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أو بحثية أخرى. وأن حقوق النشر محفوظة  لقب عممي أو بحثي لدى أي مؤسسة تعميمية
 فمسطين- مجامعة اإلسالمية غزةل
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 ممخص الدراسة
تناكلت الدراسة كاقع الخدمات الدينية في محافظة غزة، كالتي تعد مف الدراسات الجغرافية 

الخدمات الدينية مف خالؿ التعرؼ عمى جغرافية الخدمات كمدل  الحديثة، حيث أبرزت دراسة
أهميتها بالنسبة لمسكاف، كالتعرؼ عمى أنكاعها كتكزيعها كمدل تطبيؽ المعايير التخطيطية 
الدكلية في المنشآت الدينية لمحافظة غزة، ككذلؾ دراسة العكامؿ الطبيعية كالبشرية كالتي تؤثر 

 دينية فيها.عمى إنشاء كتكزيع الخدمات ال
هدفت الدراسة إلى معرفة تكزيع الخدمات الدينية جغرافيان، كمدل تكفر اإلمكانيات الالزمة 
لمنشآت الخدمات الدينية، كالتعرؼ عمى أهـ المحددات الهندسية كالمعمارية المؤثرة في منشآت 

 الخدمات الدينية، مع إظهار أهـ المشكالت التي تكاجه الخدمات الدينية.
الدراسة عمى العديد مف المناهج، المنهج االقميمي، كالمنهج التاريخي، كالمنهج اعتمدت 
، إلى جانب استخداـ بعض مف المقاييس الجغرافية اإلحصائية لمعرفة نهج التحميميالكصفي، كالم

( كهك One Sample T-Testنتائج تحميؿ العينات، مثؿ استخداـ االختبار االحصائي )
 لقياس الكزف النسبي بيف المتغيرات. ( لعينة كاحدة(Tإختبار

تكصمت الدراسة إلى كجكد قصكر كخمؿ كاضحيف في التكزيع المكاني لمخدمات الدينية، 
براز األحياء التي ظهر فيها التكزيع العشكائي باستخداـ العديد مف أساليب التكزيع المكاني،  كا 

اجد، كتبيف أف العديد مف الخدمات كالتي مف خاللها تـ التعرؼ عمى أفضؿ األحياء إنتشاران لممس
بينيت دكف الرجكع إلى المعايير التخطيطية، ككذلؾ تبيف أف منطقة الدراسة بحاجة إلى إنشاء 

 العديد مف مراكز التحفيظ الدينية كالمدارس الشرعية.
كفي ضكء النتائج تكصي الدراسة بمتابعة الخدمات الدينية بشكؿ أفضؿ مما هك عميه، 

نشاء قاعدة  بيانات تحتكم عمى جميع الخدمات الدينية، ككذلؾ إنشاء كحدة خاصة بنظـ كا 
تباع المعايير التخطيطية الدكلية عند إنشاء أم خدمة دينية، كالعمؿ عمى  المعمكمات الجغرافية، كا 

 اتباع نمط معمارم مكحد لمنشآت الخدمات الدينية. 
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Abstract 

The study addressed the reality of religious services in Gaza strip, which is one of the 

modern geographical studies, where it was highlighted by identifying the geography 

of services and it’s importance for the population to be familiar with it’s types, 

distribution and the extent of the application of international planning standards in 

religious facilities of Gaza governorate, As well as study the natural and human 

factors that affect the creation and distribution of religious services in Gaza 

governorate. 

The study aimed to recognize the distribution of religious services geographically, and 

the extent of necessary potentials for religious services facilities, and identify the most 

important determinants of engineering and architectural influential in religious 

services facilities, showing the most important problems facing religious services.  

The study depended on many curriculums, include: regional, historical, and 

descriptive, analytical, beside to using some of statistical geographical measures to 

know results of analysis samples, as using the statistical test ( one sample T – Test ) 

which is (T) for one sample to measure the relative weight between variables.  

The study found that there are clear shortcomings and defects in the spatial 

distribution of religious services, and to shed light on the neighborhoods hit by the 

randomization using many spatial distribution methods which have been used to 

identify the best neighborhoods prevalent mosques, and have found that many 

services built without reference to planning standards, As well, the study shows that 

the region needs to create many religious memorization centers and Islamic schools. 

In light of the results the study recommends pursuing religious services better than it 

is, and establish a database of all religious services, as well as create a special unit of 

Geographical Information Systems (GIS), and follow the international planning 

standards when creating any religious service, and work to follow a unified 

architectural style for religious services facilities.  
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هَُكْى َوَرُسونُهُ ﴿  ًَ ُ َع هُوا فََسيََرى َّللاه ًَ َوقُِم اْع

 ٌَ ْؤِيُُو ًُ  ﴾ َواْن

 [011 :التوبة] 
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 إهداء

 ... أُمً........لـى مـن أنارت دربــــً وطزٌقً إ

 .. أبً.............نيب اجبعــانين ووقف أىل من إ

 احلبٍبة سوجيت ...ىل شزٌكة حٍاتً ورفٍقة دربًإ

 . ابين منصىر........ .من قليب ..ة ٌىل من هى قطعإ

 .. ابنيت دانا...... .......ىل من هً نىر عٍين .إ

 .إخىتً وأخىاتً.....ىل من هم سندي وعشوتً..إ

 صدقائًأ ............... نيب مناجبىل من وقف إ

 هؤالء أهدي حبثً هذا ىلإ

 الكزٌمه لىجه أسأل اهلل العظٍم أن جيعله خالصاً

 

 

 الباحث                                                                                           

 عبد الكريم الجدبه
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 شُكز وتقدٌز
يَرَ  عِْمَتكَيَا تِيكِي  أَعْيَمْتيَل َعوَي ي َوَعوَيد َوتِِيَ  ي  ﴿بسـ ا القائؿ في محكـ التنزيؿ         ْْ ْْ َأ َربِّ َأْوزِْعنِي  َأ
ْْ أَ   [91:النمؿ ] ﴾َا ِف  ِعَباِدَك تِصياِِِحينَ ْعَتَل َصاًِِحا تَيْ َضاَه َوَأْدِخْوِن  ِبَ ْحَتكِ َوَأ

الحمد المناف، كالصالة كالسالـ عمى خيػر األنػاـ محمػد بػف عبػد ا، سػيد المرسػميف كخػاتـ       
لى، كيسر لي إنجاز يف الطاهريف، بعد أف كفقني ا سبحانه كتعايالنبييف كعمى آله كصحبه الطيب

هذا البحث، أرجك مف ا العمػي القػدير أف ينفػع بػه االسػالـ كالمسػمميف كأف يجعمػه خالصػان لكجهػه 
الكػػريـ، فػػ نني أتقػػدـ بخػػالص الشػػكر كالتقػػدير لمجامعػػة أالسػػالمية، التػػي طالمػػا كانػػت منػػارة لمعمػػـ 

 كالعمماء.
ــو لػػدكتكر/أتقػػدـ بالشػػكر الخػػالص الػػى مشػػرفي الفاضػػؿ، سػػعادة ا       ــوزي ســعيد الجدب كالػػذم ف

 تفضؿ مشككران باإلشراؼ عمى هذا البحث.

يميف عضػكم لجنػة المناقشػة كػؿ مػفك الػدكتكر/ كالتقدير إلى أستاذٌم الكػر بالشكر  ـكما أتقد
حفظهمػػا ا، لتفضػػمهما بمناقشػػة هػػذ   عبــد ال ــادر ابــراىيم حمــادكالػػدكتكر/  اشــرف حســن شــ فة

ثرائها بما هك م  فيد؛ إلخراجها عمى الكجه المطمكب، فجزاهـ ا خير الجزاء.الرسالة كا 
كمػػا كيطيػػب لػػي أف أتقػػدـ بالشػػكر الجزيػػؿ الػػى جميػػع مػػف قػػدـ لػػي المسػػاعدة فػػي إتمػػاـ هػػذ  

 الرسالة كخصكصان أعضاء الهيئة التدريسية في قسـ الجغرافيا.
لمػػا قدمػػه مػػف  ،ا حفظػػه ا كرعػػ رائــد احمــد صــالحةلػػى الػػدكتكر/ إكأتكجػػه بالشػػكر كالتقػػدير 

ــراىيم الجدبــوجهػػد منيػػر فػػي هػػذ  الرسػػالة، ككػػذلؾ الشػػكر مكصػػكؿ لمػػدكتكر/  كالػػذم قػػاـ  أحمــد اب
ـــو ســـمرةأصػػػدقائي األعػػػزاء االسػػػتاذ/ مشػػػككران بالمراجعػػػة كالتػػػدقيؽ المغػػػكم، كال انسػػػى  ، اشـــرف اب

لؾ االخػكة فػي ، ككػذخالـد ابـو مسـاعدكاالسػتاذ/ ,بـالل الغـا، كاالسػتاذ /وائـل ابـو حجـركاالستاذ /
كزارة االكقاؼ كالشؤكف الدينية لما قدمك  لي في إنجاز هذا العمؿ عمػى أفضػؿ كجػه، فمكػـ خػالص 

     الشكر كالتقدير، كالشكر اكالن كأخيران  سبحانه كتعالى كالذم كفقني في إتماـ هذ  الرسالة. 
 الكريـ منصكر الجدبهعبد  /الباحث
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 الفصل األول
  اإلطار العام لمدراسة

 م دمة: 0.0
طػػػكر كالتقػػػدـ عػػػد تطػػػكر مسػػػتكل الخػػػدمات معيػػػاران جيػػػدان لمقيػػػاس كالحكػػػـ عمػػػى مسػػػتكل التيي 

ألف عالقػػػة الػػػربط تتصػػػؿ بتمػػػؾ المسػػػتكل مػػػػف  ،منطقػػػة فػػػي العػػػالـ ةيػػػأالحضػػػارم الػػػذم تشػػػهد  
 الخدمات.

( التػػى تمثػػؿ الجػػزء األكثػػر أهميػػة فػػي Community Cervices) فالخػػدمات المجتمعيػػة
كانػػة كبيػػرة فػي حيػػاة السػػكاف بفعػؿ مػػا تقدمػػه مػف تسػػهيالت ذات تمػػاس قطػاع الخػػدمات العامػة بم

كالتى تتصؿ بػالمجتمع مػف حيػث  ،تطكر مؤسساتهـ المدنيةمباشر بحاجات السكاف اليكمية كفي 
 . يمكف ألم مجتمع االستغناء عنهاتركيبه ككظائفه المختمفة بالشكؿ الذم ال
البشرية  الكياناتحتاجها تعية البارزة التى الخدمات المجتمتيعد الخدمات الدينية مف مراكز 

ختالؼ االركحية اليكميػة بػ أمكرهـحتاجها السكاف لممارسة ي ، لككنها مف الخدمات التىالمعاصرة
ـ لشػػػعائرهـ ، كتسػػػاهـ هػػػذ  المؤسسػػػات فػػػي تركػػػز السػػػكاف مػػػف خػػػالؿ ممارسػػػتهديػػػانهـ كعقائػػػدهـأ

 .الدينية بصكرة جماعية
نقاذ االمة مف إف الخدمات الدينية لها الد كر البالغ في تنشئة االجياؿ كفؽ المنهج السميـ كا 

بناء الشعكب العربيػة خاصػة بعػد النقمػة النكعيػة أكالمنكرات التي دمرت الكثير مف  كحؿ الشبهات
كز الدينيػة افالمساجد كالمدارس كالمر  ،سالمية كالعربيةمة اإلكاكبته األفي التقدـ التكنكلكجي الذم 

صػػالح المجتمعػػات عمػػى مػػر العصػػكر التاريخيػػة مػػف عصػػر النبػػكة كمػػف بعػػدهـ لهػػا دكرهػػا فػػي إ
 .    لى يكمنا هذاإكمف ثـ العثمانييف الخمفاء كالصحابة الكراـ حتى المماليؾ 

رهػا فػي أم مجػاؿ الخدمات الدينية كاحدة مف أهـ الخدمات العامة التى ال بد مف تكف كتعد
ببنػػاء المسػػتقبؿ كتحقيػػؽ النهضػػة  مباشػػران  بط ارتباطػػان إذ أف هػػذا المجػػاؿ مػػرت ،مػػف مجػػاالت الحيػػاة

 ،جتمػاعي كالثقػػافيرتبػاط مباشػر بػػالكاقع السياسػي كاالقتصػادم كاالإلمػا لػػه مػف  ،يػة الشػاممةكالتنم
نتشار هذا المجاؿ بشكؿ أكبر كأكسع مما هك عميه مف أجؿ تسريع عجمػة التقػدـ إلذلؾ ال بد مف 
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ألف مقيػػػػاس درجػػػػة تقػػػػدـ كتحضػػػػر الشػػػػعكب العربيػػػػة  ،إسػػػػالمي متقػػػػدـكاالزدهػػػػار نحػػػػك مجتمػػػػع 
 .فيها السالمية مرتبط بتكفير كنمك الخدمات الدينيةكا  

مػف المكاضػيع المهمػة التػي  ،ف دراسة الخدمات الدينية في محافظة غػزةأكمما ال شؾ فيه 
مػػف  ةمرحمػػة خطيػػر خاصػػة كأنهػػا تػػأتي فػػي  ،لبػػاحثيف الكلػػكج كالخػػكض فػػي غمارهػػايتعػػيف عمػػى ا

الػدكؿ العربيػة  غمػبأبيػر فػي بشػكؿ ك فكػار المعاديػة لألديػافحيػث انتشػار األ ،الزمػافهذا مراحؿ 
 .ع الكثير مف الشباب في المجتمعاتكالتى كانت سببان رئيسيان في ضيا ،كاإلسالمية

 مشكمة الدراسة  6.0
 الخػػدمات الدينيػػة مػػف الخػػدمات المهمػػة جػػدان نظػػران لمػػا تمثمػػه المعتقػػدات الدينيػػة مػػفتعتبػػر 

أهميػػة كبيػػرة فػػي حيػػاة األفػػراد كالجماعػػات، كنظػػران لمػػا تمثمػػه هػػذ  الخػػدمات مػػف أهميػػة كبيػػرة فػػي 
فمسػػطيف عامػػة كفػػي منطقػػة الدراسػػة عمػػى كجػػه الخصػػكص، كتػػأتي هػػذ  الدراسػػة لتسػػميط الضػػكء 

 عمى هذا القطاع الخدماتي الهاـ، كيمكف تحديد مشكمة الدراسة في السؤاؿ الرئيسي التاليك
؟ كينبثػػؽ عػػف هػػذا السػػؤاؿ مجمكعػػة مػػف االسػػئة لخػػدمات الدينيػػة فػػي محافظػػة غػػزة مػػا كاقػػع ا -

 الفرعية عمى النحك التاليك
 ما كاقع التكزيع المكاني لمخدمات الدينية في منطقة الدراسة؟  -ُ
 ما مدل كفاية ككفائة الخدمات الدينية كالحاجة لها حسب معيار السكاف؟    -ِ
المعمػارم كالهندسػي لمخػدمات الدينيػة فػي محافظػة  مػا هػي العكامػؿ المػؤثرة فػي التصػميـ  -ّ

 غزة؟
المساجد المحمية بشكؿ كبير كاإلفتقار إلى المساجد نتشار إلى إما هي العكامؿ التي أدت  -ْ

 حافظة غزة؟الجامعة بالمعنى الحقيقي في م
 ما أهـ العكامؿ الطبيعية كالبشرية المؤثرة في الخدمات الدينية في محافظة غزة؟ -ٓ

 الدراسة أىمية 4.0
 الكثيػػريف رغػػػـ أنػػػهأغفمػػػه  جغرافػػي كدينػػػي هػػاـمكضػػػكع ل فػػػي تناكلهػػاتكمػػف أهميػػػة الدراسػػة 

النقػاط  فػيهميػة الدراسػة أتحديد كمف ي، كما ك كالمسيحييف في محافظة غزة يخص كاقع المسمميف
 كالرئيسية التالية
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فػي التكزيػع تطػكير المجػاؿ التخطيطػي كالهندسػي  طػارإإف دراسة الخدمات الدينية تػأتي فػي  .ُ
 المنتظـ لمخدمات الدينية في المحافظة.

عمػػػػى كجػػػػه  منطقػػػػة الدراسػػػػةكفػػػػي  التػػػػي تناكلػػػػت هػػػػذا المجػػػػاؿ بشػػػػكؿ عػػػػاـ،قمػػػػة الدراسػػػػات  .ِ
 .الخصكص

 .سجاـ الخدمات الدينية لدل السكافكمدل إن فة السكانية الزائدة في المحافظة،الكثا .ّ
ينيػػػػػة بالخػػػػػدمات المسػػػػػيحية الد سػػػػػالمية كالمسػػػػػاجد كالمػػػػػدارسمقارنػػػػػة الخػػػػػدمات الدينيػػػػػة اإل .ْ

 .كالكنائس
  إثراء المكتبة العربية بمثؿ هذ  الدراسات التي تفيد الباحثيف كالدارسيف. .ٓ

 الدراسة  أىداف 3.0
 كالعديد مف األهداؼ كمنها لى تحقيؽإتهدؼ هذ  الدراسة 

 دراسة التكزيع المكاني لمخدمات الدينية في منطقة الدراسة كأسباب التبايف فيه. .ُ
 تعرؼ عمى المساجد التي تشغمها الخدمات الدينية في منطقة الدراسة.ال .ِ
التعػػػػرؼ عمػػػػى الكفػػػػاءة الكظيفيػػػػة لمخػػػػدمات الدينيػػػػة فػػػػي منطقػػػػة الدراسػػػػة بحسػػػػب المعيػػػػارييف  .ّ

 السكاني كالمساحي لبياف مدل الكفاءة أك العجز فيها. 
 .كتقييـ كاقعها غزة محافظةتطكر الخدمات الدينية في  التعرؼ عمى .ْ
ألحيػػػػاء كدراسػػػػتها مقارنػػػػةن فػػػػي ا كهػػػػي المسػػػػاجد ط الضػػػػكء عمػػػػى أهػػػػـ الخػػػػدمات الدينيػػػػةتسػػػػمي .ٓ

 األخرل.  بالخدمات

 الدراسةفرضيات  1.0
 فقد تـ صياغة الفرضيات اآلتيةك ،مف أجؿ تحقيؽ أهداؼ الدراسة

 كبيف التكزيع النسبي لمسكاف. التكزيع الجغرافي لمخدمات الدينيةتكجد عالقة بيف  -ُ
  ف تكفير اإلمكانيات المادية كبيف زيادة حجـ الخدمات الدينية.تكجد عالقة بي -ِ
تكجد عالقة بيف المحػددات الهندسػية كالمعماريػة لمخػدمات الدينيػة كبػيف تطبيقهػا فػي منشػآت  -ّ

 الخدمات الدينية.
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 المشكالت التي تكاجه الخدمات الدينية كبيف معاناة السكاف المخدكميف.  د عالقة بيف تكج -ْ
 .    تكاجد الخدمات الدينية كبيف عامؿ الصدفة في إنشائها جد عالقة بيفتك  -ٓ

 الدراسة مبررات  2.0
ختيػػار مكضػػكع الدراسػػة كالتػػي جػػاءت عمػػى النحػػك هنػػاؾ عػػدد مػػف العكامػػؿ سػػاهمت فػػي ا

 -التاليك
تسػػميط الضػػكء عمػػى الخػػدمات الدينيػػة كالتػػي تعتبػػر مػػف أهػػـ الخػػدمات المكجػػكدة فػػي منطقػػة  -ُ

 الدراسة.
 لتي تناكلت هذا المكضكع الديني بدراسة جغرافية.قمة الدراسات ا -ِ
 .هذ  الدراسات لمبحث في مثؿرغبة الطالب  -ّ

 منط ة الدراسة  3.0
ة لممحافظػػػػػات الجنكبيػػػػػة ألراضػػػػػي السػػػػػمطة محافظػػػػػة غػػػػػزة مػػػػػف المحافظػػػػػات الرئيسػػػػػ دتعػػػػػ
ة كتشتمؿ محافظة غػز  ،حيث تتنكع في تركيبها السكاني بيف الحضر كالريؼ كالمخيـ ،الفمسطينية

ينػػة كمد ،كمػػا كتضػػـ مدينػػة المغراقػػة ،عمػػى مدينػػة غػػزة التػػى تعتبػػر بمثابػػة العاصػػمة االداريػػة لهػػا
أم مػػػا  ،ِكػػػـ (ْ.ِٕ)كتبمػػػغ مسػػػاحة المحافظػػػة  ،كمخػػػيـ الشػػػاط  ،كقريػػػة جحػػػر الػػػديؾ ،الزهػػػراء
 .مف مساحة المحافظات الجنكبية (%ّ.َِ)نسبتة 

 منيجية الدراسة 4.0
لػى تػى كػاف لهػا األثػر الكبيػر لمكصػكؿ إمنػاهج المختمفػة كالترتكز الدراسػة عمػى عػدد مػف ال

 فمنهاك ،النتائج كالتكصيات
 :المنيج اإلقميمي -ُ

تنػػػػاكؿ هػػػػذا المػػػػنهج منطقػػػػة الدراسػػػػة، إلبػػػػراز المالمػػػػح العامػػػػة إلقمػػػػيـ محافظػػػػة غػػػػزة كدراسػػػػة 
 الخصائص اإلقميمية لممحافظة.
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 كالمنيج التاريخي -ِ
نتشػػػار الخػػػدمات إطبيعػػػة ككيفيػػػة لدراسػػػة تػػػاريخي ال التسمسػػػؿ سػػػردلي إعتمػػػد  الباحػػػث كالػػػذم

 .(ـَُِٓ) حتى عاـ الدينية في محافظة غزة 
 كالمنيج الوصفي -ّ

ص إلعطػػػػػاء كصػػػػػؼ شػػػػػامؿ لعناصػػػػػر التغيػػػػػر السػػػػػكاني كالخصػػػػػائهػػػػػذا المػػػػػنهج سػػػػػتخدـ ا 
 .الديمكغرافية لسكاف محافظة غزة

 ك المنيج التحميمي -ْ
التػى تػـ الحصػكؿ عميهػا مػف  ،جمػع البيانػاتالمنهج التحميمي في تحميػؿ  عمىعتمد الباحث ا

كمػػا اسػتخدـ هػػذا المػنهج فػػي تحميػؿ االسػػتبانة لعينػة الدراسػػة كالػػذم  ،خػالؿ الدراسػػة الميدانيػة
 .بشكؿ معمؽ كبالتفصيؿ ساهـ في دراستها

 معالجة البيانات  5.0
دكر  تػػـ االعتمػػاد فػػي معالجػػة البيانػػات كتحميمهػػا عمػػى العديػػد مػػف البػػرامج كالتػػى كػػاف لهػػا

 أساسي في إخراج النتائج لمدراسة كمف هذ  البرامجك
إلنتػػػاج ( خػػػاص بػػػنظـ المعمكمػػػات الجغرافيػػػة ِ.َُ( إصػػػدار)Arc Map GIS) برنػػػامج -ُ

 الدراسة.الخرائط كرسـ صكرة عف منطقة 
( لتكضػػػيح النتػػػائج مػػػف خػػػالؿ الرسػػػكمات َُِٔ) ( إصػػػدارMicrosoft Excel) برنػػػامج -ِ

 جداكؿ المدخمة مسبقا في البرنامج.كاألشكاؿ البيانية مف خالؿ ال
( كهك برنامج Statistical Package For Social Science- SPSS) برنامج اإلحصاء -ّ

 الحزمة االحصائية لمعمكـ االجتماعية.

 مصطمحات الدراسة 01.0
  الخدمات 

هػػي مجمكعػػة مػػف الفعاليػػات التػػي تسػػتهدؼ إشػػباع الحاجػػات البشػػرية بشػػكؿ مباشػػر كغيػػر 
ؤدم إلػػػى انتػػػاج سػػػمع بصػػػكرة مباشػػػرة، كيػػػتـ اسػػػتهالكها اك اإلسػػػتفادة منهػػػا مػػػف قبػػػؿ مباشػػػر كال تػػػ
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أك بػالمعني المتعػارؼ عميػة كػؿ مػا  (ُ)السكاف، كتتػكلى إدارتهػا كتقػديمها الدكلػة أك بعػض األفػراد.
تقدمػػػة الدكلػػػة أك أم جهػػػػة خاصػػػة مػػػف )مؤسسػػػػات كأفػػػراد( فػػػي سػػػػبيؿ تمبيػػػة إحتياجػػػات السػػػػكاف 

 المجاالت.األساسية كفي جميع 
  الخدمات الدينية 

الجكامػع، ك إف مظاهر النشاط الديني  تتمثؿ في المؤسسات الدينيػة التػى تشػمؿ )المسػاجد، 
 الكنػػػػػائسك ، كمراكػػػػػز التحفػػػػػيظالمػػػػػدارس الدينيػػػػػة، ك  كالمعاهػػػػػد الدينيػػػػػة، المقامػػػػػات،ك ، اتالمصػػػػػم ك 

جتماعيػػة ( كتقػػاـ هػػذ  المؤسسػػات ألغػػراض دينيػػةكمدارسػػها ة الفػػرائض التعبديػػة كتأديػػ كتعميميػػة كا 
ت الدينية كحمقػات قامة النشاطات االجتماعية المتصمة بالديف كالدفف كالمأتـ كالحفالإضافة الى إ

كتمػػػارس هػػذ  النشػػػاطات فػػي المبػػػانى المخصصػػة لمشػػػعائر الدينيػػة الخاصػػػة  (ِ).الػػدركس الدينيػػة
بكافػػة أنكاعهػػا  المسػػاجد هػػيمػػاكف العبػػادة أف  االخػػرل، كبالنسػػبة لممسػػمميف فػػ بالمسػػمميف كاألديػػاف

 كأحجامها بينما يمارس المسيحيكف شعائرهـ كطقكسهـ في الكنائس المسيحية.
 المسجد  

، كبالفتح جبهة الرجؿ عندما يكػكف فػي الكسر اسـ لمكاف السجكدعمى كزف مفعؿ ب كوالمسجد لغ
ف جيـ ككسرها المكاف الذم يسجد فيهالسجكد، كالمسجد بفتح ال ، تهر الكسراش، ككالهما جائز كا 

 (ّ).د سجكدان إذا كضع جبهته عمى االرضكهك مف سج
د فيػه فهػك مسػجد كػؿ مكػاف يتعبػ كقاؿ الزركشػي ك فهك المكاف المخصص لمصالة،المسجد شرعاً 

طىهيػػكرنا... )لقكلػػه ،رض هػػك مسػػجد أمك كػػؿ مكضػػع مػػف األ ٍسػػًجدنا كى ًعمىػػٍت ًلػػي اىأٍلىٍرضي مى  (ْ)(كىجي
ك الخاليػػا السػػكنية كيعمػػؿ عمػػى تػػكفير الخػػدمات عػػات المسػػاكف ألمسػػجد بأنػػه نػػكاة تجمكيصػػنؼ ا
 .الدينية لها

 
 

                                                           

 (ْص) GISالتحميؿ المكاني لتكزيع الجكامع في مدينة سكراف باستخداـ نظـ المعمكمات الجغرافية ،( الركاندزم (ُ
 .(ٓص) GISالتحميؿ المكاني لتكزيع الجكامع في مدينة سكراف باستخداـ نظـ المعمكمات الجغرافية ،الركاندزم ( (ِ

 ( ََّصالقامكس المحيط ) ،( آبادم(ّ
 [.ِّٓ رقـ الحديث ُِْ/ّ-ٓالمساجد كمكاضع الصالة،  / بابصحيح مسمـالنيسابكرم، مسمـك ]( (ْ
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 :الجامع 
الجامع هك مسجد تقاـ فيه صالة الجمعة كالعيديف، كيعتكؼ فيه الناس عمى حديث رسكؿ 

اًمعو إكىالى )...  ا  د، ، كما أنه يككف المكضع الذم تقاـ فيه الحػدك (ُ)(ٍعًتكىاؼى ًإالا ًفي مىٍسًجدو جى
كمركػػػز يمتقػػػي كيجتمػػػع فيػػػه النػػػاس، كيتبػػػادلكف فيػػػه قضػػػاياهـ كمنػػػافعهـ، كيتشػػػاكركف فػػػي أمػػػكرهـ 

 (ِ)العامة كغيرها.
 المصمى: 

ماكف المخصصة لمصالة في أماكف العمؿ كالػدكائر الحككميػة كغيرهػا، كالفػرؽ بػيف هي األ
رضػها، كالغالػب هذ  كبيف المسجد أف المسجد كقفت أرضه لممسػجد، كتمػؾ المصػميات لػـ تكقػؼ أ

جد مػػػف حيػػػث حرمػػػة مكػػػث أنهػػػا ال تقػػػاـ فيهػػػا الصػػػمكات الخمػػػس كمهػػػا، كهػػػي ال تأخػػػذ حكػػػـ المسػػػ
 .كصالة ركعتيف عند الدخكؿ ،فيها ابةالحائض كالجن

 الكنيسة: 
تعنػػي كػػذلؾ تجمػػع المسػػيحييف الػػذيف يشػػترككف  كمػػا ،هػػي مكػػاف العبػػادة لمديانػػة المسػػيحية

كفػػي البدايػػة كانػػت المنػػازؿ الخاصػػة تسػػتعمؿ  طائفػػة معينػػة،لبػػنفس العقائػػد فتكػػكف بػػذلؾ مرادفػػة 
، لممارسػة الطقػكس المسػيحية )الكنػائس( األماكف المخصصة إلى أف تـ تكفير ،لمعبادة المسيحية

كتعػػػرؼ الكنيسػػػة بأنهػػػا مكػػػاف لمصػػػالة كاجتمػػػاع المسػػػيحييف إلعػػػالء اسػػػـ ا كتمجيػػػد  كاعتػػػراؼ 
 (4.)الكاحد خالؽ كمبدع كؿ الكائنات  اإلنساف بضعفه البشرم كاجالؿ قدرة ا

  

                                                           

 [.ِّْٕرقـ الحديثّْْ/َٖباب المعتكؼ يعكد المريض، / أبي داكدسنف السجستاني أبي داكدك ]( (ُ
 .(ََُِ-ْ-ُْ) أحكاـ المساجد كمكاضع الصالة ،( مركز الفتكلِ)

 (.ْْٕصاالب يكسؼ جبراف سعادة ) ،مؤتمر تجميات حركة التاريخ في مدينة نابمس ،( جامعة النجاح الكطنية(ّ
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  مصادر الدراسة 00.0
الباحػػث عمػػى مجمكعػػة مػػف المصػػػادر لمحصػػكؿ عمػػى المعمكمػػات الالزمػػة لمدراسػػػة إعتمػػد 

 كهيك
 الكتب تـ االعتماد عمى المصادر المكتبية بشكؿ كبير مف خالؿ كةيالمكتب صادرم .ُ

كالرسائؿ  ،كاألبحاث المحكمة ،مسيحيةكالكتب الدينية االسالمية كال ،الجغرافية المتنكعة
 .الجامعية ذات العالقة بمكضكع الدراسة

 تتمثؿ فيكك  كالمؤسسات الرسمية مصادر .ِ
 محافظة غزة. –كزارة األكقاؼ كالشؤكف الدينية  -
 محافظة غزة. –كزرة السياحة كاآلثار -
 سمطة الحكـ المحمي. -
 الجهاز المركزم لإلحصاء الفمسطيني. -
 بمدية غزة. -
إعتمد الباحث عمى المقابالت الشخصية مع عدد مف المسئكليف في  كالميدانية المصادر .ّ

 ،كقاـ الباحث بزيارة العديد مف المؤسسات التابعة لكزارة األكقاؼ ،مجاؿ الخدمات الدينية
كقاـ بجمع البيانات كالمعمكمات الخاصة باإلستبانة مف خالؿ الزيارة الميدانية لعدد مف 

 .المساجد
منها مكاقع  ،مف المكاقع االلكتركنية إعتمد الباحث عمى العديد لكترونية:المصادر ال  .ْ

 كالمؤسسات. ،كالكزارات ،الجامعات بالخارج

 الدراسات الساب ة 06.0
الخدمات الدينية توزيعيا المكاني ( بعنوان:"م6103) سممان مغامس عبود دراسة .0

 "وكفاءتيا الوظيفية في مدينة البصرة
الخدمات الدينية في مدينة البصرة مف خالؿ تكزيعها المكاني ككفاءتها  اسةتناكلت الدر         

الكظيفية، كالتي هدفت الى دراسة التكزيع المكاني كالجغرافي لمخدمات الدينية كأسباب التبايف 
فيه، كالمساحة التي تشغمها ككفاءتها الكظيفية بحسب المعياريف السكاني )حاجة السكاف مف 
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لدينية ( كالمساحي )حاجة المشمكليف مف المساحة الدينية( لبياف مدل الكفاءة اعداد المؤسسات ا
اك العجز فيها، اذ تمثمت هذ  الخدمات الدينية في مدينة البصرة بمجمكعة مف المؤسسات منها 
المساجد كالجكامع كالحسينيات كالكنائس كالمقابر، كالذم إمتد عمرها الزمني بعمر المدينة ألنها 

ت التي ارتبطت بالسكاف منذ القدـ، كاعتمدت الدراسة عمى المنهجيف الكصفي مف الخدما
كالتحميمي لممقارنة بيف ما متكفر منها كالحاجة الفعمية كفؽ المعايير المحمية لتقصي تبايف 

 التكزيع السكاني كعالقته بالخدمات الدينية في مدينة البصرة.   
الخدمات الدينية في ( بعنوان:"م6103) راسة فؤاد عبداهلل محمد, ورافد موسى حسوند .6

 "مدينة الديوانية توزيعيا الجغرافي وكفاءتيا الوظيفية
الخدمات الدينية في مدينة الديكانية بداسة تكزيعها الجغرافي ككفاءتها  تناكلت الدراسة      

بالمساجد الكظيفية، كالتي هدفت إلى التعرؼ عمى كاقع التكزيع الجغرافي لمخدمات الدينية ممثمة 
كالجكامع كالكنائس كالمقابر كالحسينيات، كقد اعتمدت عمى عدد مف المناهج منها المنهج 

(، كذلؾ GISالكصفي كالمنهج الكمي التحميمي إلى جانب استخدامها نظـ المعمكمات الجغرافية )
استخداـ بعض األساليب االحصائية مثؿ معامؿ االرتباط كمعامؿ اإلنحدار الخطي، كتكصمت 

 لدراسةالى كجكد قصكر كخمؿ كاضحيف في لتكزيع المكاني لمخدمات الدينية في المدينة.     ا
( بعنوان:"التوزيع الجغرافي لممساجد بمدينة مكـة المكرمـة م6104) دراسة سماح الحازمي .4

 دراسة في جغرافية الخدمات"  
فػػػػي جغرافيػػػػة دراسػػػػة  ،تناكلػػػػت الدراسػػػػة التكزيػػػػع الجغرافػػػػي لممسػػػػاجد بمدينػػػػة مكػػػػة المكرمػػػػة

لػػػى تحميػػػؿ التكزيػػػع الجغرافػػػي لممسػػػاجد بمختمػػػؼ أنكاعهػػػا فػػػي قطاعػػػات إهػػػدفت  كالتػػػي ،الخػػػدمات
، كتحديػد جكانػب مات الدينية في مدينة مكة المكرمػةاء مدينة مكة المكرمة، كتقييـ كاقع الخدكأحي

ميػػؿ كاعتمػػدت الدراسػػة عمػػى عػػدد مػػف المنػػاهج منهػػا المػػنهج الكصػػفي كمػػنهج التح، افيهػػالػػنقص 
 .في الدراسة أساسيالمكاني كالمنهج التشخيصي بشكؿ 

ــة  (م6104) دراســة عمــر الروانــدزي .3 ــي مدين ــع الجوامــع ف ــاني لتوزي ــل المك بعنوان:"التحمي
 "GISسوران باستخدام نظم المعمومات الجغرافية 

 تناكلت الدراسة التحميؿ المكاني لتكزيع الجكامع في مدينة سكراف باستخداـ نظـ المعمكمات
كالكشػؼ  ـ لتكزيػع الجكامػع فػي مدينػة سػكراف،لػى تقيػيـ الكضػع القػائإالتػى تهػدؼ  GISالجغرافية 
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كاعتمػػػدت الدراسػػػة فػػػي منهجيهػػػا بشػػػكؿ ، عػػػف أكجػػػه الخمػػػؿ كتحديػػػد جكانػػػب الػػػنقص فػػػي التكزيػػػع
الجكامع بنيت في منطقة  أفبينت نتائج الدراسة ك  ،الكصفي كالنهج التحميمي المنهج عمى أساسي
نػػة ككػػؿ، السػػكنية عمػػى الػػرغـ مػػف ضػػركرة بنائػػه عمػػى مسػػتكل المدي األحيػػاءعمػػى مسػػتكل الدراسػة 

كأكصػػت  ،فػػي المدينػػة دادهاأعػػالزيػػادة الكبيػػرة فػػي  إلػػىكيشػػير ذلػػؾ  كفػػؽ المؤشػػرات التخطيطيػػة،
منطقػة الدراسػة  أحيػاء أكثريػةبنػاء الجكامػع فػي  إجػازات إعطاء  يقاؼبالجهات المختصة  الدراسة

 .الكاقعة في قمب المدينة األحياءالمدينة كباألخص  حياءأالكثير مف  لكجكد فائض في
( بعنوان:"أثر التصميم العمراني عمى تفعيل دور المساجد في م6101دراسة زياد شحادة ) .1

   "GISقطاع غزة باستخدام نظم المعمومات الجغرافية 
اع غػزة باسػتخداـ تناكلت الدراسة أثر التصػميـ العمرانػي عمػى تفعيػؿ دكر المسػاجد فػي قطػ

شكيؿ النسيج العمرانػي إحياء دكر المسجد في ت إلىكالتي تهدؼ  GISنظـ المعمكمات الجغرافية 
كتصػػػكيب بكصػػػمة تصػػػميـ كتخطػػػيط المسػػػاجد فػػػي مدينػػػة غػػػزة مػػػف أجػػػؿ إكسػػػاب  كاالجتمػػػاعي،

ع مػف كزيادة التكاصمية المجتمعيػة بينػه كبػيف أفػراد المجتمػ ،في نفكس المسمميف  األهميةالمسجد 
يجػػػاد  مصػػػميات، إلػػػىخػػػالؿ تكزيػػػع مػػػنظـ لممسػػػاجد أك تحكيمهػػػا  المناسػػػبة  األمػػػاكفأك تكسػػػيعها كا 

كاعتمػػدت الدراسػػة عمػػى عػػدد مػػف األراضػػي، ؽ اسػػتعماالت إلنشػػاء مسػػاجد مسػػتقبمية ضػػمف نطػػا
كأشػػارت نتػػائج الدراسػػة ، ، كالمػػنهج التحميمػػياإلحصػػائينهج كالمػػ ،المنػػاهج منهػػا المػػنهج التػػاريخي

أك طريقػػػة بنائػػػه أك  ،طابعػػػه المعمػػػارم أكشػػػكؿ المسػػػجد  إلػػػى اإلسػػػالميةرؽ الشػػػريعة طػػػـ تتانػػػه لػػػ
عمى غػرار مسػجد ، كلكػف المسػمميف  ببناء مساجدنا كلـ يأمرنا النبي محمد  ،المكاد المستخدمة

 إلػػػىكأكصػػػت الدراسػػػة ، كها إلنشػػػاء مسػػػاجد حديثػػػة كمعاصػػػرةكسػػػخر  ،سػػػتكعبكا كظائفػػػه كأهدافػػػها
لمػػا  األمزجػػةكعػػدـ التغييػػر العشػػكائي فيهػػا حسػػب  صػػر المسػػجد كالمحافظػػة عميهػػا،ـ بعنااالهتمػػا
 .ألجمهاكجدت  التيمف تغيير لمفكرة  تسببه

تخطيط استعمالت األرض الدينية في ( بعنوان:"م6113) رياض كاظم الجميمي دراسة .2
 "المركز الت ميدي لمدينة كربالء

ض الدينية لمدينية كربالء كالتي هدفت إلى كضع تخطيط استعماالت االر تناكلت الدراسة        
استراتيجية حضرية تسعى لتنظيـ استعماالت االرض الدينية مكانيان كخدميان في أرض المركز، 
كتنميتها كظيفيان مف خالؿ دراسة طبيعة المؤشرات الحضرية المؤثرة في هذا االستعماؿ، 
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بط المكاني بينه كبيف استعماالت ارض كمحاكلة كشؼ اآلثار السمبية لعممية التفاعؿ كالترا
المركز، كتكصمت الدراسة بأف التكزيع المكاني لالستعماالت االرض الحضرية في المركز لـ 

%( مف أرض المركز، فقد ِ.ِتأتي بالشكؿ الذم يخدـ االستعماؿ الديني الذم يحتؿ مساحة )
لمركز كالذم شكؿ كاف االستعماؿ السكني هك االستعماؿ المهميف عمى أغمب مناطؽ ا

%( منه مما ال يفسح المجاؿ الكافي لمخدمات الدينية كالخدمات المكممة لها أف ّ.ٖٖنسبته)
 تأخذ دكرها الكظيفي في المنطقة المركزية. 

 بعنوان "توزيع الخدمات العامة وتخطيطيا في بمدة طمون م(6113دراسة كفاح عبداهلل ) .3
 ("GISات الجغرافية ))محافظة طوباس( بالستعانة بنظم المعموم

لػػػى ات العامػػػة كتخطيطهػػػا فػػػي بمػػػدة طمػػػكف، كالتػػػى هػػػدفت إتناكلػػػت الدراسػػػة تكزيػػػع الخػػػدم 
تحميػػػؿ كتقيػػػيـ كاقػػػع الخػػػدمات العامػػػة فػػػي البمػػػدة مػػػف خػػػالؿ تكزيعهػػػا ككفائتهػػػا كمقارنتهػػػا بالكثافػػػة 

طيػػػػة لهػػػػذ  لمعػػػػايير التخطيلػػػػى امجػػػػاكرة سػػػػكنية فػػػػي البمػػػػدة بػػػػالرجكع إالسػػػػكانية كالعمرانيػػػػة لكػػػػؿ 
ؿ الفتػػػػرة الزمنيػػػػة لػػػػى تحديػػػػد أكلكيػػػػات التنميػػػػة العمرانيػػػػة فػػػػي البمػػػػدة خػػػػالالخػػػػدامات، باالضػػػػافة إ

لػػى نتػػائج المسػػح ة عمػػى المنهجػػيف الكصػػفي كالتحميمػػي، باالضػػافة إكاعتمػػدت الدراسػػ المسػػتقبمية،
نظـ سػػػػتعانة بػػػػكذلػػػػؾ مػػػػف خػػػػالؿ اال سػػػػكاف كالخػػػػدامات العامػػػػة فػػػػي البمػػػػدة،الميػػػػداني كالعمرانػػػػي لم
، كأشػػارت  SPSSزمػػة االحصػػائية لمعمػػكـ االجتماعيػػةكبرنػػامج الر  ، GISالمعمكمػات الجغرافيػػة

 لتعميمػػة كالصػػحية ككػػذلؾ الترفيهيػػة،لػػى أف بمػػدة طمػػكف تعػػاني مػػف نقػػص فػػي الخػػدمات االدراسػػة إ
 ة،كانية كمعايير التخطيط المعتمدكأف معظـ الخدمات المتكفرة تـ تكزيعها دكف مراعاة الكثافة الس

كأكصػت الدراسػة بضػركرة كضػع خطػػة كاضػحة لتطػكير كتنميػة الخػػدمات العامػة فػي البمػدة كالتػػى 
 .ة لمسكاف خالؿ الفترة المستقبميةتراعي تكزيع السكاف في البمدة كالزيادة المستقبم
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 الفصل الثاني
 لمنط ة الدراسة ة والبشريةالخصائص الطبيعي

 الخصائص الطبيعية والبشرية 0.6
سػكاء عمػى   ،نشأت أعرؽ الحضارات القديمة عمى تربة طينية فيضية تغمكها الميا  الػكفيرة

 فأنهػار جنػكب شػرؽ أسػيا أك فػي كديػا كحػكؿ سػهكؿ ،ك بيف جنبات دجمػة كالفػراتأضفاؼ النيؿ 
عمػػػى  األمػػػافبخيراتهػػػا كمنحتػػػه  اإلنسػػػاففأمػػػدت  ،ؿ المنػػػاطؽ الممطػػػرة كػػػاليمف كالشػػػاـجبػػػا لكذر 

 (ُ).يد العمراف الشامخ مقاكمان الزمفالنبات كش زرعغذائه ف
 ،فػػػي مصػػػر األهرامػػػاتأرضػػػنا فمسػػػطيف قامػػػت حضػػػارة عاصػػػرة ككاكبػػػت بنػػػاء  لكفػػػكؽ ثػػػر 

مراكػػػز نشػػػأت  أكديتهػػػاكهنػػػا فػػػي غػػػزة كفػػػكؽ رباهػػػا كضػػػفاؼ  ،كالبػػػابمييف كاآلشػػػككريف فػػػي العػػػراؽ
، فالجغرافيا جغرافيتها نستقرئ أفكمما يمزمنا قبؿ صنع تاريخها  ،ية كاكبت حضارة مصرستيطانإ

 أسػػرارهاغػػزة لهػػا  محافظػػةك ، ؿ تكجهػػه كتقػػكد التػػاريخ بػػ أحػػداثتنسػػج  التػػيبأرضػػها كسػػمائها هػػي 
تقػكؿ  التػيكمناقضػة كػؿ النظريػات  ، عاشت حية منذ كالدتها كلػـ تمػتلـ تندثر قط فهي ،الفريدة

نػدثرت حقػا بعػض المػدف السػاحمية فػي فمسػػطيف إ، لقػػد يعػيش ثػـ يمػكت الحػينػة كالكػائف مديالف إ
إال مدينػػة غػػزة اسػػتمرت خالػػدة فػػي  ،كيافػػا كحيفػػا كعسػػقالف كالمجػػدؿ كرفػػح ،فػػي حػػيف مػػف الزمػػاف

تضػح فػي ؟ السر يامدكف عمى مر العصكر فما هك السرالص أهمهامكضعها كمكقعها لـ يهجرها 
كمكقعها كببسػاطة تضاريسػها اك صػعكبتها سػرض المعطاء بمكضػعها أنها دراسة ركافد الصمكد أ

 (ِ)باستقرارها اك زلزالها كالسماء بحرارتها كمائها هذ  جميعا تمنحها البقاء كاالستقرار.

 عن محافظة غزة: لمحة تاريخية 0.0.6
ر مػر العصػك  فمنها ما هػك أثػرم قػديـ البنػاء بنيػت عمػى ،تحتضف فمسطيف كثيران مف المدف

تاريخيػػة  محافظػػةغػػزة  محافظػػةك  ،بجمالهػػا الحػػديث تشػػيدتكمنهػػا مػػدف  ،متفاكتػػةكبأحقػػاب زمنيػػة 
مف القركف أك كليػدة عصػر مػف  في عرفها التاريخ فهي ليست بنت قر الت ماكفقديمة مف أقدـ األ

نما هػي بنػت  عػرؽ المػدف أيقػة العصػكر القائمػة كمهػا كهػي مػف المنصػرمة كرف األجيػاؿالعصكر كا 
                                                           

 .(ِِص) ( المبيض، غزة كقطاعها(ُ
 .(ِّص) غزة كقطاعها المبيض، ((ِ
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غػػػزة العديػػػد مػػػف  حافظػػػةكلقػػػد شػػػهدت م ،الثالثػػػة قبػػػؿ المػػػيالد األلػػػؼناهػػػا الكنعػػػانيكف فػػػي التػػػي ب
كقػد  ،اإلسػالـكالبابمية كالفارسية كالركمانية كأخيران  كاألشكريةالحضارات منها الكنعانية كالفرعكنية 

 انيػكف)غػزة أك غػزة هاشػـ( كالعبر  فسماها العرب ،بتبديؿ األمـ التي صارعتها حافظةمتبدؿ اسـ ال
)عزاتػػي( كلكػػف احتفظػػت باسػػمها  )غػػازاتكا( كاآلشػػكريكف )هزانػػي( كالمصػػريكف )عػػزة( كالكنعػػانيكف

  (ُ). العربي التي ما زالت تحممه حتى هذا التاريخ تأكيدا لعركبتها كأصمها
غزة طمعان في خيراتها كمكقعها الطبيعي ككقكعها عمى أهػـ  حافظةعمى م األمـكقد تكالت 
لمفتػػػرات االسػػػتعمارية  حافظػػػةكتعرضػػػت الم ،مصػػػر كبػػػالد الشػػػاـ الكاصػػػمة بػػػيفالطػػػرؽ التجاريػػػة 

كمػػػف ذلػػػؾ مػػػا تعرضػػػت لػػػه  ،كالحاضػػػر الماضػػػيالسػػػابقة كالمتالحقػػػة كالتػػػي هػػػدفت لقطػػػع جػػػذكر 
ككذلؾ أثر مركر نابميكف بكنابرت فيها في طريقه لمسيطرة  ،مف آثار الحركب الصميبية حافظةالم

ثػػػـ بفضػػػؿ الرجػػػاؿ  كذلػػػؾ بفضػػػؿ ا أكالن  ،بجيشػػػه الظػػػالـ مػػػان كالػػػذم عػػػاد مهزك  عمػػػى مدينػػػة عكػػػا
األبطػػػاؿ الػػػذيف لػػػـ يتهػػػاكنكا لحظػػػة كاحػػػدة فػػػي صػػػدهـ لهػػػذ  الحممػػػة الشرسػػػة عمػػػى أرض اإلسػػػراء 

ككػذلؾ  ،كالتى كاف مف نتائجها تخريب العديد مػف الخػدمات الدينيػة فػي محافظػة غػزة(ِ)كالمعراج.
  هدـ كحرؽ عدد كبير مف آثارها الدينية.

  :موقع الفمكي والجغرافيال 6.0.6
 شػرقان كدائػرة عػرض( 30 46 35 0ك0 35 42 35) طػكؿغػزة بػيف خطػي  حافظػةتقػع م

كتبمػػغ مسػػاحتها  ،جنػػكب غػػرب فمسػػطيف التاريخيػػة ،شػػماالن ( 0 41.66 32ك 0 18.54 32)
 أعمػىكمػا تضػـ  ،مػف مسػاحة قطػاع غػزة (%َِ) كتستحكذ عمػى مػا نسػبته ،2كـ(ْ.ِٕ) حكالي
كمػف الشػرؽ  ،كيحدها مف الغرب البحػر المتكسػط (ّ)(35%سكاف بيف مدف القطاع بنسبة ) نسبة

 شػػػكؿ رقػػػـ  ،محافظػػػة ديػػػر الػػػبمحكمػػػف الجنػػػكب  ،محافظػػػة شػػػماؿ غػػػزةكمػػػف الشػػػماؿ  ،خػػػط الهدنػػػة
 .(ُ.ِ) عشر حيان جدكؿ رقـسبعة مف  محافظة غزةكتتككف  ،(ُ.ِ)

                                                           

 (.ُّص) قصة مدينة غزة ،رشيد (ُ)
 (.َُِص) اتحاؼ االعزة في تاريخ غزة ،(الطباعِ)

المكانية لمخصائص الميكركبيكلكجية لميا  الشبكة المنزلية في أحياء مدينة صياـ، التباينات المكانية  ((ّ
 (.ُِ)صغزة
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 محافظة غزة"منط ة الدراسة " :(6.0) شكل

 (م6101 الطمس الفني, -, وزارة التخطيط والتعاون الدوليعمى بيانات عتماداً لباحث إعداد اإصدر: الم)
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  م (6101)اء مدينة غزة حسب الت سيم الجديدأحي :(6.0) جدول
 المساحة بالدكنـ عدد السكاف حياءاأل الرقـ

 1029 51000 الشيخ رضوان  0

 2219 15000 الشيخ عجمين 6

 2044 58000 النصر 4

 813 44000 الشاطئمخيم  3

 2898 41500 التفاح  1

 2430 52000 الدرج 2

 2762 36650 جديدةلا 3

 3151 َََْٓ التركمان 4

 11329 78000 الزيتون 5

 1516 36000 الصبرة 01

 2379 37000 الرمال الشمالى  00

 2754 26000 الرمال الجنوبي 06

 794 58000 تل اليوى 04

 َْٓٗ ََِّٓ يدة الشرقيةلجدا 03

 ََّٕ َََّٔ التركمان الشرقي 01

 711 3640 مدينة العودة)الم وسي(  02

 701 27500 البمدة ال ديمة 03

 32.041 233.231 المجموع

 (م6101, غزةأحياء ومناطق محافظة  ت سيم ,: بمدية غزةالمصدر)
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 العوامل الطبيعية لمحافظة غزة .0
 المناخ: 0.0

 ،كالمػػدف السػػاحمية الفمسػػطينية ،القطػػاع محافظػػات منػػاخ كبػػاقيغػػزة  افظػػةحيعتبػػر منػػاخ م
 .ه جاؼ حار صيفا داف  ممطر شتاءن يتميز بأن كالذمتتبع مناخ البحر المتكسط  التيك 
 الحرارة :أ

كمنػػاخ سػػاحؿ  الصػػحراكم الجػػاؼ النقػػببػػيف منػػاخ  نتقاليػػةإمنطقػػة منطقػػة الدراسػػة  عتبػػرت
 ت درجػػػات الحػػرارة اليكميػػػة مػػػا بػػػيفحيػػػث تتػػراكح معػػػدال ،لرطػػػبكشػػبه ا البحػػر المتكسػػػط المعتػػػدؿ

( الػػى ُٕكتتػػراكح درجػػات الحػػرارة العميػػا فػػي الصػػيؼ بػػيف ) (ُ)،ان شػػتاء( ـٍ ُّالػػى ) صػػيفان  (ـٍ 25) ـٍ
(ِٗ) ( الػػى أف تهػػبط لػػػػػ)ُِكالصػػغرل فػػي فصػػؿ الشػػتاء مػػف ) ،ـٍ (.ٗـٍ ـٍ

 اتأدنػػى درجػػكتعتبػػر  (ِ)
عػػف تبعيػػة  المػػدل الحػػرارم قميػػؿ فػػي المدينػػة كذلػػؾ نػػاتج كػػذلؾك  (ينػػاير كفبرايػػر)حػػرارة فػػي شػػهرلم

ي شػهر بينما ترتفع درجات الحػرارة فػي فصػؿ الصػيؼ فتكػكف ذركتهػا فػ (ّ).المدينة لممناخ البحرم
(.ِٗدرجات الحرارة بشكؿ كبير جدا لتصؿ الى أكثر مف ) اذ ترتفع فيها ،يكليك كأغسطس  ـٍ

 الرياح :ب

لكجػكد منػاطؽ ذات ضػغط  ،رضمكاف آلخر فكؽ سطح األة تتحرؾ مف هي تيارات هكائي
الهػػػكاء فػػػي منػػػاطؽ الضػػػغط المرتفػػػع لػػػذلؾ يتحػػػرؾ  ،مرتفػػػع بجػػػكار منػػػاطؽ ذات ضػػػغط مػػػنخفض

 تجا  مناطؽ الضغط المنخفض ليمألها حتى يتساكل الضغط في هذ  المناطؽ.با
فضػػات الجكيػػة ففػي فصػػؿ الشػػتاء تسػػكد الريػػاح الغربيػػة كالجنكبيػػة الغربيػػة التػػي ترافػػؽ المنخ

 ،الشػػرؽ إلػػىمنخفضػػا تتحػػرؾ مػػف الغػػرب  (ِٖ) فػػكؽ جزيػػرة قبػػرص كالتػػي يبمػػغ عػػددهاالمتمركػػزة 
حيث يقع الساحؿ الفمسػطيني تحػت نطػاؽ تأثيرهػا كمػا يرافقهػا مػف كتػؿ هكائيػة قطبيػة بػاردة تهػب 

يرافقه كالضغط المرتفع السيبيرم كما  ،مف مراكز الضغط المرتفع الكاقعة في كسط كشماؿ أكركبا
أمػػػا فػػػي فصػػػؿ الصػػيؼ فتتػػػردد الريػػػاح الشػػػمالية الغربيػػػة  ،مػػف ريػػػاح تكػػػكف جافػػػة كشػػديدة البػػػركدة
كالريػػاح الشػػمالية الشػػرقية كالشػػرقية ذات المصػػدر القػػارم  ،كالجنكبيػػة الغربيػػة ذات المنشػػأ البحػػرم

                                                           

  .هكاء كالمناخال ،(ـَُُِكفا) –مركز المعمكمات الكطني الفمسطيني( (ُ
  ـ(.َُِّية، اإلحصاءات المناخية، )االرصاد الجكية الفمسطين ،( كزارة النقؿ كالمكاصالت(ِ
 (. ُّص)دراسة في جغرافية المدف  -مدينة غزة ( صالحة،(ّ
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ب كهػي امتػػداد ضػػعيؼ لريػػاح الصػيؼ القادمػػة مػػف منطقػػة الخمػيج العربػػي كالمحػػيط الهنػػدم كجنػػك 
مػف الشػماؿ الشػرقي  األقػاليـالممطرة التي تصؿ الػى  ركتسكد الرياح المكسمية الصيفية غي ،أسيا

حػػر المتكسػػط كهػػي كالشػػرؽ تحػػت تػػأثير نطػػاؽ الضػػغط المػػنخفض الكاقػػع فػػكؽ الجػػزء الشػػرقي لمب
  (ُ).رياح قارية جافة

 لربيػػعكمػػا تتػػأثر المنطقػػة بكصػػكؿ ريػػاح الخماسػػيف التػػي تهػػب عمػػى المنطقػػة فػػي فصػػؿ ا 
( فػػػي منطقػػػة الدراسػػػة َْلػػػى )لحػػػرارة كالتػػػى تصػػػؿ درجػػػات حرارتهػػػا إكهػػػي ريػػػاح شػػػديدة ا كمػػػا ـٍ

 .مرطكبة النسبيةلخفاض مف ان يصطحبها
 األمطار :ت

، كتمعػب مصػادر الميػا  الجكفيػة بصػكرة عامػةفػي التػأثير عمػى  أساسػيايعد المناخ عنصػران 
مطػػار فتتسػػاقط األ ،كالتػػأثير عميهػػا بصػػكرة مباشػػرةيػػة المػػكارد المائ إيجػػادفػػي  بػػارزان  ان دكر  األمطػػار

عمى منطقػة الدراسػة بفعػؿ المنخفضػات الجكيػة كالتػى تعمػؿ عمػى جمػب الريػاح الجنكبيػة المشػبعة 
ف تصػػؿ لمسػػطح اليػػابس الػػذم يعمػػؿ عمػػى إلػػى أ ببخػػار المػػاء بعػػد مركرهػػا فػػكؽ البحػػر المتكسػػط

  بركدتها كتكاثفها مما يجعها تتساقط بأشكاؿ مختمفة. 
، الجػػكفي بالميػػا  فػػي منطقػػة الدراسػػةالمصػػدر الرئيسػػي فػػي تزكيػػد الخػػزاف  األمطػػارتعتبػػر ك 
 الخػزاف الجػكفي لمنسػكب المػاء كمسػتك  فػاكتفػي ت يتسػبب األمطارف التذبذب في سقكط  لذلؾ ف

مطػار السػػاقطة يسػاهـ بشػػكؿ كبيػر فػػي ارتفػاع منسػػكب الميػا  الجكفيػػة فالزيػادة فػػي حجػـ كميػػة األ
كالتػػي تعػػاني منهػػا العديػػد مػػف المنػػاطؽ فػػي  ،نخفػػاض درجػػة الممكحػػة فػػي الميػػا  الجكفيػػةكبالتػػالي ا

لػى خػكؿ ميػا  البحػر المتكسػط المالحػة إكالسبب فػي ذلػؾ د ،محافظة غزة خاصة المناطؽ الغربية
 ،العديد مف الخزانات الجكفية بفعؿ إنخفاض منسػكبها الطبيعػي لكثػرة اسػتهالكها مػف قبػؿ السػكاف

 ؼ عمية أف الكثافة السكانية فكؽ هذ  الخزانات مرتفعة بشكؿ كبير جدان.كمف المتعار 
 جدكؿ ممـ/سنة( 383) حكاليتسقط عمى محافظة غزة  التي األمطاريقدر متكسط كمية ك 

(ِ.ِ). 
  

                                                           

 .(ٖٓص) خ عمى الكضع المائي في قطاع غزةأثر المنا ،( المكح(ُ
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 م(6103-6113) اليطول في محافظة غزة وعدد أيام مطار الساقطةمعدلت األ :(6.6)جدول 
  

 الموسم المطري
 محطة جنوب غزة محطة التفاح محطة غزة )الرمال( ئمحطة الشاط

كمية 
 األمطار

أيام 
 اليطول

كمية 
 األمطار

أيام 
 اليطول

كمية 
 األمطار

أيام 
 اليطول

كمية 
 األمطار

أيام 
 اليطول

6114/6113 ّّٗ.ٓ ِٗ ّّٖ.ْ ِٗ ُّْ.ُ ِٗ َُٓ.ٓ ِٓ 

6113/6111 ِٗٔ.ٔ ِٔ ُّٔ ِٖ ّْٓ.ْ ِٗ ِّّ.ٓ ِٓ 

6111/6112 ُّٕ.ِ ُّ ِِّ.ْ ّّ ّّٔ.ٓ ّّ ِْٕ.ْ َّ 

6112/6113 ْٗٔ ّّ َُٓ.ِ ّٖ ْٓٓ.ٓ ّٖ ّٖٖ.ِ ّٔ 

6113/6114 ِٖٔ.ٓ ِِ ّّٔ.ٓ ِٕ َّٕ ِٕ ِّْ.ٕ ِٕ 

6114/6115 ّٖٗ.ٖ ِّ ُْْ.ٔ ِّ ّٕٖ.ٔ ِِ ِِٔ.ٓ ُٕ 

6115/6101 ِّْ.ٗ ِّ ِِٕ.ّ َّ ِِْ.ّ ُّ ُٕٗ ِٓ 

6101/6100 ِْٓ.ِ َّ ِٕٗ.ّ ّْ ِٖٓ.ٓ ِّ ِْٕ ّْ 

6100/6106 ْٕٗ.ٓ ّٓ ّْٕ.ٖ ّٓ ْٖٗ.ٔ ِّ َُْ.ّ َّ 

6106/6104 ّْٔ.ُ ِّ ِّٗ.ُ ُّ َّٔ.ّ ّّ ِِٕ.ٔ ِٗ 

6104/6103 ِّْ َِ ُّٓ ُِ ّْٓ.ِ َِ ِّٔ.ِ ُِ 

 (6100, زراعة الزيتون في محافظات غزة ,: أبو حجرالمصدر)

مطػػار حيػػث تتسػػاقط فظػػة غػػزة تعػػد مػػف المنػػاطؽ قميمػػة األف محاإ ككعمػػى ذلػػؾ يمكػػف القػػكؿ
ركػز تسػاقط تكي ،المنخفضػات الجكيػة أمطػار بفعػؿ بريػؿ(إ -نكفمبر ) في فصؿ الشتاء مف اعميه
 .كيناير( ،)ديسمبر مطار في شهرماأل
 التضاريس .6

قامػة إمكانيػة إمنػه التعػاريج ممػا يقمػؿ مػف  تخمػك إذ ،يز سػاحؿ محافظػة غػزة باالسػتقامةيتم
لػػى عمميػػات االرسػػاب التػػى حػػدثت فػػي الػػزمف إكترجػػع االسػػتقامة التامػػة لمسػػاحؿ  مػػكان  طبيعيػػة،

، أما المظهر العاـ لمسطح ركاسب عمى تغطية الساحؿ كانتظامهالجيكلكجي الرابع، فعممت تمؾ ال
 ـ(ّٖ-ُإذ يبمػػغ معػػدؿ اإلنحػػدار العػػاـ فػػي المحافظػػة ) فظػػة يتميػػز بعػػدـ االسػػتكاء،داخػػؿ المحا

عمػى قمػة فػي المحافظػة أكيمثػؿ  ان متػر ( 85) مثؿ تؿ المنطار ،التالؿ المرتفعة حيث تظهر بعض
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كهذ  هي مرتفعات طبيعية ال ضرر فيها  (ُ).متر (60) كتؿ الشيخ رضكافمتر  (65) كتؿ القـر
بالجبػػاؿ الهضػػاب العظمػػى فػػي بعػػض  مقارنػػة ،المنشػػآت كتمديػػد الخػػدمات امػػةكال عػػائؽ يمػػانع اق

 البمداف.
كبشػكؿ عػػاـ نجػػد أف منطقػػة الدراسػة خاليػػة تمامػػان مػػف الجبػاؿ كيغمػػب عميهػػا الػػنمط السػػهمي 

 مسػتكل ـ( عػف55)حافظػة رتفػاع العػاـ لممكيبمغ متكسط اإل ،كالتالؿ الصغيرة عمى طكؿ الساحؿ
 (ِ)ـ(83) دارنحكالمعدؿ العاـ لإل ،رافية لممنطقةالطبكغ سطح البحر حسب الخريطة

 التربة  .4
كتحػػػػدث فيهػػػػا التغيػػػػرات الفيزيائيػػػػة األسػػػػاس،  هػػػػي الطبقػػػػة السػػػػطحية التػػػػى تعمػػػػك صػػػػخكر

كتكثػػر فيهػػا الفراغػػات  ،غيػػر العضػػكيةكنػػة مػػف خمػػيط مػػف المػػكاد العضػػكية ك كالكيميائيػػة، كهػػى مك
لمنػػػػاطؽ السػػػػهمية شػػػػبه الرطبػػػػة فػػػػى شػػػػماؿ فمسػػػػطيف نتقاليػػػػة مػػػػا بػػػػيف اإمنطقػػػػة شػػػػكؿ تك  ،الهكائيػػػػة

سػػيناء المصػػرية مكسػػية فػػي شػػماؿ النقػػب الػػى الشػػرؽ كصػػحراء لجافػػة لمسػػهكؿ الكالمنػػاطؽ شػػبه ا
ف الميػا  إعصػر الباليكسػيف كالبالستكسػيف حيػث  منػذلزمنػى كيرجػع عمرهػا ا ،الجافة في الجنػكب

  (ّ).الطبقتيف هاتيف الجكفية مخزنة فيما بيف
 يالطينيػة التػى تمتػاز بػالمكف البنػ كهػي التربػة كنػكاع مػف التربػةأثالثة  المحافظةتكجد في ك 
ة كالتربػػػة الرمميػػػ ،كالتربػػػة الرمميػػػة كهػػػى الكثبػػػاف الرمميػػػة المكازيػػػة لمسػػػاحؿ ،المحمػػػر يكالبنػػػالػػػداكف 

لػى طينيػة كسػهكؿ إكؿ التربػة عػف منطقػة السػاحؿ تتحػ ة كبعيدان حافظالمكسية كالتى تقع جنكب الم
 (ْ).لكسية

  الجيولوجيا  .3
كيشمؿ التككيف  ،لتككينات العصريف الجيكلكجييف الثالث كالرابع تعتبر منطقة الدراسة نتاج

ستكسػػيف عمػػى طػػكؿ كالحمػػرة المتعاقبػػة ضػػمف عصػػر البالالجيكلػػكجي كػػال مػػف صػػخكر الكركػػار 
 السهؿ الساحمي.

                                                           

  .(ُّص) دراسة في جغرافية المدف –صالحة، مدينة غزة( (ُ
 .(ُٓصالتباينات المكانية لمخصائص الميكركبكلكجية لميا  الشبكة المنزلية في أحياء مدينة غزة ) ،( صياـِ)

 .(ُْٕصالضفة الغربية كقطاع غزة ) -جيكلكجية فمسطيف  ،( عابد كالكشاحي(ّ
العػػػدد التاسػػػع  لحػػػـ،جكفيػػػة فػػػي قطػػاع غػػػزة، مجمػػػة بيػػت دراسػػػة فػػي الخػػػكاص الكيميائيػػػة لمميػػا  ال ،( أبػػك مايمػػػة(ْ
 .(َُْص)
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دت الػػى أ طلػػى حركػػة هبػػك إغػػزة  حافظػػةكاخػػر الػػزمف الجيكلػػكجي الثالػػث تعرضػػت مأفػػي ك 
بالكامػػؿ  حافظػػةسػػطح الم مػػرتكػػكيف خمػػيج غلػػى إدل أممػػا  ،لػػى ناحيػػة الشػػرؽإتكغػػؿ ميػػا  البحػػر 

اء نػػتج عنػػه تكػػكيف ركاسػػب بحريػػة مػػف الصػػخكر الجيريػػة كالركاسػػب الطفيميػػة لتشػػمؿ طبقػػة صػػم
 .تحكؿ دكف تسرب الميا  لألعماؽ

ادئة ه ةلتكائيإء حركات ك لى نشإكلكجي الرابع حدثت حركة دفع أدت الزمف الجي بداية كمع
طة كالصػػفة لػػى تكػػكيف بعػػض المنخفضػػات كالمرتفعػػات البسػػيإدت أنحسػػار الميػػا  عػػف اليػػابس، ا  ك 

هػػػا الكثبػػػاف الرمميػػػة فيكثػػػر تالسػػػهمية الممكجػػػة التػػػى  يراضػػػهػػػي األ لمحافظػػػةا الغالبػػػة لتضػػػاريس
نطػػاؽ مػػػف كجػػػد كي شػػكاؿ السػػػطح تتميػػز بعػػػد التغييػػر،أ)تمػػة المنطػػػار( ك  رتفػػػاعإأعمػػى  المتحركػػة،

 (ُ).كيقؿ سمؾ الرسكبيات باالتجا  شرقان كما  ،ممكجة نحك الداخؿ أراضو  هالكثباف الرممية تمي

 لمحافظة غزة الخصائص البشرية  6.6
 السكان .0

بمػػغ عػػدد  فقػػد ،بنػػاءن عمػػى التقػػديرات التػػي أعػػدها الجهػػاز المركػػزم االحصػػائى الفمسػػطيني
، مػػػػػػػػنهـ نسػػػػػػػػمة (4.682.467)الي حػػػػػػػػك  ـ(2015) مسػػػػػػػػطيف منتصػػػػػػػػؼ العػػػػػػػػاـالسػػػػػػػػكاف فػػػػػػػػي ف

كبمػػغ  ،نسػػمة فػػي قطػػاع غػػزة (1.819.982)مقابػػؿ  ،فػػى الضػػفة الغربيػػة نسػػمة (2.862.485)
  (ِ)(.ِ.ِ) ـ( شكؿ2015)نسمة في منتصؼ عاـ( 626.000محافظة غزة)عدد سكاف 

                                                           

 .(َُّصالضفة الغربية كقطاع غزة ) -جيكلكجية فمسطيف  ،( عابد كالكشاحي(ُ
 .(ُٓص) ـَُِٓ ،مسح التجمعات السكانية ،( الجهاز المركزم لإلحصاء الفمسطيني(ِ
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 6101منتصف العام  ,عدد السكان في فمسطين حسب المحافظة :(6.6شكل )

 (6101 ,مسح التجمعات السكانية ,از المركزي لإلحصاء الفمسطينيالمصدر: الجي)

كبر تجمػع سػكاني فػي المحافظػة كتقػع فػي كسػط أتكم المحافظة عمى مدينة غزة كهى كتح
، كػػػػذلؾ منطقػػػػة الزهػػػػرة ِكػػػػـ(55)ذ تبمػػػػغ مسػػػػاحتها إكبػػػػر منهػػػػا، افظػػػػات، كتشػػػػغؿ الحيػػػػز األالمح

كذلؾ يكجػد مخػيـ الشػاط   جنكب المحافظة، حيث تقع هذ  المناطؽ في ،الديؾ كجحركالمغراقه 
 (ُ)قؿ مف أحافظة عمى مساحة تقدر كهك المخيـ الكحيد في المحافظة كيقع في شماؿ غرب الم

، كتػػدخؿ فهػػي تقػػع خػػارج نفػػكذ البمػػديات ،ِ(كػػـٗكبالنسػػبة لبػػاقى مسػػاحة المحافظػػة البالغػػة ) ،ِكػػـ
 (ُ).ِكـ (72.4)ضمف مساحة المحافظة البالغة 

 لسكانية   الكثافة ا .6
في القطاع بشكؿ خاص كيعكد ذلؾ لتركز بشكؿ عاـ ك  نية في فمسطيفالكثافة السكاترتفع 

معظمهػػػػـ مػػػػف الالجئػػػػيف  ِكػػػػـ(365)مميػػػػكف شػػػػخص فػػػػي مسػػػػاحة ال تتجػػػػاكز  (1.82)حػػػػكالي 
لكثافة السكانية ، كتعتبر ا(1948)حتمت عاـ أي مف قراهـ كبمداتهـ التى الذيف هاجركا  الفمسطينييف

 ِ/كـنسػمة (7383.4)حيػث تبمػغ حػكالي  ،لقطػاعاالعمػى بػيف محافظػات ا يفظػة غػزة هػفي محا
، هػػػذا باإلضػػػافة الػػػى الزيػػػادة الطبيعيػػػة ِكػػػـ (72.4)ف مسػػػاحة المحافظػػػة تبمػػػغ حػػػكالى أبػػػ عممػػػان 

 (ـ2015)ذ بمغػػت الكثافػػة السػػكانية المقػػدرة لعػػاـ إ ،التػػى يتسػػـ بهػػا المجتمػػع الفمسػػطينىالمرتفعػػة 
                                                           

 (.ُٔص) ـَُِٓ ،مسح التجمعات السكانية ،الجهاز المركزم لإلحصاء الفمسطيني( (ُ
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 (4.986)فػي الضػفة الغربيػة مقابػؿ  ِفػردا / كػـ506 قػع اك بفي فمسػطيف  ِـ/كنسمة ((778نحك
كترتػػػب عمػػػى هػػػذ  الزيػػػادة الهائمػػػة فػػػي الكثافػػػة  (ُ).(ّ.ِشػػػكؿ رقػػػـ ) ،فػػػي قطػػػاع غػػػزة ِكػػػـ/نسػػػمة

السكانية مشاكؿ عديدة كفي مجاالت مختمفة فمثال التكسع العمراني الكبير عمى مسػاحة جغرافيػة 
العمرانػػي كالػػذم ينػػتج عػػف هػػذا التكسػػع تػػكفير العديػػد مػػف الخػػدمات  ضػػيقة ال تسػػمح بهػػذا التكسػػع

 السكانية المتنكعة.

 

 م6101الكثافة السكانية في فمسطين ت ديرات منتصف عام  :(6.4شكل )
سطينيين أحوال الفم ,المصدر: إعداد الباحث معتمدًا عمى بيانات الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني)

(6101الم يمين في فمسطين   

  جغرافية الخدمات 4.6
 أىمية جغرافية الخدمات .0

ساسػػيه كركحانيػػة تسػػكف فػػي قمػػب أة الخػػدمات لمػػا تقدمػػه مػػف متطمبػػات هميػػة دراسػػأتػػأتي 
فػالمجتمع االسػالمي بػدكر   ،ك مسػيحيةأسػالمية إءن كانت ك ديانة سكاأاالنساف الذم ينتهج عقيدة 

 فهػذ  الفػرائض ،نسػاف المسػمـعػال  عمػى اإلرضها ا سػبحانه فػي لديه كاجبات كأركاف كفرائض ف
لػػػى تطبيػػػؽ عممػػػي كمممػػػكس فػػػال بػػػد مػػػف تػػػكفير بقعػػػة مػػػف المسػػػاحة الجغرافيػػػة التػػػى تقػػػاـ إحتػػػاج ت

 ،كالمصػػػػميات ،كالمسػػػػاجد ،كتتمثػػػػؿ هػػػػذ  المسػػػػاحة فػػػػي )الجكامػػػػع كتطبػػػػؽ عميهػػػػا تمػػػػؾ الفػػػػرائض
                                                           

 .(ُّص) ـَُِٓ ،أحكاؿ السكاف الفمسطينييف المقيميف في فمسطيف ،مركزم لإلحصاء الفمسطيني( الجهاز ال(ُ
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في اطار مف يتككػؿ فػي ادارتهػا ( جمها تدخؿ كمراكز التحفيظ كالتعميـ ،المدارس الشرعية الدينيةك 
كمتابعتهػػا مػػف قبػػؿ المؤسسػػات كأصػػحاب الشػػؤكف المختصػػة كمػػا تقدمػػه تمػػؾ المؤسسػػات لمسػػكاف 

 .تختمؼ في أنكاعهالتى مسمى )خدمات( ك  يندرج تحت
فقد بدأت تظهر في مجاؿ الدراسات  ،تعتبر جغرافية الخدمات مف الفركع الحديثة لمجغرافيا

كمػػع ذلػػؾ  ،عقػػدم السػػبعينات كالثمانينػػات فػػي الػػدكؿ المتقدمػػة فقػػط الجغرافيػػة بشػػكؿ كاضػػح فػػي
هػػذا الفػػرع  كلػػـ يحػػظ ،كدة فػػي جغرافيػػة الخػػدماتشػػهدت فتػػرة الخمسػػينات بعػػض الكتابػػات المحػػد
رغػـ أنػه أحػد االتجاهػات الحديثػة التػى دفعػت  ،ب هتماـ في الدكؿ العربية بمػا يتناسػب مػع أهميتػه

 (ُ)ف التطبيقى.الجغرافية دفعة قكية نحك الميدا
نشػطة الخدميػة ف ذا كانػت جغرافيػة الخػدمات مػف االتجاهػات الحديثػة فػال يعنػي ذلػؾ أف اال

نمػػػا هػػػي أنشػػػطة قديمػػػة كلكنهػػػا لػػػـ تأخػػػذ مكانتهػػػا عمػػػى خريطػػػة  ،خػػػرلحديثػػػة الظهػػػكر هػػػي األ كا 
 ،( إف انشطة الخدمات هي إبنة الثػكرة الصػناعيةDanielsفيقكؿ دنيالز ) ،االنشطة االقتصادية 

 (ِ)التى حدثت فيما يعرؼ اآلف بالدكؿ الصناعية.
"إف جغرافيػػػة الخػػػدمات هػػػي  ككيعػػػرؼ الػػػدكتكر يكسػػػؼ مصػػػطفى خميػػػؿ جغرافيػػػة الخػػػدمات

التػػػى ظهػػػرت كاهتمػػػاـ فكػػػرم كتطبيقػػػي لمتعامػػػؿ مػػػع  ،إحػػػدل الفػػػركع الجغرافيػػػة التطبيقيػػػة الجديػػػدة
بيئيػػػة فيمػػػا بػػػيف الجغرافيػػػة  كتشػػػغؿ مسػػػاحة ،االحتياجػػػات المباشػػػرة لممجتمػػػع فػػػي الريػػػؼ كالحضػػػر

فعنػدما  (ّ)االقتصادية كجغرافية العمراف الحضػرم كالريفػي كعالقتػه مػع الفػركع الجغرافيػة االخػرل"
عمػـ حػديث ككبيػر كشػامؿ لمعديػد مػف  لخػدمات نعمػـ جيػدان أننػا نتحػدث عػفنتحدث عػف جغرافيػة ا
طػػػكير كاالرتقػػػاء كهػػػذا هػػػك فػػػالمجتمع السػػػكاني اليػػػكـ بحاجػػػة ماسػػػة الػػػى الت ،االنشػػػطة كالمجػػػاالت

 اإلختصاص الذم تحتضنه كتقكد  جغرافيا الخدمات.
  

                                                           

  (ـَُِٔ-ٕ-ِٕ) اتؿ مف الصحراء، جغرافية الخدمات( مكسكعة مق(ُ
 .(ـَُِٔ-ٕ-ِٕ) اتؿ مف الصحراء، جغرافية الخدماتمكسكعة مق ((ِ
 جامعة الممؾ فيصؿ. ،جغرافية الخدمات ،( خميؿ(ّ
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 سالميةالخدمات الدينية اإل 3.6
 :سالميةنشأة المدينة اإل 0.3.6

نهػػػػػا السػػػػػمطة إ"ك دينػػػػػة فقػػػػػاؿماهيػػػػػة الم (Pausanias) كسػػػػػينياسانػػػػػاني بك الي العػػػػػالـ حػػػػػدد
ممثمػكف عػف المػدف أك  عضػاءأك  لحػدكد،كتحديػد ا كالمسػرح كالسػكؽ كمػاء الشػرب، ،(ُ)كالجمنازيكـ
ـ المدينػػػة بصػػػفة عامػػػة كالمدينػػػة لػػػى مفهػػػك إسػػػالمية اإل هالمصػػػادر التراثيػػػ ت. كأشػػػار (ِ)"كالمجمػػػس

نهػػا تحػػدثت عػػف نظريػػات نشػػأتها بمنظػػكر يكافػػؽ مجمػػكع أكمػػا  سػػالمية عمػػى كجػػه الخصػػكص،اإل
ينػػة فػػي اطػػار ظػػركؼ النظريػػات الحديثػػة التػػى حاكلػػت فػػي اتجاهػػات متعػػددة كضػػع تعريفػػات لممد

لػػى حػػد إسػػالمية تػػأثرت إمدينػػة االسػػالمية بمعػػايير حضػػارية كيكشػػؼ البحػػث فػػي نشػػأة ال ،نشػػأتها
 .سباب كعكامؿ تطكرهاأكهذا االرتباط يعكس  ،كبير بتاريخ ظهكر االسالـ كتطكر حضارته

لػى إ اليهػا كالتػى حكلتهػإ  سالمية )يثرب( بعد هجرة الرسكؿ محمدالمدينة اإل نشأةكتبدأ  
د الهجػرة حػدثت تغيػرات كاضػحة فبعػ ،فأصػبحت تسػمى المدينػة ،)مدينة( بمفهكـ حضػارم كاضػح

بنشػػػر  بػػػدأ  ديف الػػػذمكذلػػػؾ الػػػ ،سػػػالـلػػػى اإلإهػػػك الػػػدعكة  اسسػػػهأ ،الرسػػػكؿ  الػػػى تحقيقهػػػإسػػػعى 
المجتمػػع االسػالمي الجديػػد لحيػػا  حضػارية تالزمػػت تمامػػا  ككػذلؾ تهيئػػة ،كتعميمػه داخػػؿ المجتمػػع

كامػػػػػؿ المراكػػػػػز الحضػػػػػارية مػػػػػه بالكيػػػػػاف المػػػػػادم لممدينػػػػػة فػػػػػأدل ذلػػػػػؾ تػػػػػدريجيا الػػػػػى تمػػػػػع اهتما
 (ّ).االسالمية

 ،سػػمى تحقيػػؽ الكحػػدة كنشػػر الػػديف الحنيػػؼبكضػػع خطػػة هػػدفها األ قػػاـ الرسػػكؿ محمػػد 
ذكم  ةبطػػاسػػالـ كأكػػد فػي الكقػػت ذاتػػه عمػػى ر لػى التػػآخي فػػي اإلإة بدعكتػػه يػػلػػى تػػذكيب القبمإفػدعا 
حػػدة فػػي مػػف البطػػكف كالعشػػائر فػػي قبيمػػة كاحػػدة تحػػت رايػػه كا ظػػيـ يجمػػع عػػددان كهػػي تن ،رحػػاـاأل

كهي  ،عمى الرابطة العامة بيف المسمميف كسع اكد رسكؿ ا أطار إكفي  ،محيط رابطة القرابة
ككػاف التفاعػؿ  ،رايػة كاحػدةكاجتمػاعي تحػت  عسػكرمتكحيد عامػة القبائػؿ فػي تنظػيـ رابطة تعني 

لػى خمػؽ مجتمػع كاحػد متماسػؾ بعيػد إفػأدل  ،قكيػان  تفػاعال لمتدرجػة المختمفػةهذ  االتجاهػات ا بيف
 .كتطبيقها العظيـ تساعد  عمى تحقيؽ قيـ االسالـ ،تربطه ركابط قكة  ،ةيعف النزعة القبم

                                                           

ك كهي عبارة عف صالة الجمنا ((ُ  ك غرفة التدريبات الرياضية. أزيـك
 (.ّْصالحياة االجتماعية في بغداد منذ نشاتها حتى نهاية العصر العباسي) ،( األطرقجي(ِ
 (.ْٓصالمدينة االسالمية ) ،(  عثماف(ّ
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ككحػد  ،جمػع شػتاتها ان لمهػا العمرانيػة تغيػر تتغيػر معا بػدأتلى يثػرب إ الرسكؿ  ةبعد هجر ك 
يتناسػب مػع التغييػر الػذم طػرأ عمػى مجتمعهػا االسػالمي  ،متكػامالن  يان حضػار  ان انها كجعمهػا مركػز كي

كبهػػذ  الهجػػرة  ،الػػذم يػػدعكا اليػػه االسػػالـك  ،الجديػػد الػػذم بػػدأ يسػػتجيب لمتشػػكيؿ الحضػػارم الجديػػد
ة االساسػية صػفة جديػدة هػي صػفة رئػيس الدكلػة االسػالمية بجانػب الصػف صارت لمنبى محمد 

 ،اداريػػا فكتسػػب بػػذلؾ الصػػفة المدنيػػةاصػػبحت مركػػزا سياسػػيا ك كمػػف ثػػـ   ،االكلػى كهػػي صػػفة النبػػك 
 ،ر تمبيػػػة لتمػػػؾ المتغيػػػرات المدنيػػػةككػػػاف لػػػذلؾ أثػػػر  المباشػػػر فػػػي تككينهػػػا المػػػادم الػػػذم بػػػدا يتغيػػػ

ميػػزات امنيػػة  ،لػػه مػػف بنػػي النجػػاراكهػػي منػػازؿ اخك  كتػػكفرت لممنطقػػة التػػي نػػزؿ بهػػا رسػػكؿ ا 
كهػػذ  المنطقػػة  ،األخػػرلنصػػار ف تتػػكفر فػػي منػػازؿ األتكػػ هامػػة لتقػػارب منازلهػػا كهػػي مميػػزات لػػـ

( كمػػف حكلػػه انشػػئت اجد)المسػػ كينػػات المعماريػػة الجديػػدة كنكاتهػػاكانػػت بدايػػة العمػػؿ االنشػػائي لمتك
هػػداؼ اإلسػػالمي تحققػػت أ تجميػعالكفػػي هػػذا  (ُ).نصػػارحيػاء األأالمػػكزعيف فػػي المهػػاجريف  منػازؿ

سػػالـ المهػػاجريف كاألنصػػار تحػػت رايػػة اإل كيف كتمػػةتكػػكالتػػى كانػػت سػػببا هامػػان فػػي  ،الرسػػكؿ 
كمحاربػػػة العبكديػػػة لغيػػػر ا الكاحػػػد  خطػػػار المحدقػػػة بهػػػـمجابهػػػة األالحنيػػػؼ كالتػػػى عممػػػت عمػػػى 

  القهار.

 المسجد في المدينة السالمية 6.3.6
لعبػادة ا تعػالى  مكػاف رحػبك  ،ميداف كاسػع يحياة المسمميف فه همية بالغة فيأجد الممس

عمكمه كآدابػه كيعػرؼ ها منالتى يأخذ  سالميةاإل المدرسة بمثابة هي المسمـ أما الفردرجائه، أفي 
سػػالمية سػػالـ مػػف معػالـ الحضػػارة اإلد فػي اإل، كيترسػػـ خطػى مسػػتقبمه، كالمسػػاجماضػيه كحاضػػر 

ف المساجد لـ تكػف مجػرد دكر لمعبػارة فقػط، بػؿ أذ إالبارزة التى تشهد عمى عظمة هذ  الحضارة، 
صػػبحت فيمػػا بعػػد مراكػػز لقيػػادة الدكلػػة كمنهػػا خرجػػت أمنػػارات عمميػػة كجامعػػات عالميػػة، ك  تكانػػ

 نحاء العالـ.أسالـ في كؿ اية اإلرض المعمكرة رافعة ر األ أنحاءلى إ سالميةاإلالجيكش 
لػػػى المدينػػػة هػػػك الشػػػركع فػػػي بنػػػاء مسػػػجد إبعػػػد كصػػػكله  كؿ مػػػا فعمػػػه رسػػػكؿ ا أككػػػاف 

ينقػػؿ التػػراب كالمػػبف معهػػـ، ليصػػبح  ف كمهػػـ فػػي بنائػػه ككػػاف الرسػػكؿ كاشػػترؾ المسػػممك  ،المدينػػة
ة يحػػػيط بهػػػا جػػػدراف مػػػف الطػػػيف اكؿ مسػػػجد فػػػي تػػػاريخ االسػػػالـ، ككػػػاف عبػػػارة عػػػف مسػػػاحة مربعػػػ

                                                           

 .(ْٕصالمدينة االسالمية ) ،( عثماف(ُ
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 ؼ النخيؿ المغطى بطبقة مف الطيف ككاف بسػيطا فػي بنػاء عس، كيغطي جزء مف سقفه ارةكالحج
لػى ان بأهمػة حتػى اليػكـ كا  كعػامر  ان عصر حتى بقي قائمػالى  ف تـ تكسعته كتطكير  مف عصرو إلى أ

 يـك الديف ب ذف ا كتـ تسميته )بمسجد قباء(.
 :إتجاىات دور المسجد خالل الفترات التاريخية المختمفة  4.3.6

دخػاؿ التطػكرات المعماريػة  ،سػالمية بشػكؿ مسػتمرتكاصؿ بناء المساجد فػي العصػكر اإل كا 
لػػى خػػارج شػػبه إت فتكحػػات العػػرب متػػدإ كعنػػدما ،اء المسػػاجدالتػػى تصػػاحب هػػذ  العصػػكر فػػي بنػػ

 ،ا فى سكريا كأمكنة لمصػالةالجزيرة العربية استخدـ المسممكف العرب بعض الكنائس التى كجدكه
مػػف  فيهػػامسػػاجد بػػالرغـ ممػػا كجػػدكا  لػػىإيػػراف إبتحكيػػؿ بعػػض القصػػكر الفارسػػية فػػي  كمػػا قػػامكا

العديػػد مػػف شػػيدكا فيهػػا  ةسػػيس مػػدف جديػػدأالعػػرب بت فػػى العػػراؽ كمصػػر فقػػاـ امػػأشػػكاؿ حيكانيػػة، أ
كجػامع الككفػة الػذم  ،ػػ(قُْ)فػي عػاـ تػـ بنػاؤ  البصرة الػذم  كمف هذ  المساجد جامع، المساجد
مػف الجػدراف  رض بخنػدؽ محفػكر بػدالن طػة قطعػة األاكتفى المسممكف ب حاك  ،(قُٕ)عاـ  تـ بناؤ 

ك مػف أكع النخيػؿ ذعمػدة مػف جػأيحمػؿ السػقؼ ، ككػاف النخيػؿمنهػا بالخشػب كجريػد  قفكا جزءان كس
يـ الحيػرة قمػاك مف القصكر القديمة التى كجدكها في أالحجرية التى جمبكها مف الكنائس،  االعمدة

 (ُ).عمى حدكد العراؽ
مػػػكييف بعػػػد مشػػػاهدة األ كبيػػػران  تطػػػكرت عمػػػارة المسػػػاجد تطػػػكران فمكيػػػة مػػػا فػػػي العصػػػكر األأ
خػػالؿ فتػػرة  ان كقػػد ظهػػر هػػذا التطػػكر تحديػػد ،ية فػػي بػػالد الشػػاـكالكنػػائس المسػػيحبالعمػػائر  كتػػأثرهـ

حيػػث  ،بػػف عبػػد الممػػؾ بنػػه الكليػػداخػػالؿ حكػػـ  زدهػػرت هػػذ  العمػػارةا ،كافحكػػـ عبػػد الممػػؾ بػػف مػػر 
 ئهػا كال تػزاؿ قائمػة حتػى االف مثػػؿرة مسػاجد ضػخمة بكلػغ فػي تصػميمها كثراتػظهػرت فػي تمػؾ الف

 ،فػػي دمشػػؽ مػػكم()كالمسػػجد األ(، ْ.ِشػػكؿ رقػػـ) ،االقصػػى( فػػي القػػدس )قبػػة الصػػخرة كالمسػػجد
 (ِ).الزيتكف( في القيركاف في تكنس مسجد)ك 

                                                           

 (ُصة )( الكزني، تاريخ بناء المساجد في العصكر السالمي(ُ
 .(ِص) الكزني، تاريخ بناء المساجد في العصكر السالمية ((ِ
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 األمويالعصر ب فمسطين في سجد قبة الصخرةم(: 6.3شكل )

 (www.panoramio.com المصدر:)

 ،سػامراء مسػجدمثػؿ ) مساجد كاسػعة أيضػان  تيدشي  ـ(ُِٖٓ-َٕٓ) في العصر العباسيك 
كبػػر أمػػف  يعتبػػركف حيػػث ـ(ُٖٓ)عػػاـ تػػـ بنػػائهـ خػػالؿ الػػذم ك  ،( فػػي العػػراؽبػػك دلػػؼكمسػػجد أ

التػي ك بمئذنته الممكيػة  أبك دلؼ عف غير  مسجدكيتميز  ،في العصر العباسي سالميةالمساجد اإل
جد قبػػػؿ فػػػي عمػػػارة المسػػػا بنيػػػت بتصػػػميـ فريػػػد لػػػـ يظهػػػر مػػػفالتػػػى ك  ،تقػػػع خػػػارج سػػػكر المسػػػجد

 (ُ).(ٓ.ِشكؿ رقـ ) ،االسالمية

                                                           

 (.ِص( الكزني ، تاريخ بناء المساجد في العصكر السالمية )(ُ

http://www.panoramio.com/
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 بو دلف في العصر العباسيمئذنة أ: (6.1شكل )

 (www.panoramio.com المصدر:)

سػػمه ايد بالقػػاهرة مسػػجد سػػمي بشيػػ ـ(َٓٗ-ٖٖٔ) مصػػر فػػي عهػػد أحمػػد بػػف طػػالكف فػػيك 
جمػػػؿ المسػػػاجد االثريػػػة أالػػػذم يعتبػػػر مػػػف ك  ـ(ٕٖٗ)ذلػػػؾ عػػػاـ  ( ككػػػاف)مسػػػجد احمػػػد بػػػف طػػػالكف

 (ُ).ية مف ركعة بنائه كتصميمه الفريداالسالم
يػػرافف ـ(ُُْٗ-َُّٕ) السػػالجقة صػػرع أمػػا فػػي  ،تطػػكرت عمػػارة المسػػاجد فػػي بغػػداد كا 

قامػه أد الجمعػة( فػي مدينػة أصػفهاف الػذم )مسجلعصريدت في هذا اشهر المساجد التى شي أكمف 
ف يككف )الجامع السمطاني( الذم أكمف المحتمؿ ـ( َُْٕ)لي عاـ ر )نظاـ الممؾ( في حكاالكزي

                                                           

 .(ّ)صالكزني ، تاريخ بناء المساجد في العصكر السالمية ( (ُ

http://www.panoramio.com/
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شهر المسػاجد أككذلؾ مف  ،)ممؾ شا ( قد شيد عمى هذا الطراز سمطافشيد في بغداد في عهد ال
 (ُ).ـ(ُُُٔ)عاـ  هلذم شيد  في مدينة قكنيعالء الديف( ا مسجدالسمجكقية في تركيا )

 ي مصػػػر شػػػيدت عمػػػائر دينيػػػة كثيػػػرة مػػػففػػػ ـ(ُُُٕ-َٗٗ) كفػػػي عهػػػد الدكلػػػة الفاطميػػػة
كجػػامع  ،ان )جػػامع الحػػاكـزهػػرم( فػػي القػػاهرة  كأيضػػ)الجامع األلػػى كقتنػػا الحاضػػرإأهمهػػا كأشػػهرها 

هػػتـ الفػػاطميكف اكقػػد  ،عهػػد الفػػاطميالكالكثيػػر مػػف الجكامػػع كالمسػػاجد التػػى شػػيدت فػػي  ،قمػػر(ألا
 ه مػػفنػػألػػى إزهػػرم ة الجػػامع األهميػػأكترجػػع  ،جدهـ منػػذ كجػػكدهـ فػػي شػػماؿ افريقيػػابكاجهػػات مسػػا

بأمر مػف ـ( ِٕٗ-َٕٗ)كالذم شيد  جكهر الصقمي بيف عاـ  ،أقدـ الجكامع الفاطمية في مصر
كمدرسػػػة سػػػتخدـ أي ف المسػػجد أكالجػػدير بالػػػذكر  ،لػػػى القػػػاهرةإلػػديف ا قبػػػؿ قدكمػػه الخميفػػة المعػػػز 

 (ِ).لنشر المذهب الشيعي آنذاؾ
يدت عػػػدة مسػػػاجد منهػػػا شيػػػ ـ(ُِْٗ-ُُٕ) دلسنػػػفػػػي األاالسػػػالمية  كفػػػي عصػػػر الدكلػػػة
مػػػؿ العمػػػائر جاكهػػػك مػػػف  ـ(ٖٕٔ)كؿ عػػػاـ م شػػػيد  عبػػػد الػػػرحمف األ)جػػػامع قرطبػػػة الكبيػػػر( الػػػذ

كاسػتحدث طػراز  ،كة بناء المساجد في عهد المكحػديفبعد ذلؾ نشطت حر  ،سالمية في اسبانيااإل
جػامع ك ) ،كتبيػة( فػي مػراكشع جامك  حيث شيد )جامع تممساف ،ندلسي في بنائهاالفف المغربي األ

ستبداؿ االعمدة بدعامات إككاف ما يميز المكحديف في تشييد جكامعهـ هك  ،عمى الساحؿ تنماؿ(
شػػيد ك  (ّ)مسػػتديرة تمامػػان. ركػػاف كعقػػكد عمػػى هيئػػة حػػدكة الحصػػافمػػف األجػػر لهػػا حػػكاؼ مسػػننة اال
هػا فػي االنػدلس عمػى الػنمط يفي المدف االسػالمية التػى اسػتقركا الحكاـ المسممكف مساجد كثيرة  ف

  كمنها ما هك عامر حتى اليكـ . ككاف الجامع يشغؿ الجزء الرئيسي مف المدينة ،المغربي

نشػطت حركػة عمػارة المسػاجد فػي عصػر فقػد  ـ(ُُٕٓ-َُِٓ) عصػر المماليػؾما في أ
خػػذت العمػػائر الدينيػػة أفػػي عهػػد السػػمطاف )الظػػاهر بيبػػرس(  ففػػي مصػػر ،المماليػػؾ بشػػكؿ كبيػػر

كػذلؾ النقػكش التػى ظهػرت عمػى  (ْ).، كيظهر ذلؾ في خالؿ الػنقش عمػى هػذ  المسػاجدرتفاعباال
مممككيػة العظمػى كمػف هػذ  يد مف المدف التى خضػعت لمدكلػة الالعد جدراف كمداخؿ المساجد في

                                                           

 (. ٖٓ-ْٖالمساجد) ،( مؤنس(ُ
  (.ِ)ص الكزني، تاريخ بناء المساجد في العصكر السالمية ((ِ
 (.ّص) الكزني، تاريخ بناء المساجد في العصكر السالمية( (ّ
 (.َٔص) ثرية في مدينة غزة، المساجد األبك هاشـأ( (ْ
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 ،كمسػػػجد المحكمػػػة ،)مسػػػجد الشػػػيخ زكريػػػاالبمػػػدة القديمػػػة لمدينػػػة غػػػزة كمػػػف هػػػذ  المسػػػاجد  المػػػدف
 ،كحػػي الشػػجاعية الػػدرج يقػػع فػػي حػػتالػػذل م( كالعديػػد مػػف المسػػاجد المممككيػػة كمسػػجد الظفردمػػر 

هػػا عػػدـ كمنهػػا مػػا تػػـ انػػدثارها كيرجػػع ذلػػؾ ألسػػباب مختمفػػة من ،فمنهػػا مػػا هػػك قػػائـ كعػػامر بأهمػػه
منػػه سػػكل مئذنتػػه  االهتمػػاـ بهػػا ككنهػػا مػػف اآلثػػار القيمػػة مثػػؿ مسػػجد الشػػيخ زكريػػا الػػذم لػػـ يتبػػؽ

ذ تػػـ اسػػتخدامة كتػػأجير  كمصػػنع إ ،انػػدثر بفعػػؿ االهمػػاؿ كعػػدـ االهتمػػاـ الجميمػػة كبػػاقى المسػػجد
كمنهػػا مػػا تػػـ إزالتهػػا ألجػػؿ تقػػديـ مصػػمحة عامػػة مثػػؿ شػػؽ طريػػؽ  ،لمخياطػػة فػػي فتػػرة مػػف الػػزمف

يخ ذ تػػـ هػػدـ مسػػجديف كسػػكؽ يعػػكد بهػػـ التػػار إ ،)شػػارع الكحػػدة( فػػي فتػػرة االدارة المصػػرية لمقطػػاع
ثػػار فػػي االحػػتالؿ الصػػهيكني  لمعديػػد مػػف اآليضػػان اسػػتهداؼ أ كمػػف األسػػباب ،لمعصػػر المممػػككي

منطقة الدراسة خالؿ حركبه عمى قطاع غزة ككاف مف أهمها استهداؼ )مسجد المحكمة كمسػجد 
انػػػت مػػػف أعنػػػؼ كالتػػػى ك (ـَُِْ)الظفردمػػػرم( المممػػػككييف فػػػي حػػػي الشػػػجاعية خػػػالؿ عػػػدكاف 

 الحركب عمى قطاع غزة.
ف م الكبير تى بعد الجامع العمرمأالشجاعية كي يقع في حثماف الذم يكذلؾ مسجد ابف ع

ككػػذلؾ  (ـُّٖٗ)عػػاـ حمػػد بػػف عثمػػاف الحنبمػػى" أالحجػػـ كمتانػػة البنػػاء، كقػػد بنػػا  "شػػهاب الػػديف 
ع يػكبى كهػك مػف الجكامػى التفػاح عمػى شػارع صػالح الػديف األمسجد ابف مركاف الػذم يقػع فػي حػ

الػذم دفػف فػي ذلػؾ  هػك الشػيخ عمػى بػف مػركاف نشػأ ف مأالرئيسية العامرة فػي مدينػة غػزة، كيقػاؿ 
سرة الحسينية الػذل قػدـ أي كهك مف  ،المكاف كضريحه مكجكد حتى اليكـ في غرفته بجانب المسجد

كالعديػػد مػػف المسػػاجد التػػى شػػيدها  (ـُُّٔ/قُٕٓ)مغػػرب كعػػاش فػػي غػػزة كتػػكفى عػػاـ مػػف ال
  (ُ.)المماليؾ في بالد الشاـ كمصر

كانػػػت الحركػػة المعماريػػػة نشػػطة كبشػػػكؿ كبيػػػر  ـ(ُِّٗ-ُِٗٗ) فػػى العصػػػر العثمػػانيك 
كلى عبارة عف حمقة كصػؿ بػيف ، حيث كانت العمائر الدينية األالمساجد بناءفي  كخصكصان  جدان 

كيبػدك ذلػؾ كاضػحا  ،الطراز السمجكقي كالطراز العثمانى الجديد الذل ظهر بعد فتح القسػطنطينية
كؿ ع)أكلك( الػػذل شػػيد فػػي عهػػد مػػراد األة مثػػؿ جػػامكلػػى التػػى شػػيدت فػػى العاصػػمى المسػػاجد األفػػ

كتأثرت عمارة المساجد الكبرل بعد ذلؾ بالعمارة البيزنطية التى كجدت في  ،ـ(َُُْ)كذلؾ عاـ 
، ككػػذلؾ مسػػجد لػػى مسػػجدإهير الػػذم تحػػكؿ مػػف كنيسػػة القسػػطنطينية مثػػؿ جػػامع )آياصكفيا(الشػػ

                                                           

 .(ِٕص) ثرية في مدينة غزة( ابك هاشـ، المساجد األ(ُ
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نتشػػػر طػػػراز العمػػػارة ثػػػـ بعػػػد ذلػػػؾ إ ،ـ(َُٔٓ)الثاني(الػػػذل شػػػيد فػػػي عػػػاـ زيػػػد  بػػػآمالسػػػمطاف )
مثمػػة عمػػى ذلػػؾ مسػػجد كمػػف األ ،فػػي انحػػاء االمبراطكريػػة االسػػالميةالعثمانيػػة فػػي بنػػاء المسػػاجد 

ككػذلؾ العديػد مػف المسػاجد فػي المػدف  (ُ.)ـ(ُُِٖء  فػي عػاـ )محمد عمي بالقػاهرة الػذم تػـ بنػا
كمسػػجد السػػيدة  ،كاتػػب كاليػػةكيعتبػػر )مسػػجد  ،الفمسػػطينية كالػػذم بنيػػت عمػػى طػػراز عثمػػاني رائػػع

ككػذلؾ  ،هػـ المسػاجد العثمانيػة بمدينػة غػزةماف قشقار( في منطقػة الدراسػة مػف أكمسجد عث ،رقية
كش عمػػى خػػالؿ النقػػ مػػفيظهػػر ذلػػؾ كالػػذم  ،ـ(ُُٖٓ)مسػػجد السػػيد هاشػػـ(الذم تػػـ بنػػاؤ  عػػاـ )

ف أبػػعقيػػد يك  ،نػػاءكهػػك مػػف أكبػػر جكامػػع غػػزة كأتقنهػػا ب ،فػػي حػػى الػػدرج هػػذا المسػػجد يقػػعك  ،جدرانػػه
 بداخمه.مدفكف  سكؿ السيد هاشـ جد الر 

تكف ( بنػػت )محمػػد بػػؾ( فػػي عػػاـ كػػذلؾ المسػػجد الكبيػػر فػػي جنػػيف الػػذم اقامتػػه )فاطمػػة فػػا
اذ تػـ  ،في جميع انحاء الدكلػة العثمانيػة كاستمر بناء كتشييد المساجد في هذ  الفترة ، (ـُٔٔٓ)

   (ِ).( مسجدا في فمسطيف كحدهإَكثر مف )بناء ا

 أنواع المساجد 1.6
 ،لػػػى المصػػػمىفنجػػػد مػػػف قسػػمها إ ،ا الػػػى عػػػدة أصػػناؼتختمػػؼ المسػػػاجد بحسػػػب تصػػنيفاته

ها مػف ناحيػة حجمهػا كاتسػاعها كمنهـ مػف قسػم ،لعيدكمسجد أ ،كمسجد الجمعة ،جد اليكميكالمس
 ك لى ثالثة أنكاع رئيسية كهيعارؼ عمية تنقسـ إكلكف في المجمؿ كالمت ،ساس تخطيطيعمى أ

 مصمى أو زاوية: -0
كيسػػتخدـ لتأديػػة صػػالة الجماعػػة فػػي اكقاتهػػا الخمػػس  ،قػػؿعمػػى األ كيتسػػع ألربعػػيف مصػػميان 

لممسػػػمميف المكجػػػكديف فػػػي المؤسسػػػات الحككميػػػة أك الشػػػركات الكبػػػرل أك المصػػػانع أك المػػػدارس 
 كقػد ذهػب جمهػكر العممػاء ،أك لخدمة سػكاف الحػي أك لمجمكعػة سػكانية أك قريػة صػغيرة ،...ألخ

كمصػمى الجنػائز( ال تأخػذ حكػـ المسػاجد  ،كمصمى العيػد ،الى أف هذ  المصميات )مصمى البيت
 ( ّ)سكاء أكقفت اك لـ تكقؼ.

 
                                                           

 (.ّ)ص ( الكزني، تاريخ بناء المساجد في العصكر السالمية(ُ

 (.َُِٔ-ٕ-ِٖ) يةالمكسكعة الفمسطين ،( الجكامع كالمساجد(ِ
 .(ُِِص)اـ المساجد في الشريعة االسالمية احك ،يرم( الخض(ّ
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 :المسجد -6
 ،كيعمػؿ عمػى تػكفير الخػدمات الدينيػة لهػا ،ك الخاليػا السػكنيةكهك نكاة تجمعات المسػاكف أ

كيتكقؼ حجمه  ،ان (متر ََِالى  َُٓلى المسجد المحمي مف )افة المشي إكيكصى بأف تككف مس
ؿ حجػػـ أم مسػػجد محمػػي عػػف ف ال يقػػعػػدد سػػكاف الحػػي الػػذم يخدمػػه كيفضػػؿ أكاتسػػاعه عمػػى 

( ََٓكذلػػػؾ ألف المسػػػجد المحمػػػي يخػػػدـ مجمكعػػػة مػػػف السػػػكاف يبمػػػغ عػػػددهـ ) ،( مصػػػؿو ََِ)
 فيه أك ترتبط به مجمكعة مف كتتكفر ،كيمكف أف تتـ فيه صالة الجمعة كله إماـ كمؤذف( ُ)نسمة.
كيتعػػدد  ،لتجعػػؿ منػػه مركػػز إشػػعاع عممػػي كدينػػي كثقػػافي لمحػػي ،مات العامػػة المختمفػػةالخػػد مػػف

 نها كانت تسمى مساجد الفركض الخمسة في السابؽ.كالجدير بالذكر أ ،بتعدد األحياء المسجد
 الجامع: -4

كهػػك مػػف أهػػـ  ،لػػى جانػػب الصػػمكات الخمسػػةمعػػة إكهػػك المسػػجد الػػذم تقػػاـ فيػػه صػػالة الج
مػػػػػف دكر اساسػػػػػي فػػػػػي الحيػػػػػاة  لمػػػػػا لػػػػػه ،مدينػػػػػة فػػػػػي العصػػػػػر اإلسػػػػػالميفػػػػػي ال المنشػػػػػآت العامػػػػػة

فبجانػػػػب كظيفتػػػػه الدينيػػػػة كػػػػاف مركػػػػزان لبحػػػػث الشػػػػؤكف السياسػػػػية كالدينيػػػػة كالتربكيػػػػة  ،االجتماعيػػػػة
كيكصػى   ،كتمثؿ العنصػر البػارز فيػه ،كيقع داخؿ مركز الخدمات لممجاكرة السكنية ،كاالجتماعية

 (.ٔ.ِشكؿ رقـ) (ِ).أن (متر ََٓكال تزيد عف) ان (متر ََّ-َِٓ) مفبأف تككف مسافة المشي 

                                                           

 .(ٓص) هيـ، المعايير التخطيطية لممساجد( ابرا(ُ
 . (ٔ)ص هيـ، المعايير التخطيطية لممساجدابرا( (ِ
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 نطاق خدمة المسجد الجامع والمسجد المحمي داخل الحي السكني :(6.2شكل )

 (2, صالسعودية-وزارة الشؤون البمدية وال روية ,دليل المعايير التخطيطية لمخدماتالمصدر: )

 الخدمات الدينية غير السالمية  2.6
فمنها ما هي سماكية كمنها  ،ب كديانات كثيرة مرت عمى التاريخ الفمسطينيطكائؼ كمذاه

ي نزلػػت بكاسػػطة أنبيػػاء كرسػػؿ سػػالمالػػديف اإلفاليهكديػػة كالمسػػيحية كخػػاتمتهـ  ،مصػػطنعة هػػيمػػا 
 .كالسالـ الصالة عميهـ أفضؿ يكحى إليهـ

كجػػػاء  ،حية كنبيهػػػا عيسػػى بػػػف مػػريـ يفالديانػػة التػػػي سػػبقت االسػػػالـ هػػي الديانػػػة المسػػ
كتخفيػػؼ بعػػض القيػػكد  ،المسػػيح داعيػػة بالصػػفاء الركحػػي كالرحمػػة كالمػػيف كالتسػػامح كالعفػػة كالزهػػد

 أك التي ابتدعكها لمتشديد. ،المفركضة عمى بني اسرائيؿ
 ،السػػػالمية( لممػػػيالد إلػػػى أف جػػػاءت الديانػػػة إَّمػػػف عػػاـ) عيسػػػى بػػدأت رسػػػالة النبػػػي

 لػػى النػػاس ليعبػػدكا اإنبيػػاء التػػى جػػاؤ بهػػا ألهػػي كاحػػدة مػػف رسػػاالت ا عيسػػى كتعتبػػر النبػػي
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ف كأ ،الفػػرد الصػػمد ،ان، فهػػك كحػػد  األحػػد، كال يشػػرككا بػػه احػػدربهػػـ الػػذم خمقهػػـ كعافػػاهـ كرزقهػػـ
ِ آتَاََِي ﴿قاؿ تعػالى (ُ) كيأتكا الزكاة كيتعاكنكا عمى البر كالتقكل. ،يقيمكا له الصالة قَاَل إَِِّي َعْثُد َّللاه

ُُ َ يًّّتا ﴾0َٓعهَُِي ََثِيًّّا﴿اْنِكتَاَب َوجَ  ْيت ُُ َكتاِج َيتا  َه ِج َوان َِ ت تاَِي تِانَله ََ ُُ َوأَْو ٍَ َيا ُكُت ا أَْي  َوَجَعهَُِي ُيثَاَركًّ

ا َشقِيًّّا ﴾0ٔ﴿ ا تَِوانَِدتِي َونَْى يَْجَعْهُِي َجثهارًّ   [ِّ-َّمريـك].﴾ِّ﴿َوتَّرًّ
 الخدمات الدينية المسيحية  0.2.6

تتركػػز الخػػدمات الدينيػػة المسػػيحية بمنطقػػة الدراسػػة فػػي )الكنػػائس كالمػػدارس المسػػيحية( اذ 
دة لتعميـ الديف المسيحي كهي مدرسػة يكجد في منطقة الدراسة ثالثة كنائس مسيحية كمدرسة كاح

 دير الالتيف.
 نشأة المسيحية  6.2.6
كفػػي كقػػت تحجػػرت فيػػه الػػديانات  ،لقػػد نشػػأت المسػػيحية فػػي ظػػؿ االمبراطكريػػة الركمانيػػة 
ككانػػػػػت  ،كمظػػػػػاهر خاكيػػػػػة ال ركح فيهػػػػػا ،كاسػػػػػتحالت طقكسػػػػػا جامػػػػػدة ال حيػػػػػاة فيهػػػػػا ،اليهكديػػػػػة

ف ككػػا ،كربيػػة الحديثػػةلمقػػكانيف األ شػػهكرة التػػى ال تػػزاؿ ينبكعػػان لإلمبراطكريػػة الركمانيػػة قكانينهػػا الم
لػػى إ، فمػػـ تكػػف المسػػيحية كمػػا كصػػمت االجتماعيػػة كماتػػهلممجتمػػع الركمػػاني نظمػػه الكضػػعية، كمق

ف تضػع لمدكلػة الركمانيػة أبقػادرة عمػى  ،آنػذاؾالظػركؼ التػى كانػت قائمػة  ، كفػيةالدكلة الركمانيػ
ير عمػػػػى هػػػػداها فػػػػي الدكلػػػػة لمسػػػػ كحػػػػدكدان  ان قػػػػكانيف كنظمػػػػ ،لمعقػػػػدالكطيػػػػدة، كلممجتمػػػػع الركمػػػػاني ا

، كالتطهير الكجدانى، كعنيت بهذا يب الركحىذلى التهإالظركؼ   صرفت بحكـ هذانكالمجتمع، ف
، كرد مظػاهر الخاكيػة فػي شػعائر اليهكديػةالجانب بقدر ما كانت معنيػة بنقػد الطقػكس الجامػدة كال

   (ِ).ئيمىح كالحياة الى الضمير االسراالرك 
 :المسيحية في غزة 4.2.6

ديػػػاف كثػػػر األأ ( كتعػػػد ىالمسػػػيحية هػػػى ديانػػػة سػػػماكية كرسػػػالة حممهػػػا المسػػػيح )عيسػػػ
المسيحية هي الديانة اليهكديػة  كجذكر، مميارم نسمة معتنقيها، حيث يفكؽ عدد في العالـ نتشاران إ

عائمػة مسػيحية  (َّٗ)ارب يقػغػزة مػا  محافظػة يعػيش فػي، ك يمػاف بػالتكراةاإل هاايكا  التى تتشارؾ 
نػػػػػػاث مػػػػػػف اصػػػػػػؿ ( إٕٕٔك) ،ذكػػػػػػر( ّٔٔ)، مػػػػػػنهـ ( مسػػػػػػيحيُُّّ)بمجمػػػػػػكع  مفمسػػػػػػطينية ا

                                                           

          .(ُّص) أضكاء عمى المسيحية ،( شمبي(ُ
 (. ٖص) العدالة االجتماعية في االسالـ ،( قطبِ)

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura19-aya31.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura19-aya31.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura19-aya32.html
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 ،رسػػة فػػي االردف كمصػػسػػتقرار فػػي اكركبػػا كالدرافػػاغمبهـ غػػادر القطػػاع لإل (0).مسػػيحي (ََّٓ)
لػػيس مختمفػػة عػػف حيػػاة المسػػمميف فػػي غػػزة كالتػػى تعػػانى مػػف صػػعكبة الكضػػع  المسػػيحييفكحيػػاة 

 ،ؿ االسػرائيمىعػكاـ مػف قبػؿ االحػتالأعشػرة  بسبب الحصار المفركض عمى غػزة منػذقتصادم اال
مػػع قطػػاع غػػزة،  كالتػػركيج النفسػػي كهػػذا ال يتناسػػب ةهيػػالمسػػيحية تتطمػػب الكثيػػر مػػف الرففالحيػػاة ا

ف الػبعض مػنهـ يريػد ستكماؿ دراستهـ في الخارج ألإل المسيحييفهاجر الكثير مف الطالب  لذلؾ
 .تتناسب مع عقيدته كتخصصات عمكـف يدرس أ

، كاف يقيـ في غزة منذ القدـ هـمنقسـ  ،قساـأع غزة الى ثالثة كينقسـ المسيحيكف في قطا
الراحؿ )ياسر  الرئيسكالقسـ الثالث جاء مع  ـ(ُْٖٗ)هاجر خالؿ النكبة الفمسطينية  كقسـ ثافو 
 مػعفيهػا  كأقػامكا ،ـ(ُْٗٗ)اـ عػ الفمسػطينيةلى قطاع غزة كقدـك السمطة إ( خالؿ عكدته عرفات

لمطائفػػػة  (%ّ.ٗ)كسػػػية الشػػػرقية كز لػػػى طائفػػػة االرثك إمػػػنهـ  (%ٖٗ)كينتمػػػي  ،سػػػكانها المسػػػمميف
 (ِ).خرلأي كمذاهب  البركتستانتيةلمطائفة  (%ِٓ.ُ)، الكاثكلككية الغربية

الفمسػػػطيني  مػػػعيعػػػيش ف الفمسػػػطيني المسػػػمـ كلػػػك تحػػػدثنا عػػػف اإلسػػػالـ كالمسػػػيحية نجػػػد أ
، فعندما قدـ المحتؿ كاآلماؿكالتاريخ  كاألفكار، يشترؾ معه بالمغة عربيك بنسيج كطني  حيالمسي
 االرض لػػػػـ يفػػػػرؽ بػػػػيف مسػػػػيحي كمسػػػػمـ كهػػػػاجركا كبػػػػاقي المسػػػػمميف مػػػػف جميػػػػع المػػػػدف هػػػػذ الػػػػى 

فمنهـ مف هاجر الى سكريا كلبناف كاألردف كالعديػد مػف البمػداف العربيػة  الفمسطينية التى كجد فيها
 بينما االغمبية هاجرت الى قطاع غزة مع غيرهـ مف السكاف المهاجريف.  ،كغيرها

 (كاإلعػػػالـسسػػػة بيمسػػػت الكطنيػػػة لمدراسػػػات كالنشػػػر ؤ مػػػدير م -ال تػػػرزم)سػػػهيؿ نقػػػك  كيقػػػكؿ
قطػػػاع غػػػزة كبػػػاقي ابنػػػاء لػػػى إتهجػػػر المسػػػيحي مػػػف المػػػد كالرممػػػة كيافػػػا كبػػػاقي المػػػدف الفمسػػػطينية "

مػػػػف تعػػػػداد ( %ٕ)بفمسػػػطيف  المسػػػػيحييفعػػػدد  يتجػػػػاكز الشػػػعب الفمسػػػػطيني المسػػػمـ فػػػػي كقػػػت ال
 (ّ)."السكاف
، ككػانكا ( مسيحيََّ) في غزة منذ القدـ، كاف عددهـ كفكالمقيم كفصمياال المسيحيكفك 

 (َََٓ) مػػا يقػػارب مػػفبػػؿ النكبػػة( )ق ف عػػدد سػػكاف مدينػػة غػػزةيعيشػػكف كسػػط المدينػػة حيػػث كػػا

                                                           

 ـ( َُِٔ-ٔ-ِٔ) ( الككالة الكطنية لإلعالـ(ُ
 . ـ(َُِٔ-ٔ-ِٔ) الككالة الكطنية لإلعالـ( (ِ
 (.ـَُِٔ-ٔ-ِٔ)سهيؿ نقكال ترزم ،( الككالة الكطنية لإلعالـ(ّ
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الؼ مسيحي مػف (َِ) مف ما يقارب رحؿك  غزة لىإما هاجرك مف المد كالرممة كيافا عند مسيحي
 .لى بيكتهـ التى ترككهاإ كسيعكدفهذ  القرل كاستقركا في غزة عمى اعتبار أنها ممر 

، كذلػؾ بعػد ب لمصػراهـ الجػيش المصػرم مػف الػذهعمػنالمسػيحيكف فػي غػزة بعػدما  ستقرإ
مػف االقبػاط كيعيشػكف  ة مسػيحية كبيػرةكجػد فيهػا طائفػي لمصر حينما عممكا انه العديد منهـتكجه 

لػى غػزة إكلجػأ ايضػا  ،سػط غػزةصغير ك ة الحككمة ، كمكثكا في دير حياة مجيدة كيحظكف بحماي
قػػامتهـؾ الكػػاهف اف هجػػرتهـ ، كاسػػتدر ةسػػيمعهػػـ فػػي الكن كأقػػاـلػػى بيسػػاف إهػػاجر  كػػاهف كبيػػر  كا 

 ،لممسػيحييفتخصػيص قطعػة ارض  ب لمحاكـ المصرم في غزة كطمػب منػهستطكؿ لسنكات فذه
عمػى ارض كبيػرة تقػع بػيف  بالفعػؿ ، كحصؿيحافظ عمى كيانهـلسة لهـ كمدرسة في بناء كني أكبد

كبنػػػػكا لهػػػػـ ( المسػػػػيحييف)معسكر بػػػػػػػػػػػغػػػػزة كمستشػػػػفى الشػػػػفاء كتػػػػـ تسػػػػميته مخػػػػيـ الشػػػػاط  غػػػػرب 
متػػر كفتحػػكا لهػػـ ( ََُ)سسػػات الفاتكػػاف بيػػكت صػػغيرة عمػػى مسػػاحة مؤ بالتعػػاكف مػػع الكنيسػػة ك 

لػى إ المسػيحييف نقػؿتـ امتار عمى نمط المخيمات ك  (ّ)بيف المنازؿ عمى مساحة  صغيرةشكارع 
  (ُ).هذا المعسكر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 ـ(  َُِٔ-ُِ-ِِبيمست، سهيؿ نقكال ترزم) –( المؤسسة الكطنية الفمسطينية لمدراسات (ُ
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 الفصل الثالث
في  توزيع الجغرافي لمخدمات الدينيةال

 فيياوالعوامل التي تؤثر  محافظة غزة
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 الفصل الثالث
 وامل التي تؤثر فيياوالع في محافظة غزة توزيع الجغرافي لمخدمات الدينيةال

 غزة محافظةالتوزيع الجغرافي لممساجد في  0.4
الفػػػرد  إليهػػػا، كالتػػػي يتػػػردد اإلسػػػالميةفػػػي المػػػدف  يةاألساسػػػالخػػػدمات  إحػػػدلالمسػػػاجد  تعػػػد

المسػػػمـ بصػػػفة دكريػػػة، كتعػػػد العدالػػػة فػػػي تكزيػػػع الخػػػدمات مكانيػػػان مػػػف المتطمبػػػات الرئيسػػػية، التػػػي 
 إلػػى الدراسػػة الخدمػػة المختمفػػة، لػػذلؾ نسػػعى فػػي هػػذ  طؽلمنػػا فػػي تحقيػػؽ التكزيػػع المثػػالي تسػػاعد

مدينػػة غػػزة، كػػذلؾ معرفػػة  حيػػاءأفػػي  هػػاأنكاعافػػي الحػػالي لممسػػاجد بمختمػػؼ تحميػػؿ التكزيػػع الجغر 
 العكامؿ الجغرافية المؤثرة في تكزيع المساجد.

 عمػػػـ التكزيػػػع انهػػػأعمػػػى  الجغرافيػػػة إلػػػىر ظػػػجػػػكهر عمػػػؿ الجغرافػػػي، بػػػؿ ين لتكزيػػػعا كيعػػػد
هػػا لغػػرض كصػػفها كتحمي األرضكاهر، فهػػي تػػدرس الظػػكاهر المختمفػػة عمػػى سػػطح ظػػالمكػػاني لم

دراسػػة جغرافيػػة، كخطػػكة الزمػػة لفهػػـ سػػمكؾ أم  مالبدايػػة أل قطػػةالتكزيػػع ن لؾ يعتبػػركتفسػػيرها، لػػذ
 .افيةظاهرة جغر 

ف هػػتـ بهػػا البػػاحثك االمهمػػة التػػي  األمػػكرإف دراسػػة تكزيػػع الخػػدمات الدينيػػة فػػي المػػدف مػػف 
ف أ، كمػا كأنماطػه ككفاءتػهكذلؾ لمعرفة خصػائص هػذا التكزيػع  ،كخاصة الجغرافييف كالمخططيف

نهػػا تعكػػس مجمكعػػة مػػف أف تكجػػد هػػذ  المؤسسػػات، فضػػالن عػػف أ بيػػف يجػػأعمميػػة التكزيػػع تحػػدد 
العكامػػػػػؿ االقتصػػػػػادية كاالجتماعيػػػػػة كالبيئيػػػػػة الكامنػػػػػة كراء صػػػػػكرة التكزيػػػػػع، كتػػػػػكفير المعمكمػػػػػات 

حتياجػػػػات المسػػػػتقبمية مػػػػف تمػػػػؾ الخػػػػدمات لتقػػػػدير اإل ،صػػػػحاب القػػػػرارأمخططػػػػيف ك مالضػػػػركرية ل
 المؤسسات.

 األحياء.التوزيع الجغرافي عمى مستوى  0.0.4
ان حيػان سػكني (ُٕ)مػف  تتكػكفكالتػي  ،قاـ الباحث بتطبيؽ دراسته التطبيقية عمػى مدينػة غػزة

 (.ُ-ّرقـ ) يف طبقان لجدكؿلقسـ التخطيط الحضرم ببمدية غزة، مكزع حسب التقسيـ الجديد
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م6101لعام  األحياء السكنية في مدينة غزة :(4.0جدول )  
 الحي الرقم
 الرمال الشمالي 0
 الرمال الجنوبي 6
 مخيم الشاطئ 4
 الصبرة 3
 البمدة ال ديمة  1
 الدرج 2
 التفاح 3
 الزيتون 4
 النصر 5
 الشيخ رضوان 01
 الشيخ عجمين 00
 دةمدينة العو  06
 تل اليوى 04
 جديدةال 03
 التركمان 01
 جديدة الشرقية لا 02
 التركمان الشرقي 03

 (م6101, غزةأحياء ومناطق محافظة  ت سيم ,بمدية غزةالمصدر: )

 GIS باستخدام الـتوقيع مساجد مدينة غزة  6.0.4
( GIS)قػػػػػاـ الباحػػػػػث بتكقيػػػػػع مسػػػػػاجد المدينػػػػػة باالسػػػػػتعانة بػػػػػالنظـ المعمكمػػػػػات الجغرافيػػػػػة 

( ألداء هػذ  المهمػة ARCGIS) برنػامجالبيانػات، كاسػتخداـ  كأدؽالنتػائج  أفضػؿلمحصكؿ عمػى 
 (.ُ.ّشكؿ رقـ ) ف برامج نظـ المعمكمات الجغرافيةهذا البرنامج عف غير  م لما يتميز به
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 توزيع أحياء مدينة غزة :(4.0شكل )

 (م6102-نظم المعمومات الجغرافية – المصدر: إعداد الباحث إعتمادًا عمى بيانات بمدية غزة)

فػػي بمديػػة غػػزة  المسػػئكليفكبنػػاء عمػػى ذلػػؾ قػػاـ الباحػػث بالزيػػارات الميدانيػػة كالمقػػاءات مػػع 
تقسػػيـ ك ت عمػػى البرنػػامج نػػاكتػػـ تكقيػػع البيا ،كزاراتة كالعديػػد مػػف الػػيػػكالشػػئكف الدين األكقػػاؼكزارة ك 

غػزة لكحػدها المسػجمة لػدل  مدينػةنصيب كؿ حػي مػف المسػاجد كالمصػميات اذ تبمػغ عػدد مسػاجد 
إحصػػػائية شػػػهر مػػػايك لعػػػاـ بنػػػاء عمػػػى كمصػػػمى مسػػػجدان  (َِْ)كقػػػاؼ كالشػػػئكف الدينيػػػة ألكزارة ا

 (.ِ.ّرقـ )لجدكؿ المدينة طبقان  حياءأتتكزع عمى  (ـَُِٔ)
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م6102لعام  مساجد ومصميات مدينة غزة حسب األحياء :(4.6جدول )  

عدد  المنط ة الرقم
 المساجد

عدد 
 صمياتالم

عدد  المنط ة الرقم
 المساجد

عدد 
 المصميات

 0 5 الشيخ رضوان 01 - 01 الرمال الشمالي 0

 - 5 الشيخ عجمين 00 3 01 الرمال الجنوبي 6

 - 4 مدينة العودة 06 0 06 مخيم الشاطئ 4

 - 4 اسكان تل اليوى 04 4 00 الصبرة 3

 0 63 اجديدة 03 4 01 البمدة ال ديمة 1

 - 03 التركمان 01 0 61 الدرج 2

 - 4 اجديدة الشرقية 02 - 04 التفاح 3

 - 0 التركمان الشرقي 03 6 64 الزيتون 4

 61 661 المجموع  3 03 النصر 5

 (غزة –إعداد الباحث إعتمادًا عمى بيانات وزارة الوقاف والشؤون الدينية : المصدر)

بينمػا  ،كاألحيػاءالمنػاطؽ  سابؽ كثػرة عػدد المسػاجد فػي بعػضالكيتضح مف خالؿ الجدكؿ 
ضعاؼ إمنتظـ كاف سببان رئيسان ساهـ في غير الكهذا التكزيع  ،أخرل أحياءتقؿ بشكؿ كاضح في 

 ،إليهػامساجد قريبة تقػؿ فيهػا مسػافة المشػي  إلىحيث يفتقر سكاف بعض المناطؽ  ،دكر المسجد
ب تػػداخؿ فػػي صػػكت مسػػاجد ممػػا يسػػبالتػػي تكػػكف فيهػػا تضػػخـ لعػػدد ال األحيػػاءبينمػػا العكػػس فػػي 

 األحيػاء( الذم يبيف كيفية تكزيع المساجد عمى ِ.ّ)رقـ شكؿ  اف كعدـ التركيز كراء المؤذفذاأل
 .في مدينة غزة
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 GISتوزيع مساجد مدينة غزة باستخدام برنامج الـ  :(4.6شكل )

  (نظم المعمومات الجغرافية –عداد الباحث إعتمادًا عمى بيانات بمدية غزة إالمصدر: )
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حيػػث  ،حيػػاء مدينػػة غػػزةأ( عػػدد المسػػاجد فػػي كػػؿ حػػي مػػف ِ.ّ) رقػػـ شػػكؿكيكضػػح كمػػا 
عمػػى  األعمػػى% مػػف مجمػػكع مسػػاجد مدينػػة غػػزة كهػػي النسػػبة  ٓ.ُِ حػػي الزيتػػكفتمثػػؿ مسػػاجد 

% ْ.َ كالذم تمثؿ مساجد  مػا نسػبته التركماف الشرقيفهي في حي  األقؿالنسبة  أما ،اإلطالؽ
 ( كالذم يكضح نسبة كؿ حي مف المساجد كالمصميات.  ّ.ّ)شكؿ رقـ  مف مساجد مدينة غزة

 
 نسبة كل حي من المساجد والمصميات :(4.4شكل )

 (المصدر: إعداد الباحث)

 نصيب المسجد من المساحة: 6.0.4
المسػػػػاجد كالمصػػػػميات بشػػػػكؿ منػػػػتظـ عمػػػػى مسػػػػاحة مدينػػػػة غػػػػزة البالغػػػػة  عنػػػػد تكزيػػػػع هػػػػذ 

، أم مػف مجمػؿ المسػاحة الكميػة لممدينػة دكنػـ (ُُٗ) كػؿ مسػجد يقػدر بػػػ، ف ف نصػيب (ِكـْٔ)
 ،كهػػذ  مسػػافة المشػػي مقبكلػػة فػػي المسػػاجد المحميػػة ،تقريبػػان  ان متػػر  (َِْ)ف مسػػافة المشػػي سػػتبمغ أ
ألنها تتطمػب مسػافة  ،كغير مقبكؿ في المساجد الجامعة صحيح مف الناحية النظرية، األمرهذا ك 

كمسػاحة  األراضػيفات السكانية كاستعماالت اية فالكثمف الناحية العمم أما ،لممشي أكثر مف ذلؾ
 أفتمعػػػب دكران هامػػػان يغيػػػر مػػػف صػػػحة هػػػذ  الفرضػػػية، أم  ،الحػػػي كعػػػدد المسػػػاجد المكجػػػكدة فيػػػه

فػػي عػػدد  ةزيػػاد أكليػػه نقػػص إفػػي تكزيػػع المسػػاجد، يضػػاؼ  ف فػػي عػػدـ كجػػكد عدالػػةالمشػػكمة تكمػػ
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ع المسػػػاجد بالنسػػػبة ضػػػمكاال كهػػػي أ هػػػاإليينبغػػػي التنكيػػػه  أخػػػرلهنػػػاؾ مشػػػكمة  أفالمسػػػاجد، كمػػػا 
مركػز  إقامػةالمسػاهمة فيػه  أكالتجمػع السػكني  ةتشػكؿ نػكا أفلمنسيج الحضرم كعدـ قدرتها عمى 

عػػدد المسػػاجد كالمصػػميات كالػػذم يبػػيف  (ّ.ّ) رقػػـ جػػدكؿكيتضػػح مػػف خػػالؿ  حضػػرم لممجػػاكرة،
 الحي. حةنـ، كنصيب كؿ مسجد مف مساحسب كؿ حي كمساحته بالدك 

ترتيب أحياء مدينة غزة تصاعديا بحسب نصيب المسجد الواحد من المساحة: (4.4جدول )  
 نصيب المسجد الواحد )بالدونم( بالدونم السكنية المساحة عدد المساجد والمصميات المنط ة الرقم
 13 310 04 البمدة ال ديمة 0
 31 531 04 مخيم الشاطئ 6
 54.1 6341 62 الدرج 4
 53 6133 60 النصر 3
 55 353 4 اسكان تل اليوى 1
 014 0161 01 الشيخ رضوان 2
 014 0102 03 الصبرة 3
 014.1 6435 01 الرمال الشمالي 4
 001 6313 61 اجديدة 5
 020 6454 04 التفاح 01
 031.1 6455 03 التركمان 00
 053 6313 03 الرمال الجنوبي 06
 644 303 4 مدينة العودة 04
 632.1 6605 5 الشيخ عجمين 03
 434 00465 41 الزيتون 01
 0214 3514 4 اجديدة الشرقية 02
 4516 4516 0 التركمان الشرقي 03
 054 32430 631 المجموع 

 (المصدر: اعداد الباحث إعتمادًاد عمى بيانات وزارة الوقاف والشؤون الدينية)

اذ تبمػػغ  ،مدينػػة غػػزةكيتضػػح مػػف خػػالؿ الجػػدكؿ أف البمػػدة القديمػػة تمثػػؿ أقػػؿ االحيػػاء فػػي 
كيرجػػع السػػبب فػػي ذلػػؾ أنهػػا تحتػػكم عمػػى  ،( مسػػجدان ُّدكنػػـ كتحتػػكم عمػػى ) (َُٕمسػػاحتها )
كما يالحظ أف زيػادة المسػاحة فػي االحيػاء  ،مساحتهاف المساجد كالمصميات مقارنة بعدد كبير م

ي تكزيػػػع كهػػػذا يعنػػػي سػػػكء فػػػ ،بمهػػػا زيػػػادة فػػػي عػػػدد المسػػػاجد بػػػؿ نقصػػػاف أحيانػػػااالتػػػي تميهػػػا ال يق
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أمػػػػا اكثػػػر االحيػػػاء مسػػػاحة هػػػػك حػػػي الزيتػػػكف إذ تبمػػػغ مسػػػػاحته  ،المسػػػاجد داخػػػؿ أحيػػػاء المدينػػػة
كيعتبر مف أكثر االحيػاء عػددان لممسػاجد شػكؿ رقػـ  ،( مسجدان َّكيحتكم عمى ) ان (دكنمُُِّٗ)
(ّ.ْ.) 

 

 حي من احياء مدينة غزة  نصيب المسجد الواحد بالدونم في كل :(4.3شكل )
 (إعداد الباحثالمصدر: )

 ،مػف مسػاحة الحػي نالحظ مػف خػالؿ الشػكؿ البيػاني أف بعػض المسػاجد لهػا نصػيب كبيػر
مثػاالن عمػى ذلػؾ  ،زراعي كلػيس سػكني كغالبا ما تككف ذات استعماؿ ،كاسعة فهي تقع في أراضو 

فػػي حػػي التركمػػانى  ِفقػػاـ الباحػػث بتقسػػيـ المسػػاحة/ ،كالتركمػػاف الشػػرقي ،جديػػدة الشػػرقيةلحػػي ا
ف هذا باألحياء االخرل كالجدير بالذكر أكالسبب في ذلؾ كيبر حجمه الهائؿ مقارنة  ،قي فقطالشر 

لػى اسػتغالله مػف الناحيػة الزراعيػة ي ذلػؾ إكيرجػع السػبب فػ ،الحي يحتكم عمى مسجد كاحػد فقػط
حيػث بمغػت مسػاحة االراضػي ذات  ،كهػذا كاضػح فػي شػرؽ كجنػكب مدينػة غػزة ،بشكؿ كبير جػدان 
  (ُ).ِكـ (ّ.ِٓراعي بمدينة غزة )االستعماؿ الز 

                                                           

 .(ِْٗص) يني،كتاب فمسطيف االحصائي السنكم( الجهاز المركزم لالحصاء الفمسط(ُ
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 نصيب المسجد من عدد السكان: 4.0.4
كمػا اف لكػؿ مسػجد أم  ،فػي التػأثير عمػى حجػـ  المسػاجد هامػان  يمعب عنصر السكاف دكران 

كبتأكيد يختمؼ نصػيب  يضان نصيب مف عدد السكاف،أصيب مف مساحة الحي ف ف لكؿ مسجد ن
، كهػذا مػا يكضػحه جػدكؿ رقػـ  لحػي كعػدد مسػاجدعػدد سػكاف ا بتغيػر كؿ مسجد مف عدد سػكانه

(ّ.ْ) 

ترتيب احياء مدينة غزة تصاعديا بحسب نصيب المسجد الواحد من عدد السكان: (4.3ول )جد  
 الذكور من السكان نصيب المسجد عدد السكان الذكور عدد المساجد والمصميات المنط ة الرقم
 023 111 4 جديدة الشرقيةلا 0
 111 3311 4 اسكان تل اليوى 6
 301 03431 61 جديدةلا 4
 344 00111 01 الرمال الشمالي 3
 342 02111 60 رالنص 1
 526 61111 62 الدرج 2
 546 04311 03 ه الصبر  3
 0114 04311 04 البمدة ال ديمة 4
 0141 01061 03 الرمال الجنوبي 5
 0011 44111 41 الزيتون 01
 0040 01031 5 الشيخ عجمين 00
 0014 61311 04 التفاح 06
 0431 3061 4 مدينة العودة 04
 0306 63111 03 التركمان 03
 0411 04111 01 الشيخ رضوان 01
 4326 31111 04 مخيم الشاطئ 02
 60111 60111 0 التركمان الشرقي 03
 45.313 654.511 631 المجموع 

 (وبمدية غزة ,ف والشؤون الدينيةالمصدر: إعداد الباحث إعتمادًا عمى بيانات وزارة الوقا)

عػدد السػكاف كقػؿ  دأم كممػا زا ،طرديػهلجػدكؿ السػابؽ اف هنػاؾ عالقػة يتضح مػف خػالؿ ا
حيػػاء عػػدد السػػكاف، حيػػث يتضػػح اف اقػػؿ األ عػػدد المسػػاجد كممػػا كػػاف لممسػػجد نصػػيب اكبػػر مػػف

اف الػذككر إجديػدة الشػرقية اذ بمػغ نصػيب المسػجد الكاحػد مػف السػكهػك حػي نسبة لمسكاف الػذككر 
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نسػػػبة لمسػػػكاف الػػػذككر حػػػي التركمػػػاف الشػػػرقي اذ بمػػػغ نصػػػيب حيػػػاء ثػػػر األكأبينمػػػا  ،( فػػػردان ُٕٔ)
( كالسػػبب فػػي ذلػػؾ اف هػػذا الحػػي ال يكجػػد بػػه َََُِالمسػػجد الكاحػػد مػػف السػػكاف الػػذككر هػػك )

( كالػػذم يبػػيف نصػػيب المسػػجد الكاحػػد ٓ.ّسػػكل مسػػجد كاحػػد كهك)مسػػجد المػػرابطيف( شػػكؿ رقػػـ )
 السكاف الذككر داخؿ الحي الكاحد.مف عدد 

 
 الحياءفي كل حي من  نصيب المسجد الواحد من السكان الذكور :(4.1)شكل 

 (المصدر: اعداد الباحث)
نصػػيب المسػػجد الكاحػػد مػػف السػػكاف مػػف خػػالؿ الشػػكؿ البيػػاني الػػذم يكضػػح نسػػبة نالحػػظ 

حػػػادان فػػػي المسػػػاجد  يعػػػاني نقصػػػان ف حػػػي التركمػػػاف الشػػػرقي أ ،االحيػػػاءفػػػي كػػػؿ حػػػي مػػػف  الػػػذككر
فػػردان  (َََُِ) عػػددهـ كالبػػالغ الػػذككر داخػػؿ الحػػي يغطػػي عػػدد مػػف السػػكاف ال مسػػجد الكاحػػدلاف

 تػػػػهتبمػػػػغ طاقإذ طقػػػػة د الكحيػػػػد فػػػػي المنجف المسػػػػأدركنػػػػا اذ أ عمػػػػى االطػػػػالؽ كهػػػػذا غيػػػػر منطقػػػػي
الػذهاب  ىلػإلدل السكاف كيمج  البعض مػنهـ  مما يزيد المعاناة ،فقط مصؿو ( ََٗستيعابية )اال

كبالتػػػالي اضػػػعاؼ كدكر  ،البعيػػػدة باسػػػتخداـ كسػػػائؿ مكاصػػػالتك  فػػػي االحيػػػاء المجػػػاكرة لممسػػػاجد
بينمػا تعتبػر بعػض المنػاطؽ  ،ناصػر الخػدمات الدينيػة فػي المدينػةمػف عأساسي المسجد كعنصر 

كبالتػالي  ،سػكانية منخفضػةال تهػاكثاف لكػف إذ تحتكم عمى ثالثة مسػاجد فقػطرقية جديدة لشاكحي 
بمسػافة المشػي  في هػذا الحػي مشكمةال تكمف لكفك  ،فقط فردان  (ُٕٔ)لمسجد الكاحد ا نصيب  فف
فهنػػاؾ مسػػافات كبيػػرة بػػيف المسػػاجد  ،جدانهػػا تتجػػاكز المعػػايير التخطيطيػػة لممسػػأذ إلػػى المسػػجد إ

 .متر (ََٓ) كهي كالتي تتجاكز الحد المسمكح به
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 :حجمالتوزيع الجغرافي حسب ال 6.4
 ،عػف بعضػػها الػبعض مػػف خػػالؿ مسػاحة المسػػجد كالطاقػة االسػػتيعابية لػػه تختمػؼ المسػػاجد

الحي فهنػاؾ مسػاجد تقػع فػي  في كتختمؼ ايضان مف خالؿ مكقع المسجد بالنسبة لمكثافة السكانية
نية المنخفضػة، كاعمػى ضػفاؼ الحػي ذات الكثافػة السػ مركز التركيز السكاني كمساجد اخرل تقع

 أكثػركنكضح ذلػؾ ( مركزيةك  ،ةمتكسطك   ،ةصغير ) انكاعك ةثلى ثالإؼ المساجد نتصكعمى ذلؾ 
 .األحياءحسب  اعداد المساجد كبأنكاعها ( الذم بيفٓ.ّ)رقـ مف خالؿ جدكؿ 

 (: انواع المساجد حسب الحجم في احياء مدينة غزة4.1جدول )
 المساجد المركزية )الكبيرة(  المساجد المتوسطة المساجد الصغيرة الحي الرقم
 2 2 4 ال الشماليالرم 0
 6 4 3 الرمال الجنوبي 6
 1 1 4 مخيم الشاطئ 4
 3 1 1 الصبرة 3
 4 1 1 البمدة ال ديمة  1
 5 03 4 الدرج 2
 3 01 3 التفاح 3
 01 01 1 الزيتون 4
 01 3 3 النصر 5
 3 4 4 الشيخ رضوان 01
 4 4 4 الشيخ عجمين 00
 4 - - مدينة العودة 06
 6 3 6 اسكان تل اليوى 04
 2 01 3 اجديدة 03
 2 4 4 التركمان 01
 0 0 0 اجديدة الشرقية  02
 0 - - التركمان الشرقي 03
 35 015 16 المجموع 

 (المصدر: إعداد الباحث إعتمادًا عمى بيانات وزارة الوقاف والشؤون الدينية)

إحيػػاء  نالحػػظ مػػف خػػالؿ الجػػدكؿ السػػابؽ أف المسػػاجد المتكسػػطة هػػي أكثػػر المسػػاجد فػػي
كأدنػػػػي المسػػػػاجد عػػػػددان هػػػػي  ،كتميهػػػػا المسػػػػاجد كبيػػػػرة الحجػػػػـ اك مػػػػا تسػػػػمى )بالمركزيػػػػة( ،المدينػػػػة
 (.ٔ.ّشكؿ رقـ ) ،الصغيرة
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 نسبة المساجد في الحياء حسب الحجم  :(4.2شكل )

 (المصدر: إعداد الباحث)

 التوزيع الجغرافي حسب البعد التاريخي: 4.4
تػـ  (ـِِٔ)لمهجػرة المكافػؽ  األكؿكفػي العػاـ  محمػد  بدأ بناء المساجد في زمف الرسػكؿ

لػى منػازؿ بنػي عػدم إمػف قبػاء  سػكؿ انتقػاؿ الر  دؿ لمصػالة فعػالن بعػعمكاست ،مسجد قباء إنشاء
كػر هػذا المسػجد  فػي ذ ردكقد ك  ،مع صحابته بف النجار في كسط المدينة كقد افتتحه الرسكؿ 

  كالقرآف الكريـ حيث قاؿ سبحانه كتعالى
ٌْ يَتََُاهتُروا نَ ﴿ ٌَ أَ ٌْ تَقُتوَو فِيتِه فِيتِه ِرَجتاٌل يُِوثُّتو ِل يَْوٍو أََ قُّ أَ ٍْ أَوه َس َعهَي انتهْقَوى ِي ْسِجٌد أُسِّ ًَ

 ٍَ ُهاِّتتِري ًُ ُ يُِوتتةُّ اْن أك  ،اإلسػػالـهميػػة دكر المسػػجد فػػي ألػػى إ[ كفػػي ذلػػؾ إشػػارة َُٖكالتكبػػة].﴾َوَّللاه
بيت المقدس عند  إلىف القبمة كانت أكر ذكالجدير بال ،دجير المسبغ اإلسالميةة انه ال قياـ لمدكل
جػؿ فػي عػال   مر السػماكم مػف اعند نزكؿ األ كتحكلت في العاـ الثاني لمهجرة ،انشاء المسجد

 (ُ)الى بيت ا الحراـ.
فمسػػطيف عقػػب الفػػتح االسػػالمي مباشػػرة فػػي عهػػد عمػػر بػػف الخطػػاب  المسػػاجد فػػي بنػػاء بػػدأ

، لػػػذلؾ نجػػػد العديػػػد مػػػف أسػػػماء المسػػػاجد قػػػد سػػػميت  ،ت مدينػػػة أيقػػػيـ فيهػػػا مسػػػجدفكممػػػا فتحػػػ

                                                           

  .(ْٖص) كتاب المساجد ،( مؤنس(ُ

 الصغيرة
22% 

 المتوسطة
45% 

 الكبيرة
33% 
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 هـمسػاجدها كأقػػدم ؽعػر أمػف كالػذم يعتبػر  (ُ).غػػزة محافظػة )بػالعمرم( مثػؿ المسػجد العمػرم فػي
فػػػي  مسػػػجد كأقػػػدـكبػػػر أالعظمػػػى فػػػي فمسػػػطيف كهػػػك  مسػػػاجدالػػػذم يعتبػػػر مػػػف الك  ،اإلطػػػالؽعمػػػى 

غػػزة يعبػػدكف  أهػػؿعنػػدما كػػاف  ،سػػنة (َََّ) إلػػىالمسػػجد نػػاء بكيعػػكد تػػاريخ  (ِ)غػػزة  محافظػػة
فقد كاف  ،انه استهؿ معبد لإلله مارناس اله المشترم في العصر الركماني حكمف المرج ،ألكثافا

كفػي عػاـ  ،المدينػة إللهػةمارنػاس رئيسػان كيعتبػر  اإللهػةاهالي غزة في ذلؾ العصر يؤمنكف بتعدد 
كنيسػػة بيزنطيػػة دعيػػت  إلػػىكؿ المعبػػد تحػػف ،لممسػػيحيةـ أهػػؿ غػػزة قػػد تحكلػػكا كػػاف معظػػ (ـَْٕ)

كعنػدما  ،كػاديكسر أ إلمبراطػكراة جػزك  مبراطكرية البيزنطية أفزككسػيانسبة لإل أفدككسيانبة بكنيسة
عػد أف اعتنػؽ ببػف العػاص، ك  كد القائػد المسػمـ عمػر تـ الفتح االسالمي العربػي الفمسػطيني عمػى يػ

كيشػػكؿ المسػػجد مسػػاحة الكنيسػػة البيزنطيػػة،  أنقػػاض ، بنػػي الجػػامع عمػػىاإلسػػالـغػػزة  أهػػؿمعظػػـ 
كهػػك ضػػخـ البنػػاء كالقيمػػة االثريػػة كهػػك جميػػؿ الشػػكؿ كالهندسػػة،  (ّ).متػػر مربعػػا( ََُْ) حػػكالي

مكتبػة عػامرة منػذ القػدـ  يحتكم عمى، ك كصالة الجمعة مف كؿ أسبكع كتقاـ فيه الصمكات الخمس
 كالى اآلف.

  م( 0103م/ 0611) غزة ة في مدينةيالممموك األثريةالمساجد 
ة، فكاجػب عمينػا يػلمدكلػة المممكك ةعصػر المممػككي كفتػرة الحكػـ النازهػعػف النتحدث  عندما

نػػذكر آيػػات البطكلػػة التػػي صػػنعتها تمػػؾ الػػدماء الطػػاهرة فػػي الػػدفاع عػػف الػػكطف العربػػي ضػػمف  أف
 ألكركبػػيانػػب الصػػميبيف كالغػػرب جامػػف ك  ،المغػػكؿ حينػػاالكبػػرل التػػي حددتػػه مػػف جانػػب  االخطػػار
 ، كالمنصػػكرة كفارسػػككر(قحب)شػػرفكمػػرج الص ،كاقػػع عػػيف جػػالكتم، كمازالػػت أسػػماء تػػارة أخػػرم

حيػة فػي التػاريخ  األسػماءمازالػت هػذ  ك  (ْ).أخرلنطاكية كطرابمس كعكا كخير ككيتا مف ناحية أك 
حيػاء ي،الػدين الزهػدلؾ العصػر هػك صػاحب حيػاة فػذ، داءفػعة كالتنطؽ بالبطكلة كالشػجا شػعائر  كا 

مػف  األكبػرعمػى النصػيب  ذلدينيػة كالتػي كانػت المسػاجد تسػتحك الديف كاالهتماـ ب قامة المنشػآت ا
  .هذ  المنشآت في ذلؾ العصر

                                                           

 .(ِِٖص) دمات الجغرافية في الضفة الغربيةالخ ،( الجدبه(ُ
 .(ِٔص) المساجد األثرية في مدينة غزة ،( ابك هاشـ(ِ
 .(ٖص) سياحة كاآلثار، غزة بكابة الشاـ( كزارة ال(ّ
       .(ْص)صر كالشاـلمماليكي في م( عاشكر، العصر ا(ْ
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كهػػك عصػػر الدكلػػة  أال الػػديني كاإلصػػالحرفػػة ععمػػـ كالممدينػػة غػػزة فػػي عصػػر ال تكتعايشػػ
ثار المممككية مى اآلكبر مف المدف الفمسطينية عألاعمى النصيب  المممككية، كتستحكذ مدينة غزة

 اكتكايػػ امسػػاجد ككنػػائس كقصػػكر كبيػػكت كزكايػػ مػػف اآلثػػاركتنكعػػت هػػذ   ،خاصػػة المسػػاجد منهػػا
 المممككي ) اإلسالميةمف العصكر  ففي عصري تبني ، كأغمب هذ  االثارسكاؽ كمدارسأك 

مػدل االهتمػاـ الكبيػر  يتضػح لنػا العثماني( كمػف خػالؿ الدراسػة التاريخيػة لممسػاجد سػكؼك 
سػػكؼ ( الػػذم مػػف خاللػػه ٔ.ّ) انظػػر لمجػػدكؿ رقػػـ ،الخػػدمات الدينيػػة كبػػاألخص المسػػاجد منهػػاب

ذا انكضح اسماء المساجد االثرية المممككية كتػاريخ انشػائه ى اليػـك اك انػدثرت تػكانػت عػامرة ح كا 
 .ذلؾ مكاقع هذا المساجد حسب هذ  االحياءككمضى عميها الزمف ك 

 في مدينة غزة موكيةالمم األثريةالمساجد  :(4.2جدول )
 مندثر او قائم المساحة سنة التأسيس الحي المسجد الرقم
 قائم م411 م0454 التركمان ابن عثمان 0
 قائم م311 م0401 الدرج ابن مروان 6
 قائم/استيدف م0111 م0420 التركمان الظفردمري 4
 قائم/استيدف م211 م0311 اجديدة المحكمة 3
 قائم م111 م0115 الدرج الشيخ زكريا 1
 قائم م611 م0434 الدرج الشيخ خالد 2
 قائم م611 م0632 البمدة ال ديمة الزاوية الحمدية 3
 قائم م411 م0403 البمدة ال ديمة الشمعة 4
 قائم م611 م0654 الدرج العجمي 5
 قائم م611 م0443 الدرج المغربي 01
 قائم م011 م0403 الدرج زاوية لينود 00
 قائم م311 م0463 الدرج اليجاني 06
 قائم م631 - التفاح السدرة 04
 قائم م21 م0064 اجديدة الغزالي 03
 قائم م611 - اجديدة اليواشي 01

 (م(6102يوليو 62)م ابمة شخصية مع أ.عبد المطيف أبو ىاشم ,باحثالمصدر: إعداد ال)
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 ،غيرة المسػػاحةنالحػػظ مػػف خػػالؿ الجػػدكؿ السػػابؽ أف العديػػد مػػف المسػػاجد االثريػػة هػػي صػػ
لػى انخفػاض أعػداد السػكاف فػي هػذ  ككػذلؾ إ ،نهػا بينيػت كمسػاجد محميػةكيرجع السػبب فػي ذلػؾ أ

 المناطؽ فترة إنشاء هذ  المساجد.
  م(0564-0103) العثمانية في مدينة غزة األثريةالمساجد 

كتػب  أشػهرمؤلػؼ   Baron von hamme)البػاركف فػكف هػاـ)يستعمؿ المؤرخ النمسػاكم 
المغػة الفرنسػػية  إلػػىالتسػػعة عشػر لترجمػػة كتػاب  األجػزاءخ العثمػػاني حتػى يكمنػػا هػذا مقدمػػة التػاري

ذات أهميػػة غيػػر متناهيػػة مػػف هػػي كاسػػعة ك  إمبراطكريػػةالعثمانيػػة  اإلمبراطكريػػة" كةبالكممػػات التاليػػ
ث مػا تكػكف بمػارد يقػبض بأذرعػه الجبػارة عمػى ثػال أشبهالعثمانية  اإلمبراطكرية ،الناحية التاريخية

نهاقارات في كقت كاحدة   ضػهاأنقافػ ف  ،أخػرل إمبراطكريػة كػأم األكقػاتسقطت فػي كقػت مػف  كا 
فريقياسكؼ تغطي قارات أسيا   اإلمبراطكريػةفػ ف  (ـُّٖٓكحتى فػي الكقػت الحاضػر) ،كأكركبا كا 

  (ُ)" راطكرية البيزنطية في اكج عظمتهاعتها ما كانت تحكمه االمبتفكؽ س اأقطار العثمانية تحكـ 
 اإلمبراطكريػػةحػػد المفكػػريف الفرنسػػييف الػػذيف عاصػػركا ( أPene herpiuكيكتػػب المػػؤرخ )

قػػدرة مجمػػكع دكؿ  ـ(ُِٗٔاليػػكـ ) الدكلػػة العثمانيػػةتفػػكؽ قػػدرة "عظمتهػػا فيقػػكؿك أكجالعثمانيػػة فػػي 
كالعديػػػد مػػػف الشػػػهادات كالكتابػػػات الغربيػػػة األكركبيػػػة التػػػي خرجػػػت مػػػف أفػػػكاههـ  (ِ)"العػػػالـ أجمػػػع

 ،غػزة حافظػةعمػى م ةالعثمانيػكسيطرت الدكلػة  ،حقان بمدل عظمة هذ  الدكلة اإلسالمية كاعترفت
بػػداخمها القصػػكر فػػي  انػػك كب كاألسػػكاؽقػػامكا فيهػػا المسػػاجد كالزكايػػا فأ ،(ـُُٔٓ)ككانػػت ذلػػؾ عػػاـ 

 جدالكبيػػػرة لممسػػػا اإلصػػػالحكا بحركػػػة كاهتمػػػ ،قػػػكتهـ أكجكلػػػى مػػػف سػػػيطرتهـ كهػػػي فػػػي القػػػركف األ
رة العثمانيػة بالعمػارة لعمااماثال عامران حتى اليكـ، تأثرت ف قبمهـ، كمازاؿ العديد منها المممككية م

كالرخاـ البيزنطي الػذم ي بكثرة سفاستخدمكا الحجر الكم ،كثراءسحران  أكثرالبيزنطية كلكنها كانت 
نهػػا ف، فػػالبعض ميياسػػتخداـ الػػبالط الممػػكف فػػي التػػز كبرعػػكا فػػي  ،اسػػتخدـ فػػي األعمػػدة كالزخػػارؼ

كانػػت مػػف  شػػاهد حتػػى اليػػـك كالػػبعض اآلخػػر انػػدثر بفعػػؿ الحػػركب الحاقػػدة عمػػى المدينػػة كالتػػي
 مػركران  سػيران عمػى األقػداـ مػف مصػر ـفقػد (ـُٕٗٗ)عكا عػاـ  إلىبرت ناضمنها حممة نابميكف بك 

د عكدتػػه هػػا خاصػػة عنػػعجدها كقالامػػركر  هػػدـ كحػػرؽ العديػػد مػػف مسػػ أثنػػاءك  ،كػػاع إلػػىغػػزة  يفػػ
                                                           

 .(ٕص) سمماف، تاريخ الدكلة العثمانية( (ُ
 .(ٖص) سمماف، تاريخ الدكلة العثمانية( (ِ
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غػزة  فػي مدينػة قائمػةالعثمانيػة ال األثريػة ( نكضػح المسػاجدٕ.ّ)رقػـ  مف خالؿ جػدكؿك مهزكمان، 
 .مع مكاف كجكدها حسب االحياء

 العثمانية في مدينة غزة األثريةالمساجد  :(4.3جدول )
 مندثر او قائم المساحة سنة األسيس الحي المسجد الرقم
 قائم م0611 م0410 البمدة ال ديمة السيد ىاشم 0
 قائم 411 م0142 البمدة ال ديمة اتب وليةك 6
 قائم 021 م0400 التركمان السيدة رقية 4
 قائم 611 م0664 البمدة ال ديمة عثمان قش ار 3
 قائم م111 م0551 التفاح عبداهلل اليبكي 1

 (م(6102يوليو 62)م ابمة شخصية مع أ.عبد المطيف أبو ىاشم ,باحثالمصدر: إعداد ال)

م ـاييس كثافـة وتوزيـع ) GISمومـات الجغرافيـة عميـل باسـتخدام نظـم المرق التحط 3.4
 ( المساجد

معرفة مػا إذا كػاف تكزيعهػا يشػكؿ  ،ما يهـ الجغرافي عند دراسته لتكزيع الظكاهر كالخدمات
فػ ف ذلػؾ يعنػي  ،فػ ذا كػاف التكزيػع يشػكؿ نمػط محػدد ،أك أنػه مجػرد تكزيػع عشػكائي ،نمطان محددان 

أما  ،كيسعى الباحث لمكشؼ عنها كالكقكؼ عندها ،ؿ كراء تشكيؿ هذا النمطأف هناؾ قكل كعكام
ف ف ذلؾ يشير الى قكل الصدفة كالحظ التػى مػف الصػعب تفسػيرها كمػا  ،إذا كاف التكزيع عشكائيان 

 جديدة(.كحي ال ،كحي الزيتكف ،هك الحاؿ في ثالثة احياء بالمدينة كهي )حي التفاح
فػػػ ف ذلػػػؾ يعنػػػي أف  ،نتيجػػػة عكامػػػؿ كقػػػكل دائمػػػة التغيػػػر فعنػػػدما تكػػػكف األنمػػػاط المحػػػددة

 ( ُ)إهتمامنا باألنماط سيقكدنا الى االهتماـ بالعمميات المؤدية إلى تككينها.
التػػي  ،تمتمػػؾ نظػػـ المعمكمػػات الجغرافيػػة مجمكعػػة مػػف أسػػاليب اإلحصػػاء كالتحميػػؿ المكػػاني

بشػػكؿ يكفػػؿ إعطػػاء النتػػائج  ،يسػػتعيف بهػػا البػػاحثكف فػػي الكشػػؼ عػػف تكزيػػع الظػػكاهر كالخػػدمات
مسػػػاهمة بػػػذلؾ فػػػي اختصػػػار  ،بصػػػكرة اليػػػة دكف الحاجػػػة إلجػػػراء قياسػػػات اك تطبيػػػؽ المعػػػادالت

 كيمكف االستعانة بكؿ مف االساليب التالية ك ،كقكة االعتماد عمى النتائج ،الكقت كالجهد

                                                           

( (GIS التحميػػؿ المكػػاني لتكزيػػع الجكامػػع فػػي مدينػػة سػػكراف باسػػتخداـ نظػػـ المعمكمػػات الجغرافيػػة الركانػػدزم،((ُ
 .(ُٕص)



56 

 (Nearest Neighborأسموب التحميل باستخدام صمة الجوار ) 0.3.4
كالػذم  ،لمخدمػة اك الظػاهرةث بهذا االسمكب في دراسة نمػط التكزيػع المكػاني يستعيف الباح

كتعتبػر طريػؽ الجػار  ،في ميػداف التخطػيط العمرانػي كالجغرافػي استفاد منه العديد مف المختصيف
االقرب )أك صمة الجكار( مف الطرؽ االحصائية الهامة كالتػي طكرهػا عممػاء البيئػة النباتيػة الػذيف 

كتعتبػػر هػػذ   ،رضػػيةفها المختمفػػة عمػػى سػػطح الكػػرة األانػػكاع النباتػػات حسػػب اصػػنا اهتمػػكا بتكزيػػع
كمػػا كيعػػرؼ مقيػػاس  (ُ.)الطريقػػة أدؽ مقيػػاس لممقارنػػة بػػيف أنمػػاط التكزيعػػات فػػي الكقػػت الحاضػػر

الجػػار االقػػرب بأنػػه "عبػػارة عػػف نسػػبة متكسػػط المسػػافة الحقيقيػػة الفاصػػمة بػػيف كػػؿ نقطػػة )مسػػجد( 
الفاصػػمة  لػػى متكسػػط المسػػافة المتكقعػػة )نظريػػا(ممكقػػع فػػي منطقػػة الدراسػػة إمجػػاكرة لكأقػػرب نقطػػة 

( ِ.)ط )المساجد( فيما لػك كانػت مكزعػة تكزيعػا عشػكائيا فػي نفػس المنطقػةابيف نفس العدد مف النق

كبػػذلؾ يعتمػػد المقيػػاس فػػي هػػذا البحػػث عمػػى معرفػػة المسػػافات بػػيف كػػؿ مكقػػع مسػػجد فػػي الحػػي 
ثػػـ اسػػتخراج متكسػػط هػػذ  المسػػافات الفعميػػة كمقارنتهػػا بمتكسػػط  كمػػف ،كمكقػػع أقػػرب مسػػجد اليػػه 

 المسافة المتكقعة لمكاقع المساجد في التكزيع النظرم العشكائي.
 ( R= 2D x √ N/Aكيتـ حساب معامؿ صمة الجكار بالمعادلة الرياضية التاليةك ) 

 حيث أفك
(R  .ك معامؿ صمة الجكار) 
(D  .ك متكسط المسافات الفعمية) 
 (N .)(ك عدد النقاط )المساجد 
(A  .ك مساحة الدراسة التى تنتشر بها النقاط) 

كيسػػػػتدؿ مػػػػف قيمػػػػة معامػػػػؿ صػػػػمة الجػػػػكار عمػػػػى نمػػػػط التكزيػػػػع الػػػػذم ينػػػػدرج مػػػػدلكلها بػػػػيف 
( كيكػػكف لكػػؿ رقػػـ يقػػع فػػي هػػذ  الفتػػرة مػػدلكؿ كلتكضػػيح اكثػػر انظػػر لجػػدكؿ رقػػـ ُٓ.ِ-َالقيمػػة)

 (ٕ.ّ( كلمشكؿ رقـ )ٖ.ّ)
  

                                                           

 .(ُّص) ز االستيطاف البشرم في منطقة نجدلمراكنمط التكزيع المكاني كالتركيب الكظيفي  ،( السعيد(ُ
 .(ِٓص) حياء مختارة مف مدينة الرياضأماط التكزيع المكاني لممساجد في نأ( الفكزاف، (ِ
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 (: مدلول قيمة صمة الجوار في ال يم المختمفة4.4جدول )
 مدلول ال يمة )نمط التوزيع( (Rقيمة صمة الجوار) #
0 R النمط متجمع في مكان واحد =صفر 
6 <R<00 وكمما  ,كمما اقتربت ال يمة من الصفر كانت متجمعة

 0وكمما اقتربت من  ,كان النمط مت اربا 1.1اقتربت من 
 كان النمط عشوائيا

4 R=0 والخرى متباعدة( ,النمط عشوائي)بعض الن اط مجتمعة 
3 0<R<6.01   كان النمط اقرب الى العشوائي 0كمما اقتربت ال يمة من, 

 كان النمط متباعدا)متشتت( 6.01وكمما اقترب من
 

 

 ج في أنماط توزيعالتدر  :(4.3شكل )
 (www.esri.com المصدر: شركة ازري لنظم المعمومات الجغرافية)

 ،كلمتأكػػد بػػأف الفػػرؽ بػػيف متكسػػطي المسػػافتيف الفعميػػة كالمتكقعػػة نظريػػا ذك داللػػة إحصػػائية
( كالػذم يرمػز لهػا بػالرمز Standard Valueفقػاـ الباحػث بػالمجكء الػى تحديػد القيمػة المعياريػة )

(Z)،  كهي عبارة عف الفرؽ بيف متكسطي المسافتيف الفعمية كالمتكقعة نظريا مقسكما عمى الخطأ
 عيارم لمتكسط المسافة المتكقعة نظريا .الم

( دكف مسػػتكل الداللػػة Zفػػ ذا كانػػت قيمػػة ) ،(عمػػى نػػكع التكزيػػعZكيسػػتدؿ مػػف إشػػارة قيمػػة )
( سػػمبا اك ايجابػػا)عمى ٓٗ.َاالحصػائية التػػى هػػي فػػي عمػػـك الدراسػػات االجتماعيػػة ال تقػػؿ عػػف )

 ،لظاهرة يتخذ نمطا غير عشكائيف ف تكزيع النقاط التى تمثؿ ا ،طرفي التكزيع الجرسي الطبيعي(
( فػ ف َٓ.َالتحميؿ اف نمط تكزيػع الظػاهرة متكػتال اك متجمعػا بمسػتكل ثقػة اك داللػة ) ف ذا اثبت

كعمػػى ذلػػؾ تبػػيف أف نمػػط  ،%( فقػػطٓإحتمػػاؿ أف يكػػكف هػػذا التجمػػع عشػػكائيا غيػػر متكتػػؿ هػػك )
حيػث كانػت  ،إجديد ( ،لزيتكفا ،التكزيع لممساجد هك النمط العشكائي في ثالثة أحياء كهي)التفاح
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أمػا بػاقي أحيػاء المحافظػة كػاف  ،( كهػذا هػك الػنمط العشػكائيُ( أكبر مف)Rقيمة الجار األقرب )
%( أف ال ٓٗ( كهذا يعني أف إحتماالن قدر  )َٓ.َبها التكزيع متباعد كمشتت في مستكل داللة )

 ختيػػار حػػي الزيتػػكف كحالػػة كقػػاـ الباحػػث ب ،يكػػكف هػػذا التكزيػػع المتباعػػد قػػد حػػدث بفعػػؿ الصػػدفة
 (.ٖ.ّشكؿ ) ،دراسية لمقياس أساليب التحميؿ

 
 األنماط المختمفة لمجار األقرب: (4.4شكل )
 (www.esri.com المصدر: شركة ازري لنظم المعمومات الجغرافية)

 ،التكزيػػع لمجػػار األقػػربمػػف خػػالؿ الشػػكؿ السػػابؽ يتبػػيف لنػػا أف هنػػاؾ عػػدة حػػاالت لػػنمط 
جديػدة( كمنهػا  ،كالزيتػكف ،كالتي ظهرت فػي أحيػاء )التفػاح ،(Randomعشكائي ) فمنها ما هك كا 

 كالتي ظهرت في باقي أحياء المدينة. ،(Dispersedما هك مشتت )

http://www.esri.com/
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 (sdسموب التحميل باستخدام النحراف المعياري )أ 6.3.4
 ،حميؿ أنماط عديػدة مػف األسػاليب اإلحصػائيةلالنحراؼ المعيارم أهمية كبيرة في ت       

فالعديد مف المراجع اإلحصائية بينت أف المدل )هك الفرؽ بيف أقؿ قيمة كأعمى قيمة( كلكػف هػذا 
ألنػه ال يعطػي فكػرة جيػدة  ،غير كاؼ لمتعبير عف مجمكعة مف قيـ المفػردات بالتجػانس كالتشػتت

مضػمال خاصػة فػي الحػاالت التػى يكجػد كأحيانػا يكػكف  ،عف مدل تباعد القػيـ بعضػها عػف بعػض
مما يسػبب زيػادة كبيػرة فػي المػدل الػذم يسػتدؿ منػه عمػى أف قػيـ  ،فيها قيمة متطرفة في البيانات

بينما في الكاقع تكػكف كػؿ القػيـ متقاربػة عػدا القيمػة  ،المفردات غير متجانسة كمشتته تشتت كبير
  ( ُ.)الشاذة

عمػػى مقياسػػيف آخػػريف اكثػػر دقػػة فػػي كصػػؼ  –لػػى جانػػب المػػدل إ –كلػػذلؾ تػػـ االعتمػػاد 
نتشػػػار مفػػػردات البيانػػػات كالمقياسػػػيف همػػػا )اإلنحػػػراؼ  ،كبالتػػػالي الحكػػػـ عمػػػى التبػػػايف ،التشػػػتت كا 

كمعامؿ اإلختالؼ( ألف إستخداـ مثؿ هػذ  المقػاييس يتناسػب مػع هػذ  الحالػة الدراسػية  ،المعيارم
 (.   ٗ.ّالطبيعي شكؿ رقـ ) خاصة عند القراءة النظرية مف منحنى التكزيع ،بشكؿ أدؽ

 
 عتدال(الجرسي الطبيعيمنحنى التوزيع )اإل: (4.5شكل )

 (www.faculty.ksu.edu.sa( 6102-4-01اإلحصاء ) ,المصدر: جامعة الممك سعود)

                                                           

 .(ُْْ-ُّْص ص) مة االساليب الكمية في الجغرافيامقد ،( أبك راضي(ُ

http://www.faculty.ksu.edu.sa/
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 ه باسػتخداـ برنػامجقاـ الباحث بحساب المسافات الفعمية بيف كؿ مسػجد كأقػرب مسػجد لػك 
كمػف ثػـ قػاـ بحسػػاب  ،كتػـ الحصػكؿ عمػى قػيـ خاصػة لمسػػاجد الحػي بشػكؿ عػاـ ،(ArcGISالػػػ)

 مدراسة ألنه أكثر األحياء عددان لممساجد.لاإلنحراؼ المعيارم عمى حي الزيتكف كحالة 
كبالنسبة لمعامؿ االختالؼ )التشتت( كالذم يستخدـ بدؿ اإلنحراؼ المعيارم ليعطي داللة 

فعنػػػدما تتباعػػػد قػػػيـ المتكسػػػطات الحسػػػابية يكػػػكف اإلعتمػػػاد عمػػػى  ،عمػػػى مػػػدل التشػػػتت بػػػيف القػػػيـ
كلػػذا كممػػا كانػػت قيمػػة معامػػؿ االخػػتالؼ أعمػػى دؿ ذلػػؾ عمػػى  ،اإلنحػػراؼ المعيػػارم غيػػر مجػػدم

كهػذا يفيػػد فػػي معرفػػة مػدم تقػػارب المسػػافات بػػيف  ،مقػدار التباعػػد بػػيف هػذ  القػػيـ كالعكػػس صػػحيح
كلتكضػيح اكثػر  ،اعدها لتشكؿ تجمعا حضػريا تتػكزع فيػه المسػاجد بالشػكؿ المنػتظـالمساجد أك تب

قػػػاـ الباحػػػث بحسػػػاب معامػػػؿ االخػػػتالؼ كالػػػذم يسػػػاكم حاصػػػؿ قسػػػمة االنحػػػراؼ المعيػػػارم عمػػػى 
 (ٗ.ّالمتكسط الحسابي انظر لمجدكؿ رقـ )

 ين مساجد الحياء(: النحراف المعياري ومعامل الختالف لمتوسط المسافات الفعمية ب4.5جدول )
 معامل الختالف النحراف المعياري متوسط المسافة الفعمية)م( عدد المساجد الحي #
 1 1 1 0 التركمان الشرقي 0
 3.6 46.2 311.3 4 اسكان تل اليوى 6
 42 21.5 024.4 61 اجديدة 4
 45 34.5 045.3 04 البمدة ال ديمة  3
 31 33.3 043.4 62 الدرج 1
 60 41.1 245.4 4 عودةمدينة ال 2
 43 43.2 613.2 01 الشيخ رضوان 3
 43 012 404 03 الرمال الجنوبي 4
 33 013 665.0 04 مخيم الشاطئ 5
 65 014 433.4 01 الرمال الشمالي 01
 34 014 662.0 60 النصر 00
 34 060 641 03 التركمان 06
 40 042 332.3 5 الشيخ عجمين 04
 15 045 466.6 41 الزيتون 03
 34 050 631.3 03 الصبرة 01
 34 052 611.1 04 التفاح 02
 42 412 541.1 4 اجديدة الشرقية  03

 (المصدر : إعداد الباحث)
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كلكنها تساكم صفر في  ،نالحظ مف خالؿ الجدكؿ السابؽ أف قيـ التبايف ال تقؿ عف صفر 
كمػا اف القيمػة زادت  ،ا الحيمسجد كاحد في هذ سكلحيث ال يكجد  ،حالة حي التركماف الشرقي

 (.ْ.ّٔٓجديدة الشرقية ب نحراؼ معيارم )لبشكؿ مطرد حتى كصمت ذركتها في حي ا

 سموب تحديد المركز الفعمي والفتراضي المتوقع لممسجدأ 4.3.4
يعتبػػر اسػػمكب تحديػػد المركػػز المتكقػػع مػػف اسػػاليب التحميػػؿ المكػػاني كالتػػى مػػف خاللػػه يػػتـ    

فقػاـ الباحػث باختيػار حػي الزيتػكف كعينػة لمدراسػة فػي  ،في احياء المدينة اجدالمساستخراج كثافة 
هػػذا االسػػمكب مػػف خػػالؿ تطبيػػؽ خريطػػة المكاقػػع الجغرافيػػة لممسػػاجد عمػػى خريطػػة حػػدكد احيػػاء 

حيػػث أظهػػر التحميػػؿ أف مركػػز الثقػػؿ لممسػػاجد فػػي حػػي الزيتػػكف هػػك الجػػزء الشػػمالي مػػف  ،المدينػػة
 ( َُ.ّلمشكؿ رقـ )كلمتكضيح اكثر انظر  ،الحي

 
 مركز الث ل الفعمى والفتراضي لمساجد حي الزيتون: (4.01شكل )

 (المصدر: اعداد الباحث)
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نالحظ مف خالؿ الشكؿ الدائرم لحي الزيتكف كالذم يمثؿ )المسافة المعيارية( اك االفتراضية 
ب تػػدريجيا مػػف تػػر اف تمركػػز نقػػاط المسػػاجد يتركػػز فػػي االجػػزاء الشػػمالية كتق ،مػػف المركػػز الفعمػػي

 . الكسط المساحي لمحي

 سموب تحميل اتجاه نمط النتشارأ 3.3.4
حيػث اتخػذ  ،قاـ الباحث بتحديد االتجا  الفعمى لنمط انتشار المساجد فػي نفػس الحػي السػابؽ
الػى الجنػكب  –هذا النمط الشكؿ البيضاكم النتشػار المسػاجد كالػذم يمتػد باتجػا  الشػماؿ الغربػي 

حػػػظ اف المحػػػكر الطػػػكلي لمشػػػكؿ البيضػػػاكم لمحػػػي يأخػػػذ نفػػػس اتجػػػا  اسػػػتطالة كمػػػا كيال ،الشػػػرقي
 (.ُُ.ّ) الشكؿ العمراني السكاني داخؿ الحي انظر لمشكؿ رقـ

 
 اتجاه نمط النتشار لمساجد حي الزيتون: (4.00شكل )

 (المصدر: إعداد الباحث)
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تكزيػػع المسػػاجد مػػف خػػالؿ الشػػكؿ اف االمتػػداد الشػػمالي بكجػػه الخصػػكص لػػنمط  كمػػا كيالحػػظ
فالمنطقػػة الشػػمالية كالشػػمالية الغربيػػة لمحػػي  ،كبيػػر بطبيعػػة السػػطح فػػي هػػذا الحػػي تبط إلػػى حػػدو مػػر 

بينما العكس في المناطؽ الجنكبية كالجنكبية الشػرقية التػى تكثػر  ،هي مركز ثقؿ الكثافة السكانية
لمنطقػػة المالصػػقه ككػػذلؾ منطقػػة الجنػػكب الغربػػي لمحػػي ا ،فيهػػا المسػػاحات الزراعيػػة كالصػػناعية

لحي الشيخ عجميف كالتى تشتهر بالمساحات الزراعية الكبيرة كالتى عززت مف انخفاض في نقاط 
 انتشار المساجد في هذ  المناطؽ.

 (Kernelسموب تحميل كيرنل )أ 1.3.4
( كالػػػذم ArcGISبرنػػػامج اؿ) حصػػػائية المتميػػػزة فػػػييعتبػػػر اسػػػمكب كيرنػػػؿ مػػػف األسػػػاليب اإل

 ،الكثافػات بغػض النظػر عػف انكاعهػا داخػؿ المسػاحات الجغرافيػة عمػى الخػرائطيستخدـ في ابػراز 
انظر لمشػكؿ رقػـ  ،فقاـ الباحث باستخداـ هذا االسمكب لحساب كثافة المساجد داخؿ حي الزيتكف

(ّ.ُِ) 

 
 ( لمساجد حي الزيتونKernelنتائج تحميل ): (4.06شكل )

 (المصدر: إعداد الباحث)
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كالتى  ،رنؿ تمكجات الكثافة المرتفعة لنقاط المساجد المتقاربةظهر في نتائج تحميؿ كي
 ،كالتى تأخذ التدرج في حجـ النقاط ،تنعكس عمى نمط التكزيع الغير منتظـ لممساجد داخؿ الحي

إذ  ،فعندما تقترب نقاط المساجد مف بعضها البض تأخذ التمكجات بالتضخـ الكبير في الحي
 الشمالية الغربية مف حي الزيتكف.أنها تتركز في الجهة الشمالية ك 

 سموب تحميل عدالة التوزيع أ 2.3.4
ذا ما كانت نقاط المساجد مكزعة يعتمد هذا النكع مف األساليب اإلحصائية عمى معرفة إ

كمدم تأثير هذ  النقاط  ،بشكؿ سميـ اـ انها تتركز في بعض المناطؽ كمناطؽ تخمك منها
شكؿ  ،مف خالؿ دائرة التأثير لكؿ مسجد داخؿ الحي حيث يظهر ذلؾ ،بالمساحات داخؿ الحي

 (.ُّ.ّرقـ )

 
 دوائر التأثير بكل مسجد في احياء مدينة غزة: (4.04شكل )
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 (المصدر: إعداد الباحث)
يالحظ مف خالؿ الشكؿ السابؽ أنه يكجد العديد مف نقاط التأثير المتداخمة في بعضها 

كؿ ذلؾ يؤكد  ،ارغة بيف هذ  الدكائر)النقاط(ككذلؾ كجكد العديد مف المساحات الف ،البعض
كعمى ذلؾ يندرج عدة خيارات كمها  ،بكجدكد خمؿ في عدالة التكزيع لنقاط التأثير داخؿ االحياء

 تجمع بعدـ كجكد عدالة في التكزيع لممساجد داخؿ االحياء كالتاليك
ت الفارغػة فػػي إمػا اف تكػكف مسػاحة التػأثير المتداخمػة فػػي بعضػها الػبعض مسػاكية لممسػاحا -

 ،كبالتػالي فػال حاجػة لممزيػد مػف المسػاجد ،الحي كالتػي التقػع ضػمف نطػاؽ تػأثير أم مسػجد
 ألف المشكمة هي في سكء التكزيع كليس في النقص بالعدد.

كبالتػالي يكجػد مشػكمة  ،إما أف تككف مسػاحة التػأثير المتداخمػة أكبػر مػف المسػاحات الفارغػة -
أم أف المسػػػاجد لػػػك كزعػػػت بشػػػكؿ منػػػتظـ  ،مطمػػػكبفػػػي زيػػػادة عػػػدد المسػػػاجد عػػػف الحػػػد ال

 سيككف هناؾ فائض في المساحة المغطاة بتأثير المساجد.
لػى ة المنػاطؽ الفارغػة فتكػكف الحاجػة إإما أف تككف مساحة التأثير المتداخمة اقؿ مف مساح -

 المزيد في عدد المساجد.

 التوزيع الجغرافي لممراكز الدينية السالمية في مدينة غزة 1.4
عف المساجد كالكنائس تحدثنا  فسابقان  ،دينية في محافظة غزةتتنكع الخدمات ال      

 ،كتأتي في اطار تمبية احتياجات السكاف الدينية ،كالتي تعتبر اهـ الخدمات الدينية في المحافظة
ـ ما هك مسيحي كمف نكع لدل سكاف المحافظة فمنهـ ما هك اسالمي كمنهمتفالكازع الديني 

 كمنها ك نجمؿ باقي هذ  الخدمات المقدمة لمسكاف كتنقسـ الى عدة اقساـ الؿ ذلؾخ
 غزة دينةمراكز التحفيظ في م :أولً 

 ،المسمميف بشكؿ عاـ ألطفاؿبع مف مراكز التحفيظ اهمية دينية اسالمية المنشأ تػػن
كرسكله عميه ب ا حالعقيدة ك كتالكة القرآف كالتفقه في الديف ك  النبيهالحسنة كالقيـ  فاآلداب

ة بع مف هذ  المراكز الدينية االسالمينجمها مف الصفات الحسنة التي ت ،افضؿ الصالة كالسالـ
الى  كأمهاتهـفي هذ  المراكز يرشدكف آبائهـ  اترعرعك  ذيفران مف االبناء الصالحيف الي، فكث

ب ذف ا كلك تحدثنا كدخكلهـ الجنة  آبائهـاء سببان لهداية بنفكثيران ما كاف اال ،طريؽ الصحيحال
رآف الكريـ لتحفيظ الق  مركزان  (ٖٕ)كثر مف أعمى في مدينة غزة ف نها تشمؿ  التحفيظعف مراكز 
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مكزعيف عمى  ان طالب (َُُِ) ـ هذ  المراكز حكاليكتض كذلؾ ،حياءكعمكمه مكزعيف عمى األ
البات ب كالطذم يبيف تكزيع مراكز التحفيظ كعدد الطالال (َُ.ّ)رقـ  جدكؿ ،هذ  المراكز
 .حياءحسب األ

 توزيع مراكز التحفيظ وعدد الطالب داخل أحياء مدينة غزة :(4.01جدول )
عدد مراكز  الحي الرقم

 التحفيظ
عدد 
 الطالب

عدد مراكز  الحي الرقم
 التحفيظ

عدد 
 الطالب

 14 1 الشعف 3 011 4 التفاح 0
 031 03 الشيخ رضوان 4 004 01 الدرج 6
 43 4 لصبرةا 5 11 3 الرمال 4
 51 3 النصر 01 36 4 الزيتون 3
 040 04 تل السالم 00 46 2 الشاطئ 1
 0106 34 المجموع 06 25 1 اجديدة 2

 داخل أحياء مدينة غزة توزيع مراكز التحفيظ وعدد الطالبات
عدد مراكز  الحي الرقم

 التحفيظ
عدد 

 الطالبات
عدد مراكز  الحي الرقم

 التحفيظ
عدد 

 الطالبات
 31 0 الشيخ عجمين 2 011 4 لتفاحا 0
 602 1 الشيخ رضوان 3 631 1 الدرج 6
 615 1 الصبرة 4 041 4 الرمال 4
 061 4 النصر 5 021 4 الشاطئ 3
 41 6 المتل الس 01 031 4 اجديدة 1
 0111 44 المجموع 

 (م(6102يوليو 40)مدير مراكز التحفيظ  م ابمة شخصية مع أ.عماد الدجني ,المصدر: إعداد الباحث)

نالحظ مف خالؿ الجدكؿ السابؽ اف اعداد الطالب اقؿ مف اعداد الطالبات داخؿ 
اف  ،قاؿ أ.عماد الدجني مدير مراكز التحفيظ في القطاع ،فاالجابة عمى ذلؾ ،مراكز التحفيظ

 ،تككف في الغالب ما بيف المغرب كالعشاء ،فترة التحفيظ المحدد لمطالب هي فترة قصيرة جدان 
بينما  ،لمحمقة الكاحدة كحد اقصى ان ( طالبُٓف العدد المسمكح لمتسميع الطالب في هذة الفترة )كا
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كبر مف ذلؾ بكثير كأعداد تتراكح مف العكس تماما في حمقات المحفظات التي تستغرؽ كقت أ
 ( طالبة لمحمقة الكاحدة.َْ - َِ)

 المدارس الدينية في محافظة غزة :ثانياً 
ة مدرسة كاحدة تتبع لكزارة االكقاؼ كالشؤكف الدينية كهي )مدرسة يكجد في محافظة غز 

أ.مركاف )الباحث مع مدير المدرسة  أجراهامقابمة التي ال بنيف( كمف خالؿ -الشرعية  األكقاؼ
 إنشائهاعدد مف المعمكمات التي تخص المدرسة حيث تـ جمع  ىلإتكصؿ الباحث  (ابك شماله

ككانت صغيرة الحجـ جدان تتككف مف  ،زهرة في حي الدرجبالقرب مف مكقؼ ال (ـُٔٗٗ)عاـ 
 ،األساسيةمف المعايير  كالكثير صفيف فقط خالية مف الساحات كالمالعب كالمتنز  كالمصمى

 منطقةمدرسة االكقاؼ الشرعية في  إنشاءتـ  إلى أف ،فترة مف الزمف كاستمر التدريس فيها
اما بالنسبة ألعداد  ،عية الحؽ في الحياةالشعؼ عمى شارع صالح الديف االيكبي مقابؿ جم

 ازدادفقط. كمف ثـ  ان طالب (َُِ) ػػػػمدرسة ببدأت ال ،الطالب الذيف يدرسكف داخؿ هذ  المدرسة
تقريبان  ان طالب (ِْٓ)المسجميف في هذ  المدرسة تدريجيان حتى اصبح عددهـ اليكـ  ةالطمب إقباؿ

 (ُ)ة.صباحيال كهي الفترة دةكاحيدرسكف فيها فترة 
 المنيج الدراسي:

ـ تتقريبان لكف  مر افي هذ  المدرسة هك نفس المنهج الكز  درسما بالنسبة لممنهج الذم يي أ
ضافة بعض المكاد الدراسية عميه كهي )الفقه، كالسمؼ الصالح، الحديث الشريؼ، كتفسير إ

 .(القرآف الكريـ
 ،ـ ) المرحمة االبتدائيةلمدرسة فهداخؿ ا الذيف يدرسكف لمطمبة ما عف مراحؿ الدراسةأ
كتقكـ المدرسة بالعديد مف  ،حصص تقريبان  (ٕ)كالثانكية( كيدرسكف بشكؿ يكمي  ،كاإلعدادية

المسابقات كالمشاركات الطالبية خاصة في االلعاب كمف المدارس التى تـ التنافس معها 
 .رؽ محافظة غزة(عميـ العالي شالتك  التربية كمشاركتها )المدارس الحككمية التى تتبع لكزارة

  

                                                           

 ـ(.َُِٔمارس  ٗمركاف ابك شمالة، قابمةك عبد الكريـ الجدبه )( (ُ
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 المعاىد الدينية في محافظة غزة : ثالثا
لما كانت الضركرة تقتضي ب قامة مركزا لإلشعاع الديني في هذا القطاع ينهؿ منه أبناؤ  
العمػـك االسػالمية كالعربيػة كالثقافيػة مػف المرحمػة االبتدائيػػة حتػى نهايػة المرحمػة الجامعيػة كمػا هػػك 

طيع اف تفيػػد دينهػػا سػػتمػػف العممػػاء مثقفػػة دينيػػة عاليػػة ت طبقػػة يجػػادإل ،تػػهالحػػاؿ فػػي االزهػػر كجامع
شػاء حينهػا فػي غػزة ب ن ففكػر النػاس اإلسالميةككطنها كأمتها كترد الهجمات الشرسة عمى العقيدة 

زان لمعػامميف االسػراع فػي اخػاذ خطػكة إيجابيػة لتحقيػؽ هػذا الهػدؼ حػافمثؿ هػذا المركػز ككػاف ذلػؾ 
معهػد " عميػه اسػـ  مػؽطكأالشريؼ بمصر في مدينة غػزة  لألزهرنشاء فرع الذم تـ تحقيقه فعالن ب 
فػػي زمػػف الػػرئيس  (ـُٓٓٗ-ُْٓٗ)كذلػػؾ فػػي العػػاـ الدراسػػي  " زهػػر( بغػػزةفمسػػطيف الػػديني )األ

المصػػػرم الراحػػػؿ جمػػػاؿ عبػػػد الناصػػػر، كػػػأكؿ مؤسسػػػة تعميميػػػة عمػػػى مسػػػتكل الػػػكطف تجمػػػع بػػػيف 
 (ُ).كاألكاديميالتعميـ الديني 

معهد فمسطيف الديني بغزة محافظػان عمػى هػذ  الشخصػية الدينيػة العمميػة التػي  كقد استمر
تخػػػرج منهػػػا آالؼ الطػػػالب الػػػذيف نهمػػػكا مػػػف هػػػذ  الثقافػػػة الطيبػػػة كأكمػػػؿ الكثيػػػركف مػػػنهـ دراسػػػته 

بػاف االحػتالؿ إهذا المعهد المحافظة عمى بقائػه  كما استطاع ،الجامعة في جامعة االزهر بمصر
ـ( بػػؿ ضػػرب بجػػدكر  اكثػػر فػػأكثر ُْٗٗ-ُٕٔٗع غػػزة طػػكؿ الفتػػرة مػػف )ى قطػػاعمػػاالسػػرائيمي 

حيػػػث تطػػػكرت الدراسػػػة فيػػػه مػػػف المرحمػػػة االبتدائيػػػة الػػػى االعداديػػػة ثػػػـ الثانكيػػػة ثػػػـ الػػػى المرحمػػػة 
كجامعػػة  ـ(ُٖٕٗ) قامتػػه عمػى أرض جػػامعتيف زاهػرتيف همػػا الجامعػة االسػػالمية عػاـ بالجامعيػة 

الػى ارض  (ـُْٗٗ)كؿ السػمطة الكطنيػة الفمسػطينية عػاـ كصػ كبعػد (ـُِٗٗ)بغزة عاـ زهر اال
الكبػر شػيخ االزهػر بفػتح عػدة فػركع اـ اكبتأييػد مػف االمػياسر عرفات الكطف صدر قرار الرئيس/ 

 (الغربية  كالضفة غزة قطاع) في  يةفي مدف فمسطين
 رؤية المعيد:

التحقيػؽ بػركح  مػع ،ف يكػكفأسالـ كمػا يجػب فهـ تعاليـ اإلعمؿ المعهد منذ نشأته عمى 
رسالة االسالـ المتسمة بالكسػطية كالشػمكؿ كالتركيز عمى نشر   ،الديف فهمان كعمالن كدعكة ككعي

 مف خالؿ مد جسكر التكاصؿ بيف حقيقة النص كاحتياج العصر.
  

                                                           

 (.َُِٔ-ّ-َُ)فمسطيف  –لمعاهد االزهرية ا( (ُ
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 رسالة المعيد:
إعػػػداد كتنفيػػػذ أنشػػػطة تعميميػػػة كتربكيػػػة كدينيػػػة متنكعػػػة كشػػػاممة تمبػػػي حاجػػػات المعممػػػيف 

ارؼ كالقيـ الالزمة لألخذ بأيديهـ فػي سػبيؿ الكصػكؿ إلػى مػا عكتمدهـ بالمعمكمات كالم كالطالب،
 تطمح إليه أنفسهـ كتحقيؽ رغبتهـ في المستقبؿ الزاهر بالسعادة كالنجاح.

 أىداف المعيد:
كالتحمػي بمػا  مػا نهػى عنػهرآف الكريـ كالعمػؿ بػأكامر  ك حفظ القي ترغيب افراد المجتمع كافة ف -ُ

 آداب. حث عميه مف
 ب الشباب لهذ  الغاية.جذمية كالتراث العربي االسالمي ك نشر الثقافة االسال -ِ
 .ةاألمك العتداؿ كالنهكض بالفرد االحرص عمى بث ركح الديف االسالمي القائـ عمى  -ّ
 العمؿ المستمر عمى رفع مستكل الطالب عمميان كثقافيان كتربكيان. -ْ
متنكعػػػػػة كشػػػػاممة تمبػػػػػي حاجػػػػػات المعممػػػػػيف اعػػػػداد كتنفيػػػػػذ أنشػػػػػطة تعميميػػػػة كتربكيػػػػػة كدينيػػػػػة  -ٓ

 كالطالب.
 اعداد طالب متفكقيف كمميزيف يككنكف في طميعة الشباب الكاعي. -ٔ
 .السالـ كتطبيقيةاالجتماعي حكؿ مبادئ اتعزيز الكعي  -ٕ

 التوزيع الجغرافي لمكنائس في محافظة غزة 2.4
 ،ة القديمػػػة(كتكجػػػد فػػػي حػػػي كاحػػػد )البمػػػد يكجػػػد فػػػي محافظػػػة غػػػزة ثالثػػػة كنػػػائس رئيسػػػية،

 شػػكؿ رقػػـ ،بهػػا كتأسسػػت نشػػئتأي زمنػػة التػػي ألايضػػان فػػي أختمػػؼ بمػػذاهبها المسػػيحية، كتختمػػؼ ت
 (ّ.ُْ.) 
 



71 

 
 (: التوزيع الجغرافي لمكنائس في محافظة غزة4.03شكل )

 (المصدر: إعداد الباحث)
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 كسية ذكنيسة ال ديس برفيريوس الروم الرثو  :ولً أ
كنيسػػػة عمػػػى مسػػػاحة مػػػا تقػػػع هػػػذ  الـ( ك ِْٓية عػػػاـ )رثكذكسػػػتأسسػػػت كنيسػػػة الػػػرـك األ

هػا بنيػت نإة غػزة كهػك حػي الزيتػكف حيػث حياء الشػعبية بمحافظػقدـ األأحد أفي ( ِـُِٔ)يقارب 
مؤدم الها باباف رئيسياف الباب الغربي ثرم في هذا الحي العريؽ، كلاأل ةمعانقة لجامع كاتب كالي

محػػػؿ الشػػػباؾ  ؿلي، كقػػػد فػػػتح لهػػػا بػػػاب إضػػػافي حػػػالمكنيسػػػة كالبػػػاب الشػػػم يرئيسػػػال لػػػى المػػػدخؿإ
ؽ بنػاء هػذ  الكنيسػة مػا يقػارب سػتغر إقػد الجنكبي مف أعمى، كذلػؾ ليكػكف مػدخالن ثالثػان لمكنيسػة، ك 

كسػػػيياني افظك  ةسػػػنيهػػػذ  الكنيسػػػة باسػػػـ ك سػػػميتحيػػػث  (ـَْٕ-َِْ)سػػػنكات مػػػف عػػػاـ  خمػػػس
سػػػػػـ كنيسػػػػػة القػػػػػديس ايت بسػػػػم ككسػػػػػييا، كبعػػػػد مػػػػػكت القػػػػػديس البػػػػػارظمبراطػػػػػكرة افنسػػػػبة الػػػػػى اإل

عػػف  (ـَِْ)لكنيؾ فػػي اليكنػػاف كتػػكفي عػػاـ افػػي مدينػػة سػػ ـ(ّْٕ)كس( الػػذم كلػػد عػػاـ )برفيريػػ
 (ُ).حيث دفف غربي الكنيسة كقبر  مكجكد حتى اليكـ ان عام(ّٕ)عمر 
 التين دير كنيسة: ثانياً 

كبي نسػػػبة الػػػى الممػػػؾ االيػػػ - يقػػػع فػػػي شػػػارع الكامميػػػة الػػػذم هػػػي عبػػػارة عػػػف ديػػػر االتػػػيف
 ـك دار باب ال -عند بكابة غزة الجنكبية القديـ  نتهى هذا الشارع المتفرع مف شارع عمر المختاريك 
 (ِ)(.ـُٕٖٗ)هب النمساكم الهرغثات عاـ الرا (كقد انشأ هذا الدير )الكنيسة -

 حػػػركب البمقػػػاف بػػػيف الػػػدكؿ فػػػي الفتػػػرة التػػػى تخممػػػت بهػػػا نشػػػاط الكاثكليػػػؾ فػػػي غػػػزة أدبػػػ
مػف هػذ  الفئػة  ديػدفي هػذ  الحػركب، فقػاـ الع نشغاؿ العالـإثر كبير في أكاف له كالذم  المتنازعه

جػكرج )فقػاـ األب  (ـُٖٕٖ-ُٕٖٔعػاـ ) الكاثكليكية بالتسمؿ إلى غػزة ككػاف ذلػؾ الفتػرة مػا بػيف
ثػـ عػاد إلػى بػالد   ـ(ُٕٖٗ)ة عػاـ النمسػاكم الجنسػية بزيػارة إلػى غػز ( Georger Gatteجػات 
 ـ(ُِٖٖ)كبالفعؿ عاد كشرع في بناءهػا فعػالن فػي عػاـ  ،لبناء دير ككنيسةع التبرعات كذلؾ لجم

 ةربعػػاعمػػى مسػػاحة تقػػدر بنحػػك  (شػػارع الكماليػػة)نهايػػة  عنػػده فػػكؽ تمػػ (ـُّٖٖ)كأتمهػػا فػػي عػػاـ 
 (ّ.)غرفة ةعشر  مف خمس يتألؼدكنمات ككاف هذا الدير 

 

                                                           

 (.َُِٔ-ّ-ُّ)الشبيبة االرثكذكسية  ( مكقع(ُ
 .(ُِٖص) ، قصة مدينة غزة( رشيد(ِ
 .(ِّٖص) رانية كآثارها في غزة كما حكلهاالنص المبيض،( (ّ
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 الكنيسة المعمدانية )البروتستانت( : ثالثاً 
إلرسػػػػاليات التبشػػػػػيرية ـ( كالتػػػػى أسسػػػػػتها اُّٖٗبركتسػػػػػتانتية عػػػػاـ )تأسسػػػػت الكنيسػػػػة ال

 -ـُٕٖٔعبػػػد الحميػػػد ) فالسػػػمطا ةكؿ مػػػف تكليػػػاألمػػػع بدايػػػة العقػػػد ف ،لػػػى فمسػػػطيفاالنجميزيػػػة إ
 س المػػدارسيالمػػدف الفمسػػطينية بتأسػػ ىنشػػاطها المحمػػـك فػػي شػػتفػػي المؤسسػػات بػػدأت ـ( َُٗٗ
صػػػػاب الػػػػبالد فػػػػي الفتػػػػرة الكاقعػػػػة مػػػػا بػػػػيف أ لؾ مػػػػامة بػػػػذغة خاصػػػػة )البركتسػػػػتانتية( مسػػػػتيػػػػالطائف

 يفمسػطينال الشػعب مف تدهكر جراء الحػركب التػي اسػتنزفت العديػد مػف ابنػاء (ـُٖٕٖ-ُٕٖٔ)
مر اد األز معه البؤس كالشقاء ك  بمما جم ؼاآلالمنهـ  تب كمامف الذيف جندكا بالجممة في الحر 

مػػػر غيػػػر كعمػػػى ذلػػػؾ كػػػاف األلسػػػبعينيات سػػػـ الزراعػػػي فػػػي فمسػػػطيف عنػػػد نهايػػػة اك الم ةرداء ان سػػكء
مػا  ـ(ُٖٖٔ)ية في فمسطيف عامػة فػي عػاـ ركتستانتبفقد بمغ عدد الطالب في المدارس المتكقع 

مدرسػػػة تبشػػػيرية بركتسػػػتانتية  يفكخمسػػػكطالبػػػة يتعممػػػكف فػػػي سػػػبع  ان طالبػػػ (ِِّ.ِ)ال يقػػػؿ عػػػف 
ستثراءنتشار إليفصح هذا الرقـ عف مدل سرعة   (ُ).مسطيفهذ  المدارس في ف كا 

النجميزية كذلؾ ارساليات التبشيرية إلابتأسيس  ) Ritchrd دديتشار ) قاـ المبشر "المستر
، كمػا كقػػاـ فػي غػزة (ـُِٖٔ)كاليػف فػي عػاـ  سلكػي يكاصػؿ مػا قػاـ بػه القػ (ـُٖٕٖ)ـ فػي عػا

، طالػػب كطالبػػة (ََّ)التحػػؽ بهػػا نحػػك  (ـُٕٖٖ)إلنػػاث عػػاـ ارتشػػارد بفػػتح مدرسػػتيف لمػػذككر ك 
 (ـَُٖٗ)ثـ الدكتكر بيمي  (ـُٖٖٔ)القس ايميكت   ، كبعد"شابيرا" " القسرتشارد"ف بعد كجاء م

إلػػى اف  كمػا كػاف سػتأجرها لهػذا الغػرضاالػذم اقػاـ مركػز إسػعاؼ خػارجي فػي دار مػف دكر غػزة 
المعمػداني( كهكػذا ركػزت هػذ  الجمعيػة جهكدهػا عمػى ب) كالػذم يعػرؼ اليػكـ تحكلت الى مستشفى
قمػػة إقبػػاؿ المسػػمميف عمػػى  بمت فػػي تكسػػيع خػػدماتها التعميميػػة بسػػبفشػػ أف بعػػدالخػػدمات الصػػحية 

  (ِ).تعميـ ابنائهـ في مدارس مسيحية
قاـ القس )هػكبر( كهػك المػاني الجنسػية ببنػاء الكنيسػة البركتسػتانتية  (ـُّٖٗ)في عاـ ك 

 ،الياتالرسػػاهػػذا القػػس فػػي ذلػػؾ العػػاـ كدفػػف داخػػؿ  كالػػذم تػػكفي ،مالصػػقة لممستشػػفى المعمػػداني
عػػػداد الطػػػالب فػػػي ازايػػػدت ت، حيػػػث (Sterlingسػػػتارلنغ )الرسػػػاليات مػػػف بعػػػد الػػػدكتكر ايتسػػػمـ ل

الحػرب العالميػة االكلػى عػاـ  كأباف ،طالب كطالبة (ََّ)الى  االمدارس المسيحية الى اف كصمك 
عمػػى انتشػػارها بشػػكؿ  يػػدؿ طالػػب كطالبػػة كهػػذا (ََْ)كصػػؿ عػػددهـ الػػى مػػا يقػػارب  (ـُُّٗ)

  (ّ.)سريع

                                                           

 .(ِِٖص) رانية كآثارها في غزة كما حكلهاالنص المبيض،( (ُ
 (.ُِٖص) قصة مدينة غزة ،( رشيدِ)
 (.ِٖٗصالنصرانية كاثارها) ،( المبيضّ)
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 المؤثرة في توزيع الخدمات الدينية الجغرافية العوامل 3.4
 العوامل الطبيعية 0.3.4
يػػػػة كنػػػػكع ككػػػػذلؾ كم ،كالعمػػػػرافكاف سػػػػيػػػػة دكران مهمػػػػان فػػػػي تكزيػػػػع العؿ الطبيب العكامػػػػمعػػػػت

هػػـ العكامػػؿ الطبيعيػػة التػػي تػػؤثر عمػػى تكزيػػع المسػػاجد فػػي أكمػػف  ،الخػػدمات المقدمػػة فػػي المنطقػػة
ران لصػػغر منطقػػة الدراسػػة الػػخ( كلكػػف نظػػ... كالمنػػاخ ،لتربػػةامظػػاهر السػػطح، ك المػػدف بشػػكؿ عػػاـ )

العكامػػػؿ البشػػػرية كنبػػػيف ذلػػػؾ ير الطبيعػػػي عمػػػى تكزيػػػع المسػػػاجد يكػػػكف اقػػػؿ درجػػػة مػػػف ثفػػػ ف التػػػأ
 عمى التكزيع. هـ العكامؿ المؤثرةأيؿ مف خالؿ دراسة صبالتف

 مظاىر السطح - أ
تضػػػػػػاريس منبسػػػػػػطة بعيػػػػػػدة عػػػػػػف  ض ذاتر أتركػػػػػػز الخػػػػػػدمات العامػػػػػػة لمسػػػػػػكاف عمػػػػػػى ت

ممػػا يسػػاعد السػػكاف  ،المػػدففػػي  المختمفػػةقامػػة شػػبكات الطػػرؽ البريػػة إكذلػػؾ لسػػهكلة  ،نحػػداراتاإل
مي احنهػػا تتبػػع نظػػاـ السػػهؿ السػػأة نجػػد كلػػك نظرنػػا الػػى محافظػػة غػػز  ،فػػي سػػهكلة الكصػػكؿ إليهػػا

ات القػػدس كالخميػػؿ حتػػى المنحػػدرات الغربيػػة لمرتفعػػ ،الممتػػدة عمػػى شػػاط  البحػػر المتكسػػط غربػػان 
الممكجػػػة التػػػي تتكاجػػػد فيهػػػا السػػػهمية  يضػػػااالر  هػػػي شػػػرقان، كالصػػػفة الغالبػػػة لتضػػػاريس المحافظػػػة

 ان انحػدار  كتنحػدر المنطقػة ،(ُ)ـ( كهػي تمػه المنطػارٖٓالمحافظػة ) الرممية فأعمى مرتفعػات فالكثبا
ألخػػذ بعػػيف االعتبػػار ال بػػد مػػف اكلهػػذا  (ِ)المتكسػػط  البحػػر لػػى الغػػرب باتجػػا إمػػف الشػػرؽ  بسػػيطان 

لػػػػى هػػػػذ  ؽ السػػػػطح المسػػػػتكية لسػػػػهكلة الكصػػػػكؿ إعنػػػػد إنشػػػػاء الخػػػػدمات الدينيػػػػة ب ختيػػػػار منػػػػاط
  في محافظة غػزة لخدماتتكزيع ا كبشكؿ عاـ ف ف التأثير الفعمي لمظاهر السطح عمى ،الخدمات

 .هك تأثير ضعيؼ جدان 
 المناخ - ب

كتسػػقط  ،إجمػػاالن يػػز باالعتػػداؿ لػػى منػػاخ البحػػر المتكسػػط كالػػذم يتمإتنتمػػي محافظػػة غػػزة 
 (َّٖ)مطار بكميات متكسطة خالؿ فصؿ الشتاء حيث يصؿ معػدؿ سػقكط االمطػار حػكالي ألا

 (ِٗ)ممػػـ مكعػػب، كفػػي فصػػؿ الصػػيؼ ترتفػػع درجػػات الحػػرارة حيػػث يصػػؿ المعػػدؿ العػػاـ حػػكالي 
ؼ لػػذلؾ نجػػد أف العديػػد مػػف مسػػاجد منطقػػة الدراسػػة تحتػػكم عمػػى الصػػحف المكشػػك  ،كيػػةمئدرجػػة 

                                                           

 (.ُُص) استخداـ االراضي الزراعية في قطاع غزة ،( ابك طكيمة(ُ
  (.ِٖص) غزة كقطاعها ،( المبيض(ِ
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فالرياح الصيفية تعتبر مف أهػـ العكامػؿ التػي تسػهـ  ،كذلؾ إلستخدامة لمصالة في فصؿ الصيؼ
قؼ بالمسػػػػػاجد بينمػػػػػا بنيػػػػػت االسػػػػػ ،ؼ أثنػػػػػاء العبػػػػػادةفػػػػػي راحػػػػػة المصػػػػػميف كالتمتػػػػػع بػػػػػالجك المطيػػػػػ

كمػع تمػؾ  ،إلستخدامها في فصؿ الشتاء حيػث تسػاقط األمطػار كالبػركدة الشػديدة فػي هػذا الفصػؿ
ال بد مف إنشاء الخدمات الدينيػة بػالقرب مػف المنػاطؽ  مناخية في المحافظة بشكؿ عاـالعكامؿ ال

خاصػة فػي  ،لى هػذ  الخػدماتادم معاناة السكاف أثناء الذهاب إالسكنية كبيكت السكاف كذلؾ لتف
لتأديػػػة فرائضػػػهـ  كمػػػع ذلػػػؾ يػػػذهب المسػػػممكف ،المكسػػػمية فصػػػؿ الشػػػتاء حيػػػث تسػػػاقط األمطػػػار

 مرات. خمس في كؿ يكـبالمساجد 
 العوامل البشرية 6.3.4

 السكان في محافظة غزة: - أ
فعنػػدما  ،فػػي محافظػػة غػػزة ةالخػػدمات الدينيػػتػػؤثر حركػػة السػػكاف بشػػكؿ كبيػػر فػػي تكزيػػع 

ف هػػػذ  أليػػػأتي المخططػػػكف لقطػػػاع الخػػػدمات فػػػ نهـ أكؿ مػػػا يدرسػػػكنه تكزيػػػع السػػػكاف ككثػػػافتهـ، 
نهػا إـ، حيث كذلؾ تقؿ كتتقمص بنقصانه ،دتهـفتزداد كتتسع بزيا ،السكاف قدـ لهؤالءالخدمات ستي 

ح يكضػػال بػػد مػػف تلػػذلؾ  ،كػػـ ككثافػػة كتركيػػب كتكزيػػع السػػكافك ختالؼ نػػكع  تختمػػؼ كمػػان كنكعػػان بػػ
كػذلؾ تكزيعهػا  ،لنتعرؼ عمى عدد المساجد كتكزيعها فػي المحافظػة ،النمك السكاني في المحافظة

 السكاف المخدكميف. بما يتالءـ مع إحتياجات  ـ غير منتظـأبشكؿ منتظـ 
 النمو السكاني - ب

ـ مػا يقػارب َُِٓالتجمعػات السػكانية فػي االراضػي الفمسػطينية لعػاـ  عػدد سػكافيشكؿ 
نسػػػػمة فػػػػي محافظػػػػات قطػػػػاع غػػػػزة، أم بنسػػػػبة  ِٖٗ.ُٖٗ.ُنسػػػػمة، مػػػػنهـ  ْٕٔ.ِٖٔ.ْمػػػػف 

 غػػػػػزة محافظػػػػػة %( مػػػػػف مجمػػػػػكع عػػػػػدد السػػػػػكاف الفمسػػػػػطينييف، هػػػػػذا كيبمػػػػػغ عػػػػػدد سػػػػػكافٖ.ّٖ)
السػمطة  يرضػأ فػي عدد السكاف مجمؿ مف (%ّ.ُّ) ما نسبتة ، أمنسمة( َََ.ِٔٔحكالى)

( مسػػػجدان َّلػػػى حػػػي الزيتػػػكف نجػػػد انػػػه يحتػػػكم عمػػػى )فمػػػك نظرنػػػا إ (ُ).ـَُِٓلعػػػاـ الفمسػػػطينية 
كأف عدد سكانه  ،(دكنـُُِّٗكالذم تبمغ مساحتة ما يقارب مف ) ،مكزعيف داخؿ منطقة الحي 

كهػذا  ،تركػز إنتشػارهـ فػي المنػاطؽ الشػمالية كالغربيػة مػف الحػيي ،( نسمةَََٖٕبمغ أكثر مف )
ف أكمػف المتكقػع  ،التكزيع السكاني ينتج عنة تػزاحـ شػديد عمػى الخػدمات الدينيػة خاصػة المسػاجد

                                                           

 .(ُّص) َُِٓطينييف المقيميف في فمسطيف احكاؿ السكاف الفمس ،( الجهاز المركزم لالحصاء الفمسطيني (ُ
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 ،الخدمات الدينيػةالن، كبالتأكيد هذا سيشكؿ ضغطان كبيران عمى بمستق المحافظة يرتفع عدد السكاف
ك تكسػػعتها حتػػى أ الخػػدمات الدينيػػة عػػددبزيػػادة  ،الزيػػادة السػػكانية ؽطة منػػاجػػالعلػػذلؾ البػػد مػػف م

 المخدكميف في محافظة غزة. عداد السكافمع أ تتالءـ
 شبكات الطرق والمواصالت )طرق الخدمة(-ج

تعتبػػػر شػػػبكات الطػػػرؽ كالمكاصػػػالت مػػػف العكامػػػؿ المهمػػػة فػػػي الكصػػػكؿ إلػػػى الخػػػدمات 
اقػع الخػدمات، كمثػاالن عمػى ذلػؾ فػي منطقػة الدراسػة، بسهكلة، كالتى تعكػس األهميػة الكظيفيػة لمك 

صعكبة الكصكؿ إلى مدرسة األكقاؼ الشرعية كالمكجكدة خمؼ الخط الشػرقي كهػذ  األمػاكف هػي 
أمػػاكف تغمػػب عميهػػا المسػػاحات الزراعيػػة ككػػذلؾ تقتػػرب مػػف السػػياج الحػػدكدم الفاصػػؿ باألراضػػي 

رؽ الكعرة، فكيؼ يتـ إنشاء خدمات مثػؿ ـ( أم بمعني كجكد العديد مف الطُْٖٗالمحتمة عاـ )
هػػذ  الخدمػػة التعميميػػة الدينيػػة فػػي ذلػػؾ المكػػاف، كالجػػدير بالػػذكر أف هػػذ  المدرسػػة هػػي المدرسػػة 
الكحيدة التابعة لكزارة األكقاؼ كالشؤكف الدينية في منطقة الدراسة، لذلؾ تأخذ بعيف اإلعتبار لدل 

لمسافة كبعدها كالتكاليؼ المرافقة لها كالمدة الزمنية األفراد كالمستفيديف مف هذ  الخدمة في قرب ا
الالزمة لمكصكؿ الى مكقع الخدمة، فكمما تكزعت شبكات الطرؽ المكاصػالت بشػكؿ سػميـ يسػمح 

 بسهكلة الكصكؿ الى مكقع الخدمة كاف الكصكؿ بنا إلى األهداؼ كالفائدة بشكؿ أفضؿ.  
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 الفصل الرابع
 معايير التخطيطية الدولية لممساجد حسب النوع مع التطبيق عمى مدينة غزةال

 م دمة  0.3
عمػى  ، تعايش مع هذا البنػاء تطػكر مسػتمرةزامف بناء المساجد عصكر كحضارات عديد

بنػػاء مسػػجدهـ الشػػريؼ كالمعػػركؼ ب كأصػػحابه حمػػد فمنػػذ زمػػف بعيػػد قػػاـ النبػػي م ،مػػر العصػػكر
كمػػف  ،ؼ النخيػػؿسػع فكسػقفه مػػ تككنػػت جدرانػه مػػف المػػبف كالطػكب )الطػػيف( كالػذم ،مسػجد قبػػاءب

لػى يكمنػا هػذا عصػر إمػر اال ف كصػؿ بنػاالػى إمية مراحػؿ عديػدة سػالع بناء المسػاجد اإلبعد  تاب
كالػذم كػاف  ،لكقػتفػي هػذا ا نمػط المعيشػةك  الحياةسمكب أ مف غيركالذم  ،التطكرات التكنكلكجية

 التػػي عممػػت عمػػىالتصػػاالت الحديثػػة ادكائػػر  كمػػف ذلػػؾ ظهػػكر ،عمػػارة المسػػجد كبيػػر فػػي ثػػرألػػه 
كمكاقػػػػع  التمفػػػػاز كشاشػػػػات عبػػػػر المػػػػذياع المسػػػػجدية بشػػػػكؿ مباشػػػػر كالمحاضػػػػرات ةنقػػػػؿ الصػػػػال

نفصػػاؿ كظائفهػػا إي ثػػر فػػأسسػػات كالهيئػػات المدنيػػة المتخصصػػة المؤ  لظهػػكر، كمػػا كػػاف االنترنػػت
سػػتخداـ كسػػائؿ افػػراط فػػي ف اإلألػػى ذلػػؾ إضػػؼ أكػػاف يؤديهػػا قػػديمان، عػػف كظػػائؼ المسػػجد التػػي 
غفاؿاكتقنيات التبريد كالتدفئة ك  دل الػى تزايػد معػدالت أستخداـ كسائؿ البيئة الطبيعية ا إلضاءة كا 

قط فظهػرت المسػا ،سػجدف مفهـك عمػارة المم ريٌ ف تطكر البناء كالتشييد غأكما  ،استهالؾ الطاقة
قاعػػة كبيػػرة  بالمسػػجد أف يكػػكف مػػرف كصػؿ األألػػى إلكبيػػرة، سػػقؼ االمتنكعػة كالقبػػاب الكاسػػعة كاأل

 .مغمقة كمكيفة الهكاء

 .غزة التخطيطية لممساجد الدولية مع التطبيق عمى محافظة المعايير 6.3
إذ ع المسػاجد، نػكاأقبؿ الحديث عف المعايير التخطيطية لممساجد البد مف التعرؼ عمػى 

شػكؿ  ،اليه مشيالحدد مع كؿ نكع نطاؽ خدمة، كمسافة كي ،لى ثالثة انكاعإ مساجدلاتنقسـ هذ  
 (ُ-ْ) رقـ

 :المساجد المحمية 0.6.3
 ،كهي نكاة تجمعات المساكف اك الخاليا السكنية، كتعمؿ عمى تكفير الخدمات الدينية لها

 ،ان متػػر  (ََِ-َُٓ)ي بمسػػافة تقػػدر مػػف المحمػػ دف تكػػكف مسػػافة المشػػي الػػى المسػػجأبػػكيكصػػى 
 (.ُ.ْجدكؿ رقـ )
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 المعدلت التخطيطية لممساجد المحمية :(3.0جدول )
 مالحظات إلى من البيان

 ل مجمكعة سكنية أك أكثرمستك  ََُٓ َٕٓ عدد السكاف المخدكميف
 مسافة المشي ََِ َُٓ نطاؽ الخدمة بالمتر

عدد المصميف الرجاؿ مف إجمالي السكاف 
 يعابية(تمخدكميف)الطاقة االسال

 ال يشترط تكفير مصمى لمنساء ََٔ ََّ

 ضمف الخدمات المسجدية ّ،ُ ِ،ُ مصمي(ِنصيب المصمي مف المساحة)ـ/
-وزارة الشؤون البمدية وال روية ,إعتمادًا عمى دليل المعايير التخطيطية لمخدمات ,المصد: إعداد الباحث)

 ((1) السعودية

 :معةالمساجد الجا 6.6.3
كتمثػػؿ العنصػػر  ،كيقػػع هػػذا النػػكع مػػف المسػػاجد داخػػؿ مركػػز الخػػدمات لممجػػاكرة السػػكنية

 مػػػػف تقػػػػدر لػػػػى المسػػػػجد الجػػػػامع فػػػػي حػػػػدكدإ ف تكػػػػكف مسػػػػافة المشػػػػيأبػػػػ صػػػػىكيك  ،فيػػػػه البػػػػارز
 (ِ.ْجدكؿ رقـ ) ،ان متر  (ََٓ- َّٓ) 

 (: المعدلت التخطيطية لممساجد الجامعة3.6جدول )
 مالحظات إلى من البيان

 3111 4111 عدد السكان المخدومين
المجاورة او الحي 

 السكني
 مسافة المشي 111 411 نطاق الخدمة بالمتر

 
 السعة

عدد المصمين 
الرجال من إجمالي 

 المخدومين
0611 4111  

عدد المصميات 
النساء من إجمالي 

 المخدومين
611 111  

 0,4 0,1 /مصمي(6نصيب المصمي من المساحة)م
ت ضمن الخدما
 المسجدية

-وزارة الشؤون البمدية وال روية ,إعتمادًا عمى دليل المعايير التخطيطية لمخدمات ,المصد: إعداد الباحث)
 ((2) السعودية
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 العيد: صمىم 4.6.3
 ،يتككف مصمى العيد مف مساحة مفتكحة كمكشػكفة )العػراء( تخصػص لصػالة العيػد فقػط

فػي كسائؿ النقؿ  باستخداـ ذ يتـ الكصكؿ اليهإ ،مسافة سير معينةف يككف في حدكد أال يشترط ك 
كفػػػي حػػػاالت المػػػدف الكبػػػرل التػػػي يزيػػػد عػػػدد سػػػكانها عػػػف  ،كيقػػػع عمػػػى اطػػػراؼ المدينػػػة ،الػػػبغال
سػتعماؿ المسػجد إنسمة قد يككف هناؾ اكثر مف مسجد لمعيد، كفي هذ  الحالة يمكف  (الؼََُ)

 د. لمعي صمىد عمى مستكل المنطقة السكنية كمالجامع المكجك 

 
 مراعاة المسافة بين المسكن والمسجد مشيًا عمى القدام ,نطاق خدمة المساجد بأنواعيا :(3.0شكل )

 ((3م.)0535المعايير التخطيطية لممساجد  ,المصدر: حازم محمد ابراىيم)

 نواع المختمفةت دير حجم المسجد حسب األ  4.3
مػف كاقػع معرفػة عػدد الػذككر يتـ تقدير حجـ المسجد الذم يخدـ عدد معػيف مػف السػكاف 

 .(ّ.ْجدكؿ رقـ ) كمف السكاف نجد ما يأتى (َََُ)كؿ  فمف ،عميهـ الصالة  فركضةالم
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 نسمة 0111(: نسبة الذكور واإلناث واألطفال من كل 3.4جدول )
 الذكور الناث الطفال )العدد والنسبة(

 %َْ %َْ %َِ النسبة %
 ََْ ََْ ََِ عدد السكان

 (السعودية-مانة محافظة جدةأليل انظمة واشتراطات البناء, د: المصدر)

طفػػاؿ اقػػؿ مػػف سػػف العاشػػرة كهػػـ الجػػدكؿ السػػابؽ اف اقػػؿ نسػػبة هػػـ األنالحػػظ مػػف خػػالؿ 
كبالتػالي نجػد  ،نػاث فيفضػؿ صػالتهـ فػي بيػكتهفا اإلامػ ،غير مفركضة عميهـ الصػالة بالمسػاجد

 .ض عميهـ الصالة بالمسجدنسمة مفرك  (ََْ)نسمة مف السكاف  (َََُ)أف مف كؿ 
  :دنى لحجم مسجد محميالحد األ - أ

 مسػجدألف أقػؿ  ،مصػؿو  (ََِ) اسػتيعاب يقػؿ حجػـ أم مسػجد محمػي عػفف ال أيفضؿ 
 نسمة. (ََٓ)يخدـ مجمكعة مف السكاف يبمغ عددهـ  محمي

 : الحد األدنى لحجم مسجد الجامع - ب
تكعب عند صالة الجمعة ف يسأف يقؿ حجمه عف أالجامع فال يجب  ممسجدبالنسبة ل ماأ

 . باآلالؼكافة المصميف المكجكديف داخؿ نطاؽ خدمته كتقدر 
 دنى لحجم مسجد العيد:الحد األ - ت

تقاـ فيه الصالة مرتيف كؿ  يختمؼ عما سبؽ ألف مسجد العيد مكسمي حاؿ مسجد العيد
جمػػالي إاك  ،فػػي المػػدف الكبػػرل الػػؼ مصػػؿو  (َٓ-َْ)ف يقػػؿ حجمػػه عػػف أال يجػػب  لػػذلؾ ،عػػاـ

  .لفي المدف المتكسطة كالصغرل كالقر عدد المصميف الذككر 

 مساحة المسجد نصيب المصمين من 3.3
يػػتـ تقػػدير مسػػاحة المسػػجد المطمػػكب لعػػدد معػػيف مػػف المصػػميف اك معرفػػة سػػعة المسػػجد 

 .القائـ فعالن كذلؾ مف منطمؽ معرفة اجمالي المساحة الالزمة لممصمي الكاحد في المسجد
 سجد :مال مننصيب الفرد  - أ

طػػكؿ ضػػمعه  اذ يبمػػغ ،حػػكالي كاحػػد متػػر ةتطيالن مسػػاحسػػيشػػغؿ الفػػرد الكاحػػد بالمصػػمى م
كثػر مػا ضػمعه األأ ،كهػك يمثػؿ اجمػالي مػا يشػغمه الفػرد الكاحػد جالسػان  ،سػـ (َٖ)صغر حػكالي األ

 .(ِ.ْشكؿ رقـ) ،سـ كهك يمثؿ اجمالي ما يشغمه الفرد جالسان  (َُِ)فيبمغ طكله 
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 حة الكمية التي يحتاجيا المصمي بالمسجدالمسا :(3.6شكل )

 ((466الخدمات الدينية في مدينة الديوانية) ,المصدر: حسون ومحمد)

 المسجد: بخدمات النصيب الفرد من مساحة  - ب
المسػاحة فتقػدر هػذ   ،ف يشغؿ المصػمي حيػز مػف الخػدمات داخػؿ المسػجدمف الطبيعي أ

كذلػػؾ  ،حالػػة المسػػاجد الجامعػػة فػػي (%َْ -% َّ)كمػػف  ،% فػػي حالػػة المسػػاجد الصػػغرلَِ
خػػرل لممسػػجد دمات األمػػاـ كبػػاقي الخػػاإلكدكرات الميػػا  كالمخػػازف كغرفػػة  كاألعمػػدةلػػزـك الحػػكائط 

 الدرس.... الخ. الةالمكتبة كصك
 نصيب الفرد من المساحة المبنية لممسجد:  - ت

يتككف المسجد مف حيث المساحات مف مساحات اساسية لممسػجد تخػتص بالصػالة فقػط 
نصػيب المصػمى فػي المسػاجد كمػا  ف يكػكفبػأيكصػى إذ  ،مساحات تتبػع لمخػدمات كالمرافػؽ كمف
 (ْ.ْرقـ ) جدكؿانظر  يمي
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 نصيب الفرد من مساحة المسجد: (3.3جدول )
 مسجد العيد مسجد جامع مسجد محمي انواع المساحات

 ِـُ ِـُ ِـُ المساحة الساسية
 %ٓ %َْ-%َّ %َِ الخدمات والمرافق %

 ِـٓ.ُ ِـَْ.ُ-َّ.ُ ِـَِ.ُ جموعالم
 ((6)السعودية-مانة جدةمحافظة أ دليل انظمة واشتراطات البناء, المصدر:)

 :نصيب الفرد كأساس لحساب مساحة المساجد بدون صحن - ث
يختمؼ نصيب المصمي بمسجد يحتكم عمى صحف كمسجد آخر ال يحتكم عمى صػحف 

ية جدان في منطقة الدراسػة كغالبػان مػا تكػكف مع العمـ أف المساجد التي تحتكم عمى صحف فهي قم
 مى ذلؾ يمكف حساب المساجد التي ال تحتكم عمى صحف كالتاليككع ،أثرية

مػا أ ،خدمات(لم َْ+ََِ) (ـَِْ)تككف مساحته  مصؿو  (ََِ)سجد محمي لحكالي م
 ََِ+ََٓ) ( متػػػػػران ََٕ)فتكػػػػػكف مسػػػػػاحته حػػػػػكالي  مصػػػػػؿو  (ََٓ)المسػػػػػجد الجػػػػػامع لحػػػػػكالي 

 ...الخ.لمخدمات( 
بأكممػه أم المسػاجد التػي ال يكجػد  مغطػى ف يكػكف المسػجدأ حاؿتسرم كهذ  المساحات 

 بها  صحف مكشكؼ.
 :نصب الفرد كأساس لحساب مساحة مسجد بصحن - ج

 المغطػػػػاةصػػػحف، فيحسػػػب اجمػػػػالي المسػػػاحة  التػػػى تحتػػػكم عمػػػػىسػػػػاجد الم بالنسػػػبة مػػػاأ
ال  ألنػهلػى الفضػاء المكشػكؼ إ مساحة الصحف المكشكؼ، كذلػؾ يرجػعمضافة اليها فقط نصؼ 

اصؼ كحرارة كرعد كبػرؽ يستعمؿ دائمان عمى مدار العاـ بسبب التغيرات المناخية كالجكية مف عك 
 خل...اكأمطار

 التخطيطية لمصمى النساء المعايير 1.3
فػاليـك ال يخمػك مسػجد حػديث البنػاء إال كتػـ  ،يختمؼ مصمى النساء اليكـ عما كاف سابقان 

مصمى لمنساء بداخمة بغض النظر عػف مكقػع المصػمى بالنسػبى لممسػجد بشػكؿ تصميـ كتخطيط 
كلكػف يػتـ تصػميمه  ،عاـ الف هناؾ اختالؼ في االراء عمى تحديد مكقع مصمى النساء بالمسػجد

في منطقة الدراسة في الغالب فػي الطػابؽ العمػكم مػف المسػجد )السػدة( رغػـ انػه يكجػد العديػد مػف 
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ففػػي الكقػػت الحاضػػر تزايػػد  ،مصػػمى لمنسػػاء خاصػػة االثريػػة منهػػا المسػػاجد التػػي ال تحتػػكم عمػػى
 االهتماـ بهذا المصمى مف جميع النكاحي الهندسية كالدينية لهذا المصمى .

 حجم مصمى النساء:  ابحس 0.1.3
نسػػمة كمػػف  (ََُ)مػػف كػػؿ  (َْ)أم  ،جمػػالي عػػدد السػػكافإمػػف  (%َْ)تمثػػؿ النسػػاء 

مف عدد النسػاء  (%ٖ)ف أيمكف تقدير  ،ساء بالمساجدمى النغير مفركضة ع ةف الصالأمنطمؽ 
سػػػيذهبف  نسػػػمة (ََُ)مػػػف كػػػؿ  (ٖ)هنػػػاؾ  كهػػػذا يعنػػػي افى  ،فػػػي المسػػػجد ةلػػػى الصػػػالإسػػػيذهبف 
نسػمة سػػيذهب  (ََُ)مػف كػؿ  (ْ) كتػنخفض هػذ  النسػبة فتصػػبح ،الجػػامع فػي المسػجد ةلمصػال

 (ُ)في مسجد العيد. ةلى الصالإ
 :حساب مساحة مصمى النساء 6.1.3

كذلػػؾ عػػػف حسػػػاب  ،تطبػػؽ نفػػػس المعػػادالت الخاصػػػة بحسػػػاب مسػػاحة المسػػػاجد لمرجػػػاؿ
 ،مػف مسػاحة المسػاجد الجامعػة (ِـَّ.ُ)كعميه فيككف نصيب المصمية  ،مساحة مصمى النساء

 كهذ  المساحات شاممة لممساحة المبنية لممسجد فقط. ،مف مساحة مسجد العيد (ِـَٓ.ُ)ك
كؿ حيػػث لمػا فيػػه مػف فائػدة الصػؼ األ ،لنسػاءصػمى ايفضػؿ اتخػاذ الشػكؿ المسػػتطيؿ لمك 

ٍيري  ) بعض المصمميف خطأ بحديث الرسكؿ يظف  شىرُّهىا آًخريهىا كىخى ليهىا كى اًؿ أىكا فيكًؼ الرِّجى ٍيري صي خى
ليهىػػا شىػػرُّهىا أىكا ػػاًء آًخريهىػػا كى ػػفيكًؼ النِّسى ف يكػػكف شػػكؿ المصػػمى بطريقػػة تحقػػؽ أانػػه يسػػتكجب أم  (ِ)(صي

مباشػرة  أةا ينطبػؽ فػي حػاؿ صػال  المػر ف هػذأ إال (ِ.ْ) رقـ االكؿ كما في الشكؿصغر الصؼ 
 (ّ)لفضؿ لمصؼ االكؿا، ف بحاجز اك سترة منيعة ما اذا كاف بعيدان كمفصكالن أ ،خمؼ الرجاؿ فقط

 

                                                           

 .(ُُص) ساجدهيـ، المعايير التخطيطية لممابرا ((ُ

رقـ  ُُِ/ِٖ/ باب تسكية الصفكؼ كفضؿ األكؿ فاألكؿ منها، صحيح مسمـالنيسابكرم، مسمـك ] ((ِ
 [..َْْالحديث

 .(َُٕ)الشرعية لبناء المساجد كصيانتها الضكابط الجديد،( (ّ
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 جدة –مسجد الرحمة  –( مصمى النساء 3.4شكل )

 :الحتياجات الخاصة بمصمى النساء  4.1.3
كاف يكػكف هػذا المػدخؿ بعيػدان عػف مػداخؿ  ،مصػمى النسػاء بمدخمػه الخػاص يجب اف يستقؿ  -ُ

 .الرجاؿ
 .يجب اف يستقؿ مصمى النساء كذلؾ بدكرة ميا  خاصة به  -ِ
ر يػػف يكػػكف فػػي الجػػزء االخأمػػى مػػا فػػي دكر عمػػكم داخػػؿ المسػػجد عإيكضػػع مصػػمى النسػػاء   -ّ

يقتضػػي مػػع السػػنة مػػا كاء الجػػزء الخمفػػي مػػف المسػػجد كذلػػؾ ف يمثػػؿ مصػػمى النسػػأك أمنػػه، 
 كية الشريفة. النب

 ف تكػػػكف الرؤيػػػة الػػػى داخػػػؿ مصػػػمى النسػػػاء محجكبػػػة تمامػػػان عػػػفأحػػػكاؿ يجػػػب فػػػي كافػػػة األ  -ْ
 .ى الرجاؿمك مف خالؿ مصأخارجه سكاء كاف مف خارج المسجد 

 اعتبارات عامة لمصمى النساء:  3.1.3
 .يزكد مصمى النساء فقط بالمساجد الجامعة كمساجد العيد  -ُ
عي كجػػػػكد مصػػػػمى النسػػػػاء بالمسػػػػجد الجػػػػامع اك مسػػػػجد العيػػػػد زيػػػػادة فػػػػي المسػػػػاحة ال يسػػػػتد -ِ

 المسجد.بالسيارات اك الساحات المحيطة  المخصصة لكقكؼ
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مسػػاحة االفقيػػة لػػى زيػػادة فػػي الإف يػػؤدم منسػػاء بالمسػػجد الجػػامع لػػلف كجػػكد مصػػمى أيالحػػظ  -ّ
 .ضع في صكرة دكر عمكم بالمسجديك نه سألممسجد حيث 

لمسػػتكل ذا كضػػع مصػػمى النسػػاء بالمسػػجد الجػػامع فػػي نفػػس اإك أ –عيػػد فػػي حػػاؿ مسػػجد ال -ْ
فػػي هػػذ  الحالػػة تحسػػب ف – النبكيػػة قتضػػي السػػنةتخػػر  كمػػا آرضػػي لمصػػمى الرجػػاؿ كفػػي األ

 .ساس مجمكع المساحتيفألممسجد عمى  ةرضيالمساحة األ

 المعايير التخطيطية لممساجد في المناطق الخاصة 2.3
 المناطق الصناعية:  0.2.3

 ،مصػػؿو  (ََْ)تقػػدر طاقتهػػا االسػػتيعابية  تػػزكد هػػذ  المنػػاطؽ الصػػناعية بمسػػاجد محميػػة
، كما كتزكد المناطؽ ان (متر ََِ–َُٓ) بيف المساجد مسافة تتراكح  لى هذإسافة المشي مكتككف 

حسػػب الحجػػـ  مصػػؿو  (ََُِ-ََٖ)االسػػتيعابية بػػيف الصػػناعية بمسػػاجد جامعػػة تقػػدر طاقتهػػا 
 مػػػػػفلػػػػػى هػػػػػذ  المسػػػػػاجد الجامعػػػػػة إلمشػػػػػي بينمػػػػػا تتػػػػػراكح مسػػػػػافة ا ،ناعيةالمتكقػػػػػع لممنطقػػػػػة الصػػػػػ

 (ُ).ان متر  (ََّ-َِٓ) 
 :سواقاأل 6.2.3

خػػر يطمػػؽ آك  ،سػػكاؽ لمقطػػاع الخػػاصأفمنهػػا مػػا تعتبػػر  ،سػػكاؽهنػػاؾ عػػدة انػػكاع مػػف األ
 كبناء عمى ذلؾ يمكف القكؿك  ،سكاؽ الجممةأعميها اسـ 

ك عمػى أك خارجهػا أداخػؿ المدينػة  سػكاؽت هػذ  األسػكاؽ سػكاء كانػلهذ  األ ديتـ بناء المساج -ُ
 طرافها.أ
كح ابينمػػا تتػػر  ،مصػػؿو  (ََْػػػ)ػػػػتػػزكد هػػذ  االسػػكاؽ بمسػػاجد محميػػة تقػػدر طاقتهػػا االسػػتيعابية ل -ِ

تػزكد هػذ  االسػكاؽ بمسػاجد ك كمػا  ،ان متػر  (ََِ-َُٓ) مػفجد الػى هػذ  المسػإمسافة المشػي 
 جدلػػى هػػذ  المسػػاإتكػػكف مسػػافة المشػػي ك  ،مصػػؿو  (ََُِ)جامعػػة تقػػدر طاقتهػػا االسػػتعابية 

  (ِ).ان تر م (ََّ-ََِ)الجامعة ما بيف 

                                                           

 .(ٕص) امانة محافظة جدة( (ُ
 .(ٕص) ( امانة محافظة جدة(ِ
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 :ن الترفييية والرياضيةكاماأل 4.2.3
كالنػػػػػػكادم الرياضػػػػػػية  ،عامػػػػػػةعمػػػػػػى الحػػػػػػدائؽ العامػػػػػػة كالسػػػػػػاحات ال مػػػػػػاكفتشػػػػػػتمؿ هػػػػػػذ  األ  -ُ

 ية سػػكاء كانػػتف الترفيهيػػة كالرياضػػكامػػالطبيعيػػة كالعديػػد مػػف هػػذ  األ مسػػاحات الخضػػراءكال
 طرافها.أخارج المدف اك عمى 

يف عمػػى هػػذ  ف بمسػػاجد محميػػة يحػػدد حجمهػػا طبقػػان لعػػدد الكافػػدكامػػيجػػب اف تػػزكد هػػذ  األ  -ِ
 (ََِ)لهػػػذ  المسػػػاجد المحميػػػة عػػػف  ف ال تقػػػؿ الطاقػػػة االسػػػتيعابيةأكلكػػػف يجػػػب  ،كفامػػػاأل

  .ان تر م (ََِ-َُٓ)في حدكد مسافة مشي لهذ  المساجد تقدر ما بيف  مصؿو 
ك الحػدائؽ أالترفيهية المسػتقمة الكبػرل )كػالنكادم الرياضػية  كأت الرياضية آالمنش في حالة  -ّ

حجػـ اليحػدد  ،يضػان أالمساجد المحميػة بمسػاجد جامعػة  فف تزكد عالكة عأالحيكانية( فيجب 
في حػدكد مسػافات  مصؿو  (ََٔ)قؿ عف تبحيث ال  ،مكافأللعدد الكافديف عمى هذ  ا ان طبق

 (ُ)المسجديف. المشي المقترحة بكؿ مف
 العامة:  تن المواصالكامأ 3.2.3

ك أك المػػكان  أك المطػػارات أ جػػرة لمسػػفرياتمػػاكف عمػػى مكاقػػؼ سػػيارات األتشػػمؿ هػػذ  األ
قػؿ طاقتهػا االسػتيعابية ف تزكد هذ  المناطؽ بمسػاجد ال تأيجب  كالتي ،كؾ الحديديةالس تمحطا
قػـك تك  ،فكامػدد الكافديف عمى هػذ  األتـ تحديد حجـ هذ  المساجد طبقان لعكي ،مصؿو  (ََٔ)عف 

 جد بدكر كؿ مف المسجد الجامع كالمسجد المحمي.اهذ  المس
 غير مأىولة:ن النائية او كاماأل 1.2.3
الكاقعػة عمػى الشػكارع  ستراحاتطات المحركقات كااليع محجمماكف عمى هذ  األتشمؿ ك 
كمػا  ،لممػدف الكبػرل طػرؽ الرئيسػيةشػراييف ال قػاطعف تكامأككذلؾ تشمؿ  ،لممدف الكبرل  الرئيسية
أك عمػػى  خػػارج المػػدفالغالػػب تقػػع فػػي  ألنهػػا المحػػكـ سػػالخممجػػازر ك عمػػى منػػاطؽ يضػػان أكتشػػمؿ 
   اطرافها.

                                                           

 (.ٖ( امانة محافظة جدة )ص(ُ
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 (ََِ)قػػػػؿ طاقتهػػػػا االسػػػػتيعابية عػػػػف ال ت جدبمسػػػا مػػػػاكفف تػػػػزكد هػػػػذ  األأيجػػػػب كػػػذلؾ 
اكف بشػػػكؿ مسػػػتمر مػػػدد حجػػػـ المسػػػجد طبقػػػان لعػػػدد الكافػػػديف الفعميػػػيف عمػػػى هػػػذ  األيحػػػك  ،مصػػػؿو 
 مف المسجد الجامع كالمسجد المحمي. جد بدكر كؿو اقكـ هذ  المستك  ،كدكرم

 واستخدام الرض المحيطة بالمسجد  عناصر المسجد 2.2.3
مػػف العديػػد مػػف العناصػػر فمنهػػا مػػا هػػك معمػػارم يتعمػػؽ بقطعػػة األرض تتكػػكف المسػػاجد 

م لممسػػػػجد يعتمػػػػػد عمػػػػى االلتػػػػػزاـ فالتصػػػػميـ المعمػػػػػار  ،كمنهػػػػا مػػػػػا هػػػػك إنشػػػػػائي ،كبالمسػػػػجد ذاتػػػػػه
كهػػػذ  المعػػػايير تػػػأتي فػػػي سػػػياؽ مجمكعػػػة مػػػف  ،بالمحػػػددات الشػػػرعية كالتصػػػميمية كالتخطيطيػػػة 

نشػائية( حيػث تعمػؿ هػذ  العناصػر  ،كلكػؿ منهػا فركعػه الخاصػة  ،العناصر المختمفة )معماريػة كا 
 (.    ْ.ْ) رقـ شكؿ ،مجتمعة عمى المساهمة في تفعيؿ دكر المسجد بالشكؿ المطمكب

 

 
 ىيكمية عناصر المسجد(: 3.3شكل )

 (عداد الباحثالمصدر: إ)

 عناصر المسجد

 عناصر معمارية عناصر انشائية

 متعلقة بالمسجد ذاته متعلقة بقطعة االرض
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 العناصر المعمارية: 0.2.2.3
ذلػؾ ك كعناصر اخرل متعمقػة بالمسػجد ذاتػه،  ،األرضلى عناصر متعمقة بقطعة إكتقسـ 

 عمى النحك التاليك
  رضة األ عب ط التي تتعمقعناصر الوًل: أ

هتمػػػاـ بهػػػا يمػػػـز اإل التػػػي رضالمتعمقػػػة بقطعػػػة األ اصػػػر المعماريػػػةهنػػػاؾ العديػػػد مػػػف العن
كيجػػب عمػى المصػػمـ اف يراعػػي  ،لالخػر اجد بػيف الكتػػؿ سػػلكتمػة المؿ عػػالتحقيػؽ تكزيػػع منػتظـ كف

كيتضػح ذلػؾ مػف خػالؿ دراسػة  ،هذ  المتطمبات لكي ال يفقد مساحات كاسعة دكف االستفادة منهػا
ة المسػػاحات تبػػيف أف نسػػبإذ د المدينػػة، مػػف مسػػاج ان مسػػجد (ْٖ)لػػػػػ جريػػت فػػي مدينػػة المكصػػؿ أي 

تكزيػػػػع  الػػػػى سػػػػكءكيرجػػػػع ذلػػػػؾ  ،مػػػػف مسػػػػاحات المسػػػػاجد (%ٔٔ-ِّالضػػػػائعة تراكحػػػػت بػػػػيف )
 ةمصمـ مراعا ذلؾ يجب عمى كؿك ،رض، كزيادة ممرات الحركةالعناصر ضمف حدكد قطعة األ

ألف هذ  مف  ،ؾذا تكفر ذلإ رضألامسألة التكسع المستقبمي عند تحديد كتمة المسجد عمى قطعة 
عػاني مػػف كممػا ال شػؾ فيػه اف منطقػة الدراسػة ت ،أكبػر المشػاكؿ التػي تعػاني منهػا منطقػة الدراسػة

تقبمية لممسػػػاجد فػػػي منطقػػػة كهػػػذا لػػػه انعكاسػػػه عمػػػى التكسػػػعة المسػػػ ،ازدحػػػاـ سػػػكاني مرتفػػػع جػػػدان 
تكسػػػع مػػػف المسػػػاجد ال تممػػػؾ قابميػػػة لم (%ّٕ)ف أكجػػػدت نفػػػس الدراسػػػة السػػػابقة كػػػذلؾ  ،الدراسػػػة

مسػجدان لػديهـ امكانيػة لمتكسػعة المسػتقبمية  (ُِ)ف بينما تبيف في منطقة الدراسػة أ ،(ُ).المستقبمي
كمػػف أهػػـ العناصػػر المعماريػػة التػػي تتعمػػؽ  .جريػػت عميهػػا عينػػة الدراسػة( مسػػجدان أي َْ)مػف اصػػؿ 

 رضكألابقطعة 
 المسطحات الخضراء: - أ

تمطيؼ الجػك بػالهكاء  ف فكائدها، كمةالمسطحات الخضراء ضركرة حيكيمف الطبيعي أف 
 ،يػػة كالتمػػكثكيػػة التصػػميـ كمقاكمػػة عكامػػؿ التعر كتق الػػتحكـ فػػي الخصكصػػية،ك  األيكسػػجيف كتػػكافر

لػػؾ مػػف كذ ،كاإلبهػػارسػػتخدامها كمصػػدات لمريػػاح كالتهكيػػة كالػػتحكـ بالضكضػػاء ككػػذلؾ إمكانيػػة إ
 ،ساسية لممسجدلكظيفة األاك عمى ا ،طهارة المسجدتؤثر عمى أال  كهمهاأخالؿ ضكابط كمعايير 

سػػػتخداـ اف تكػػػكف هنػػػاؾ منفعػػػة لممصػػػميف مػػػف أك  ،يؽ عمػػػى المصػػػميفكأال تكػػػكف سػػػببا فػػػي التضػػػ
 .(ٓ.ْشكؿ رقـ ) ،ماليةشجار سكاء كانت منفعة بيئية اك جألا

                                                           

 .(َٔص)ـ ََِٔ، ـ مخططات أبنية المساجد الحديثةاالمثمة الكظيفية في في تصمي رم، كيكسؼ،العم((ُ
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 المساجد في منط ة الدراسة )مسجد النور( حدحدي ة مسجدية أل :(3.1شكل )

 ساحة مكشوفة: - ب
كتخػدـ تمػؾ  ،المحيطػة بػه بمثابة عازؿ بيف المسجد ك بيف الشػكارع  ساحاتتعتبر هذ  ال

ا امتػدادا طبيعيػان لممسػجد يمكػف اداء هػالػى ككن باإلضػافةك فهػي  عراض عديػدةأاحة المكشكفة سال
كػػػذلؾ اقامػػػة المسػػػابقات الدينيػػػة ك  ،مالئمػػػة بالعكامػػػؿ المناخيػػػة المناسػػػبة اذا تػػػكفرت فيهػػػا الصػػػالة
قامة عػدد قميػؿ كالجدير بالذكر أف هذ  السػاحات تتػكفر فػي  المسجدية بها شطةكاألنالمناسبات  كا 
 .(ٔ.ْشكؿ رقـ ) ،المساجد في منطقة الدراسةمف 

 
 ساحة مكشوفة ألحدى مساجد منط ة الدراسة )المسجد العمري الكبير(( 3.2شكل )
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  :السياراتاقف مو  - ت
سػػكاؽ األفػػ ذا كانػػت  ،لتػػي يحتاجهػػا المسػػجدهػػـ الخػػدمات اأف مػػتعتبػػر مكاقػػؼ السػػيارات 

لػػى مكاقػؼ سػػيارات لركادهػػا كتعمػؿ جاهػػدة عمػػى إلتجاريػػة كالمنشػػات الخدميػة تحتػػاج كالمجمعػات ا
لمثػؿ هػذ  الخػدمات نظػران إلقبػاؿ  حاجػةهميػة كأكثػر أكثػر أفػ ف المسػاجد  ،تطكير خدمة جمهكرهػا

مسػيارات اـ لدحػز إككثيػران مػا تحصػؿ  ،مػرات كػؿ يػـك خمػس المسمميف عميها ألداء فريضة الصػالة
كمػف  ،الجمعػة زدحػاـ فػي صػالةيشػتد اإلك  ،عمى مفترقات المسػاجد لعػدـ كجػكد مكقػؼ خػاص لهػا

د المحافظػة تبػيف أف هػذ  مػف مسػاج ( مسػجدان َْ)جراهػا الباحػث عمػى خالؿ عينة الدراسة التى أ
 .تخمكا مف مكقؼ السيارات المساجد
طر بعػض المصػميف ضػي ،دراسةفي منطقة الماـ المساجد أ مسياراتلمكاقؼ  لعدـ كجكدك 

مجاكرة كاستغالؿ ك اماـ المنازؿ الأ ،أك عمى حافة الشكارع ،سيارتهـ فكؽ الرصيؼ كقفكاف يألى إ
مػػػاـ بيتػػػه لمنػػػع أ اجزان صػػػحاب تمػػػؾ المنػػػازؿ يضػػػع حػػػأف العديػػػد مػػػف أذ إ، حيانػػػان أمكاقفهػػػا الخاصػػػة 

 )ممنػكع الكقػكؼ( التػى تحكلػت ةيقػـك بكتابػ ان ، كمف لـ يضع حػاجز صةعتداء عمى مكاقفهـ الخااإل
ال بػد مػف ، لػذلؾ بػة مػف المسػاجدالمحيطػة كالقريماـ المنازؿ أ خصكصان  رة كثر شهالعبارة األ هذ 

ف أمكقػؼ مناسػب لمسػيارات، كيفضػؿ ب ديػزك  عتبار عند إنشاء كتصػميـ أم مسػجد بػأفاألخذ باإل
إنشػاء مكاقػؼ لممسػاجد التػي ككػذلؾ  ،عنػه لممسػجد كلػيس بعيػدان  تمامػان  ان يكػكف ذلػؾ المكقػؼ مجػاكر 

كمثػاؿ عمػى ذلػؾ مسػجد الرضػكاف فػي  ،مكقؼ لمسيارات بمساحة كبيرة فارغة كال يكجد فيها تتمتع
متر مف  (َََِ)كثر مف (متر أَََٓ) مف ما يقارببتقدر مساحته كالذم  حي الشيخ رضكاف

رضػكاف شػيخ انػه مالصػؽ لسػكؽ الكالخطيػر فػي ذلػؾ  ،بمبنػى المسػجد هذ  المساحة فارغة تحػيط
كتحسػػب مسػػاحة المكقػػؼ بالنسػػبة لممسػػاجد المحميػػة اك الجامعػػة  ،كال يكجػػد فيػػه مكقػػؼ لمسػػيارات

،  ممصػميفكنسػبة امػتالؾ السػيارات ل كمسػاحة المسػجد كطاقتػه االسػتيعابية مكػافبحسب طبيعة ال
 .(ٕ.ْشكؿ رقـ ) ،خرآلى إكهذ  تختمؼ مف مكاف 
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 ف لمسيارات بالنسبة لموقع المسجدفضل مكان لختيار موق: أ(3.3شكل )

 (السعودية-وزارة الشؤون البمدية وال رويةدليل المعايير التخطيطية لمخدمات, المصدر: )

 :مسجد ذاتوبالتعم ة المعناصر ال: ثانيا
 : ةيالعناصر الماد - أ

تطيع  يقصػػػد بالعناصػػػر الماديػػػة العناصػػػر المممكسػػػة التػػػى يراهػػػا المصػػػمى كيممسػػػها كيسػػػك 
  كلىإخر ، كتقسـ هذ  العناصر آلى إنقمها مف مكاف ازالتها اك 

 مكونات المسجد: 
كالتػي مػف الطبيعػي أف لهػا  ،عناصػر المعماريػةتشمؿ مككنات المسجد عمى العديد مػف ال

ح اسػػػتخدامها صػػػمي  اذ المسػػػجد كبػػػث الػػػركح كالحيكيػػػة كالنشػػػاط فيػػػه، فػػػحيػػػاء دكر إ فػػػي ان لغػػػبا ان ثػػػر أ
 الصػالةتشجعهـ عمى  ي، كبالتالثير عمى راحة المصميفأفي الت هامان  نها تمعب دكران  كتصميمها ف

مكانيػػػة ،المسػػػجد فػػػي  كاألفكػػػاركمػػػف ثػػػـ تفعيػػػؿ النشػػػاطات كالػػػدركس  ،طػػػكؿأ لمػػػدةالبقػػػاء فيػػػه  كا 
 .(ٖ.ْشكؿ رقـ )كيمكف تكضيحها أكثر مف خالؿ  المتنكعة
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 ىيكمية توزيع مكونات المسجد :(3.4شكل )

 (عداد الباحث)المصدر: إ
 

  الرئيسية: المكونات أولً 
 كتيفرعية كاألكعناصر ساسية أ عناصر لىإكتنقسـ هذ  العناصر  :العناصر الوظيفية .ُ
 عناصر وظيفية اساسية - أ
  بيت الصالة 

كػؿ يػـك كصػالة الجمعػة الصػمكات الخمػس فػي  المكاف المتعارؼ عمية الذم تتـ فيههك ك 
في  تاـ اءستك االناس في ث يقؼ الجزء المسقكؼ مف المسجد حي بشكؿ عاـ ، كهكمف كؿ اسبكع

 .القبمة )بيت ا الحراـ( باتجا صفكؼ متتالية 
لػػى العديػػد مػػف المسػػاجد سػػكء المحميػػة أك الجامعػػة ، نجػػد أف هنػػاؾ اخطػػاء كلػػك نظرنػػا إ

فادحػػة فػػي التصػػميـ المعمػػارم لممسػػجد خاصػػة فػػي مقدمػػة المسػػجد كالصػػؼ األكؿ ، لػػذلؾ ينبغػػي 
مه المسػػجدم خاصػػة الصػػفكؼ األكلػػى منهػػا ، نظػػرنا ألفضػػمية عمػػى المصػػمـ اف يتفػػنف فػػي تصػػمي

 مكونات المسجد

 خدماتيهمكونات 

 الميضأه-1

 دورة المياه-2

 غرفة االمام-3

 مكونات رئيسية

 عناصر وظيفية

 عناصر فرعية

 (الصحن)الفناء -1

 المكتبة-2

 مركز التحفيظ-3

 عناصر اساسية

 بيت الصالة-1

 المنبر-2

 المدخل-3

 عناصر رمزية

 المئذنة -1

 المحراب-2

 القبة-3
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ػػػا ًفػػػي النِّػػػدىاًء  كمػػػا جػػػاء فػػػي حػػػديث رسػػػكؿ ا  ،كؿفػػػي الصػػػؼ األالصػػػالة  ـي الناػػػاسي مى )لىػػػٍك يىٍعمىػػػ
ٍستىهىميكا( مىٍيًه الى ـٍ يىًجديكا ًإالا أىٍف يىٍستىًهميكا عى ًؿ ثيـا لى كىالصاؼِّ اأٍلىكا
طػكؿ األكؿ أ إذا كاف الصػؼفمذلؾ  (ُ)

 .المسجدب األخرل الصفكؼ لمف يصمي فيه األجر كالثكاب أكثر له اهمية مف كاف
 ،مػف المسػاحة المصػميهامػا فػي تحديػد نصػيب  ان ف شكؿ المسقط االفقػي يمعػب دكر أكما 

ذ تبمػغ هػذ  إ ،كبر مف المساجد الغير مستطيمةأساجد المستطيمة يككف نصيب الفرد في المأف  إذ
 ،األخػػػرل اجدفػػػي المسػػػ (ِـٓ.ُ)كتبمػػػغ  بينمػػػا فػػػي المسػػػجد المسػػػتطيؿلممصػػػمي ( ِـّ.ُ)النسػػػبة 

 .(ٗ.ْشكؿ رقـ )كلمتكضيح أكثر مف خالؿ 
 شكل المس ط الخاطئ لممسجد شكل المس ط المناسب لممسجد الرقم

0  
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 ن اتجاه ال بمة لألعمى(م ارنة بعض أشكال المس ط الف ي لممسجد)عمى اعتبار أ :(3.5شكل )
 (عداد الباحثالمصدر: إ)

  
                                                           

   [.ِٖٗٔ رقـ الحديث َٗٓ/ِٓباب القرعة في المشكالت،  البخارم، محمد بف سعيدك الشهادات/]( (ُ
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 المنبر: 
ف الكثيػػر مػػف أمػػع  ،لممسػػجد األكليػػة األساسػػياتيعتبػػر كجػػكد المنبػػر داخػػؿ المسػػجد مػػف 

اسػػب ارتفػػاع المنبػػر ف يكػػكف المنبػػر متحػػرؾ داخػػؿ المسػػجد، كمػػع ذلػػؾ يتنأالمصػػمميف يفضػػمكف 
ف أارتفػػاع المنبػػر كجػػب عمػػى المصػػميف  زادككممػػا  ،مػػع المسػػافة بينػػه كبػػيف الصػػؼ األكؿ يػػان طرد

يا االزك  كأفضؿ  ،أفضؿبصار كاف ذلؾ احة البصرية، ككمما قمت زاكية اإليبتعدكا عنه لتحقيؽ الر 
 (ْٓ)ف ال تزيػد عػف أكالتػي يجػب  ،الصػؼ االكؿفػي يػة تكػكف كبر زكايا الرؤ أف أك  ،درجة (َّ)

ف أعتبػػار إكمػػع  ،يػػب عمػػى المنبػػرحػػيف النظػػر لمخط المصػػميف إجهػػاددرجػػة حتػػى ال تتسػػبب فػػي 
عمػػى ارتفػػاع  اإلمػػاـ( فيكػػكف رأس ِـْ.ِ=xِِ.ُالمسػػافة بيػػنهـ كبػػيف الخطيػػب تعػػادؿ صػػفيف )

ذا افترضػػنا (سػػـَٖ)الػػذم يبمػػغ حػػكالي  الجػػالس مػػف مسػػتكل نظػػر (ِـْ.ِ) متكسػػط طػػكؿ  أف، كا 
، (سـُْٓ=سـ ُٕٓ-سـَٖ+سـَِْ)رتفاع أعمى مستكل بالمنبر يككف اإل ترم(ٕٓ.ُ)إلماـ ا
 .(ُ)(َُ.ْشكؿ رقـ ) ،عمى منسكب مسمكح به بالمنبرأدرجات، كهذا هك  ٗ رتفاعبا مأ

 
 رتفاع لممنبر يح ق رؤية جيدة لممصمين: أقصى إ(3.01شكل )

أثر التصميم العمراني عمى تفعيل دور المساجد في قطاع غزة باستخدام نظم المعمومات  ,المصدر: شحادة)
 .(GIS()44الجغرافية )

  

                                                           

 .(ُٗص) معايير التصميمية لعمارة المساجدال نكفؿ،( (ُ
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 :المدخل 
 فأفضػػػؿ هػػػذ  ،ضػػػكابط المسػػػجد أهػػػـيعتبػػػر تحديػػػد مكقػػػع المػػػدخؿ بالنسػػػبة لممسػػػجد مػػػف 

حتػػى يػػتـ ممػػ  الصػػفكؼ  ،المػػكازم لجػػدار القبمػػةك  لممسػػجد ائط الخمفػػيحػػالمػػداخؿ المكجػػكدة فػػي ال
ـا ) قاؿ ف النبي فعف انس رضي ا عنه ا ،ألكلى أكال بأكؿا ـى ثيػ ػؼا اٍلميقىػدا ، ًذم يىًميػهً الاػأىًتمُّػكا الصا

ر إف لـ يكف هناؾ القدرة عمػى تصػميـ المػدخؿ ثـ  (ُ)(فىمىا كىافى ًمٍف نىٍقصو فىٍميىكيٍف ًفي الصاؼِّ اٍلميؤىخا
كيكػر   ،لممسػجد  فػي الجػزء المتػأخر مػف الحػائطيف الجػانبيف في الحائط الخمفي يفضؿ بأف يكػكف

كهذا منهي عنه فػي السػنة شػكؿ رقػـ  مدخؿ في جدار القبمة لئال يشكش عمى المصميف أم كجكد
(ْ.ُُ). 

 ك(ِ)يتـ تطبيؽ المعادلة التالية  أ م منشاب عرض المدخؿ اك المخرج أللحسكبالنسبة 
 عدد االشخاص عرض المدخؿ أك المخرج بالمتر  =            

   ِٓ.ُ xزمف التفريغ )ث(                      

 
 المسجدفضل مكان إلنشاء مدخل أ :(3.00شكل )

 ((41)أسيوط-المعايير التصميمية لعمارة المساجد ,نوفل :المصدر)

  
                                                           

 [.ُٕٔ رقـ الحديث ُُِ/ْٗ/ باب تسكية الصفكؼ، داكدسنف أبي السجستاني أبي داكدك ]( (ُ
)شحادة، أثر التصميـ العمراني عمى تفعيؿ دكر المساجد في قطاع غزة باستخداـ نظـ المعمكمات الجغرافية  ((ِ
(GISص()ّّ). 
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 عناصر وظيفية فرعية - ب
 صحن المسجد: 

هميػػػة كبيػػػرة ألمػػػا لػػػه مػػػف  ،يفضػػػؿ الكثيػػػر مػػػف المصػػػمميف لممسػػػاجد كجػػػكد فنػػػاء لممسػػػجد
هػػػـ كظائفػػػه اسػػػتخدامه كمكػػػاف لمصػػػالة كتجمػػػع المسػػػمميف أكمػػػف  ،سػػػتخدامات عديػػػدة لممصػػػميفا  ك 

 ،لممسػػجد ةكالتهكيػػهػػـ مصػػادر الضػػكء أكمػػا كيعتبػػر مػػف  ،المناخيػػة مناسػػبة األجػػكاءتكػػكف حينمػػا 
ف خالؿ الدراسات بهػذا اذ تبيف م ،يؼ المسجديكذلؾ العمؿ عمى تكفير الطاقة المستخدمة في تك

 ،المسػجد اء )صحف( المسجد يخفض حكالي ثمث الطاقػة المسػتخدمة فػي تكيػؼفنف أالخصكص 
ساحة ف مم (ّ/ُ)اك  غيرمساحة المسجد الصمف  (ِ/ُ)عف  هذا الفناء تقؿ مساحة أالكيجب 

  .(ُِ.ْ) رقـ شكؿ (ُ)المسجد الجامع

 
 غزة-صحن "فناء" مسجد السيد ىاشم :(3.06شكل )

 :المكتبة 
نمػػػا لممسػػػجد عػػػدة ادال يقتصػػػر دكر المسػػػجد عمػػػى أداء  ر فػػػي الحيػػػاة كاالصػػػمكات فقػػػط كا 

مسجد هك كاف الفجر اإلسالـ  غزك بفمنذ  ،ي ...الخكالتعميم اعيكاالجتم الثقافي  العامة منها دكر 
فالمكتبػة  ،ألقػةرائعػة كجامعػة مت تعميميػة كػاف مدرسػة ذإ ،المسػمميف ةيػاحالمركز الثقافي ألكؿ فػي 

ة األجيػػػاؿ كفػػػؽ الشػػػريعة كجػػػدت بالمسػػػجد كحجػػػر األسػػػاس لمػػػا لهػػػا مػػػف أهميػػػة كبيػػػرة فػػػي تنشػػػأ
                                                           

 .(ْْص) ، اعتبارات اساسية لتصميـ المسجد( ابراهيـ(ُ
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الػى أف تكسػعت لتحتضػف  ،فػي بدايػة تأسيسػها القػرآف الكػريـتضـ نسخان مػف  إذ كانت ،اإلسالمية
 فػي محافظػة غػزة المكتبػات المسػجدية القديمػة شػهرأكمػف  ،ديد مف الكتب اإلسػالمية المتنكعػةالع

  .الكبيرمكتبة المسجد العمرم 
 :م ترح لتطوير المكتبة المسجدية

 ،االسػػالمية المصػػادر أمهػػاتيحتػػكم عمػػى مكتبػػة صػػفية تضػػـ  فػػي السػػابؽ كػػاف المسػػجد
راغهـ فػػي مطالعػػػة تمػػؾ المصػػػادر فػػػ أكقػػاتكيسػػتثمركا  ،يسػػتفيد المصػػػمكف أفكالغػػرض منهػػا هػػػك 

كمػػف تمػػؾ المصػػادر مػػا يتعمػػؽ بالتفسػػير كالحػػديث كالفقػػه كالقصػػص  ،الكقػػت بمػػا يفيػػد كينفػػع مػػ كم
عمػػػى مقصػػػكرا  أصػػػبححتػػػى  ،كنكعػػػان  المكتبػػػة فػػػي المسػػػجد يػػػتقمص كمػػػان  رزاؿ دك كمػػػا  اإلسػػػالمية

ف دكر الكتػػب كالمصػػادر عظػػيـ فػػي أ الإالمصػػحؼ  أهميػػةكمػػع  ،بأحجامهػػا كأشػػكالها صػػاحؼالم
ال عػف طريػؽ التمقػي كالفهػـ إكمػا هػك معمػـك ت القرآف الكػريـ ايآاذ ال يمكف فهـ  ،التكعية كالتعميـ

آلية كمنهجية معينة فػي خدمػة مكتبػة  إتباع بد مفكلذا ال  ،المكثقةح مف خالؿ المصادر يالصح
 كمف ذلؾ ما يميك بشكؿ أفضؿ مما هي عميه د حتى تؤدم دكرها كتعطي ثمارهاالمسج

اف يخصػص لهػا المكػػاف المناسػب فػػي المسػجد مػف خػػالؿ لكحػات ارشػػادية لتعريػؼ المسػػتفيد  -
 .مصادركيه المكتبة مف تبما تح

ة فػي الفقػه عػك نالمكاضػيع المت ،في فػركع الشػريعة المختمفةالمصادر  أمهاتاف تضـ المكتبة  -
 .لتفسير كالحديث شرح تمؾ الفركعكا

 .االستفادة لىإماـ المسجد كتكجيه المسمـ إريؽ عميها عف ط اإلشراؼاف يتـ  -
لػذا البػد مػف دخػكؿ  ،العممية كدخكؿ عالـ االنترنت تنكعت مصػادر الػتعمـ كالتمقػي الثكرة بعد -

 يكتر.كمبال  أجهزةعمى  بكافة تقسيماتها بشكؿ الكتركني اإلسالميةقسـ خاص لمعمـك 
 بما يتناسب مع افكارهـ كمستكياتهـ. كاألشباؿ لألطفاؿخاصة  مكتبية تكفير خدمات -
 فمثالن مف صالة العصر الى العشاء.  ،المكتبة فتتاحإلمناسب  قيتتخصيص تك  -
  كز التحفيظامر: 

فهػك كتػاب ا  ،كمكانػة القػرآف الكػريـ أهميػةحمقات تحفػيظ القػرآف الكػريـ مػف  أهميةتتبع 
فمراكػػػز تحفػػػيظ القػػػرآف  ،كمػػػنهج حيػػػاة كنظػػػاـ حكػػػـ ،سػػػالميةاإل كؿ لمشػػػريعةلمصػػػدر األكا ،تعػػػالى
  ،لى ا تعالى عمى بصيرة كفؽ تعاليـ القرآف الكريـإلدعكة افضؿ كسائؿ أـ كحمقاته تعد مف يالكر 
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 ،ركػػػاف الشػػػريعة كثكابتهػػػا كمقاصػػػدها فػػػي الحفػػػاظ عمػػػى الضػػػركرات الخمػػػس )الػػػديفأالتعريػػػؼ بك 
تالكة كتػاب ا تعػالى لجتماع إنها أكالماؿ( كمف فضائؿ هذ  المراكز  ،كالعرض ،قؿكالع كالنفس،
ضػه ا في ار  عبادقاء بيف خيرة تلاك ه السكينة كغشياف الرحمة كاجتماع المالئكة فيزؿ تتنكمكاف 

ػهي )  ا بيف معمـ كمتعمـ اذا قاؿ رسػكؿ مامى ـى اٍلقيػٍرآفى كىعى ػٍف تىعىماػ ـٍ مى ٍيػريكي فمػف هػذا المنطمػؽ ال  ،(ُ)(خى
 .ك كبيران أكجامع سكاء كاف صغيران بد مف كجكد مركز لتحفيظ القرآف الكريـ في كؿ مسجد 

كػػز لتحفػػيظ القػػرآف ام عمػػى مر ف معظمهػػا تحتػػك أجػػد ن ،لػػك نظرنػػا الػػى مسػػاجد مدينػػة غػػزة
ابؽ فػي الطػ التحفػيظ  كجػكد مركػز فػي الغالػبكبالنسبة لمكقع المركز مف المسجد يفضػؿ  ،الكريـ

الطفػػاؿ العػػدـ ازعػػاج المصػػميف مػػف ضكضػػاء كذلػػؾ  (سػػدة)بالالعمػػكم مػػف المسػػجد اك مػػا يسػػمى 
الطفػػاؿ فػػي حمقػػات منفصػػمة داخػػؿ المركػػز حسػػب العمػػر كحسػػب افضػػؿ اف يػػتـ تكزيػػع الاكمػػف 

عف بعضػها الػبعض داخػؿ المركػز حتػى كذلؾ يفضؿ ابعاد هذ  الحمقات  ، الدرس العممي الديني
 به المحفظ. كألشباؿ مع المحفظ كالتركيز بما يتحدث ـ اندماج االطفاؿيت
 :عناصر رمزية - ت
 المئذنة:  

فالمئذنػة تشػكؿ جػزءان  ،تكمف اهمية المئذنة بأنها رمز تاريخي يدؿ عمى كجكد المسػمميف 
مف التاريخ االسالمي يصؿ الى حدكد القرف الثػامف المػيالدم كهػي تعبػر عػف انتصػار المسػمميف 

ـ كعالمة عزة كثبػات كمنػارة لمػدعكة لمصػالة فػي بػالد تقػؿ فيهػا المسػاجد كأماكف تكاجدهـ كتجمعه
كيدعكا بعض العمماء العتبارها مف مصالح المسمميف  ،كتترامى فيها أطراؼ المساحات السكانية 

لهػػػا مكػػػاف كاضػػح فػػػي العػػػرؼ اليػػـك  أصػػػبحك  ،المرسػػمة النافعػػػة لهػػـ كالمرشػػػدة لممسػػػاجد كالصػػالة 
% مػف المشػاركيف فػي ّٗكتبػيف اف  ،كيػر فػي المسػجد بػدكف مئذنػةاالسالمي بحيػث يصػعب التف

اسػػػتخدمكا المئذنػػػة كعالمػػػة مميػػػزة  قػػػدلتصػػػميـ مسػػػجد المركػػػز االسػػػالمي  يػػػد الدكليػػػةر مسػػػابقة مد
 (ِ).لممسجد

                                                           

 .[ّْٕٗ رقـ الحديث ُُٗٗ/ْـ مف تعمـ القرآف كعممه، كالبخارم، محمد بف سعيدك الفضائؿ/ باب خير ]( (ُ
 .(ُِص) هيـ، المعايير التخطيطية لممساجد( ابرا(ِ
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ب دكران معػتبيف اف المئذنة اصبحت ت ،اجريت غرب المممكة العربية السعكدية في دراسةك 
كما انها تسػتخدـ  (ُ).بها كخاصة في تعييف المكاف لالسترشادمات البيئة المبنية كعالاساسيان في 

كذلؾ يمكف استخداـ المئذنة كاالستفادة  ،كمانعة صكاعؽ لحماية المبنى كمستخدمة مف المخاطر
 منها كعنصر انشائي في حاؿ تصميـ المساجد ضمف الفكر المعاصر.

 المحراب: 
لػػى إكهػػك المكػػاف الػػذم يشػػير  معكػػاف محمػػي اكجػػا صػػدر المسػػجد سػػكاءيعتبػػر المحػػراب 

سِّػػػطيكا ) لنبػػػي اف يكػػػكف المحػػػراب كسػػػط جػػػدار القبمػػػة عمػػػالن بحػػػديث ا يفضػػػؿك  ،اتجػػػا  القبمػػػة كى
ـى  ا مىؿى اإًلمى سيدُّكا اٍلخى (، كى

 لإلمػاـكاف ال يتخممػه زخػارؼ مشػغمة  ،كيراعػي اف يكػكف المحػراب متسػعان  (ِ)
ـك مػف العالمػات المهمػة بح المحراب اليػكالمصميف عف ذكر ا كخشكعهـ في صالتهـ. كقد اص

 .المسجدب
 ال بة:  

لػػى البعػػد التػػاريخي لممسػػجد إالجماليػػة فػػي المسػػاجد فمػػك نظرنػػا  اصػػرتعتبػػر القبػػة مػػف العن
ج رائػع لعػدد ذالسػيد هاشػـ فػي مدينػة غػزة نمػك  فمسػجد ،خمػك مسػجد مػف قبػابيانػه ال  االثرم نجد

هميػػػة ألايكػػػاد يعطيهػػػا  يػػػان خمنا ب القبػػػة دكران ف المكػػػف اف تمعػػػكػػػذلؾ مػػػ ، مػػػف القبػػػاب فػػػي اسػػػقفه
ثػػـ يخػػرج مػػف الفتحػػات التػػي  ،ىعمػػألػػى إلهػػكاء السػػاخف الػػذم يرتفػػع نهػػا تسػػحب اإة حيػػث يػػالكظيف

مما يسػاعد عمػى تمطيػؼ الجػك  ،تكجد اسفؿ القبة مباشرة كيدخؿ الهكاء البارد مف الناحية االخرل
مػف خػالؿ نكافػذها ضػاءة إلافير ك الصكت كتػخرل كتضخيـ أي ف لها فكائد أكما  ،لصحي بالمسجدا

 .ف تتكسط المسجدأ، كيفضؿ مف الفكائد كغيرها
 :ةثانيًا: عناصر خدماتي

 الالزمػػة كالمسػػاحة ،تبعػػان لنػػكع المسػػجد مسػػاحة الخػػدمات المسػػجديةك تختمػػؼ عػػدد كنػػكع 
ي % فػػَِ) كتقػدر الحتياجػات المصػػمى زمػػةكالتػػي يػتـ حسػػابها مػف المسػاحة الال ،لهػذ  الخػدمات

 ( % في المساجد الجامعةَْ-َّمف جد المحمية ك االمس
  

                                                           

 .(ُٖص) ـُٗٗٗ( صالح، مف القصبة الى المئذنة (ُ
 [.ِٓٔ رقـ الحيث ُْْ/ِ-ِ/ باب الطهارة، صحيح مسمـالنيسابكرم، مسمـك ]( (ِ
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 :الميضأه - أ
ككذلؾ مف اكبر عناصر  ،في المسجد  الخدماتية العناصر أساسياتمف   الميضا عتبرت

كيػػػتـ  فػػػالكثير مػػػف المسػػػاجد تعػػػاني مػػػف هػػػذ  المشػػػكمة ،سػػػتخدامهاإ أسػػػيء إذابالمسػػػجد  زعػػػاجاإل
بعض  أف إال ،صنابير لمكضكء لكؿ مئة مصمي (ْ)كجكد عدد  حساب عدد الصنابير كالتالي ك

 (ََُ)طالقػػه بحيػػث يصػػؿ الػػى صػػنبكر كاحػػد لكػػؿ إف االمػػر لػػيس عمػػى أشػػارت الػػى أالدراسػػات 
المسجد متكضئيف، بينما تصؿ  إلىفيه المصمكف  يأتيكالتي  ،بالميا  نيةغال طؽشخص في المنا

 ،الصػناعية طؽالميا   كالمنػابشخص في بعض المناطؽ الفقيرة  (ََُ)لكؿ  صنابير (َُ) إلى
أم  ، ثانية (َْ)يعادؿ ما لمشخص مف الصنبكر الكاحد في المتكسط  الكضكءكيتـ حساب زمف 

ى كقػد ترجمػت االرقػاـ السػابقة الػ(ُ)شػخص خػالؿ نصػؼ سػاعة. (ْٓ)الصنبكر الكاحد يخػدـ  أف
 (ُّ.ْ) رقـ شكؿاشكاؿ بيانية كما هك مكضح في 

 
 لصنابير المطموبة بالمسجد حسب نوع الحي الذي يوضح ا :(3.04شكل )

 ((43) المعايير التصميمية لعمارة المساجد ,: نوفلرالمصد)

                                                           

  .(ٖٔ)( نكفؿ، المعايير التصميمية لعمارة المساجد (ُ
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مػػاكف الكضػػكء فػػي أخػػذ بػػبعض المالحظػػات عنػػد تصػػميـ ضػػافة الػػى مػػا سػػبؽ يجػػدر األإ
 ككهي في غاية مف االهمية المسجد
  اصة بهـ ء يجب اف تككف هناؾ ميضآة خها مصمى لمنسافيفي المساجد التي يكجد

  . كاألبكابدرجة عالية مف الخصكصية كيراعي ذلؾ عند كضع الشبابيؾ تتمتع ك 
 كما يمكف  ،كاإلنارة الطبيعيةمف التهكية  هيجب اف تككف الميضأة متمتعة بدرجة عالي

  . اف تكضع الميضأة في البدركـ
 :دورات المياه - ب

فقد بنى المسجد النبكم  ،ال يكجد تشريع فقهي لضركرة كجكد دكرات ميا  ممحقة بالمسجد
كلـ تعرؼ دكرات الميا  الممحقة بالمسجد إال في أكقات زمنية  ،دكرات ميا  مف غيركمسجد قباء 

 متػأخرة كذلػػؾ عمػػالن بالمبػػدأ الفقهػػي الػػذم يفضػؿ التطهػػر فػػي البيػػت اسػػتنادا لحػػديث رسػػكؿ ا 
ـا مىشىػى ًإلىػػى بىٍيػػتو ًمػػٍف بي ") ػٍف تىطىهاػػرى ًفػػي بىٍيتًػػًه ثيػػ ػػةن ًمػػٍف فىػػرىاًئًض الماػػًه،كىانىٍت مى ييػػكًت الماػًه، ًليىٍقًضػػيى فىًريضى

ة ًطيئىةن، كىاأٍليٍخرىل تىٍرفىعي دىرىجى ا تىحيطُّ خى تىا ي ًإٍحدىاهيمى ٍطكى  (ُ)(خى
كهػػي ضػػركرة كضػػع الػػدكرات  دكرات الميػػا ة بعػػض المعػػايير التصػػميمية لػػينبغػػي مراعػػاك 

مىػى ) اسػتنادا لقػكؿ رسػكؿ ا  كذلػؾ ،عمى محكر عمكدم عمػى اتجػا  القبمػة ـٍ عى ػديكي مىػسى أىحى ًإذىا جى

تًػػًه فىػػال يىٍسػػتىٍقًبٍؿ ا اجى كمػػع إجػػازة بعػػض العممػػاء فػػي كسػػر هػػذ  القاعػػدة فػػي  (ِ)(ٍلًقٍبمىػػةى كىال يىٍسػػتىٍدًبٍرهىاحى
كمػػػا  ،تفضػػػيؿ األخػػػذ بهػػػا فػػػي حػػػدكد اإلمكػػػافإال أف الثابػػػت هػػػك  ،حالػػػة كجػػػكد سػػػاتر مػػػف البنيػػػاف

 ،حتكائهػا عمػى مبػاكؿإ( كذلؾ عدـ الصالةكجكدها في الطكابؽ العمكية )أعمى مكاف  عدـ كيرعى
 .لمنجاسةكمحاسف العادات كالتعرض مكقار ل لمنافاتها

حيػث تػػزداد  ،حتياجػػات دكرة الميػا  بحسػب بيئػػة المسػجد كنػكع المجتمػػعإختمػؼ حسػاب كي
دكرة الميػػػا  ضػػػاء الحاجػػػة فػػػي مػػػف قكقػػػد كجػػػد اف  ،الحاجػػػة فػػػي االحيػػػاء الفقيػػػرة اكثػػػر مػػػف الراقيػػػة

فػػراد أ (ٖ)دكرة الميػػا  الكاحػػدة تخػػدـ  فحيػػث إ ،دقػػائؽ (ْ)فػػي المتكسػػط تعػػادؿ  الكاحػػدة لمشػػخص
ف اقصػى عػدد مػف اك  ،كهي فترة الذركة التػى تكػكف قبػؿ كاثنػاء خطبػة الجمعػة خالؿ نصؼ ساعة

 الميػػا  تالػػى دكراة كيعػػادؿ الػػذيف يحتػػاجكف دكرات الميػػا  يحتاجػػه المسػػجد هػػك فػػي صػػال  الجمعػػ

                                                           

 [.ٔٔٔ رقـ الحيث ََّ/ّ-ٓ/ باب المساجد كمكاضع الصالة، صحيح مسمـالنيسابكرم، مسمـك ]( (ُ
 [.ِٓٔ رقـ الحيث ُْْ/ِ-ِ/ باب الطهارة، صحيح مسمـالنيسابكرم، مسمـك ]( (ِ
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 حتيػػاج لػػدكرات الميػػا إمػػا المسػػاجد المحميػػة فأقصػػى أ ،جمػػالي ركاد المسػػجدإمػػف  مصػػؿو  (ُكُّ)
 .(ُْ.ْ)رقـ شكؿ  ،مصؿو  (ُكِٓ)في صالة العشاء بنسبة  تككف

 
 عدد دورات المياه الواجب توفيرىا بالمسجد حسب نوع الحي :(3.03شكل )

 ((42)التصميمية لعمارة المساجد المعايير ,محمود حسن نوفلالمصدر : )

 غرفة المام:  - ت
حيػػث كػػاف مالصػػقان  ،مػػاـ الممحػػؽ بالمسػػجد مػػف مسػػجد الرسػػكؿ نشػػأت فكػػرة غرفػػة اإل

رض لػػة تػػكافر اإلمكانيػػات الماديػػة )األكاهػػتـ الكثيػػركف مػػف بعػػد  بتػػكفير بيػػت لإلمػػاـ فػػي حا ،لبيتػػه
كاعيػػدها ك كال يجػػكز بنػػاء الة فػػي ممامتػػه لمصػػمػػف المسػػجد كيحػػافظ عمػػى إ كالمػػاؿ( ليكػػكف قريبػػان 

 ،سػػفؿ المسػػجدمػػع امكانيػػة كجكدهػػا أ ،د لمنافاتهػػا قدسػػية المكػػاف الطػػاهرمػػاـ فػػكؽ المسػػجغرفػػة اإل
يكػػكف ك  ،مباشػر بشػكؿخػارج المسػجد بحيػث يػتـ الكصػػكؿ اليهػا  تكضػع غرفػة االمػػاـكفػي الغالػب 

مسػجد بحيػث يسػتطيع نسػبة لميفتح عمى المسجد مػف الػداخؿ كيػتـ كضػع غرفػة االمػاـ بال لها بابه 
سػجد، كيجػب المصػميف بالم بلػى تخطػي رقػاإة دكف الحاجة تف غرفلى المنبر مإاالماـ الكصكؿ 

ـ مػػثالن( كحػػد ادنػػى كال تزيػػد هػػذ  المسػػاحة عػػف ِ*ّ)(=ِـٔ)مػػاـ مػػف اال تقػػؿ مسػػاحة غرفػػة اإل
د الجامعة صػغيرة رقاـ الحد االدنى في المسجد المحمية اك المساجأكتستعمؿ ( مثالن ّ*ّ)(=ِـٗ)
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كبيػػػرة  المسػػػاجد المحميػػػة حػػػد االقصػػػى فػػػي المسػػػاجد الجامعػػػة اكرقػػػاـ الأبينمػػػا تسػػػتعمؿ  ،الحجػػػـ
 .(ُ)ـحجال

 العوامل المؤثرة في تخطيط المساجد وطرازىا المعماري 3.3
ـ االسػػالمي فػػي شػػتى أنحػػاء العػػال شػػكالهاكأ أنكاعهػػابكافػػة  اإلسػػالميةخضػػعت المسػػاجد 

االسػػالمية التابعػػة لمحضػػارات المختمفػػة عمػػى مػػر العصػػكر لعػػدد مػػف  آتشػػمثمهػػا مثػػؿ جميػػع المن
 يطريقتػه الخاصػػة كبمػدل تفاعػػؿ مهندسػػالعكامػؿ المتنكعػػة، كالتػي يتػػأثر بهػا كػػؿ طػراز معمػػارم ب

هـ بالحضػػػػارة المجػػػػاكرة اك ككػػػػذلؾ مػػػػدل اسػػػػتفادت ،هػػػػذ  الحضػػػػارة مػػػػع هػػػػذ  العكامػػػػؿ  ميكمصػػػػم
 ،الشخصػية كيميػز كػؿ حضػارة عػف غيرهػا مػف الحضػارات حهػا ممما يبرز سماتها كمال ،الراحمة

عكامػػػؿ الك  ،جغرافيػػػة المناخيػػػة العكامػػػؿ ال العديػػػد مػػػف العكامػػػؿ منهػػػا كتػػػتمخص هػػػذ  العكامػػػؿ فػػػي
 سياسية .العكامؿ الدينية ك العكامؿ الجتماعية ك الا
 العوامل المناخية الجغرافية: - أ

عػػؿ المهنػػدس االسػػالمي مػػع كتفا ،فػػي ربػػكع العػػالـ أجمػػع شػػرقه كغربػػه  اإلسػػالـانتشػػر 
 ،كصمـ مف هذ  المناطؽ المسػجد االسػالمي  ،البيئة التى يعيش بها سكاء في الغرب اك الشرؽ 

فعمى سبيؿ المثاؿ كاف في القدـ بعض المناطؽ يصعب فيهػا الحصػكؿ عمػى المػاء فعمػؿ جاهػدا 
مطار كاختزانها في منها اقامة السدكد لحجز الماء كالتي تنتج عف اال ،عمى تكفير  بشتى الطرؽ 

كمػػػف خػػػالؿ تػػػكفير  اقػػػاـ عمػػػى ضػػػفافه  ،صػػػهاريج تحػػػت االرض مثممػػػا كػػػاف يحػػػدث فػػػي الشػػػاـ 
االسػػالمية كانػػت كال  كمػػف ناحيػػة اخػػرل فػػ ف االقػػاليـ ،المسػػاكف كالخػػدمات كمنهػػا كانػػت المسػػاجد 

قػاليـ أ عػدا ،لػى حػد كبيػر فػي اعتػداؿ مناخهػا شػتاءا كميمػه الػى الحػرارة فػي الصػيؼ إتػزاؿ تشػابه 
مطار في الشتاء مما يتطمػب ها األفيدة كتكثر ك إذ تزيد فيها البر  ،الشاـ كآسيا الصغرل كاألندلس 

 ،معه أف معظـ أسطح المساجد تككف عمػى هيئػة الجمالكنػات حتػى ال تتجمػع الميػا  فػي االسػقؼ
 ،لبالدسعة مف تمؾ ابينما ساعد عمى صناعتها كتركيبها مف الخشب كفرة االشجار في مناطؽ كا

لى العراؽ كالحجاز ف ف المهندسيف قد صنعكا سػراديب ارضػية فػي المنشػآت السػكنية إما بالنسبة أ

                                                           

 .(ٖٗص) معايير التصميمية لعمارة المساجدال نكفؿ،( (ُ
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فػي ة الشػمس كشػدة الحػرارة فػى النهػار مػف اشػع كفكي يحتمػي بهػا المصػم ،االسالمية كالمساجد 
 .ح المساجد المستكية لمصالة ليالن فصؿ الصيؼ بينما يستعممكف اسط

اجد كقاعػػػات الصػػػالة فػػػي المػػػدارس فػػػي منػػػاطؽ الشػػػاـ كآسػػػيا فػػػي المسػػػ ابككانػػػت القبػػػ
 .ها في فصؿ الصيؼحث يمكف قفمها كفتالصغرل كاالندلس لها فتحات مف ابكاب كمنافذ بحي

د مجتمعنػا اليػـك فػاألمر يختمػؼ فػي تخطػيط المسػاج إليػهكمع التقدـ الباهر الذم تكصػؿ 
تاء كال الحػرارة فػي فصػؿ الصػيؼ سػاهـ االمطار فػي فصػؿ الشػ فيهفالبناء الحديث الذم ال تؤثر 

حػد كبيػر فػي ككذلؾ التقدـ في مجاؿ الطاقة اليـك ساهـ الػى  ،في تكفير الراحة الكبيرة لممصميف 
ى تسػتخدـ شػتاءا كصػيفا فػي لألبنية بفعؿ المكيفات المركزية الحديثػة كالتػ حرارة كالبركدةاعتداؿ ال
 .المساجد

 العوامل الجتماعية: - ب
قات االجتماعية كاحدة كمتطابقة في تربيتها في جميع األقطار اإلسالمية تكاد تككف الطب

مػػف حيػػث كجػػكد الطبقػػة الحاكمػػة سػػكاء كػػاف عمػػى رأسػػها الخميفػػة أك السػػمطاف أك الػػكالي ثػػـ طبقػػة 
ككانػػت لتمػػؾ الطبقػػات النفػػكذ األكؿ فػػي  كفار رجػػاؿ الدكلػػة فالتجػػار الميسػػكر األمػػراء الػػكزراء ككبػػ
لفنػػػي مػػػف حيػػػث الكػػػـ كالكيػػػؼ سػػػكاء مػػػف حيػػػث هيئػػػة المنشػػػآت كمػػػكاد بنائهػػػا اإلنتػػاج المعمػػػارم كا

مػػف  كزخرفتهػػا الػػخ، أمػػا الطبقػػة الكسػػطى كعامػػة الشػػعب فمػػـ يكػػف لهػػـ أثػػر محسػػكس بػػؿ لػػـ يبػػؽ
 . ربكعهـ كككالتهـ سكل القميؿ

فمنذ بػزكغ فجػر االسػالـ العظػيـ تنطبػع صػكرة المسػجد فػي ذهػف المجتمػع عمػى أنػه بنػاء 
مػػػف حيػػػث المنظػػػر كالشػػػكؿ بأنػػػه قاعػػػة كبيػػػرة لمصػػػالة مػػػف الػػػداخؿ كمػػػف الشػػػكؿ  متعػػػارؼ عميػػػه

االهتماـ ف ،س االهتماـ في المنظر كالشكؿ فقطلي ،اليكـ االمر يختمؼك  ،ذف كالقبابآالمالخارجي 
فكػػػؿ عنصػػػر مػػػف عناصػػػر  لػػػه دراسػػػة فػػػي تصػػػميـ  ،اكبػػػر بكثيػػػر فػػػي تصػػػميـ كتخطػػػيط المسػػػاجد

 . ع عند إنشاء يط رائع يحاكي الكاقمناسب كتخط
 العوامل الدينية: - ت

 بيػػتكالتػػى بػػدأت ب ،المنشػػآت االسػػالمية خاصػػة المسػػاجد لمعامػػؿ الػػديني أثػػر كبيػػر عمػػى
كمسػػػجد ، حيػػػث كانػػػت البسػػػاطة فػػػي أداء فػػػرائض اإلسػػػالـ عػػػامالن أساسػػػيان فػػػي كضػػػع   نبػػػيال

د في جميع المساجبناء هذا المسجد كالذم كاف النكاة األكلى ل يتـ تخطيط سهؿ ال تعقيد فيه حيف
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كلػـ يمجػأ المسػممكف فيػه إلػى اقتبػاس أفكػار لتخطػيط مسػاجدهـ مػف  ،كافة بالد المسمميف بعد ذلؾ
أك معابػػد اليهػػكد أك كنػػائس المسػػيحييف، كمػػا فعػػؿ الركمػػاف مػػف قبػػؿ أك كمػػا فعػػؿ  نييفالػػكثمعابػػد 

ي يتكاجػد العديػد مػف عندما اتخذكا لتخطيط الكنيسػة تخطػيط البارزيميكػا الركمانيػة كالتػ المسيحيكف
.  آثارها اليـك

حػػيط تقػػاـ بػأم مػػف المػػكاد البنائيػة، تحػػدد م مػػب الػديف اإلسػػالمي أكثػػر مػف جػػدراففمػـ يتط
أك ظمة أك أكثر )مقامة عمى أعمدة مف جذكع النخيؿ( يحتمي  قؼالمسجد كتحفظ حرمته كمف س

مسػجد  نمػطمسػاجد عمػى أسست فػي المػدف ال كعندما انتشر اإلسالـ ،المسممكف أثناء الصالةبها 
كاكتفػػكا فػػي البدايػػة ب نشػػاء الظمػػة عنػػد كاجهػػة القبمػػة )مثػػؿ المسػػجد الجػػامع فػػي الككفػػة   الرسػػكؿ

تطػػكرت بعػػد ذلػػؾ عمػػارة المسػػجد كازدادت عػػدد الظػػالت مػػع  .( هجريػػةُٕ، ُٔكالبصػػرة، سػػنة 
مػف  شػكؼظػالت تحػيط الجػامع المك أربػع زيادة أعداد المسمميف، كأصبحت الجكامع تحتكم عمػى

جميػػع جكانبػػه، أكبرهػػا ظمػػة القبمػػة كبهػػا المحػػراب كشػػيدت جدرانػػه الخارجيػػة مػػف الطػػكب المػػبف أك 
األجر كفتحت فيها األبكاب، بينما شيدت لػه أعمػدة مسػتديرة مػف الحجػر فػي الظػالت التػي كانػت 
تتككف مف أعداد مختمفػة مػف األركقػة )كالتػي تعنػي المسػاحة المحصػكرة بػيف صػفيف مػف األعمػدة 
أك الدعامات المشكمة قمتهػا عمػى هيئػة عقػكد مككنػة مػا يسػمى بالبكانػؾ، كأصػبحت أهػـ مككنػات 
المسجد في أغمب األحكاؿ هػي تمػؾ الظػالت كاألركقػة التػي تحػيط بالصػحف ثػـ المحػراب كالمنبػر 

 .ةذنكالمئ
كتارة أخرل يتضح التأثير الديني عمى عمارة المسجد عندما ظهػر الخػالؼ بػيف المػذهب 

كالمػػػذهب الشػػػيعي حيػػث أضػػػيفت األيكنػػػات لعمػػارة المسػػػجد، بينمػػػا اسػػتحدثت فػػػي العمػػػارة السػػني 
الدنيكيػػة أنػػكاع المػػدارس كالخنقػػاكات ككانتػػا مخصصػػتيف لتػػدريس عمػػـك الحػػديث كالشػػريعة كالفقػػه 

الشػافعي كالمػالكي كالحنفػي كالحنبمػي( ككانػت )كالتفسير مف كجهػة نظػر المػذاهب السػنية األربعػة 
أضػػيؼ  دأمػػا بالنسػػبة لممسػػجد فقػػ ،أخػػرل مثػػؿ الطػػب كالكيميػػاء كغيرهػػا يانػػان عمػػكـتػػدرس فيهػػا أح

سػػتطيؿ أك مربػػع، أك كضػػعا عمػػى ضػػمعيف متقػػابميف مػػف صػػحف أكسػػط مكشػػكؼ مسػػقطه م إيكنػػاف
 كاإليكافاألربعة  مذاهبالأيكنات كضعت عمى جكانب الصحف األكسط، لتدريس  يتككف مف أربع

اثنػاف يحفػاف بهػا مػف الجػانبيف كالجػدار الثالػث فػي صػدرها، أمػا  جدرافعبارة عف قاعة لها ثالثة 
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الجدار الرابع فغير مبني كيفتح بكامؿ عرضه عمى الصػحف، كقػد كانػت األركػاف المحصػكرة بػيف 
 .معمميفمخازف أك سكنان لمطالب كالاأليكنات تستخدـ كحجرات لم

حجػػر االسػػاس  كفػػي الكقػػت الحاضػػر ال تػػزاؿ العديػػد مػػف العناصػػر تكضػػع بالمسػػجد فػػي
ف هػذ  العناصػػر كمػ ،مصػالة كالعبػادة داخػؿ المسػجدل كمنظرهػا الخػالبكتصػمـ بأشػكالها الجميمػة 

كالعناصػػػػػر الخدماتيػػػػػه  ،كصػػػػػحف الصػػػػػالة ،كالمنيػػػػػر ،كالمحػػػػػراب ،كالقبػػػػػاب ،المسػػػػػجديه )المئذنػػػػػة
نشائهامع مراعاتها لمسنة النبك  (بالمسجد  .ية الشريفة عند تصميمها كا 

 :العوامل السياسية - ث
كاف لهذا العامؿ أثر  الكاضح عمى الطراز اإلسالمي كتطكر  كتنكع منشآته، فمما ال شؾ 
فيػػػه أف االسػػػتقرار األمنػػػي يسػػػاعد عمػػػى تكجيػػػه النشػػػاط المعمػػػارم نحػػػك اإلنتػػػاج المػػػدني الخػػػاص 
بالحياة العادية كبالطبع ف ف قياـ الحركب أك كجكد أخطار تهدد أمػف الػبالد يػؤدم لتحكيػؿ معظػـ 

َوأَِعّدوا نَاُتى ﴿ات نحك اإلنتاج الحربي أك العمارة الحربية كذلؾ مف منطمؽ اآلية الكريمػة المجهكد

ُكى  ٌَ تِتِه َعتُدوه انههتَِه َوَعتُدوه ِِثتو ٍج َوِيٍ ِرتاِط انَخيتِم تُر كعمػى  [َٔ كاالنفػاؿ]...﴾َيا استََُعتُى ِيٍ قُوه
الحصػػكف كالقػػالع كاألبػػراج فمػػثالن  سػػالمية كػػاف النشػػاط المعمػػارم يتجػػه نحػػك بنػػاءاإل عصػػكرمػر ال

نػػة مصػػر أك عنػػدما دخػػؿ جػػكهر الصػػقمي مصػػر بػػادر ببنػػاء حصػػف القػػاهرة الفػػاطمي ليحمػػي مدي
عهػػد المستنصػػر بػػا المجاعػػة كقامػػت القالقػػؿ كالفػػتف كاسػػتمرت  آبػػاف تكعنػػدما حػػدث ،الفسػػطاط

كار القػػػاهرة ـ( قػػػاـ أميػػػر جيكشػػػه ككزيػػػر  بػػػدر الجمػػػالي بتعزيػػػز أسػػػَُِٕ-َُٓٔسػػػبع سػػػنكات )
عادة تحصينها، كها هك صالح الديف بمجرد أف دخؿ مصر شرع في بناء قمعة الجبؿ الشهيرة  ،كا 

هػػػذا كقػػػد اهػػػتـ المهنػػػدس اإلسػػػالمي بتزكيػػػد المنشػػػآت العسػػػكرية بالتحصػػػينات الالزمػػػة كعناصػػػر 
جدراف مػف البنػاء تكضػع فػي األسػكار كبخاصػة فػكؽ  االدفاع مف سقاطاتك كهي شرفات بارزة له

األبكاب كذلؾ إلسقاط األحجار كالمكاد السائمة الممتهبة عمى المهاجميف، كالمزاغؿك لرمي السػهاـ 
كالحػػراب، ثػػـ هنػػاؾ القنػػاطر المتحركػػة التػػي تصػػؿ بػػيف األبػػكاب كبػػيف ضػػفاؼ الخنػػادؽ كالقنػػكت 
المحيطػػػة بالحصػػػكف بحيػػػث ترفػػػع تمػػػؾ القنػػػاطر عنػػػد التهديػػػد بػػػالهجكـ، األبػػػكاب المصػػػنكعة مػػػف 

ف الحديدية المتشابكة كالتػي تنتهػي مػف أسػفمها بأسػناف حػادة كػالحراب تسػقط بثقمهػا الكبيػر القضبا
رأسيا عمى العدك المهاجـ، كال يمكف رفعها إال بكاسطة الحبػاؿ كالبكػرات مػف داخػؿ حجػرات معػدة 

هـ كمػػػع كػػػؿ هػػػذا اسػػػتطاع المسػػػممكف رسػػػـ بػػػراعتهـ فػػػي تحصػػػيف مسػػػاجد ،لػػػذلؾ فػػػكؽ األبػػػكاب 
 .لغزك كالعدكافاكمنشآتهـ مف 
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 الفصل الخامس   
 تحميل نتائج اإلستبانة والنتائج والتوصيات 

 :م دمة 0.1
، كذلػؾ مػف خػالؿ ختبػار فرضػيات الدراسػةا  تحميؿ البيانات ك يتضمف هذا الفصؿ عرضان ل

سػتعراض أبػرز نتػػائج اإلسػتبانة كالتػي تػـ التكصػؿ إليهػا مػف خػػالؿ ا  ك  ،أسػئمة الدراسػةاإلجابػة عػف 
كالكقػػػكؼ عمػػػػى متغيػػػرات الدراسػػػة التػػػي اشػػػػتممت عمػػػى )نػػػكع المسػػػجد، تصػػػػنيؼ  ،تحميػػػؿ فقراتهػػػا

لذا تـ إجراء المعالجات اإلحصائية  ،المسجد، يكجد بالمسجد مركز تحفيظ لمقرآف، تبعية المسجد(
إذ تػػػػـ اسػػػػتخداـ برنػػػػامج الػػػػرـز اإلحصػػػػائية لمدراسػػػػات  ،سػػػػتبانه الدراسػػػػةإعػػػػة مػػػػف لمبيانػػػػات المتجم

 لمحصكؿ عمى نتائج الدراسة التي سيتـ عرضها كتحميمها في هذا الفصؿ.  (SPSS)االجتماعية 

 الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق البيانات الشخصية 6.1
 ككفيما يمي عرض لخصائص عينة الدراسة

 ية التي تختص بالمساجدت األساسوًل: المعموماأ
ــــوع المســــجد (ُ بينمػػػػا  ،مػػػػف المسػػػػاجد حديثػػػػة (%97.5)ف أ( ُ.ٓ) رقػػػػـ يتضػػػػح مػػػػف شػػػػكؿك ن

( َْكالتػػػػى تبينػػػػت مػػػػف خػػػػالؿ عينػػػػة الدراسػػػػة التػػػػي اشػػػػتممت عمػػػػى) ،همسػػػػاجد أثريػػػػ (%ٓ.ِ)
 مسجدان. 
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 نوع المسجد :(1.0شكل )

نها %( مف المساجد تصنؼ عمى أٓ.ٕٓ) ف( أِ.ٓ) شكؿ رقـ كيتضح مف تصنف المسجد: (ِ
 تصنؼ بالمسجد الجامع. (%ٓ.ِْ)محمية، بينما 
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 تصنيف المسجد :(1.6) شكل

مركػز هػا المساجد يكجػد في اف غالبية (ّ.ٓ)رقـ يتضح مف شكؿ كمركز لتحفيظ ال رآن الكريم (ّ
( مػػف المسػػاجد فػػي عينػػة %ٓ.ِبينمػػا) (%ٓ.ٕٗسػػبتهـ)بمغػػت ن الكػػريـ كالتػػى فلتحفػػيظ القػػرآ

 ها مراكز لتحفيظ القراف.ال يكجد فيالدراسة 
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 يوجد بالمسجد مركز لتحفيظ ال رآن الكريم :(1.4) شكل

ــة (ْ ــاف والشــؤون الديني ــوزارة الوق ــع المســجد ل مػػف  (%ٓٗأف)( ْ.ٓيتضػػح مػػف شػػكؿ ) كيتب
 مف المساجد ال تتبع لكزارة االكقاؼ. (%ٓك) ف الدينية،تبع لكزارة االكقاؼ كالشؤك مساجد تال
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 يتبع المسجد لوزارة الوقاف والشؤون الدينية :(1.3شكل )

تختمؼ الطاقة االستيعابية مف مسجد آلخر بنػاءان عمػى المسػاحة  كالطاقة الستيعابية لممسجد (ٓ
فالخػػػػػدمات المسػػػػػجدية بأنكاعهػػػػػا لهػػػػػا نصػػػػػيب معػػػػػيف مػػػػػف مسػػػػػاحة المسػػػػػجد  ،سػػػػػجدالكميػػػػػة لمم
% بالمسجد الجامع( كنكضػح ذلػؾ اكثػر مػف خػالؿ شػكؿ ّٓك% بالمسجد المحمي َِكتقدر)
 (   ٓ.ٓرقـ)
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 الطاقة الستيعابية لممسجد :(1.1شكل )

زة الػػػى عصػػػر يعػػػكد تػػػاريخ بنػػػاء المسػػػاجد فػػػي محافظػػػة غػػػ كبنـــاء المســـاجدل ســـنة التأســـيس (ٔ
هػذ  المسػاجد شػامخة بثرائهػا  زالت مػف كال ،عد هذ  العصكرالمماليؾ كعصر العثمانييف كما ب

فئػػػات لمعالجػػػة البيانػػػات  قسػػػـ الباحػػػث تػػػاريخ البنػػػاء الػػػى خمػػػسكعمػػػى ذلػػػؾ  ،المعمػػػارم الفريػػػد
  .(ٔ-ٓنكضح ذلؾ مف خالؿ شكؿ رقـ)
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 اإلمكانيات:ثانيًا: 
متعمقػة  مػف عػدة نػكاحو عند دراسة اإلمكانيات المتعمقة بالمساجد نتعرؼ عمػى كاقػع المسػجد 

لنبػػرز األخطػػاء كالمشػػكالت التػػي تكاجػػه المصػػميف  ،بالخصػػائص المعماريػػة كالتكسػػعة المسػػتقبمية
ات الدينيػػػة الجديػػػدة كالعمػػػؿ عمػػػى راحػػػة المصػػػمييف فػػػي حػػػالى اإلنشػػػاء ،عنػػػد حضػػػكرهـ لمصػػػالة

مػػف المبحػػكثيف  (%ٖٓ) ( كالػػذم تبػػيف مػػف خاللػػه أفُ.ٓرقػػـ) يتضػػح مػػف جػػدكؿك  ،كالمسػػتقبمية
مكانية لمتكسعة المسػتقبمية ( هناؾ إ%ٓ.ِٓ)يركف  إمكانية إعادة بناء المسجد  كتطكير ، كيرل 

 لممسػػػػجد،دكار اضػػػافية جديػػػػدة بنػػػػاء أ ( ال يجػػػػدكف أمكانيػػػة%ٓ.ِٔ) كتبػػػػيف أيضػػػان أف لممسػػػجد،
المسػػػجد مجهػػػز يجػػػدكف أف  (%ٓ.ِٗك)، يػػػركف أف متانػػػة البنػػػاء تتحمػػػؿ المصػػػميف (%ٓ.ٕٗك)
سػػػهكلة كصػػػكؿ المصػػػميف المحميػػػيف  يػػػركف (%ََُك) ،امػػػة الفعاليػػػات كاألنشػػػطة المسػػػجديةإلق

 لممسجد.

 توزيع النسب لف رات اإلمكانيات :(1.0جدول )

 اإلمكانيات #
% % % 
 ل أعمم ل نعم

 َ.َ َ.ُٓ َ.ٖٓ ة إعادة بناء المسجد  كتطكير  إمكاني 0
 َ.َ ٓ.ْٕ ٓ.ِٓ هناؾ امكانية لمتكسعة المستقبمية لممسجد 6
 َ.َ 62.5 37.5 بناء ادكار اضافية جديدة لممسجد 4
 2.5 0.0 97.5 متانة البناء تتحمؿ المصميف  3
 َ.َ 7.5 92.5 المسجد مجهز إلقامة الفعاليات كاألنشطة المسجدية 1

 َ.َ 0.0 100.0 سهكلة كصكؿ المصميف المحمييف لممسجد 2

 المحددات:ثالثًا: 
يكجػػػػد العديػػػػد مػػػػف المحػػػػددات سػػػػكاء كانػػػػت ماديػػػػة أك غيػػػػر ماديػػػػة كالتػػػػي تتعمػػػػؽ بالسػػػػكاف 

كالتػػػػي مػػػػف شػػػػأنها أف تضػػػػعؼ دكر المسػػػػاجد فػػػػي المجتمعػػػػات  ،المصػػػػميف كالخبػػػػراء المهندسػػػػيف
 يػػػؿ اإلحصػػػائي لإلسػػػتبانة؛ كمػػػف خػػػالؿ جػػػدكؿ رقػػػـكعمػػػى ذلػػػؾ أظهػػػرت نتػػػائج التحم ،اإلسػػػالمية

( %ٓ.ِٖ) كنسػبة، فػي بنائهػاتـ اتباع القػكانيف الهندسػية مف المساجد  (%ٕٓ) ( أف نسبةِ.ٓ)
كزارة متابعػػة إلػػى  (%ٖٓ) كنسػػبةجد،االمصػػمييف ممتزمػػكف بػػالقكانيف المعمػػكؿ بهػػا داخػػؿ المسمػػف 
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( يكجػد بالمسػجد %ََُ) كنسبة تمر،االكقاؼ كالجهات المسؤكلة عف المسجد بشكؿ دكرم كمس
تمقػى مسػاعدات تعمػى التبرعػات ك  ةجد قائمػاالمسػمػف  (%ٓ.ٕٗ) كنسبة، لكحة صحافة مسجدية

 مالية.

 توزيع النسب لف رات المحددات :(5.2جدول )

 المحددات #
% % % 
 ل أعمم ل نعم

 2.5 22.5 75.0 تـ اتباع القكانيف الهندسية لبناء المسجد ُ
 0.0 17.5 82.5 ممتزمكف بالقكانيف المعمكؿ بها داخؿ المسجد كفالمصم ِ
متابعة كزارة االكقاؼ كالجهات المسؤكلة عف المسجد بشكؿ دكرم  ّ

 كمستمر
85.0 12.5 2.5 

 0.0 َ.َ 100.0 يكجد بالمسجد لكحة صحافة مسجدية  ْ
 0.0 2.5 97.5 المسجد قائـ عمى التبرعات كيتمقى مساعدات مالية ٓ

 المشكالت:عًا: راب
المسػػاجد مػػف مشػػكالت التصػػميـ المعمػػارم كخمػػؿ فػػي التكزيػػع المناسػػب  مػػفتعػػاني العديػػد 

خػػالؿ كثػػر مػػف نكضػػح ذلػػؾ أ ،لعناصػػر المسػػجد كعػػدـ كجػػكد بعػػض الخػػدمات المسػػجدية المهمػػة
مػػف الطػػراز كالتصػػميـ المعمػػارم  (%ٓ.ِٕنسػػبة) أف كالػػذم تبػػيف مػػف خاللػػه( 5.3) رقػػـ جػػدكؿ

)فنػاء( تسػتخدـ حػيف تغيػر  اجد ساحة مكشكفةال يكجد لممس (%ٓ.ٕٕ) كنسبة، جدامناسب لممس
صػػػغر مسػػػاحة لػػػى كهػػػذا يعػػػكد إ جد مكقػػػؼ لمسػػػيارات،اال يكجػػػد لممسػػػ (%ََُ) كنسػػػبة ،المنػػػاخ

غيػػر جد االمسػػ( مػػف %ٓ.ِٓ) كتمثػػؿ نسػػبة ،هػػامنطقػػة الدراسػػة مقارنػػة ب رتفػػاع أعػػداد السػػكاف في
 كنسبة، مف االضاءة كالتهكية مناسبة لممسجد (%ٓٗ) نسبةك  ،ة لذكم االحتياجات الخاصةمؤهم
دكرة الميػػػا   لعػػػدـ كجػػػكد (%َٔ) كنسػػػبة ،تحتػػػكم عمػػػى حديقػػػة كمتنػػػز  ال جداالمسػػػ مػػػف (%ٖٓ)

كهذ  مف أخطر المشػكالت التػي  ،كفؽ المعايير التخطيطية بالمسجد مناسببالمكاف الكالمتكضأ 
ضكضػػاء كعػػدـ اإلنسػػجاـ كالخشػػكع فػػي تأديػػة  كجػػدها الباحػػث لمعانػػاة المصػػميف؛ لمػػا تسػػببه مػػف

 الصمكات.
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 توزيع النسب لف رات المشكالت :(1.4جدول )

 المشكالت #
% % % 

 ل أعمم ل نعم

 2.5 25.0 72.5 الطراز كالتصميـ المعمارم مناسب لممسجد ُ
 0.0 77.5 22.5 يكجد لممسجد ساحة مكشكفة ) فناء( تستخدـ حيف تغير المناخ  ِ

 0.0 100.0 0.0 كجد لممسجد مكقؼ لمسيارات ي ّ

 0.0 52.5 47.5 المسجد مؤهؿ لذكم االحتياجات الخاصة  ْ

 2.5 2.5 95.0 االضاءة كالتهكية مناسبة لممسجد ٓ

 0.0 85.0 15.0 يحتكم المسجد عمى حديقة كمتنز   ٔ

 0.0 40.0 60.0 مكاف دكرة الميا  كالمتكضأ مناسب كفؽ المعايير التخطيطية ٕ

 مف رات لالوزن النسبي 
 :تحميل ف رات الستبانة

-One Sample T ارلتحميػػؿ فقػػرات االسػػتبانة تػػـ اسػػتخداـ االختبػػارات المعمميػػة )اختبػػ

Test  عتبػرت النسػبةإحيػث  ،لعينػة كاحػدة( لمعرفػة مػا إذا كانػت متكسػطات درجػات االسػتجابة 
 عمى مقياس الدراسة هي الحياد. (%َٔ)

 ت الستبيان:تحميل جميع ف را
لمعرفػػة متكسػػطات االسػػتجابة لجميػػع الفقػػرات، النتػػائج مكضػػحة فػػي  Tتػػـ اسػػتخداـ اختبػػار 

 كةالجداكؿ التالي
 الوزن النسبي لإلمكانيات: ( أ

( يتضح الكزف النسػبي لفقػرات مجػاؿ االمكانيػات فكانػت الفقػرة ْ.ٓ) فمف خالؿ جدكؿ رقـ
حتمػػت المرتبػػة االكلػػى بػػكزف نسػػبي بمػػغ إ( السادسػػة )سػػهكلة كصػػكؿ المصػػميف المحميػػيف لممسػػجد

دكار أبنػاء كهي نسبة تبػيف مػدل التػأثير القػكم لهػذ  الفقػرة، بينمػا كانػت الفقػرة الثالثػة ) (%ََُ)
 .(%ٖٓ)بكزف نسبي حتمت المرتبة االخيرةإ( ضافية جديدة لممسجدإ



115 

 الوزن النسبي لإلمكانيات :(1.3جدول )

الوسط  اإلمكانيات #
 الحسابي

 النحراف
 لمعياريا

الوزن 
 النسبي %

قيمة 
 الختبار

 المعنوية
p- value 

ترتيب 
 الف رة

 ْ 0.00 6.12 90.00 0.72 2.70 إمكانية إعادة بناء المسجد  كتطكير   1
 ٓ 0.76 0.31 68.33 1.01 2.05 هناؾ إمكانية لمتكسعة المستقبمية لممسجد 2
 ٔ 0.11 1.61- 58.33 0.98 1.75 بناء أدكار إضافية جديدة لممسجد 3
 ِ 0.00 39.00 99.17 0.16 2.98 متانة البناء تتحمؿ المصميف  4
 ّ 0.00 10.08 95.00 0.53 2.85 المسجد مجهز إلقامة الفعاليات كاألنشطة 5
 ُ ََ.َ ُِ.ّٓ 100.00 0.00 3.00 سهكلة كصكؿ المصميف المحمييف لممسجد 6

  0.00 8.85 83.33 0.50 2.50 أجمالي المجال  

 لوزن النسبي لممحددات:ا ( ب
( يتضػح الػكزف النسػبي لفقػرات مجػاؿ المحػددات فكانػت الفقػرة ٓ.ٓ) كمف خالؿ جدكؿ رقـ

 (%ََُ)مت المرتبػة االكلػى بػكزف نسػبي بمػغحتإ( مسجدية يكجد بالمسجد لكحة صحافةالرابعة )
اع القػػػكانيف كلػػػى)تـ اتبػػػذ  الفقػػػرة، بينمػػػا كانػػػت الفقػػػرة األالقػػػكم لهػػػ ثيرأتبػػػيف مػػػدل التػػػكهػػػي نسػػػبة 

 (.%ُٕ.ْٖ)بكزف نسبي خيرةحتمت المرتبة األا (الهندسية لبناء المسجد

 الوزن النسبي لممحددات :(1.1جدول )

الوسط  المحددات #
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي %

قيمة 
 الختبار

 المعنوية
p- value 

ترتيب 
 الف رة

 ٓ 0.00 3.92 84.17 0.85 2.53 تـ اتباع القكانيف الهندسية لبناء المسجد 1

2 
المصمييف ممتزمكف بالقكانيف المعمكؿ بها داخؿ 

 المسجد
2.65 0.77 88.33 5.34 0.00 ْ 

متابعة كزارة األكقاؼ كالجهات المسؤكلة عف  3
 المسجد بشكؿ دكرم كمستمر

2.73 0.68 90.83 6.75 0.00 ّ 

 ُ 0.00  100.00 0.00 3.00 يكجد بالمسجد لكحة صحافة مسجدية  4
 ِ 0.00 19.00 98.33 0.32 2.95 المسجد قائـ عمى التبرعات كالمساعدات مالية 5

  0.00 3.92 84.17 0.85 2.53 المجاؿ أجمالي 
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 الوزن النسبي لممشكالت: ( ت
فكانػػػت الفقػػػرة  شػػػكالت( يتضػػػح الػػػكزف النسػػػبي لفقػػػرات مجػػػاؿ الم5.6كمػػػف خػػػالؿ جػػػدكؿ )

 (%ٓ.ٕٗ) مت المرتبػة االكلػى بػكزف نسػبي بمػغحتإ( بة لممسجد)االضاءة كالتهكية مناس الخامسة
)يكجػد لممسػجد مكقػػؼ  القػكم لهػذ  الفقػػرة، بينمػا كانػت الفقػرة الثالثػة ثيرأكهػي نسػبة تبػيف مػدل التػ

 (.%ّ.ّّ) بكزف نسبي خيرةحتمت المرتبة األا( لمسيارات

 الوزن النسبي لممشكالت (1.2جدول )

 المشكالت #
الوسط 
 الحسابي

حراف الن
 المعياري

الوزن 
النسبي 

% 

قيمة 
 الختبار

 المعنوية
p- value 

ترتيب 
 الف رة

 ِ 0.00 3.43 82.50 0.88 2.48 الطراز كالتصميـ المعمارم مناسب لممسجد 1

2 
يكجد لممسجد ساحة مكشكفة) فناء(تستخدـ حيف تغير 

 المناخ 
1.45 0.85 48.33 -4.11 0.00 ْ 

 ٔ 0.00 4.11- 33.33 0.00 1.00 ت يكجد لممسجد مكقؼ لمسيارا 3
 ّ 0.76 0.31- 65.00 1.01 1.95 المسجد مؤهؿ لذكم االحتياجات الخاصة  4
 ُ 0.00 16.72 97.50 0.35 2.93 االضاءة كالتهكية مناسبة لممسجد 5
 ٓ 0.00 6.12- 43.33 0.72 1.30 يحتكم المسجد عمى حديقة كمتنز   2

  0.00 8.21 91.66 0.53 2.75 أجمالي المجال  
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 النتائج 4.1
فكاف الدكر األساسي كالبارز في هػذ  الخػدمات  ،تعددت الخدمات الدينية في محافظة غزة

غػة فػي لمػا لهػا مػف أهميػة بال ،بدراسػتها ككاف النصيب األكبر مف الدراسػة يخػتص ،هي المساجد
مػػى ذلػػؾ إسػػتطاعت الدراسػػة كع ،مػػرات كالتػػى يتػػردد إليهػػا فػػي كػػؿ يػػـك خمػػس ،حيػػاة الفػػرد المسػػمـ

 كئج كالتي جاءت كاألتيالكصكؿ الى مجمكعة مف النتا
كهػػذا  ،كجػػكد قصػػكر كخمػػؿ كاضػػحيف فػػي التكزيػػع المكػػاني لمخػػدمات الدينيػػة فػػي محافظػػة غػػزة .ُ

كعػػدـ مراعػػاة تكزيعهػػا  ،مؤشػػر كاضػػح عمػػى سػػكء التخطػػيط المكػػاني لمؤسسػػات هػػذ  الخدمػػة
 حياء كالقطاعات السكنية بالمحافظة.األ تكازف مع أعداد السكاف كمساحةبشكؿ م

 ،أبرزت الدراسة مف خالؿ مخرجات التحميػؿ المكػاني لقرينػة الجػار األقػرب أف أحيػاء )التفػاح .ِ
 ،صػػحيح (ُ) المحسػػكبة (R) حيػػث بمغػػت قيمػػة ،كاجديػػدة( جػػاءت بػػنمط عشػػكائي ،كالزيتػػكف

 .ان حياء كاف النمط بها متباعدبينما باقي األ
(تبػػػيف أف حػػػي البمػػػدة القديمػػػة مناسػػػب لفكػػػرة GISت باسػػػتخداـ بػػػرامج الػػػػػ)بعػػػد معالجػػػة البيانػػػا .ّ

إذ تـ بناء الجامع العمػرم بشػكؿ هندسػي كتخطيطػي كسػط  ،المسجد الجامع بشكؿ كبير جدان 
كهػػي المسػػافة  ـ(ََٓإذ أف مكقعػػه يخػػدـ جميػػع سػػكاف البمػػدة بنصػػؼ قطػػر) ،البمػػدة القديمػػة

 المقبكلة لممسجد الجامع.
 ،إذ أنه يقتػرب مػف التكزيػع المثػالي لممسػاجد ،ي إجديدةإنتشاران لممساجد هك حضؿ األحياء أف .ْ

ه الكثافػػة السػػكانية كال حػػي التركمػػاف الشػػرقي كالػػذم ترتفػػع فيػػك  ،بينمػػا العكػػس فػػي حػػي العػػكدة
 يحتكم إال عمى مسجد كاحد فقط.

مػػػدف كمػػا يكجػػد فػػي العديػػد مػػف ال ،لػػى نمػػط معمػػارم مكحػػد جميػػؿ المنظػػرإفتقػػار المسػػاجد إ .ٓ
 اإلسالمية كمدينة إسطنبكؿ التركية.

بنػػاء العديػػد مػػف المسػػاجد دكف الرجػػكع الػػى المعػػايير التخطيطيػػة كالتصػػميمية لبنػػاء المسػػاجد  .ٔ
 خاصة مف الناحية الشرعية.

 ،كالمػدارس كالمعاهػد الشػرعية ،لى العديد مف الخدمات الدينيػة التعميميػةإفتقار محافظة غزة إ .ٕ
 شرعية حككمية كاحدة فقط. إذ يكجد في المحافظة مدرسة
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خمك العديد مف المساجد كالجكامع فػي المحافظػة مػف مراكػز التحفػيظ كالتػي مػف المفتػرض أف  .ٖ
  تكجد في كؿ مسجد.

 التوصيات  3.1
قػػاـ الباحػػث بسػػرد تكصػػيات خاصػػة بػػكزارة  ،التػػي تكصػػمت إليهػػا الدراسػػةفػػي ضػػكء النتػػائج 
 )المهندسيف كالمخططيف( بالسكافككذلؾ تكصيات خاصة  ،األكقاؼ كالشؤكف الدينية

 بوزارة األوقاف والشؤون الدينية:أوًل: توصيات خاصة 
كيػتـ  ،لى إنشاء قاعدة بيانات تشتمؿ عمى جميع الخدمات الدينيػة فػي محافظػة غػزةالحاجة إ .ُ

 تحديثها باستمرار.
باتهػا متابعة المساجد كاإلشراؼ عميها مف خالؿ تحسيف مسػتكاها كرفػع كفاءتهػا كتػكفير متطم .ِ

 بشكؿ أفضؿ مما هك عميه.
لإلرتقػػػاء بمسػػػتكل  ،( تخػػػتص بػػػالكزارةGISإنشػػػاء كحػػػدة خاصػػػة بػػػنظـ المعمكمػػػات الجغرافيػػػة) .ّ

 تكنكلكجي أفضؿ.
 كزيادة أعداد المحفظيف في هذ  المراكز. ،في المساجد التى تخمك منها إنشاء مراكز تحفيظ .ْ
ب كالطالبػات كتػكفير كػؿ إنشػاء مػدارس حككميػة شػرعية فػي المحافظػة تخػص الطػال ضركرة .ٓ

 ما يحتاجكنه.

 -:ثانيًا: توصيات خاصة بالسكان)الميندسين والمخططين(
مػػػف الخػػػدمات الدينيػػػة فػػػي  إتبػػػاع المعػػػايير التصػػػميمية كالتخطيطيػػػة الدكليػػػة عنػػػد إنشػػػاء أم .ُ

 لمتخمص مف المشكالت التي يعاني منها السكاف. المحافظة
ؽ العدالػػة التكزيعيػػة محافظػػة غػػزة بحيػػث تحقػػ الدينيػػة فػػي إعػػادة النظػػر فػػي تكزيػػع الخػػدمات .ِ

فضػػالن عػػف زيػػادة اإلهتمػػاـ بهػػا مػػف خػػالؿ تطػػكير كتحسػػيف القػػائـ  ،لجميػػع أحيػػاء المحافظػػة
 منها.

فػػي العديػػد مػػف المػػدف  إيجػػاد طػػابع معمػػارم مكحػػد لممسػػاجد كالجكامػػع فػػي محافظػػة غػػزة كمػػا .ّ
سطنبكؿ في تركي ،سالمية)السميمانية بالعراؽالعربية كاإل  ا(.كا 
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ضػػركرة التكاصػػؿ مػػػع العممػػاء الشػػػرعييف فػػي القضػػايا التػػػي تخػػص الشػػػريعة اإلسػػالمية عنػػػد  .ْ
 إنشاء الخدمات الدينية.

العمػػؿ عمػػى مشػػػاركة السػػكاف كاإلسػػتفادة مػػػف آرائهػػـ اإليجابيػػة عنػػػد إنشػػاء الخػػدمات الدينيػػػة  .ٓ
 الخاصة بهـ.

في مسجد جػامع عنػد  حيث إجتماع السكاف ،مع لكؿ مجاكرة سكنيةاتطبيؽ فكرة المسجد الج .ٔ
 لتعزيز الترابط االجتماعي بينهـ كتكحيد المسمميف. ،صالة الجمعة

كأسػاس لتخطػيط الخػدمات الدينيػػة  (GIS) اإلعتمػاد عمػى برنػامج نظػـ المعمكمػات الجغرافيػة .ٕ
 لمكاكبة التطكرات التكنكلكجية الحديثة. ،المستقبمية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



121 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المـــــراجع
  



121 

 جعقائمة المرا

 . بيركتك دار الكتب العممية.ِ. طالقامكس المحيط(. ـُٗٗٗالفيركز.) ،آبادم

تاريخ االطػػالع . المممكػػة العربيػػة السػػعكدية.دليػػؿ أنظمػػة كاشػػتراطات البنػػاءأمانػػة محافظػػة جػػدة، 
 ـ( المكقعَُِٔ-يكليك-ٓ)

(http://www.jeddah.gov.sa/Business/LocalPlanning/BuildingRegulations/index.php) 

.) ،ابػػػراهيـ . الريػػػاضك كزارة الشػػػؤكف البمديػػػة ُ. طالمعػػػايير التخطيطيػػػة لممسػػػاجد( ـُٕٗٗحػػػاـز
 كالقركية.

.) ،ابػػػػراهيـ اسػػػػات التخطيطيػػػػة مركػػػػز الدر  ،اعتبػػػػارات اساسػػػػية لتصػػػػميـ المسػػػػاجد( ـُّٖٗحػػػػاـز
 .ْٔ-ُ( ّٖ)ُ ،( مجمة عالـ البناءCPAS) كالمعمارية

 ـ(.َُِٓ) تقسيـ أحياء كمناطؽ مدينة غزة ،قسـ التخطيط الحضرم ،بمدية غزة

 ( غزة.  ـَُِٔ(. )GIS) قسـ نظـ المعمكمات الجغرافيةبمدية غزة. 

.تػػاريخ االطػػالع  غػػزة المسػػيحية فػػي ،( الككالػػة الكطنيػػة لإلعػػالـ ـَُِِسػػهيؿ نقػػكال. ) ،تػػرزم
 .(www.watania.net)( مكقع ـَُِٔ-مايك-ّ)

( مكقػػػػػػػػػػع ـَُِٔ-اغسػػػػػػػػػػطس-ُٓتػػػػػػػػػػاريخ االطػػػػػػػػػػالع ) ،االحصػػػػػػػػػػاءجامعػػػػػػػػػػة الممػػػػػػػػػػؾ سػػػػػػػػػػعكد. 
(www.faculty.ksu.edu.sa.) 

. مجمػػػة جامعػػػة الممػػػؾ لضػػػكابط الشػػػرعية لبنػػػاء المسػػػاجد كصػػػيانتهاا( ـََِٔمنصػػػكر.) ،الجديػػػد
 .َُِ-ُّْ( ُٖ)ُ ،كمية العمارة كالتخطيط ،سعكد

غيػػػر  . )رسػػػالة دكتػػػكراةجغرافيػػػة الخػػػدمات فػػػي الضػػػفة الغربيػػػة( ـََُِفػػػكزم سػػػعيد. ) ،الجدبػػػه
 القاهرة. ،( معهد البحكث كالدراسات العربيةمنشكرة

 (.ـَُِٓ)مسح التجمعات السكانية ،طينيالجهاز المركزم لإلحصاء الفمس

أحػػػػػػػػػكاؿ السػػػػػػػػػكاف الفمسػػػػػػػػػطينييف المقيميػػػػػػػػػيف فػػػػػػػػػي  ،الجهػػػػػػػػػاز المركػػػػػػػػػزم لإلحصػػػػػػػػػاء الفمسػػػػػػػػػطيني
 (.ـَُِٓ)فمسطيف

http://www.jeddah.gov.sa/Business/LocalPlanning/BuildingRegulations/index.php
http://www.watania.net/
http://www.faculty.ksu.edu.sa/
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 (.ـَُِٓ) اإلحصاء السنكم -فمسطيف ،الجهاز المركزم لإلحصاء الفمسطيني

 (.ـُٕٗٗ)التعداد العاـ لمسكاف كالمنشآت ،الجهاز المركزم لإلحصاء الفمسطيني

)رسػػػػالة ماجسػػػػتير غيػػػػر زراعػػػػة الزيتػػػػكف فػػػػي محافظػػػػات غػػػػزة (.ـَُِٔكائػػػػؿ جميػػػػؿ) ،ابػػػػكحجر
 غزة. ،منشكرة(. الجامعة االسالمية

الخػػػدمات الدينيػػػة فػػػي مدينػػػة الديكانيػػػة تكزيعهػػػػا ( ـَُِْفػػػؤاد عبػػػدا.) ،كمحمػػػد ،رافػػػد ،حسػػػكف
 .ّّٓ-َّٗ( ُْ)ُٕلقادسية لمعمـك االنسانية.. مجمة االجغرافي ككفاءتها الكظيفية

. السػػعكديةك ُ.ط ِ. جػػزءأحكػػاـ المسػػاجد فػػي الشػػريعة اإلسػػالمية( ـُٖٗٗابػػراهيـ.) ،الخضػػيرم
 كزارة الشؤكف اإلسالمية كاألكقاؼ كالدعكة كاإلرشاد.

. تػػػاريخ االطػػػالع فيصػػػؿ .جامعػػػة الممػػػؾجغرافيػػػة الخػػػدمات( ـَُِّ) يكسػػػؼ مصػػػطفى خميػػػؿ،
 (.https://www.youtube.com/watch?v=cHmqtX8xwYI( مكقع )ـَُِٔ-يكنيك-ِٓ)

. االسػػكندريةك دار ُ. طمقدمػػة فػػي األسػػاليب الكميػػة فػػي الجغرافيػػا( ـُّٖٗفتحػػي.) ،ابػػك راضػػي
 المعرفة الجامعية.

.. المنظمة العربية لمتربية كالثقصة مدينة غزة.ت( دهاركف هاشـ.) ،رشيد  قافة كالعمـك

التحميػؿ المكػػاني لتكزيػػع الجكامػػع فػي مدينػػة سػػكراف باسػػتخداـ (. ـَُِّعمػػر حسػػف.) ،الركانػدزم
 جامعة سكراف. العراؽ. (.GIS) نظـ المعمكمات الجغرافية

جامعػة ، مػؤتمر تجميػات حركػة التػاريخ فػي مدينػة نػابمس ـ(.َُِّ)سعادة، االب يكسػؼ جبػراف.
 .ِْٖ-ّْٕ( ص ص ِ.)النجاح الكطنية

نمػػط التكزيػػع المكػػاني كالتركيػػب الػػكظيفي لمراكػػز االسػػتيطاف البشػػرم ( ـُْٖٗصػػبحي.) ،السػػعيد
 . الرياض. ُ. طفي منطقة نجد

 . تركياك مؤسسة فيصؿ لمتمكيؿ.ُ. مجتاريخ الدكلة العثمانية( ـُٖٖٗعدناف محمكد.) ،سمماف

( مكقػػػع َُِٔ-مػػػارس-ُّتػػػاريخ االطػػػالع) ،الكنػػػائس فػػػي غػػػزة( ـََِٔالشػػبيبة االرثكذكسػػػية.)
(www.orcgaza.org/charch/gazachurch.htm.) 

https://www.youtube.com/watch?v=cHmqtX8xwYI
http://www.orcgaza.org/charch/gazachurch.htm
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أثػػر التصػػميـ العمرانػػي عمػػى تفعيػػؿ دكر المسػػاجد فػػي قطػػاع غػػزة ( ـََُِذيػػاد محمػػد.) ،شػػحادة
ر منشػػػػػكرة( الجامعػػػػػة غيػػػػػ (. )رسػػػػػالة ماجسػػػػػتيرGIS)باسػػػػػتخداـ نظػػػػػـ المعمكمػػػػػات الجغرافيػػػػػة

 فمسطيف. ،غزة-االسالمية

-اغسػػػػطس-ُْتػػػػاريخ االطػػػػالع ) ،. التحميػػػػؿ المكػػػػانيشػػػػركة إزرم لػػػػنظـ المعمكمػػػػات الجغرافيػػػػة
 .(www.esri.com)( مكقع َُِٔ

 . الككيتك الدار الككيتية.أضكاء عمى المسيحية( ـُٖٔٗمتكلي يكسؼ.) ،شمبي

 . عماف.المساجد تعانؽ الكنائس( ـََِِسفياف.) ،الشكا

غيػػػػر )رسػػػالة ماجسػػػتير دراسػػػة فػػػي جغرافيػػػػة المػػػدف-مدينػػػػة غػػػزة( ـُٕٗٗرائػػػد أحمػػػد.) ،صػػػالحة
 القاهرة. ،منشكرة(. معهد البحكث كالدراسات العربية

. كميػة العمػارة ْج ،ندكة عمارة المساجد ،مف القصبة الى المئذنة( ُٗٗٗمحمد عبدا.) ،صالح
 جامعة الممؾ سعكد. السعكدية. ،التخطيطك 

التباينػػات المكانيػػة لمخصػػائص الميكركبيكلكجيػػة لميػػا  الشػػبكة ( ـَُِِراكيػػة عبػػد اإللػػه) ،صػػياـ
 ،غػػػزة-الجامعػػػة االسػػػالمية )رسػػػالة ماجسػػػتير غيػػػر منشػػػكرة(.المنزليػػػة فػػػي أحيػػػاء مدينػػػة غػػػزة

 فمسطيف.

. مجمػػػد االكؿ .القػػػاهرةك دار غػػػزة إتحػػػاؼ االعػػػزة فػػػي تػػػاريخ( ـَُٓٗمصػػػطفى مػػػراد.) ،الطبػػػاع
 الكتب المصرية.

. الحيػػػاة االجتماعيػػػة فػػػي بغػػػداد منػػػذ نشػػػأتها حتػػػى نهايػػػة العصػػػر (ـُِٖٗاالطرقجػػػي، رمزيػػػة.)
 ك جامعة بغداد.بغداد .ُط.العباسي االكؿ

.)درجػػة الػػدبمكـ( معهػػد اسػػتخداـ االرض الزراعيػػة فػػي القطػػاع( ـُْٖٗجهػػاد محمػػد.) ،ابػػك طكيمػػة
 القاهرة. ،راسات العربيةالبحكث كالد

الضػػفة الغربيػػة كقطػػاع  -جيكلكجيػػة فمسػػطيف(. ـُٗٗٗصػػايؿ.) ،كالكشػػاحي ،عبػػد القػػادر ،عابػػد
 يف.نييدسكمجمكعة الهيدركلكجييف الفمسط.القُ.طغزة

http://www.esri.com/


124 

. القػػػاهرةك دار النهضػػػة ِ. طالعصػػػر الممػػػاليكي فػػػي مصػػػر كالشػػػاـ(. ـُٕٔٗسػػػعيد.) ،عاشػػػكر
 العربية.

 . الككيتك عالـ المعرفة.ُ.طالمدينة اإلسالمية(. ـُٖٖٗر.)محمد عبد الستا ،عثماف

االمثمػػػػة الكظيفيػػػػة فػػػػي تصػػػػميـ مخططػػػػات أبنيػػػػة ( ـََِٔفػػػػراس.) ،كيكسػػػػؼ ،حفصػػػػة ،العمػػػػرم
 ،.المػػؤتمر الػػدكلي الثالػػث لمجمعيػػة العربيػػة لمتصػػميـ المعمػػارم. االسػػكندريةالمسػػاجد الحديثػػة

 مصر.
 . كاني لممساجد في أحياء مختارة مف مدينة الرياض( أنماط التكزيع المـُٗٗٗصالح.) ،الفكزاف

 . دار الشركؽ.العدالة االجتماعية في االسالـ( ـُْٓٗسيد.) ،قطب

 السعكدية. ،جامعة الممؾ سعكد ،كمية العمارة كالتخطيط ،ندكة عمارة المساجد

)رسػػالة دكتػػكرا  غيػػػر أثػػر المنػػاخ عمػػػى الكضػػع المػػائي فػػي قطػػػاع غػػزة(.ـَََِمنصػػكر) ،المػػكح
 القاهرة. ،منشكرة(. معهد البحكث كالدراسات العربية

مجمػة  دراسة في الخكاص الكيميائية لمميا  الجكفية في قطاع غػزة.(. ـَُٗٗيكسؼ.) ،ابك مايمة
 . العدد التاسع.بيت لحـ

 .القاهرةك الهيئة المصرية العامة لمكتاب.ُ.طغزة كقطاعها( ـُٕٖٗسميـ عرفات.) ،المبيض

 فمسطيف. ،. غزة ُ. طالنصرانية كآثارها في غزة كما حكلها( ـُٖٗٗ.)سميـ عرفات ،المبيض

-َِتػػػاريخ االطػػػػالع ) ،الهػػػكاء كالمنػػػاخ(. ـَُُِكفػػػػا)-مركػػػز المعمكمػػػات الػػػكطني الفمسػػػطيني
 (www.wafainfo.ps( المكقعك )َُِٔ-مارس

-يكليػػػػك-ُٔ. تػػػػاريخ االطػػػػالع ) ضػػػػع الصػػػػالةأحكػػػػاـ المسػػػػاجد كمكا( ـََُِمركػػػػز الفتػػػػكل. )
 مكقع ال (ـَُِٔ

)http://fatwa.islamweb.net/Fatwa/index.php?page=FatwaCategory&CatId=1386(. 

( مكقػػػػػػػع ـَُِٔ-يكنيػػػػػػػك-ِٗيخ االطػػػػػػػالع).تػػػػػػػار  بغػػػػػػػزة ممعهػػػػػػػد االزهػػػػػػػر الالمعاهػػػػػػػد االزهريػػػػػػػة. 
(www.azhar.ps.) 

http://www.wafainfo.ps/
http://fatwa.islamweb.net/Fatwa/index.php?page=FatwaCategory&CatId=1386
http://www.azhar.ps/
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-يكليػػػػك-ِٕ. تػػػػاريخ االطػػػػالع )جغرافيػػػػة الخػػػػدمات( ـَُِّمكسػػػػكعة مقاتػػػػؿ مػػػػف الصػػػػحراء. )
 ( مكقع َُِٔ

(http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Gography11/geography/sec244.doc_cvt.htm) 

( مكقػػع َُِٔ-يكليػػك-ِٖ. تػػاريخ االطػػالع )الجكامػػع كالمسػػاجد( ـََُِالمكسػػكعة الفمسػػطينية)
(www.palestinapedia.net.) 

 . الككيتك عالـ المعرفة.المساجد( ـُُٖٗحسيف.) ،مؤنس

 ٓنػػدكة عمػػارة المسػػاجد. ـ ،المعػػايير التصػػميمية لعمػػارة المسػػاجد( ـُٗٗٗمحمػػكد حسػػف.) ،نكفػػؿ
 جامعة الممؾ سعكد. السعكدية. ،كمية العمارة كالتخطيط

غػزةك كزارة االكقػاؼ  ُ.طالمساجد األثرية في مدينػة غػزة( ـُٓٗٗعبد المطيؼ زكي.) ،ابك هاشـ
 الشؤكف الدينية.ك 

كتابات، تاريخ  .تاريخ بناء المساجد في العصكر اإلسالمية( ابريؿ ُٓ،ـَُِْ .)حسف ،الكزني
 ـ( مكقع َُِٔ-يكنيك-ُٕاالطالع )

(http://kitabat.com/index.php?mod=page&num=26401&lng=ar) 

( َُِٔ-مػارس-ِِ( تػاريخ االطػالع )َُِٓ) االطمس الفنػي -كزارة التخطيط كالتعاكف الدكلي
 (www.mop.ps) المكقع

-مػػػػػػػػػػػػارس-َِاالرصػػػػػػػػػػػػاد الجكيػػػػػػػػػػػػة الفمسػػػػػػػػػػػػطينية.تاريخ النشػػػػػػػػػػػػر)-كزارة النقػػػػػػػػػػػػؿ كامكاصػػػػػػػػػػػػالت
( المكقػػػع ـَُِٔ-يكنيػػػك-ُْ( تػػػاريخ االطػػػالع )ـََِٕ)اإلحصػػػاءات المناخيػػػة(.ـَُِّ

(www.pmd.ps) 

 .الرياض.دليؿ المعايير التخطيطية لمخدمات( ـََِٓكزارة الشؤكف البمدية كالقركية.)

 (. غزة.ـَُِٔكزارة األكقاؼ كالشؤكف الدينية. دائرة الكعظ كاالرشاد. )

 غزة. ، ـغزة بكابة الشا( ـَُِِكزارة السياحة كاآلثار.)
  

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Gography11/geography/sec244.doc_cvt.htm
http://www.palestinapedia.net/
http://kitabat.com/index.php?mod=page&num=26401&lng=ar
http://www.mop.ps/
http://www.pmd.ps/
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 الجامعة اإلسالمية                                                        

 عمادة الدراسات العميا 

 كمية اآلداب/قسم الجغرافيا  

 (بعنوان) إستبيان لرسالة ماجستير

  اخلدمات الدينية يف حمافظة غزة

 "دراسة في جغرافية الخدمات"

 خي المسؤول ...أ

 السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو 

إف تطكير الخدمات الدينية ال يمكف تمكينها كالنهكض بها إال مف خالؿ ربط الجكانب        
قكـ بعمؿ رسالة ماجستير بعنكاف أنني إكحيث  ،لجكانب الكاقعية العمميةالنظرية العممية با

دينية لممساجد في لتعرؼ عمى كاقع الخدمات ال)الخدامات الدينية في محافظة غزة ( بهدؼ ا
ف اجابتؾ الدقيقة ا  ك  ،النتائجفتعاكنكـ سيككف له االثر في الحصكؿ عمى افضؿ  ،احياء المحافظة

ككؿ ما تزكدنا به مف آراء  ،الدينية كاالرتقاء بها مستقبميا لها اهمية كبيرة في تحسيف الخدمات
كلكـ منا  ،تستخدـ إال ألغراض البحث العممي كبيانات ستككف مكضع اهتماـ الباحث كلف 

      جزيؿ الشكر كالتقدير .

 

 الباحث/ عبدالكريـ الجدبه                                      

 ـ2015/2016
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 معلومات عن المسجد 

 بيانات المسجد  #

  اسـ المسجد ُ

  سنة التأسيس  ِ

  مساحة المسجد ّ

 ال اعمـث  حدي أثر     نكع المسجد ْ

 ال اعمـجامع  محمي    تصنيؼ المسجد ٓ

  الطاقة االستيعابية لممسجد ٔ

 ال اعمـال    نعـ   يكجد بالمسجد مركز تحفيظ لمقرآف  ٕ

 ال اعمـال    نعـ   يتبع المسجد لكزارة االكقاؼ كالشؤكف الدينية ٖ
 

  االمكانيات  #
 ال اعمـال    نعـ   طكير  إمكانية إعادة بناء المسجد  كت ُ
 ال اعمـال    نعـ   هناؾ امكانية لمتكسعة المستقبمية لممسجد ِ
 ال اعمـال    نعـ   بناء ادكار اضافية جديدة لممسجد ّ
 ال اعمـال    نعـ   متانة البناء تتحمؿ المصميف  ْ
 ال اعمـال    ـ نع  المسجد مجهز إلقامة الفعاليات كاألنشطة المسجدية ٓ
 ال اعمـال    نعـ   سهكلة كصكؿ المصميف المحمييف لممسجد ٔ
 

 المحددات ك  #
 ال اعمـال    نعـ   تـ إتباع القكانيف الهندسية لبناء المسجد ُ
 ال اعمـال    نعـ   المصمييف ممتزمكف بالقكانيف المعمكؿ بها داخؿ المسجد ِ

ّ 
اؼ كالجهات المسؤكلة عف المسجد بشكؿ دكرم متابعة كزارة االكق

 كمستمر
  نعـ    الال اعمـ 

 ال اعمـال    نعـ   يكجد بالمسجد لكحة صحافة مسجدية  ْ
 ال اعمـال    نعـ   المسجد قائـ عمى التبرعات كيتمقى مساعدات مالية ٓ
 

  



129 

 المشكالت ك  #
 ال اعمـال    نعـ   الطراز كالتصميـ المعمارم مناسب لممسجد ُ
 ال اعمـال    نعـ   يكجد لممسجد ساحة مكشكفة ) فناء( تستخدـ حيف تغير المناخ  ِ
 ال اعمـال    نعـ   يكجد لممسجد مكقؼ لمسيارات  ّ
 ال اعمـال    نعـ   المسجد مؤهؿ لذكم االحتياجات الخاصة  ْ
 ال اعمـال    نعـ   اإلضاءة كالتهكية مناسبة لممسجد ٓ
 ال اعمـال    نعـ   يحتكم المسجد عمى حديقة كمتنز   ٔ
 ال اعمـال    نعـ   مكاف دكرة الميا  كالمتكضأ مناسب كفؽ المعايير التخطيطية ٕ
 

 

 


