ريفي إال أن نسبة األسـر                     
أما الغالبية منها فتعتمـد علـى دخـول         ،  تعتمد على الزراعة بشكل أساسي في حياتها هي قليلة        

فلـسطين  أو كعمـال داخـل      ،  أرباب األسر الذين يعملون كموظفين في القطاع العام والخاص        
  . اإلسرائيلية  أو في المستوطنات م1948المحتلة عام 

  .ون التطور التاريخي واإلداري في بلدة طم 3.2

  :  طمون في العهد العثماني 1.3.2

 مـن   أكانت طمون في هذه المرحلة تتبع إداريا إلى لواء نابلس الذي شكل جـز                 
لقد عانت اإلمبراطوريـة العثمانيـة مـن ضـائقة          ).  115ص،   م 1999،  مناع(سنجق دمشق   

وكان اقتصادية سعت على أثرها إلى سن مجموعة من القوانين التي تمكنها من جمع الضرائب               
األمر ،  م1861تلك الخاصة بتنظيم ملكية األراضي مثل قانون الطابو عام          ،  من أهم هذه القوانين   

، الذي دفع الكثيرين من الفالحين إلى عدم تسجيل ملكياتهم ألراضيهم هربا من هذه الـضرائب              
 وهذا ما تم استغالله في المراحل الالحقة خصوصا في فترة االحتالل اإلسرائيلي الـذي سـعى               

وطمون ،  مطوبة ومصادرتها بحجة أنها أراضي حكومية     اللفرض سيطرته على األراضي غير      
ن جميع أراضيها حتى المعمورة منها      ألهي واحدة من التجمعات الفلسطينية التي عانت من ذلك          

  .غير مطوبة
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من أهم الخدمات التي توفرت في بلدة طمون في تلك الحقبة جامع  ومدرسة أسست عام                  
  ).440ص،  م2002، الدباغ(م 1881الموافق    ه 1311

  : طمون تحت االنتداب البريطاني 2.3.2

وفي هذه المرحلة عانت طمون كغيرها مـن        ،  كانت طمون تتبع إداريا إلى قضاء نابلس        
مدن وقرى فلسطين من سياسات االنتداب البريطاني الجائرة والمتمثلة بشكل خاص فـي نظـام               

وكذلك سـن القـوانين     ،  هل المزارعين لترك أراضيهم ومواشيهم      الضريبة الزراعية إلثقال كا   
،  م 1921المتعددة مثل قانون الغابات وقانون حق نزع الملكية وقانون األراضي المحلولة لـسنة            

والتي استخدمت كستار لمصادرة األراضي لتصبح أراضي حكومية ثم يصبح من السهل نقـل              
 االستعمارية حدثت عدة ثورات في فلـسطين عامـة           ونتيجة لهذه السياسات   .ملكيتها إلى اليهود  
  .الجلدةو أبالذي كان يدعى ن من أبناء فلسطين كان من بينهم ابن طمون يشارك فيها الكثير

 م وكـان اسـمها      1924تميزت هذه الفترة بتأسيس أول مدرسة رسمية في طمون سنة             
موقـع  ،  ة تربية وتعليم قباطية   مديري(وسبقها تعليم الكتاتيب في المساجد      مدرسة طمون األميرية    

  ).الكتروني 

   :األردنيطمون في ظل الحكم  3.3.2

 م قامت العصابات الصهيونية بـشن       1948بعد انتهاء االنتداب البريطاني في أيار عام          
فقامت بتدمير عشرات من القرى الفلسطينية وتهجيـر مئـات          ،  حرب على التجمعات الفلسطينية   

واحتالل الجزء الخصب مـن األراضـي الفلـسطينية         ،  ج فلسطين األلوف من ساكنيها إلى خار    
وبعد هـذه   ،  وكان لذلك اثر كبير على كامل التراب الفلسطيني       ،  وإعالن قيام دولة إسرائيل عليها    

 إلى المملكة ) الضفة الغربية   (  األراضي المتبقية من فلسطين في جزئها األوسط         تم ضم الحرب  
مؤسـسة  ( تحت الوصـاية المـصرية       وضع)قطاع غزة    ( والجزء الجنوبي الهاشمية  األردنية  

  .)133ص،  م1985، الدراسات الفلسطينية

في هذه المرحلة خضعت طمون للنظام اإلداري األردني والقوانين األردنية كغيرها من                
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 م صدر قرار بتشكيل أول مجلـس قـروي فـي            1961-9-1وفي  ،  مدن وقرى الضفة الغربية   
علنت طوباس مركزا لقضاء يتبعه مجموعة من القرى أهمهـا          م أ 1965-12-16ثم في   ،  طمون

  .)124ص،  م1984، هيئة الموسوعة الفلسطينية(بلدة طمون 

  

  . م1966طمون سنة ): 1(صورة رقم 

   : طمون تحت االحتالل اإلسرائيلي 4.3.2

، م  العام  األسود في صفحة التاريخ الفلسطيني والعربي كل سـواء            1967يعتبر العام       
مؤسـسة الدراسـات    (احتلت بقية أنحاء فلسطين وأجزاء أخرى من الدول العربية المجاورة           فقد  

، وكبقية المدن والقرى الفلسطينية تأثرت طمون بهذا االحتالل       ،  )170ص،   م 1985،  الفلسطينية
وتم ،  الذي سعى لتغيير الوضع اإلداري في المنطقة فأصبحت طمون تتبع إداريا إلى لواء جنين             

وقـام  ،  كبير من أراضيها وأراضي البلدات المجاورة لها  كمناطق عسكرية مغلقة          إعالن جزء   
  .باستحداث محافظة أريحا وضم لها أراضي الغور الشمالية

شاركت طمون مثيالتها من القرى والبلدات الفلسطينية في االنتخابات المحلية التي جرت              
 معوقـات االحـتالل إال أن       وبالرغم من ،   م وتوجت أول مجلس قروي منتخب لها       1976عام  

غير أن هذه المـشاريع     ،  ءالمجلس سعى إلى توفير بعض الخدمات األساسية مثل المياه والكهربا         
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م صممت سلطات   1991-11-28في  و،  لم تستطع الصمود وانهارت قبل بداية االنتفاضة األولى       
  . دونما 1490االحتالل أول مخطط هيكلي لبلدة طمون على مساحة 

م 1967ل منذ اليوم األول  الحتاللها الضفة الغربية وقطـاع غـزة عـام               سعت إسرائي   
وذلك من خالل فرض خططها األمنية      ،  لفرض سيطرتها على وادي األردن واألغوار الفلسطينية      

وذلك من خالل إتباع سياسات     ،  والتوسعية التي انعكس تأثيرها على األرض واإلنسان الفلسطيني       
وهذه السياسات تتمثل فـي     ،   مختلف حكومات االحتالل المتعاقبة    وإجراءات تناوبت على تنفيذها   

  :)موقع الكتروني، معهد األبحاث التطبيقية، غنايم(

  :  الحد من عدد السكان الفلسطينيين ومن إمكانياتهم االقتصادية وذلك من خالل:أوال

الن المناطق  وإع،  تدمير ومصادرة آبار المياه ومنع الفلسطينيين من حفر  آبار  جديدة                 -1
المحاذية لنهر األردن والمناطق القريبة منهـا منـاطق عـسكرية مغلقـة ال يـستطيع                

وبحسب وزارة الزراعة فـان     ،  الفلسطينيون من استغاللها ال بالزراعة وال بالرعي فيها       
  .ا دونم30.000األراضي الزراعية المغلقة عسكريا تزيد عن 

ظات التابعة لها واعتبرتها منـاطق إداريـة        فصلت إسرائيل منطقة األغوار عن المحاف        -2
  .مغلقة

لقد عانـت طمـون     : في منطقة الغور   زيادة عدد المستعمرات والمستعمرين ونشاطاتهم      : ثانيا
وأراضيها كغيرها من التجمعات الفلسطينية من النشاطات االستيطانية مـن خـالل مـصادرة              

يوضح تاريخ وعدد ونوع ومساحة     ) 12(والجدول رقم   ،  األراضي إلنشائها أو تسمين القائم منها     
  ،المـصري (المستوطنات المقامة على أراضي طمون ومستوى ارتفاعها عـن سـطح البحـر              

  .) م2002
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  .المستوطنات اإلسرائيلية المقامة على أراضي طمون): 12(جدول رقم 

 اسم
  المستوطنة

 تاريخ
  اإلنشاء

السكان عدد   المساحة  النوع
 م1997 سنة

  مستوى االرتفاع
 ن سطح البحرع

  م100  144  675  زراعية  م1972  بقعوت
  م180-  157  833  زراعية   م1968  ارجمان

       .   م2002، المصري: المصدر

 لفصل أجزاء األرض الفلسطينية  عـن بعـضها          90إنشاء شبكة من الطرق أهمها خط         :ثالثا
 شرق هذا الطريـق     البعض لزيادة التحكم فاعتبرت  سلطات االحتالل غالبية األراضي التي تقع          

، مناطق عسكرية مغلقة وبالتالي حرم أصحاب هذه األراضي من استغاللها ومنهم أهالي طمـون             
ولم تكتفي سلطات االحتالل بذلك بل تسعى حاليا إلى إغالق جميع األراضـي الواقعـة شـرق                 

 وذلك في حال تطبيق خططها ببناء جدار الفـصل        ،  الطريق الواصل بين مفترق الحمرة والمالح     
العنصري من الجانب الشرقي للضفة الغربية وبالتالي سيحرم أهالي طمون من ما ال يقل عـن                

  .  نصف أراضيهم

  : طمون في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية 5.3.2

 م وتحملها مسؤولية الـشؤون المدنيـة        1994مع قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية عام           
ر سلبية خاصة في النظام الهيكلـي الـداخلي للبلـدات           سعت إلى عالج ما خلفه االحتالل من آثا       

إذ سعى االحتالل إلى الحد من التوسع العمراني لها مما أدى إلى وجود ظاهرة البناء               ،  الفلسطينية
العشوائي وتراكم األبنية وظهور مشاكل كثيرة في نظـام توصـيل الخـدمات خاصـة بـسبب                 

  .ن واألنظمة السائدةاالعتداءات على الشوارع وعدم االلتزام بالقواني

م  تم إعالن بلدة طوباس مركزا لمنطقة يتبعها مجموعة من التجمعـات             1996في عام         
كان من أهمها  بلدة طمون وتم إنشاء مديريـة للحكـم            ) 2(الموضحة في الخارطة رقم     السكانية  

 م صدر قرار من وزير الحكم المحلي بترفيع المجلس القـروي          1997-8-23 وفي   .المحلي بها 
 اخذوا علـى عـاتقهم النهـوض        ،  في بلدة طمون إلى مجلس بلدي مكون من احد عشر عضوا          
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وكان من ابرز ما قام به من أعمال هـو إنجـاز المخطـط              ،  بالواقع السيئ الذي خلفه االحتالل    
 م على الرغم من انه لم يصل    1999-9-7الهيكلي األول في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية في         

م تم إنشاء مجلـس للخـدمات المـشترك          2000عام  وفي  . هائية من المصادقة  إلى المراحل الن  
للتخطيط والتطوير  في منطقة طوباس كانت بلدية طمون عضوا فاعال فيه حيـث سـاهمت وال         

-2-1تزال في العديد من المشاريع المشتركة ومن أهمها مشروع سوق الخضار وكـذلك فـي                
لنفايات الصلبة  الذي يترأسه مجلس بلدي طمـون          م تم إنشاء مجلس الخدمات المشترك ل       2001
  .حاليا 

 م  تم انتخاب أول مجلس بلدي لبلدية طمون مكون من ثالثة عـشر            2005-9-29وفي      
  .عضوا بينهم امرأتان

  .طوباسالدراسة بالنسبة إلى إقليمها  منطقة :)2(خارطة رقم 
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  . م2006طمون سنة : )2(صورة رقم 
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  الفصل الثالث 

  التخطيط ونظم المعلومات الجغرافية

  : مفهوم التخطيط الحضري  1.3

صبح التخطيط الحضري اليوم يهتم بدراسة وفهم متطلبات الحياة في المدن ومحاولة            لقد أ   
) شـؤون الـسكان     ( واالجتماعيـة   ) العمرانية  (تحسينها وتطويرها من حيث النواحي المادية       

وعليه فان التخطيط الحضري هو عبارة عن مجموعة من         ،  )األنشطة االقتصادية   ( واالقتصادية  
اسية واإلدارية تتخذ لتنمية وتوجيه نمو البيئة الحضرية لكي يتاح لهـا ضـم              االستراتيجيات السي 

 يمارس نشاطه االقتصادي عبر مختلـف اسـتعماالت         أنحجم معين من السكان بحيث يستطيع       
األرض في المدينة مقابل قيام البنية التحتية والفوقية بتزويد مجتمع المدينة بالخدمات التي تتالءم              

 ويستند التخطيط الحضري إلى معايير كيفية وكميـة يـتم           .)30ص،  1990،  الحوات(وحجمه  
، التجاريـة ،  الخدمية،  االستعماالت السكنية ( بموجبها تحديد نسب استعماالت األرض الحضرية       

  .)168ص،  2006،  العـاني ....   ) (.واستعماالت النقل والمواصالت واالستعماالت الترفيهية    
 المتخصصين من اقتصاديين واجتماعيين وجغـرافيين       وهو عمل جماعي يمارسه مجموعة من     

أو المخطط التـوجيهي  ) بالمخطط العام للمدينة   ( ومهندسين وقانونيين ينتج عن عملهم ما يعرف      
وهو عبارة عن إطار عمل يتعامل مع وحـدتي   )  Master Plan(أو التصميم األساسي للمدينة 

وغالبا ال تتعدى هذه المرحلة     ،  ع المدينة وإقليمها  الزمان والمكان مع متغيراتهما التي يفعلها مجتم      
الزمنية الربع قرن ويشكل وجودها وثيقة رسمية قانونية لتوضيح اإلطار العام لتطـوير ونمـو               
المدينة بحيث يضمن التوصل إلى أفضل صيغ التوزيع المكاني لمختلف استعماالت األرض في             

  ).158ص، 2006، العاني(المدينة 

   -: يط استخدامات األرض الحضرية مفهوم تخط  2.3

قبل الشروع في تحديد مفهوم تخطيط استخدام األرض ال بد من التعرف علـى مفهـوم                   
األرض التي تشكل مورد طبيعي محدود يتزايد عليها الطلب يوما بعد يوم ألغراض الزراعـة               
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لقـد عرفـت   . اننتيجة الزيادة المستمرة في إعداد الـسك  ......  .والعمران والصناعة والتجارة  
األرض على أنها مـساحة تـشتمل علـى جميـع      )  FAO(منظمة األغذية والزراعة العالمية 

وعليه فان األرض ال تعني التربـة       ،  العناصر الطبيعية والبيئية التي تؤثر على استخدام األرض       
 إضافة إلى المنـاخ   ،  حياة برية ونبات  وجيا  وفقط بل تشمل كل أشكال سطح األرض من هيدرول        

  . )p , 1993 , FAO 85(جميع التحسينات التي ادخلها اإلنسان و

 غالبا ما يكون لإلنسان أسبابه الخاصة في اختيار موقع إقامته والتي قد تكون القرب من                 
كذلك الحال بالنسبة إلى المصانع والمؤسسات فهي تتوطن فـي          ،  األقارب أو الخدمات أو العمل    

بة من المواصالت أو األسواق أو مواقع مـصادر المـواد            تكون قري  أنمواقع معينة تريد منها     
واستمرار هذه األسباب سيخلق في النهاية نوع من التركز لـبعض االسـتخدامات ثـم               . األولية

ولمنع حدوث االزدحـام والعـشوائية      . حدوث منافسة فيما بينها على مساحات األرض المتوفرة       
وعليه يمكن تعريـف    ،   االستخدامات يلجأ مخططو استخدامات األرض إلى وضع ضوابط لتلك       

توزيع صحيح ومتوازن لألرض بين االستخدامات المتنافسة       " تخطيط استخدام األرض على انه      
والمختلفة وبالذات في الدول التي يتزايد فيها السكان بمعدالت سـريعة وتنـدر فيهـا األرض                

   .)33ص، 2001،غنيم(

  -: رض المبادىء األساسية لتخطيط استخدام األ 1.2.3

على مبـدأين   تقوم  عملية تخطيط استخدام األرض      أن   ) 108ص،  1972( يفيد سطيحة   
  :رئيسيين هما

ٍ  وهو مبدأ مبني على تحقيق المـصلحة العامـة فعـادة مـا               -: مبدأ االستخدام االمثل   .1
تخصص أفضل األراضي لإلنتاج الزراعي في حين تخصص أفقر األراضي ألغراض           

ى مفهوم االستخدام االمثل لألرض مفهوما نسبيا ألن ما هو          ولكن يبق ،  التوسع العمراني 
مع اإلقرار بان االستخدام االمثل     ،  مثالي في موقع معين قد ال يكون كذلك في موقع آخر          

لمالك األرض عادة هو االستخدام الذي يوفر له أعلى عائد اقتصادي ولكن يشترط فـي               
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و بيئية سالبة وان وجد مثل هذه اآلثار        ذلك أن ال ينجم عنه آثارا اقتصادية أو اجتماعية أ         
 .تكون عند أدنى مستوياتها

ويتم اللجوء إلى هذا المبدأ في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية           : مبدأ تعدد االستخدام   .2
وبخاصة في الدول ذات المساحة المحدودة وذلك من اجل توفير الخـدمات المطلوبـة              

أي ،   لتخطيط استخدام األرض أن يكون متوازنا       ومن الشروط األساسية   .بطريقة مناسبة 
أن يحقق حاجات السكان من كل االستخدامات حسب النسب المتعـارف عليهـا وفـق               

كذلك أن يكون مستداما فيراعي حق األجيال القادمـة         ،  معايير تخطيط استخدام األرض   
 قدر من   من األرض ويحقق اكبر قدر من العدالة االجتماعية واكبر فائدة اقتصادية واقل           

  .الضرر البيئي

  -: أنماط استخدام األرض الحضرية 2.2.3

يعتبر السكن الوظيفة الرئيسية للمدن فهـو   )   Residential Area: (االستخدام السكني .1
غير انه  ،  ينتشر في جميع أنحائها ويشغل المساحة األكبر مقارنة باالستخدامات األخرى         

المدن األمريكية كانت الوظيفـة الـسكنية       ففي دراسة عن    ،  يختلف من مدينة إلى أخرى    
فـي  ) 262ص،  2002،  صبحة ابو(من مجموع مساحة األرض المبنية       % 39تستهلك  

فـي   % 67حين ارتفعت هذه النسبة في المدن العربية نتيجة االمتداد األفقي فقد بلغت             
ويتـصف  ،  )117ص،  2002،  الهيتي(في صنعاء    % 60في بغداد و     % 63عمان و   
 السكني بضعف المنافسة أمام االستخدامات األخـرى خـصوصا التجـاري            االستخدام

 .والصناعي منها

من مساحة أراضي  % 20وتستهلك هذه الفئة حوالي )   Roads Area (:استخدام الطرق .2
وعادة ما تكون مساحتها اكبر في المناطق القريبة من مركز المدينة منهـا فـي               ،  المدن

نها تتقارب من بعضها بالقرب من مركـز المدينـة          أل،  المناطق الواقعة على األطراف   
 . )263ص، 2002، ابوصبحة(وتتباعد عن بعضها عند األطراف 
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، الثقيلـة ،  تصنف الصناعة إلى ثالثة فئـات  )Industrial Area (:االستخدام الصناعي .3
تتركز الصناعات الثقيلة مثل الحديد والـصلب واالسـمنت عـادة           ،  المتوسطة والخفيفة 

أما الصناعة المتوسطة مثل صناعة األثاث وورش األلمنيوم فتتركز على          ،  نخارج المد 
، خابز والمطاحن في األحيـاء    متتركز الصناعات الخفيفة مثل ال    حين  أطراف المدن في    

وعادة يوجد مناطق صناعية بالقرب من غالبية المدن كما هو الحال في فلسطين مثـل               
  .دسالمنطقة الصناعية في رام اهللا ونابلس والق

على الرغم من صغر حيز هذا االسـتخدام إال  )   Business Area (:االستخدام التجاري .4
انه يوفر فرص كثيرة للعمل ويحتل مراكز المدن والمواقع ذات األسعار واإليجـارات             

ويتواجد االسـتخدام   ،  المرتفعة مثل منطقة الدوار في نابلس ومنطقة المنارة في رام اهللا          
في مناطق أخرى مثل المناطق     ) CBD(لمنطقة التجارية المركزية    التجاري إضافة إلى ا   

ويـشمل هـذا    ،  التجارية الثانوية والطرق التجارية الرئيسية وشوارع األحياء التجارية       
 .االستخدام تجارة الجملة والمفرق ونشاطات أخرى

امـة   يعتبر قطاع الخدمات والمرافـق الع  )Utilities Area (:االستخدامات الخدماتية   .5
وعادة يرتبط توزيعها بتوزيـع     ،  مؤشرا على مستوى التحضر ومستوى الرفاه للمجتمع      
ولتحديد حجم ومواقع الخـدمات     ،  الخدمات السكنية واالقتصادية وخدمات النقل والطرق     

العامة في المستقبل نحتاج إلى معرفة معدالت النمو في حجم السكان واتجاهات التطور             
  .العمراني

   - :ط الخدمات العامة مفهوم تخطي 3.3

، الخدمات العامة هي إحدى الفعاليات واألنشطة التي تلعب دورا مهما في تركيب المدينة              
فهي تشغل مساحة أرضية محددة مثل بقية االستخدامات األخرى وهي تشمل خـدمات التعلـيم               

ثقافيـة  والصحة والحدائق العامة والنوادي الرياضية والترفيهيـة  والمراكـز االجتماعيـة وال            
ويعرفها جغرافيو المـدن بأنهـا      ،  والخدمات الدينية واإلدارية وخدمات المرافق العامة وغيرها      
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نشاط أو فعالية يقدمها أبناء المدينة لسكان مدينتهم وإقليمها ويتبادلونها فيما بينهم بشكل معنـوي               
ط التعامل فيها   من دون أن يكون التعامل بأشياء مادية وبذلك هي تختلف عن الوظيفة التي تشتر             

 إن تخطيط الخدمات العامة يعنـي دراسـة         . )184ص،   م 1997،  العشاوي(بالجوانب المادية   
لواقع هذه الخدمات من حيث مواقعها ونمط توزيعها ووظائفها وخصائصها العمرانية وعالقـة             

ن ذلك مع الخصائص السكانية والعمرانية للتجمع المستفيد منها بحيث يضمن تحقيق اكبر قدر م             
  .عدالة التوزيع بين سكان األحياء لذلك التجمع

األول على مستوى المجـاورة     ،  وتنقسم الخدمات العامة إلى ثالثة أنواع من حيث الحجم          
والثاني علـى مـستوى     ،  السكنية وتضم الخدمات التي يكون الطلب عليها متكرر وبشكل يومي         

، المقطوعة للوصـول إليهـا اكبـر      الحي السكني وتلبي الحاجات األقل تكرارا وتكون المسافة         
والثالث على مستوى المدينة وتلبي الحاجات نادرة الطلب وتكون قريبة من مركز المدينة فـي               

وبذلك فـان توزيـع     . كثير من األحيان بحيث تكون على مسافة مناسبة من جميع سكان المدينة           
، فيد من هذه الخدمـة    الخدمات العامة يتم وفق تدرج هرمي معين يعتمد على عدد السكان المست           

لتبرير وجودها مثـل الخـدمات       من السكان    وهناك بعض الخدمات  التي تحتاج  إلى حد أدنى         
وهناك بعض الخدمات األخرى التي يتم حساب حجمها اعتمادا على نصيب           ،  التعليمية والصحية 

  .الفرد منها مثل الحدائق العامة

  -:  العوامل المؤثرة في توزيع الخدمات العامة 1.3.3

 تقاس أهمية الخدمات بقدرتها علـى تلبيـة         - :تباين الكثافة السكانية بين أحياء التجمع      .1
وهذا يتطلب أن يكون موقع الخدمـة قريـب مـن           ،  احتياجات السكان بأقل جهد وتكلفة    

لذلك عادة ما تكون أحياء الوسـط ذات كثافـة سـكانية عاليـة              ،  مراكز الثقل السكاني  
 عن المركز قلت الكثافة السكانية وكذلك قل انتشار مواقـع           ولكن كلما ابتعدنا  ،  ومخدومة
     .)99ص، 1995، يالشر يع(الخدمات 

 تتأثر مواقع الخدمات العامة بعوامل طبيعية عديدة مثـل العوامـل            - :العوامل الطبيعية  .2
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وتشمل الصفات الجغرافية للمساحة مـن تـضاريس ودرجـة          ) Location(الموضعية  
وتشمل عالقة الموقع بالمنطقة المحيطة   ) Situation(لموقعية  الكذلك العوام، انحدار

فمثال وجود مساحات خضراء بالقرب من مواقع المـدارس أو المستـشفيات أمـر              ،  به
 .مرغوب به ويشكل عنصر جذب لمواقع هذه الخدمات

 فكلما كانت وظائف التجمع اكبر كلمـا كـان حجـم قطـاع              - :وظيفة التجمع السكاني   .3
فوجود جامعة في تجمع معين يستدعي وجود عدد مناسب من          ،  وب اكبر الخدمات المطل 

أماكن المبيت للطلبة ووجود عدد مناسب من مكاتب الخدمات الطالبية مكافئـة لحجـم              
 .الطلب عليها

 تقاس األهمية المكانية ألي خدمة بالمدة الزمنية الالزمة أو المسافة           - :سهولة الوصول  .4
، تلك الخدمة وبالطبع فان هذا مربوط بشبكات الطـرق        ل إلى   والتي يقطعها الفرد للوص   

فكلما كانت شبكة الطرق مخططة وموزعة بشكل جيد ساعد ذلك في سهولة الوصـول              
 .) 26ص، 2003، علي احمد(إلى موقع الخدمة بأقل جهد واقل زمن وتكلفة 

  - : الخطوات األساسية ألعداد مخطط الخدمات العامة 2.3.3

 هذه المرحلة يتم تحديد فريق العمل وتحديد الفلسفة مـن وراء             في :المرحلة التحضيرية  .1
هذا المخطط وتهيئة  السلطة المحلية  ثم تجهيز  المخططات  األساسية بمقيـاس رسـم                    

 من  تإضافة إلى الصور الجوية الحديثة وكذلك تجهيز االستبيانا       ،  1-2500،  1-5000
 .اجل جمع البيانات الالزمة

 فهي تشكل رسم موضوعي لما سيكون عليه الحـال فـي            - :فتحديد الغايات واألهدا   .2
 :) ,P ,1993 FAO 3(لتحقيقها ال بد من توفر مجموعة من الشروط أهمها و، المستقبل

 يكـون تحقيقهـا مجـديا مـن الناحيـة      أنأي  )  Efficiency(أن تكون فعالة  •
 .االقتصادية أي تحقيق اكبر منفعة بأقل كلفة
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 . ) Acceptability and Equity(أن تكون عادلة ومقبولة  •

أي إشباع حاجات السكان في الحاضر مع  )  Sustainability(أن تكون مستدامة  •
العمل على حفظ حق األجيال القادمة وذلك من خالل إجراءات المحافظـة علـى              

 .البيئة والموارد الطبيعية

لـة  وان تكون واقعيـة قاب    ،  وتنسجم مع قيم المجتمع   )  Legit(أن تكون مشروعة   •
 .للتنفيذ

بحيث يمكن تعديلها في الظروف الطارئة وان        ) Flexibility (أن تتسم بالمرونة   •
 .اء العملهتكون قابلة للقياس لتسهيل عملية تقييمها أثناء التنفيذ وبعد اتن

 ويتطلب ذلك القيـام بدراسـات       - :جمع البيانات والمعلومات الالزمة لعملية التخطيط      .3
 :ميدانية وهي 

 .خية تتناول نشأة وتاريخ التجمع السكاني إضافة إلى مراحل تطورهدراسة تاري •

 .دراسة جغرافية تتناول الموقع والتضاريس والمناخ •

 وحالة السكان وواقع الخـدمات      التركيب العمري دراسة سكانية واجتماعية تتناول      •
 االجتماعية المرتبطة بهم 

 .دراسة نظام المواصالت وشبكة الطرق •

 .ات والمرافق العامة ومدى صالحيتها ومالءمتها لحجم السكان دراسة واقع الخدم •

 وعمرانية لتحديد اتجاهات النمو العمراني وحدود البلدية ولتحديـد          طبيعيةدراسة   •
 .الخصائص العمرانية لمباني الخدمات العامة

 وفيها يتم تحليل البيانات التي تم جمعها من اجل تحديـد خـصائص              - :مرحلة التحليل  .4
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الديمغرافية واالجتماعية والخدمية في الماضي والحاضر لتحديـد المـشكلة          المتغيرات  
وفي سبيل ذلك يلجأ المخططون إلى استخدام أساليب النمذجة الرياضية من           ،  بشكل دقيق 

اجل الكشف عن دينامية التطور الحضري واسـتخدامها كوسـيلة لحالـة االسـتقراء              
، العـاني (في توليد وتحليـل البـدائل         المستقبلي لذلك التطور وهذا قد يكون له عالقة         

 ).21ص، 2005

 وهي عبارة عن مجموعة من التعليمات والقواعـد         :وتقييمها) البدائل  ( إعداد السياسات    .5
واالستراتيجيات التي تشكل مجتمعة  إطارا عاما لتوجيه عملية التنمية وتخطيط وتوزيع            

 . التي يحققها كل بديلثم يتم اختيار األفضل منها بناء على المنافع ، الخدمات

 يتم تحديد البرامج التـي يجـب تنفيـذها           :وضع البرامج والمشاريع وتحديد االولويات      .6
وكذلك وضع  ،  ويتم تحديد الموازنات المالية الالزمة لتنفيذ هذه البرامج       ،  لتحقيق األهداف 

 .البرامج الزمنية الالزمة لتنفيذ كل مرحلة من مراحل هذه البرامج وحسب األولوية

  - : ) Geographic Information Systems(ة  نظم المعلومات الجغرافي  4.3

هو عبارة عن تقنية يستخدم فيها الحاسوب وهي مكونة من األجهزة والبرمجيات   

والمعلومات التي تستخدم من اجل تحويل وتخزين وربط وتحليل وعرض المعلومات ذات الطبيعة 

وما هي استخدامات األرض والمصادر الطبيعية ، وقه وما تحتهالمكانية المتعلقة بسطح األرض ما ف
وتستخدم المعلومات في نظم المعلومات الجغرافية . وتجمعات السكان والخدمات والمرافق العامة

ويتضح ذلك من خالل ، لتطبيقات مختلفة بعد ربطها بالموقع الجغرافي وهو العنصر الالزم لتحليلها

  ،وزارة التربية والتعليم في دولة قطر، ب اآللي والمعلوماتمركز الحاسو) (7(الشكل رقم 
  .) م2001
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  . طريقة ربط المعلومات بالموقع الجغرافي في نظام المعلومات الجغرافي:)7(شكل رقم 

  

  

  

  

  

تقنيات وعلوم سابقة ورث عنها البعض من  )  GIS(ويجمع نظام المعلومات الجغرافية 

  .) 36ص،  م2006، الدليمي) (8(ل رقم يوضحها الشك، خصائصها ووظائفها

  هاورث عنها بعض وظائفها وخصائص، تقنيات سابقة علوم ويجمع نظام المعلومات الجغرافية :)8(شكل رقم 

  

اجح لنظم المعلومات الجغرافيـة يجـب تـوافر القواعـد           ومن اجل الوصول إلى تطبيق ن     

  :) م2001، مركز الحاسوب اآللي والمعلومات(األساسية الثالث التالية 

 .شبكة جيوديسية لتوفير مرجع إحداثي دقيق .1

 . يمكن ربط المعلومات الجغرافية األخرى بها مثل خطوط المرافقةقاعدة بيانات طبوغرافي .2

كون مرجعا الستخدامات األراضي والعديد من المعلومات قاعدة بيانات مسح األرض ت .3

 .الديمغرافية
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    - :استخدامات نظم المعلومات الجغرافية  1.4.3

 استخدامات نظم المعلومات الجغرافية في مختلف أن ) 32ص،  م2000(يفيد دويكات 

  م1995االستخدامات لعام  تلك وقد كان حجم مبيعاته لمختلف، المجاالت والعلوم تعددت
  : كالتالي ) 13(والموضحة في الشكل رقم 

من مجمل  % 28تشكل نحو ...... . كخدمات الماء والكهرباء Utilitiesالخدمات العامة  .1

 .االستخدامات

، تسجيلها، وخاصة فيما يتعلق باستخدامات األرض    Land informationسطح األرض .2

 .من مجمل االستخدامات % 21تشكل نحو .... ، ملكيتها

وخاصة فيما يتعلق بالدراسات المتعلقة بكثافة المعادن من     Geosciencesعلوم األرض .3
 .من مجمل االستخدامات % 16تشكل نحو ...... ، الغاز، النفط

وخاصة فيما يتعلق بدراسة البيئة والصحة العامة      Biological useالمجاالت الحيوية .4

 .ستخداماتمن مجمل اال % 9وتشكل نحو .........والغابات

وتشكل ....... .األعمالوالسفر وخاصة فيما يتعلق بالتجارة   Business تسويق األعمال  .5

 .من مجمل االستخدامات % 9نحو 

خدمات الطوارىء وخاصة فيما يتعلق  المواصالت   Infrastructure إدارة البنية التحتية .6
 .من مجمل االستخدامات % 7وتشكل نحو ....... .اإلنقاذ و

خاصة فيما يتعلق  بالمؤسسات األمنية والعسكرية    Geopolitics  يوسياسيةالج .7

 .من مجمل االستخدامات % 6وتشكل نحو ....... .والتقسيمات اإلدارية  

 .من مجمل االستخدامات % 4 حيث تشكل نحو    Cartographyصنع الخرائط   .8
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 . مختلف المجاالت نسب استخدامات نظم المعلومات الجغرافية في: )13(شكل رقم 

الخدمات العامة

سطح االرض

علوم االرض

المجاالت الحيوية

تسويق االعمال

البنية التحتية

الجغرافيا السياسية

  صنع الخرائط

 - : الجغرافية في التخطيط أهمية وظائف نظم المعلومات  2.4.3

تحتاج عملية التخطيط في مختلف المستويات إلى كم هائل من البيانات والمعلومـات حـول               
ية مـن اجـل      المجتمع الديمغرافية واالجتماعية واالقتـصاد     صالموارد الطبيعية والبشرية وخصائ   

ومن دون هذا الكم    ،  االستفادة منها في وضع الخطط المناسبة التي تحقق استخدام امثل لهذه الموارد           

وهنا تظهر أهمية نظم المعلومات الجغرافية بوضوح حيث . من المعلومات لن نستطيع تحقيق أهدافنا
اعد صانعي القـرار    تمكننا من تخزين وتحليل وعرض هذا الكم الهائل من المعلومات بسهولة وتس           

  .على اتخاذ قراراتهم بسرعة وبحكمة

 تطور صناعة الحواسب والبرمجيات من استخدام هذه الـنظم فـي عمليـات التخطـيط                زاد
الحضري و اإلقليمي  ومعالجة المشكالت البيئية وفي مجاالت توزيع الخدمات والمرافـق العامـة               

ونظام إدارة األراضي في منـسوتا األمريكيـة   ومن األمثلة على هذه النظم نظام المعلومات الكندي       

ونظام المعلومات الحضرية في اليابان ونظام المعلومات الحضري واإلقليمي في المملكة العربيـة             
  . )181ص،  م2005، غنيم(السعودية 

توفر عدة  برمجيات نظم المعلومات الجغرافيةأن  ) موقع الكتروني   ،   م 2000(وضح الجودي   
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  :ليل البيانات المكانية الضرورية لعملية التخطيط التي تعبر عن أهميتها منهاوظائف لمعالجة وتح

حيث يستطيع المستخدم مـن الحـصول    Information retrieval  :استرجاع المعلومات .1

على المعلومات الخاصة ألي معلم من معالم الخارطة من نظام إدارة قواعد البيانات الـذي             
 .قر على ذلك المعلميحتفظ بتلك المعلومات وذلك بالن

نتـاج خـرائط   إ يـستطيع النظـام   Thematic mapping :إنتاج الخرائط الموضـوعية  .2

 لذلك المعلم على شكل     ةموضوعية ألي معلم على الخارطة وذلك بإظهار البيانات الو صفي         
 .رسومي مثل ترميز الدول باأللوان المختلفة تبعا لعدد السكان

  .وان المختلفة تبعاً لعدد السكان فيهاترميز الدول باألل : )14(شكل رقم 

  

وهـو  ،   يتم تركيب طبقة أو أكثر إلنتاج طبقة جديدة على الخارطة Overlay :التراكيب .3

 .أسلوب هام في التحليل والمعالجة

  يستطيع النظام حل مشاكل الشبكة المعقـدة مثـل    Network Analysis :تحليل الشبكة .4

فبامكانه تحديد الوقت الالزم لالنتقال بين نقطتين أو تحديـد أفـضل            ،  تحليل شبكة الطرق  

 .الطرق بينهما

يستطيع النظام بناء نماذج  Digital terrain analysis  :تحليل نموذج التضاريس الرقمي .5

  ثـم تحليـل الظـواهر البيئيـة أو      Elevation Modelع الجغرافي ثالثية األبعاد للموق

  .المشاريع المختلفة التي تتأثر باالرتفاعات والميول
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 يستطيع النظام تحليل وتحديـد المنطقـة   Buffer and corridors  :مناطق حاجزةإنشاء  .6

نطقـة  مثل تحديـد الم   ،  التي سيشملها حدث ما على مسافة محددة انطالقا من نقطة محددة          

 .المحيطة بمحطة وقود والتي سيشملها الدمار في حال حدوث حريق فيها

  .اختيار المواقع المناسبة لمجموعة من الصيدليات :)15(شكل رقم 

  

،  ال تبعد عنها المسافة المطلوبةA ألن الصيدلية Cسمح بافتتاح صيدلية في الموقع يال 
  .  مناسب لذلكBولكن الموقع 

  يستطيع النظام استخدام اإلسقاط المناسب للخارطة  Map Projection :إسقاط الخريطة   .7

  .حسب االستخدام المحدد لها

  يستطيع النظام القياس مختلف القياسات  Spatial measurement :القياس المكاني   .8

المكانية مثل قياس المسافة بين نقطتين أو طول خط أو مساحة مضلع أو مساحة مشتركة 

  .عاتبين عدة مضل

يستطيع النظام توليد أشكال تعبر Spatial Analysis 3D : التحليل المكاني ثالثي األبعاد  . 9

  .عن الشكل الحقيقي للمكان من خالل إحداثيات ثالثية األبعاد
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 يستطيع النظام استنباط بيانات مكانية جديدة من  Spatial Interpolation :التوليد المكاني   .10

مثل إنشاء خارطة للتضاريس من خالل عدد معين ، سات مكانية أخرىخالل بيانات أو قيا

وكلما كانت القياسات تكثر كلما كانت البيانات المولدة ، من القياسات لالرتفاع في الخريطة
   .أكثر دقة

  . عدد محدود من قياسات االرتفاع تم توليد خارطة تضاريس منها:)16(شكل 
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  الفصل الرابع

  المعايير التخطيطية للخدمات العامة

  : تمهيد 1.4

   : تحديد مواقع الخدمات العامة في تجمع سكني معين بعض األمور مثل يتطلب

أن تكون أالماكن المخصصة لها مناسبة في حجمها وموقعها مع ما تؤديه من خـدمات                •
 .للتجمع السكاني

لسكاني عن استعمال هذه المواقع لتلك األنواع من        دراسة المشاكل التي قد تنجم للتجمع ا       •
 .الخدمات

في المنطقـة مثـل حـدوث       ) مركبات ومشاه (دراسة اآلثار الناتجة عن حركة المرور        •
ازدحام أو اعتداء على األرصفة وإيقاف السيارات عليها بسبب االختيار الخاطىء لموقع            

 .  )317ص ،  م1995، حماد( مؤسسة خدمية عامة كأن يكون على طريق ضيق مثال  

وبشكل عام فان معايير تخطيط الخدمات العامة ترتكز على مجموعة مـن المتطلبـات                  
ويمكن تلخيص هذه المتطلبـات بمـا    ،  األساسية التي تساعد في تحديد حجم وموقع تلك الخدمات        

   :يلي

ـ           :)الموقع  ( متطلبات المكان    • ل  ويتم تحديدها من خالل االعتماد علـى أسـاليب التحلي
ويقصد بـه تحديـد   )   Effect Zone ( أسلوب نطاق التأثير  :المكاني التي من أهمها

من خالل تحديد المسافة الممكن قطعها للوصول       ،  المنطقة التي تستفيد من  خدمة معينة      
   .إلى موقع تلك الخدمة 

 حيث يتم تحديد مساحة معينة لكل خدمة من المساحة الكلية للتجمـع             :متطلبات المساحة  •
وعلى الرغم من وجود معايير دولية تحدد المساحات المطلوبة لكل خدمـة إال             ،  السكاني
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وذلك نظرا الختالف المـساحات والكثافـات       ،  أن غالبية الدول تتبع معايير خاصة بها      
 .السكانية من دولة ألخرى

  - : معايير تخطيط الخدمات التعليمية 2.4

ساحة وحدة الخدمة التعليمية يجب اإللمـام  قبل الحديث عن المتطلبات الخاصة بمكان وم     
  وينقسم هذا النظام إلى ثالثة أقسام حـسب الجـدول         ،  بنظام التعليم العام في دول العالم المختلفة      

  .)13(رقم 

  . نظم التعليم في المدارس في دول العالم المختلفة:)13( جدول رقم

  نويةالمدرسة الثا المدرسة اإلعدادية  المدرسة االبتدائية  النظام
  12 – 10  9 – 7  6 – 1 الصف-النظام األول 
  12 – 9  8 – 7  6 – 1 الصف-النظام الثاني 
  12 – 9  -  8 – 1 الصف-النظام الثالث 

  .359ص،  م1998، عالم: المصدر 

إذ تعتبر المرحلة األساسـية مـن       ،   فان النظام المتبع يختلف تماما     فلسطينوبالنسبة إلى     
غير أن هذا النظـام     ،  الثانوية من الحادي عشر وحتى الثاني عشر      الصف األول وحتى العاشر و    

وقد يعود ذلك إلى الضائقة التي تعاني منها المؤسـسات          ،  غير متبع في مدارس منطقة الدراسة       
  .التعليمية من حيث المساحة والموقع

وتشمل الخدمات التعليمية المطلوب توفيرها على مـستوى المجـاورة دور الحـضانة               
أما المدرسة اإلعدادية والثانوية فيكون توفيرهمـا علـى         ،  طفال والمدرسة االبتدائية  ورياض األ 

  . )359ص،  م1998، عالم) (حي سكني ( مستوى مجموعة من المجاورات 

  :تخطيط مواقع دور الحضانة ورياض األطفال  1.2.4

أصبح وجود دور الحضانة ورياض األطفال أمر ضروري بعد تغير عـادات وتقاليـد                
إضافة إلى أن هذه الدور تخفف العبء عن األم أثناء          ،  لمجتمع وخروج المرأة إلى ميادين العمل     ا
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ويتـراوح  ،  الروضةالنهار فتمكنها من القيام باألنشطة المنزلية األخرى أثناء وجود األطفال في            
 6- 4أما رياض األطفال فهي لمن هم في سن         ،   سنوات 4 – 2.5سن أطفال دور الحضانة بين      

   .ات أي قبل التحاقهم بالمدرسة االبتدائيةسنو

وهناك بعض االشتراطات الواجب توفرها في مواقع دور الحضانة وريـاض األطفـال               
   : )360ص ،  م1998، عالم(والتي من أهمها 

سهولة الوصول للموقع وعدم عبور األطفال للشوارع الرئيسية أثناء الدخول أو الخروج             .1
  . م من سكن األطفال400 – 200وان يكون في حدود ، منها

 .أن يكون في مكان هادىء بعيد عن ضوضاء الطرق أو المصانع .2

 .توفير مساحة كافية للعب وان ال يسبب إزعاج للسكان المجاورين .3

 .أن يكون في مكان صحي وان يكون جاف ومستوي .4

ومن الممكن أن تقام روضة األطفال في مبنى مستقل أو مبنى عام في المجاورة شـرط                  
، سـرحان ( ن يكون لفنائها في كل األحوال سور يفصلها فصال تاما عن أي نـشاط خـارجي                 أ

وبالنسبة إلى حجم الفصول فيها فان بعض الدراسات توحي بتوفير مشرفة             ).71ص  ،   م 2002
 طفـل  30ومشرفة لكل ،  سنوات4 طفل عمره    25ومشرفة لكل   ،   سنوات 3 طفل عمره    20لكل  

وال يقل طول ) 2  م4500( فيجب أن ال تقل عن      المثاليةمساحة  أما بخصوص ال  . سنوات 5عمره  
 1995،  حمـاد ( م ويفضل أن تكون المساحة أكثر من ذلك          50األرض الواقع على الشارع عن      

  :في رياض األطفال من أهمها ومن الضروري توفر مجموعة من العناصر.  )319ص، م

 .مبنى الفصول الدراسية .1

 .مظلة مسقوفة .2

 .لمسبح ضحل لألطفا .3
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 .مساحة خضراء للعب األطفال .4

 .مساحة خضراء للرياضة .5

 .حديقة حولها حوض مزروع .6

 .مساحة لتربية الحيوانات والطيور .7

 .فناء التدبير االقتصادي .8

 أخرى متبعة لتحديد المساحة المطلوبة لرياض األطفـال مثـل معـايير             روهناك معايي   
ـ           طفـل  / 2 م 10 – 5ساحة بـين    المملكة العربية السعودية حيث يتراوح نصيب الطفل من الم

فـي حـين أن     ،  )7ص  ،   م 2003،  المملكة العربية السعودية  ،  وزارة الشؤون البلدية والقروية   (
المساحة المطلوبة حسب معايير مركز التخطيط الحضري واإلقليمي في جامعة النجاح الوطنيـة             

 نـسمة   2000أي أن التجمع البـالغ عـدده        ،  شخص من سكان التجمع الحضري     / 2 م 0.7هي  
 وبناء على ما تقدم يمكن تلخيص معايير تخطـيط ريـاض            .2م140يحتاج إلى روضة بمساحة     

  :التالي) 14(األطفال في الجدول رقم 

  . معايير تخطيط رياض األطفال:)14(جدول رقم 

  قيمة المعيار  المعيار  الترقيم
   طفل100-15  العدد المثالي من األطفال للروضة الواحدة  1
        1000 -150   2قع ألف ممساحة المو  2
   10 - 5  2نصيب الطفل من مساحة الموقع م  3
  4-1  عدد الفصول   4
   طفل30-25/مشرفة  عدد المشرفات   5
   طفل30-25  متوسط عدد طلبة الفصل   6
   م400-200  المسافة بين السكن وموقع الروضة  7
  فرعي  الموقع بالنسبة للشوارع   8

  . )319, 318ص ( , م 1994وحماد , )354,360,361ص ( م 1998 على عالم  الباحث باالعتماد:المصدر
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  :تخطيط مواقع المدارس االبتدائية  2.2.4

 عام  12 – 6 هي الغالبة في العالم وهي لألطفال من سن          6 – 1المدرسة االبتدائية نظام    
بة إلـى   من مجموع السكان في كثير من الدول الصناعية وتصل هذه النس           % 9ويمثلون حوالي   

 والشروط الالزمة الختيار مواقع المدارس االبتدائية هي ذاتهـا          .في بعض الدول النامية    % 15
 وفي المدرسة االبتدائيـة ال بـد مـن تـوفر            .الشروط  الالزمة الختيار مواقع رياض األطفال      

  : العناصر التالية

 . فصال25 – 6فصول الدراسة التي  يتراوح عددها بين  .1

 .أشغال، تمثيل، موسيقى، سم ر:فصول الهوايات .2

 .صالة واسعة لالجتماعات واألغراض األخرى .3

 .مدرج كبير لالجتماعات والمحاضرات ومسرح في نفس الوقت .4

 .......  ، شؤون الطلبة، السكرتير، المدير، مبنى اإلدارة .5

 .واستقبال الزائرين، المشرف االجتماعي، حجرات الطبيب .6

 .مكتبة .7

 .المخازن .8

ص ،   م 1998،  عـالم ( ومكـان النتظـار الـسيارات        2 م   400عن  فناء واسع ال يقل      .9
362.(  

وتـسعى بعـض    ،   في الصف هو الحد األقصى في بعض الدول        ا طالب 30ويعتبر العدد   
لكن هناك بعض الدول األخرى يزيد فيها العدد عن ذلك وهذا يعود إلى الظـروف               ،  الدول لتقليله 

وجد أن الحجم االمثل للمدرسة من وجهة        ومن خالل الدراسات المتخصصة      .الخاصة لكل دولة  
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 طالب في حين وجد أن المسافة المالئمة التـي تفـصل            800 – 400نظر الكفاءة اإلدارية هو     
 ). 362ص  ،   م 1998،  عـالم (  م   800 – 400مكان سكن الطالب عن المدرسة تتراوح بين        

بنى على شكل دور    طالب بحيث يكون الم    /2 م 8وقد قدرت مساحة المباني المدرسية على أساس        
 عـدد   دوتقل هذه المساحة إذا كان المبنى مكون من أكثر من دور واحد بشرط أن ال يزي               ،  واحد

وقد تم تقدير هذه المساحة من دون األخذ بالحسبان المالعب والحدائق على            ،  األدوار عن الثالثة  
أما إذا لم يتـوفر      ،اعتبار انه يمكن االستفادة من الحدائق والمالعب المخصصة لسكان المجاورة         

  .   طالب لغرض استعمالها كحدائق ومالعب رياضية/2م10ذلك فيجب إضافة مساحة قدرها 

  : تخطيط مواقع المدارس اإلعدادية والثانوية 3.2.4

فيمكن  ) 12 – 10(والمدرسة الثانوية نظام      )9 – 7(بالنسبة للمدرسة اإلعدادية نظام     
حتاجان إلى عدد كبير من التالميـذ       تات السكنية النهما    فرهما على مستوى عدد من المجاور     اتو

ومن االشتراطات التي من الواجب توفرها في       ،   مجاورة سكنية واحدة   فيالذين ال يمكن توفرهم     
  : )78ص،  م2002، سرحان(مواقع هذه الفئة من المدارس 

 .المساحة المخصصة لها ضعف المساحة المخصصة للمدرسة االبتدائية .1

 .ورة للمالعب والحدائق العامة لالستفادة منهاأن تكون مجا .2

يراعى في مواقع المدارس الثانوية أن يكون قريبا وعلى اتصال بخطوط المواصـالت              .3
التي تدور حول قلب المدينة ألنها تخدم قطاعا كبيرا وقد تكون بعيدة عن مساكن بعض               

 .الطلبة

 . طالب1000 – 750يتراوح عدد الطالب فيها بين  .4

يير تخطيط المدارس من دولة ألخرى ومن مدينة إلى مدينة وذلـك يعتمـد              وتختلف معا 
على الظروف المحلية لكل موقع ولإلطالع على بعض المعايير تم اختيار بعض الـدول       

، من بينها دول متقدمة وأخرى عربية وذلك لتوضيح الفرق بين المعايير المستخدمة فيها            
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للمدارس الـثالث االبتدائيـة     ) 17(،  )16(،   )15(ذلك من خالل الجداول رقم       ويتضح
  .واإلعدادية والثانوية على التوالي

  . المعايير التخطيطية المتبعة في بعض الدول للمدارس االبتدائية:)15(جدول رقم 

  المعيارالرقم
الواليات المتحدة 

 األمريكية
  عالميا  لبنان  مصر

 1200 – 250  960 – 240  840  800 – 500  عدد الطلبة  1

حة الموقع مسا  2
  79 – 31  10 - 5  10 – 8.5  110 – 22  2ألف م

المساحة المبنية   3
  2ألف م

9 – 24  2.04 4.2  1.01 – 3.25 8.82  

نسبة المساحة   4
  %المبنية 

21.8 – 40.9  24 - 42  20 – 32  11.2- 28.5  

5  
نصيب الطالب 
من مساحة 
  2الموقع م

44 – 137.5  10 – 11.9 10 – 21  25 – 35  

6  
الب نصيب الط

من المساحة 
  2المبنية م

18 - 30  2.4 – 5  3.4 – 4.2  7.3 - 35  

  38 - 8  24 - 6  24  20  عدد الفصول  7

عدد طلبة   8
  الفصل

30 – 32  35  40  30 32  

9  
المسافة بين 

السكن 
  والمدرسة م

400 – 800  400- 800 400 – 800  400 – 800  

الموقع بالنسبة   10
  فرعي  فرعي  فرعي  فرعي  للشوارع

   .88ص،  م2002،  سرحان:درالمص
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  . المعايير التخطيطية المتبعة في بعض الدول للمدارس اإلعدادية: )16(جدول رقم 

  المعيار الرقم
الواليات المتحدة 

  األمريكية
  عالميا  لبنان  مصر

 1600 –800 1120 –320  840  1200 – 800  عدد الطلبة  1

مساحة الموقع   2
  2ألف م

44 – 221  3 - 13  7 – 10  79 – 141  

المساحة المبنية   3
  2ألف م

22.4 – 48  2 – 6  1.35 – 4  22  

نسبة المساحة   4
  %المبنية 

21.7 – 50.9  46 – 67  19.3– 40.1 15.6– 27.8 

5  
نصيب الطالب 
من مساحة 
  2الموقع م

28 – 182.2  3.6 – 15.5  8.9 – 21.9  25 - 30  

6  
نصيب الطالب 
من المساحة 
  2المبنية م

28 - 40  2.4 – 7.1  3.6 – 4.1  13.7– 27.5 

  50 – 25  24 – 8  24  40 – 30  عدد الفصول  7

عدد طلبة   8
  32 - 30  46 – 40  35  27  الفصل

9  
المسافة بين 

السكن 
  والمدرسة م

1000–1500  1000-1500 1000–1500 800-1200  

الموقع بالنسبة   10
  للشوارع

  رئيسي  رئيسي  رئيسي  رئيسي

   .87ص،  م2002،  سرحان:المصدر
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   المعايير التخطيطية المتبعة في بعض الدول للمدارس الثانوية: )17(جدول رقم 

  المعيارالرقم
الواليات المتحدة 

 األمريكية
  عالميا  لبنان  مصر

 2700–1000  1120 –320  1260–720  2000–1200  عدد الطلبة  1

  مساحة الموقع  2
  2ألف م

88 – 442  11.9– 25.2  7 – 10  141– 220  

 لمبنيةالمساحة ا  3
  2ألف م

42 – 100  4.4 – 11.2  1.35 – 4  27  

نسبة المساحة   4
  %المبنية 

22.6– 47.8  17 - 61  19.3–40.1  12.3– 19.1  

5  
نصيب الطالب 
من مساحة 
  2الموقع م

73 – 221  13.2–30.9  8.9 – 21.9  25 – 30  

6  
نصيب الطالب 
من المساحة 
  2المبنية م

35 - 50  4 – 13.2  3.6 – 4.1  10 – 27  

  77 – 28  24 – 8  40 – 24  75 – 50  عدد الفصول  7

عدد طلبة   8
  35 – 30  46 – 40  36 – 30  25  الفصل

9  
  المسافة
 بين السكن
  والمدرسة م

1500–2000  1500–2000 1500–2000 1200–1600 

الموقع بالنسبة   10
  للشوارع

  رئيسي  رئيسي  رئيسي  رئيسي

   86ص،  م2002،  سرحان:المصدر
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  :خطيط الخدمات الصحية معايير ت 3.4

وهي من الفعاليات المهمة التي تتطلب تخصيص فضاءات معينة لهـا علـى مختلـف               
وهناك مجموعة من   ،  المستويات داخل التجمع السكاني وحتى على المستوى اإلقليمي أو الوطني         

، 1990،  احمـد وعـالء الـدين     (المبادىء المتبعة الختيار موقع المؤسسة الصحية من أهمهـا          
  :) 221ص

 .تجنب الضجيج أو أي عنصر من عناصر التلوث .1

 .سهولة الوصول إليه بواسطة وسائل النقل المختلفة .2

  .الرقعة الجغرافية التي ستشغلها المؤسسة الصحية وتقاس بعدد السكان والمساحة .3

   : الخدمات الصحية على مستوى المجاورة 1.3.4

سبة لوسـط المدينـة وتـشمل       ويعتمد حجمها وعددها على حجم المجاورة وموقعها بالن       
   : )375ص، م1998، عالم( 

 وهي تقدم اإلسعافات األولية ومساحتها صغيرة عبارة عن حجـرتين أو            :دار اإلسعاف  .1
 .أكثر

يقوم برعاية األمهات واألطفـال صـحيا ويقـدم اإلرشـادات           :مركز األمومة والطفولة   .2
 .لألمهات حول الطرق المثلى لرعاية أطفالهن

 وهي اكبر من دار اإلسعاف واقل من المستشفيات         : أو المركز الصحي   العيادة الخارجية  .3
وتتكون من عناصر رئيسية أهمها غـرف       ،  المحلية حيث تقدم خدمة الكشف الطبي فقط      

 .الكشف وأخرى لطبيب األسنان والممرضات والصيدلية

 وعادة ما يتم جمع هذه الخدمات الصحية التي تخـدم           .معامل للتحليل والكشف باألشعة    .4
 .وفي هذه الحالة يكون لها مبنى مستقل تحيط به حديقة، المجاورة في مكان واحد
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  : الخدمات الصحية على مستوى الحي السكني أو المدينة 2.3.4

وهو عبارة عن عيادة خارجية وأخرى داخلية تقوم بالكشف الطبـي             :المستشفى المحلي  .1
 – 20األسرة يتراوح بـين     وتحتوي على عدد من     ،  وإجراء العمليات الجراحية البسيطة   

 . سرير وتقدم خدماتها على مستوى مجموعة من األحياء السكنية50

وهي اكبر في حجمه وأكثر في تخصصاتها من المستشفى المحلي          : المستشفى المركزي  .2
 سرير وتقدم خدماتها إلى مدينـة صـغيرة         200 – 100ويتراوح عدد األسرة فيها بين      
 .تكون عاصمة لمركز إداري

وهي تشبه المستشفى المركزي في دورها ولكنها اكبر حجما وأكثر في           : شفى العام المست .3
وتقدم خـدماتها فـي     ،   سرير 500 – 300ويتراوح عدد األسرة فيها بين      ،  تخصصاتها

 .المدن الكبرى مثل عواصم المحافظات

 وتقدم خدماتها على مستوى المدن الكبرى أو علـى مـستوى            :المستشفيات المتخصصة  .4
 .وهي مستشفيات متخصصة في عالج مرض معين، حياناالدولة أ

  :الخدمات الصحيةمواقع  تخطيط  3.3.4

فانـه وبحـسب مركـز      للخدمات الصحية بشكل عـام      بالنسبة إلى المتطلبات المساحية     
شخص في المدن الـصغيرة     /2م1 التخطيط الحضري واإلقليمي في جامعة النجاح الوطنية يلزم       

 تحديد االحتياجات من مراكز الرعاية الـصحية األوليـة ومـن            أما بخصوص معايير  ،  والبلدات
  .)18(المستشفيات العامة في المملكة العربية لسعودية فان ذلك يتضح من خالل الجدول رقم 
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  . المعدالت التخطيطية للمراكز الصحية والمستشفيات العامة:)18(جدول رقم 

  مالحظات  إلى  من  البيان  نوع الخدمة

  مراكز  15000  4000  عدد السكان المخدومين
الرعاية 

  لصحيةا
  األولية

نصيب الفرد من 
  0.15  0.12  )2م(المساحة

على مستوى مجاورة 
  سكنية أو حي

 250000  20000  عدد السكان المخدومين
  المستشفيات  4  2 عدد األسرة لكل ألف نسمة

ر من مساحة نصيب السري  العامة
  2الموقع م

150  250  

على مستوى المدينة 
والتجمعات العمرانية 

  المحيطة

  .11ص ،  م2003، المملكة العربية السعودية،  وزارة الشؤون البلدية والقروية:المصدر

أما بالنسبة إلى نظام الرعاية الصحية األولية في األراضي الفلسطينية فيمكن تصنيفه إلـى               
  ):19(أربع مستويات وفق معايير معينة كما يوضح الجدول رقم 

  . معايير نظام الرعاية الصحية األولية في األراضي الفلسطينية:)19(قم جدول ر

عنوان   المستوى

  المركز

عدد سكان 

  التجمع

المستخدمين 

  الصحيين

عدد 

  المستخدمين

  الخدمات المقدمة

  المستوى

  

  

 األول

  موقع
  
  صحي

  عامل صحي*  نسمة999 – 1
  حكيمة/حكيم*
زيارة أسبوعية *

  للطبيب العام

1  
2  

0.2  
  ات وقائيةخدم*
  النظافة الصحية*
رعاية األمومة *

  والطفولة
 إسعاف أولي*

  السجالت*
  المستوى

  

  

  الثاني

  عيادة
  
  صحية

1000 – 
2999  

  طبيب عام*
  ممرض*

  قابلة *
  عاملة نظافة*

1  
1  
1  
1  

  خدمات وقائية*
  رعاية أمومة وطفولة*

  تطعيم*
  خدمات عالجية*

  صحة بيئية*
  مياه صالحة*
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  منتجات غذائية*
  توىالمس

  

  

  

  الثالث

  مركز
  
  صحي

3000 – 
9999  

  طبيب عام*
 أخصائي*

 طبيب أسنان*

  حكيمة/حكيم*
  قابلة*
  ممرض*
  صيدالني*

  مساعد صيدلي*
  فني مختبر*
  مساعد/إداري*
  عامل اجتماعي*

  عامل نظافة*

2  
1  
1  
1  
1  
2  

0.5  
1  
1  
1  

0.5  
1  

نفس مدى الخدمة في *
  المستوى الثاني

  مختبر روتيني*
  ةخدمات سنية وقائي*

  المستوى

  

  

  

  الرابع

  مركز
  
  صحي
  
  عام

10000  - 
25000  

  طبيب عام*
 أخصائي*

  طبيب أسنان*
  حكيمة/حكيم*

  قابلة*
  ممرض*
  صيدالني*

  مساعد صيدلي*
  فني مختبر*
  مساعد/إداري*
  عامل اجتماعي*

  عامل نظافة*
 فني أشعة*

  معالج طبيعي*

4  
3  
2  
2  
3  
1  
2  
2  
1  
2  
2  
1  
1  
1  

نفس مدى الخدمة في *
  لثالثالمستوى ا

  استشارات تخصصية*
 خدمات طوارىء*

مركز البحث والتخطيط ، باالعتماد على الخطة الصحية الوطنية الفلسطينية، 223ص ، م2004،  مساد:المصدر

  . م1994ابريل عام ، الصحي
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) 20(الكوادر الصحية وعالقتها بالكثافة السكانية فان الجدول رقم وفيما يتعلق بمتطلبات 
  .دينة ومحافظة جنين  في ميوضح ذلك

 المعايير المتعلقة بالكوادر الصحية بالنسبة إلى الكثافة السكانية في مدينة :)20(جدول رقم 
  .ومحافظة جنين

عدد الكادر الصحي   نوع الكادر

  في جنين

المعدالت على مستوى 

  *مدينة جنين

المعدالت على مستوى 

  *محافظة جنين

   نسمة1596/ب طبي   نسمة218/طبيب   طبيب164  طبيب عام
   طفل7376/طبيب   طفل963/طبيب   طبيب16  طبيب اختصاص أطفال

   امرأة3216/طبيب   امرأة456/ طبيب   طبيب23  طبيب اختصاص نساء وتوليد
   نسمة5616/صيدلي    نسمة767/صيدلي   صيدالنيا46  الصيادلة

  -  صيدلية/ مساعد0.4   مساعد صيدلي20  مساعد صيدلي
ون في فنيون يعمل 4  فني مختبر

   مختبرات خاصة7
  -  مختبر خاص/ فني0.6

 ممرض 130  الممرضون
  وممرضة

ممرض أو ممرضة 
   نسمة271/

ممرض أو 
   نسمة1987/ممرضة

والخطـة االسـتراتيجية    ،  126-110ص  ،   م 2004،   مـساد  :من عمل الباحث معتمدا في ذلك على       :المصدر

    . م2003 - م 1999الوطنية للصحة 

تمادا على تقدير الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني للـسكان         تم حساب المعدالت اع     *
  . نسمة261756ولمحافظة جنين ، 35760 والبالغ لمدينة جنين 2006لعام 

تم حساب المعدالت الخاصة بأطباء األطفال على اعتبار أن األطفـال هـم مـن تقـل                   * 
  . عام15أعمارهم عن 

لتوليد على اعتبار أن النـساء هـن مـن          تم حساب المعدالت الخاصة بأطباء النساء وا        * 
  .  عام15تساوي أو تزيد أعمارهن عن 

 م  500وتبلغ مسافة السير إلى مواقع المراكز الصحية والصيدليات والمختبرات الصحية           
، علـي احمـد   (مع اعتبار المناطق التي تقع خارج هذا النطاق مخدومة إذا توفرت بقدر مناسب              
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لمعايير المتعلقة بالكوادر الصحية فـي فلـسطين فـان          أما بخصوص ا  ،   )122ص  ،   م 2003
  .يوضحها) 21(الجدول رقم 

  . المعايير المتعلقة بالكوادر الصحية بالنسبة إلى الكثافة السكانية في فلسطين:)21(جدول رقم 

  نسمة/النسبة المطلوبة  الموضوع

   5000/ 1.25  طبيب عام
   1/15000  طبيب أسنان
   1/7500  صيدالني

   2/5000  مرضةم/ممرض
   1/4000  قابلة
   1/5000  أشعة، مختبر/مهن طبية مساعدة
   2/5000  إداري

  MOH, 2002, P129 : المصدر

  : معايير تخطيط الخدمات الدينية 4.4

تمارس هذه الخدمات في المباني المخصصة للشعائر الدينيـة الخاصـة بالمـسلمين أو              
، م1998،  عـالم (تقسم إلى أنـواع     ) المساجد(ادة  بوبالنسبة إلى المسلمين فان أماكن الع     ،  غيرهم
  : )380ص

 .المصلى ويقام على مستوى عدد من المساكن .1

 .المسجد الصغير ويقام على مستوى المجاورة السكنية .2

 .المسجد الكبير ويقام على مستوى الحي السكني .3

 .المسجد الجامع ويقام على مستوى المدينة .4

ة األوقاف المصرية مقبولة ومرتفعة أحيانا ومن هـذه         وتعتبر معدالت الخدمات الدينية بوزار    
  :المعدالت
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 . %45نسبة عدد المصلين إلى عدد الذكور  •

 . %25 – 20نسبة عدد المصلين الفعلي من جملة السكان  •

   .2م 1نصيب الفرد من مساحة المسجد هو  •

ارة  وز معاييرأما بالنسبة إلى مسافة المشي من مكان السكن وحتى المسجد فهي بحسب             
 م 800 للمصلى وتصل إلى  م   200-150الشؤون البلدية والقروية في المملكة العربية السعودية        

وقد يعود صغر هذا المعيار نسبيا للمصلى إلى توفر اإلمكانيات  المادية            ،  للمسجد الكبير والجامع  
فـاع  من جهة والى الظروف الجوية الخاصة بتلك المنطقة حيث تتميز درجات الحـرارة  باالرت              

وعليه فان الباحث سيعتبر أن مـسافة الـسير         ،  الشديد خاصة في أوقات الصيف من جهة أخرى       
وذلك لعدم توفر مثل هذه الظروف في منطقة        ،   م 500المناسبة لجميع مستويات هذه الخدمة هي       

أعلى من مصلى واقل مـن      (الدراسة والن مستوى أماكن العبادة فيها إما مسجد صغير أو كبير            
 ).جامع

   :زهات العامة والمالعبن معايير تخطيط وإنشاء الحدائق والمت 5.4

هـواء نقـي    توفير  إن توفير أماكن مفتوحة بنسب مناسبة أمر ضروري وذلك من اجل            
إضافة إلى ما تتركه هذه أالماكن من اثر على العالقات          ،  ومن اجل الحد من التلوث والضوضاء     

ويعـرف  ،  اجزا بين مجاورة سكنية ومنطقة صناعية     اإلنسانية كذلك قد يشكل المكان المفتوح ح      
على انه المكان الواسع غير المستغل بمبـاني أو إنـشاءات    )  Open Space(المكان المفتوح 

   ).349ص ، 1998، عالم(  سواء كان أرضا أو ماء أو هواء 

زهات بصفة عامة على الظروف المحليـة       تنتتوقف المعدالت التخطيطية للحدائق والم    و
مدينة ويخصص لكل فرد من سكان المدينة مساحة محددة من المساحات الخضراء وتقـسم              لكل  

   :على النحو التالي

   .مناطق خضراء بين المساكن 
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   .مناطق خضراء في المراكز المختلفة بالمدينة ومنها مركز المجاورة السكنية 

   .مناطق خضراء أو عامة على مستوى المدينة 

فيه على مستوى مركز المجاورة السكنية تحتسب مـساحتها         وهناك منطقة للترويح والتر     
 بناء على عدد سكان المجاورة ومن بعض المعايير العربية والعالمية في هذا المجال مـا يلـي                

   : )موقع الكتروني، وزارة الشؤون البلدية والقروية في المملكة العربية السعودية(

   .مة للشخص كحدائق عا2 م4.2في جمهورية مصر العربية  

   . للشخص كحدائق عامة2 م21 األمريكيةفي الواليات المتحدة  

تتراوح المعدالت العالمية لنسبة المناطق المفتوحة من مساحة المجاورة السكنية لـبعض             
   %.15المجر ، %17.5العراق ،  %37ألمانيا ،  %26 إنجلترا :تاليالالدول ك

ثير مـن دول العـالم الـصناعية        تتراوح المعدالت التخطيطية للمناطق المفتوحة في ك       
   . نسمة1000/ 2 م4200 - 2100بين

أي ،  للفـرد  / 2م0.6يخصص للفرد من الحدائق العامة داخل المجاورة السكنية حوالي           
= نـسمة   5000أن مساحة الحديقة الالزمة للمجاورة الـسكنية والتـي تتكـون مـن              

   .2م3000

ديـة والقرويـة فـي المملكـة العربيـة          وزارة الشؤون البل  ( المعايير التخطيطية التالية    
   : )موقع الكتروني، السعودية

زهات مع كثافة السكان الذين تخـدمهم       نأن تتناسب المساحات المخصصة للحدائق والمت      .1
   .نسمة 5000 -2500هذه المرافق بحيث يجب توفير حديقة لكل من 

ويفـضل أن يكـون   زه مناسباً حسب الغرض من االستخدام تنأن يكون موقع الحديقة أو الم   .2

خارج نطاق توسع مباني المدينة في المستقبل ليبقى مكانها بعيداً عن ازدحام المدينة وفـي               

   .مكان آمن بعيداً عن حركة السيارات السريعة



 70

 من طبوغرافية األرض من شعاب وأودية وجبال وذلك بإقامـة منـاطق             االستفادةمراعاة   .3

رافية المواقع الطبيعية وتنسيقها كتميز بيئي      ترفيهية ومنتزهات عليها والمحافظة على طبوغ     

   .للحي

يعمل على تحديد الشوارع المحيطة بالحديقة أو المنتزه وكذلك الـشوارع المؤديـة إلـى                .4

 300المداخل الرئيسية لها مع مراعاة توفر مواقف للسيارات قريبة منها وبواقع موقف لكل           

  . من مساحة األرض2م

ع المحيطة بها بأسوار مرتفعة أو أسيجة كثيفة من األشجار          عزل الحديقة العامة عن الشوار     .5

إال أنها ال تعزل في     . ومصدات الرياح وذلك في حالة إنشائها داخل المدينة أو بالقرب منها          

  .زهات المرافق العامة في المناطق التي تحيط بها المناظر الطبيعيةنحالة إنشاء حدائق ومت

قة العامة لتكون في شكل دائـري غيـر منـتظم           يعمل على تصميم الطرق في داخل الحدي       .6

وبـشكل عـام    .ويراعى عدم اإلكثار منها حتى ال تكون على حساب المساحات المزروعة      

  ).22(فان معايير تخطيط الحدائق والمتنزهات يمكن توضيحها من خالل الجدول رقم 

  . المعايير التخطيطية للحدائق والمنتزهات:)22(جدول رقم 

  التصنيف

سكان عدد ال
المخدومين 

  نسمة

)2م ( المساحة
نصيب الفرد 

  نسمه/ 2م

نطاق الخدمة 
  )كم(

 وسيلة االنتقال  مواقعها

وطني  زهنمت
 زه المدينةنومت

 متغيرة   2 - 1  ألف70- 20ألف فأكثر100
يعتمد على توفر 

  األرض
  سيارة

 حديقة الحي

  السكني
  0.8 – 0.4  1- 0.33   ألف10- 5  ألف15- 10

 بجوار مدارس

متوسط أو ثانوي 
  )بنين(

 سيرا/ سيارة 

حديقة  
  المجاورة 

أطفال بجوار روضة 0.35 – 0.2 1.66 – 0.8 5000-4000    آالف5- 3
  أو مدراس ابتدائية

 سيرا

  .18ص ،  م2003، المملكة العربية السعودية،  وزارة الشؤون البلدية والقروية: المصدر
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ة إلى المالعب الرياضية إذ يتم تخطيطها وفـق نفـس المـستويات             وكذلك الحال بالنسب  
   .يوضح مساحة الملعب حسب المستوى والمساحة التي يخدمها) 23(والجدول رقم 

 . المعايير التخطيطية للمالعب:)23(جدول رقم 

الحد األعلى من   مواقعها
  نصيب الفرد

الحد األدنى من 
  نصيب الفرد

المساحة التي 
  يخدمها الملعب

  الملعب

بالقرب من رياض 
 األطفال

مكان لعب    م200= نق   2 م0.4  2 م1.67
  األطفال

بالقرب من 
 المدارس االبتدائية

 ملعب المجاورة  المجاورة  2 م0.7 2 م1.2

بالقرب من 
  المدارس اإلعدادية

  ملعب الحي  الحي  2 م1.0 2 م2.5

بالقرب من 
  المدارس الثانوية

  مدينةملعب ال  المدينة  متغيرة  متغيرة

  .18ص ،  م2003، المملكة العربية السعودية،  وزارة الشؤون البلدية والقروية:المصدر

     : معايير تخطيط الخدمات اإلدارية 6.4

من أهم الجهات التي تقدم هذه الخدمات على مستوى المدينة أو البلدات هي دار البلديـة                
 التي من الواجـب إتباعهـا عنـد         وهناك مجموعة من الخطوات األساسية      ،  أو المجلس المحلي  

   :تخطيط مبنى البلدية من أهمها

 .تقييم المبنى الحالي وتحديد الحاجات المستقبلية .1

تحديد متطلبات السكان من الخدمات البلدية الحالية والمستقبلية مثـل الحـصول علـى               .2
 .أو تراخيص تجارية، تراخيص بناء أو هدم

 عدد الموظفين فيها ثم التنبؤ بالعـدد المطلـوب          تحديد اإلدارات الحالية بالبلدية وتحديد     .3
 .بالمستقبل وباإلدارات التي سيتم استحداثها
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تخطيط صالة اجتماع المجلس البلدي بمساحة كافية تستوعب مجموعـات كبيـرة مـن               .4
 .الناس

 .تحديد المساحة المطلوبة للموقع وكذلك لمبنى البلدية باالعتماد على الخطوات السابقة .5

وقد يكون في وسط المدينة في      ،  قع البلدية بحيث يكون سهل الوصول إليه      يتم اختيار مو  
مناطق مشروعات تجديد األحياء بشرط إن ال يؤثر ذلك على النشاطات األخـرى فـي وسـط                 

  . وفي المدن الصغيرة فان مبنى البلدية قد يشمل إدارات الشرطة والمطافئ، المدينة

  : تخطيط الخدمات االجتماعية والثقافية 7.4

تشمل المراكز االجتماعية والجمعيات واألندية الرياضية التـي تهـتم بتحـسين البنيـة              
االجتماعية للسكان بصورة تهدف إلى خدمة الفرد واألسرة والمجتمع ككل سواء على مـستوى              

وهناك بعض الجمعيات والمراكز التـي تمـارس دورهـا علـى       ،  المجاورة أو الحي أو المدينة    
طي مجموعة من األنشطة الرياضية والثقافية واالجتماعية بحسب الدور         حيث تغ ،  مستوى الدولة 

وقد يكون موقع المركز االجتماعي مستقل أو قد يكون قريب من إحـدى             ،  الذي أسست من اجله   
  .المدارس بحيث يستفيد من مبانيها كالصالة أو دورات المياه أو الساحات الخاصة بها

وصا المكتبات العامة فهناك بعض الشروط الواجب       أما بالنسبة إلى الخدمات الثقافية خص     
  : )386ص ،  م1998، عالم(توفرها في مواقعها خصوصا في الفرع الرئيسي منها 

 .سهولة الوصول لها من اكبر عدد ممكن من سكان المدينة .1

 .أن يكون مستويا وبمساحة كافية لتلبية حاجة التوسع المستقبلية .2

 .ة بحيث تحيط بها البيئة الهادئةأن يكون بالقرب من الحدائق العام .3

قد يرفض المكان الواسع في بعض األحيان ويفضل عليه مكان صغير المساحة يمتد فيه               .4
 .مبنى المكتبة رأسيا بدال من أن يكون أفقيا
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يوضح ذلك بحـسب    ) 24(وبخصوص المتطلبات المساحية لمبنى المكتبة فان الجدول رقم         
  .عدد سكان المدينة

  .المتطلبات المساحية لمبنى المكتبة حسب عدد السكان للمدينة :)24(جدول رقم 

  500  250  10  5  2.5  ألف نسمة-عدد السكان
  1400  700  350  250  200  2 م–المساحة 

  .368ص ،  م1998،  عالم:المصدر

  :الخدمات البريدية تخطيط  8.4

فرعية وتكون على مستوى األحيـاء أو التجمعـات         : هناك نوعان من الخدمات البريدية    
ويراعى في مواقـع مراكـز      ،  ورئيسية على مستوى المدينة ككل أو عدة أحياء منها        ،  الصغيرة

 وتتـضح   .البريد أن تكون في مركز الحي أو المدينة وسهولة الوصول إليها سيرا أو بالـسيارة              
  .)25(لمراكز البريد من خالل الجدول رقم  التخطيطية تالمعدال

  . المعدالت التخطيطية لمراكز البريد:)25(جدول رقم 

نوع 
 المركز

  المالحظات  إلى  من  البيان

  على مستوى الحي  15000  10000  عدد السكان المخدومين
      1  0.5 نطاق الخدمة بالكيلومتر

نصيب الفرد من   فرعي
ف واحـد للـسيارات     توفير موق   0.07  0.04  2المساحة م

  من المساحة المبنية2 م25لكل 

على مـستوى عـدة أحيـاء أو         250000  50000  عدد السكان المخدومين
  المدينة

  يتم استخدام السيارة  8  5 نطاق الخدمة بالكيلومتر
  
 رئيسي

نصيب الفرد من 
توفير موقف واحـد للـسيارات        0.04  0.02  2المساحة م

  من المساحة المبنية2 م25لكل 

  .14ص ،  م2003، المملكة العربية السعودية،  وزارة الشؤون البلدية والقروية:المصدر
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  :الخدمات الشرطية والدفاع المدني تخطيط  9.4

 وهي الخدمات التي تقدم للمواطنين لتساعد على استتباب األمن وهـي            : الخدمات الشرطية  :أوال
ورئيـسية وهـي علـى      ،  ات الصغيرة على مستوى األحياء أو التجمع    ) فرعية  ( نوعان محلية   

مستوى المدينة والتجمعات المحيطة بها ويتبعها مراكز الشرطة المحلية المتواجدة فـي األحيـاء              
يوضح معايير تحديد االحتيـاج مـن مراكـز الـشرطة المحليـة            ) 26( والجدول رقم    .والقرى

   .والرئيسية

  .المعدالت التخطيطية لمراكز الشرطة: )26(جدول رقم 

نوع 
  لمركزا

  مالحظات  إلى  من  البيان

على مستوى حي أو   30000  20000  عدد السكان المخدومين
  قرية

    5  3  نطاق الخدمة بالكيلومتر
    5  - )بالدقائق(نطاق الخدمة زمنيا 

  مراكز
  
  شرطة
  
  0.1  0.06  2نصيب الفرد من المساحة م  محلية

توفير موقف واحد 
 2 م25للسيارات لكل 

  ةمن المساحة المبني

على مستوى المدينة  250000  80000  عدد السكان المخدومين
  ونطاقها

    30  -  نطاق الخدمة بالكيلومتر
    20  - )بالدقائق(نطاق الخدمة زمنيا 

  مراكز
  
  شرطة
  
  0.04  0.02  2نصيب الفرد من المساحة م  رئيسية

توفير موقف واحد 
 2 م25للسيارات لكل 

  من المساحة المبنية

  .16، 15ص ،  م2003، المملكة العربية السعودية،  الشؤون البلدية والقروية وزارة:المصدر

  



 75

وهي الخدمات التي تقدمها مراكـز اإلطفـاء ومقاومـة الحريـق             : خدمات الدفاع المدني   :ثانيا
ولكي تكون هذه الخدمة بمستوى مناسب ال بد من توفر مجموعة مـن المتطلبـات               ،  للمواطنين

   :لواالعتبارات في مواقعها مث

 .سهولة الدخول والخروج منها ووقوعها على محاور الحركة الرئيسية .1

أن تتناسب درجة االستعداد للمركز مع حجم العوامل التي تزيد من أخطار الحريق مثل               .2
 .حجم وطبيعة االستعماالت في المنطقة والكثافة السكانية فيها

التجمعات األخرى عنـد    أن يكون الموقع مناسبا بحيث يكون من السهل استغالله لخدمة            .3
 .الحاجة

 .ضرورة األخذ بالحسبان طبيعة الموقع وطبيعة شبكة الطرق عند اختيار الموقع .4

  .معايير تحديد االحتياجات من مراكز الدفاع المدني) 27(يوضح الجدول رقم 

  .المعدالت التخطيطية لمراكز الدفاع المدني: )27(جدول رقم 

  مالحظات  إلى  من  البيان
  على مستوى حي أو قرية  30000  15000  ن المخدومينعدد السكا

    1.6  1.2  نطاق الخدمة بالكيلومتر
    4  -  )بالدقائق(نطاق الخدمة زمنيا

توفير موقف واحد للسيارات   0.1  0.05  2نصيب الفرد من المساحة م
  من المساحة المبنية2 م25لكل 

/سيارة  عدد سيارات اإلطفاء
15000  

/سيارة
25000    

  .16ص ،  م2003، المملكة العربية السعودية، زارة الشؤون البلدية والقروية و:المصدر
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   : تخطيط المرافق العامة 10.4

عند تخطيط استعماالت األرض تؤخذ شبكات المرافق العامة بعين االعتبار وذلك من اجل             
ـ      ،  حل المشاكل الناتجة ومن اجل تحديد التكاليف       س  التـضاري  نوعادة تكون المشاكل ناتجـة ع
صرف والصرف الصحي   ،   الماء :وتشمل المرافق ،  الصعبة أو نوعية التربة وجيولوجية األرض     

وتخطيط هذه الشبكات عملية فنية بحتـة يقـوم بهـا    ، الغاز والكهرباء والتلفونات ومياه األمطار   
ولهذا فان الباحث سوف يهتم فـي هـذه         ،   )451ص  ،   م 1998،  عالم(ن    ين متخصص يمهندس

إضافة إلى قياس مستوى الرضا لدى      ،  ستوى كثافة هذه المرافق في كل مجاورة      الدراسة بقياس م  
   .مجتمع الدراسة عن هذه المرافق

  : تخطيط مواقع المقابر 11.4

 عن إنشاء وصيانة واإلشراف علـى حراسـة         ة هي المسؤول  ةمن المناسب أن تكون البلدي    
 وكون أن موقع المقبرة يتصف      .خدمة الجهاز الالزم إلدارة وتشغيل هذه ال      رونظافة المقابر وتوفي  

لذلك من الضروري عند تخطـيط المـدن أن يـتم           ،  بصفة االستدامة أي انه من النادر أن يتغير       
ويجوز للبلدية إلغاء المقبرة القائمة وإبطال الدفن فيها فـي حـالتين            ،  اختيار المكان األنسب لذلك   

  : )475ص،  م1998، عالم(

 .قبورمتالئها بالعدم وجود أماكن صالحة للدفن ال -1

 .عدم مالءمة موقعها من الناحية الصحية والعمرانية بسبب التمدد العمراني -2

 تتحكم في اختيار موقع المقبرة أو توسـيعها مـن أهمهـا             لوهناك مجموعة من العوام   
  : )476ص،  م1998، عالم(

 .أن يكون الموقع مرتفعا وتحت مهب الريح السائدة في المدينة .1

 . م مثال وذلك حسب حجم المدينة200مراني مسافة أن يبعد الحيز الع .2
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 م مثال عن الطريق الرئيسي فان تعذر ذلك أن يفصل بينهما منطقة             100أن يبعد مسافة     .3
 . م20تشجير ال يقل عرضها عن 

أن يكون بعيدا عن اآلبار الجوفية ومجاري المياه وان ال يغمر الموقع بالماء بأي حـال                 .4
 .من األحوال طول أوقات السنة

أما موقعها فيجـب أن ال      ،  وتتوقف مساحة المقبرة على حجم السكان الحالي والمستقبلي       
   ).   246ص ،  م2002، الدليمي( عام 50يشكل عائقا أمام توسع المدينة مستقبال حتى ولو بعد 

  : تخطيط خدمات جمع القمامة 12.4

  :يمكن تقسيم نفايات المجتمع الصلبة إلى ثالث أقسام هي

مطبخ المكونة من بقايا حيوانية ونباتية وتعمل على جذب الفئـران وأنـواع             فضالت ال  .1
 .عديدة من الحشرات

 فضالت قابلة لالشتعال مثل الورق والكرتون والحشائش وهي تشكل مصدرا ألخطـار             .2
 .الحريق

وهـي تـشكل مـصدرا للحـوادث         فضالت غير قابلة لالشتعال مثل المعادن والزجاج       .3
  .وخاصة األطفال

الضروري توفير وعاء محكم الغطاء يكون على مسافة مناسبة من كل وحـدة             لذلك من   
  :سكنية وبحيث تتوفر مجموعة من الشروط في مكان هذا الوعاء

 . م60سهولة الوصول وان تكون المسافة التي يمشيها الساكن لتفريغ القمامة في حدود  .1

 .أن ال يشوه منظر المجاورة السكنية أو المنطقة الموجود بها .2

 . يكون المكان مرصوفا بحيث يسهل صرف المياه السطحية عنه وتنظيفهأن .3
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 .أن يكون حجمه مناسبا بحيث يكون قادر على استيعاب فضالت سكان المنطقة .4

تقوم سيارة البلدية المخصصة لجمع القمامة بالمرور يوميا على مواقع هـذه األوعيـة               
ثم نقلهـا   ،  صدر عنها الروائح الكريهة   من اجل جمع القمامة منها قبل أن تتعفن وت        ) الحاويات  (

،  م 1998،  عـالم (إلى أماكن جمع القمامة من اجل التعامل معهـا والـتخلص منهـا نهائيـا                
   ).370ص
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  الفصل الخامس

  تقييم واقع الخدمات العامة في منطقة الدراسة من حيث المتطلبات المساحية

  

  تقييم الخدمات التعليمية    1.5

  خدمات الصحيةتقييم ال  2.5

  تقييم الخدمات الدينية  3.5

  الخدمات الترفيهية   4.5

  تقييم خدمات النظافة  5.5

  الخدمات االجتماعية والثقافية  6.5

  تقييم الخدمات اإلدارية  7.5

  تقييم المقابر   8.5

  تقييم المرافق العامة  9.5
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  الخامسالفصل 

  لبات المساحيةمن حيث المتط يم الخدمات العامة في منطقة الدراسةيتق

مساحات مواقع الخدمات العامة ومبانيها من حيـث كفايتهـا          ل ا هذا الفصل تقييم   يتضمن
إضافة إلى مدى تحقيق مواقعها للشروط المطلوبة منها حسب نوع          وتحقيق الحاجة المرجوة منها     

  .الخدمة وذلك بالنسبة إلى منطقة الدراسة ككل

  : تقييم الخدمات التعليمية  1.5

   :ياض األطفال ر 1.1.5

يوجد سبعة رياض لألطفال تتوزع على المجاورات حسب التقسيم المقتـرح لمنطقـة              
كمـا تمتـاز    ،  وتقع غالبية هذه الرياض على أطراف المجاورات باتجاه وسط البلـدة          ،  الدراسة

مواقعها بسهولة الوصول والهدوء وبعدها عن الشوارع الرئيسية وعدم التـسبب فـي إزعـاج               
 كما أن جميعها يفتقر إلى العناصر الرئيسية لرياض األطفال باستثناء مبنـى             .ورينالسكان المجا 

 وتتضح خصائص وتوزيع مواقعها من خـالل        .الفصول ومساحة صغيرة مظللة وبعض األلعاب     
   ).25(الجدول رقم 

مع ما ورد في الفصل السابق خـصوصا بمـا           ) 28(وبمقارنة ما ورد في الجدول رقم       
ال  يتضح أن جميع هذه الريـاض     ،  رياض األطفال لالمتعلقة بالمتطلبات المساحية    يتعلق بالمعايير   

في حين أن البعض منها فقط يتفق مع المعايير         ،   الدنيا تتفق مع المعايير  و تصل إلى درجة المثالية   
  .القصوى مثل روضة براعم اإليمان
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  . خصائص وتوزيع رياض األطفال في بلدة طمون:)28(جدول رقم 
  ضةاسم الرو

  البيان

براعم 

  اإليمان

أطفال   الشفاء

  المنى

النور   اإلخالص

  النموذجية

رياض 

  الصالحين

أطفال 

  األمل

مراح   اسم المجاورة
  ارشيد

الجلمة 
  الشرقية

جلمة 
  البطمة

المشماس 
  الشرقي

المشماس 
  الغربي

جلمة 
  المراح

  البطة

  7  5  6  2  4  3  9  رقم المجاورة
  1996  2006  2001  2001  2004  2004  1986  تاريخ االفتتاح
المساحة 
  اإلجمالية

 2 م250  2 م550  2م300  2 م400  2 م300 2 م500 2 م1000

 2 م100  2 م55  2 م45  2 م90  2 م80 2 م160  2 م160  المساحة المبنية
  2 م25  2 م18  2 م25  2 م22  2 م20  2م40  2 م20  مساحة الفصل
  50  41  40  60  60  32  60  عدد األطفال
  2  2  1  2  2  1  2  عدد الفصول
  2  2  1  2  2  1  2  عدد المشرفات
عدد الغرف 
  اإلجمالية

3  4  3  4  2  3  3  

نصيب الطالب 
من المساحة 
  اإلجمالية

  2 م5  2 م13.4  2 م7.5  2 م6.7  2 م5 2م15.6  2 م16.7

نصيب الطالب 
من المساحة 

  المبنية

  2 م2  2 م1.3  2 م1.1  2 م1.5  2 م1.3  2 م4.7  2 م1.7

نصيب الطالب 
 من مساحة
  الفصل

 1.25  2 م0.7
  2م

  2 م1  2 م0.88  2 م0.63  2 م0.73  2 م0.7

متوسط عدد 
  الفصل

30  32  30  30  40  20  25  

  1  1  1  1  1  1  1  عدد الطوابق
 مستأجرة  خاصة  خاصة  مستأجرة  مستأجرة  خاصة  خاصة  ملكية المبنى
  م1970   م1965   م1970   م1966   م1985  م1968   م1985  تاريخ البناء
سبة الموقع بالن
  للشوارع

  فرعي  فرعي  فرعي  فرعي  فرعي  فرعي  فرعي

  . الباحث باالعتماد على البيانات التي تم جمعها:المصدر
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   : المدارس األساسية 2.1.5

ثالثة منها أساسية أولى واثنتان أساسية      ،   يوجد في منطقة الدراسة خمسة مدارس أساسية      
فصول للهوايات والـى مـدرج وحجـرة        جميع هذه المدارس تفتقر إلى وجود       ). إعدادية(ثانية  

وتتضح خصائص وتوزيع هذه المدارس من خالل الجـدول         . للطبيب وأخرى الستقبال الزائرين   
  .) 29(رقم 

ولتقييم هذه الخصائص تم االعتماد على المعايير المستخدمة في الـدول التـي تتـشابه               
فبمقارنة الجـدول    . في لبنان  ظروفها االقتصادية والديمغرافية مع فلسطين مثل المعايير المتبعة       

مع المعايير التخطيطية للمدارس االبتدائية واإلعدادية في لبنـان والتـي وردت فـي              ) 29(رقم  
يتضح أن واقع المدارس األساسية في منطقة الدراسـة ال          ) 16(والجدول رقم   ) 15(الجدول رقم 

 إذ تتفق جميع المدارس     باستثناء عدد الفصول ومتوسط عدد طلبة الفصل      ،  يتفق مع تلك المعايير   
وذلك بـسبب صـغر مـساحة       ،  مع ذلك المعيار باستثناء مدرسة ذكور طمون األساسية األولى        

  .الموقع والمساحة المبنية منها

  

  .مدرسة بنات طمون األساسية المختلطة: )3(صورة رقم 
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  . خصائص وتوزيع المدارس األساسية في بلدة طمون:)29(جدول رقم 

  اسم المدرسة

  البيان 
 طمون ذكور

األساسية 

  األولى

بنات طمون 

األساسية 

  األولى

طمون  بنات

األساسية 

  المختلطة

ذكور طمون 

األساسية 

  الثانية

بنات طمون 

األساسية 

  الثانية

   م1998   م2004   م2005   م2000   م2004  تاريخ افتتاح المدرسة

  إناث  ذآور  مختلط  مختلط  ذآور  نوع المدرسة

   س 8 – 4 س    8 – 5   س5 – 1   س4 – 1   س5 – 1  مرحلة التدريس
المشماس   اسم المجاورة

  الغربي
المشماس   الجلمة الشرقية  البطة

  الغربي
  البطة

  7  6  3  7  6  رقم المجاورة

مساحة األرض 
  اإلجمالية

  2 م2150  2 م2000  2 م4250  2 م1350  2 م2750

  2 م575  2 م375  2 م544  2 م580  2 م640  مساحة األرض المبنية 

   %27   %19   %13   %43   %23  نسبة المساحة المبنية

  13  9  12  9  9  عدد الفصول 

  2 م30  2م42  2 م50  2 م25  2 م50  مساحة الفصل

  535  400  430  320   380  عدد الطالب

نصيب الطالب من 
  مساحة الموقع

  2 م4.02  2 م5  2 م9.9  2 م4.2  2 م7.2

نصيب الطالب من 
  المساحة المبنية 

  2 م1.17  2 م0.94  2 م1.3  2 م1.8  2 م1.7

نصيب الطالب من 
  مساحة الفصل 

  2 م0.73  2 م0.95  2 م1.40  2 م0.7  2 م1.2

متوسط عدد طلبة 
  الفصل 

42.2  35.6  35.8  44.4  41.2  

  20  14  18  12  12  عدد الغرف اإلجمالية

  2  2  3  1  2  عدد الطوابق

  1996  1985  2005  1965 1955/2004  تاريخ البناء

  حكومي  حكومي  حكومي  حكومي  حكومي   المبنىملكية

  فرعي  فرعي  فرعي  فرعي  فرعي  الموقع بالنسبة للشوارع

  . الباحث باالعتماد على البيانات التي تم جمعها:المصدر

  



 84

  :  المدارس الثانوية  3.1.5

تفتقـر   . واحدة للذكور واألخرى لإلنـاث    ،    يوجد في منطقة الدراسة مدرستان ثانويتان     
رستان إلى وجود فصول للهوايات والى صالة اجتماعات ومـدرج وحجـرة للطبيـب              كلتا المد 

وتتضح خصائص وتوزيع هاتان المدرستان من خالل الجدول رقـم          . وأخرى الستقبال الزائرين  
)30(.  

مع المعايير التخطيطية للمدارس الثانوية في لبنـان والتـي          ) 30(وبمقارنة الجدول رقم    
تضح أن واقع المدارس الثانوية في منطقة الدراسة ال تتفـق مـع   ي) 17(وردت في الجدول رقم    

وذلك بـسبب صـغر مـساحة       ،  باستثناء عدد الفصول ومتوسط عدد طلبة الفصل      ،  تلك المعايير 
  .الموقع والمساحة المبنية منها

  . خصائص وتوزيع المدارس الثانوية في بلدة طمون:)30(جدول رقم 

  اسم المدرسة

  البيان

  بنات طمون الثانوية  طمون الثانوية للبنين

   الثاني تانوي–س 9   الثاني ثانوي–س 8  مرحلة التدريس
  1955  1947  تاريخ افتتاح المدرسة 

  إناث  ذكور  نوع المدرسة
  البطة  المشماس الغربي  اسم المجاورة
  7  6  رقم المجاورة

  2 م3175  2  م3000  مساحة األرض اإلجمالية
  2 م580  2 م760  مساحة األرض المبنية 
  % 18   %25  نسبة المساحة المبنية

  16  15  عدد الفصول
  2 م36  2 م35  مساحة الفصل
  530  540  عدد الطالب

  2 م5.99  2 م5.6  نصيب الطالب من مساحة الموقع
  2 م1.09  2 م1.4  نصيب الطالب من المساحة المبنية
  2 م1.09  2 م0.97  نصيب الطالب من مساحة الفصل

  33.1  36  متوسط عدد الفصل
  23  22  عدد الغرف اإلجمالية
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  بنات طمون الثانوية  طمون الثانوية للبنين  اسم المدرسة

  3  3  عدد الطوابق
   م1998/  م1984   م2002/  م1977  تاريخ البناء
  حكومي  حكومي  ملكية المبنى

  فرعي  فرعي  الموقع بالنسبة للشوارع

  .جمعها الباحث باالعتماد على البيانات التي تم :المصدر

في منطقة الدراسة كما هو موضح في الخدمات التعليمية  واقع وبشكل عام يمكن تلخيص
  .)31(الجدول رقم 

  .الخدمات التعليمية في بلدة طمون: )31(جدول رقم
المرحلة 

  التعليمية

عدد 

الصفو

  ف

عدد 

  الطالب

مساحة 

  قعاالمو

المساحة 

  المبنية

نصيب الطالب 

من مساحة 

  قع االمو

ب نصيب الطال

من المساحة 

  المبنية

رياض 
  األطفال

  2 م1.84  2 م9.6  2 م630 *2 م3300  343  12

  2 م1.6  2 م7.4  2م1764  2 م8350  1129  30 أساسية أولى
  2 م1.02  2 م4.48  2 م950  2 م4150  927  22أساسية ثانية 

  2 م1.30  2 م5.97  2م1340  2 م6175  1034  31  ثانوي
      2 م4684 2 م21975  3433  95  المجموع

  .الجدول من إعداد الباحث

على الرغم من أن المساحة اإلجمالية لرياض األطفال قريبة من المساحة المطلوبة حسب * 
  .إال أن توزيع هذه المساحات عليها ال يتفق مع هذه المعايير، المعايير التخطيطية

 عدد ومستوى الصفوف من سنة إلى من حيث المستويات الثالثة من المدارس تتغير
والمرحلة  ) 6 – 1(لذلك تم تحديد المرحلة األساسية األولى من الصف ، خرى باستمرارأ

ثم تم حساب عدد ،  )12 – 10(والمرحلة الثانوية من ) 9 – 7(األساسية الثانية من الصف 
وبناء على ذلك فان المساحة الحقيقية التي من ، الطالب والصفوف لكل مرحلة من الجنسين
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 م باالستناد إلى المعايير اللبنانية تكون موضحة 2006 منطقة الدراسة لسنة المفترض توفرها في
  .التالي) 32(في الجدول رقم 

  . م 2006 المساحة الالزمة للخدمات التعليمية لبلدة طمون لعام :)32(جدول رقم 
المرحلة 

  التعليمية 

عدد 

  الصفوف

عدد 

  الطالب

قع امساحة المو

  الالزمة

المساحة 

المبنية 

  مةالالز

نصيب 

الطالب من 

مساحة 

  *قعاالمو

نصيب 

الطالب من 

المساحة 

  *المبنية 

رياض 
  األطفال

  2 م3  2 م10  2 م1000  2  م3500  343  14

  2 م3.8  2 م15.5  2 م3112  2 م12695  819  21  ذكور) 1-6(
  2 م3.8  2 م15.4  2 م3067  2 م12509  807  21  إناث) 1-6(
  2 م3.85  2 م15.4  2 م1632  2 م6530  424  10  ذكور) 7-9(
  2 م3.85  15.4  2م1463  2 م5852  380  9  إناث) 7-9(
)10-12 (

  ذكور
  2 م3.85  15.4  2 م1143  2 م4574  297  7

)10-12 (
  إناث

  2 م3.85  15.4  2 م1398  2 م5590  363  9

  -  - 2 م12815  2 م51250  3433  91  المجموع 

  .الجدول من إعداد الباحث* 

مساحة الموقع والمساحة المبنية ومتوسط عدد الفصل تم األخذ بمتوسط نصيب الطالب من * 
  . حسب المعايير اللبنانية للمدارس األساسية والثانوية

   :الخدمات الصحية  تقييم 2.5

  :يتوفر في منطقة الدراسة الخدمات الصحية التالية

 طب عام وأطفال ونسائية : وتضم األقسام التالية2 م300 مساحتها :العيادة الصحية .1
ويبلغ عدد ، ) مساء2.5 – صباحا 8(أوقات الدوام فيها من الساعة ، أسرةوتنظيم 
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 .)33(العاملين فيها عشرة موظفين كما هو موضح في الجدول رقم 

  . عدد العاملين في عيادة طمون الصحية حسب اختصاصهم وأوقات دوامهم:)33(جدول رقم 

  أوقات الدوام  العدد  طبيعة العمل

  يوميا  1  طبيب عام
  شهر/ مرتين   1  أطفالطبيب 

  أسبوع/ مرة   1  طبيب أمراض نسائية
  يوميا  1  ممرض
  يوميا  1  قابلة

  يوميا  1  رعاية األمومة والطفولة
  يوميا  1  فني مختبر
  يوميا  1  صيدالني
  يوميا  1  إداري

  يوميا  1  مستخدم نظافة

  . الجدول من إعداد الباحث 

تضح أن عيادة طمون الصحية ال ترتقي ي) 18(بمقارنة الجدول السابق مع الجدول رقم 
 وبما أن عدد السكان المقدر للبلدة يزيد عن .إلى المستوى الثالث ولكنها أعلى من المستوى الثاني

، لذلك من المفترض رفع المستوى حتى يصل إلى المستوى الرابع،  م2006 نسمة لعام 9999
اعية القريبة منها التي تسبب إضافة إلى تحسين ظروف الموقع من خالل إبعاد الورش الصن

  .الضجيج

 فرد 3487/  عدد الصيدليات  ثالثة بمعدل صيدلية:الصيدليات والمختبرات الخاصة .2
يوضح خصائصها ) 34(والجدول رقم ، وهذا المعدل مطابق للمعايير، ومختبر واحد

 .وتوزيعها
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 .مون خصائص وتوزيع الصيدليات والمختبرات الخاصة في بلدة ط:)34(جدول رقم 

  االسم

  البيان
صيدلية طمون 

  الجديدة

صيدلية عبد 

  الرازق

يانة  مختبر  صيدلية النمر

  للتحاليل الطبية

   م2006   م1992   م2005   م1995  تاريخ االفتتاح
  وسط البلد  وسط البلد  وسط البلد  وسط البلد  اسم المجاورة
  1  1  1  1  رقم المجاورة
  2 م90  2 م40  2 م35  2 م38  المساحة

  4  1  1  1  دد الغرفع
نوع التامين الذي 

  تتعامل معه
  -  خاص  خاص  خاص

  1400-0800  2200-0900  2200-0900  2200-0900 أوقات الدوام اليومي
1700-2000  

  الجدول من إعداد الباحث 

) 35(والجدول رقم ، عيادة خاصة) 11( يوجد في منطقة الدراسة :العيادات الخاصة .3
 .عياداتيوضح عدد ونوع ومساحة هذه ال

  . العيادات الخاصة في بلدة طمون حسب النوع والعدد والمساحة:)35(جدول رقم 

  نسمة/ طبيب   المساحة   العدد  نوع العيادة

   نسمة 1743/ طبيب   2 م475  6  طب عام
   نسمة 3488/ طبيب   2 م250  3  طب أسنان
 *  طفل2406/ طبيب   2 م170  2  طب أطفال

 ** امرأة2859 /طبيب   2 م80  1  أمراض نسائية 

  .الجدول من إعداد الباحث

  . عام15تم حساب هذه النسبة على اعتبار أن األطفال هم من تقل أعمارهم عن * 

  .  عام15تم حساب هذه النسبة على اعتبار أن النساء هن من تساوي أو تزيد أعمارهن عن  **
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ت مطـابق   من الجدول السابق يتضح أن وجود العيادات الخاصة لمختلف االختـصاصا          
وهذا يساعد  ،  )19(للمعايير التخطيطية بحسب وزارة الصحة الفلسطينية الواردة في الجدول رقم           

في سد العجز الناشىء من العيادة الصحية خصوصا في  المساء حيث تتوقف عن تقديم الخدمات                
  )2 م 1393(أما بخصوص المساحة اإلجمالية للخدمات الصحية والبالغـة         . الصحية بشكل كامل  

مما يجب أن يتـوفر مـن المـساحة بحـسب المعـايير              % ) 13.3( فهي ال تلبي سوى نسبة      
  .التخطيطية لمركز التخطيط الحضري واإلقليمي في جامعة النجاح الوطنية

   

  . عيادة طمون:)4(صورة رقم 

  :الخدمات الدينيةتقييم   3.5

 البلدة حاليا لبناء    كما يسعى سكان  ،  يوجد خمسة مساجد ومصلى واحد في منطقة الدراسة       
وتبلغ المساحة اإلجماليـة للمـساجد القائمـة        ،  2 م 300بمساحة  ) ابوبكر الصديق  (مسجد سادس 

  .يوضح خصائص وتوزيع هذه المساجد) 36( والجدول رقم 2 م1930
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  . خصائص وتوزيع المساجد في بلدة طمون:)36(جدول رقم 

  اسم المسجد

  البيان
خالد بن 

  الوليد
  القديم

عمر بن 

  الخطاب
  لشهيدا

عمار 

  محاميد

مصلى حذيفة 

  ابن اليمان

الجلمة   وسط البلد  الرفيد  اسم المجاورة
  الشرقية

المشماس 
  الغربي

مراح 
  ارشيد

  البطة

  7  9  6  3  1  8  رقم المجاورة
   م1998   م2006   م2004   م2000   م1961   م1990  تاريخ البناء
   م1998   م2006  م 2005   م2002   م1963   م1993 تاريخ االفتتاح

الجهة 
  المشرفة

وزارة 
  األوقاف

وزارة 
  -  -  -  -  األوقاف

  2 م60  2 م370  2 م260  2 م340  2 م300  2 م600  مساحة البناء
  1  2  2  1  2  2  عدد الطوابق

  -  -  -  -  1  2   الموظفينع

  .الجدول من إعداد الباحث

هورية مـصر العربيـة     جماعتمادا على المعايير التخطيطية للخدمات الدينية المتبعة في         
والتي تعتبر مرتفعة نظرا الختالف الكثافة السكانية بين البلدين فان          ،  والواردة في الفصل السابق   

وعليه يمكننا القول    ) 2 م 2306(المساحة المطلوبة من هذه الخدمات في منطقة الدراسة تقدر ب         
مـع  ،  بـوبكر الـصديق   بان المساحة المتوفرة منها كافية خصوصا بعد أن يكتمل بناء مـسجد ا            

  .ضرورة إبعاد مواقع الورش الصناعية القريبة من مواقع الخدمات الدينية بسبب الضجيج

  

  .مسجد خالد بن الوليد: )5(صورة رقم 



 91

  :خدمات الترفيهية  ال4.5

تفتقر منطقة الدراسة إلى الخدمات الترفيهية بشكل واضـح خـصوصا فيمـا يتعلـق                
) 3(ال يتوفر فيها إال حديقة واحدة لألطفال تقع في المجاورة رقم            إذ  ،  بالمالعب والحدائق العامة  

تـشرف عليهـا بلديـة      و،   م 2003وتم افتتاحها عام     ) 2 م 2000(هي بمساحة   ،  الجلمة الشرقية 
   .طمون

  

  .حديقة األطفال: )6( صورة رقم

  : خدمات النظافة تقييم5.5

ون مـع مركـز الخـدمات        عملية جمع القمامة وذلك بالتعا     على بلدية طمون    تشرف   
ويتم ذلك بواسطة سيارة جمع القمامة والموظفين المخصصين لذلك وعـددهم           ،  المشترك للنظافة 

حاوية لجمع القمامة على مختلف المجاورات السكنية لمنطقة         ) 125(وتنتشر  ،  ثالثة احدهم سائق  
     .يوضح عدد هذه الحاويات لكل مجاورة)  37(الدراسة والجدول رقم 
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  .توزيع حاويات جمع القمامة في بلدة طمون: )37(جدول رقم 

  عدد حاويات جمع القمامة  اسم المجاورة   رقم المجاورة 
  10  وسط البلد  1
  9  المشماس الشرقي  2
  9  الجلمة الشرقية  3
  15  جلمة البطمة  4
  17  جلمة المراح  5
  15  المشماس الغربي  6
  24  البطة  7
  18  الرفيد  8
  8  مراح ارشيد  9

  .الجدول من إعداد الباحث

وحتى تتم هذه العملية بشكل كامل ال بد من توفر سيارة صغيرة لجمع القمامة تـستطيع                
ماكن الضيقة كون سيارة جمع القمامة المتوفرة ال تستطيع الـدخول إلـى هـذه               الدخول إلى األ  

وتجهيز مواقع الحاويات بحيث تكون مرصوفة األمر الذي سيسهل من عملية تنظيفهـا             ،  األماكن
  .   وتعقيمها

  :الخدمات االجتماعية والثقافية  6.5

ية والخيرية منها أربـع    يوجد في منطقة الدراسة العديد من الجمعيات والمراكز االجتماع        
يوضح خصائص ومواقع وطبيعة عمـل هـذه الجمعيـات          ) 38(والجدول رقم   ،  جمعيات فاعلة 

  . الفاعلة
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  . خصائص ومواقع وطبيعة عمل الجمعيات الفاعلة في بلدة طمون:)38(جدول رقم 

  اسم الجمعية

  البيان

جمعية طمون  جمعية األقصى

التعاونية 

للزراعة 

  المحمية

الجمعية 

التعاونية 

للتصنيع 

  الزراعي

المركز النسوي 

  االجتماعي

  وزارة الداخلية  وزارة العمل  وزارة العمل وزارة الداخلية  الجهة المشرفة
   م1997   م1994   م2000   م2001  تاريخ االفتتاح
 المشماس الشرقي  الرفيد  جلمة المراح  وسط البلد  اسم المجاورة
  5  8  5  1  رقم المجاورة
  مستأجر  مستأجر  مستأجر  مستأجر  نىملكية المب

  400  74  60  80  عدد المنتسبين
 اجتماعي وخيري  جمعية تعاونية  جمعية زراعية  جمعية خيرية  طبيعة العمل
  400   أسرة220   أسرة90   أسرة200  عدد المستفيدين

  .الجدول من إعداد الباحث

 م     1996سه سـنة    كما يوجد نادي رياضي واحد يتبع لوزارة الشباب والرياضة تم تأسي          
. وهو يهتم بالجوانب الرياضية واالجتماعيـة والـشبابية       ،   عضوا 210ويبلغ عدد منتسبيه حاليا     

تقـع فـي    ) 2 م 84( م تضمن مكتبة للبلدية بمـساحة        2005كذلك تم بناء مجمع للخدمات عام       
، فتتاحهـا ولكن حتى هذه اللحظة لم يتم ا      ) الجلمة الشرقية    (3الطرف الشرقي من المجاورة رقم      

فقط مما هو مطلوب بحسب المعايير التخطيطية للمكتبـات الـوارد          % 24وهذه المساحة تعادل    
  . ذكرها في الفصل السابق

   :الخدمات اإلدارية  تقييم 7.5

باستثناء مبنى البلدية ال يوجد في منطقة الدراسة أي مبنى للخدمات اإلدارية وذلك بسبب              
جهة وتركز هذه الدوائر في بلدة طوباس والتي تعتبر عاصمة          حداثة هذا النوع من الخدمات من       

 ويمكن توضيح خصائص وموقع     ،  اإلقليم الذي تشكل بلدة طمون جزا مهما منه من جهة أخرى          
  .)39(مبنى بلدية طمون من خالل الجدول رقم 
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  . خصائص وموقع مبنى بلدية طمون:)39(جدول رقم 

  وزارة الحكم المحلي  الجهة المشرفة
  البطة  المجاورة اسم 

  7  رقم المجاورة
   م1997  تاريخ االفتتاح
  2 م450  مساحة المبنى

  2 م3000  مساحة القطعة المبني عليها 
  5  عدد األقسام 
  12  عدد الغرف
  2  عدد الطوابق
  عام  ملكية المبنى

  .الجدول من إعداد الباحث

ولكـن إذا مـا تـم        ،من الواضح أن مساحة المبنى تفي بالغرض وفق الظروف الحالية         
قـسم  ،  تطوير العمل اإلداري للبلدية من خالل إضافة أقسام جديدة مثل قسم الـشؤون القانونيـة              

فان ذلك يتطلب مساحة إضـافية ال تقـل عـن           ......  ،  قسم الشؤون الثقافية  ،  العالقات العامة 
  .المساحة الحالية

   : المقابر تقييم 8.5

  منهـا أربعـة مقـابر    2 م15920ة بمساحة  هناك إحدى عشر مقبرة في منطقة الدراس      
تقـع مـسؤولية    ،    هن األقدم ويقعن في وسط البلدة أو بالقرب منهـا           2 م 2120مغلقة بمساحة   

 .اإلشراف واإلدارة لهذه المقابر على عاتق أفراد من العائالت التي تعود ملكية هذه المقابر لهـا               
  .ذه المقابريوضح خصائص وتوزيع وأسماء ومساحة ه) 40(والجدول رقم 
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  . خصائص وتوزيع وأسماء المقابر في بلدة طمون:)40(جدول رقم 

  البيان

  اسم المقبرة 
اسم 

  المجاورة

رقم 

  المجاورة

المسافة من   المساحة 

  اقرب شارع

المسافة من 

المنطقة العمرانية 

  0  0  2 م750  1  وسط البلد  *1 بني ذيب
  0  0  2 م750  1  وسط البلد  *2 بني ذيب

لجامع  ا
  * القديم

  0  0  2 م170  1  وسط البلد

المشماس   *البشارات 
  الشرقي

  0  0  2 م450  2

البشارات 
  الغربية

  0  0  2 م3000  7  البطة

   م50  0  2 م3500  10  المفقعة  بني ذيب
البشارات 
  1الشرقية

الجلمة 
  الشرقية

   م50   م20  2 م3000  3

البشارات 
  2الشرقية

الجلمة 
  الشرقية

   م50   م50  2 م2000  3

  0  0  2 م300  8  الرفيد  1بني مطر
   م30   م15  2 م1000  7  البطة  2بني مطر 
   م30   م15  2 م1000  7  البطة  ابواشتية 

  .الجدول من إعداد الباحث

 هي  2 م 13800والبالغة  ) الغير مغلقة (من خالل الجدول يالحظ أن مساحة المقابر المستغلة         
يير التخطيطية خاصة مـن حيـث بعـدها عـن           مساحة كافية ولكن مواقعها ال تنسجم مع المعا       

   .الشوارع والمناطق العمرانية

  :المرافق العامةتقييم   9.5

، وشبكة صرف صحي وشبكة لتصريف مياه األمطـار        تفتقر منطقة الدراسة إلى شبكة مياه     
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 وتتضح خـصائص هاتـان      .بينما يتوفر فيها وبشكل جيد شبكة كهرباء وشبكة لخطوط الهاتف         
  .)41(الل الجدول رقم الشبكتان من خ

  . خصائص شبكتي الكهرباء والهاتف في بلدة طمون:)41(جدول رقم 

  نوع الشبكة

  البيان

  شبكة الهاتف  شبكة الكهرباء

  االتصاالت الفلسطينية  الشبكة القطرية   المصدر
  االتصاالت الفلسطينية  بلدية طمون  الجهة المشرفة
   م2000   م2001  سنة العمل

  950  1562   م2006ات لسنةعدد االشتراك
  767  1562   م2006عدد االشتراكات العاملة لسنة

  .الجدول من إعداد الباحث
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  دسالفصل السا

والكثافة السكانية والعمرانية في  العامة  و المرافقلخدماتتحديد كثافة ا

   لمنطقة الدراسة حسب التقسيم المقترحلمجاورات السكنيةا

  امةتحديد كثافة الخدمات الع  1.6

  تحديد كثافة الخدمات الخدمات التعليمية  1.1.6

  تحديد كثافة الخدمات الصحية  2.1.6

  تحديد كثافة الخدمات الدينية  3.1.6

  تحديد كثافة الخدمات الترفيهية  4.1.6

  تحديد كثافة خدمات النظافة  5.1.6

  تحديد كثافة المرافق العامة  6.1.6

  نطقة الدراسةتحليل الكثافة السكانية والعمرانية لم  2.6

  تحديد اولويات التنمية العمرانية لمنطقة الدراسة  3.6

  اختبار الفرضيات  4.6

  نتائج التحليل اإلحصائي  5.6

   الخصائص االجتماعية واالقتصادية والديموغرافية لمنطقة الدراسة 1.5.6

   الخصائص العمرانية لمنطقة الدراسة2.5.6

  الدراسة حول المرافق العامةتقييم مستوى الرضا لدى سكان منطقة   3.5.6

  تقييم مستوى الرضا لدى سكان منطقة الدراسة حول الخدمات العامة  4.5.6

   أولويات ضرورة توفر الخدمات والمرافق العامة بالنسبة لسكان المجاورات السكنية 5.5.6
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  دسالفصل السا

ي والكثافة السكانية والعمرانية ف العامة  و المرافقلخدماتتحديد كثافة ا

   لمنطقة الدراسة حسب التقسيم المقترحلمجاورات السكنيةا

  :  تحديد كثافة الخدمات العامة1.6

تم تحديد كثافة الخدمات العامة في كل مجاورة حسب التقسيم المقترح لمنطقة الدراسـة              
باالعتماد على تحديد حجم ونطاق التأثير لكل خدمة ثم تقييمها بحـسب مـا ورد فـي منهجيـة               

مـع  ،  وبعد ذلك تم تحديد اولويات التنمية العمرانية اعتمادا على تلك النتائج          ،  )5(طة  الدراسة نق 
العلم أن عملية التقييم أخذت بالحسبان انه ليس من الضرورة أن تكون جميع المجـاورة مغطـاة      
بنطاق تأثير الخدمة وبالتالي سيكون تقييم كثافة الخدمة فيها بنسبة تعادل مستوى تلـك التغطيـة                

  :القانون التاليحسب 

  )نسبة التغطية* مستوى التقييم للخدمة (مجموع = مستوى كثافة الخدمة في المجاورة 

أي أن كثافة الخدمة في المجاورة السكنية التي يغطي ربعها األول نطاق تـأثير خدمـة                   
ويكون نصفها قريب مـن نطـاق تـأثير         ) كافية(مطابقة للمعايير التخطيطية من حيث المساحة       

 .4.75)) = 0.25*3)+(0.5*5 )+(0.25*6((مة وربعها األخيـر بعيـدا عنـه يـساوي         الخد
  .يوضح متوسط نطاق تأثير الخدمات العامة الذي استندت إليه الدراسة )  42(والجدول رقم 
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  . متوسط نطاق تأثير الخدمات العامة:)42 ( رقمجدول

  متوسط نطاق تأثيرها  مستوى الخدمة  نوع الخدمة

   م300  رياض األطفال
   م600  المدارس األساسية األولى
   م1000  المدارس األساسية الثانية

  الخدمات
  
  عليميةالت

   م1400  المدارس الثانوية
   م500  المراكز الصحية
   م500  الصيدليات

  الخدمات
  الصحية

   م500  المختبرات
  الخدمات    م500  المساجد الصغيرة أو الكبيرة

   م200  المصلى  الدينية
   م500  ملعب للمجاورة/حديقة  الخدمات الترفيهية
   م60  المسافة من موقع السكن إلى الحاوية  خدمات النظافة

  .الجدول من إعداد الباحث

 إلى المعايير الخاصة بالمتطلبات المساحية فقد تم االعتماد على المعايير التي            ةأما بالنسب 
  . كما جاء في الفصل الخامسالدراسةعلى أساسها تم تقييم الخدمات القائمة في منطقة 

  :الخدمات التعليمية تحديد كثافة الخدمات  1.1.6

   : رياض األطفال:أوال

التي تظهر أن مواقع غالبية رياض األطفال تتركز في         ،  )3(باالعتماد على الخارطة رقم     
ديد كثافـة   يمكن تح ،  وسط البلد أو بالقرب منها و نطاق تأثيرها ال يغطي غالبية منطقة الدراسة            

  الخدمة لرياض األطفال للمجاورات السكنية حسب التقسيم المقترح كما هو وارد فـي الجـدول              
   .)43(رقم 
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 كثافة خدمة رياض األطفال في المجاورات السكنية حسب التقسيم المقترح :)43(جدول رقم 
  .لبلدة طمون

* مستوى كثافة الخدمة لرياض األطفال  اسم المجاورة 

  6  وسط البلد
  6  المشماس الشرقي
  6  الجلمة الشرقية
  4.7  جلمة البطمة
  4.7  جلمة المراح

  5  المشماس الغربي
  4.7  البطة
  4.5  الرفيد

  4.2  مراح أرشيد 

  .الجدول من إعداد الباحث

 نقـاط مطابقـة     6الخدمة التي تقييمها يساوي      وتكون كثافة  ) 6 – 0( التقييم يتراوح بين  * 
  .ما دون ذلك غير مطابق وان تفاوتت القيمللمعايير التخطيطية و
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  نطاق تأثير رياض األطفال) :3(خارطة رقم 



 102

  :  المدارس األساسية األولى:ثانيا

يظهر أن نطاق تأثير المدارس األساسية      ) 5(والخارطة رقم   ) 4(من خالل الخارطة رقم     
ـ   ويمكن،  األولى لكال الجنسيين ال يغطي جميع منطقة الدراسة        ة الخدمـة للمـدارس      تحديد كثاف

األساسية األولى للذكور واإلناث للمجاورات السكنية حسب التقسيم المقترح كما هـو وارد فـي               
   .)44(الجدول رقم 

 كثافة الخدمة للمدارس األساسية األولى للذكور واإلناث  في المجاورات :)44(جدول رقم 
  .السكنية حسب التقسيم المقترح لبلدة طمون

لمدارس للخدمة ا كثافةتوى مس  اسم المجاورة 

  * األساسية األولى للذكور

لمدارس للخدمة ا كثافةمستوى 

  *لإلناث األساسية األولى 

  2.7  3.5  وسط البلد
  2.8  4  المشماس الشرقي
  4  4  الجلمة الشرقية
  3.3  3.3  جلمة البطمة
  2  3  جلمة المراح

  3  3.3  المشماس الغربي
  3.6  3.6  البطة
  2  2  الرفيد

  2.5  2.5  أرشيد مراح 

  .الجدول من إعداد الباحث

حيـث تـم احتـسابه       تم األخذ بالحسبان نطاق تأثير المدارس األساسية األولى المختلطة        * 
  .للجنسين

 نقـاط مطابقـة     6كثافة الخدمة التي تقييمها يساوي       وتكون ) 6 – 0( التقييم يتراوح بين  * 
  .فاوتت القيمللمعايير التخطيطية وما دون ذلك غير مطابق وان ت
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  نطاق تأثير المدارس األساسية األولى للذكور) : 4(خارطة رقم 
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  نطاق تأثير المدارس األساسية األولى لإلناث): 5(خارطة رقم 
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  : المدارس األساسية الثانية والمدارس الثانوية:ثالثا

ارس التي تظهـر أن نطـاق تـأثير المـد       ،  )9(و) 8(و)7(و) 6(اعتمادا على الخرائط رقم     
األساسية الثانية لكال الجنسين ال يغطي جميع منطقة الدراسة ونطاق تـأثير المـدارس الثانويـة                

نستطيع تحديد كثافة الخدمة للمـدارس األساسـية        ،  للذكور واإلناث يغطي غالبية منطقة الدراسة     
هـو وارد   الثانية والمدارس الثانوية لكال الجنسين للمجاورات السكنية حسب التقسيم المقترح كما            

   .)45(في الجدول رقم 

 كثافة الخدمة للمدارس األساسية الثانية والثانوية للذكور واإلناث  في :)45(جدول رقم 
  .المجاورات السكنية حسب التقسيم المقترح لبلدة طمون

 كثافةمستوى   اسم المجاورة 

لمدارس للخدمة ا

الثانية األساسية 

  *للذكور 

 كثافةمستوى 

لمدارس للخدمة ا

الثانية ألساسية ا

  *لإلناث 

 كثافةمستوى 

 لمدارسللخدمة ا

الثانوية 

  *للذكور

 كثافةمستوى 

 لمدارسللخدمة ا

 *الثانوية لإلناث

  4  4  4  4  وسط البلد
  4  4  4  4 المشماس الشرقي
  4  4  2.8  3.3  الجلمة الشرقية
  2.8  3.2  2.2  2.7  جلمة البطمة
  3.9  4  2.9  4  جلمة المراح

  4  4  3.8  4 المشماس الغربي
  4  4  4  3.9  البطة
  3.6  3  3  2.7  الرفيد

  2.8  2.7  2.2  2.2  مراح أرشيد 

  .الجدول من إعداد الباحث

 نقـاط مطابقـة     6كثافة الخدمة التي تقييمها يساوي       وتكون ) 6 – 0( التقييم يتراوح بين  * 
ط الكثافـة    حساب متوس  ويمكن .للمعايير التخطيطية وما دون ذلك غير مطابق وان تفاوتت القيم         

  .)46(للخدمات التعليمية في منطقة الدراسة ويتضح ذلك من خالل الجدول رقم 
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 متوسط الكثافة للخدمات التعليمية في المجاورات السكنية حسب التقسيم :)46(جدول رقم 
  .المقترح لبلدة طمون

 *متوسط الكثافة للخدمات التعليمية فيها  اسم المجاورة السكنية 

  4.03  وسط البلد
  4.1  المشماس الشرقي
  4.02  الجلمة الشرقية 
  3.17  جلمة البطمة
  3.5  جلمة المراح

  3.87  المشماس الغربي
  3.97  البطة
  2.97  الرفيد

  2.73  مراح ارشيد 

  .الجدول من إعداد الباحث

متوسط كثافة الخدمات التعليمية تساوي مجموع كثافـات ريـاض األطفـال والمـدارس        * 
  .7الثانية والمدارس الثانوية لكال الجنسين لكل مجاورة مقسومة على األساسية األولى و

 نقـاط مطابقـة     6كثافة الخدمة التي تقييمها يساوي       وتكون ) 6 – 0( التقييم يتراوح بين  * 
  .للمعايير التخطيطية وما دون ذلك غير مطابق وان تفاوتت القيم
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  ية للذكورنطاق تأثير المدرسة األساسية الثان): 6(خارطة رقم 

 



 108

  نطاق تأثير المدرسة األساسية الثانية لإلناث): 7(خارطة رقم 
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  نطاق تأثير المدرسة الثانوية للذكور) : 8(خارطة رقم 
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  نطاق تأثير المدرسة الثانوية لإلناث) : 9(خارطة رقم 
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  :  تحديد كثافة الخدمات الصحية2.1.6

يتضح أن نطاق التأثير لمختلف الخدمات      ،  )11(و رقم   ) 10(من خالل الخارطتين رقم     
الصحية ال يغطي غالبية منطقة الدراسة ويمكن تحديد كثافة الخدمة للعيادة الصحية والصيدليات             

   .)47(والمختبر للمجاورات السكنية حسب التقسيم المقترح كما هو وارد في الجدول رقم 

  . كثافة الخدمات الصحية في بلدة طمون:)47(جدول رقم 

مستوى كثافة    المجاورة اسم

الخدمة للعيادة 

  *الصحية 

مستوى كثافة 

الخدمة 

  *للصيدليات

مستوى كثافة 

الخدمة 

  *للمختبر

متوسط كثافة 

الخدمات 

  *الصحية

  5.3  6  6  4  وسط البلد
  5.3  6  6  4  المشماس الشرقي
  4.8  5.5  6  3  الجلمة الشرقية
  3.5  4.3  4.3  1.9  جلمة البطمة
  3.5  4.2  4.2  2  جلمة المراح

  3.4  4.1  4.1  1.9  المشماس الغربي
  4.3  5  5.4  2.4  البطة
  3.5  4.2  4.4  1.8  الرفيد

  3.1  3.8  4.1  1.5  مراح أرشيد

  .الجدول من إعداد الباحث

 نقـاط مطابقـة     6كثافة الخدمة التي تقييمها يساوي       وتكون ) 6 – 0( التقييم يتراوح بين  * 
  .طابق وان تفاوتت القيمللمعايير التخطيطية وما دون ذلك غير م
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  :)المساجد ( الخدمات الدينية  تحديد كثافة 3.1.6

التي تظهر أن نطاق تأثير المساجد يغطـي غالبيـة          ،  )12(باالعتماد على الخارطة رقم     
يمكن تحديد كثافة خدمة المساجد للمجاورات السكنية حسب التقسيم المقترح كما           ،  منطقة الدراسة 

   .)48(ول رقم هو وارد في الجد

  . كثافة الخدمات الدينية في بلدة طمون:)48(جدول رقم 

  * خدمة المساجدكثافةمستوى   اسم المجاورة

  6  وسط البلد
  6  المشماس الشرقي
  6  الجلمة الشرقية
  4.9  جلمة البطمة
  4.9  جلمة المراح

  5.1  المشماس الغربي
  5  البطة
  5.6  الرفيد

  5.7  مراح أرشيد

  .عداد الباحثالجدول من إ

 نقـاط مطابقـة     6الخدمة التي تقييمها يساوي      وتكون كثافة  ) 6 – 0( التقييم يتراوح بين  * 
  .للمعايير التخطيطية وما دون ذلك غير مطابق وان تفاوتت القيم

  

  

  

  



 115

 



 116

   :الخدمات الترفيهيةتحديد كثافة   4.1.6

الحديقة يغطي جزء صـغير     التي تظهر أن نطاق تأثير      ،  )13(باالعتماد على الخارطة رقم     
يمكن تحديد كثافة خدمة حدائق األطفال للمجاورات السكنية حسب التقـسيم           ،  من منطقة الدراسة  

   .)49(المقترح كما هو وارد في الجدول رقم 

  .كثافة خدمة حدائق األطفال في بلدة طمون :)49(جدول رقم 

  *حدائق األطفال خدمة  كثافةمستوى  اسم المجاورة

  2  وسط البلد
  1.5  المشماس الشرقي
  3.3  الجلمة الشرقية
  2.5  جلمة البطمة
  1.2  جلمة المراح

  1  المشماس الغربي
  1.1  البطة
  1.3  الرفيد

  1.8  مراح أرشيد

  .الجدول من إعداد الباحث

 نقـاط مطابقـة     6كثافة الخدمة التي تقييمها يساوي       وتكون ) 6 – 0( التقييم يتراوح بين  * 
  .طية وما دون ذلك غير مطابق وان تفاوتت القيمللمعايير التخطي
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  :  تحديد كثافة خدمات النظافة 5.1.6

التي تظهر أن نطاق تأثير أوعية جمع القمامة يغطي         ،  )14(باالعتماد على الخارطة رقم     
يمكن تحديد كثافة خدمات النظافة للمجاورات السكنية حسب        ،  الغالبية العظمى من منطقة الدراسة    

   .)50(سيم المقترح كما هو وارد في الجدول رقم التق

  .كثافة خدمات النظافة في بلدة طمون :)50(جدول رقم 

  *ات النظافة خدمكثافةمستوى   اسم المجاورة

  6  وسط البلد
  5.8  المشماس الشرقي
  5.5  الجلمة الشرقية
  5.5  جلمة البطمة
  5.4  جلمة المراح

  5.5  المشماس الغربي
  5.5  البطة
  5.6  فيدالر

  5  مراح أرشيد

  .الجدول من إعداد الباحث

 نقـاط مطابقـة     6كثافة الخدمة التي تقييمها يساوي       وتكون ) 6 – 0( التقييم يتراوح بين  * 
  .للمعايير التخطيطية وما دون ذلك غير مطابق وان تفاوتت القيم
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   :  تحديد كثافة المرافق العامة6.1.6

مياه وأخرى للصرف الصحي وتصريف مياه األمطار فان تقييم            نظرا لعدم وجود شبكة لل    
لجميع المجاورات  ) 6(أما تقييم خدمة شبكة الكهرباء فسيكون       ،  هذه المرافق العامة سيكون صفرا    

وهذا ما أثبته تحليل بيانـات العينـة العـشوائية     % 100السكنية الن جميعها تستفيد منها بنسبة   
ن أن تقييم خدمة شبكة الهاتف تم تحديدها بعد تحليل البيانات كما            في حي ،  الطبقية لتلك المجاورات  

       .)51(هو موضح في الجدول رقم

  .تقييم كثافة خدمة شبكة الهاتف في بلدة طمون :)51(جدول رقم 

  * تقييم كثافة خدمة الهاتف  )نسبة المشتركين (كثافة خدمة الهاتف  اسم المجاورة 

  4.6   %70  وسط البلد
  2.6   %39 الشرقيالمشماس 

  2.4   %36  الجلمة الشرقية
  4   %60  جلمة البطمة
  3.8   %57  جلمة المراح

  3.2   %47  المشماس الغربي
  4.4   %67  البطة
  4.6   %71  الرفيد

  4.4   %68  مراح أرشيد

  .الجدول من إعداد الباحث

 نقـاط مطابقـة     6كثافة الخدمة التي تقييمها يساوي       وتكون ) 6 – 0( التقييم يتراوح بين  * 
  .للمعايير التخطيطية وما دون ذلك غير مطابق وان تفاوتت القيم
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   :  تحليل الكثافة السكانية والعمرانية لمنطقة الدراسة2.6

بعد تحليل البيانات يصبح باالمكان تحديد الكثافة السكانية والعمرانية لكل مجـاورة حـسب       
 الكثافة وذلك باالعتماد على المعايير الواردة فـي         ثم تقييم هذه  ،  التقسيم المقترح لمنطقة الدراسة   

، ثم تحديد اولويات التنمية العمرانية اعتمـادا علـى تلـك النتـائج            ،  )4(منهجية الدراسة نقطة    
   :يوضح هذه المعايير) 52(والجدول رقم 

الكثافة السكانية والعمرانية لكل مجاورة لمنطقة الدراسة حسب المعايير  :)52(جدول رقم 
  .ترحةالمق

  المعيار

  اسم المجاورة

عدد 

العينة 

العشوائية 

  الطبقية

متوسط 

حجم 

  *األسرة

متوسط درجة 

/فرد(اإلشغال

  غرفة 

متوسط 

الكثافة 

السكانية 

دونم /نسمة

متوسط 

عدد 

الغرف 

متوسط 

نسبة 

  البناء 

  0.53  3.5  3.26  2.12  7.04  183  وسط البلد
المشماس 
  الشرقي

273  8.03  2.63  3.94  3.41  0.44  

  0.45  4.68  2.31  1.75  7.32  249  الجلمة الشرقية
  0.29  3.76  0.39  2.18  7.5  345  جلمة البطمة
  0.36  3.59  0.38  1.99  6.61  390  جلمة المراح
المشماس 
  الغربي

352  7.49  2.34  0.55  3.66  0.21  

  0.31  4.27  0.39  1.53  6.2  341  البطة
  0.31  3.84  0.51  2.17  7.69  377  الرفيد

  0.26  7.03  0.41  1.83  6.73  202  راح أرشيدم

  .الجدول من إعداد الباحث

يمثل متوسط حجم األسرة متوسط عدد سكان المنزل جميعا حتى لو كانـت األسـرة               *
  .ممتدة



 122

وذلك بحسب ما ورد في المنهجية نقطة       ) 52(ويمكن تقييم المعايير الواردة في الجدول رقم        
    ).  53 (ويتضح ذلك من خالل الجدول رقم، )4(

  . تقييم معايير الكثافة السكانية والعمرانية لكل مجاورة لمنطقة الدراسة:)53(جدول رقم 

  المعيار

  اسم المجاورة

تقييم 

عدد 

العينة 

 *الطبقية

تقييم 

متوسط 

حجم 

  *األسرة

تقييم 

متوسط 

درجة 

* اإلشغال

تقييم 

متوسط 

الكثافة 

* السكانية

تقييم 

متوسط 

عدد 

* الغرف

تقييم 

متوسط 

نسبة 

 * ءالبنا

تقييم 

متوسط 

* المعايير

  4.08  5.41  3.00  4.35  4.24  5.54  2.44  وسط البلد
المشماس 
  الشرقي

3.66  6.00  5.26  5.26  2.82  4.51  4.59  

  4.21  4.62  5.36  3.08  3.50  5.32  3.34  الجلمة الشرقية
  3.58  3.00  3.52  0.53  4.36  5.50  4.61  جلمة البطمة
  3.54  3.72  3.20  0.51  4.00  4.61  5.20  جلمة المراح

  3.51  2.21  3.22  0.74  4.68  5.49  4.70 المشماس الغربي
  3.35  3.21  4.54  0.53  3.06  4.20  4.55  البطة
  3.77  3.21  3.68  0.69  4.34  5.69  5.04  الرفيد

  3.08  2.74  4.06  0.55  3.66  4.73  2.70  مراح أرشيد

  .الجدول من إعداد الباحث

  .6 – 0وح بين التقييم يترا •

من خالل الجدول السابق يتضح أن الكثافة السكانية والعمرانية تتركز في وسـط البلـد               
ويعود ذلك إلـى    ،  إضافة إلى المجاورتين القريبتين منها وهما الجلمة الشرقية والمشماس الشرقي         

 إلى تركز جزء مهـم مـن الخـدمات          إضافةصغر مساحاتها بالمقارنة مع المجاورات األخرى       
    .لعامة وغالبية الخدمات التجاريةا
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  :  تحديد اولويات التنمية العمرانية لمنطقة الدراسة3.6

من خالل تحليل البيانات التي تم جمعها حول المرافق العامة ومن خالل تحديـد نطـاق                
تبين أن متوسط الكثافة للخدمات والمرافق العامة لمنطقة        ،  التأثير لمواقع مختلف الخدمات العامة    

أما متوسط الكثافة للخدمات والمرافق العامة لكل مجاورة سكنية         ،   )2.35( دراسة ككل يساوي    ال
  .)54(حسب التقسيم المقترح فهي موضحة في الجدول رقم 

  .متوسط الكثافة للخدمات والمرافق العامة للمجاورات السكنية :)54(جدول رقم 

متوسط كثافة الخدمات   اسم المجاورة 

  *العامة

ثافة المرافق متوسط ك

  **العامة

متوسط كثافة الخدمات 

  والمرافق العامة

  3.05  2.12  4.67  وسط البلد 
  2.85  1.72  4.54  المشماس الشرقي
  2.80  1.68  4.72  الجلمة الشرقية
  2.42  2.00  3.91  جلمة البطمة
  2.40  1.96  3.70  جلمة المراح

  2.52  1.84  3.77  المشماس الغربي
  2.74  2.08  3.97  البطة
  2.46  2.12  3.79  الرفيد

  2.30  2.08  3.57  مراح أرشيد

  .الجدول من إعداد الباحث

 نقـاط مطابقـة للمعـايير       6وتكون كثافة الخدمة التي تقييمها يساوي        ) 6 – 0(  التقييم يتراوح بين   -

  .التخطيطية وما دون ذلك غير مطابق وان تفاوتت القيم

كثافات الخدمات التعليمية والصحية والدينية     متوسط كثافة الخدمات العامة يساوي مجموع       *
  .5والترفيهية والنظافة مقسومة على العدد 

متوسط كثافة المرافق العامة يساوي مجموع كثافات خدمات المياه والكهرباء والهـاتف            ** 
  .5والصرف الصحي وصرف مياه األمطار مقسومة على العدد 
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يمكن تحديد اولويات التنمية العمرانية فـي         )53(والجدول رقم   لى الجدول السابق    إ استنادا
وتحديد التباين بين متوسط كثافة الخدمات العامة ومتوسـط الكثافـة الـسكانية             ،  منطقة الدراسة 

ويمكن توضيح ذلـك    ،  في منهجية الدراسة   ) 3( والعمرانية وذلك بإتباع ما جاء في النقطة رقم       
  ). 55(من خالل الجدول رقم 

 التباين بين متوسط الكثافة السكانية والعمرانية ومتوسط كثافة الخدمات تحديد :)55(جدول رقم 
  .العامة

ترتيب المجاورات حسب 

متوسط كثافة الخدمات 

  العامة

ترتيب المجاورات حسب 

متوسط الكثافة السكانية 

  والعمرانية

رقم 

 المجاورة

   اسم

  المجاورة

متوسط 
  *الكثافة

متوسط   ترتيبال
  *الكثافة

  ترتيبال

  3  4.08  2  4.67  وسط البلد  1
  1  4.59  3  4.54  المشماس الشرقي  2
  2  4.21  1  4.72  الجلمة الشرقية  3
  5  3.58  5  3.91  جلمة البطمة  4
  6  3.54  8  3.70  جلمة المراح  5
  7  3.51  7  3.77  المشماس الغربي  6
  8  3.35  4  3.97  البطة  7
  4  3.77  6  3.79  الرفيد  8
  9  3.08  9  3.57  مراح أرشيد  9

  .جدول من إعداد الباحثال

 نقـاط مطابقـة     6الخدمة التي تقييمها يساوي     كثافة  وتكون   ) 6 – 0( التقييم يتراوح بين  * 
  .للمعايير التخطيطية وما دون ذلك غير مطابق وان تفاوتت القيم

من خالل الجدول السابق يمكن مالحظة أن ترتيب متوسط كثافة الخدمات العامة مكافئ               
، المـشماس الغربـي   ،  جلمة البطمة (ثافة السكانية والعمرانية في المجاورات      لترتيب متوسط الك  
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، )ووسـط البلـد     ،  الجلمة الـشرقية  ،  البطة( بينما يكون أعلى في المجاورات      ،  )ومراح أرشيد   
وعليه يمكننـا تحديـد     ،  )وجلمة المراح   ،  المشماس الشرقي ،  الرفيد(ويكون اقل في المجاورات     

   .)56(نية بسهولة في منطقة الدراسة ويتضح ذلك من خالل الجدول رقم اولويات التنمية العمرا

  .تحديد اولويات التنمية العمرانية في بلدة طمون): 56(جدول رقم 

الترتيب حسب 
  األولوية 

مقدار التباين بين كثافة   رقم المجاورة   اسم المجاورة 
  الخدمات وكثافة السكان

  2-  8  الرفيد  1
  2-  2  المشماس الشرقي  2
  2-  5  جلمة المراح  3
  0  4  جلمة البطمة  4
  0  6  المشماس الغربي  5
  0  9  مراح أرشيد  6
  1  1  وسط البلد  7
  1  3  الجلمة الشرقية  8
  4  7  البطة  9

  .الجدول من إعداد الباحث

التباين في توزيع الخدمات العامة بـين المجـاورات الـسكنية           ) 15(وتوضح الخارطة رقم    
التبـاين فـي توزيـع الكثافـة الـسكانية          ) 16(ن توضح الخارطة رقم     لمنطقة الدراسة في حي   

  .وبالمقارنة بين الخارطتين نستطيع تحديد التباين بين الكثافتين  بسهولة، والعمرانية
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   :  اختبار الفرضيات4.6

ـ  "  التي تقول     الصفرية من اجل اختبار صحة الفرضية     :اختبار الفرضية العامة      -1  د ال توج

 توزيع الكثافة السكانية والعمرانية ومتوسط توزيـع        فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط     
كثافة الخدمات العامة للمجاورات السكنية حسب التقسيم المقترح لمنطقـة الدراسـة علـى              

 تـساوي     tوكانت قيمـة  ،  T-test الباحث بتطبيق اختبار ماق"  0.05مستوى معنوية 
 0.05 وهي اقل مـن  0.004تساوي  tailed Sig-2 الن قيمة  دالة إحصائيا -3.971

توجـد   "ولذلك فإن الباحث رفض الفرضية الصفرية وقبل الفرضية البديلة التي تقـول             

 توزيع الكثافة السكانية والعمرانية ومتوسط توزيـع        فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط     

  المقترح لمنطقة الدراسـة علـى        كثافة الخدمات العامة للمجاورات السكنية حسب التقسيم      
 معامـل ارتبـاط بيرسـون بـين المتغيـرين            بينما كانت قيمة   " 0.05مستوى معنوية   

ويتضح من قيمة معامـل االرتبـاط أن        ) 0.003(على مستوى معنوية  ) 0.857(تساوي
 توزيع الكثافة السكانية والعمرانية ومتوسط توزيـع كثافـة الخـدمات            متوسطالعالقة بين   

  .ي عالقة طردية وقويةهالعامة 

" التي تقـول    الصفرية  من اجل اختبار صحة الفرضية      :اختبار الفرضية الفرعية األولى       - 2
 توزيع الكثافة السكانية والعمرانية ومتوسط      ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط       

طقة الدراسـة   توزيع كثافة الخدمات التعليمية للمجاورات السكنية حسب التقسيم المقترح لمن         
 تساوي    tوكانت قيمة،  T-test الباحث بتطبيق اختبار ماق"  0.05على مستوى معنوية 

 وهي اكبـر مـن   0.332تساوي  tailed Sig-2  ليست دالة إحصائيا الن قيمة 1.032
ولذلك فـإن الباحـث قبـل الفرضـية         ،   أي أن الفروق تعود إلى عامل الصدفة       0.05

علـى  ) 0.616(تـساوي  ارتباط بيرسون بين المتغيـرين      معامل وكانت قيمة ،  الصفرية
أي أن العالقة بين المتغيرين هي عالقة طرديـة ومتوسـطة           ،  )0.077(مستوى معنوية 

  .القوة

"  التي تقول     الصفرية من اجل اختبار صحة الفرضية    :الثانية  اختبار الفرضية الفرعية        - 3
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الكثافة السكانية والعمرانية ومتوسط     توزيع   ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط       

توزيع كثافة الخدمات الصحية للمجاورات السكنية حسب التقسيم  المقترح لمنطقة الدراسة            
 تساوي    tوكانت قيمة،  T-test الباحث بتطبيق اختبار ماق"  0.05على مستوى معنوية 

ي اكبر مـن   وه0.103تساوي  tailed Sig-2  ليست دالة إحصائيا الن قيمة-1.842
ولذلك فـإن الباحـث قبـل الفرضـية         ،   أي أن الفروق تعود إلى عامل الصدفة       0.05

علـى  ) 0.831(تـساوي  معامل ارتباط بيرسون بين المتغيـرين      وكانت قيمة ،  الصفرية
 توزيع الكثافة السكانية والعمرانيـة      متوسطأي أن العالقة بين     ،  )0.077(مستوى معنوية 

  .هي عالقة طردية وقويةالصحية ومتوسط توزيع كثافة الخدمات 

" التي تقول   الصفرية  من اجل اختبار صحة الفرضية      :الثالثة  اختبار الفرضية الفرعية        - 4
 توزيع الكثافة السكانية والعمرانية و توزيع       ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط       

 لمنطقة الدراسـة علـى      كثافة الخدمات الدينية للمجاورات السكنية حسب التقسيم  المقترح        
 تـساوي     tوكانت قيمـة  ،  T-test الباحث بتطبيق اختبار ماق"  0.05مستوى معنوية 

 0.05 وهي اقل من 0.000تساوي  tailed Sig-2  دالة إحصائيا الن قيمة -12.936
توجـد   "ولذلك فإن الباحث رفض الفرضية الصفرية وقبل الفرضية البديلة التي تقـول             

 توزيع الكثافة السكانية والعمرانية ومتوسط توزيـع        ة إحصائية بين متوسط   فروق ذات دالل  
كثافة الخدمات الدينية للمجاورات السكنية حسب التقسيم  المقترح لمنطقة الدراسـة علـى              

 معامـل ارتبـاط بيرسـون بـين المتغيـرين            بينما كانت قيمة   " 0.05مستوى معنوية   
يتضح من قيمة معامـل االرتبـاط أن       و ) 0.056(على مستوى معنوية  ) 0.655(تساوي

 توزيع الكثافة السكانية والعمرانية ومتوسط توزيـع كثافـة الخـدمات            متوسطالعالقة بين   

  .هي عالقة طردية ومتوسطةالدينية 

" التي تقول   الصفرية  من اجل اختبار صحة الفرضية      : الرابعة   اختبار الفرضية الفرعية     - 5
 توزيع الكثافة السكانية والعمرانية و توزيع       بين متوسط ال توجد فروق ذات داللة إحصائية       

كثافة الخدمات الترفيهية للمجاورات السكنية حسب التقسيم  المقترح لمنطقة الدراسة علـى             
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 تـساوي    tوكانـت قيمـة  ،  T-test الباحث بتطبيق اختبار ماق"  0.05مستوى معنوية 
 0.05 وهي اقـل مـن   0.000تساوي  tailed Sig-2  دالة إحصائيا الن قيمة 8.089

توجـد   "ولذلك فإن الباحث رفض الفرضية الصفرية وقبل الفرضية البديلة التي تقـول             

 توزيع الكثافة السكانية والعمرانية ومتوسط توزيـع        فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط     

لـى  كثافة الخدمات الترفيهية للمجاورات السكنية حسب التقسيم  المقترح لمنطقة الدراسة ع           
 معامـل ارتبـاط بيرسـون بـين المتغيـرين            بينما كانت قيمة   " 0.05مستوى معنوية   

ويتضح من قيمة معامـل االرتبـاط أن        ) 0.369(على مستوى معنوية  ) 0.341(تساوي
 توزيع الكثافة السكانية والعمرانية ومتوسط توزيـع كثافـة الخـدمات            متوسطالعالقة بين   

  .هي عالقة ضعيفةالترفيهية 

التي تقول  الصفرية  من اجل اختبار صحة الفرضية      : الخامسة   بار الفرضية الفرعية  اخت   - 6
 توزيع الكثافـة الـسكانية والعمرانيـة و         ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط       " 

للمجاورات السكنية حسب التقسيم  المقترح لمنطقـة        ) البيئية(توزيع كثافة خدمات النظافة     
   tوكانت قيمة ،  T-test الباحث بتطبيق اختبار ماق"  0.05ية الدراسة على مستوى معنو

 وهي اقـل  0.000تساوي  tailed Sig-2  دالة إحصائيا الن قيمة -16.823تساوي  
 ولذلك فإن الباحث رفض الفرضية الصفرية وقبل الفرضية البديلة التي تقول            0.05من  

افة السكانية والعمرانية ومتوسـط      توزيع الكث  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط       "

توزيع كثافة خدمات النظافة للمجاورات السكنية حسب التقسيم  المقترح لمنطقة الدراسـة             
 معامل ارتباط بيرسـون بـين المتغيـرين          بينما كانت قيمة   "0.05على مستوى معنوية    

ويتضح من قيمة معامـل االرتبـاط أن        ) 0.019(على مستوى معنوية  ) 0.754(تساوي
 توزيع الكثافة السكانية والعمرانية ومتوسط توزيع كثافة خدمات النظافة          متوسطعالقة بين   ال

  .هي عالقة طردية وقوية
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  :  نتائج التحليل اإلحصائي5.6

   :   الخصائص االجتماعية واالقتصادية والديمغرافية لمنطقة الدراسة1.5.6

 من أفـراد عينـة الدراسـة         %55.8من خالل تحليل البيانات التي تم جمعها  تبين أن           
وتتضح بعض الخصائص األخرى من خـالل   ،  اختاروا مواقع سكناهم بسبب القرب من األقارب      

 42.16الذي يظهر أن مجاورة البطة بها اقل متوسط ألعمار أرباب األسـر             ) 57(الجدول رقم   
 وسـط   ويظهر أيضا أن مجاورة   ،   %63.7سنة وأعلى نسبة للمستوى التعليمي ثانوية فما فوق         

 1000 واقل نسبة من األسر ذات الدخل األقـل مـن            1.58البلد بها أعلى متوسط لعدد العاملين       
   .من الناحية االقتصادية أي أنهم األفضل حال شيقل

الخصائص االجتماعية واالقتصادية والديمغرافية للمجاورات السكنية في بلدة  :)57(جدول رقم 
  .طمون حسب التقسيم المقترح

  الخصائص

  
  اسم المجاورة

توسط م
عمر رب 
  األسرة

نسبة 
المستوى 
التعليمي 
ثانوية فما 

  فوق

متوسط 
عدد 

العاملين 
  لألسرة

نسبة األسر 
ذات الدخل 
اقل من 

  شيقل1000

نسبة من ال 
يذهبون إلى 
الروضة من 
األطفال بسبب 

اقتصادي أو عدم 
  توفر روضة 

   %7.7   %23.1  1.58   %38.4  52.08  وسط البلد
   %11.8   %47.1  1.32   %38.2  50.00 مشماس الشرقيال

   %2.9   %26.5  1.47   %52.9  44.71  الجلمة الشرقية
   %10.9   %41.3  1.35  5 32.6  45.59  جلمة البطمة
   %8.5   %49.2  1.27   %35.6  47.81  جلمة المراح

   %6.4   %42.6  1.26   %48.9  46.15  المشماس الغربي
   %5.4   %29.1  1.31   %63.7  42.16  البطة
   %6.1   %28.6  1.45   %61.3  46.69  الرفيد

   %3.3   %30  1.23   %53.2  45.57  مراح أرشيد

  . الجدول من إعداد الباحث
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  :   الخصائص العمرانية لمنطقة الدراسة2.5.6

من أفراد العينة العـشوائية      % 61.3من خالل تحليل البيانات التي تم جمعها  تبين أن           
بينما ،  طع أراضي في األحواض التي تقع داخل حدود البلدية أو بالقرب منها           الطبقية ال يملكون ق   

، فـي البطـة    % 7.4و،  بأنهم يملكون قطع أراضي في حوض الرفيد أو الـرأس          % 10.5اقر  
الـذي  ) 58(وتتضح بعض الخصائص األخرى من خالل الجدول رقم         ،  في المشماس  % 6.8و

في المجاورتين البطة ومراح أرشيد واألقـل فـي         يظهر أن حجم التطور العمراني كان األكبر        
  . وسط البلد

الخصائص العمرانية للمجاورات السكنية في بلدة طمون حسب التقسيم  :)58(جدول رقم 
  .المقترح

  الخصائص
  اسم المجاورة

نسبة 
المساكن 
 المستأجرة 

نسبة البيوت 
متعددة 
  الطوابق

نسبة المساكن 
المبنية من 

  حجر 

نسبة رخص 
البناء في كل 
  مجاورة

نسبة البناء في كل 
مجاورة بعد عام 

  * م 1991
   %7.7   %23   %26.9   %61.5   %11.5  وسط البلد
المشماس 
  الشرقي

2.9%   35.3%   5.9%   59%   11.8%   

   %32.4   %69   %5.9   %50  صفر الجلمة الشرقية
   %37.0   %33   %4.3   %30.5   %2.2  جلمة البطمة
   %37.3   %68   %8.3   %35.6   %5.1  جلمة المراح
المشماس 
  الغربي

   %33.3   %47   %2.1   %27.7  صفر

   %65.5   %64   %1.8   %34.5   %1.8  البطة
   %36.7   %63   %16.3   %26.5   %4.1  الرفيد

   %53.3   %60   %6.7   %56.7  صفر  مراح أرشيد

  .الباحث الجدول من إعداد

 م إلى عـدد     1991 بة المباني التي بنيت في كل مجاورة بعد عام        لتحديد اتجاه التطور العمراني تم حساب نس      * 

 .مع العلم أن الباحث قد اخذ بتاريخ االبتداء بالبناء إذا تم في أكثر من مرحلة، المباني الكلي لنفس المجاورة
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  :  تقييم مستوى الرضا لدى سكان منطقة الدراسة حول المرافق العامة3.5.6

أما في الـصيف  ، اسة تستخدم اآلبار لجمع مياه األمطار في الشتاءمنطقة الدر  كل : الميـاه  :أوال
عدد األمتار المكعبة من المياه التـي يـتم          معدل   ويبلغ،  فيتم التزود بالمياه عن طريق الصهاريج     

مـن   % 55 يعتقدو . شيقل سنويا  800 لألسرة الواحدة بتكاليف     شراؤها سنويا مئة متر مكعب      
  يتـضح ذلـك مـن خـالل الـشكل      و المياه سيئة أو سيئة جدا     خدماتأن  سكان منطقة الدراسة    

  .)8( رقم 

شكل رقم(8): مستوى الرضا لدى سكان بلدة طمون حول 
المياه.
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من سكان منطقة الدراسة أن خدمة الكهربـاء جيـدة أو مقبولـة              % 95يرى   : الكهرباء :ثانيا  
  .)9(ويتضح ذلك من خالل الشكل رقم 

شكل رقم(9): مستوى الرضا لدى سكان بلدة طمون حول 

الكهرباء

0
50
100
150
200
250
300

مستوى الرضا

راد
الف
د ا
عد

سيئة جدا
سيئة
مقبولة
جيدة

  



 134

وتبلغ تكاليف النـضح     جميع منطقة الدراسة الحفر االمتصاصية     دمتستخ :الصرف الصحي  :ثالثا
من السكان أن مستوى     % 80ويرى  .  مرات سنويا  5  شيقل لكل أسرة بمعدل       250السنوي لها   

  ).10(خدمات الصرف الصحي سيئة أو سيئة جدا ويتضح ذلك من خالل الشكل رقم 

شكل رقم(10):مستوى الرضا لدى سكان بلدة طمون 

حول الصرف الصحي
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ن خـدمات   يعتقدون أ سكان منطقة الدراسة    العظمى من   غالبية  الاضح أن   من الو  : الهاتف :رابعا
  ).11( من خالل الشكل رقم  ذلكويتضحمقبولة أو جيدة الهاتف 

شكل رقم(11): مستوى الرضا لدى سكان بلدة طمون حول 
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الطرق  مقبولـة    ن خدمات   يعتقدون أ  سكان منطقة الدراسة     من % 68نسبة  ن  إ :الطرق: خامسا
  ).12(كل رقم من خالل الشذلك ويتضح أو جيدة 

شكل رقم(12): مستوى الرضا لدى سكان بلدة طمون 
حول الطرق
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إن نسبة من يرون أن خدمات صرف مياه األمطار سيئة أو سيئة             :صرف مياه األمطار   :سادسا
  .)13(من سكان منطقة الدراسة ويتضح ذلك من خالل الشكل رقم  % 57جدا هي 

  

شكل رقم(13):مستوى الرضا لدى سكان بلدة طمون حول صرف مياه 
االمطار
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  :نطقة الدراسة حول الخدمات العامةتقييم مستوى الرضا لدى سكان م  4.5.6

من سكان منطقة الدراسة أن الخدمات التعليمية مقبولـة      %  78يعتقد    : الخدمات التعليمية  :أوال
  .)14(أو جيدة ويتضح ذلك من خالل الشكل رقم 

شكل رقم(14):مستوى الرضا لدى سكان بلدة طمون حول 
الخدمات التعليمية
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ات الصحية سيئة أو من سكان منطقة الدراسة أن الخدم % 58يرى   :: الخدمات الصحية:ثانيا
  .)15(ويتضح ذلك من خالل الشكل رقم ، منهم أنها مقبولة % 34سيئة جدا و 

شكل رقم(15):مستوى الرضا لدى سكان بلدة طمون حول 
الخدمات الصحية
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من سكان منطقة الدراسة أن الخدمات الترفيهية سيئة  % 77يعتقد   ::الترفيهية الخدمات :لثاثا
  .)16(أو سيئة جدا ويتضح ذلك من خالل الشكل رقم 

شكل رقم(16):مستوى الرضا لدى سكان بلدة طمون 
حول الخدمات الترفيهية
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من سكان منطقة الدراسة أن الخدمات الدينية جيـدة أو           % 89يعتقد    ::الدينيةخدمات  ال: رابعا
  .)17(من خالل الشكل رقم  ذلك ويتضحمقبولة 

شكل رقم(17): مستوى الرضا لدى سكان بلدة طمون حول 
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سيئة  يةاإلدار من سكان منطقة الدراسة أن الخدمات %  51يعتقد   :اإلدارية الخدمات :خامسا
  .)18(أو سيئة جدا ويتضح ذلك خالل الشكل رقم 

شكل رقم(18): مستوى الرضا لدى سكان بلدة طمون حول 
الخدمات االدارية
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من سكان منطقة الدراسة أن الخدمات االجتماعيـة       %  58يرى   ::االجتماعية الخدمات   :سادسا
  .)19(ويتضح مستوى الرضا حولها من خالل الشكل رقم مقبولة أو جيدة 

شكل رقم(19):  مستوى الرضا لدى سكان بلدة طمون حول 
الخدمات االجتماعية
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من سكان منطقة الدراسة أن خدمات النظافة مقبولة أو          %  63يعتقد    ::النظافة خدمات   :ابعاس
  .)20(ويتضح مستوى الرضا حولها من خالل الشكل رقم جيدة 

شكل رقم(20): مستوى الرضا لدى سكان بلدة طمون حول 
خدمات النظافة
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من سكان منطقة الدراسة أن خدمات النقل مقبولة او جيدة            %  77يعتقد    ::النقلخدمات  : ثامنا
  .)21(ضح مستوى الرضا حولها من خالل الشكل رقم ويت

شكل رقم(21): مستوى الرضا لدى سكان بلدة طمون حول 
خدمات النقل
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 اولويات ضرورة توفر الخدمات والمرافق العامة بالنسبة لسكان المجاورات الـسكنية              5.5.6

  :حسب التقسيم المقترح لمنطقة الدراسة

  .)59(وتتضح هذه االولويات وضرورة توافرها من خالل الجدول رقم 

اولويات توفر الخدمات والمرافق العامة حسب رأي سكان المجاورات  :)59(ول رقم جد
  .السكنية

  األولوية الثالثة  األولوية الثانية  األولوية األولى  اسم المجاورة

 شبكة صرف صحي  مركز صحي  شبكة مياه  وسط البلد
  مسجد  مركز صحي  شبكة مياه  المشماس الشرقي
 شبكة صرف صحي  ة مياهشبك  مركز صحي  الجلمة الشرقية
  الطرق  مركز صحي  شبكة مياه  جلمة البطمة
 شبكة صرف صحي  مركز صحي  شبكة مياه  جلمة المراح

 شبكة صرف صحي  الطرق  شبكة مياه  المشماس الغربي
  مدرسة  مركز صحي  شبكة مياه  البطة
  الطرق  شبكة مياه  مركز صحي  الرفيد

  مدرسة  شبكة مياه  مركز صحي  مراح أرشيد

  .ل من إعداد الباحثالجدو
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   السابعالفصل

  . م2017لعام لتطوير وتوزيع الخدمات العامة في بلدة طمون مقترحة خطة 
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  الفصل السابع 

  . م2017خطة مقترحة لتطوير وتوزيع الخدمات العامة في بلدة طمون لعام 

إلـى مـستقبل    كان التخطيط دائما يسعى إلى تغيير وتصويب الواقع من اجل الوصول               
 )  The Goal(أفضل فان الباحث يقترح مخطط لتطوير وتوزيع الخدمات العامة تكون الغايـة  

منه تحقيق اكبر قدر ممكن من العدالة في توزيع هذه الخدمات وتوفيرهـا بالقـدر الـذي مـن                   
  .المفترض أن تكون عليه

ء أو اختيـار مواقـع      ولتحقيق هذه الغاية يجب األخذ بعين االعتبار عدة أمور عند إنشا             
  :الخدمات منها

 .عدد سكان التجمع الحالي .1

 .  تحديد عدد الفئة المستفيدة من تلك الخدمة .2

تحديد بعد أقصى منطقة مشغولة في التجمع السكاني عن قطعة األرض المقترحة حسب              .3
 .نوع الخدمة

 .لمنطقةواتجاهات التطور العمراني ل، ضرورة األخذ بالحسبان الزيادة الطبيعية للسكان .4

 .ضرورة توفر خاصية سهولة الوصول إلى مواقع الخدمات .5

ضرورة األخذ بالحسبان الخصائص الطبيعية والجيولوجيـة والطبوغرافيـة للمواقـع            .6
 .المقترحة

يوضح نوع كل خدمة وعدد المستفيدين منهـا إضـافة إلـى المتطلبـات               ) 60(والجدول رقم   
  .المساحية حسب المعايير التخطيطية
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عدد الفئة المستفيدة والمساحة المطلوبة للخدمات العامة في بلدة طمون لعـام   :)60 (جدول رقـم  
   . م2017

عدد الفئة   نوع الخدمة 
  *المستفيدة

  * المساحة المطلوبة

  2 م5000  487  رياض األطفال
  2 م12500  1162  المدارس األساسية األولى للذكور

  2 م12000  1145  ولى لإلناثالمدارس األساسية األ
  2 م6500  602  المدارس األساسية الثانية للذكور
  2 م6000  539  المدارس األساسية الثانية لإلناث 

  2 م4500  421  المدارس الثانوية للذكور

  الخدمات 
  
  

  التعليمية 

  2 م5500  515  المدارس الثانوية لإلناث 
  2 م2000  14846  المراكز الصحية 

  2 م9000  14846  العامة المستشفيات 
  -  14846  الصيدليات
  -  14846  المختبرات

  الخدمات 
  

الخدمات   الصحية
الصحية 
  -  14846  العيادات الخاصة

  2 م22250  14846  الحدائق العامة والمالعب  الخدمات الترفيهية
  2 م500  14846  مركز بريد  الخدمات البريدية 

  2 م1000  14846  مركز الدفاع المدنيخدمات الدفاع المدني  
  2 م3274   3274  المساجد  الخدمات الدينية

  . الجدول من إعداد الباحث

  . المعايير اللبنانية الواردة في الفصل الخامسحسبمساحات الخدمات التعليمية الحد األدنى تقريبا من تم تحديد * 

لسعودية  والواردة في    الصحية حسب متوسط المعايير المتبعة في المملكة العربية ا        تم تحديد مساحات الخدمات     * 

  .الفصل الخامس

الترفيهية والبريدية والدفاع المدني حسب معايير المملكة العربيـة          الخدمات    الحد األدنى من   تم تحديد مساحات  * 

  .السعودية الواردة في الفصل الخامس

  .خامسالواردة في الفصل الالمصرية تم تحديد مساحات الخدمات الدينية باالعتماد على المعايير * 

العام ودون األخذ   نمو   ال  م باالعتماد على معدل    2016تم تحديد عدد الفئات المستفيدة من مختلف الخدمات لعام          * 

  .بالحسبان نسبة التسرب أو الرسوب
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  .  لمنطقة الدراسة SWOT تحليل :أوال

 :  )( Strengthنقاط القوة  •

خدمات والمرافـق   وعي سكان منطقة الدراسة إلى الكثير من جوانب النقص في ال           .1
 .العامة

سهولة التضاريس في جزء كبير من منطقة الدراسة يجعل من الـسهولة اختيـار               .2
 .المواقع المناسبة إلقامة مباني الخدمات العامة

االستعداد المعنوي والمادي لدى المواطنين للمساهمة في تطوير واقـع الخـدمات       .3
 .العامة في منطقة الدراسة

والتي مـن الممكـن     ،  البية أنحاء منطقة الدراسة   وجود مساحات وفراغات في غ     .4
 .استغاللها لبناء منشات الخدمات العامة التي بها جوانب من النقص

 .توفر جزء من الخدمات العامة بنسبة جيدة في بعض أنحاء منطقة الدراسة .5

 :Weakness) (نقاط الضعف  •

 مـن   تطور منطقة الدراسة من جميع االتجاهات ولو كان بنسب مختلفـة يجعـل             .1
 .الصعوبة توفير الخدمات والمرافق العامة في جميع هذه االتجاهات

 .النقص الكبير في مساحات ومباني الخدمات التعليمية والصحية والترفيهية .2

 .غياب العديد من المرافق العامة بشكل مطلق .3

انتشار شبكة الطرق بشكل شعاعي في المنطقة مع عدم وجود طرق التفافية تربط              .4
 .بينها

ر الملكية الخاصة لألراضي داخل منطقة الدراسة يجعل من الصعب اختيار           انتشا .5
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 .المواقع المناسبة لمختلف الخدمات

ارتفاع أسعار األراضي التي تصلح لالستخدام العام بشكل نسبي داخـل منطقـة              .6
 .الدراسة

وصـعوبة  ،  تقع بعض الخدمات في األراضي المـصنفة لالسـتخدام الزراعـي           .7
  .دم وجود طرق على درجة مناسبة من الجاهزيةالوصول إليها وذلك لع

 : ) Opportunities(الفرص واإلمكانيات  •

إمكانية استغالل األراضي التي تقع عليها بعض المباني المهدمة لالستفادة منهـا             .1
 .في تطوير واقع الخدمات العامة

إمكانية نقل المقابر المغلقة من وسط التجمعات العمرانيـة واسـتغالل مواقعهـا              .2
 .تطويرلل

إمكانية تحديد التطور العمراني باتجاه األحواض التي تعود ملكيتها إلى اكبر نسبة             .3
 .من سكان منطقة الدراسة

تطوير شبكة الطرق من خالل شق طرق التفافية تربط بـين الطـرق الـشعاعية                .4
 .المنتشرة في منطقة الدراسة

ـ            .5 ة الخـدمات   إمكانية الحصول على الدعم الالزم لتمويل جزء من مـشاريع تنمي
العامة من أبناء البلدة الخيرين ومن الجهات العربية والدولية ذات العالقـة بمثـل              

 .هذه المشاريع

 : ) Threatens(التهديدات  •

االعتداء على األراضي ذات الملكية العامة داخل حدود منطقة الدراسة لدرجة أنها             .1
 .أصبحت بمساحات قليلة جدا وال تلبي الحاجة منها
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 البيوت ومباني الخدمات العامة داخل األراضي الزراعية وهذا يمثل          انتشار بعض  .2
عنصر تهديد لمستقبل هذه األراضي التي من المفترض أن تكون بمثابـة الرئـة              

 .للمنطقة إضافة إلى كونها مصدر رزق

 .ضعف التمويل بسبب ارتباطه بالوضع السياسي واألمني السائد  .3

عد البلدية على استخدام سلطاتها السـتغالل       غياب أو عدم تفعيل القوانين التي تسا       .4
 .األراضي التي تتمتع بمواقع مهمة لالستخدام العام

   : تحديد المشاكل:ثانيا

 .عدم كفاية الخدمات العامة المتوفرة في منطقة الدراسة .1

 .عدم وجود شبكات للصرف الصحي والمياه وتصريف مياه األمطار .2

 .ضعف كفاءة الطرق .3

 .ضعف التمويل .4

    :األهداف :ثالثا

رفع كفاءة الخدمات المتوفرة وتطويرها وذلك عن طريق اختيار مواقع جديدة لها فـي               .1
وزيادة مساحاتها لتلبية الطلب المـستقبلي      ،  أالماكن التي ال تقع ضمن نطاق القائم منها       

 .عليها بسبب زيادة أعداد السكان

الـسكانية والعمرانيـة     توازن بين الكثافـة       العدالة االجتماعية من خالل تحقيق      تحقيق .2
 .لالماكن المختلفة من منطقة الدراسة وكثافة الخدمات العامة فيها

فـي  للخدمات العامة    مواقع   اختياروذلك عن طريق    ،  ضبط اتجاهات التطور العمراني    .3
 .االتجاهات المرغوبة للتطور العمراني
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نتائج التحليل   ب األخذوذلك بتحقيق رغبة المجتمع من خالل       ،  تفعيل المشاركة الجماهيرية   .4
  .للبيانات والتي تعبر عن أراء األفراد

   : السياسات واإلجراءات:رابعا

توفير مساحات من األراضي في المواقع المطلوبة وذلك عن طريق شرائها أو استبدالها              .1
 .أو تعويض مالكيها

طـوير  ثم استغالل مواقعها لتنمية وت    ،  إزالة المباني المهدمة ونقل مواقع المقابر المغلقة       .2
 .الخدمات العامة

تفعيل القوانين الحالية وسن القوانين الالزمة لتمكين البلدية مـن اسـتمالك األراضـي               .3
 .المناسبة لتنمية الخدمات العامة

اعتماد األولوية في تحقيق التنمية العمرانية بالنسبة لمنطقة الدراسة من حيـث اختبـار               .4
 .مواقع ونوع الخدمات

  .م الالزم لتمويل مشاريع التنميةتشكيل لجنة خاصة لجمع الدع .5

   : الجهات ذات العالقة بتنمية وتطوير الخدمات العامة في منطقة الدراسة:خامسا

 مبنية على المعنية لضمان نجاح المشروع البد أن تكون العالقة بين جميع الجهات 
  -:ومن أهم هذه الجهات، التعاون والتنسيق فيما بينها

 .لعاليوزارة التربية والتعليم ا •

 .وزارة الصحة •

 .وزارة الحكم المحلي •

 .وزارة الشباب والرياضة •



 148

 .سلطة المياه •

 .سلطة البيئة •

 .المجلس الفلسطيني للتنمية واألعمار •

 .محافظة جنين •

 .بلدية طمون •

من ممثلين عن الجهات السابقة الذكر   ) Steering Comity(يتم تشكيل لجنة توجيهية 
تكون مهمتها مراقبة وتنفيذ المراحل المختلفة محلي في البلدة إضافة إلى ممثلين عن المجتمع ال

  .للمخطط

   : الجدول الزمني:سادسا

لـذلك  ،  بسبب الحاجة إلى تمويل كبيـر     ،  من المستحيل تنفيذ المخطط في مرحلة واحدة        
، )خطة عشرية   ( يقترح الباحث تنفيذ المخطط على خمسة مراحل كل مرحلة تكون مدتها سنتين             

  . يوضح المراحل وما سيتم إنجازه في كل مرحلة) 61(م والجدول رق

  .الجدول الزمني لتنفيذ مخطط تطوير وتنمية الخدمات العامة في بلدة طمون :)61(جدول رقم 

ما سيتم إنجازه من الخدمات   المدة الزمنية   المرحلة 

  العامة

ما سيتم إنجازه من 

  المرافق العامة

حل مشكلة الصرف   حي من المستوى الرابعمركز ص  م2009–2007  المرحلة األولى
  * الصحي 

المرحلة (مدرستان أساسيتان   م2011–2009  المرحلة الثانية
  )األولى 

تنفيذ المرحلة األولى من 
  شبكة المياه

المرحلة (مدرستان أساسيتان   م 2013–2011  المرحلة الثالثة
  )األولى 

تنفيذ المرحلة الثانية من 
  شبكة المياه

+ ثالث مالعب + ثالث حدائق   م2015–2013  رابعةالمرحلة ال
  )مرحلة ثانية(مدرسة أساسية 

تنفيذ المرحلة الثالثة من 
  شبكة المياه

+ توسعة المسجد القديم + مسجد    م2017 – 2015  المرحلة الخامسة
  )مرحلة ثانية(مدرسة أساسية 

تنفيذ المرحلة الرابعة من 
  شبكة المياه
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ة الصرف الصحي في منطقة الدراسة كون هـذه المـشكلة عامـة             نظرا لصعوبة تنفيذ شبك   *  
  :وغالبية المدن الفلسطينية تعاني منها لذلك يقترح الباحث لحل هذه المشكلة

 .تفعيل القوانين ذات العالقة بإنشاء الحفر االمتصاصية •

 .مراقبة صهاريج النضح والتأكد من أنها تلتزم بالشروط الصحية •

لنضح يكون موقعها بعيد عن التجمع السكاني مـسافة ال          تخصيص منطقة لصرف مياه ا     •
ويراعي في تصميمها خفض التلوث الناشىء عن مياه النضح إلى اقـل            ،   كم 3تقل عن   

 .درجة ممكنة

وحتى تستطيع هذه المنشات تقديم خدماتها بكفاءة ال بد من تنفيذ مخطط أخر بموازاة هذا               
 الطرق االلتفافية للربط بين الطرق الـشعاعية        المخطط تكون الغاية منه شق اكبر قدر ممكن من        

  .من جميع جوانب المنطقة

  :ولتحقيق األهداف الواردة في المخطط فان الباحث يقترح

  : الخدمات التعليمية:أوال

،  إعادة توزيعها وزيادة مساحاتها وتـوفير العناصـر المختلفـة فيهـا            :رياض األطفال  .1
األراضي واألحواض للمواقع المقترحة    يوضح مساحة وأرقام قطع     ) 62(والجدول رقم   
 .لرياض األطفال
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  .مساحة وأرقام قطع األراضي واألحواض للمواقع المقترحة لرياض األطفال :)62(جدول رقم 

  رقم الحوض  رقم القطعة  المساحة  عدد األطفال رقم الروضة 
  12  49  2 م500-1000  100 - 50  1
  12  189  2 م500-1000  100 - 50  2
  5  76  2 م500-1000  100 – 50  3
  7  جذر البلد   2 م500-1000  100 - 50  4
  5  199  2 م500-1000  100 - 50  5
  10  28  2 م500-1000  100 - 50  6
  7  116  2 م500-1000  100 - 50  7

  .نطاق تأثير رياض األطفال حسب التوزيع المقترح) 17(كما توضح الخارطة رقم 

رغبة غالبية سكان منطقة الدراسة إلى وقـف         نظرا ل  :المدارس األساسية األولى لإلناث      .2
فان الباحث يقترح نقل المدرسـة األساسـية األولـى          ،  االختالط في المدارس األساسية   

واستغالل موقعها لزيادة المساحة غير المبنيـة       ،  للبنات إلى موقع أخر يوفر كفاءة أعلى      
 طمون المختلطة إلى    وتحويل مدرسة بنات  ،  للمدرسة األساسية الثانية للبنات بعد إزالتها     

وبناء مدرسة أخرى لإلناث في الرفيد بين البطة ومـراح          ،  مدرسة أساسية أولى للذكور   
وعليه فان  ،  وثالثة في جلمة البطمة لتلبية الطلب المتزايد نتيجة التطور العمراني         ،  أرشيد

توزيع ومساحة المدارس األساسية األولى للبنات يصبح كما هو موضح في الجدول رقم             
)63.( 

مساحة وأرقام قطع األراضي واألحواض للمواقع المقترحة للمدارس األساسية  :)63(جدول رقم 
   .األولى لإلناث

  رقم الحوض  رقم القطعة  المساحة  عدد الطالبات  رقم المدرسة 

الجزء الشمالي من   2 م4000   350-400  1
124/125/126  

5  

  7  44/45  2 م4000  350-400  2
  12  32  2 م4000  350-400  3
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نطاق تأثير المدارس األساسية األولـى للبنـات حـسب    ) 18(كما توضح الخارطة رقم     
  .التوزيع المقترح

يقترح الباحث بناء مدرسة أخرى وتحويل مدرسـة        : المدارس األساسية األولى للذكور    .3
لتلبية الطلب المتزايد وزيـادة نطـاق       ،  بنات طمون المختلطة إلى أساسية أولى للذكور      

يوضح مساحة وأرقام قطع األراضي واألحواض للمواقـع        ) 64(الجدول رقم   و،  التأثير
 .القائمة والمقترحة لهذه المدارس

مساحة وأرقام قطع األراضي واألحواض للمواقع القائمة والمقترحة للمدارس  :)64(جدول رقم 
   .األساسية األولى للذكور

  رقم الحوض  رقم القطعة  المساحة  عدد الطالب  رقم المدرسة 

  5  228  2 م4000  400 – 350  1
  11  168  2 م4000  400 – 350  2
  12   71  2 م5000   450 – 400  3

نطاق تأثير المدارس األساسية األولى للـذكور حـسب         ) 19(كما توضح الخارطة رقم     
  .التوزيع المقترح

يقترح الباحث بناء مدرسـة أخـرى لتلبيـة الطلـب            :المدارس األساسية الثانية لإلناث    .4
يوضح مساحة وأرقام قطع األراضي     ) 65(والجدول رقم   ،  د وزيادة نطاق التأثير   المتزاي

 .واألحواض للموقعين القائم والمقترح لهاتين المدرستين

مساحة وأرقام قطع األراضي واألحواض للموقعين القائم والمقترح للمدرستين  :)65(جدول رقم 
   .لإلناث) مرحلة ثانية(األساسيتين 

  رقم الحوض  رقم القطعة  المساحة   الطالباتعدد  رقم المدرسة 

  4  59  2 م3500   350 – 280  1
  7  63/64  2 م3500  350 – 280  2

لإلناث ) مرحلة ثانية (نطاق تأثير المدرستان األساسيتان     ) 20( كما توضح الخارطة رقم     
  .حسب التوزيع المقترح
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ـ    :المدارس األساسية الثانية للذكور    .5 رى لتلبيـة الطلـب   يقترح الباحث بناء مدرسـة أخ
يوضح مساحة وأرقام قطع األراضي     ) 66(والجدول رقم   ،  المتزايد وزيادة نطاق التأثير   

 .للموقعين القائم والمقترح لهاتين المدرستين واألحواض

مساحة وأرقام قطع األراضي واألحواض للموقعين القائم والمقترح للمدرستين  :)66(جدول رقم 
   .ذكورلل) مرحلة ثانية(األساسيتين 

  رقم الحوض  رقم القطعة  المساحة  عدد الطالب  رقم المدرسة 

  5  228  2 م3500  350 – 280  1
  12  23/24  2 م4000  350 – 280  2

) مرحلـة ثانيـة   (نطاق تأثير المدرستان األساسـيتان      ) 21( كما توضح الخارطة رقم     
  .للذكور حسب التوزيع المقترح

الرغم من أن مواقعها غير مطـابق للمعـايير          على   :المدارس الثانوية لإلناث والذكور    .6
إال أن الباحث نظرا لـضعف      ،  التخطيطية وعلى شارع فرعي بعيدا عن الكثافة السكانية       

الجدول رقم  .التمويل يقترح اإلبقاء على هذه المواقع مع ضرورة السعي لزيادة مساحاتها          
 لهـاتين   للمـوقعين القـائمين    يوضح مساحة وأرقام قطع األراضي واألحـواض      ) 67(

 .المدرستين

مساحة وأرقام قطع األراضي واألحواض للموقعين القائمين للمدرستين  :)67(جدول رقم 
   .الثانويتين  للذكور واإلناث

  رقم الحوض  رقم القطعة  المساحة  الطالبات/عدد الطالب  الجنس

  5  228  2 م4500  421 الثانوية للذكور
  4  60/61  2 م5500  515 الثانوية لإلناث

ا بان القسيم المقترح لجميع المدارس من حيث مستوى الصفوف فيها جاء منـسجما              علم
  ).32(و ) 13(مع النظام األول الوارد في الجدولين 

 لتلبية الطلب المتزايد على الخدمات الصحية يقتـرح الباحـث تطـوير             : الخدمات الصحية  :ثانيا
وإنشاء مركز صحي من    ) 2 م 600(العيادة الصحية القائمة ورفع مستواها بحيث تصبح مساحتها         
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مـع ضـرورة الـسعي      ،  المستوى الرابع وإعادة توزيع مواقع الصيدليات لزيادة نطاق تأثيرها        
بالتعاون مع المتنفذين وأصحاب القرار في اإلقليم الذي تشكل منطقة الدراسة جـزأ منـه لبنـاء          

) 68( والجدول رقـم   .م سرير لخدمة اإلقلي   100مستشفى بمساحة مناسبة وبعدد أسرة ال يقل عن         
  .يوضح مساحة وأرقام قطع األراضي واألحواض للمواقع المقترحة لهذه الخدمات

مساحة وأرقام قطع األراضي واألحواض للمواقع القائمة والمقترحة للمراكز  :)68(جدول رقم 
   .الصحية

  رقم الحوض  رقم القطعة  المساحة  رقم المركز  نوع الخدمة 

  7  جدر البلد  2 م600  1  المركز الصحي القديم
  12  48  2 م1400  2  المركز الصحي المقترح

نطاق تأثير المراكز الصحية في حين توضح الخارطة رقم         ) 22(وتوضح الخارطة رقم    
  .نطاق تأثير الصيدليات حسب التوزيع المقترح) 23(

لدراسـة إال    على الرغم من أن نطاق تأثير المساجد يغطي غالبية منطقة ا           : الخدمات الدينية  :ثالثا
على األقل  وبناء مسجد آخـر        ) 2 م 550(أن الباحث يقترح زيادة مساحة المسجد القديم لتصبح         

بكر الصديق قيـد    أبو  إضافة إلى مسجد    ،  البطة) 7(في وسط المجاورة رقم      ) 2 م 500(بمساحة  
يوضح مساحة وأرقام قطع األراضي واألحواض لمواقع المـساجد         ) 69(والجدول رقم ،  اإلنشاء

  .القائمة والمقترحة

  . مساحة وأرقام قطع األراضي واألحواض للمواقع القائمة والمقترحة للمساجد :)69(جدول رقم 
  رقم الحوض  رقم القطعة  2المساحة م  رقم المسجد  اسم المسجد 

  7  جدر البلد   550  1  الجامع القديم
  12  52   600  2  خالد بن الوليد
  7  جدر البلد   340  3  عمر بن الخطاب

  5  228   260  4  الشهيد 
  4  51   100  5  حذيفة بن اليمان
  12  199   370  6  عمار محاميد

  7  28   300  7  بكر الصديق ابو
  4  87   500  8  )البطة(
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  .نطاق تأثير المساجد حسب التوزيع المقترح) 24(وتوضح الخارطة رقم 

ذه الخدمة يقترح الباحـث      لسد الحاجة وتلبية الطلب المستقبلي على ه       : الخدمات الترفيهية  :بعاار
األولى تكون بالقرب من الموقع المقترح للمدرسة األساسية األولى لإلنـاث           ،  إنشاء ثالثة حدائق  

 ، والثانية بالقرب من الموقع المقترح للمدرسة األساسية األولى للذكور والثالثة في جلمة المـراح             
 لمواقع الحـدائق القائمـة      يوضح مساحة وأرقام قطع األراضي واألحواض     ) 70(والجدول رقم   

  .والمقترحة

   .مساحة وأرقام قطع األراضي واألحواض للمواقع القائمة والمقترحة للحدائق :)70(جدول رقم 
رقم   الموقع 

  الحديقة

رقم   رقم القطعة  المساحة

  الحوض

بالقرب من مدرسة بنات طمون 
  المختلطة

  11  141 2 م2000  1

 بالقرب من المدرسة األساسية األولى
  للذكور

  5  30 2 م2500  2

بالقرب من المدرسة األساسية األولى 
  لإلناث

  5 124/125/126 2 م2500  3

  7  118 2 م2500  4  جلمة المراح

  .نطاق تأثير الحدائق حسب التوزيع المقترح) 25(وتوضح الخارطة رقم 

مدرسة األول يكون بالقرب من الموقع المقترح لل      ،  كما يقترح الباحث إنشاء ثالثة مالعب     
األساسية األولى لإلناث والثاني بالقرب من الموقع المقترح للمدرسة األساسية الثانيـة للـذكور              

) 71(والجـدول رقـم      ،  والثالثة بالقرب من موقع مقترح أخر للمدرسة األساسية األولى لإلناث         
  .يوضح مساحة وأرقام قطع األراضي واألحواض لمواقع المالعب المقترحة
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   .مساحة وأرقام قطع األراضي واألحواض للمواقع المقترحة للمالعب :)71(جدول رقم 

  رقم الحوض  رقم القطعة   المساحة  رقم الملعب
  7  53  2 م4500  1
  12  9/10  2 م4500  2
  5  129/133  2 م4000  3

  .نطاق تأثير المالعب حسب التوزيع المقترح) 26(وتوضح الخارطة رقم 

، باحث تصميم مخطط لشبكة المياه وتنفيذه على أربعة مراحـل          يقترح ال  :المرافق العامة  :خامسا
واختيار موقع مناسب لتصريف مياه النضح وفق الشروط البيئية والصحية ويتضح ذلـك مـن               

  .)61(خالل ما ورد في الجدول رقم 

نظرا لعدم وجود مساحة كافية لبناء مركز بريد بحـسب المعـايير      : الخدمات البريديـة   :سادسا
فان الباحث يقترح استغالل مبنى بلدية طمون القديم كمقـر          ،  ي وسط منطقة الدراسة   التخطيطية ف 

توضح نطاق تأثير الخدمات    ) 27( والخارطة رقم    . تقريبا 2 م 150لمركز البريد والبالغة مساحته     
  .البريدية المقترحة في منطقة الدراسة

ة فان منطقة الدراسة بحاجة     حسب المعايير التخطيطي   : الخدمات الشرطية والدفاع المدني    :سابعا
مزود بسيارة إلطفاء الحريق يقام على قطعة ارض ال تقل مساحتها عن            إلى مركز للدفاع المدني     

ويكون هناك إمكانية لتطويره ليصبح      ) 7رقم الحوض   ،  110رقم القطعة المقترحة     ( 2 م 1000
كز أن يقدم خدماته بكفاءة     وحتى يستطيع هذا المر   ،  مركزا للشرطة والدفاع المدني معا بالمستقبل     

فمن الضرورة العمل على شق طريق التفافي يربط مختلف الطرق الشعاعية في جميـع أنحـاء                
توضح نطاق تأثير مركز خدمات الشرطة والدفاع المدني         ) 28( والخارطة رقم    .منطقة الدراسة 

  .المقترح في منطقة الدراسة
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   الثامنالفصل

  النتائج والتوصيات 

  :ائج الدراسة نت1.8

وجود ثالثة مستويات من    إلى  الدراسة   تتوصلل تحليل البيانات التي تم جمعها       من خال       
كثافة الخدمات العامة بالمقارنة مع الكثافة السكانية والعمرانية للمجاورات السكنية حسب التقسيم            

  :المقترح كما يلي

 عن ترتيب كثافـة     مجاورات يرتفع فيها ترتيب الكثافة السكانية والعمرانية       -1
  .الخدمات العامة وهي الرفيد والمشماس الشرقي وجلمة المراح

مجاورات يتكافأ فيها ترتيب الكثافة السكانية والعمرانية عن ترتيب كثافـة            -2
 .الخدمات العامة وهي جلمة البطمه والمشماس الغربي ومراح ارشيد

رتيـب كثافـة    مجاورات يقل فيها ترتيب الكثافة السكانية والعمرانية عن ت         -3
 .الخدمات العامة وهي البطه والجلمة الشرقية ووسط البلد

ويمكن التوصل إلى مجموعة من النتائج المصنفة حسب نوع الخدمات العامة على النحو               
  :التالي

  :الخدمات التعليمية: أوال

جميع المدارس بمختلف مستوياتها ال تلبـي المتطلبـات المـساحية حـسب المعـايير                .1
 .التخطيطية

طاق تأثير مواقع المدارس األساسية وخاصة األساسية األولى ال يغطي جميـع منطقـة            ن .2
 .الدراسة
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من أفراد عينة الدراسة ال يوافقون على االختالط فـي المـدارس األساسـية               % 76.6 .3
 .األولى

تعود الفروق بين توزيع الكثافة السكانية والعمرانية لمنطقة الدراسة وتوزيـع الخـدمات              .4
أي ال يوجد تأثير دال إحصائيا لتوزيع الـسكان علـى           ،  ها إلى عامل الصدفة   التعليمية في 

 .توزيع الخدمات التعليمية في منطقة الدراسة

  : الخدمات الصحية:ثانيا

ويعود ذلك إلى العالقة الوظيفية     ،  تتركز الخدمات الصحية في وسط البلد أو بالقرب منه         .1
رات على سبيل المثال تتخذ مواقـع       فالصيدليات والمختب ،  بين مختلف الخدمات الصحية   

 .قريبة من المراكز الصحية والعيادات الخاصة

 .منشات ومباني الخدمات الصحية ال تلبي المتطلبات المساحية حسب المعايير التخطيطية .2

 .نطاق تأثير الخدمات الصحية ال يغطي جميع منطقة الدراسة .3

مع ضـرورة   ،  راسة جزا منه  ضرورة توفر مستشفى يخدم اإلقليم الذي تشكل منطقة الد         .4
أن يكون ذلك متوافقا مع المعايير التخطيطية من حيث المساحة وعدد األسـرة وعـدد               

 .ونوع العيادات

تعود الفروق بين الكثافة السكانية والعمرانية لمنطقة الدراسة وتوزيع الخدمات الـصحية             .5
ن علـى الخـدمات   أي ال يوجد تأثير دال إحصائيا لتوزيع السكا  ،  فيها إلى عامل الصدفة   

 .الصحية في منطقة الدراسة

  :الخدمات الدينية :ثالثا

مساحات المساجد في منطقة الدراسة تلبي الحاجة وهي مقبولـة مـن حيـث المعـايير                 .1
 .التخطيطية
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 .نطاق تأثير مواقع المساجد يغطي غالبية منطقة الدراسة .2

وتوزيع الخـدمات الدينيـة     تعود الفروق بين الكثافة السكانية والعمرانية لمنطقة الدراسة          .3
 .إلى وجود داللة إحصائية وليس إلى عامل الصدفة

وغالبيتها يقع في الجهـة     ،  وجود عدد كبير من المقابر ذات مساحات صغيرة ومتوسطة         .4
 .الجنوبية والشرقية من منطقة الدراسة

ئقا وتشكل هذه المقابر عا   ،  وجود أربعة مقابر مغلقة في المجاورات السكنية األعلى كثافة         .5
 .أمام التنمية العمرانية لمنطقة الدراسة

  : الخدمات الترفيهية:رابعا

تعاني منطقة الدراسة من نقص شديد في الخدمات الترفيهية من حيث النوع والمتطلبات              .1
 .المساحية

 .نطاق تأثير ما هو متوفر من هذه الخدمات يغطي جزء قليل جدا من منطقة الدراسة .2

ن وتوزيع الخدمات الترفيهية ذات داللة إحـصائية وهـي          توجد عالقة بين توزيع السكا     .3
 .ضعيفة

  : خدمات النظافة:خامسا

على جميع المجاورات السكنية لمنطقة الدراسة      ) الحاويات  ( تتوزع أوعية جمع القمامة      .1
 .حسب التقسيم المقترح

 .نطاق تأثير هذه األوعية يغطي غالبية منازل منطقة الدراسة .2

فة السكانية والعمرانية لمنطقـة الدراسـة وتوزيـع الخـدمات            تعود الفروق بين الكثا    .3
 .الترفيهية إلى وجود داللة إحصائية وليس إلى عامل الصدفة
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  : المرافق العامة:سادسا

تعاني منطقة الدراسة من عدم توفر شبكة مياه وهذا يزيد من األعباء الماديـة للـسكان                 .1
توسط حاجة العائلـة مـن هـذه        وذلك بسبب ارتفاع تكلفة صهاريج المياه حيث يبلغ م        

علما أن هذا المعدل يشمل مياه      ،  ) شيقل   800(سنويا وبتكلفة مادية    )  10( الصهاريج  
 .االستخدام الزراعي لبعض العائالت

إذ تعتمد بشكل كلي على     ،  تعاني منطقة الدراسة من عدم وجود شبكة للصرف الصحي         .2
 تلوث الميـاه الـسطحية      :همهاوهذا يؤدي إلى نتائج خطيرة من أ      ،  الحفر االمتصاصية 

وانتشار األوبئة والـروائح    ،  وخلخلة أساسات المنازل نتيجة للرطوبة الزائدة     ،  والجوفية
 .الكريهة نتيجة لنضح هذه الحفر

وهذا يـؤدي إلـى     ،  تعاني منطقة الدراسة من عدم وجود شبكة لتصريف مياه األمطار          .3
أالماكن التي تقع تحـت أو      تجمع هذه المياه داخل ساحات بعض المساكن خصوصا في          

 .بالقرب من االنحدارات

 .يتوفر في منطقة الدراسة شبكة كهرباء بحالة جيدة .4

وتبلغ نسبة المساكن الموصولة بهـذه الـشبكة        ،  يتوفر في منطقة الدراسة شبكة للهاتف      .5
 .من مجموع العينات العشوائية الطبقية لمنطقة الدراسة % 56.8

  : التوصيات2.8

  :تقدم من نتائج فان الباحث يوصي بما يلي على ما ااعتماد

وضع خطة واضحة لتطوير وتنمية الخدمات التعليمية والـصحية والترفيهيـة تلتـزم              .1
 .بالمعايير التخطيطية من حيث المتطلبات المساحية

 .وإتباع أسس علمية لذلك، االبتعاد عن العفوية في اختيار مواقع الخدمات .2
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محطـة إطفـاء وفـق المعـايير        ،  يا مثل شعبة بريد   السعي لتوفير الخدمات الغائبة كل     .3
 .التخطيطية

ضرورة حل مشكلة الصرف الصحي بالسرعة القصوى وذلك للحد من اآلثار الـسلبية              .4
 .  على  الصحة والبيئة العامة

 .نقل المقابر المغلقة التي تشكل عائقا أمام التطور العمراني إلى مواقع أخرى مناسبة .5

 .مياه مع إمكانية تنفيذ ذلك على عدة مراحلالعمل من اجل توفير شبكة  .6

 .السعي لحل مشكلة صرف مياه األمطار خاصة في المواقع القريبة من االنحدارات .7

ضرورة شق اكبر قدر ممكن من الطرق االلتفافية للربط بين الطـرق الـشعاعية مـن            .8
 .   جميع جوانب منطقة الدراسة

سة في حال التوصل إلى حـل سياسـي         اخذ أعداد النازحون العائدون إلى منطقة الدرا       .9
 .بالحسبان عند وضع أي مخطط

إتباع أسس التخطيط اإلقليمي في توزيع الخدمات اإلقليمية خاصة الخدمات اإلدارية وان             .10
 .ال يتم تركيزها في موقع واحد

تحديد منطقة صناعية لتجميع الورش المختلفة وإبعادها عن مواقع الخدمات من جهة والحد              .11
 .التلوث من جهة أخرىمن الضجيج و
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  )5(ملحق رقم 

  مستوى الرضا حول الخدمات والمرافق العامة لدى سكان منطقة الدراسة 

مستوى الرضا   جيدة  مقبولة  سيئة  سيئة جدا

حول الخدمات 

  والمرافق العامة

النسبة   العدد

  المئوية

النسبة   العدد

  المئوية

النسبة   العدد

  المئوية

النسبة   العدد

  المئوية

   14  52  %30  114  %24  92  %32  122  المياه
  %65  248  %29  110   %5  18   %1  4  الكهرباء

   %4  18  %16  59  %34   130  %46  173  الصرف الصحي
  %44  167  %41  156   %7  26   %8  31  الهاتف
  %25  96  %43  162  %19  74  %13  48  الطرق

صرف مياه 

  األمطار

80  21%  137  36%  119  31%  44  12%  

  %35  132  %43  165  %15  55   %7  28  التعليمية
  %12  46  %34  131  %38  143  %16  60  الصحية
  %50  190  %39  147   %7  28   %4  15  الدينية

   %4  16  %19  71  %33  127  %44  166  الترفيهية
   %6  21  %43  166  %29  109  %22  84  اإلدارية
  %12  44  %46  176  %28  107  %14  53  عيةاالجتما
  %16  59  %47  182  %22  82  %15  57  النظافة
  %26  97  %51  195  %16  63   %7  25  النقل
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  )6(ملحق رقم 

  استبانة الدراسة

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  جامعة النجاح الوطنية 

  كلية الدراسات العليا 

  برنامج التخطيط الحضري واإلقليمي 

، ،  تهدف هذه االستبانة إلى إلقاء الضوء على الخصائص الديمغرافية و االقتصادية واالجتماعية للسكان               
علمـا أن   ،  راجين تعاونكم للحصول على أفضل النتـائج      ،  وسوف تستخدم هذه البيانات ألغراض أكاديمية بحتة      

   .النتائج لن تظهر أي أسماء أو معلومات شخصية
..........................................................................................................  

  : الخصائص الديمغرافية واالجتماعية واالقتصادية للسكان:القسم األول  -  أ 
  :اسم الحي

   أنثى -2 ذكر                            -1 رب األسرة  -1
  ...............                  .............. عمر رب األسرة     -2
   مطلق -4  أرمل               -3 أعزب         -2 متزوج        -1  : الحالة االجتماعية لرب األسرة-  3
 - 4  إعدادي             - 3 ابتدائي         -2 أمي             -1 :  المستوى التعليمي لرب األسرة-4

  ثانوي        
   دراسات عليا-7 جامعة          -6 معهد          -5                                              

 -4  إعدادي             -  3 ابتدائي         - 2 أمية            -1 :    المستوى التعليمي لربة األسرة-5
  ثانوي        

   دراسات عليا-7 جامعة          -6        معهد   -5                                              
  ....................              .  ما هو عمل رب األسرة ؟– 6
  ....................              .  ما هو عمل ربة األسرة ؟-  7
  ..... )(.......... عدد اإلناث .(.........)  عدد الذكور  .  (............. )   : عدد أفراد األسرة-8
  : عدد أفراد األسرة حسب الفئة العمرية-9

  العمر
  الجنس

  65اكبر من  65-25  24-19  18-13  12-6  5-4  4اقل من

                ذكور
                إناث

  : هل توافق على اختالط الصفوف األساسية بالمدارس لألعمار التالية– 10
    . ال أوافق نهائيا– 3وات        سن8 – 6 من – 2 سنوات        10 -6 من – 1         
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   ال -2 نعم                    -1 سنوات يذهبون إلى الروضة ؟  6-4 هل األطفال من -11
   غير ذلك  - 3 عدم توفر روضة قريبة من السكن   -2 اقتصادي     - 1  : إذا كانت اإلجابة ال فهل السبب-12
  .(.........) عدد العامالت من اإلناث (........)  من الذكور   عدد العاملين : عدد العاملين في األسرة– 13
   شيقل 1999  - 1000 من  -2 شيقل             1000 اقل من – 1 : معدل الدخل الشهري لألسرة-14

   شيقل 3000 أكثر من -4 شيقل      2999 – 2000 من – 3  
   موظف      -3 خارج الزراعة            العمل– 2 العمل بالزراعة           - 1   : مصدر الدخل-15

   غير ذلك -5 من الملكية                – 4                          
 ..........................................................................................................  

  : الخصائص العمرانية:  القسم الثاني-ب 
   غير ذلك - 3..........)   .قيمة اإليجار(  إيجار -2 ملك          -1  :لكية المسكن م-1
  .2م ........................: مساحة المسكن-2
  .2م..................... : مساحة القطعة المبني عليها-3
  .....................: عدد الغرف بالمسكن-4
  .م.           ...................: سنة البناء-5
  . ال -2 نعم                         -1 هل البناء مرخص ؟  -6
   زينكو-4 خرسانة        -3 طوب              - 2 حجر             -1 : مادة بناء المسكن -7
   . شقق-2  مستقل                           -1  : طبيعة المسكن -8
  ...      ............. : عدد الطوابق -9

   : سبب اختيارك لمكان السكن-10
   القرب من األقارب     -3 رخص األرض                - 2 رخص اإليجار              - 1     
  ............. غير ذلك حدده-6 القرب من العمل               -5 القرب من الخدمات         -4    
   التالية على أطراف البلدة ؟ هل تملك قطعة ارض في احد األحواض– 11

   المشماس   -4   جلمة المراح    -3             جلمة البطمة -2الجلمة الشرقية       - 1 
   المفقعة -8     مراح ارشيد-  7          )  الراس( الرفيد-6          البطة     -  5

........................................................................................................  
   :الخدمات والمرافق العامة:القسم الثالث -   ج

   شبكة عامة  -3 صهاريج       - 2 بئر جمع       - 1 : طريقة تزود المنزل بالمياه-1
   ماتور خاص -2 شبكة قطرية       -1 : طريقة تزود المنزل بالكهرباء-2
   شبكة صرف صحي -3 في العراء    -2 حفر امتصاصية   -1 :عادمة طريقة صرف المياه ال-3
  )حددها ( غير ذلك -3 عامل نظافة      - 2 حاويات     -1 : طريقة التخلص من النفايات-4
   ال  -2  نعم               -1 هل يوجد هاتف بالمنزل ؟   -5
   ال -2            نعم    -1 هل أنت منتسب إلى إحدى الجمعيات في البلدة ؟  -6
  .....................................ما اسم هذه الجمعية وما هو موقعها ؟،  إذا كانت اإلجابة نعم-7
  ........          ما هو معدل ثمن التنك؟......... . ما هو معدل عدد تنكات الماء التي تشتريها سنويا ؟– 8
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           .......ما هو معدل تكاليفه....... ها سنويا للحفرة االمتصاصية ؟ما هو معدل عدد مرات النضح التي تقوم ب– 9
  

   ما هي أهم المشاكل التي تواجه سكان هذا الحي برأيك من حيث توفر الخدمات العامة ؟-10
1-                                                         2-  
3-                                                         4-  

   ما هو مستوى الرضا عن المرافق العامة التالية ؟-11
  السبب  جيدة  مقبولة  سيئة  سيئة جدا  

            المياه
            الكهرباء

            صرف صحي
            هاتف
            طرق

صرف مياه 
  األمطار

          

  
  ما هو مستوى الرضا عن الخدمات العامة التالية ؟-12

  السبب  جيدة  مقبولة  ةسيئ  سيئة جدا  
            التعليمية
            الصحية
            الدينية
            الترفيهية
            اإلدارية
            االجتماعية
           )البيئية(خدمات النظافة

            خدمات النقل
  

  .  رتب الخدمات والمرافق العامة التالية حسب اولويات ضرورة توافرها بالنسبة لك–13
   مسجد-                 ، مدرسة ثانوية،  أساسيةمدرسة،  روضة-    
  مالعب ، حديقة عامة،  حديقة لألطفال-                                              ،   مركز صحي-    
   شبكة صرف صحي - شبكة مياه                                                    -    
   خطوط هاتف -                                   شبكة كهرباء               -    
  شبكة لتصريف مياه األمطار- الطرق                                                         -    

  



 190

  

  )7(ملحق رقم 

  استبانة الخدمات العامة

  استبانة المراكز الصحية

  ............................................. التعريف                اسم المركز-1 
  ............................ .                              الجهة المشرفة على المركز

  .....................................                             تاريخ افتتاح المركز
  .................................. البيانات الجغرافية     اسم الحي-2

  .................................     رقم  الشارع
  ....................... البيانات العمرانية     عدد الطوابق-3

  .....................                            مساحة المركز
  .........................                            عدد الغرف

  ........................                     ملكية المبنى       
  ................... البيانات الصحية   عدد التخصصات-4

  .........................                           عدد األسرة
  .........................                           عدد الغرف

  ..............       عدد األطباء العاملون                    
  ......................                           عدد أطباء األطفال

  ...............                           عدد أطباء أمراض جلدية
  ...............                            عدد أطباء أمراض نسائية

  .......... مسالك بولية عدد أطباء أمراض  
  ............... عدد أطباء أمراض األنف واألذن والحنجرة  
  ................ عدد أطباء أمراض العظام  
  ................. عدد أطباء أمراض العيون  
  .......................... عدد أطباء األسنان  
  ....................... عدد أطباء األعصاب  
  .....................وجد مختبر طبي هل ي  
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  ....................    عدد الفنيون بالمختبر  
  .......................   هل يوجد قسم أشعة     

  ..........................  عدد فنيو االشغة  
  ............................  عدد الممرضون  
  ...............................  عدد القابالت  
  .............هل هناك ما يوجد لتأهيل ذوي االحتياجات الخاصة  
  ............................ عدد المختصين لذلك  

  ..................                                     هل يوجد قسم لرعاية األمومة والطفولة
  ..................................                                      عدد المختصين

  ...............................                                      هل يوجد صيدلية
  ...................................عدد الصيادلة  
  ..................... هل يوجد سيارات إسعاف  

  ........................عدد سيارات اإلسعاف  
  .مساء........... .صباحا وحتى الساعة.......... . أوقات الدوام اليومي من الساعة– 5      
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  استبانة المختبرات الخاصة

  
  ......................................   اسم المختبر: البيانات التعريفية-1

  ............... ..............                          الجهة المشرفة عليه 
  ..................................تاريخ االفتتاح          

  .............................. البيانات الجغرافية     اسم الحي-2
  ...........................رقم  الشارع  
  ............................ اسم المبنى  
  ...........................رقم الطابق  

  ......................... . البيانات العمرانية       المساحة-3
  ...................... .  عدد الغرف  

   ال- نعم               - هل تتعامل  مع تأمين وزارة الصحة ؟   – 4
     ال- نعم               - ها تتعامل مع التأمين الصحي الخاص ؟ – 5
  .مساء........... .صباحا وحتى الساعة.......... .ومي من الساعة أوقات الدوام الي– - 6
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  استبانة الصيدليات

  ......................................          اسم الصيدلية: البيانات التعريفية-1
  ............................ .                                    الجهة المشرفة عليها 

  ..................................يخ االفتتاح        تار  
  .............................. البيانات الجغرافية           اسم الحي-2

  ...........................  رقم  الشارع  
  ............................   اسم المبنى  
  ...........................  رقم الطابق  

  ......................... .بيانات العمرانية           المساحة ال-3
  ...................... .   عدد الغرف  

   ال- نعم               - هل تتعامل  مع تأمين وزارة الصحة ؟   – 4
     ال- نعم               - ها تتعامل مع التأمين الصحي الخاص ؟ – 5
  .مساء........... .صباحا وحتى الساعة.......... . الساعة أوقات الدوام اليومي من– 6
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  استبانة العيادات الخاصة

  ............................................. التعريف                اسم العيادة-1
  ............................ .                            الجهة المشرفة على العيادة

  .....................................                            تاريخ افتتاح العيادة
  .................................. البيانات الجغرافية     اسم الحي-2

  .................................رقم  الشارع
  ...................................                          اسم المبنى
  ...................................                          رقم الطابق

  ....................... البيانات العمرانية     عدد الطوابق-3
  .....................                           مساحة العيادة
  .........................                          عدد الغرف
  ........................                          ملكية المبنى
  ..........................                         نوع المبنى

  ............ البيانات الصحية     عدد األطباء العاملون-4
  ...................عدد التخصصات  
  ...................نوع التخصصات  

  .مساء.. .......صباحا وحتى الساعة.... ..... أوقات الدوام اليومي من الساعة– 5            
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  استبانة رياض األطفال

  ...................................        اسم الروضة: البيانات التعريفية-1
  .................. .......                                    الجهة المشرفة عليها 

  .............................تاريخ افتتاح الروضة  
  ................ م 2006/2007عدد األطفال للعام   

  .............................. البيانات الجغرافية          اسم الحي-2
  ........................... رقم  الشارع  
  ............................  اسم المبنى  

  ......................... . البيانات العمرانية          مساحة األرض اإلجمالية -3
  ............................. مساحة األرض المبنية  
  ............................. عدد الصفوف            

  ...........................                              مساحة الصف       
  .............................. عدد الغرف اإلجمالية  
  ............................ عدد الطوابق              
  ............................ملكية المبنى               
  ...................................تاريخ البناء       

  .......... .            هل التصميم يراعي ذوي االحتياجات الخاصة                  
  ...........          هل تتوفر معدات السالمة في الروضة 

  .......           إذا كانت اإلجابة نعم فما هي
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  استبانة المدارس

  ...................................          اسم المدرسة: البيانات التعريفية-
  .................. .......                                    الجهة المشرفة عليها 

  .............................تاريخ افتتاح المدرسة  
  إناث /  ذكور :نوع المدرسة  
  ....................................مرحلة التدريس  
  ................ م 2006/2007عدد الطالب للعام   

  .............................. البيانات الجغرافية        اسم الحي-2
  ...........................رقم  الشارع  
  ............................ اسم المبنى  

  ......................... . البيانات العمرانية    مساحة األرض اإلجمالية -3
  .............................مساحة األرض المبنية  
  .............................عدد الصفوف            

  ................................                             مساحة الصف          
  ..............................عدد الغرف اإلجمالية  
  ............................عدد الطوابق              
  ..............................تاريخ البناء              
  ............................ملكية المبنى              

   ال - نعم                 - هل تتوفر معدات السالمة في المدرسة ؟  – 4
  .......            .......................... إذا كانت اإلجابة نعم فما هي هذه المعدات ؟– 5
  . ال- نعم           - هل تصميم المدرسة يراعي ذوي االحتياجات الخاصة ؟ – 6
  

  



 197

  استبانة المساجد

  ..............................      اسم المسجد      : البيانات التعريفية-1
  ........ .................                                 الجهة المشرفة عليه 

  .............................تاريخ االفتتاح          
  .............................. البيانات الجغرافية         اسم الحي-2

  ...........................رقم  الشارع  
  .............................مساحة البناء   البيانات العمرانية    -3

  ............................عدد الطوابق                                  
  ............................تاريخ البناء     

  ................. البيانات اإلدارية    عدد الموظفين في المسجد-4
  ..........                         األنشطة التي تمارس في المسجد

  ...................اقة االستيعابية للمسجد                        الط
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  استبانة الجمعيات والنوادي

  ..............................النادي/    اسم الجمعية: البيانات التعريفية-1
  .................. .......                                 الجهة المشرفة عليها   

  .............................تاريخ االفتتاح      
  .............................. البيانات الجغرافية          اسم الحي-2
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Abstract 
 

This study is concerned with the distribution and spatial planning of 

different public services in the Palestinian Town of Tammoun as an attempt 

to deal with the improper distribution of these services in the town, as it is 

the case in most of other Palestinian towns and localities, in addition to the 

absence of spatial planning regulations according to the related population 

size and density. 
 

The major aim of this thesis is to analyze and evaluate the current situation 

of public services in Tammoun Town in terms of their distribution and 

suitability, and their relationships with population and physical density in 

each neighbourhood unit with reference to the planning regulations of these 

services. Moreover, it aimed at determining the priorities of physical 

development in the town during the coming period. 
 

To achieve this aim, the concepts concerning urban planning, planning of 

public services as well as the concepts of Geographic Information Systems 

(GIS) and applications in planning were studied. The methodology of the 

thesis was mainly based on both the descriptive and analytical methods as 

well as on the results of the physical survey of population and public 

services in the town using the GIS and software of Statistical Package of 



 c

Social Sciences (SPSS). 
 

The results of the study have indicated that Tammoun suffers from the lack 

of basic services like education, health and recreation. Also, it indicated 

that most of the public services were improperly distributed without 

considering the population densities and planning regulations. 

 

The study has recommended the necessity of preparing a well defined plan 

for the distribution of public services in Tammoun according to the 

planning regulations and based on the current and future distribution, size, 

and density of the town’s population. 


