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 ملخصال

يعتبر نظام الواقع االفتراضي من اقرب انظمة الحاسوب محاكاةً للواقع باعتباره نظامـا             

تفاعليا يكون االنسان جزء ال يتجزأ منه بعكس االنظمة االخرى التي يكون فيها االنسان متلـٍق                

أنه ان يكون ذلـك  فقط، ففعل االنسان تجاه النظام ورد الفعل الذي يقدمه له بطريقة واقعية من ش 

 .االندماج الحسي والفكري بينه وبين البيئة االفتراضية المعروضة لمشروع ما

هذه الحقيقة بشأن الواقع االفتراضي جعلت الكثير من الصناعات والتدريبات في معظـم          

الطيران والطب والهندسة وغيرها اسهل واسرع واقل كلفةً مما كانـت عليـه قبـل               كالمجاالت  

تتجه كبرى مصانع العالم حاليا الى نظام الواقع االفتراضي فـي تطـوير تصـميم               تطويره، اذ   

المنتجات الخاصة بها باعتبارها عملية اسرع واقل كلفةً واكثر تفاعلية مما كانـت عليـه فـي                 

 .السابق

قامت هذه الدراسة بدراسة امكانية استخدام نظام الواقع االفتراضي بشكل نظري وعملي            

لعمرانية في فلسطين وباالخص محاولة ايجاد حلول لمشاكل تعاني منها مدينة           في تطوير البيئة ا   

نابلس عمرانيا، اذ تقوم الدراسة باختيار احد المشكالت التي تعاني منها مدينـة نـابلس نظـرا                 

لطبوغرافيتها والمتمثلة في االدراج الجبلية التي تعتبر ممرا وحيدا الحياء جبلية كثيرة في المدينة 

ثانويا لمعظمها ويعاني من استخدامها سكان تلك االحياء باعتبارها غير مناسبة لمقايسس او ممرا 

االنسان وصحته، وبالرجوع الى حقيقة استحالة االستغناء عنها فان الدراسة تقوم بالبحث عـن              

حلول مساعدة او بديلة يمكن تطبيقها للحد من المشكلة، وتدرس ما يترتب على هذه الحلول من                

عمارية وتخطيطية واقتصادية على المدينة، اذ ان تضمين هذه الحلول كعناصـر حركـة              ابعاد م 



 ع  

رئيسية في المدينة من شأنه ان يؤثر على بيئتها العمرانية وطابعها العام ويغير مـن اسـتخدام                 

بعض االراضي والفراغات حول محطاتها ومساراتها وبالتالي من تخطيط المناطق التي يخدمها            

 . النطالق والوصول، كما من شأنها ان تعتبر عناصر جذب سياحي في المدينةوباالخص نقاط ا

ولتحقيق هذه االهداف تقوم الدراسة بالبحث عن تطبيقات سابقة لنظام الواقع االفتراضي            

على مشاريع عمرانية في فلسطين او المنطقة، ودراسة اهداف تطبيقها عليها وطريقة التطبيـق              

 استخدام النظام فان الدراسة في هذه       عند ايجابي في االستيعاب  فرق  وبعد اثبات وجود    ونتائجه،  

الحالة تحاول بدورها تطبيق النظام على الحالة الدراسية المتمثلة في ايجاد حلول لمشكلة االدراج             

 .في مدينة نابلس

كما وتقوم الدراسة بالبحث عن حاالت دراسية لمشكلة التنقل عبـر االدراج والمنـاطق              

العالم لمحاولة ايجاد ودراسة افضل حل ممكن تطبيقه في مدينة نابلس، وبعد ايجـاد              الجبلية في   

الحل تقوم بتطبيقه فعليا في مناطق معينة في المدينة باستخدام الواقع االفتراضي لـدعم عمليـة                

تصميم االنظمة وتطويرها ووضع سيناريوهات لطريقة عملها، وبعد الخروج بنتيجة تتمثل ببيئة            

لمدينة مطبق فيها انظمة الحلول المقترحة تقوم الدراسة بدراسة مدى تأثير اسـتخدام             افتراضية ل 

نظام الواقع االفتراضي في تطبيق الحلول على اصحاب الرأي والقرار في المدينة وعلى سكانها              

فروق في التـأثير واالقنـاع وجـذب الـرأي     ال وبعد تسجيلوسكان المدن الفلسطينية االخرى،  

حة التي تعرض عليها انظمة الحلول بطريقة عرض المشاريع التقليدية ومن ثـم             االيجابي للشري 

عرضها باستخدام نظام الواقع االفتراضي تقوم الدراسة تقوم الدراسة باعتمـاد نظـام الواقـع               

االفتراضي في تطوير وعرض مشاريع مماثلة لتعتبر نواة للنهوض بالبيئة العمرانية في فلسطين             

 .نحو االفضل

لدراسة بعد تحقيق النتائج المرجوة من استخدام الواقع االفتراضي اوال ونجاح           واوصت ا 

الحالة الدراسية المتمثلة في حل مشكلة االدراج في مدينة نـابلس ثانيـا بتبنـي نظـام الواقـع             

االفتراضي في الجامعات الفلسطينية، وذلك الستخدامه في دعم المسيرة التعليمية ولدعم مسـيرة             

 التي تخوضها المراكز العلمية بتخصصاتها المختلفة، واوصت ايضا بضرورة          البحث والتطوير 



 ف  

محاولة تطبيق الحلول المقترحة لحل مشكلة االدراج وتبنيها من قبل الجهات المسؤولة كبلديـة               

نابلس ووزارة الحكم المحلي باعتبارها بعد تطبيقها وتجربتها على نظام الواقع االفتراضي وبناء             

ية لها بنجاح وواقعية امرا ممكن تحقيقه، مع امكانية تطوير الحلـول المقترحـة              البيئة االفتراض 

باستخدام الواقع االفتراضي في دراسات الحقة في هذا المجال بغية رؤية هذه الحلول على ارض 

 .الواقع بما يحقق الخدمة العامة لسكان المدينة وينهض بمستواها البيئي والعمراني واالقتصادي
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 الفصل االول

 مقدمة الدراسة ومنهجيتها

 تمهيد 1.1

التطـورات   هذه وتؤكد، والعلوم الحياة مجاالت كافة في هائلة تطورات حاليا العالم شهدي

 قبل في من ةيالبشر تعهده لم نحو وعلى النمو، متسارعة دةيجد تقنية ثورة خضم في العالم دخول

 وقد ترك األقل، على سنوات عشر كل واحدة مرة اآلن تتضاعف العلمية المعرفة ف،ليالطو خهايتار

 خ البشـرى يالتار خلفه مما أكثر العلمية المعرفة من ن كماًيالعشر القرن من وحده األخير العقد لنا

 الحاسـوب واالتصـاالت   في ثةيحد وتطورات اكتشافات ومياي شهدي العالم فإن الواقع وفي كله،

 تغيير إلى إحداث أدت دة،يجد علمية مفاهيم ظهرت ثم صناعات، إلى نتيجتها انقلبت وجيا،والتكنول

 في تسير التطورات بكونها هذه تتميز وال دة،يجد أخرى علوم ظهور في أو العلوم هذه في جذري

ـ جد لمولد عصـر  نواة تشكل أصبحت بل وحسب، ونوعية كمية تغيرات محدثة متسارعة خطآ د ي

 ).2009؛ الموسوي، 2005؛ إبراهيم، 2002دخل اهللا، (

تأثرت  التي ةيالمعمار الهندسة على نطبقي والهندسية العلمية التخصصات على نطبقي وما

هـذه   تنـوع  مـن  الرغم والتطورات، وعلى المستجدات هذه من بالقليل ليس بعدد تتأثر تزال وما

هذه المؤثرات  أهم تعتبر االتصاالتو الحاسوب تقدم في الحاصلة الثورة أن إال وتعقيدها، المؤثرات

 .)2009؛ الموسوي، 2005؛ إبراهيم؛ 2002دخل اهللا، (

ال يخفى على احد مدى التطور التكنولوجي الذي اخذ مكانه في العالم منـذ خمسـينيات             

القرن الماضي وتحديدا بعد اختراع الحاسوب، حيث بات من الضروري لكل فرد يسـير علـى               

ليس هذا فقط وإنما أخذت األجهزة الرقميـة        . ع نظم المعلومات الرقمية   خطى التعلم أن يتعامل م    

تتخصص لخدمة مجاالت مختلفة كل على حدى وأصبح هناك برامج معينة تطوع هذه األجهزة              

ومن المالحظ تأخر تطور التطبيقات المعمارية دونا عن معظـم          . لخدمة االختصاصات المختلفة  

ة األخرى وذلك نظرا لالعتقاد الخاطئ بان تلك التطبيقات         تطبيقات التخصصات العلمية والهندسي   

تتعارض وإمكانية تطوير إبداع المعماري وتحول دون ممارسته الصحيحة للتصميم المعمـاري            
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 .على مدى قوة المعماري باستخدام القلم والورقة في التصميم     ) حسب االعتقاد السائد  (الذي يعتمد   

نيات القرن الماضي بدأت برامج وتطبيقات عـدة تخـدم          ومع تطور البرامج الهندسية في ثماني     

الذي احدث حينها ثورة رقمية في عـالم التصـميم   ) CAD(المعماري بالظهور وأهمها برنامج  

 ). 2009؛ الموسوي، 2005إبراهيم، (والهندسة بتخصصاتها المختلفة 

ـ             ين هذه البرامج بدأت تخدم المعماري لتطوير أفكاره وسهولة عرضها علـى المختص

والناقدين والجمهور والزبائن، فكما نعلم ليس كل من يهمه التصميم يسـتطيع قراءتـه وتخيلـه            

 هـذا   ،كالمعماري، وإنما تتفاوت اإلمكانيات الذهنية لكل شخص للتخيل والرؤيـا االفتراضـية           

باإلضافة إلى التوثيق التاريخي الذي أصبح من الممكن باستخدام تقنيـات الحاسـوب بصـورة               

د أصبح من الممكن ترجمة النصوص التاريخية لوصف المبـاني باسـتخدام تقنيـات              أوسع، فق 

. الحاسوب والبرامج المختصة بالهندسة المعمارية إلى رؤيا بصرية بدال من النصوص الوصفية           

 ).2009؛ الموسوي، 2005إبراهيم، (

 حيـث مـن   وتكنولوجية، وسياسية اجتماعية تحوالت هناك أن نجد اليوم عالمنا نتأمل عندما

 االقتصادية من النواحي مختلفة بدرجات العالم على أثراً لها كان االتصاالت تكنولوجيا أن المؤكد

 القـوة  .اإلعـالم  اإلعالمي وتكنولوجيا الحديث على أثرت كما والثقافية والسياسية واالجتماعية

ـ  والثـورة  المعلوماتيـة  الثـورة  هي التكنولوجي التطور هذا خلف الدافعة  وأن هـذه  ة،الرقمي

تقاربـاً،   أكثر لسياسات تجعله تبعا جديدة بصورة العالمي النظام تشكيل تعيد مازالت التكنولوجيات

 اليومية حياتنا حقل هي أن العمارة وبما والزمان، المكان يضغط بحيث تتشكل اليومية الحياة وأن

 فراغـات  لينتج يتحول أن وشك على من منشآت، يشكله وما لنا العمراني المحيط أن في شك فال

 المعمـاري  التشـكيل  على كليا إيجابا أو سلبا سواء الرقمية  كذلك ستؤثر الثورة.مستجدة تشكيلية

 بهـا  نعامـل  التي الطريقة فستتغير التخطيطي المستوى وعلى العامة، السكنية والمباني للمنشات

حركة  أو معينة منطقة أو ذاتها دولة في وال والعمران العمارة عند يقف ال التأثير فإن  ولهذا.مدننا

  ).2009الموسوي، ؛ 2005عبده وآخرون، (معينة  معمارية
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 ة الدراسة واهميتها مشكل2.1

تقوم هذه الدراسة باستخدام الواقع االفتراضي على مشاريع تخـص البيئـة العمرانيـة              

وتصميم وتطـوير   والتخطيط في فلسطين، وذلك بدراسة الواقع االفتراضي كأداة لعملية دراسة           

وعرض مشاريع كتلك المتعلقة بتطوير بيئة عمرانية لمدينة فلسطينية، وتقـوم الدراسـة باخـذ               

حاالت دراسية تطبق عليها نظام الواقع االفتراضي بحيث تكون هذه الحاالت من واقع المشاكل              

بالتنقل عبر ادراج العمرانية والتخطيطة التي تعاني منها مدينة نابلس الفلسطينية تحديدا والمتمثلة   

 .جبليةذات التضاريس الالمدينة بين مناسيب ارتفاع مختلفة في المدينة 

وتقوم الدراسة بعد عملية البحث عن وسائل بديلة او مساعدة لعملية التنقل عبر االدراج              

الجبلية في مدينة نابلس بتطبيق نظام الواقع االفتراضي بعد اخد المعلومات والصـور الجويـة               

ط الالزمة للعمل باالستعانة ببرامج متخصصة مثل برنامج نظم المعلومـات الجغرافيـة       والخرائ

GIS   وبرنامج AutoCAD علـى الحـاالت     ذات عالقة  اخرى    ثالثية االبعاد وبرامج    وبرامج 

الدراسية المطبقة على المدينة، وبعد الخروج بنتائج فعلية للحلول يتم عرضها على الجمهور من              

لجبلية والساكنين على جوانبها واصحاب القرار في المدينة كأعضاء البلديـة  مستخدمي االدراج ا 

واعضاء وزارة الحكم المحلي ذوي العالقة واصـحاب الـرأي مـن مهندسـين متخصصـين                

واستشاريين ومستثمرين وذلك بداعي قياس نسبة االدراك الحسي للشرائح المختلفة المعـروض            

اكهم وتفهمهم وتشجيعهم للمشروع المقترح فـي حالـة         عليها تلك الحلول والفرق بين نسبة ادر      

عرض الحلول عليهم بطرق العرض الهندسية التقليدية وبطريقة العرض باستخدام نظام الواقـع             

 .االفتراضي

  أهداف الدراسة3.1

 :يسعى هذا البحث إلى تحقيق مجموعة من األهداف، أهمها

 .تراضياالف الواقع تقنية وإمكانيات مفهوم على التعرف) 1(

 .في مجال العمارة والعمران االفتراضي الواقع وتقنيات اآللي الحاسب التعرف على تطبيقات) 2(



 5 

 .االفتراضي في البيئة العمرانية الفلسطينية الواقع تقنية تطبيق) 3(

بيئـة  فـي  قياس قدرة نظام الواقع االفتراضي في تقليص فجوة االدراك الحسي للمشـاريع     ) 4(

 .عمرانية

 رضيات الف4.1

 :هناك فرضيتين رئيسيتين لهذه الدراسة وهما

ان استخدام نظام الواقع االفتراضي من شأنه ان يحدث تغييرا جذريا ايجابيا فـي عمليـة                 .1

طرح المشاريع العمرانية المختلفة ومن الممكن من خالله تصـميم وتطـوير المشـاريع              

ـ              ر هندسـية،   المقترحة باشراك اكبر عدد من المختصين مـن تخصصـات مختلفـة غي

 .كمتخصصن في علم االجتماع ومستثمرين وجمهور ومستخدمين

 ان األدراج العامة في مدينة نابلس هي حلقات وصل بين مناسيب المدينة المختلفة و يجب           .2

ان يتم تشجيع جميع السكان والزوار الستخدامها او استخدام خطوط مساراتها النها تعتبر             

الخط المستقيم ما بين نقطتين مختلفتين، وكذلك يجب ان االسرع بما انها تكون االقرب الى  

تعكس بمنظومتها الوجه الحضاري للمدينة ككل من حيث دورها في التكـوين الحضـري         

للمدينة وكذلك انعكاسها على واجهات مدينة نابلس الجبلية، ولذلك مـن الواجـب علـى               

تويات المختلفـة فـي     المتخصصين اجراء ما يمكن اليجاد حلول مساعدة للتنقل عبر المس         

 .المدينة بشكل مواز الستخدام االدراج

 :وللتحقق من صحة الفرضيات المذكورة يجب التأكد من النقاط التالية

ان االدراج الجبلية في المدينة تشكل مشكلة لسكانها ومستخدميها من حيـث التنقـل بـين                •

راج مـن حيـث    المناسيب المختلفة التي توصل بينها، ويم ذلك عن طريـق دراسـة االد            

 .ميدانية لرأي السكان بها مالئمتها للنسب االنسانية ودراسة
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ان الواقع االفتراضي من شأنه ان يشارك المصمم في ايجاد حلول واقعية لحـل مشـكلة                 •

التنقل عبر االدراج وليتم استخدامه فيما بعد من قبل كل الجهات المعنية لتطوير الحلـول               

ي والجمهور واصحاب القرار والمستثمرين للخروج المقترحة ولعرضها على اصحاب الرأ    

 .بنتائج لمشاريع واقعية على كافة المستويات من الممكن تنفيذها في المدينة

  الية البحث5.1

تقوم الدراسة بادخال انظمة عرض جديدة باستخدام الحاسوب لتلك االنظمـة المقترحـة             

رض التقليديـة وبـين هـذه الطـرق       ودراسة مدى االختالف في التأثير واالقناع بين طرق الع        

التفاعلية الجديدة المتمثلة باستخدام نظام الواقع االفتراضي، وذلك عن طريق تطبيـق الحلـول              

المقترحة لتسهيل حركة السكان على نظام الواقع االفتراضي وقياس نسبة تقبل السكان واصحاب             

طرق التقليدية تـارة، وبنظـام   الرأي والقرار والممولين للحلول المقترحة بعد عرضهم عليهم بال    

الواقع االفتراضي تارة اخرى، ومن ثم قياس نسبة الفرق في الرأي واالستيعاب والتقبل بعد كل               

 .طريقة

  مجال الدراسة6.1

تقوم الدراسة بتطبيق نظام الواقع االفتراضي على مشاريع تخـص البيئـة العمرانيـة              

 بدراسة المشكلة المطروحة كحالة دراسية ومن       الفلسطينية وخاصة في مدينة نابلس، اذ تقوم اوال       

ثم تقوم بتطبيقها على نظام الواقع االفتراضي وذلك بهدف قياس نسبة تقبل الشرائح المختلفة من               

الناس المعروض عليهم هذه الحلول واختالف مستوى التقبل ما بين طريقة العـرض التقليديـة               

 .وطريقة العرض باستخدام الواقع االفتراضي

 طة ومنهجية وإجراءات الدراسة خ7.1

أن عملية جمع المعلومات واالسلوب المتبع في هذه الدراسة يعتمد بشكل اساسي علـى              

 :مراحلثالثة 
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 ادبيات البحث: المرحلة االولى •

البحث في المكتبات وجمع المعلومات المتعلقة بالدراسة من النشرات والكتب والمقاالت           

 باالضافة الى حـاالت دراسـية مشـابهة         هذا المجال في   ومواقع االنترنت والدراسات الخاصة   

، فهذه المعلومات تفيد في معرفة خواص الواقع االفتراضي وادواتـه           بخصوص استخدام النظام  

واستخداماته وامكانياته، وكذك جمع المعلومات عن مناطق تعاني من مشاكل شـبيهة بمشـاكل              

ا وكيفية التعامل مع هذه المشكلة فـي تلـك   مدينة نابلس من حيث التنقل بين مناسيب مختلفة فيه 

 .المناطق

 البحث الميداني: المرحلة الثانية •

من خالل العمل الميداني عن طريق تحليل هذه االدراج ودراستها مـن خـالل جمـع                

 : وتحليلها ودراستها من كافة الجوانب المتعلقة بها مثل عن طريق االستبيانمعلومات ميدانية

 سبها مع مقياس االنسانشكلها المعماري و تنا •

 تحليل اهميتها بصفتها جزء من نظام التنقل في المدينة •

 الجزء العملي للدراسة: المرحلة الثالثة •

الخروج بحلول مستقاة من الحاالت الدراسية ليتم تطبيقها في المدينة من خالل استخدام             

ها في مدينة نابلس لحل      لمعرفة الطرق االنسب التي ممكن ان يتم تطبيق        ،نظام الواقع االفتراضي  

أو اليجاد بديل عن االدراج بما يطور البيئة العمرانية في منطقة الدراسة، وكذلك بما يحقق اعلى 

 .مستوى من الخدمة للمستخدمين

 تطبيق الدراسة: المرحلة الرابعة •

عد تنفيذ الحلول المقترحة باستخدام الواقع االفتراضي يتم في هذا الجزء عرض الحلول             ب

رائح مختلفة من المستثمرين واصحاب الرأي في المدينة واصحاب القـرار والجمهـور             على ش 
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بطريقتين، االولى التقليدية لعرض المشاريع المماثلة والثانية باستخدام نظام الواقع االفتراضـي،         

قياس نسبة االختالف في فهم المشاريع وتقبلها واعتمادها بـين طريقتـي            وبعدها تتم المقارنة و   

 .العرض

 

 نظام وترتيب الدراسة 8.1

 :تقسم هذه الدراسة الى ستة أجزاء رئيسية

 :الجزء األول •

نظام الواقع االفتراضـي     يعتبر هذا الجزء هو الجزء االدبي في الدراسة اذ يهتم بدراسة          

والتعرف عليه وعلى عناصره الرئيسية وايجابياته وسلبياته، كما يقوم بالتطرق الى واقع تطبيقه             

راسية تخص البيئة العمرانية والمشاريع التاريخية والسياحية في فلسطين ودراسة          على حاالت د  

تأثيره عليها وعلى تقبل الناس لها والنتائج العملية والعلمية واالقتصادية والتاريخية واالجتماعية            

الناتجة عن تطبيقه على تلك المشاريع، كذلك يتم دراسة مناطق تعاني من مشكلة التنقـل عبـر                 

ات مختلفة فيها وكيفية التعامل مع هذه المشكلة والمشاريع التي تم تنفيذها لحلهـا وذلـك                مستوي

 . لالستفادة منها في تطوير حلول في مدينة نابلس

 : الجزء الثاني •

 ودراستها اقليميا وتاريخيا ومعرفـة وتحليـل        )مدينة نابلس (موقع الدراسة   يهتم بتحليل   

اغاتها وتضاريسها وطبوغرافيتها ودراسة ميالن ارضـها  شكل المدينة الخطي والعالقات بين فر  

في مناطق مختلفة منها وتوزيع السكان فيها، كما يقوم بدراسة طبيعة الحركة وتنقل السكان فيها               

نظام الحركة في المدينة بشكل عام ودوره في وصول السكان والزائرين الى الخدمات العامـة               و

 والمشاكل التي ية وشكلها واستخداماتها وحقائق متعلقة بها كما يتطرق لدراسة االدراج الجبل  فيها،

 .تسببها في واقعها الحالي من ناحية التنقل
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 : الجزء الثالث •

يقدم هذا الجزء الية الدراسة وذلك بتوضيح عمليـة اجـراء الدراسـة وعمليـة جمـع        

السكان التي تم   المعلومات الميدانية واقتراح الحلول وتصميمها للخروج بمشاريع تلبي احتياجات          

، كما يتم شرح الية استخدام البرامج المختلفة        التعرف عليها من خالل الجمع الميداني للمعلومات      

 .للخروج بالبيئة االفتراضية لالنظمة المختلفة في مكان الدراسة

 :الجزء الرابع •

 تطبيق الحلول وتنفيذها والخـروج      فبعديعتبر هذا الجزء هو الجزء التطبيقي للدراسة،        

 بتطبيق انظمة التنقل المستجدة التي تم تصميمها باستخدام تقنيـة            هذا الجزء  بحلول مرئية، يقوم  

الواقع االفتراضي، ويقوم بعد تطبيقها فعلياً على هذا النظام بدراسة تأثير ذلك على رأي الجمهور 

ع واصحاب القرار واصحاب الرأي ودراسة مدى تقبلهم لها وتفاعلهم عن طريق استبيان يـوز             

على مرحلتين، االولى بعد عرض الحلول بالطريقة التقليدية، والثانية بعد عرضهم مـن خـالل               

نظام الواقع االفتراضي، كما يقوم بدراسة امكانية تطبيق سيناريوهات مستقبلية لعمليات تركيب            

 .االنظمة المختلفة وتشغيلها وصيانتها وتطويرها بطريقة تواكب النمو العمراني في المدينة

 :لجزء السادسا •

يمثل استنتاجات وتوصيات وتوجيهات عامة، اذ يقوم باستخالص نتائج الدراسة بشـقيها       

المتمثلين بمشكلة االدراج واستخدام نظام الواقع االفتراضي لتطبيق حلول للمشكلة، كما ويقـوم             

ضـي ثانيـاً    بتقديم توصيات مبنية على هذه النتائج لحل المشكلة اوالً ولتبني نظام الواقع االفترا            

الستخدامه فيما بعد في دراسة وتطوير وتقديم مشاريع مشـابهة او غيـر مشـابهة للنهـوض                 

بالمستوى التقني في فلسطين نحو امكانيات وتطبيقات متطورة من شأنها ان توفر الجهد والمال              

 . والوقت
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 الفصل الثاني

 دبيات البحثأ

 مقدمة 1.2

ة التاريخ كان النحت والرسم على الجدران وسيلة بدائية لنقل فكـرة الفنـان أو               منذ بداي 

نقل الحقائق المفيدة وتدوينها وتخليـد      و ، كما انها طريقة للتواصل الفكري     ،الناحت عن حدث ما   

 و يقوم المشاهدون بفهم هذه الرسومات كل على طريقته الخاصة           ،قصص األحداث والمناسبات  

، فهذه القدرات تختلف من شخص الخر حسب القدرة التخيلية، فكٌل حسب            التي تميزه عن غيره   

 )Sherman and Craig، 2002. (قدراته العقلية ومستوى ثقافته ومعرفته باألمور

ر عن طريق الرسم من أفضل الطرق الوصفية التي يمكـن           ومن المعلوم فان نقل االفكا    

إستخدامها لوصف حدث أو منظر ما، أي أن دخول األفكار بشأن حدث ما إلـى الـدماغ عـن                   

 ألن المتلقي في الحالـة الثانيـة        ،طريق إستخدام العين أفضل من دخولها عن طريق األذن مثال         

 مما ينتج عنه التباين في فهم الموصوف        يقوم باالعتماد على مخيلته لمشاهدة المشهد الموصوف      

من قبل المتلقين، أما في االولى فإن كل المتلقين سينظرون الى المشهد بنفس الجودة، وبالتـالي                

 .سيقل دور المخيلة الى حده األدنى وستتقارب مستويات إستيعاب المشهد بشكل كبير

 والتي تـم اإلعتمـاد      فيما بعد تطورت وسائل التكنولوجيا حتى ظهرت الحواسب اآللية        

 حتى تم التوصل إلى علم الواقـع االفتراضـي وإسـتخدامه            ،عليها إلبداع وسائل إتصال جديدة    

 ويمكن تعريف الواقع االفتراضي مبدئيا على انـه         ،كوسيلة متطورة في مجال المشهد الوصفي     

ا للعثور على   وسيلة جديدة ناجمة عن التقدم التكنولوجي في الكثير من التجارب التي يتم إجرائه            

 ،Sherman and Craig(. أفضل التطبيقات العملية لالتصال واكثر طرق االتصـال فاعليـةً  

2002( 

  الواقع االفتراضي وتعريفه2.2

 وأيضـا   ،التطور وذلك لحداثة هذه الوسيلة نسبيا     ال يزال تعريف الواقع االفتراضي قيد       

 Sherman (.نظرا لالكتشافات العلمية المتواصلة في هذا المجال والتي التزال قيد االكتشـاف 
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and Craig، 2002( وتختلف هذه التعريفات مـا بـين   ،التقنية تعريفات عدة، ولذلك فان لهذه 

وبـالرجوع الـى قـاموس       .الباحثين والمستخدمين لهذا النظام وما بين من هم اقل ألفة معـه           

)Webster’s new universe. / Unabridged dictionary 1989 ( فإننا نجد تعريف الواقع

، واكثر التعريفـات    )ولكن ليس في الحقيقة    ،التواجد في التأثير او الجوهر    (االفتراضي على أنه    

 )Sherman and Craig، 2002(: انتشارا للواقع االفتراضي هي

 ).تراضي واقع اف، فلم، صورة،مسرح(فراغ خيالي يتجلى غالبا من خالل وسيلة معينة  •

 والقواعـد   ،الموجودة فـي فضـاء معـين      ) او االجسام (وصف لمجموعة من الكائنات      •

 .والعالقات التي تحكم هذه الكائنات

 لرئيسية لتجربة الواقع االفتراضي العناصر ا3.2

: ان العناصر الرئيسية لتجربة الواقع االفتراضي يمكن ذكرها وترتيبها حسـب األتـي            

)Sherman and Craig، 2002( 

 العالم االفتراضي: العنصر االول

 ومن الممكن وجوده فقط في خيال مبدعه ،العالم االفتراضي هو مضمون ما لوسط معين    

خرين يشاركون مبدعه فيه، فعلى     االصلي او من الممكن نشره بطريقة ما من شأنها ان تجعل اال           

سبيل المثال عندما يتم وصف مسرحية معينة فان الوصف هنا يكون عن طريق مجموع تراكبية               

 التخاطب وخشبة المسرح وعن طريق هذا التراكب نستطيع مشـاهدة           ، الموسيقى ،تضم الممثلين 

العناصـر المـذكورة     وهذا ما يسمى محاكاة الواقع، اي ان جميع          ،العالم االفتراضي للمسرحية  

 وكما هـو الحـال فـي        ،تعمل على محاكاة الواقع االفتراضي المراد ايصاله لعقول المشاهدين        

 فعندما نريد ان نظهر العالم      ،الواقع االفتراضي ) نظام(المسرح فان هذا االمر ينطبق على تقنية        

فيزيائيـة  االفتراضي عن طريق نظام يجلب للمشاهد المعطيات والتفاعالت بطريقـة اظهـار             

 الواقـع وتكنولوجية معمقة ومتفاعلة بشكل كبير مع المستخدم فاننـا نقـوم باسـتخدام نظـام                

 . االفتراضي
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 االنغماس: العنصر الثاني

 االفتراضي هـو االنغمـاس او       الواقعمن اهم العناصر الواجب توفرها النجاح تجربة        

امكانيـة ادراك شـيء مـا       الغوص في واقع بديل او في وجهة نظر معينة، هذا العنصر يؤكد             

اما ان يقـوم بـادراك      : باالضافة الى العالم الذي يعيش فيه االنسان في لحظة معينة وبطريقتين          

عالم بديل ما علما بانه يعيش واقع مختلف، او ان يدرك عالمه الذي يعيشه في تلك اللحظات من                  

 .وجهة نظر اخرى مغايرة لوجهة نظره

 او  ،رة عن اظهار لمكان حقيقي موجود في مكـان مـا          العالم البديل يمكن ان يكون عبا     

يمكن ان يكون بيئة خيالية بشكل كامل وال وجود لها على ارض الواقع فـي اي مكـان، هـذه                    

 وجميـع   ، الرسامين ، الملحنين ، الشعراء ،العوالم البديلة عادةً ما يتم ابداعها في عقول الروائيين        

 .ن او هدفهمن له القدره على االبداع مهما كان نوع الف

 لديـه قـدرات     ،فليتخيل احد للحظة بانه يعيش في عالم بديل غير الذي يعيش فيه االن            

 حتى انه ال وجود هناك للجاذبية       ، تمتلك االجسام هناك خصائص بديلة غير التي يعهدها        ،جديدة

ان المكان الذي يعيش فيه االنسان في هـذه         . اوان اقصر مسافة بين نقطتين ليست خطا مستقيما       

  !هل مثل هذا السيناريو ممكن؟: والسؤال هنا .الحالة ليس كمثله مكان في عالمنا الحقيقي

 فمن المعـروف ان     ،ان كان باالمكان تخيل مكان كذلك المكان فان هذا السيناريو ممكن          

 قدرة التخيل هذه تمكنه من العيش       ،لالنسان القدرة على كسر جميع قوانين الطبيعة داخل مخيلته        

 والمحددات هنا تكون فقط ،د ومع من يريد وهو حسب قانون الطبيعة لم يبرح مكانه بعداينما يري

مرتبطة بمقدرته على التخيل وما يمكنه تخيله والطريقة التي يتواصل بها مع هذا الخيال، ولكن               

 كيف يكون بمقدوره تطوير طرق التواصل مع خياله وخيال اشخاص اخرين؟

 واظهار االفكار التي يتخيلها احدهم الفراد اخـرين         من الضروري اوال ان يتم توضيح     

 والتي يستطيع فيها ان يشارك عالمه الجديد مع االخرين ويتشاركهم معهـم             ،باستخدام وسيلة ما  

 ايضا بخيالهم، ولكن كيف يمكن ذلك؟
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 فالتلفاز مثال يمكننا من رؤية عالم معين وخيال معين          ،يعيش االنسان يوميا حاالت كهذه    

في حالة النظر الى فلم معين مثال، ويمكنـه         )  مخرج ،روائي(و لمجموعة اشخاص    لشخص ما ا  

 .ايضا ان يتعايش مع السيناريو الذي قام هذا الشخص بخلقه في مخيلته

 . فيزيائيوانغماس) عقلي( حسي انغماس: بطريقتيناالنغماس يكون و

 وهـي   ، في امر ما   الحالة التي يكون فيها المرء متورط فكريا بشكل عميق        :  عقلي انغماس •

 .حالة من المشاركة الفكرية التي التي تتحول فيها كل اشكال عدم التصديق الى حقيقة

 وتحفيز حواس الجسم اصطناعيا عن طريق ،الدخول جسديا الى وسط ما   :  فيزيائي انغماس •

 وهذا اليعني بالضرورة اشراك جميع الحواس في االمر او باالحرى           ،استخدام التكنولوجيا 

 .جسم بكامله في التجربةغمس ال

 ففي الحالة االولى الحاجة السـتخدام       ،من التعريفين السابقين نالحظ الفرق بين الحالتين      

 وهنا يختلف مدى التأثر في المحاكاة ، وانما االعتماد يكون على العقل بشكل كلي،ادوات مساعدة

 فان  ،ا في الحالة الثانية   لواقع معين من شخص الخر كٌل حسب قدراته العقلية وفئته العمرية، ام           

 وهي تحل محل العقل في رسم صورة البيئـة          ،استخدام التقنيات التكنولوجية امر مهم واساسي     

 وفي هذه الحالة يتم محاكاة جميـع الفئـات          ،االفتراضية المستهدفة ومعطياتها الحسية والمعنوية    

 . متلقي يكون قليالالبشرية بطريقة متقاربة جدا الن االعتماد على القدرات العقلية لل

 حسيا الن كل واحد مـن الجمهـور يقـوم           االنغماسيكون  ) التلفاز(في الحالة السابقة    

 وسيكون له ردة فعل مختلفـة       ،باستقبال ما يشاهده من بيئة افتراضية بطريقة مختلفة عن غيره         

البيئـة   امـا محاكـاة      ،الن العقل في هذه الحالة له دور كبير في تخيل البيئة المفترضة           ،  ايضا

 وهذا ما يميز هذه     ،االفتراضية عن طريق تقنية الحقيقة االفتراضية هي عملية فيزيائية بالمجمل         

 الفيزيائي هو عنصر مهم من عناصر الواقـع         فاالنغماس ،التقنية عن التقنيات المستخدمة سابقا    

اي انـه   االفتراضي وهو شرط لتحقيق الولوج الحسي الكامل في البيئة االفتراضية المصطنعة،            



 15

هو الشامل لمفهوم االنغماس بشقيه الفيزيائي والفكري النه يقوم بتقوية حـوافز االدراك لـدى               

 .المتلقي

 )ردة الفعل الحسية(المالحظات الحسية : العنصر الثالث

 ولكن على عكـس وسـائل       ،تعتبر تقنية الحقيقة االفتراضية وسيلة من وسائل االعالم       

بـؤرة  (نية تسمح للمستخدم باختيار نقطة االفضلية التـي يريـدها           االعالم التقليدية فان هذه التق    

هذا الخيار من شأنه ان يجعل من تقنيـة         . سده وحواسه لها كما يريد    ج ويمكنه توجيه    ،)االهتمام

 في نفس المجال والتي ال تحتوي على        ىالحقيقة االفتراضية اكثر قوة وتأثيرا من الوسائل االخر       

 .هذا الخيار

راضية هي وسيلة نستطيع من خاللها ان نجرب حقيقة متخيلـة بواسـطة             الحقيقة االفت 

 وال يلزم فيها استخدام قدراتنا التخيلية، مما ،) السمع واللمس  ،الرؤيا(العديد من حواسنا الفيزيائية     

يجعل من تقديم المشاريع الهندسية الجديدة مثال وفهمها بشكل كامل ليس حكرا على المهندسـين               

متلكون مهارهات تخيلية ناتجة عن الفطرة اوعن التدريب المتواصل والخبـرة            والذين ي  ،وحدهم

وانما يجعل لكل انسان حتى ان كان في مرحلة الطفولة القدرة علـى              ،المكتسبة في هذا المجال   

 وفي هذه الحالـة يصـبح       ،رؤية ما يريد ان يوصله اليه المصمم بنفس القوة والتأثير المرجوان          

 . خيال المصمم او منشئ البيئة االفتراضية التي نراهااالعتماد الرئيسي على

 ؟ئية لعيش تجربة الواقع االفتراضيولكن كيف يستطيع االنسان ان يستغل حواسه الفيزيا

لكي يتمكن النظام من جعل الشخص المستخدم يعيش في هذه التجربة فانه يقـوم بدايـة          

 فال بد للنظام أوال أن ،ستوديو االختباربربط نظام االخراج الخاص بما يناسب موقع المتلقي في أ

 ويقوم النظام بفعل ذلك عن طريق تحديـد         ،يرسم ويحدد مسارات الحركة الخاصة بكل مستخدم      

 هذا هو الحال بالنسـبة للنظـام        ،مكان رأس المتلقي و إحدى يديه أو شيء ما تحمله إحدى يداه           

 .الفتراضية في عمله أي هذا أقل ما هو مطلوب النجاح نظام الحقيقة ا،البدائي
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أما في حاالت اخرى متطورة لهذه التقنية فيكون للنظام القدرة على رصد أكثر من نقطة              

 ليصبح بذلك أكثر فاعلية وإسـتجابة  ، ورصد الحركات الخاصة بها واتجاهاتها     ،في جسم المتلقي  

مـن تتبـع     وهناك تكنولوجيات متعددة لنظام الحقيقة االفتراضـية تمكنـه           ،لردود فعل المتلقي  

 .المسارات الخاصة بهذه النقاط

يستطيع نظام الحقيقة االفتراضي أن يمكن المستخدمين من تقليل خطر الحقيقة الواقعيـة          

 ويمكنهم أيضا من وضع سيناريوهات ال يمكن أو من الصعب أو من المكلـف               ،في حال وجوده  

ة محاكاة بيئات باسـتخدام     يوضحان امكاني ) 2(و) 1(صنعها في الحقيقة الواقعية، والشكلين رقم       

النظام افتراضيا من الصعب الوصول اليها في الواقع السباب متعددة مثل خطورتهـا او عـدم                

 . االمكانيات المادية والمهنية لخوض التجربة على ارض الواقع

 
 )Keyser،2 201. (استخدام الواقع االفتراضي في استكشاف بيئات اليمكن الوصول اليها بسهولة): 1(شكل 
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  )Boeing, 2007. (استخدام الواقع االفتراضي في محاكاة نشاطات خطرة): 2(شكل 

 :التفاعل: العنصر الرابع •

 أي  ، االفتراضي حقيقيا يجب عليه أن يستجيب لحركات المستخدم        الواقعلكي يبدو نظام    

 هذه  يجب عليه أن يتفاعل معها وبالتالي مع المستخدم نفسه، وال شك أن وجود الحاسوب ضمن              

 وبالتالي يصبح المستخدم متفاعل أيضا      ،المنظومة يجعل من تحقيق التفاعل المطلوب أمرا سهال       

  . الشخصيات واألماكن في العالم االفتراضي الخيالي الذي يعرضه النظام،مع األجسام

 وإنما يعتمد   ،إن نظام االظهار في منظومة الحقيقة االفتراضية ال يعتمد على الرسومات          

 أي أن كل كلمة من التسلسل النصي تستجيب ألوامر المستخدم           ،ف النصي المتسلسل  على الوص 

 . وتجعله يشعر بالمشاركة مع االجسام في العالم االفتراضي الذي يعيشه في تلك اللحظات

بالرجوع الى العناصر السابقة يمكننا تحديث تعريف الحقيقـة االفتراضـية إلـى أنهـا          

ية تفاعلية تستشعر أماكن المشاركين ونشاطاتهم وتمثلها بردود        متوسطة تتألف من محاكاة حاسوب    

البيئـة  (أفعال تجعل المستخدم يشعر باإلنغماس الكلي او التواجد الحقيقي فـي هـذه المحاكـاة                

 ).االفتراضية



 18

ومن الممكن أيضا أن يتشارك أكثر من مستخدم في تجربة بيئة لفتراضية معينة حتى لو               

 والبيئـة   ، مكان االختبار وذلك ضمن ما يسمى بالبيئـة التعاونيـة          لم يكونوا موجودين في نفس    

التعاونية هنا هي عبارة عن مستخدمين متعددين يتفاعلون خالل عالم افتراضي يسمح بالتفاعـل              

 فمـن   ، هذا المصطلح ال يطلق بالضرورة في نظام الحقيقة اإلفتراضية فحسب          ،بين المشاركين 

 وكذلك ،ين في مكان ما ويمارسون نشاط معين بيئة تعاونيةالممكن إعتبار وجود مشاركين متعدد   

 فمن الممكن عمل نموذج لحالـة       ،الحال أيضا في إمكانية تواصل المستخدمين من مسافات بعيدة        

وتجربتها من قبل مستخدمين متعددين متواجدين في أماكن مختلفة عن طريق ) لبيئة معينة(معينة 

 وهذا ما يعطي مثال لعملية التعلم عن بعد افاقا جديـدة            ،فتراضيةالبيئة التعاونية لنظام الحقيقة اال    

 .مختلفة

 ويتم ذلـك    ،كما أصبح من الممكن ألكثر من مستخدم االشتراك في تجربة بيئة إفتراضية ما            

سـلكية أو   (عن طريق إتصال عدة أنظمة حاسوبية مع بعضها البعض عن طريق شبكة إتصال              

ذه الحالة من رؤية بعضهم البعض في الواقع االفتراضـي           ويتمكن المستخدمين في ه    ،)السلكية

 ويسمى التشارك   ،أي رمز الجسم في البيئة المفترضة     ) Avatar( عن طريق ما يسمى رؤية ال     

أو الواقع االفتراضي ) Shared virtual worlds(في هذه الحالة بالعوالم االفتراضية المشتركة 

 ).2009مصطفى، ). (Networked VR(المتصل شبكيا 

 الواقع االفتراضي انواع  4.2

او ثالثة عـوالم يسـتطيع نظـام الحقيقـة          (هناك ثالثة انواع من الحقيقة االفتراضية       

 )2006الجهني، ): (االفتراضية خلقها

 ضي يخلق حالة من التواجد المكتملواقع افترا .1

حسـاس  وفيه يتم ايهام المستخدم بانه موجود فعال في بيئة العـالم االفتراضـي دون اال      

 وال يرى المستخدم في هذه الحالـة       ،بوجود النظام او الحاسوب او حتى العالم الواقعي من حوله         

 اي ،سوى العالم االفتراضي الذي يقوم بمشاهدته والتحرك فيه واالحساس الكلي بكل ما يدور فيه
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يق اكثـر    ويتم ذلك عن طر    ،يشعر المستخدم بانه جزء من البيئة االفتراضية التي يقوم بتجربتها         

 ،االجهزة تطورا وتحقيقا لفكرة االنغماس الكلي للمستخدم في البيئـة االفتراضـية المعروضـة             

 واجهزة استشـعار    ، ونظام صوت ثالثي االبعاد    ،ستخدام نظام رؤيا شامل ومتطور ومحيطي     اك

 .متطورة

 واقع افتراضي محدود الوظيفة والمكان .2

المستخدم في هذه الحالة بمحاكاة خواص       ويقوم   ،يستخدم هذا النظام في اجهزة المحاكاة     

 او تأثير السـرعة    ، كتأثير الجاذبية او خواص جزيئيات المواد مثال       ،معينة ضمن الواقع الحقيقي   

 .العالية على بعض االجسام

 واقع افتراضي طرفي .3

 ممـا يحـد مـن       ،في هذه الحالة يتم استخدام الشاشات العادية لرؤية العالم االفتراضي         

 .جد الواقعي في العالم االفتراضيالشعور بالتوا

ويقوم العلماء حاليا بدراسة وتطوير نوع رابع من الواقع االفتراضي بحيث يقوم النظام             

 مما يقلل من مسؤولية     ، متجاوزا مخاطبة الحواس   ،في هذا النوع بمخاطبة عقل المستخدم مباشرة      

ة االدراك بشكل مباشر بـين       ويتم بذلك نقل عملي    ،الجسم في نقل ما تستشعره حواسه الى العقل       

النظام والعقل عن طريق اشارات كهربائية تكون مطابقة لالشارات العصبية التـي تنقـل مـا                

 .تستشعره حواس الجسم الى العقل لفهمها وتحليلها وبالتالي ادراكها وادراك العالم من حوله

 الواقع االفتراضيايجابيات وسلبيات نظام  5.2

 ، مستخدم فان لنظام الحقيقة االفتراضية سلبيات وايجابيـات        كما هو الحال في اي نظام     

 )2006الجهني، : (وسنبدأ اوال بذكر بعض ايجابيات هذا النظام والتي تتمثل بالتالي

 عن طريق تحقيق    ،شعور المستخدم بالتواجد الفعلي في العالم االفتراضي ومسؤوليته عنه         .1

 .االنغماس الكلي في بيئته االفتراضية
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 ،لمتمثل بقدرة المستخدم على التأثير على العالم االفتراضي وإمكانية التعامل معه          التفاعل ا  .2

أي التأثير المتبادل بين البيئة االفتراضية والمستخدم كما هو األمر في الواقع الحقيقي ولكن 

باألسلوب الذي يحدده المستخدم والذي إما أن يكون مشابها ألسلوب الحياة الحقيقية أو أن               

 .فيا لقوانين الطبيعة المحددة كقانون الجاذبية مثاليكون منا

إمكانية خلق أي بيئة في النظام مهما كانت خيالية أو صعبة التحقيق في الواقـع أو حتـى                .3

 .مستحيلة

تعد عملية المحاكاة عن طريق إستخدام النظام بديال ممتازا للتدريب الحقيقي علـى أرض               .4

لم والتكرار دون التورط بأية غرامات مادية أو         بحيث تعطي الفرصة للمتدرب بالتع     ،الواقع

 .خسائر محتملة في حالة حدوث أي خطأ في التجربة أو التدريب

تجنب االخطار المتوقع حدوثها في العالم الحقيقي وذلك في تجربـة الحـاالت المحفوفـة                .5

 . كالحاالت المتعلقة مثال بالمفاعالت النووية أو قيادة الطائرات،بالمخاطر

اس باألمان وقلة التكلفة يؤدي إلى تشجيع المستخدمين لتجربة نمـاذج مختلفـة             إن االحس  .6

 مما يؤدي الى تشجيعهم وحثهم على االبتكار عن طريق التجربة والخطأ وعـدم              ،ومتعددة

 .الخوف من أي مضاعفات

إلغاء مفهوم التلقي السلبي في عملية التعليم أو التدريب أو العرض مما يساعد في سـرعة                 .7

 .التعلمالفهم و

 وذلك ألن إنشاء النموذج المنشأ في العـالم االفتراضـي بقصـد       ،التوفير المادي والزمني   .8

 .  ويتطلب وقتا أكبر،التجربة في العالم الواقعي سيكون أكثر كلفةً

 )2006الجهني، : (أما سلبيات النظام فنذكر منها

 .تكلفته المرتفعة وذلك ل،محدودية إستخدام النظام على فئات معينة في الوقت الحالي .1
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 وإنما يكون التأثير فقط على حواس البصـر         ،عدم تأثير النظام على جميع حواس االنسان       .2

بالرغم من أنها كافية حتى االن لتحقيق درجة من االنغماس الكلي فـي             . والسمع واللمس 

 .البيئة المجربة

  تطبيقات الواقع االفتراضي6.2

 ، القدرة على تجربة أمور كانت بعيدة المنال       باستخدام الواقع االفتراضي أصبح لالنسان    

 فقد أصبح بإمكان رواد الفضاء التدرب على رحالتهم الفضائية ضـمن            ،أو ذات تكاليف باهظة   

 ويمكنهم أيضا من وضع سيناريوهات ،ظروف أقرب ما تكون للحقيقة عن طريق إستخدام النظام

لى التطبيقات المتعـددة لعلـم الحقيقـة     هذا باإلضافة ا،متعددة لما قد يواجههم في تلك الرحالت   

 )Sherman and Craig، 2002 (: ونذكر منها ما يلي،االفتراضية في شتى المجاالت

 .التدريب •

 .التعليم والتعلم عن بعد •

 .األمور العسكرية •

 .ندسة واالنشاءاله •

 .التخطيط الحضري واالقليمي والتصميم الحضري •

 .التصميم المعماري •

 الطب •

 .التجارة والمبيعات والتسويق •

 .االظهار العلمي للمعلومات •

 .الترفيه •
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 .المشاركة التفاعلية االفتراضية •

 حاالت دراسية لتطبيقات الواقع االفتراضي في فلسطين 7.2

الم بشكل عام وفي فلسطين تحديدا على نظـام الواقـع           تم تطبيق مشاريع متعددة في الع     

االفتراضي او انظمة شبيهة وذلك لخدمة البيئة العمرانية فيها، سواء أكانـت هـذه المشـاريع                

للتسهيل من عملية التنقل أو لوضع سيناريوهات لمواقع اثرية أو لمدن قديمـة وعريقـة لفهـم                 

تفق عليهـا مـن قبـل علمـاء التـاريخ           وتوضيح التطور التاريخي لها ضمن أسس تاريخية أ       

 ؛وإستخلصت من مدوناتهم، وفي جميع المشاريع تم إستخدام نظام الواقع االفتراضـي لهـدفين             

االول هو بناء بيئة افتراضية مفهومة لمنطقة معينة بشكل يحاكي الوقائع االثريـة المكتوبـة او                

صحاب القـرار وللمسـتخدمين     المخططات والدالئل المتواجدة، والثاني هو توضيح المشاريع أل       

وللمجتمع على حد سواء، ومن أهم المبادئ التي بنيت عليها عملية إستخدام النظام هى القيـاس،        

إذ أنه تم استخالص رأي الجمهور في المشروع المطبق عليه النظام قبل وبعد عرضه بتقنيـات                

هم وكانت النتائج مذهلة،    الواقع االفتراضي وتم قياس مدى تفاعل الناس وإختالف ارائهم وقرارات         

 .وسيتم توضيح ذلك فيما بعد

بناء قصر هشام بن عبدالملك بناء على تصور عـالم األثـار روبـرت              مشروع إعادة    1.7.2

 هاملتون باستخدام تكنولوجيا الواقع االفتراضي

 كيلو متر إلى الشمال     5قصر هشام بن عبد الملك في مدينة أريحا الفلسطينية، على بعد            

ي منتصف منطقة صحراوية، كان القصر الذي شيده الخليفة األموي هشام بن عبد الملك              منها وف 

ميالدية مقرا للدولة األموية العربية التي حكمت قديما امبراطورية تمتد من           ) 743– 724(سنة  

الهند إلى فرنسا، وكما هو الحال مع معظم الخلفاء العرب فقد فضل الخليفة هشام بن عبد الملك                 

بلديـة   (.صحراء على حياة المدينة في العاصمة دمشق التي كانت مركزا للدولة االموية           حرية ال 

 )2012اريحا، 

أما عن القصر فهو عبارة عن مجموعة من األبنية وأحواض االسـتحمام والجوامـع               

والقاعات الكبيرة، و يتكون القصر من مجموعة من البنايات و الحمامات و الجوامع و قاعـات                
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مدة األثرية، وتعتبر الفسيفساء والزخارف والحلي من األمثلة الرائعة للفن والعمـارة            مليئة باألع 

اإلسالمية القديمة والتي حافظت على حالتها بالرغم من الزلزال العنيف الذي ضـرب المنطقـة           

ودمر األبنية في القصر قبل أن تكتمل حسب ما يقول خبراء التاريخ وعلماء االثار، وقد حفظت                

وبقـي   والرسومات الرائعة الموجودة في القصر بفعل األتربة واألنقاض المتراكمـة،            الفسيفساء

 حين بدأت الحفريات األثريـة، ثـم        1933القصر على هذا الوضع أي بمثابة أنقاض حتى عام          

 بالكشف عن البقايـا     1961-1957قامت وزارة اآلثار األردنية و على مدى خمسة أعوام من           

 اكتشاف بيوت العمال    1958– 1957ن الحفريات التي جرت ما بين       لهذا القصر، ونتج ايضا ع    

الذين قاموا ببناء القصر، وتعود هذه االكتشافات إلى الفترة بين القرن الثامن و والثـاني عشـر                 

 )2012بلدية اريحا، . (ميالدي

 

 )2012الباحث، . (بقايا قصر هشام بن عبد الملك في مدينة اريحا في فلسطين): 3(شكل 

د أول عمليات التنقيب األثرية في قصر هشام إلى ثالثينات القرن الماضي من قبـل               تعو

عالم اآلثار البريطاني روبرت هاملتون، خالل االنتداب البريطاني على فلسـطين، وقـد قـدم               



 24

هاملتون رؤية متكاملة عن القصر سميت فيما بعد برؤية هاملتون، وقد قام خبراء ومهندسين من               

بيرزيت في فلسطين بمساعدة خبراء في تقنية الواقع االفتراضي بتنفيذ رؤيـة            كلية الهندسة في    

هاملتون على نموذج بيئي افتراضي ضمن النظام المتوفر في الجامعة، وذلك بتمويل من البنـك               

الدولي والممثلية االوروبية ومن خالل وحدة الجودة والنوعية في وزارة التربية والتعليم العالي،             

ر المشروع أن الهدف من وراء المشروع تطوير المستوى األكاديمي والعلمي في            وقال نائب مدي  

المشاريع األثرية وخاصة لطلبة الهندسة إذ أن هذا المشروع في تكنولوجيا الواقع اإلفتراضـي              

يفتح اآلفاق في مجال عمل الواقع اإلفتراضي ورفع المستوى األكاديمي وإجراء تصورات ألي             

ئم البيئة واإلنسان في فلسطين، وأشار إلى أن خلق واقع إفتراضي لقصر            تصميمات مستقبلية تال  

هشام سيجنب المشاكل والمعيقات التي تؤثر على البيئـة إليجـاد الحلـول المالئمـة ألفضـل                 

التصورات من أجل إعادة بناءه إذ أن عمليات الحفاظ على التراث هي إحدى التطبيقات المهمـة         

ث تساعد على توثيق وعرض ودراسة وفهـم مواقـع التـراث            في مجال الواقع االفتراضي حي    

الحضاري من خالل تفوقها على الوسائل التقليدية في االظهار والعرض، وقد أختير قصر هشام              

بن عبد الملك ألنه يعتبر من أهم مواقع التراث الحضاري في فلسطين وليكون المثال األول في                

 .مجال مشاريع حماية التراث الفلسطيني

وقد عرضت كلية الهندسة المشروع في جامعـة بيرزيـت فـي مسـرح الواقـع                هذا  

 باستخدام تكنولوجيـا    2010 تشرين األول    27االفتراضي في مبنى الكلية يوم األربعاء الموافق        

الواقع االفتراضي وبحضور عدد من مسؤولي الجامعة ورئيس بلدية مدينة رام اهللا الفلسطينية و              

، وقد القى المشروع ترحيبا     والبلديات والوزارات، وعدد من المهتمين    مسؤولين في دائرة اآلثار     

 )2010جامعة بيرزيت، . (قويا لدى عرضه ضمن هذا النظام لمدى توضيحه لرؤوية هاملتون

 المشروع نتائج

تفوق المشروع في بنيته االفتراضية بشكل كبير على الوصف المكتوب نصيا في رؤية             

م الوصول إليها في البيئة االفتراضية لم توضحها الرؤيـا بهـذه            هاملتون إذ أن هناك تفاصيل ت     

الدقة، إذ أن الكثير من زوار القصر كانو ينظرون الى قصر هشام على أنه كومة من األحجار،                 
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وبعد رؤية البيئة االفتراضية للمشروع أصبح الكثير منهم يفهمون كل جزء من اجزائه وكـأنهم               

شروع على أرض الواقع بعد رؤيته وفهمه عن طريق البيئـة          خبراء اثار وأصبح التجول في الم     

االفتراضية أمرا ممتعا ومفيدا ولم يعد مجرد تجول بين كومة من األحجار كما كان من قبل، إذ                 

أن العرض يوضح تفاصيل ال يعرفها الزائر وال يمكن شرحها كتابيـا، فمـثال موقـع النجمـة          

 وهو أعلى الطابق الثـاني للقصـر، وعـرض          األصلي المعروضة على األرض والمعاد بنائها     

أرضيات فسيفساء مطمورة في الموقع وغير مكشوفة حتى االن حسب رؤية هاملتون وذلك لعدم              

توفر الدعم المادي لعمليات التنقيب، علما بأن وزارة السياحة واالثار الفلسطينية كلفـت نفـس               

اذج افتراضية لمشاريع أثريـة فـي       الجهة التي قامت بإنجار البيئة االفتراضية للقصر بعمل نم        

فلسطين لتحقيق نفس األهداف الترويجية والتوضيحية والتثقيفية ولتدوين تاريخ األمـاكن تلـك             

 )2012حبش، . (المواقع االثرية خوفا من التزوير

للعالم االفتراضي للمشروع، كما تم ارفاق رابط الفيديو الخاص بعرض          ) 4(الشكل رقم   

لواقع االفتراضي في جامعة بيرزيت تحت العنوان التـالي مـن شـبكة             المشروع في استوديو ا   

 ).com.vimeo://http/43809452(االنترنت 

 

 البيئة االفتراضية لقصر هشام): 4(شكل 
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   مشروع اعادة بناء بلدة بيرزيت القديمة2.7.2

 مدينة القدس، وهي من ضواحي مدينـة رام اهللا          كم شمال 25تقع بلدة بيرزيت على بعد      

ويصل إليها طريقان األول يأتي من الجنوب الغربي من مدينة رام اهللا والثاني يتصل بطريـق                

م عن سطح البحر وتتبع لبلدية بيرزيت عشرة قرى أكبرها قريـة            775 نابلس، وترتفع    –القدس  

 14100نم ومساحتها الكلية حـوالي       دو 1500ترمسعيا وتبلغ مساحة بيرزيت العمرانية حوالي       

تحيط بها أراضي قرى عين سينا، وعطارة، وبرهام، وكوبر، وأبو شخيدم، والمزرعـة             ودونم  

 .القبلية، أبو قش

 

 )2001مركز بحوث االراضي واخرين، . (موقع بيرزيت بالنسبة لمدينة رام اهللا): 1(خارطة 

الجامعات الفلسطينة وقد ساهمت هذه وتضم البلدة جامعة بيرزيت التي تعتبر من كبريات 

الجامعة في ازدهار الحركة العمرانية والثقافية والتعليمية في البلدة، وقد تأسست كلية بيرزيـت              
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م وكانت النواة لجامعة بيرزيت الحالية، ويوجد في بيرزيت آثارمن العهد           1924الوطنية في عام    

) 5(مي والصليبي، ويظهر في الشكل رقم       البرونزي، والحديدي، والروماني والبيزنطي، واإلسال    

المركـز الفلسـطيني    . (احد المباني المتهدمة والتي تعتبر دليال على ارث المنطقـة التـاريخي           

 )2012لالعالم، 

 

 

 

 

 

 

 
 )2012الباحث، . (صورة الحد مباني بيرزيت التاريخية المتهدمة): 5(شكل 

امت جامعة بيرزيت أيضا بالتعاون     نظرا لتنوع عصور التاريخ األثري في المنطقة فقد ق        

مع الجامعة النرويجية للعلوم الحياتية بتطبيق نظام الواقع االفتراضي على أماكن أثرية في القرية 

 باعادة بناء مواقع أثرية فلسطينية وكان إعادة بناء         2007القديمة، حيث قامت الجامعتين في عام       

وع هو توثيق الحق الفلسطيني فـي منطقـة         بيرزيت القديمة أول مشاريعها، والهدف من المشر      

بيرزيت ودراسة تاريخ المنطقة والطابع المعماري لها ونقل تجربة التنقل في المنطقة إفتراضـيا    

إلى من ال يستطيع الوصول اليها، ويمكن مشاهدة روابط الفيديو االفتراضـي الخـاص بهـذا                

 : المشروع على الرابط التالي
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bf_prev=GKQ&feature0aQat3ay=watch?v/com.youtube.www://http

AFF91BE176B535F5PL=&list    يوضح البيئة االفتراضية للمشـروع     ) 6(والشكل رقم

حسان، . (ط االلكتروني المذكور  عن طريق صورة تم إالتقاطها من الفيديو المعروض على الراب         

2007( 

 
 )2007حسان، . (البيئة االفتراضية لبلدة بيرزيت القديمة: )6(شكل 

 )تل السلطان(مشروع اعادة بناء أريحا القديمة  3.7.2

 2يعتبر تل السلطان أقدم منطقة في أريحا ويقع على سفح تلة تشرف عليه علـى بعـد                  

ي من مدينة أريحا، اذ أظهرت االستكشافات األثرية التي قام          كيلو متر إلى الجانب الشمالي الغرب     

 سنة قبل الميالد، وتحدد 9000كينيون وجود مستوطنات تعود إلى . بها عالم اآلثار البريطاني ك 

 حضارة  23هذه الفترة فترة االنتقال من البداوة إلى االستقرار الزراعي، ويعتقد بوجود بقايا لـ              

ذا الموقع، وهناك العديد من الهياكل القديمة الواضحة في الموقـع مـن       قديمة قامت بالبناء في ه    

ضمنها أقدم نظام درج في العالم، أقدم حائط وأقدم برج دائري للدفاع في العالم حيث يعود إلـى                  
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 سنة قبل الميالد وهو موجود في وسط الموقع، ومن شأن هذه االكتشافات أن تجعل مـن                 7000

نة في التاريخ، وتعود آخر ساللة قامت باالستيطان في هذا الموقع           مدينة أريحا أول مدينة محص    

. يوضح انقاض تل السـلطان    ) 7(والشكل رقم   . إلى العصر البيزنطي والعصر اإلسالمي األول     

 )2012بلدية اريحا، (

 

 )2008الموسوعة الحرة، . (انقاض تل السطان في مدينة اريحا في فلسطين): 7(شكل 

 :اضية للوقعاهمية عمل بيئة افتر

تعتبر مشاركة ومساهمة مدينة أريحا في الحضارة اإلنسانية فريدة من نوعها، فهي تعتبر 

السباقة في مجاالت عدة منها تدجين الحيوانات والزراعة المنظمة وكـذلك إختـراع صـناعة               

 سنة من فترة الميزوبوتاميا وفتـرة       1000الفخار، هذه التطورات في المجتمع القديم جرت قبل         

طور مصر القديمة، إذ أن األسوار واألبراج في أريحا قد سبقت األهرامات في مصر بحـوالي            ت

 سنة، وتعود شهرة مدينة أريحا أيضاً بكونها دمرت من قبل القبائل اإلسرائيلية الغازية في 4000

لى أي  قبل الميالد كما هو مدون في العهد القديم، علما بأن التنقيبات األثرية لم تشر إ          1200سنة  

دليل حول هذه القصة، وفي الجهة المقابلة للتل يقع نبع عين السلطان حيث وفرة المياه إذ يعتبر                 

 )2012بلدية اريحا، . (من أهم ينابيع أريحا
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وألهمية هذا الموقع وطبيعته غير المفهومة بالكامل لمن يزور المكان من الزوار قامت             

بتقنية العرض السينيمائي وتوفيره فـي الموقـع      وزارة السياحة في أريحا بعمل نوذج إفتراضي        

بقاعتين سينيمائيتين منفصلتين وذلك لعدم إمكانية توفير مسرح واقع افتراضي بسبب قلة الـدعم              

 17المادي، ويقوم الزائر بعد إنجاز هذا العمل بمشاهدة فلم واقعي إفتراضي عن المكان ولمـدة                

يئة إفتراضية عن تل السلطان زاد من نسبة االقبال         دقيقة قبل التجول فيه، كما أن توفير رؤية لب        

السياحي بنسبة كبيرة حيث أن تعطل عرض الفلم الموضح للبيئة االفتراضية من شأنه أن يعطل               

وذلك ألن الزائر يستطيع من خالله قـراءة المكـان          % 90االقبال السياحي على المكان بنسبة      

ن طريق اللوحـات االرشـادية والنشـرات        والزمان بتفاصيلهما، األمر الذي يصعب قرائته ع      

العلمية، ففي تل السلطان يجب ان يمتلك الزائر خبرة علمية تاريخية عالية عنه ليفهمه من غير                

رؤية العرض االفتراضي وهذا غير متوفر لدى أغلب الزوار، إذ أن الفلم يبين تـاريخ المكـان             

فية تطويرهما في ذلك الوقـت وعالقـة        وطبقاته األثرية المختلفة وعملية التدجين والزراعة وكي      

المكان بما حوله ويبين أيضا أولى عمليات الهجرة منه و خروج السكان االصليين الـى مدينـة                

أريحا الحالية والحروب التي حصلت فيه، كما يتم عرض بقايا أثرية منهوبة ومعروضة حاليـا               

يها عمليات التنقيب فـي تـل       في متاحف عالمية مختلفة كبقايا العظام والجماجم التي عثرت عل         

 )2012حمدان، . (السلطان وعرض عملية الدفن بفصل الرأس عن الجسد

 نتائج المشروع

ساهم ادراج الواقع االفتراضي على المواقع االثريـة الفلسـطينية والبيئـة العمرانيـة              

جمهـور  التاريخية لمدينة أريحا في فهم الواقع التاريخي لها، ولنجاح األمر وتقبله مـن قبـل ال               

والسياح والجهات المسؤولة والممولة فان وزارة السياحة االن بصدد عمل نمـاذج إفتراضـية              

لمواقع أثرية أخرى في فلسطين كما ذكر مدير دائرة سياحة مدينة أريحا، ومن المشاريع التي بدأ   

العمل عليها مشروع عمل بيئة إفتراضية لمدينة سبسطية األثرية غرب مدينة نابلس ومشـروع              

 .إنشاء بيئة إفتراضية لموقع أثري في تل بالطة شرقي مدينة نابلس
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يتبين من دراسة نظام الواقع االفتراضي ومجاالت إستخدامه وتطبيقـه علـى حـاالت               

دراسية كالتي تم التطرق إليها في فلسطين مدى أهمية النظام وإمكانية االستفادة منه عند تطبيقه               

اتية أم تاريخية أم صناعية، هذا في مجال التطوير البنياني على مشاريع حيوية سواءا أكانت خدم   

والبيئة العمرانية والسياحية لمنطقة ما، وبناءا على التجارب الناجحة للنظام فسيتم إستخدامه في             

هذه الدراسة وتطبيقه على مشاريع تخص البيئة العمرانية في فلسطين وباألخص في مدينة نابلس    

خدامه سابقا، وفي الفصول التالية سيتم دراسة مشكلة عمرانية تعـاني     بطريقة مختلفة عما تم إست    

منها مدينة نابلس متمثلة بواقع األدراج الجبلية فيها والتنقل عليها وتراكم المباني حولها وصعوبة              

وصول سكان تلك المباني إليها نظرا لالنحدار الشديد لألدراج ومسافاتها الطويلة وكثرة عددها،             

دام نظام الواقع االفتراضي لعمل حلول لهذه المشكلة وعرضها على أصحاب القرار ثم سيتم إستخ

والجمهور عن طريق ورشة عمل ودراسة وقياس تقبلهم للحلول قبل إسـتخدام نظـام الواقـع                

 وذلك بغية دراسة إمكانية االعتماد عليه الحقا في دراسـة وتحليـل وتقـديم         ،االفتراضي وبعده 

 .ص البيئة العمرانية في فلسطينمشاريع تطويرية أخرى تخ
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 الفصل الثالث

 حاالت دراسية 
 لمدناللتنقل بين مستويات مختلفة في 
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 الفصل الثالث

 لمدناحاالت دراسية للتنقل بين مستويات مختلفة في 

  مقدمة1.3

في الفصل السابق تم استعراض نظام الواقع االفتراضي وتم عرض مشاريع فلسـطينية             

افتراضية باستخدام النظام والقت نجاحا كبيرا في تطوير الدراسـات المتعلقـة            طبقت لها بيئات    

بالمشاريع المذكورة، كما ونجحت بتحقيق اهداف اقتصادية وثقافية وسياحية كل حسب تطلعاته،            

وفي سعي الدراسة لحل مشكلة التنقل عبر االدراج في مدينة نابلس بما يخدم المصلحة العامـة                

طيط والتصميم العمراني وشكل المدينة وتـأثير الحلـول المقترحـة عليهـا             فيها من ناحية التخ   

اجتماعيا واقتصادية وسياحيا فان هذا الفصل يقوم باستعراض حلول تم تنفيذها في مدن تشبه في               

تضاريسها مدينة نابلس الجبلية وتحتوي على احياء جبلية قامت بلدياتها بايجاد حلـول لمشـكلة               

 .ي المدينة بما يعتبر تنقال بين مستويات مختلفة في المدينةالتنقل بينها وبين باق
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 ليا مدينة كومو في ايطا2.3

 

 )2012خرائط جوجل، . (موقع مدينة كومو بالنسبة اليطاليا): 2(خارطة 

 كيلومتراً شمالي   40تقع مدينة كومو شمالي إيطاليا على الحدود السويسرية على مسافة           

 متراً فـوق مسـتوى      200لجنوبية لبحيرة كومو التي يبلغ إرتفاعها       مدينة ميالنو وعلى النهاية ا    

، والنسيج العمراني للمدينة يحيط ببحيرة كومو الممتدة مـا          )2(سطح البحر حسب الخارطة رقم      

بين إيطاليا وسويسرا، وتعتير المدينة والمنطقة ككل من أهم المناطق السـياحية الطبيعيـة فـي        

ة بحيرات مثل بوسيسيو الى الشـرق والعديـد مـن البحيـرات     إيطاليا حيث تحيط بالمنطقة عد  

الموسـوعة  . ( نسـمة  85000  ما يقارب  2010والقرى، و قد بلغ عدد سكان المدينة في العام          

 )2012الحرة، 
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 )Nicolago، 2008(ايطاليا / مدينة كومو): 8(شكل 

متدة فيهـا تتخلـل     تأخذ المدينة طابعا جبليا من ناحية طوبوغرافيتها، إذ أن البحيرة الم          

 حيـث  )Monte boletto(بوليتو سلسلة من الجبال على الجانبين، ومن أعلى الجبال فيها جبل 

، وعلى قمته مباني سكنية وأخـرى فندقيـة         1 متراً فوق مستوى سطح البحر     716يبلغ إرتفاعه   

جبل المذكور  والعديد من المطاعم والمقاهي، ونظرا ألهمية المدينة سياحياً، ولألرتفاع الشاهق لل          

واألطاللة المميزة من على قمته، ولخدمة السياح والسكان األصليين القاطنين أعلى الجبل فـي              

 فقد عمدت البلديـة علـى إنشـاء     نسمة،1800 وهي قرية يبلغ عدد سكانها   )brunate(منطقة  

ت ، وهي عربا)2012الموسوعة الحرة، (لربط القرية في المدينة ) Cable car(مركبات سلكية 

تتحرك على سفحة الجبل المنحدرة جدا على سكة حديدة وتشدها كوابل وتندفع بمحركات تعمـل          

، Funicolare per Brunateبالطاقة الكهربائية، ويسمى نظام المواصالت المذكور في المدينة 

 ).3(كما هو موضح في الخارطة رقم 
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 )2011، خرائط جوجل. (منطقة بروناتا ومركز المدينة ومسار العربات): 3(خارطة 

وبفـرق  % 46 متراً وبنسبة ميالن     1074يبلغ طول المنحدر الذي تتحرك عليه العربة        

ولتقليل شدة اإلنحدار عمل المصممون علـى إيجـاد    ،)Nicolago, 2008( متراً 493منسوب 

مسار مائل وليس عموديا للناظر إلى الواجهة الجبلية، وبالرغم من أن طول المسـار المترتـب                

 ذلك أصبح أطول إال أن المشروع أصبح أكثر نجاحا ألن األهمية تكمن في تقليل اإلنحدار                على

 .يوضحان مسار النظام وسكته) 10(ورقم ) 9(على حساب طول المسار، والشكلين رقم 
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 )2011الباحث،  (Funicolare per Brunateنظام ): 9(شكل 

 

 )2011الباحث، (ه العربات السكة الحديدة للمسار الذي تتحرك علي): 10(شكل 
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يبدأ المسار في أسفل الجبل من محطة ومنطقة إنتظار للركاب وكشك لبيع التذاكر كمـا               

، علما بأن التذكرة تباع بسعر زهيد مقارنة بأسعار المواصـالت           )11(يوضح في الصورة رقم     

 الجبـل  في إيطاليا وقياسا بمستوى الدخل هناك، كما وينتهي المسار بمحطة أخرى فـي أعلـى            

ويحيط بها العديد من المطاعم والمقاهي ومحالت بيع المستلزمات اليومية للحياة كمحالت البقالة             

 300مثالً، ويبدأ المسار من نقطة قريبة من محطة الحافالت الرئيسية للمدينة بمسافة ال تتجاوز               

ريع االسـتثمارية  متراً، وينتهي أيضا في منطقة متوسطة للمباني السكنية، وقد تمت إضافة المشا 

تظهـر  ) 12(فيما بعد لخدمة السكان والسياح، والصورة رقم         كالمطاعم وغيرها حول المحطات   

 .فيها المحطة العلوية للنظام

 

 )2011الباحث،  (نظامالمحطة السفلية لل): 11(شكل 
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 )2011الباحث، (المحطة العلوية للعربة ): 12(شكل 

 راكبا، ومدة الرحلة ذهابـا أو       30هما لما يقارب    يتكون النظام من عربتين تتسع كل من      

، وهناك أماكن تزدوج فيها سكة الحديد لخروج إحدى المركبيتن       1إيابا هي سبعة دقائق لكل عربة     

عن المسار عند نقطة اإللتقاء أثناء تحرك االولى نزوالً والثانية صعوداً، وبالنظر لهذه األرقـام               

ي حل مشكلة المواصالت في هذه المنطقـة مـن المدينـة    فإنه من الواضح مدى فعالية النظام ف      

وبطريقة جذابة سياحياً، فقد أصبح النظام فيما بعد معلما من معالم المدينة ويقوم السياح بتجربته               
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 مترا بمسافة ال تزيد عن      500عادة عند زيارتهم للمدينة، فليس من المألوف صعود ما يقارب ال          

ة القليلة، حيث أن الوصول إلى قمة الجبل المذكور يتطلـب            مترا فقط وبهذه المدة الزمني     1100

 10ركوب المواصالت كالسيارات أو الحافالت بتكلفة كبيرة ولمسـافة إلتفافيـة ال تقـل عـن                 

 . كيلومتر

بسبب شدة إنحدار المسار فإن العربات كما هو مبين في الصـورة السـابقة صـممت                

فقية متدرجة تصـل بينهـا أدراج داخليـة، و          بارضية مائلة بزاوية ميالن المسار وبأرضيات أ      

أستخدم الزجاج بكثرة في العربة على الجوانب كما أن المقدمة والمؤخرة تتكون بمعظمها مـن               

واجهات زجاجية لتمكين المستخدم من االستمتاع بالمناظر الجذابة أثناء تنقله مما أضفى علـى              

دى إهتمام المستخدمين وخاصة الجـدد      النظام طابعاً مميزاً، فبتجربة شخصية للنظام الحظت م       

للركوب في مقدمة العربة لمشاهدة منظر المدينة وما حولها أثناء التنقل، ومن المالحظ ) كالسياح(

أيضا االهتمام بالشكل األنيق للمركبة وباأللوان المميزة المستخدمة لها، هـذا باإلضـافة إلـى               

لمناسب مما يضفي عليـه طابعـاً جماليـاً         اإلهتمام بتصميم المحطات الخاصة بالنظام بالشكل ا      

 .وجذاباً

 
 )2011الباحث، (شكل العربة ): 13(شكل 
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  مدينة ميدلين في كولومبيا 3.3

تعتبر مدينة ميدلين عاصمة والية أنتيوكويا في الشمال الغربي لكولومبيا والتي تضم ما             

يد من البحيـرات واألنهـار       تجمعا سكانيا ما بين قرية ومدينة وبلدة، ويتخللها العد         125يقارب  

 )Brandon, 2009. (والغابات

 
 )2011الموسوعة الحرة، ). (باللون االحمر(كولومبيا وتظهر فيها والية انتيوكويا ): 4(خارطة 

 مـا يقـارب   2011بلغ عدد سكانها في العام    تعتبر المدينة ثاني أكبر مدن كولومبيا، إذ        

، فان تضاريس المدينة تتنوع ما بين الجبلي        )33 ( مليون نسمة، وكما يظهر في الشكل رقم       3.5

ولهذا فانها محاطة بالعديد مـن  ) Aburra Valley(والسهلي، اذ تقع المدينة على وادي ابورا 

 ،المرتفعات الجبلية التي تعتبر معظمها تجمعات لالحياء السكانية المتخلفة والفقيرة في المدينـة            
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على جبـل سـانتا انّـا    ) Santo Domingo(نجو واكبر هذه التجمعات هو تجمع سانت دومي

)Santa Anna(، و يعاني سكان هذه المناطق من صعوبة وصولهم الى مركز المدينة وبالتالي 

الى نظام المترو الخاص في المدينة والذي يعتبر شبكة المواصالت االكبر فيها للتنقل مـا بـين                 

 معظم هذه المناطق تقع على ارض حادة        المناطق المختلفة في المدينة لكسب لقمة العيش، اذ ان        

الميل بشكل ال يسمح حتى لشبكة الطرق وبالتالي للباصات والسيارات للوصول اليها مما كـان               

يرغم بعض السكان في المناطق العليا على التحرك بواسطة االدراج وطرق المشاة المنحدرة جدا 

يوضح ) 14(ت، والصورة رقم    لما يقارب الساعتان والنصف للوصول الى اقرب نقطة مواصال        

 )Dale; 2011 ,Eleanor & Smith, 2010. (المدينة

ولخدمة سكان المنطقة والتسهيل عليهم اثناء التنقل من جهة ولخدمة المدينة سياحيا مـن              

جهة اخرى، فقد تم انشاء نظام تنقل غير عادي ليعتبر شبكة مواصالت ثانوي في المدينة بتكلفة                

د على السيارات والباصات، ويعتبر هذا النظام االن من اهم ما يميز المدينة اقل من النظام المعتم 

 .سياحيا

 
 )Hawkins, 2010(مدينة ميدلين في كولومبيا، منظر من تلة سانتا انّا ): 14(شكل 
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مجاورة سانت دومينجو الجبلية يتخللها بالطبع العديد مـن االدراج المزدحمـة عـادة              

 غير الئقة وغير امنة نظرا للحالة االقتصادية لسكان المنطقة، وتعـد            بالسكان والتي تعتبر بحالة   

مشكلة االدراج في المنطقة من اهم المشاكل التي يعاني منها السكان اثناء التنقل من والى مركز                

حالـة  ) 15(المدينة والمناطق التي تحتوي على الخدمات االساسية فيها، اذ يظهر بالصورة رقم             

 .تها واكتظاظ المباني حولهااالدراج فيها وطبيع

 

 )Aristizabl, 2011(االدراج الجبلية في مدينة ميدلين ): 15(شكل 

ولذلك تم انشاء نظامين مختلفين في المدينة لخدمة السكان في المناطق الجبليـة وسـيتم             
 .التطرق لهما فيما يلي

 في ميدلين) التلفريك(ات المعلقة  نظام المركب1.3.3

 Line K، ويضم ثالثة خطوط هي )تلفريك( مركبات معلقة على كوابل يتكون النظام من 

Line J  Line L, تحت مسمى خطوط ارفي)Cable Arvi(  ويتعبر النظام جزءا من نظـام ،
وفيما يلي ملخص عن الخطوط الثالثـة   المترو في المدينة وتديره نفس الجهة التي تدير المترو،

 )Dale, 2010: (المكونة للنظام

، طول  2006هو الخط االول الذي تم انشاءه في النظام وتم افتتاحه في العام             ): K(الخط   •

 محطات هي أسيفيدو، اندالوسيا، بوبيوالر وسانتو دومينجو،        4 كيلو متر ويضم     1.8الخط  
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توضح مسار الخـط، كمـا      ) 5( مليون دوالر، والخارطة رقم      26وبلغت كلفته ما يقارب     

محطة االولى بالمنطقة ما حولها ونقاط تركيب االعمدة        عالقة ال ) 16(توضح الصورة رقم    

 .الحاملة للكوابل

 

 )2012خرائط جوج، ). (Cable Arvi(لنظام كيبل ارفي ) K(الخط ): 5(خارطة 

 

 )Campion، 2008( .وعالقته بالمنطقة) K(بداية الخط ): 16(شكل 
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ل السكان والسياح تـم     بعد نجاح الخط االول واالستحسان الذي حظي به من قب         ): J(الخط   •

 كيلـو متـرا    2.7، طول الخـط هـو       2008انشاء الخط الثاني الذي تم افتتاحه في العام         

، فاليجويلوس و ال اورورا، وقد      XXIII محطات هي سان خافيير، خوان       4ويحتوي على   

 )Campion، 2008.( مليون دوالر45بلغت تكلفة الخط ما يقارب 

 25000، ويستطيع نقل ما يقارب )The Comuna 13 line(ويسمى هذا الخط ايضا 

 دقيقة فقط، كما ويحتوي هذا الخط 11راكب في الساعة في رحالت متتالية تطول كل منها لفترة 

 كيلومتر في الساعة، علمـا      16 عربة تتسع كل منها لثمانية اشخاص وتتحرك بسرعة          90على  

حتى االخيرة اذ ان الكثير منهم      بان الركاب ليس من الضروري ان يتنقلون من المحطة االولى           

 .ممن يتنقلون ما بين محطتين او ثالثة في اغلب االوقات وباالتجاهين

، ويعتبر الرابط االساسي )سان خافيير(يرتبط النظام في االسفل بمحطة المترو االرضي        

 حاليا لوصول السكان الى المحطة وبالتالي الى مناطق عملهم اليومية ويجنبهم ايضا من صعود             

  )Campion, 2008. ( درجة يوميا600ونزول ما يقارب 

 مليون دوالر العادة تشكيل الخط، اذ سـيتم         361وستنفق بلدية ميدلين الحقا ما يقارب       

االخد باالعتبار الفوائد التي نتجت بالفعل عنه، اذ تم بناء مكتبات جديدة حديثة، حدائق عامـة،                

العديد من المدارس الحكومية في ذلك القطاع من        مجمعات رياضية ومرافق طبية كما وتم تجديد        

 )Campion, 2008. (المدينة والذي يخدمه هذا الخط من النظام

هذا الخط لم ينشأ لخدمة السكان الفقراء وانما تم توجيهه لخدمة السـياح فـي               ): L(الخط   •

 المدينة اذ يربط المدينة حديقة مرتفعة تسمى حديقة ارفي وتضم الحديقـة مكتبـة تسـمى               

، ويدفع الركاب دوالر امريكي واحد زيادة على اجرة الركوب في الخطين            )مكتبة ايسبانا (

 .توضح الخط والحديقة والمكتبة) 17(السابقين عند الركوب في هذا الخط، والصورة رقم 
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 )Noguero, 2008. (، و حديقة ارفي المرتفعة ومكتبة ايسبانا)L(الخط ): 17(شكل 

عشوائي للبناء في التجمعات السكانية في المنطقة اال ان محطـات           وبالرغم من النظام ال   

النظام تم تمييزها وانشائها بطريقة عصرية لتكون عنصرا جماليا في المنطقة كما هو موضح في 

 ).19(والشكل ) 18(الشكل 

 

 )Noguero, 2008. (احدى محطات النظام): 18(شكل 
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 )Zid, 2006. (احدى محطات النظام): 19(شكل 

حظي النظام بترحيب سكان مدن اخرى من الفقراء ممن يقطنـون التجمعـات الجبليـة     

الفقيرة في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية ومدينة كاراكاس في فنزويال، اذ يعاني الماليين منهم 

المشكلة ذاتها، علما بان النظام بتكنولوجيا فرنسية وبتكاليف قليلة جدا مقارنة باهميته وحيويتـه              

 )Campion, 2008. (والفائدة الكبيرة التي يقدمها

 االحياء الجبلية في مدينة ميدلين نظام ادراج كهربائية خارجية في 2.3.3

بالرغم من نجاح النظام السابق وحله لمشكلة اعداد هائلة من الناس في االحياء الجبليـة               

في بعض االماكن لم تـزل  وخاصة الفقيرة منها ممن ال يمتلكون سيارات خاصة اال ان المشكلة          

قائمة حتى استخدام النظام الثاني، ففي بعض االحياء تقع الكثير من البيوت حول ادراج جبليـة                

لها، او ان اقرب نقطـة      ) المترو المعلق (ضيقة وفي اماكن لم يكن من الممكن وصول التلفريك          

ل ادراج كهربائية تتخلل    يصل اليها تظل بعيدة عن الكثير من البيوت، ولذلك تم االرتقاء الى عم            

 .بيوتا بعيدة عن محطات التلفريك
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 مواطن،  12000في منطقة يقطنها اكثر من      ) 13كوميونا  (تم انشاء هذا النظام في حي       

 طابقا اي   28 ميالدي، ويرتفع الدرج تماما كارتفاع مبنى من         2011وتم افتتاحه في اواخر العام      

سكان ممن يسكنون في تلك النقاط المرتفعـة مـن          درجة، مما جعل العديد من ال      600ما يقارب   

االستغناء عن صعود ونزول هذا العدد الهائل من الدرج بشكل يومي ومكنهم من ركـوب درج                

 مليون دوالر مقسمة على     6.7كهربائي والتحرك بدون اي عناء، وقد كلف المشروع ما يقارب           

بشكل متواصل الـى سـت       دقيقة ان كان الصعود      35 مراحل، كما قلص وقت الصعود من        6

 .توضح النظام) 22(و ) 21(، )20(دقائق فقط، كما ان استخدامه مجانيا، والصور رقم 

 مترا تقريبا وهو ثنائي االتجاه اي درج يتحرك لالعلى وبجانبه           380يبلغ طول المسار    

اية اخر يتحرك لالسفل على طول المسار، كما وتدرس البلدية حاليا انشاء تغطية مناسبة له لحم              

 )Benavides, 2011. (المستخدمين من االحوال الجوية

 

 )Benavides, 2011. (13نظام االدراج الكهربائية في حي كوميونا ): 20(شكل 
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 )Hinds, 2011. (13نظام االدراج الكهربائية في حي كوميونا ): 21(شكل 

 

 )Hinds, 2011. (13نظام االدراج الكهربائية في حي كوميونا ): 22(الشكل 

  االستنتاج4.3

تمثل الحاالت الدراسية السابقة حلوال ناجحة لمشكالت التنقل عبـر الجبـال بحيـث ال               

يتجلى سؤال، هل من الممكن تنفيذ حلول مسـتقاة         تقتصر فقط على الدول الغنية، وبعد دراستها        

ـ ! فيها ومعاناة السـكان ؟   من هذه الحاالت في مدينة نابلس لحل مشكلة االدراج         ان هـذا  وان ك

ومـا النظـام    ! الجهات المختصة والمستخدمين بهذه الحلول ؟      باالمكان فكيف من الممكن اقناع    

لوضع المدينة الطبوغرافي واالكثر     المناسب من انظمة الحلول الموضحة في الحاالت الدراسية       

 !خدمة لها ؟
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 الفصل الرابع

 )مدينة نابلس(موقع الدراسة 
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 الفصل الرابع

 )مدينة نابلس(موقع الدراسة 

  المقدمة1.4

ا الرابط بين البلدان العربية في قارتي اسيا     هتعتبر فلسطين بتوسطها للعالم العربي وموقع     

موقع فلسطين الرابط بين القـارتين،      ) 6( ويظهر في الخارطة رقم      ،وافريقيا قلبا للوطن العربي   

 خارطة فلسطين لتربط شماله      وتتوسط مدينة نابلس   ،كما تعتبر محور إهتمام العالم سياسيا أيضا      

 إذ  ، لذا أعتبرت لفترة كبيرة عاصمة فلسطين االقتصادية ومحور االهتمام         ،بجنوبه وشرقه بغربه  

 )1988الدباغ، . ( نابلس والقدس،لم يكن لفترة طويلة من الزمن سوى مدينتين تذكران

 
 )2008اريج، . (فلسطين وموقعها الجغرافي): 6(خارطة 
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 وتمتـد المدينـة   ، نابلس أساسا ثاني أهم المدن الفلسطينية بعد القـدس        لذلك تعتبر مدينة  

شريطيا في الوادي الممتد ما بين الغرب والشرق ما بين جبليهـا جـرزيم وعيبـال و تتسـلق                   

أو المنطقة  ) شكيم( وهي مدينة كنعانية االصل وقد سميت المدينة لدى الكنعانيين           ،سفوحهما ايضا 

 المعدة  2007مركزا لمحافظة نابلس التي تضم حسب احصائيات عام          وتعتبر المدينة    ،المرتفعة

من قبل الجهاز المركزي الفلسطيني ستين قرية وثالثة مخيمات ويبلغ عـدد سـكان المحافظـة              

 )2009الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني، . ( اسرة59،663 نسمة مقسمة الى 320،830

 
 )2008راميو، بانو. (صورة جوية لمدينة نابلس): 23(شكل 

  خلفية عن مدينة نابلس وموقعها2.4

 وأختلفت تسمياتها على مـر العصـور     ،تعود نابلس تاريخيا إلى تسعة االف سنة تقريبا       

 ،)أي المنكـب ( مومورتـا  ، ومن ثم سميت بأسامي عدة نذكر منها موبورتا  ،فاسمها األول شكيم  

يا هي إسم عائلة القيصر الروماني الذي أعاد  علما بان فيالف،)أي المدينة الجديدة(فيالفيا نيابولس 
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 أما عن موقع المدينة فهي تتميز بانها        ، ميالدي 67بناء المدينة بعد أن كانت قد تهدمت في عام          

 فهي تقع على الطريق     ،تقع على أهم النقاط الواصلة بين الشمال والجنوب وبين الشرق والغرب          

 ويمر بها أيضا الطريق الواصل ما بـين         ،قدسالشمالي الجنوبي الواصل بين شمال فلسطين وال      

، أي أنها تقـع علـى مفتـرق    )ساحل البحر المتوسط (شرقي األردن والساحل الغربي لفلسطين      

الطرق الرئيسية التي تمتد من العفولة وجنين شماالً حتى الخليل جنوباً ومن نتانيا وطولكرم غرباً 

 )1988الدباغ، . (حتى جسر دامية شرقاً

دينة إقليم المرتفعات الجبلية الفلسطينية، إذ تبعد عن ساحل المتوسط حـوالي            تتوسط الم 

 وعن مدينة عمـان عاصـمة       ، كيلومتر 46 وعن جنين    ، كيلومتر 66 وعن القدس    ، كيلومتر 42

 )1988الدباغ، ). (7( كيلومتر، وذلك حسب الخارطة رقم 114االردن 

  
 )2009 االراضي، مركز ابحاث. (محافظات الضفة الغربية): 7(خارطة 



 54

موقع المدينة المتوسط وطبوغرافيتها هو من أهم ما ساعدها على أن تكون ممرا تجارية              

 فوجود الجبال ساعد على المراقبة والترصد ،هاما على مر العصور، كما أعطاها أهمية عسكرية

مـا أن   وخاصة لألعداء القادمين من السهول الشرقية والغربية ما خلف المدينة غربا وشرقا، ك            

 هذا باألضافة الى تـوفر وتعـدد الينـابيع          ،جبالها كانت مقلعا لألحجار التي بنيت المدينة منها       

 )1990موسوعة المدن الفلسطينية، . (الطبيعية فيها

  طبوغرافية المدينة وميالن ارضها3.4

تتنوع نسبة الميول في المدينة من الحاد إلى المتوسط إلى ما هو صعب، ففـي الـوادي            

د من الشرق الى الغرب يكون الميل أقل ما يمكن في المدينة لتنفتح في سهل عسكر شرقي                 الممت

، ويزداد الميـل    %10المدينة بنسبة ميل بسيطة جدا، فنسبة الميل في شرق الوادي ال تزيد عن              

أي على سفحتي   (، أما نسبة ميل االرض على أطراف الوادي         %20غربا ليصل إلى ما يقارب      

، هذا يبرر ربما    %20، ويقل هذا الميل في قمتي الجبلين الى         %40فتبلغ  ) يمجبلي عيبال وجرز  

 ومن ثم إمتدادها إلى سفوح الجبال، فقد إمتدت         ،بناء المدينة في البداية في الوادي ما بين الجبلين        

أوال الى سفوح جبل جرزيم الجنوبي وعند بلوغ االمتداد إلى منطقة ذروة ميل االرض توقـف                

وح جبل عيبال الشمالي حتى بلوغه إلى منطقة الذروة أيضـا، ليعـود االمتـداد               لينتقل الى سف  

أما اليوم فاالمتداد العمراني أصبح يصارع قمتي الجبلـين          .باالتجاهين الشرقي والغربي مجددا   

المأخوذ من برنامج نظام المعلومات الجغرافي      ) 24(وامتدت المدينة أيضا خلفهما، والشكل رقم       

)GIS (يس المدينة وامتداد الوادي بين جبليها الرئيسيينيوضح تضار) . ،1985خياط وشلومو( 
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 )Hassan, 2004( يوضح تضاريس مدينة نابلس GISتصوير ): 24(شكل 

ولتوضيح انحدار الجبلين المكونين لوادي مدينة نابلس تم اخد مقـاطع طوليـة باتجـاه               

نتور المدينة تم الحصول عليهـا      عمودي عليهما، وبمساعدة خريطة طبوغرافية موضح فيها كو       

 مقاطع واحد في شرقيها مرورا بشارع عمان والثـاني مـرورا    3من بلدية المدينة، وقد تم اخد       

 اي بمسافات   ،واالخير غربي المدينة مرورا بمنطقة وادي التفاح      ) دوار الحسين (بمركز المدينة   

طوط القطع وخطوط الكونتـور     تقارب الثالثة كيلو مترات بين المقطع واالخر، وقد تم تبيان خ          

 ).8( متر ما بين الخط واالخر، حسب الخارطة رقم 10بفرق ارتفاع 

 

 )2012الباحث، . (خطوط القطع الطولي): 8(خارطة 
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وفيما يلي المقاطع الطولية الناتجة عن عملية رسم طبوغرافية المدينة باستخدام برنامج            

 .يب من الشرق الى الغربثالثي االبعاد لخطوط القطع الثالثة على الترت

 
 )2012الباحث، ). (A-A(مقطع ): 25(شكل 

 

 )2012الباحث، ). (B-B(مقطع ): 26(شكل 

 

 )2012الباحث، ). (C-C(مقطع ): 27(شكل 
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تبين المقاطع السابقة أن أعلى نقطة عن منسوب سطح البحر هي على قمة جبل عيبـال               

معدل االرتفاع ما بين أعلى ثالث نقاط على قمـة           مترا تقريبا، ويبلغ     930حيث تبلغ   ) الشمالي(

فتبلغ في أعلى   ) الجنوبي( مترا فوق مستوى سطح البحر، أما قمة جبل جرزيم           915جبل عيبال   

 800 مترا فوق سطح البحر وبمعدل إرتفاع بين أعلى نقاط على جبل جرزيم              810مستوى لها   

هو ينحدر من الشـرق نحـو الغـرب         مترا تقريبا فوق مستوى سطح البحر، أما وادي المدينة ف         

 مترا فوق سطح 480وصوال الى وادي التفاح، حيث أن إرتفاع أعلى نقطة من ذلك الوادي يبلغ            

 مترا تقريبا 530البحر ويقل االرتفاع الى الغرب، أما في منطقة مركز المدينة فان االرتفاع يبلغ 

 مترا فوق   550االرتفاع يبلغ   فإن  ) شارع عمان ( وفي شرقي المدينة     ،فوق مستوى سطح البحر   

سطح البحر، كما توضح المقاطع السابقة نسبة االنحدار الشديد في أماكن مختلفة في المدينة، مما               

يجعل من األدراج الجبلية أمرا ضروريا لربط األحياء مباشـرة ببعضـها الـبعض ولربطهـا                

 .بالشوارع العامة

  الخدمات العامة فيها نظام الحركة في المدينة ودوره في الوصول الى4.4

إن زيادة عدد السكان في المدينة أدى الى زيادة حجم المدينة وبالتالي زيادة المسـافات               

فيها، ولتلبية االحتياجات اليومية للسكان بالتنقل المستمر أصبح من الضروري إمـتالك مركبـة    

طق تـوفر  واحدة على األقل لكل أسرة وبخاصة األسر التي تعيش في أماكن بعيـدة عـن منـا     

الخدمات العامة الضرورية، األمر الذي أدى الى زيادة حجم المرور وبالتـالي زيـادة مسـاحة                

الطرق وما يوازي هذه الزيادة من خدمات ملحقة بها، ولذلك فقدت المدينة الكثير من المساحات               

التي كانت من الممكن أن تستغل كمساحات خضراء وحدائق أو مبـاني ذات طـابع اجتمـاعي          

صر جذب، هذا بالطبع ينطبق على معظم مناطق المدينة وبخاصـة مركزهـا والمنـاطق               وعنا

 ) 2001علي، . (القريبة منه

وكما هو الحال في معظم المدن العالمية ومع إرتفاع مستوى التضخم السكاني وإتسـاع              

المدن فقد إهتم الباحثون والمخططون بحل مشاكل النقل داخل المدن، األمر الذي ينطبـق علـى     

مدينة نابلس التي حالها كحال معظم المدن التي هي في طور نموها، إذ أن من أهم المشـكالت                  
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الحضرية المرافقة لهذا التوسع هو كفاءة أداء المرافق االساسية، ونذكر هنا شبكة الطـرق فـي                

مدينة نابلس التي أصبحت تعج بالمركبات التي تأخذ اعدادها باالزدياد المستمر حسب احصائيات   

جهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، ومع إنشغال األراضي المحيطة بالطرق وصعوبة إمكانية         ال

دد ـغ عـبلتوسيعها لن تكون األخيرة قادرة على إستيعاب األعداد المتزايدة من المركبات، فقد             

ــات  ــة 25،068المرخصة في محافظة نابلس المركب شكلت السيارات ، 2009في عام  مركب

ــا الخاصة  ــي ) تكسي(سيارات األجرة ، ومن إجمالي السيارات في المحافظة% 78.6منه والت

فقط، وفي ظل هذا العدد الكبير      % 4.8تعتبر جزء من نظام المواصالت العامة في المدينة بنسبة          

من المركبات أصبحت مشاكل النقل والخدمات المترتبة عليها تشكل عبئا كبيرا، إذ تعد من أكبر               

ن إستهالك الوقود المستمر في ظل ازدياد االسعار المضـطرب فـي            المشاكل الحضرية، كما أ   

 يترتب عليه خسائر مادية كبيـرة،       2012فلسطين لهذه السلعة والذي بلغ ذروته في اواخر عام          

هذا باإلضافة إلى الضوضاء والتلوث البيئي الذي يسببه إستخدام السيارات بشكل مستمر ويومي             

ص في المناطق القريبة على مركز المدينة وعلـى أمـاكن           حتى في المسافات القصيرة، وباألخ    

الخدمات العامة كالجامعات والتي تخضع لحالة من االزدحام الخانق في ساعات الذروة، كما هو              

؛ 2000زيـن العابـدين،   . (الحال في منطقة الدوار وما حوله وفي شارع رفيديا وشارع فيصل          

 )2010الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني، 

فإننا نجد نقصا فيها، مع     ) المواصالت(النظر إلى نسبة المركبات المخصصة لألجرة       وب

توزيع غير متكافئ على مناطق المدينة السكنية، إذ أن الكثير من األحياء السكنية النائية كمناطق               

شارع تل وشارع التعاون ونابلس الجديدة في الجبل الجنوبي ال يخدمها عدد كاف من سـيارات                

بالتالي فإن السكان يعانون من التأخير أثناء التنقل منها إلى مناطق حيوية أخرى مـن               األجرة و 

المدينة، كما أن معظم المناطق السكنية في المدينة ال تربط بينها شبكة مواصالت وبالتالي فـإن                

السكان يضطرون إلستخدام أكثر من وسيلة مواصالت للتنقل ما بينها، وهذا يبدو واضحا مـن               

كتظاظ الذي تعاني منه مواقف سيارات االجرة والتأخير وفترات االنتظار الطويلة التي            مشهد اال 

اكتظاظ المواطنين في ساعات    توضح  ) 28(يعاني منها المواطن في أوقات تنقله، والصورة رقم         

 .الذروة النتظار مركبات المواصالت في مجمع بلدية نابلس في مركز المدينة
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 )2011الباحث، . (نين في مجمع بلدية نابلساكتظاظ المواط): 28(شكل 

  شبكة األدراج الجبلية في مدينة نابلس ونسبة انحدارها5.4

في الحديث عن مدينة نابلس تم توضيح فكرة عنها وباألخص عن طبوغرافيتها وموقعها             

ض وأهميتها وأعداد السكان فيها، وتم توضيح حقيقة أن المدينة فيها أحياء جبلية مبنية علـى أرا        

، ومـع ضـيق المسـاحات فـي المدينـة           %40منحدرة قد تصل نسبة إنحدارها إلى أكثر من         

والظروف االقتصادية والسياسية أضطر السكان مع إزدياد أعداداهم إلى البناء والسكن على تلك             

األراضي إمتدادا نحو سفوح الجبلين المحيطين بالمدينة، األمر الذي تطلب من البلدية والجهـات              

ضرورة توفير طرق سيارات ومشاة للسكان للوصول إلى مساكنهم، فقد أنشأت البلدية            المختصة  

 صرحت بلدية نـابلس بانهـا       2011-2-5مئات من األدراج ال يمكن حصر عددها، فمثال في          

 اخرين في الفترة القريبـة      7 درج وأنها بصدد إنجاز      120انجزت خالل الخمسة أعوام االخيرة      

 )2011غزال، . (من ذلك التاريخ

إن تزايد أعداد األدراج أمرا طبيعيا نظرا لكون المدينة جبلية، فشبكة الطرق في المدينة              

تتكون من شوارع منحدرة في معظمها مع االختالف في نسبة االنحدار، والطرق المخصصـة              

كما أن السكان كمـا      للمشاة والمتمثلة باألدراج التي تصل بين الشوراع على مناسيبها المختلفة،         

يقدمون الطلبات بشكل كبير للبلدية إلنشاء أدراج جبلية عامة تسهل وصولهم            رت بلدية نابلس  ذك

إلى بيوتهم وتسهل تنقلهم اليومي، إال أن البلدية ال تستطيع توفير هذه األعداد الكبيرة من األدراج   
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لة بشـكل   نظرا لتكلفتها المرتفعة وقلة أعداد السكان التي تخدمها في بعض المناطق غير المأهو            

كامل، أي أن السكان في تلك المناطق مضطرون إلنتظار إستكمال بناء الحـي وتزايـد أعـداد        

 )2011غزال، . (السكان فيه حتى تستجيب البلدية لمطلبهم

لم تراعى القياسات المنطقية المدروسة من إرتفاع الدرجات وعـرض الـدرج ونسـبة              

ذلك لنسبة االنحدار الشديدة التي بنيت عليها، كما        ويعود   الميالن في االدراج الجبلية في المدينة،     

ان البلدية وبداعي تخفيض تكلفة البناء تقوم بانشاء االدراج الجبلية في معظمهـا دون االلتـزام                

بالمقاييس االنسانية، األمر الذي أدى الى تكرار عدد كبير من الدرجات فـي الشـاحط الواحـد                 

 مما يجعل منه غير الئق بدنيا وغير اَمن للمستخدمين، وبإرتفاعات متفاوتة بين الدرجة واألخرى

لشكل يضفي نوعا من الرهبة وإستهجان صعوده تـارة  فاالمتداد البصري للناظر إلى درج بهذا ا      

) 30(و  ) 29(ونوعا من الدوار والخوف من الوقوع أثناء نزوله تارة اخرى، والشـكلين رقـم               

 300يوضحان أحد أدراج المدينة والذي يصل شارع الحمراء بشارع االرصاد و يتكـون مـن                

 .الحالة لجيدة في المدينةدرجه تقريبا، علما بأن هذا الدرج يعتبر من األدراج ذات 

 
 )2011الباحث، . (احد االدراج الجبلية في نابلس): 29(شكل 
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 )2011الباحث، . (احد االدراج الجبلية في نابلس): 30(شكل 

  المختلفةمستوياتها مشكلة تنقل السكان في المدينة بين 6.4

سبة السكان الذين ، نجد أن مجموع ن)1(بالرجوع إلى الفئات العمرية حسب الجدول رقم        

ال يستطيعون قيادة المركبات من االطفال الذين يضطرون للتحرك اليومي للمدارس ومن السكان             

، هذه النسـبة مـن السـكان تسـتخدم           %50 عاما يبلغ على االقل      60ذوي األعمار ما فوق     

حالـة  المواصالت أو يتنقلون بمركبات ذويهم الخاصة أو على األقدام، والختصار المسافات في             
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التنقل على األقدام فإنهم يستخدمون األدراج صعودا ونزوال، ولكنهم يواجهون مشـكلة التعـب              

واالرهاق في حالة الصعود خاصة، كما أن نسبة كبيرة من كبار السن ال يستطيعون إسـتخدام                 

األدراج وخاصة إذا كانوا مضطرين إلى صعود عدد كبير منها، علما بأن بيوت عدد كبير منهم                

على هذه األدراج أي أنه ال يوجد طرق للمركبات تصلها وال بد لسـكانها مـن إسـتخدام                  تقع  

االدراج بشكل يومي صعودا ونزوال، وفي حاالت كثيرة من كبار السن لم يعد الشخص قـادرا                

على مغادرة المنزل بسبب هذا العائق، وأصبح رهن مساعدة االخرين ممن هم من فئة الشـباب                

 .ة جسدية قويةأو ممن يتمتعون ببني

المركـزي لالحصـاء    الجهاز . (في محافظة نابلسية  العمرللفئات  التوزيع النسبي ): 1(جدول  
 )2005، الفلسطيني
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ه أن يوضح مدى الحاجة إلى إيجاد حلول امنة وسريعة للمواصـالت بـين              هذا من شأن  

االحياء السكنية المختلفة في المدينة وإلى مراكز الخدمات في المدينة، اذ ان اهم المشاكل التـي                

أخرت إمكانية االمتداد الشمالي الجنوبي للمدينة هي مشكلة الحركة والتنقل، وذلك ألن الخدمات             

ينة تتركز في واديها وفي مناطق معينة منه، فالتنقل الرأسي هو المشكلة األكبر             الرئيسية في المد  

التي يتعرض لها سكان المدينة بشكل يومي، وبالرغم من توفر المركبـات والسـيارات إال أن                

معظم العائالت ال يمتلكون ما هو كاف منها لضمان تسهيل حركة جميع أفرادها، مما زاد مـن                 

بالتالي زيادة تكاليف التنقل، ضياع الوقت، االزعـاج، التلـوث البيئـي            إستخدام المواصالت و  

واالزدحام في المدينة، كما أن الكثير من المنازل فيها ال تصلها الشوارع أو ال تصلها خـدمات                 

النقل والمواصالت، ويضطر قاطنوها الى إستخدام األدراج للوصول إلى أقرب نقطـة لوسـائل        

 .المواصالت

از لفتح الشوارع في المدينة، قامت بلدية نابلس بإنشـاء العديـد مـن              ولذلك وبشكل مو  

األدراج لربط األحياء الجبلية ببعضها البعض ومن ثم بالشوارع الرئيسية على إمتداد المدينة في              
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الوادي، وتعتبر هذه االدراج بمثابة طرق مشاة ال بد منها علما بان الكثير مـن المسـاكن فـي                   

تم إستخدامه بشكل يومي صعودا ونزوال، ولكن هنالك العديد من السـكان            المدينة تقع عليها، وي   

ممن ال يقوون على إستخدامها فهي مرهقة نظرا لعدد درجاتها ونظرا لمقاساتها ونسبها ونسـبة               

 .انحدارها

بدراسة حالة مدينة نابلس في الواقع الحاضر، فإن المطلوب فيها كباقي المدن في العالم              

والتنقل، فنظرا ألن الخدمات العامة موزعة أصال ونظرا لواقع إستخدامات          وهو تسهيل الحركة    

األراضي وواقع تخطيط المدينة وإستخدامات األراضي فيها فإنه من الصعب تغيير هذا الواقـع              

والحل يكمن بإيجاد طريقة الختصار المسافات وتقليل تكلفة التنقل وتأمين وصول أكبر عدد من              

 .ة والخاصة أيضا إليها بشكل عادل ومتوازن وكافمستخدمي المرافق العام
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 الفصل الخامس

 الية اجراء الدراسة وتنفيذ الحلول

  مقدمة1.5

بناء على مشكلة التنقل عبر مستويات مختلفة في مدينة نابلس والتي تم توضيحها فـي               

 ايجاد حلول لهذه المشـكلة وتصـميمها، وذلـك    اليةصل توضيح الفصل السابق، يتم في هذا الف    

، اذ يعتبر هـذا     باالستفادة من الحاالت الدراسية التي تم توضيحها في الفصل الثالث من الدراسة           

الفصل هو الجزء العملي للدراسة بحيث تتم عملية جمع المعلومات ميدانياً وتحليلها لدراسة عمق              

تطويرها وتنفيذها باستخدام نظام الواقع االفتراضي، فبعد الخروج        المشكلة، والحلول المقترحة و   

بنتائج حلول مقترحة يتم تطبيقها على النظام بجميع المراحـل الخاصـة بالتصـميم وتطـوير                

ان تصميم مثل هذا المشروع يحتـاج الـى دراسـة           المشروع والخروج بالنتيجة النهائية له، اذ       

 المسموح بها وذلك الن معظم كبار السن واالطفال مـن            خاصة بالنسبة للميول   ،وحسابات دقيقة 

الممكن ان يخشوا استخدام مثل هذه المواصالت ان كانت ذات ميل وارتفاع كبيرين، وبالتالي ال               

 لذلك فان استخدام تقنية الواقع االفتراضي       ،مجال للخطأ في الحسابات الطبوغرافية أو في الميول       

ام الحركـي المائـل بـالميول واألشـكال والدراسـات           سيساعد وبشكل كبير على تصميم النظ     

الطبوغرافية المطلوبة ومحاكاتها حسب الواقع مما سيساعد كال من المصممين والمخططين على            

اكتشاف أي خلل وكذلك اختيار السيناريو األفضل واألكثر أمانا للتنفيذ لضمان الحصول علـى              

 الذي يظهر للمستخدم أفضل مشاهدة ألفضـل        باإلضافة إلى اختيار الموقع األنسب     أفضل النتائج 

المناطق في المدينة وإمكانية التحكم في تلك المشاهد، ومن ثم عرض الحلول على المسـتثمرين               

 وبالتالي فان استخدام تقنية الواقـع       ،غير القادرين على قراءة المخططات والرسومات الهندسية      

فاصيله وتبعاته ممـا يشـجعهم علـى        االفتراضي سيجعلهم يتعايشون مع المشروع ويتفهمون ت      

االستثمار فيه، كما سيساعد في عمليه التصميم عن طريق قياس تقبل الناس له وألكثر الميـول                

تناسبا مع فئاتهم العمرية المختلفة عن طريق محاكاة الواقع حتى أعلى نسبة ممكنـة وبالتـالي                

 .ضمان نجاح وفاعلية النظام و استمرارية استخدامه في المستقبل
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ساعد في الوصول للتصميم األجمـل مـن        تكذلك فان استخدام تقنية الواقع االفتراضي       

 كما سيساعد   ،ناحية معمارية ومناسبة ذلك مع الواجهة الجبلية للمدينة وتحسين المظهر العام لها           

  .في فهم الحركة الخدماتية المتصلة بالنظام

  النتائج الميدانية للدراسة2.5

كان المناطق الجبلية بمختلف اعمارهم واجناسهم ممن يتنقلـون         تم جمع معلومات من س    

بين مستويات المدينة المختلفة مشيا على االقدام عبر االدراج الجبلية وذلك عن طريق استبيان تم 

توزيعه على فئات عمرية مختلفة من سكان تلك المناطق ومن مستخدمي االدراج الجبلية، اذ تم               

بل الشمالي والجبل الجنوبي في احياء موصولة باالدراج الجبليـة      جمع المعلومات من منطقة الج    

لقياس مدى فاعلية االدراج الجبلية في تنقل ساكني هذه المناطق بينها وبين باقي اجزاء المدينة،               

ومعرفة تأثير ذلك على السكان بفئاتهم العمرية المختلفة، وقد تم توزيـع االسـتمارات بشـكل                

الدراج والساكنين للمناطق الجبليه في اوقات وايام متنوعـه علـى           عشوائي على المارين على ا    

 .فترة شهر تقريبا

 طريقة الدراسة واالستبيان 1.2.5

تم كتابة وتصميم أسئلة االستبيان من قبل الباحث بعد موافقـة المشـرف و أخـذ        : التصميم .1

 .توجيهاته ومالحظاته بعين االعتبار

ة شهر تقريبا في منطقة الجبل الشمالي ومنطقة الجبل         تم توزيع االستبيان خالل فتر    : التوزيع .2

وقد تم أخذ عينة عشوائية من كل الفئات العمرية وإعطائهم نموذج االسـتبيان او               الجنوبي،

اسـتبيان علـى    150طرح االسئلة عليهم شفويا في بعض الحاالت الخاصة، وقد تم توزيع       

 .االشخاص الساكنين للمنطقتين المذكورتين

تم تحليل عينات هذا االستبيان ونقلها وكتابة النتائج لكل خيار          : ل نتائج االستبيان  طريقة تحلي  .3

، )SPSS(برنامج الرزم اإلحصائية منها على ملف ميكروسوفت اكسل وتم تحليلها باستخدام 
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لزيـادة   وتم التأكد مرة أخرى من هذه النتائج والتدقيق في نقل البيانات قبل اصدار النتـائج              

 .الدقة والصحة

  نتائج االستبانة2.2.5

تم تحصيل اراء الشرائح المختلفة التي تم تطبيق تجربة االستبانة عليها عن طريق اسئلة             

متعددة تندرج تحت قسمين، االول تختلف فيه االجابات بين سؤال واخر، والثاني تتطـابق فيـه              

 :الستبانةاالجابات وتندرج ما بين الموافقة وعدمها، وفيما يلي توضيح نتائج قسمي ا

من الشريحة المدروسة أجابت بانها تشعر بارهاق متوسط عنـد اسـتخدام االدراج             % 46 .1

% 9.33تشعر بارهاق شديد و     % 19.33كانت تشعر بارهاق بسيط و       %25.33الجبلية و 

 :ال تشعر باي ارهاق و يعلل سبب هذه النسب بما يلي

رية المتوسطه لذلك فهي اخذت     الفئات العمرية التي تستخدم االدراج هي من الفئات العم         •

وعليه فان تضمين وسائل نقل مريحة يعتبر       . النسبة الكبرى بالشعور باالرهاق المتوسط    

 .من المتطلبات االساسية لكبار السن والثانوية لمتوسطي السن

عدد المرات التي يستخدمها المارون صعودا ونزوال لالدراج الجبلية، ويتم عن طريـق              •

 .فية تشغيل االنظمة المقترحة وعدد الرحالت وساعات الذروةمعرفته وضع خطة لكي

من % 83.33عدم االستغناء عن الدرج بشكل قطعي كان ياخذ نسبة كبيرة وصلت الى              •

 .السكان، ويعبر ذلك عن اهمية المشروع

من السكان يكون الدرج هو الطريق الوحيد الى بيـتهم دون وجـود اي   % 50اكثر من   •

تهم بشكل مباشر، وبالتالي يجب وضع وسائل تعتبر كبـدائل          شارع يؤدي الى مدخل بي    

عن استخدام السيارات والمركبات التي من شأنها ان تصل الى اقرب نقطة ممكنة مـن               

 .بيوت السكان
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االدراج الجبلية تخدم جزء كبير من الفئات السكانية المتنوعـة بغـض النظـر ان كـان                  .2

يعني ان المشروع المقترح سيكون علـى       المستخدمون يسكنون على جوانبها ام ال، وهذا        

 .مستوى سكان المدينة وليس على مستوى سكان حي ما

هناك عوائق تمنع جزء من االفراد من استخدام االدراج والبحث عن وسائل اخرى بديلة،               .3

 .وبالتالي ضرورة وضع حلول لهذه المعيقات

اج و يشعر ثلثهم تقريبـا      ثلثي سكان المناطق الجبلية يشعرون بارهاق اثناء استخدام االدر         .4

باالرهاق الشديد، كما ان اكثر من ثلثي السكان يعتبرون الدرج خطرا على امنهم وصحتهم          

شخصيا او على احد من افراد عائلتهمن وبالتالي يجب االهتمام بالسالمة العامة عند اجراء        

 .أي حلول مساعدة

مـنهم  % 20. الواحـدة  درجة في الوجهة     100نصف السكان تقريبا يتحركون بأكثر من        .5

 درجة، ومن هنا يتبين ضرورة التنويع في الحلـول المقترحـة            150يتحركون باكثر من    

 .للمسافات الطويلة والقصيرة

اكثر من ثلثي السكان يستخدمون االدراج الجبلية للتنقل فقط، اي ان الدرج ال يحتوي على                .6

قت الذي يقضـونه    عناصر جذب للسكان لتقضية وقت على مساره بشكل مختلف عن الو          

للتنقل، وبالتالي يجب االهتمام بالشكل التصميمي لالنظمة المقترحة باعتبارها وسيلة جذب           

 .في المدينة

اكثر من نصف السكان يعتبرون االدراج عقبة يوميا في حياتهم، وبالتالي يجـب وضـع                .7

 .حلول لها

 . لالدراج الجبليةمن السكان ممن ال يرغبون بتوفير وسائل ميكانيكية كبديل% 1.33فقط  .8

نصف السكان تقريبا يستخدمون الدرج باتجاه النزول فقط ويضطرون لركوب وسائل النقل         .9

 .في رحلة العودةن وهذا دليل على ان استخدام الدرج صعودا يعتبر مشكلة
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ثلثي السكان يعتبرون الدرج الجبلي غير امن، كما ان ثالث ارباعهم يعتبرون الدرج غير               .10

 من ناحية االنحدار والنسب، كما ان معظم السكان يجمعون علـى ان             مريح وغير منطقي  

 .الدرج ال يحوي على اي وسائل حماية من العوامل الجوية

اكثر من ثالث ارباع السكان ممن يعتبرون ان الدرج الجبلي يؤثر على صحتهم وبالتـالي                .11

 .على عالقاتهم االسرية واالجتماعية

خدام مصـاعد او ادراج كهربائيـة او عربـات          من السكان يشجعون است   % 80اكثر من    .12

مجرورة على سكك مائلة او تلفريك للوصول الى بيوتهم او الماكن مرتفعة فـي المدينـة                

 .دون الحاجة الى استخدام الدرج بشكل كبير او الستخدام السيارات والحافالت

هم وتظهـر  هناك نسبة ال بأس بها غير متأكدين من امكانهم استخدام وسائل نقل غريبة عن    .13

كأنها خطرة ببساطة وبدون توعية مسبقة، وبالتالي يجب استخدام نظام الواقع االفتراضي            

 .لتجربة سيناريوهات على تلك الشريحة من السكان لضمان نجاح المشروع

  الحلول المقترحة3.5

تم فيما سبق توضيح مدى معاناة سكان احياء جبلية كثيرة في مدينة نابلس من مشـاكل                

ا وبعدها عن مراكز الخدمات في المدينة وذلك عن طريق دراسة مناطق المشكلة وجمع              ارتفاعه

 مـن   همالبيانات الميدانية من السكان، هذا باالضافة الى صعوبة الحركة للعديد من السكان ممن           

كبار السن باالضافة الى المشاكل التي تعاني منها االدراج من ناحية االمان واالنحدار واقـرب               

ا بين البيوت السكنية ونقاط وصول المركبات، و من المنظور السياحي فـان المدينـة               مسافة م 

تعاني ايضا نقصا في عناصر الجذب السياحي، ويتوجب ايجاد حلول تميزها عن بـاقي المـدن            

الفلسطينية لجذب السياح في ظروف اقتصادية صعبة عانت منها المدينة وتعاني حتى االن فـي               

 .ظل االحتالل الصهيوني
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بدراسة الحاالت الدراسية في الفصل الثالث تم تبيان عدة انواع من االنظمة التى تسـهل   

الحركة في المناطق الجبلية للسكان والسياح على حد سواء، وسيتم في هذا الفصل توضيح اليـة            

 . والية تنفيذها على نظام الواقع االفتراضيتصميم مثل هذه االنظمة في مدينة نابلس

ع المدينة الطوبوغرافي وتوزيع االدراج الجبلية فيها وتنوع الميول فـي           بناءا على وض  

االراضي من منطقة الى اخرى، واختالف الكثافة السكانية باختالف المناطق، ولضمان خدمـة             

السكان المتضررين من االدراج والسكان المقيمين في مناطق بعيدة على الجبال لتسهيل الوصول        

 الجانب السياحي ايضا فانه يقترح عمل نظام متكامل يجمع ما بين            ولخدمة الى مناطق الخدمات  

والعربات الكهربائية المتحركة على سكك مائلة واالدراج الكهربائيـة،       ) تلفريك(العربات المعلقة   

وسيتم فيما يلي شرح فكرة المشروع وتوضيح حالة دراسية مصغرة لكل جزء مـن االجـزاء                

دينة بحاجة الى تلك االنظمة باشكالها المختلفـة للوصـول الـى            الثالثة للحل المقترح، اذ ان الم     

االحياء السكنية الجبلية، فاستخدام عربات ارضية مائلة مثال يسهل وصول السكان الى محطات             

عدة على طول مسار جبلي في منطقة ما، كذلك فان استخدام ادراج كهربائية تتخلـل مسـارات         

نية ما بين محطتين مختلفتين من محطـات العربـات          العربات االرضية وتمر بين البيوت السك     

يعتبر حال مكمال لنظام النقل المقترح، وذلك بهدف الوصول الى اقرب نقطة لكل بيت سكني من                

بيوت الحي الواحد، كما ان استخدام انظمة اكبر كالتلفريك يسهل الوصول الى نقاط جذب سياحية 

صرا سياحيا جذابا بحد ذاته كالوصول الى حديقة بعيدة ومرتفعة بسرعة كبيرة وبطريقة تعتبر عن  

 .سما نابلس على قمة جبل عيبال عن طريقه
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  نظام العربات الكهربائية المتحركة على سكك ارضية مائلة1.3.5

 

 نظام العربات االرضية المائلة): 31( شكل

 :ميزاته

 .توفير الطاقة .1

 .الحد من التلوث البيئي .2

 .يبة على اماكن السكن وبالتالي عدم ازعاج السكانالتحرك بدون ضوضاء في خطوط قر .3

 .امكانية االمتداد الى مسافات طويلة .4

 .امكانية تنزيل وتحميل الركاب بسهولة وسرعة في عدة محطات على طول المسار .5

عدم الحاجة الكثر من عربتين في المسار الواحد وذلك المكانية زيادة سعة العربة الواحدة،  .6

ربات صغيرة بكثرة ولكن هذا الحل يحتاج الى سكك حديدية مزدوجة         او امكانية استخدام ع   

 .او ثالثية للمسار الواحد

 .انتظام وقت وزمن الرحالت وبالتالي انتظام وقت تنقل المستخدمين .7
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 .عدم الحاجة لمساحات كبيرة سواءا للمسار او للمحطات .8

 .امكانية عمل نقاط خدماتية بالقرب من المحطات الرئيسية للنظام .9

 :شاكلهم

التكلفة المرتفعة نسبيا، واالراضي المقتطعة للمسار وللمحطات الخاصة بالنظام، وامكانية           .1

 .توفرها للملكية العامة

نظرا الكتظاظ المباني في بعض المناطق فانه من الصـعب تضـمين مسـار للعربـات                 .2

 .المتحركة بينها

 .لزوم عمل انفاق للمسار عند نقاط تقاطعه بالشوارع القائمة .3

مدة الزمنية ما بين مواعيد انطالق الرحالت في حالة استخدام العربات الكبيرة في اوقات              ال .4

غير اوقات الذروة، اذ ان سعة المركبات سيتم حسابها بناءا على عدد السكان وتحركهم في 

 .اوقات الذروة وبالتالي تباعد مواقيت الرحالت في االوقات االخرى لقلة المستخدمين

عربة في النظام المكون من عربتين مثال فان نصف النظام سيكون خارج            في حالة تعطل ال    .5

 .الخدمة وبالتالي يلزم دعم فني سريع لحل اي مشاكل باقصى سرعة

 .الحاجة الى تيار كهربائي متواصل دون انقطاع .6

عدم امكانية توفير محطات لخدمة المباني السكنية على االدراج بشكل مخصص، اذ انـه               .7

زيع محطات قليلة على طول المسار واسـتكمال الخدمـة بنظـام اخـر              باالمكان فقط تو  

 .كاالدراج الكهربائية

امكانية خوف نسبة من المستخدمين من ركوب العربات لشدة انحدار المسار، االمر الـذي      .8

 .يتطلب حملة توعية كأستخدام برامج افتراضية تحاكي النظام



 73

 نظام االدراج الكهربائية 2.3.5

 

 راج الكهربائيةنظام االد): 32( شكل

 :ميزاته

 .التكلفة المنخفضة بالمقارنة مع االنظمة المقترحة االخرى .1

امكانية استبدال ادراج اسمنتية موجودة فعليا باالدراج الكهربائية وبالتالي عدم الحاجة الى             .2

 .اقتطاع اراضي اضافية

 اكثر للطاقـة    امكانية تشغيل النظام إلكترونيا فقط في حال وقوع وزن عليه وبالتالي توفير            .3

 .المستخدمة

 .الخدمة بدون اي ضوضاء في لب االماكن السكنية .4

نظرا لنسب الدرجات الممكن استخدامها باالدراج الكهربائية والتي تكون عـادة منحـدرة              .5

اكثر من االدراج العادية فانه من الممكن تحقيق االنتقال ما بين فرق مناسيب اعلى باعداد               

المساحات الالزمة لالدراج وتـوفير مسـاحات لالسـتراحة         درجات اقل، وبالتالي تقليل     

 .والترفيه والخدمات على طول المسار
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 .امكانية تغطية المسار للحماية من العوامل الجوية .6

 .عدم الحاجة لتواجد سائقين او مشرفين بشكل مستمر كما في االنظمة االخرى .7

 :مشاكله

ربائية كبديل عن االدراج العادية، اي      المشكلة االكبر تكمن في حالة استخدام االدراج الكه        .1

عند ازالة الدرج العادي وتعطل النظام او انقطاع التيار الكهربائي عنه، فانه يصبح مـن               

المتعب جدا التحرك لشدة انحدار الدرج الكهربائي ولكثرة عدد الدرج في الشاحط الواحد،             

 .س كبديل لهااي انه ينصح باستخدام النظام بشكل اضافي لالدراج العادية ولي

 . خطورة استخدام النظام على االطفال في بعض االحيان وبخاصة عند اساءة استخدامه .2

 )تلفريك(نظام المركبات المعلقة  3.3.5

 

 )Dale, 2010). (تلفريك(المركبات المعلقة نظام ): 33( شكل

 :ميزاته

 .امكانية االنتقال لمسافات طويلة وبسرعة كبيرة .1
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كبيرة من االراضي النشاء النظام، اذ ان االبراج الحاملـة          عدم الحاجة القتطاع مساحات      .2

 . للكوابل ال تحتاج لمساحات كبيرة

 .امكانية التنقل فوق منحدرات كبيرة جدا وبشكل امن .3

جمال المشهد والجذب السياحي الذي يوفره النظام بالرغم من ان دواعي استخدامه االصلية  .4

 .هي المواصالت

 .ئل نقل اخرىعدم تقاطع النظام مع اي وسا .5

 .امكانية انشاء المسار فوق مناطق مكتظة بالمباني .6

 .تعدد العربات المتنقلة على المسار الواحد وبالتالي سرعة التنقل وكثرة الرحالت .7

 :مشاكله

خوف المستخدمين من استخدام النظام وذلك لكونهم معلقين بارتفاعات كبيرة، االمر الـذي    .1

 .افتراضية تحاكي النظاميتطلب حملة توعية كأستخدام برامج 

الحاجة الى تيار كهربائي دون انقطاع وذلك لضمان عدم توقف حركة العربات اثناء وجود  .2

 .ركاب فيها

الحاجة الى مساحات مخصصة للخدمات بجانب المحطات الخاصـة بالنظـام كمواقـف              .3

ـ         ه للسيارات وذلك الن استخدام النظام لن يقتصر على سكان المدينة بل انه سـيكون وجه

 .سياحيا في المدينة

يقترح استخدام االنظمة جميعها لخلق نظام متكامل يخدم المدينة بشكل عام وخـاص، اذ          

انه من الممكن استخدام التلفريك للوصول الى مسافات بعيدة وبمسارات شديدة االنحدار وفـوق              

 مسـاحات   مناطق مكتظة بالمباني، واستخدام العربات الكهربائية لمسافات اقصر في حال توفر          

النشاء مسارات تلك العربات، واستخدام االدراج الكهربائية في مناطق مكتظة بالمبـاني وذات             
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كثافة سكانية عالية، و بانشاء هذا النظام المتكامل يتمكن الفرد من الخروج من بيتـه والتنقـل                 

ـ           ياح لمسافات طويلة للوصول الى وجهته بشكل مريح ودون اي عناء، كما ويتكمن السكان والس

 .من مشاهدة المدينة من منظور جديد، ورؤية مناطق كان من الصعب وصولهم اليها سابقا

  تطبيق الحلول المقترحة في مدينة نابلس 4.5

 )تلفريك(تطبيق المركبات المعلقة  1.4.5

 تم تطبيق مسار يربط ما بين حديقة سما نابلس الواقعة اعلى جبل عيبال شمالي المدينـة    

 متر،  400 متر تقريبا وبفارق منسوب      800 بطول    الناصر في وادي المدينة    وحديقة جمال عبد  

 متر تقريبا عن سطح البحر وويبلغ ارتفاع        850حيث ان ارتفاع حديقة سما نابلس يبلغ بارتفاع         

منطقة الحديقة الفرنسية وحديقة جمال عبد الناصر والمدرج الروماني في شارع حيفا بارتفـاع              

 البحر، اذ ان هذا المسار يخدم السكان للتنقل ما بين احيـاء مختلفـة      متر تقريبا عن سطح    400

ويخدم الجانب السياحي ايضا لكون بداية المسار ونهايته امكان ترفيهية عامة، اذ تضم منطقـة               

حديقة جمال عبد الناصر مدرسة ومكتبة اطفال وحديقة ومسرح ترفيهي مكشوف باالضافة الى             

ن مجمع الكراجات الغربي الذي يعتبر نقطة تجمع المواصـالت           متر ع  600كونها تبعد اقل من     

توضح مواقع المحطات المقترحـة     ) 9(بين المدينة والمدن الفلسطينية االخرى، والخارطة رقم        

 .للمسار المقترح والمناسيب والمسافات ونسب الميول
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 )2012الباحث، . (خارطة الموقع): 9(خارطة 

 .وزيع ابراج النظام على طول المسار المقترحنقاط ت) 10(وتوضح الخارطة رقم 
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 )2012الباحث، . (مواقع ابراج النظام): 10(خارطة 

المقطع الطولي في منطقة المسار المقترح، وصـورة        ) 35(و) 34(كما يوضح الشكلين    

اثنـاء عمليـة تصـميم      ) GIS(طوبوغرافية للمنطقة وللمسار تم الحصول عليها من برنـامج          

 .الباحثالمشروع من قبل 

 

 )2012الباحث، . (مقطع يوضح المناسيب): 34( شكل
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 )2012الباحث، (). GIS( من برنامج النظامصورة طبوغرافية لمنطقة ): 35( شكل

بداية المسار حديقة عامة تعتبر من اقدم واكبر المساحات العامة الخضراء التي تتوسـط         

رفيـديا،  (لمدينة وعلى اماكن الخدمات فيها المدينة وتعتبر متنفسا لها كما انه قريب على مركز ا      

توضح عالقة بداية المسار بالموقع العام      ) 11(، والخارطة رقم    )المجمع الغربي، السوق الغربي   

 وبعده عن مجمع الكراجات الغربي 

 

 )2012الباحث، . (بداية المسار وعالقته بالموقع العام): 11(خارطة 
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 جديدا مطال اصبح له سـيطا كبيـرا فـي السـنتين     اما نهاية المسار فهو بمثابة متنفسا     

االخيرتين، اذ انه يعتبر وجهة لسكان المدينة ولزائريها على حدا سواء الطاللته المميزة ولمناخه           

الجميل صيفا، اما عن باقي المسار فيقترح انشاء محطة تقع على شارع عام في منطقة جبليـة                 

ستحدام النظام كوسيلة مواصالت عامة لخدمـة  مكتظة بالسكان، اال وهو شارع عصيرة وذلك ال     

 .السكان والمدارس القريبة ولخدمة السياح الراغبين بالتنقل ما بين الحديقتين

 ) Cable cars( تطبيق المركبات المتحركة على سكك مائلة 2.4.5

تم تطبيق مسار واحد يتخلل احد االحياء الجبلية بحيث يربط بـين شـارعيه السـفلي                 

ل محاٍذ الحد االدراج الجبلية، هذا الدرج يعتبر واحداً مـن مئـات االدراج فـي                والعلوي وبشك 

المدينة الموزعة على سفحتي جبل جرزيم وجبل عيبال وتربط معظم احيائهما بالشوارع الرئيسية 

، وبالتالي يتمكن النظام من خدمة السكان للتنقل ما )36(والفرعية كما هو موضح في الشكل رقم 

تلفة في المدينة وبين االحياء ومركز المدينة او اماكن توفر الخدمات المختلفة، كما             بين احياء مخ  

 .انه سيخدم الجانب السياحي ايضا لكونه تجربة جديدة ومختلفة في المنطقة ككل

 

 )2012الباحث، . (صورة جوية توضح معظم مسارات االدراج الجبلية باللون االحمر): 36( شكل
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 يتخلله درج يربط ما بـين       ،)عيبال(ي سكني في الجبل الشمالي      والمسار المقترح هو ح   

 مترا، علما بان المسار المقترح سيكون موازيا للممر         85شارعيه السفلي والعلوي بفارق ارتفاع      

 درجة تتنوع 350الوحيد المتوفر حاليا بين الشارعين وهو الدرج المذكور والمكون من اكثر من 

، وقد تم توزيع عدد من االستبيانات على ساكنيه وكانت النتيجة           سم25-سم20ارتفاعاتها ما بين    

انهم يعانون من واقع الدرج وعدم ايجاد حلول له ويرحبون باي حلول ميكانيكية مع التحفظ على       

امكانيتهم لتجربته والتعايش معه في حال كونه غريبا او في حال كونه يبدو خطـرا وبخاصـة                 

توضح المسار المقترح ويظهر فيها الشوارع      ) 12(لخارطة رقم   النساء وكبار السن واالطفال، وا    

 ).شارع االتحاد، شارع بليبوس وشارع السكة(المتقاطعة معه 

 

 )2012الباحث، . (مسار نظام العربات االرضية المائلة ونظام االدراج الكهربائية): 12(خارطة 

 للمسار المقترح مـن     تم إلتقاطها لجزء من الدرج الجبلي المحاذي      ) 37(والصورة رقم   

 .اعلى احدى البنايات المجاورة
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 )2012الباحث، . (الدرج المقترح انشاء نظام العربات االرضية المائلة بجانبه): 37( شكل

 ) Escalators( تطبيق االدراج الكهربائية 3.4.5

 مترا، اي   500يحاول مخططوا المدن عادة توفير محطات نقل على مسافات ال تتجاوز            

 دقائق، هذا الحل يعتبر كافيا في حالة عدم وجود االدراج، اما في حالة مدينة نـابلس         10 مسيرة
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عمق الدرجـة   / (500( متر تعني    500 متر على االدراج تعتبر مشكلة، اذ ان         500فان مسافة   

، ولو اعتبرنا جدال ان ثلثي العدد الناتج سيكون بمثابة طرق مستوية ) درجة1666= 0.3)الواحدة

 درجة تقريبا وهو عدد كبير جدا،       550 غير مائلة او بسطات ادراج فان الناتج سيكون          لمسارات

لذلك فان الوضع التخطيطي الخاص بطرق المشاة والمحطات في المدينة مختلف عما هو فـي               

 .المدن االخرى التي تختلف طبوغرافيتها عنها

بلية وخاصة في االماكن    ان استخدام االدراج الكهربائية بشكل مكمل او بديل لالدراج الج         

الضيقة وبطريقة تربط المحطات الخاصة باالنظمة السابق ذكرها ببعضها البعض او في ادراج             

ذات اعداد قليلة دون المائة درجة مثال ال يعتبر فقط حال مكمال للنظام المقترح تطبيقه في المدينة 

، اذ انه حتى لو تـم تـوفير         وانما يعتبر ايضا من اهم العناصر الواجب توفيرها في هكذا نظام          

محطات كافية من العناصر السابقة المكونة للنظام المتكامل لكل تجمـع سـكني فانـه ونظـرا                 

لطبوغرافية االحياء الجبلية في المدينة لن تخدم هذه المحطات البنايات السكنية بشكل كامل، اي              

لعربـات المتنقلـة او   انه لن تزال هناك ادراج تصل بين مداخل البيوت والمحطات الخاصـة با       

التلفريك، ونظرا الن المتوقع من الحل المقترح ان يحل مشكلة كبار السن ممن ال يسـتطيعون                 

التحرك على االدراج الجبلية حتى ولو لمسافات قليلة فان استخدام االدراج المتحركـة كجـزءا               

 . مكمال للنظام ال يقل اهمية عن استخدام العناصر االخرى

الـذي طبـق نظـام      ) 37الشكل رقم   (كهربائية بجانب الدرج الجبلي     تم اقتراح ادراج    

 ).11(العربات المائلة بجانبه وبشكل مواٍز لذلك النظام كما هو موضح في الخارطة رقم 

  البعد التخطيطي للنظام المقترح في مدينة نابلس5.5

لية بسبب تضاريس مدينة نابلس الجبلية وامتداد جبليها على طـول الـواجهتين الشـما             

والجنوبية، فان ذلك يحتم على السكان البناء على سفوح هذين الجبلين وصوال الى قمتيهمـا، اال               

ان معظم الخدمات العامة وكذلك االستثمارات الخاصة كالمجمعات التجارية وغيرها تمتد علـى             

  وهذا ما يشكل مشكلة بحد ذاته لصعوبة الوصول الى االمـاكن           ،طول الوادي بين هذين الجبلين    
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االول هو حدود نابلس المقيدة    : المرتفعة من الجبال بالرغم من الحاجة الشديدة لذلك لثالثة اسباب         

ان السكان بدؤوا فعليا منـذ      : من الجهتين الغربية والشرقية بسبب االحتالل االسرائيلي، والثاني       

االزدحام : الثعشرات السنين باالمتداد الى سفوح الجبال واستمرار هذا االمتداد حتى االن، والث           

 . العمراني في الوادي

 ان تقديم النظام المقترح كخدمة مواصالت عامة من شأنه ان يشجع على توسع المدينة              

نحو الجبال وكذلك يساعد في توزيع الخدمات العامة وكذلك المراكز الخاصة كالمراكز التجارية             

ليل مقارنة مع اسـتعمال     وغيرها على الجبال بحيث يصبح الوصول اليها سهال وبوقت زمني ق          

 مما يقلل الضغط على منطقة مركز المدينة ويوزع الحمل التجاري ،المواصالت المستخدمة حاليا

المركز فيه على باقي اجزاء المدينة، كما سيساعد في اعادة تشكيل المدينة بشكل يعزز االمتداد               

 ).باتجاه اعالي الجبال(الشمالي والجنوبي لها 

ا النوع من المواصالت سيقلل من استعمال المركبات والسيارات مما          كما ان استخدام هذ   

 وضياع مسـاحات    ،يؤدي الى الحاجة االقل الى توسعة الشوارع والخدمات المترتبة على ذلك            

 . وايضا تقليل التلوث البيئي والضوضاء في المدينة،االراضي المقتطعة لذلك

 ابلس البعد المعماري للنظام المقترح في مدينة ن6.5

 كما انها توسعت على مـر       ،تعاني مدينة نابلس من سوء تنظيم على الصعيد المعماري        

 اذ ان معظم مبانيها تخضع للمفهـوم االسـتثماري   ،السنين السابقة بشكل يحاكي طبيعتها الجبلية  

 فمعظم المستثمرين يهتمون ببناء المباني   ،البحت من ناحية تكاليف المباني والعائد االقتصادي لها       

بحيث تستغل اكبر مساحة ممكنة لتحقيق اعلى نسبة ربح، مما اثر سلبا على الشكل المعمـاري                

للمدينة وبخاصة الواجهات الجبلية لها، حيث اصبحت عبارة عن اكوام حجرية خاليـة مـن اي                

مساحات خضراء أو قيمة معمارية جمالية، علما بان المدينة تمتد بين جبلين مما يسـهل رؤيـة               

 .موعاتها العمرانية بشكل كبير من قبل السكان والزوارالمدينة ومج
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ان تقديم هذا النظام على الجبال سوف يقدم بعدا معماريا جديدا مما سوف يؤثر ايجابـا                

على شكل الواجهة الجبلية للمدينة، السيما ان تصميمه المعماري سـيكون مدروسـا، وكـذلك               

فق الخدماتية الملحقة والتي بمجملها سـتمثل      المساحات الخضراء الملحقة به، باالضافة الى المرا      

عناصر جذب للمدينة ويشجع السكان والزوار الستخدام هذا النوع من المواصالت لالسـتمتاع             

علما بان تجربة   . بالمشهد والستغالل الخدمات المرفقة، كما سيشكل عنصر جذب سياحي للمدينة         

ن قد بدأت في مدينة اريحا والقت اقباال        في فلسطي ) كوسيلة من وسائل النظام المقترح    (التلفريك  

 .سياحيا كبيرا

  البعد االقتصادي للنظام المقترح في مدينة نابلس7.5

 :على الصعيد االقتصادي ممكن للمشروع تحقيق التالي

تنشيط الحركة االقتصادية في المدينة عن طريق الجذب السياحي وبالتالي زيادة المـدخول      •

 .يةاالقتصادي والعائدات الضريب

رفع اسعار االراضي والشقق السكنية في اماكن تعتبر رخيصة االسعار قبل تنفيذ النظـام               •

 .نسبةً لباقي مناطق المدينة، ويعود ذلك لتسهيل وصول السكان والسياح اليها

تنشيط المشاريع الصغيرة في الكثير من المناطق المهملة في هذا المجال، اذ ان وصـول                •

ئرين والسياح الى مناطق تواجد النظام يشجع اصحاب المشاريع عدد اكبر من السكان والزا

الصغيرة كالمحالت التجارية والمطاعم وغيرها من تنفيذ مشاريعهم حول محطات الركاب           

وفي مناطق بعيدة عن مركز المدينة، حيث انها تالقي اقباال اكثر في ظل تواجـد حركـة                 

ك المناطق ويعود ذلك لتشجيع السكان      اكبر حولها بسبب تواجد عدد اكبر من السكان في تل         

 .على السكن فيها

عائدات النظام المادية المتوقعة مرتفعة، ويعود ذلك الى ان النظام ال يعتبر سياحيا فحسب               •

وانما هو نظام تنقل يومي لسكان المدينة نظرا لسرعته ودقة مواعيده واختصاره للوقـت              

 .سبيا بقياس نسبة المستفيدين منه يومياوالجهد، كما ان مصاريف تشغيله وصيانته قليلة ن
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تقليل هدر الطاقة، اذ ان النظام الكهربائي يقلل من استنفاذ الوقود ويعتبر اوفر من استخدام                •

انظمة المواصالت العادية وذلك الن مسافات المسارات بـين نقطـة االنطـالق ونقطـة               

 ). ات وباصاتسيار(الوصول اقصر من المسار الذي تسلكه انظمة النقل العادية 

تقليل الضوضاء والتلوث واالختنقاء المروري في المدينة ممـا يضـفي عليهـا طابعـا                •

 .حضاريا

  على نظام الواقع االفتراضية الية تنفيذ الحلول المقترح8.5

كما تطرقت الدراسة الى نظام الواقع االفتراضي في الفصل الثاني من الدراسة، فقد تـم               

ف تقييم الوضعيات والحاالت واالساليب المختلفة له، سواء اكانت         تطبيقه على هذا المشروع بهد    

عملية التصميم او التصنيع او عمليات الصيانة الالحقة لتشغيل النظام وذلك لالخـذ بالحسـبان               

العامل البشري والتأثير المتبادل ما بينه وبين النظام، فمن شأن البيئـة االفتراضـية الخاصـة                

تقييم الخصائص المختلفة لنماذج افتراضية متعددة وذلـك باشـراك         بالمشروع ان تقدم الفرصة ل    

متخصصين مختلفين و مستخدمين وذلك دون الحاجة الى نماذج مادية متعددة للوصول الى هذا              

الغرض، كما ان عملية المحاكاة الديناميكية لالشكال المجسمة المختلفة المكونـة لبيئـة الواقـع               

رة وواقعية اكثر من العرض عـن طريـق النمـاذج الماديـة             االفتراضي توفر تفاعال اكثر اثا    

 .المصغرة

  مرحلة جمع المعلومات والخرائط والمجسمات ثالثية االبعاد1.8.5 

تم تجميع المعلومات الخاصة بتنفيذ الحلول على نظام الواقع االفتراضي كصور خاصة            

مثاال على الصور التي ) 38(باالنظمة المختلفة والتعرف على الية عملها، وتوضح الصورة رقم         

 .جمعها بخصوص نظام التلفريك
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 )2012الباحث، . (النظمة المقترحةبعض النماذج االفتراضية الحد ا): 38(شكل 

كما تم جمع معلومات تخص تصميم وشكل محطات االنظمـة المختلفـة مـن حيـث                

مثـاال علـى    توضح  ) 39(االرتفاعات والمساحات ومخارج العربات ومداخلها، والصورة رقم        

 .محطة التلفريك



 88

 

 )2012الباحث، . ( عن محطات االنظمة المقترحةنموذج): 39(شكل 

كما تم الحصول على صور خاصة في مدينة نابلس وخرائط للشوارع وطوبوغرافيـة             

المدينة وخطوط الكونتور من بلدية نابلس ومركز التخطيط الحضري واالقليمـي فـي جامعـة               

توضح ما تـم جمعـه بهـذا         )40(والصورة رقم   ) 14،  13(ين رقم   النجاح الوطنية، والخارطت  

 .الخصوص

 

 )2012الباحث؛ بلدية نابلس، . (خارطة مناطق المباني في مدينة نابلس من برنامج اوتوكاد): 13(خارطة 
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الباحث؛ بلديـة نـابلس،     . (من برنامج اوتوكاد  ) كونتور وشوارع ومباني  (خارطة مدينة نابلس    ): 14(خارطة  
2012( 

 

 )2012مركز التخطيط الحضري، . (صورة جوية لمدينة نابلس): 40(شكل 
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  مرحلة عمل النموذج2.8.5

بعد مرحلة الفكرة في عملية التصميم، وبعد جمع المعلومات المتعلقة باالنظمة المختلفـة            

برات ومنطقة الدراسة، تم البدء بعملية تصميم المشروع في البيئة االفتراضية وذلك بمشاركة الخ            

المختلفة للوصول الى الشكل النهائي للتصميم الخاص بالمشروع المقترح، وقد تم دراسة منطقة             

المشروع بشكل عميق، وضعت حلول وبدائل مختلفة للنظام المقترح عليها بشكل يتناسـب مـع             

طبيعتها والشوارع ونقاط الوصول المختلفة حسب الحاجة واالهمية، ولتسهيل االمر تم استخدام            

واقع االفتراضي في هذه العمليات وذلك لربط عمليات التصميم والتحليـل ولـم شـمل االراء                ال

 .المختلفة من المختصين بشكل سلس وواضح لالخرين

 3D(، وبرامج ثالثية االبعاد مثل )GIS(باالستعانة ببرنامج نظام المعلومات الجغرافية 

studio MAX( ،)MAYA (بعاد الثالثية لمدينـة نـابلس   وبرامج اخرى، تم عمل نموذج باال

 .يوضح ذلك) 41(والشكل رقم 

 

الباحـث،   (.)MAYA(صورة للمجسم ثالثي االبعاد الخاص بارض منطقة الدراسة من برنـامج            ): 41(شكل  
2012( 

بعد تجهيز ارض الموقع تم تجهيز مباني المدينة وارتفاع قاعدة كل منها وذلك حسـب                

 ).42(الشكل رقم 
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الباحـث،   (.)MAYA(ة للمجسم ثالثي االبعاد للمباني في منطقة الدراسـة مـن برنـامج      صور): 42(شكل  
2012( 

تم تجهيز نسيج المباني وتجميعها ودمجها مع ارض الموقع للحصول على مجسم متكامل  

ثالثي االبعاد لمدينة نابلس، وتم تركيب االنظمة المختلفة عليها واالستفادة من البرنـامج الخـذ               

لحقيقية وتعديل المشروع حسب اراء المختصين وبالطريقة االنسب من حيث الشـكل            القياسات ا 

 ).44، 43(واالرتفاع والتنظيم والتوجيه، وذلك حسب الشكلين 

  

الباحث،  (.)MAYA( صورة للمجسم ثالثي االبعاد للمدينة ونظام التلفريك والقياسات من برنامج         ): 43(شكل  
2012( 
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الباحـث،   (.)MAYA(ثالثي االبعاد للمدينة ونظام العربات االرضية من برنامج         صورة للمجسم   ): 44(شكل  
2012( 

تم اخد صور متتالية وتجميعها مع التأثيرات الصوتية وذلك باستخدام برامج المونتـاج              

 ).45(، وذلك حسب الشكل رقم )Adobe Premiere (مثل برنامج

 

 )2012الباحث،  (.)Adobe Premiere(وتية في برنامج عملية دمج الفيديوهات بالمؤثرات الص): 45(شكل 
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  مرحلة مراجعة التصميم3.8.5

بعد االنتهاء من عملية التصميم تم عرضه باستخدام نظام الواقع االفتراضي مما سـمح              

للعديد من ذوي الخبرة تحليل التصميم ومراجعته، كما تم استخدام ادوات لالشارة الـى امـاكن                

ضا اجراء التعديالت المطلوبة مباشرة، وفي هذه الحالة فانه من الممكـن  النقص في التصميم واي  

ايضا لمجموعة من المختصين والمصممين وفنيو الصيانة ان يقوموا بتحليل وتقيـيم التصـميم              

ونقاط القوة والضعف فيه وفقا لمنهجية التصميم والتنفيذ والتشغيل والصيانة الخاصة بالمشروع،            

ددة في هذه العملية من شأنه ان يدعم ليس فقط عملية التصميم وانمـا              اذ ان اشراك شركات متع    

 .متانة المواد وجودتها وبالتالي متانة النظام ورفع مستوى االعتمادية
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 الفصل السادس

 ةنتائج تنفيذ وعرض الحلول المقترح
 باستخدام نظام الواقع االفتراضي
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 الفصل السادس

  باستخدام نظام الواقع االفتراضيةنتائج تنفيذ وعرض الحلول المقترح

 مقدمة 1.6

ان الطريقة المطلوبة من استخدام النظام هي عرض المشروع على شاشـات عـرض              

كبيرة ضمن رسومات حية يمكنها التفاعل مع المشاهدين، اي ان طريقة العرض يجب اال تكون               

حـرك بـه كـل      مشاهد ضمن فلم او صور يتلقاها المشاهد حسب رغبة صانعها وانما عالم يت            

المشاهدين كل حسب رغبته، بحيث يتمكن كل منهم من النظر الى النقاط التي تهمه من النموذج                

وانما من الممكن مثال ركوب احدا عربات نظـام التنقـل المقتـرح              المعروض، ليس هذا فقط   

وخوض التجربة بشكل اقرب ما يمكن الى الواقع، وهذا غير مرتبط بمعرفة المستخدمين بانظمة              

لكمبيوتر او باالنظمة ثالثية االبعاد او بنظام الواقع االفتراضي حتى، فمن السهل على اي انسان ا

حتى لو كان طفال خوض التجربة بشكل بديهي حالما يرتدي االدوات الخاصـة بانمـة الرؤيـا                 

ن والمالحة داخل البيئة االفتراضية للنظام، مما يقلل الفجوة في االستيعاب والحكم بين المختصي            

 .والشرائح االخرى التي يتم عرض المشروع عليها) مهندسين(

 انظمة يولكن تحقيق مستوى االدراك المطلوب عند عرض بيئة افتراضية متكاملة تحتو         

الحلول المقترحة يلزمه متطلبات محددة وهي نظام جرافيكي قوي ومعالج قـوي مـن شـأنهما                

سلس، شاشات كبيرة قـادرة علـى اظهـار         احتواء والتعامل مع كمية كبيرة من البيانات بشكل         

مدعمة باجهزة  ) Projectors(االنظمة المعقدة والبيئة المفترضة بالحجم الكامل، اجهزة عرض         

في البيئة االفتراضـية مـن التجـول        ) لمستخدم(صوت تفاعلية، اجهزة ادخال تسمح للمتجول       

 مـن الفريـق المصـمم       بسهولة والتفاعل مع المشهد االفتراضي وايضا لتمكين اعضاء اخرين        

لمشاركة التجربة وتفحص التصميم ومراجعته، برامج خاصة بالحاسوب قادرة علـى عـرض             

المشهد على شاشات العرض بوضوح كامل وبتفاصيل وبدون اي تأخير او تقطيع، تتبع حركـة               

المستخدم والتفاعل معها وتوجيه المشهد المعروض على شاشات العرض لتتوافق معها، ضـبط             

 بين االشكال االفتراضية وجعل المستخدم يشعر وكأنها واقعيـة مـن حيـث الـوزن                التالمس
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والملمس، تلبية متطلبات برمجة الحركة، قياس المسافات في البيئـة ثالثيـة االبعـاد، تسـجيل      

المسارات وجميع المهام االخرى في سيناريوهات التركيب والتجميع وبـرامج لتكـوين نظـام              

 .من الشعور في االنغماس في البيئة االفتراضية المعروضةصوتي ثالثي االبعاد يعزز 

 نتائج تنفيذ المشروع على نظام الواقع االفتراضي 2.6

نظرا لكون نظام الواقع االفتراضي نظاما مكلفا وغير متوفر في الجامعة التي ينتسـب              

ـ               اص بنظـام   اليها الباحث، فانه لم يتم عرض البيئة االفتراضية التي تم تنفيذها في استوديو خ

الواقع االفتراضي وانما تم عرضها على شكل فيديو مصور لحركة محـددة تخـص االنظمـة                

المقترحة، وفيما يلي صور مأخوذة من الحاسوب للبيئة االفتراضي لنظام الواقـع االفتراضـي              

 .الخاص بانظمة التنقل التي تم اقتراحها ودراستها في مدينة نابلس

 ريك نتائج تنفيذ نظام التلف1.2.6

 
 )2012الباحث،  ( المعلقةوالمركباتمحطة سما نابلس ): 46(شكل
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 )2012الباحث،  ( المعلقةوالمركباتمحطة جمال عبد الناصر ): 47( شكل

 
 )2012الباحث،  (شكل النظام المقترح وتأثيره على المدينة): 48( شكل
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 )2012الباحث،  (شكل النظام المقترح وتأثيره على المدينة): 49( شكل

 
 )2012الباحث،  (مشهد المدينة الذي يراه المستخدم من داخل احدى عربات النظام المتحركة): 50( شكل
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 )2012الباحث،  (مشهد المدينة الذي يراه المستخدم من داخل احدى عربات النظام المتحركة): 51( شكل

 )Cable cars( نتائج تنفيذ نظام العربات الكهربائية االرضية 2.2.6

 

 )2012الباحث،  (شكل النظام المقترح وتأثيره على المدينة): 52( شكل
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 )2012الباحث،  (شكل النظام المقترح وتأثيره على المدينة): 53( شكل

 

 )2012الباحث،  (شكل النظام المقترح وتأثيره على المدينة): 54( شكل
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 )2012، الباحث (شكل النظام المقترح وتأثيره على المدينة): 55( شكل

 

 )2012الباحث،  (مشهد المدينة الذي يراه المستخدم من داخل احدى عربات النظام المتحركة): 56( شكل
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 )2012الباحث،  (مشهد المدينة الذي يراه المستخدم من داخل احدى عربات النظام المتحركة): 57( شكل

 )Escalators(ربائية كهنظام االدراج النتائج تنفيذ  3.2.6

 
 )2012الباحث،  (شكل النظام المقترح وتأثيره على المدينة): 58( شكل
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 )2012الباحث،  (شكل النظام المقترح وتأثيره على المدينة): 59( شكل

بالتعرف على نظام الواقع االفتراضي وتجربته على النظام المقترح تم ادراك كم هو من          

 التصميم، وذلك الهمية االمـر مـن        المفيد استخدامه في مثل هذه المشاريع وخاصة في مرحلة        

ناحية اخد الطبوغرافية والميول بعين االعتبار والتجربـة الحسـية الواجـب تطبيقهـا علـى                

المستخدمين لدراسة مدى تأثير المشروع عليهم، مما يؤثر ايجابيا على وقت تطوير المشـروع              

، االستخدامية، بيئـة   وجودته وبالتالي ضمان نجاحه، وذلك عن طريق دراسة الشكل، االعتمادية         

العمل، فكرة المشروع، تجارب وسيناريوهات الصيانة، سيناريوهات التجميع والتفكيك الممكـن           

تطبيقها على المشروع، مراجعة التصميم والتدريب على التركيب والصـيانة، اي ان اسـتخدام              

 اعاله وانما   النظام من شأنه ان يؤثر على المشروع بشكل كامل ليس فقط من النواحي المذكورة             

ايضا بتوفير الوقت والمال اذ ان اي تعديل او مشكلة يمكن دراسة تطبيق حلولها عـن طريـق                  

 .سيناريوهات غير واقعية
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  عرض المشروع وقياس نسبة اختالف االراء باختالف طريقة العرض3.6

لصور بعد تنفيذ البيئة االفتراضية لالنظمة المختلفة للمشروع المقترح كما هو مبين في ا            

السابقة، تم عرض هذه البيئة على شكل فيديو يحاكي الواقع االفتراضي في اجتماع تم عقده في                

مبنى بلدية نابلس، فقد تم دعوة رئيس بلدية نابلس واعضاء المجلس البلدي ومهندسين من وزارة              

الحكم المحلي ورئيس وحدة التخطيط الحضري في جامعة النجاح الوطنية في نابلس وعدد مـن               

سكان المدينة وبخاصة ممكن يستخدمون االدراج الجبلية، وتم عرض المشروع على الحضـور             

بالطريقة التقليدية، حيث تم توضيح فكرة المشروع واهدافه وميزاته ونتائجـه المتوقعـة علـى               

المدينة وحاالت دراسية النظمته المختلفة، كما تم توضيح كل نظام من االنظمة الثالثة ومكـان               

الة دراسية في المدينة ونقاط الوصول ومواقع المحطات وطريقـة العمـل وخـرائط              تنفيذه كح 

توضيحية ومخططات وصور الجوية كما هو مبين مسبقا في هذا الفصل، ومن ثم تـم توزيـع                 

استبانة لقياس مدى االدراك الحسي للجمهور النظمة المشروع المختلفة وموقعها وتأثيرها علـى     

، وبعد تعبئة االستبيان وجمعه تم عرض المشروع مرة         1طريقة عملها المدينة وشكلها وطبيعتها و   

، ومن ثم تم توزيع نفس االستبيان عليهم        2اخرى على نفس الحضور باستخدام الواقع االفتراضي      

لتعبئته مرة اخرى بعد تجربتهم ورؤيتهم وادراكهم للبيئة االفتراضية للمشروع، وقد تـم قيـاس              

ي الحضور فيه قبل عرض الواقع االفتراضي وبعده، وتم تنفيـذ  نسبة ادراك وفهم المشروع ورأ   

هذه العملية على اشخاص من مدينة رام اهللا والخليل وجنين فيما بعد بنفس الطريقة التي تمت في 

مبنى بلدية نابلس لضمان اخذ شريحة متنوعة من السكان والزائرين، علما بان نسبة المهندسين              

 التي تم القياس عليها، وتم مقارنة مجموعتي االستبيانات لمـا           من العدد الكلي للشريحة   % 63.3

، وقد تم تقسيم عـرض نتـائج        )SPSS(قبل العرض وبعده باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية        

كانت النتائج لكل سؤال من اسئلة الجزء االول كما       االستبيان حسب طريقة االجابة الى جزئين، و      

 ).2(في الجدول رقم 

                                           
1
 .اسئلة االستبيان الثاني في مالحق الدراسةمرفق نص   

2
 . مرفق الفيديو الخاص بالواقع االفتراضي للمشروع في مالحق الدراسة 
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 بيان قياس االدراك الحسي للمشروعائج استنت): 2(جدول 

 النسبة المئوية

 نعم ال ابدا
نعم 
 وبشدة

 الرقم السؤال 

 قبل الواقع االفتراضي 56.7 40.0 3.3 0

 بعد الواقع االفتراضي 50.0 46.6 3.3 0

هل انت من سـكان مدينـة       
نابلس وعلى معرفة بمناطق    

 المدينة وتضاريسها؟

1 

 قبل الواقع االفتراضي 36.7 53.3 6.7 3.3

 بعد الواقع االفتراضي 53.3 43.3 3.3 0

هل ادركت موقع االجـزاء     
المختلفة من نظـام التنقـل      
المقتــرح بالنســبة لمدينــة 

 نابلس؟

2 

 قبل الواقع االفتراضي 30.0 56.7 13.3 0

 بعد الواقع االفتراضي 50.0 50.0 0 0

هل استطعت تمييز المناطق    
والشوارع التي يمـر بهـا      
النظام بنفسك مـن خـالل      

 وع؟فهمك للمشر

3 

 قبل الواقع االفتراضي 20.0 56.7 23.3 0

 بعد الواقع االفتراضي 56.7 43.3 0 0

هل تتخيـل كيفيـة عمـل       
االدراج الكهربائية عنـدما    
يتم تركيبها خارجيا كحـل     
مساعد لـالدراج الجبليـة     

 العادية؟

4 

 تراضيقبل الواقع االف 13.3 43.3 40.0 3.3

 بعد الواقع االفتراضي 53.3 43.3 3.3 0

هل تعـرف شـكل االدراج      
الكهربائية كيف ستكون عند    
تركيبها خارجيا على جبال     

 المدينة؟

5 

 قبل الواقع االفتراضي 10.0 30.0 53.3 6.7

 واقع االفتراضيبعد ال 50.0 50.0 0 0

هل تعرف شكل العربـات     
الخاصــة بــاجزاء النظــام 

 وألوانها؟) ارضية ومعلقة(

6 

20.

0 
 قبل الواقع االفتراضي 6.7 43.3 30.0

 بعد الواقع االفتراضي 33.3 66.7 0 0

هل تعـرف تـأثير شـكل       
االنظمة المقترحة على شكل    

 المدينة العام؟

7 
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 النسبة المئوية

 نعم ال ابدا
نعم 
 وبشدة

 الرقم السؤال 

13.

3 
 قبل الواقع االفتراضي 16.7 46.7 23.3

 بعد الواقع االفتراضي 53.3 46.7 0% 0

هل تتخيل المشـهد الـذي      
سيراه الركاب في عربـات     
النظام االرضـي والنظـام     
ــة   ــاء حرك ــق اثن المعل

 العربات؟
 

8 

13.

3 
 قبل الواقع االفتراضي 3.3 33.3 50.0

 بعد الواقع االفتراضي 43.3 50.0 6.7 0

هل تستطيع ان تحدد شـكل      
الكوابل واالعمدة الحاملـة    
لنظام العربات المعلقة عنـد     

 ن داخل العربة؟رؤيتهم م
 

9 

13.

3 
 قبل الواقع االفتراضي 3.3 33.3 50.0

 بعد الواقع االفتراضي 23.3 63.3 10.0 3.3

هل تستطيع ان تحدد مـدى      
الخصوصية التي سـيحتفظ    
بها سكان االحياء الجبليـة     
عند مـرور الركـاب فـي       
ــيين  ــامين االرضـ النظـ

عربــات ارضــية وادراج (
 ؟)كهربائية

10 

16.

7 
 قبل الواقع االفتراضي 0 26.7 56.7

 بعد الواقع االفتراضي 36.7 60.0 3.3 0

هل تتخيل مسـتوى ونـوع      
االصوات التـي ستسـمعها     
اثناء التنقل باستخدام احـد     

 االنظمة المقترحة؟

11 

 قبل الواقع االفتراضي 0 56.7 40.0 3.3

10.

0 
 بعد الواقع االفتراضي 10.0 33.3 46.7

هل تعتقـد بانـك ستشـعر       
اء اثناء ركوبك في    بالضوض

 العربات االرضية مثال؟

12 

 قبل الواقع االفتراضي 26.7 56.7 16.7 0

 بعد الواقع االفتراضي 56.7 36.7 6.7 0

هل ترغب فعليـا بخـوض      
تجربــة التنقــل باســتخدام 

 االنظمة المقترحة؟

13 
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 النسبة المئوية

 نعم ال ابدا
نعم 
 وبشدة

 قمالر السؤال 

13.

3 
 قبل الواقع االفتراضي 0 20.0 66.7

30.

0 
 بعد الواقع االفتراضي 0 6.7 63.3

هل تخاف من ركوب احـد      
االنظمة كالمركبات المعلقة   

 لبعدها عن االرض؟

14 

20.

0 
 قبل الواقع االفتراضي 3.3 13.3 63.3

36.

7 
 بعد الواقع االفتراضي 0 3.3 60.0

هل تخاف مـن اسـتخدام       
ارجية االدراج الكهربائية الخ  

لخوفــك مــن اي مشــاكل 
 ميكانيكية قد تحدث؟

15 

10.

0 
 قبل الواقع االفتراضي 10.0 36.7 43.3

  الواقع االفتراضيبعد 13.3 76.7 10.0 0

 Sky(هل تستطيع وصف 

line (   للمدينة اثناء التحرك
في احدى عربات االنظمـة     
المختلفة او علـى االدراج     

 الكهربائية؟

16 

 قبل الواقع االفتراضي 10.0 70.0 20.0 0
 بعد الواقع االفتراضي 53.3 40.0 6.7 0

هل تتوقع ان يكون النظـام      
 المقترح فعاال؟

17 

 قبل الواقع االفتراضي 6.7 83.3 10.0 0
 بعد الواقع االفتراضي 50.0 50.0 0 0

هل تتوقع ان يكون النظـام      
 المقترح جميال؟

18 

 قبل الواقع االفتراضي 3.3 73.3 23.3 0

 بعد الواقع االفتراضي 43.3 40.0 16.7 0

هل تتوقع ان يتقبل النـاس      
في المدينـة هـذا النظـام       

 المقترح؟

19 

ازديادا ملحوظا في فهم المشروع المقتـرح       ) 3(توضح النسب المئوية في الجدول رقم       

باستخدام نظام الواقع االفتراضي، كمـا انـه        الذي تم عرضه على الجمهور بعد عرضه عليهم         

وفيمـا يلـي     يوضح تالشي الفجوة في استيعاب المشروع ما بين المهندسين وغير المهندسين،          

الجزء الثاني من االسئلة والذي يوضح فيه نسبة االجابات الصحيحة لكل سؤال من هذا الجـزء                

ا فرقا ملحوظا في ازدياد نسـبة       قبل عرض الواقع االفتراضي وبعده ويظهر في هذا الجزء ايض         

 .االجابات الصحيحة بعد استخدام الواقع االفتراضي
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 وكانت النتائج على النحـو  36 الى 21الجزء الثاني من االستبيان وهو من السؤال رقم       

 :التالي علما بان االجابة الصحيحة هي التي تحتها خط

 همك للمشروع ؟ما هي بداية مسار نظام المركبات المعلقة من خالل ف -21

 ال اعرف ) 4( حديقة جمال عبد الناصر) 3( الجبل الشمالي) 2( وسط المدينة) 1(

  %73.3 نسبة االجابات الصحيحة قبل مشاهدة الواقع االفتراضي •

  %90.0 نسبة االجابات الصحيحة بعد مشاهدة الواقع االفتراضي •

  للمشروع ؟نهاية مسار نظام المركبات المعلقة من خالل فهمك  ما هي-22

 ال اعرف) 4( غربي المدينة) 3( حديقة سما نابلس) 2( وسط المدينة) 1(

 % 83.3 نسبة االجابات الصحيحة قبل مشاهدة الواقع االفتراضي •

 %96.7 نسبة االجابات الصحيحة بعد مشاهدة الواقع االفتراضي •

 بداية مسار نظام العربات االرضية من خالل فهمك للمشروع ؟ ما هي -23

 ال اعرف) 4( غربي المدينة) 3( الجبل الجنوبي) 2( وسط المدينة) 1(

 % 36.7 نسبة االجابات الصحيحة قبل مشاهدة الواقع االفتراضي •

 %80.0 نسبة االجابات الصحيحة بعد مشاهدة الواقع االفتراضي •

 نهاية مسار نظام العربات االرضية من خالل فهمك للمشروع ؟  ما هي-24

 ال اعرف) 4( غربي المدينة) 3( الجبل الشمالي) 2( وسط المدينة) 1(

 % 70.0 نسبة االجابات الصحيحة قبل مشاهدة الواقع االفتراضي •
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 %86.7 نسبة االجابات الصحيحة بعد مشاهدة الواقع االفتراضي •

 ؟)التلفريك(ما هو اجمل منظر و اوسع مجال للرؤيا اثناء تنقلك بنظام المركبات المعلقة  -25

 ال اعرف) 4( جميع االتجاهات) 3( المشهد الى الشرق) 2( الى الغربالمشهد ) 1(

 % 46.7 نسبة االجابات الصحيحة قبل مشاهدة الواقع االفتراضي •

 %63.3 نسبة االجابات الصحيحة بعد مشاهدة الواقع االفتراضي •

 ؟ما هو اجمل منظر و اوسع مجال للرؤيا اثناء تنقلك بنظام العربات االرضية المائلة  -26

 ال اعرف) 4( المشهد الى الجنوب) 3( المشهد الى الشرق) 2( المشهد الى الغرب) 1(

 % 36.7 نسبة االجابات الصحيحة قبل مشاهدة الواقع االفتراضي •

 %76.7 نسبة االجابات الصحيحة بعد مشاهدة الواقع االفتراضي •

 ؟...  تتحرك العربات في نظام العربات االرضية المتحركة بـ-27

ال ) 4( اتجاه واحـد فقـط نـزوال      ) 3(فقط صعودا    اتجاه واحد ) 2( جاهين في كل مسار   ات) 1(

 اعرف

 % 63.3 نسبة االجابات الصحيحة قبل مشاهدة الواقع االفتراضي •

 %76.7 نسبة االجابات الصحيحة بعد مشاهدة الواقع االفتراضي •

  هل تتوقع ان يتم ركوب المركبات المعلقة من خالل ؟ -28

ال ) 4( مباشرة بدون محطة  ) 3( محطة عبارة عن مبنى   ) 2( ضية بجانب الشارع  محطة ار ) 1(

 اعرف

 % 56.7 نسبة االجابات الصحيحة قبل مشاهدة الواقع االفتراضي •
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 %66.7 نسبة االجابات الصحيحة بعد مشاهدة الواقع االفتراضي •

  هل تتوقع ان يتم ركوب العربات االرضية من خالل ؟ -29

ال ) 4( مباشرة بدون محطة  ) 3(محطة عبارة عن مبنى     ) 2 (نب الشارع محطة ارضية بجا  ) 1(

 اعرف

 % 53.3 نسبة االجابات الصحيحة قبل مشاهدة الواقع االفتراضي •

 %83.3 نسبة االجابات الصحيحة بعد مشاهدة الواقع االفتراضي •

  هل تتوقع ان يتم ركوب االدراج الكهربائية من خالل ؟ -30

ال ) 4 (مباشرة بدون محطة  ) 3(محطة عبارة عن مبنى     ) 2(لشارع  محطة ارضية بجانب ا   ) 1(

 اعرف

 % 66.7 نسبة االجابات الصحيحة قبل مشاهدة الواقع االفتراضي •

 %93.3 نسبة االجابات الصحيحة بعد مشاهدة الواقع االفتراضي •

  ما تقديرك الرتفاع المركبات المعلقة عن االرض في نظام التلفريك ؟-31

 ال اعرف) 4(  مترا100اكثر من ) 3(  مترا100-50) 2( مترا 50اقل من ) 1(

 % 23.3 نسبة االجابات الصحيحة قبل مشاهدة الواقع االفتراضي •

 %43.3 نسبة االجابات الصحيحة بعد مشاهدة الواقع االفتراضي •

 كم عدد االبراج الحاملة للكوابل الحاملة للمركبات المعلقة في نظام التلفريك ؟ -32

 ال اعرف) 4( 4-6) 3( 2-4) 2( 2) 1(

 % 26.7 نسبة االجابات الصحيحة قبل مشاهدة الواقع االفتراضي •
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 %70.0 نسبة االجابات الصحيحة بعد مشاهدة الواقع االفتراضي •

 كم عدد العربات االرضية على كل مسار من مسارات نظام العربات االرضية المائلة؟ -33

 ال اعرف) 4( 3) 3( 2) 2( 1) 1(

 % 23.3 بات الصحيحة قبل مشاهدة الواقع االفتراضينسبة االجا •

 %73.3 نسبة االجابات الصحيحة بعد مشاهدة الواقع االفتراضي •

  كم عدد االدراج الكهربائية في المسار ما بين شارع السكة وشارع بليبوس؟-34

 ال اعرف) 4( 5اكثر من ) 3( 5-3) 2( 3اقل من ) 1(

 % 10.0 لواقع االفتراضينسبة االجابات الصحيحة قبل مشاهدة ا •

 %40.0 نسبة االجابات الصحيحة بعد مشاهدة الواقع االفتراضي •

 ؟)التلفريك( هل تعرف السعة التقديرية لحمولة المركبات المعلقة -35

 ال اعرف) 4(  راكبا30اكثر من ) 3(  راكبا30-10) 2(  راكبا10اقل من ) 1(

 % 33.3 تراضينسبة االجابات الصحيحة قبل مشاهدة الواقع االف •

 %76.7 نسبة االجابات الصحيحة بعد مشاهدة الواقع االفتراضي •

  هل تعرف السعة التقديرية لحمولة العربات االرضية المائلة؟-36

 ال اعرف) د(  راكبا30اكثر من ) ج(  راكبا30-10) ب(  راكبا10اقل من ) 1(

 % 26.7 نسبة االجابات الصحيحة قبل مشاهدة الواقع االفتراضي •

 %80.0 سبة االجابات الصحيحة بعد مشاهدة الواقع االفتراضين •
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بدراسة التغيرات في نسب االجابات الصحيحة والتغيرات االيجابية في فهم المشـروع            

للشرائح التي تم عرضه عليها، نستنتج مدى فاعلية استخدام نظام الواقع االفتراضي في دراسـة              

ة من الناس سواء المختصين وغيـرهم، اذ        وتطوير وعرض مشاريع مشابهة على شرائح مختلف      

ان النتائج السابقة توضح فرقا ايجابيا ملحوظا في فهم االنظمة المقترحة بشكلها وطريقة عملهـا               

وموقعها وتأثيرها على المدينة شكال ومضمونا، مما يسهل في اتخاذ قرارات ايجابية من شـأنها               

 . ية لسكانهاان ترفع من مستوى المدينة وتحسن من الظروف المعيش
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 الفصل السابع

 النتائج والتوصيات

  النتائج1.7

 في ضوء التحليل والدراسة والتقييم الذي تم في الفصول السابقة يمكن إستخالص النتائج

 :التالية

امكانية هناك مبان في احياء سكنية جبيلة ال تصلها وسائل المواصالت المختلفة وذلك لعدم               .1

وصول شوارع او طرق مناسبة لسير المركبات اليها وذلك نظرا النحدارها الشديد وعدم             

امكانية فتح شوراع وطرق مائلة بنسب مريحة للمركبات او المشاة نظرا لتراكم المبـاني              

 .وعدم توفر االراضي ذات الملكية العامة

ء الجبلية فقد تم توفير ادراج      نظرا للحاجة الى ايصال السكان الى مناطق سكنهم في االحيا          .2

عامة مكشوفة بشكل عمودي على الشوارع وبواقع منحدر بانحدار االرض الجبلية الواقع            

عليها كل درج، اي ان االدراج تختلف من واحد الى اخر بعدد الدرجات ونسـبة الميـل                 

ا لسوء  وبالتالي نسب الدرجة الواحدة، بل ان هذا االختالف قد يوجد في الدرج الواحد نظر             

 .التصميم والتنفيذ ونظرا الختالف نسبة االنحدار على نفس المسار لطوله

 سكان يعتبـرون    يقطنها  المواصالت  تصلها وسائل  مما ال هناك العديد من البيوت السكنية       .3

عاجزين جزئيا ويواجهون صعوبات كبيرة في حياتهم اليومية لهذا السبب، بل ان اعـدادا              

 محمولين على االدراج من قبل االهل او الجيران االتنقل قطعيا كبيرة منهم ال يستطيعون ال

 .للوصول الى اقرب نقطة تصلها المركبات

هناك الكثير من المدن كانت تعاني من مشاكل مماثلة لمشكلة مدينة نابلس، وقد تم تطوير                .4

حلول لتلك المشاكل بطريقة ميكانيكية، ومن الممكن نجاح تلك الحلول في حـال تطبيقهـا               

 . لى مدينة نابلسع
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ان استخدام االنظمة المقترحة في المدينة من شأنه ان يحسن الظروف المعيشـية للسـكان      .5

ويرفع من مستوى المدينة االقتصادي والسياحي، كما ان له ابعادا معماريـة وتخطيطيـة              

وذلك نظرا المكانية الوصول بطريقة اسهل الماكن بعيدة في المدينة وفي مناطق شـديدة              

 .اراالنحد

تتوفر انظمة حاسوبية متطورة من شأنها ان تحاكي الواقع بشكل قريب جدا من الواقعيـة                .6

ومن الممكن استخدامها في تقديم دراسة وتصميم وعرض حلول لمشـكلة المدينـة علـى             

الجهات المختصة والممولة والسكان المستخدمين على حد سواء لدراسة مدى تقبلهم لهـا             

 . ومدى نجاعتها

 الواقع االفتراضي بانه يمكن استيعابه من فئات مختلفة من الناس بغض النظر             يمتاز نظام  .7

 فـي   االنسان، وذلك النه يحاكي البيئة الحقيقية التي يعيشها         عن مستوى تحصيلهم العلمي   

حياته اليومية، أي انه ال يعتبر بنتائجه نظاما دخيال أوغريبا وال يلزم للمعروض عليهم أي               

 .ته االفتراضية وفهمهاتدريبات للغوص في بيئ

يعتبر استخدام نظام الواقع االفتراضي امرا اساسيا في االونة االخيرة في معظم المجاالت              .8

 .الخ.. العلمية والهندسية والعسكرية

باستخدام نظام الواقع االفتراضي ممكن توجيه المسارات المختلفة لالنظمة بطريقة تخـدم             .9

 .ل المشاهد الممكنة واالطالالت لمستخدميهاالمشهد العام في المدينة، ولتوفير اجم

من الممكن االستفادة من نظام الواقع االفتراضي بوضع سـيناريوهات حقيقيـة لعمليـة               .10

 .التشغيل والصيانة والمشاكل المتوقعة

تم تطبيق الحلول المقترحة على نظام الواقع االفتراضي مما ساعد في تصـميم وتطـوير                .11

ل ايضا مراجعتها من قبل المختصـين فـي المجـاالت           الحلول بطريقة اسهل وادق، وسه    

 .المختلفة
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هناك فرقا ملحوظا الستيعاب الناس بمختلف فئاتهم واعمارهم للمشاريع المطروحة سواءا            .12

اكانت خاصة ببيئة عمرانية لمكان ما او على مستوى مبنى واحد وذلك عند عرضها عليهم 

ة وصفية وبين طريقـة يـتم فيهـا         بطريقة تقليدية باستخدام مخططا وصور جوية وطريق      

استخدام انظمة حاسوب متطورة كنظام الواقع االفتراضي، اذ من الممكن جعل الناس جزءا 

من البيئة االفتراضية الي مشروع باستخدام نظام الواقع االفتراضي االمر الذي من شأنه             

حتى لـو   ان يرفع مستوى ادراكهم الحسي والمادي لمشروع ما مهما كان حجمه وطبيعته             

 .كان بعيدا عن تخصصهم او مستواهم التعليمي

تم عرض مشروع انظمة التنقل المقترحة في الرسالة على اصحاب الرأي والقرار وسكان              .13

عـن طريـق الصـور     (مدينة نابلس وسكان المحافظات االخـرى بالطريقـة التقليديـة           

الفتراضي وتم  ومن ثم تم عرضها باستخدام نظام الواقع ا       ) والمخططات والشرح والوصف  

قياس نسبة اختالف رأي الحضور في المشروع عن طريق استبانة تم توزيعها مرة بعـد               

العرض التقليدي واخرى بعد استخدام الواقع االفتراضي وتم تحليل نتائج االجابات وكانت            

 في فهم واستيعاب االنظمة الخاصـة بالمشـروع          ايجابيا النتائج ايجابية، حيث لوحظ فرقا    

 .اس لها على اختالف فئاتهم وذلك بعد تجربتهم للبيئة االفتراضية لهوتقبل الن

عند عرض االنظمة عن طريق الواقع االفتراضي تالشت الفجوة بين المهندسـين وغيـر               .14

 .المهندسين في فهم االنظمة الهندسية المطروحة

  التوصيات2.7

 : التاليةباالرتكاز على نتائج الدراسة المشار اليها يمكن الخروج بالتوصيات

توفير وسائل نقل جديدة وموفرة لتنقل السكان في المدينة بشكل عام وباالحيـاء الجبليـة                .1

 .بشكل خاص والى المناطق المرتفعة فيها

من الممكن استخدام وسائل كالتلفريك والعربات المتنقلة واالدراج الكهربائية اما كأنظمـة             .2

 مة السكان العاجزين واخرين ممن    منفصلة او كنظام متكامل في بعض المناطق وذلك لخد        

 .هم يعانون من مشكلة التنقل اليومي
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 تنفيذها في منـاطق مأهولـة بالسـكان    بقترحنظرا الن الحلول المقترحة في البند السابق     .3

ومكتظة بالمباني، فانه من الضروري االستعانة برامج متطورة اثناء عملية التصميم، وذلك 

سارات مختلفة من شأنها ان ال تؤذي السكان نظـرا       لوضح سيناريوهات مختلفة ودراسة م    

للعادات والتقاليد العربية االسالمية المتعلقة بالخصوصية وعدم كشف البيـوت مـن قبـل      

 .، واختيار افضل توجيه لالنظمة المختلفةالمتنقلين

ينصح باستخدام انظمة الحاسوب المتطورة كنظام الواقع االفتراضي في دراسة وعـرض             .4

 .ة من شأنها ان تنهض بالبيئة العمرانية لمدينة مامشاريع حيوي

يمكن االستفادة من انظمة كنظام الواقع االفتراضي في تطوير حلول ميكانيكيـة لمشـكلة               .5

 .االدراج

التوصية باستخدام نظام الواقع االفتراضي في عرض المشاريع الحيوية في فلسطين وفـي       .6

ة وذلك لقياس فرقاً فـي رأي الجمهـور         المنطقة بتبني من الجامعات والجهات ذات العالق      

 .وتقبلهم للحاالت الدراسية في هذه الدراسة بعد تطبيقها على النظام

نظرا لكون نظام الواقع االفتراضي غير متوفر بشكل كاف في فلسطين ونظرا الهميته في               .7

تطوير بحوث ودراسات خالقة في مجاالت مختلفة ينصح بتوفيره في جامعات ومراكـز             

 .تدريب اشخاص على استخدامهمختلفة و
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 )1(ملحق 

 لمستخدمي االدراج الجبلية.. استمارة استبيان
  لمستخدمي االدراج الجبلية. .اناستمارة استبي

  البيانات االساسية -

ــم  الجنس الفئة العمرية االســ
 أنثى ذكر 65اكثر من  65-50 50 -35 35-15 15اقل من  )اختياري(

 المهنة

         

 هل تستخدم االدراج الجبلية ؟  .1

a - نعم)  (   b - ال)  (  

 كم مرة يوميا تستخدم االدراج الجبلية ؟ .2

a-ة واحدة    مر   (   )    b- مرتين   (   )   c – ثالث مرات  (   )   d– اربعة او اكثر    (   ) 

 هل يمكنك حاليا االستغناء عن الدرج الجبلي بشكل قطعي ؟ .3

a - نعم )  (  b - ال )  ( 

هل الدرج هو الطريقة الوحيدة للوصول الى مدخل بيتك، وال يوجد شارع يصل الى مدخل  .4

 بيتك ؟

a - نعم )  (  b - ال )  ( 

 هل تشعر باالرهاق اثناء استخدام الدرج الجبلي ؟ .5

a-  ارهاق شديد)   ( b-  ارهاق متوسط)    ( c–  ارهاق بسيط)  ( d–ال اشعر بارهاق )  (  
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كم عدد الدرجات التي تضطر الى استخدامها نزوال و صعودا بشكل يومي للوصول الـى                .6

 اقرب شارع ؟

 a-  50اقل من )    ( b – 50-100 )    ( c- 100-150)    ( d– 150 اكثر من)    (  

 هل انت مريض بامراض قد تمنعك من التنقل على االدراج لمسافات طويلة ؟ .7

a - نعم )  (  b - ال )  ( 

 ال بد لك من استخدام االدراج للوصول الى اقرب نقطة خدمة بيع لمتطلباتك اليومية ؟  .8

a - نعم )  (  b - ال ) (  

 :هل تستخدم الدرج .9

a - للتنقل فقط)     ( b - للتنقل والجلوس مع االصدقاء)     ( c- للتنقل واللعب )    (  

  يعتبر الدرج من احد العقبات اليومية لك او لشخص تعرفه ؟ .10

a - نعم )  (  b - ال )  ( 

 ؟ ة لذلكهل ستنتقل الى مكان سكن جديد بعيدا عن االدراج الجبلية اذا توفرت لك الفرص .11

a -  نعم و بشدة)    ( b   - نعم)     (     c – ربما)     (      d – ال )    (  

 ماذا لو تم توفير وسائل ميكانيكية تعوضك عن استخدام االدراج للوصول الى بيتك ؟ .12

a - بشدة  ارغب)    (     b- ارغب)     (     c – ال امانع)      (   d – ال ارغب )    (  

 ؟ ي المدة التي تستهلكها يوميا اثناء التنقل على االدراجصعودا ونزوال ما ه .13

a -    دقائق 5اقل من )     (       b- 5 – 10 دقائق )      (    c- 10 – 15  دقيقـة (    )   

d- دقائق15 اكثر من   
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هل تستخدم الدرج من بيتك نزوال فقط وتضطر الى ركوب مواصالت عند ايابك للمنـزل        .14

 مسار الدرج ومن ثم النزول اليه ؟الى اعلى 

a - نعم )  (  b - ال )  ( 

 من ناحيـة نسـب ارتفـاع         من نواحي السالمة للمستخدمين    هل يعتبر الدرج غير امن      .15

الدرجة الى عرضها وانحدار الدرج وعدد الدرجات في الشاحط الواحد و توحيـد قيـاس       

 ؟الدرج 

a -  نعم و بشدة)      (    b- نعم)       ( c       – قليال)      (       d – ال )     (  

 هل يشكل الدرج هاجسا يخيفك انت شخصيا على امنك وصحتك ؟  .16

a -  نعم و بشدة)    (      b- نعم)      (        c – قليال)     (       d – ال )    (  

 هل يسبب الدرج لك هاجسا يخيفك على احد افراد عائلتك ممن انت مسؤول عنهم ؟ .17

a -  نعم و بشدة)    (     b- نعم)      (         c – قليال)       (     d – ال )    (  

  هل يسبب الدرج لك الدوار اثناء النزول ؟ .18

a -  نعم و بشدة)     (    b- نعم)      (        c – قليال)      (        d – ال )     (  

 انبية ؟ هل الدرج مجهز بوسائل امان كالمقابض الج .19

a - نعم )  (  b - ال )  ( 

 هل نسب الدرجات وانحدارها مريح ومنطقي ؟  .20

a - نعم )  (  b - ال )  ( 
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 هل المواد المستخدمة لتشطيب االدراج الئقة ؟  .21

a -  نعم و بشدة)     (    b- نعم)     (        c – قليال)      (       d – ال )     (  

  اي عناصر للحماية من الشمس صيفا ومن المطر شتاءا ؟ هل الدرج مغطى بمظالت او .22

a - نعم )  (  b - ال )  ( 

 هل تؤثر االدراج على صحتك وبالتالي على عالقاتك االسرية واالجتماعية، كأن تمنعـك              .23

 من التواصل االسري واالجتماعي ؟

a -  نعم و بشدة)     (     b- نعم)      (      c – قليال)      ( d         – ال )     (  

شكل االدراج الموجودة في مدينة نابلس جمـيال وبالتـالي تعتبـر شـكال         هل تعتقد ان   .24

 حضاريا للمدينة ؟

a -  نعم و بشدة)    (     b- نعم)      (         c – قليال)     (       d – ال )      (  

ال عناصر نباتية عليهـا      هل تعتقد انه في حالة االهتمام بتنسيق وتصميم االدراج وادخ          .25

 يحسن من مظهر الدرج ومن استخدامه؟

a -  نعم و بشدة)    (     b- نعم)      (          c – قليال)      (       d – ال )      (  

 هل تشتكي من تركز الخدمات العامة كالتعليم والترفيه والصحة والتسوق مثال في مركز              .26

 المدينة ؟

a -  نعم و بشدة)    (     b- نعم)       (          c – قليال)      (        d – ال )     (  

 هل تعتقد ان سكان الجبال في مدينة نابلس مظلومين من ناحية توزيع الخدمات علـى                .27

 ؟) الخ... صحيا،ترفيهيا، تعليميا،(مختلف انواعها 

a -  نعم و بشدة)     (     b- نعم)      (           c – قليال )    (         d – ال )    (  
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 هل تعتقد بضرورة توزيع نقاط ترفيهية واخرى للتسوق في االحياء السـكنية الجبليـة               .28

 البعيدة عن مركز المدينة؟

a -  نعم و بشدة)      (       b- نعم)      (         c – قليال)       (       d – ال )    (  

كهربائية او عربات مجرورة على سكك مائلـة او          هل تشجع استخدام مصاعد او ادراج        .29

تلفريك للوصول الى بيتك او الماكن مرتفعة في المدينة دون الحاجة الى استخدام الدرج              

 بشكل كبير او الستخدام السيارات والحافالت؟

a - نعم و بشدة )     (     b- نعم )      (          c – قليال )     (        d – ال )    (  

 هل تتوقع من جميع افراد عائلتك بمختلف فئاتهم العمرية استخدام انظمـة مواصـالت               .30

 معلقة كالتلفريك او عربات مائلة مجرورة بكوابل بشكل يومي للتنقل من والى المنزل ؟

a - نعم و بشدة )     (     b- نعم )      (          c – قليال )     (        d – ال )    (  

انت شخصيا استخدام مثل هذه الوسائل البديلة عن الدرج حتى لو بدت غريبة     هل تتوقع    .31

 وجديدة عليك ؟

a - نعم و بشدة )     (     b- نعم )      (          c – قليال )     (        d – ال )    (  

 هل تعتقد بوجوب عرض مثل هذا النظام على المستخدمين بواسطة الحاسوب او الصور              .32

اده وتنفيذه لضمان تقبلهم له، ام تكتفي بالشرح بدون الرؤيا او برؤية مخططات قبل اعتم

 هندسية فقط ؟

a - نعم و بشدة )     (     b- نعم )      (          c – قليال )     (        d – ال )    (  

 رقم االستمارة  تاريخ االستمارة اسم الباحث

   

 فقط  ريه والتستخدام اال آلغراض هذا البحثبيانات هذة االستمارة س***  



 131 

 )2(ملحق 

استبانة دراسة مدى االدراك الحسي النظمة التنقل المقترحة لحل مشكلة االدراج في مدينة 
 نابلس

 :يرجى اجابة االسئلة التالية بوضع دائرة على رقم االجابة

 هل انت؟  .1

  غير مهندس       ) ب      (    مهندس ) أ(

 ان مدينة نابلس وعلى معرفة بمناطق المدينة وتضاريسها ؟هل انت من سك .2

 ابداً) د(ال          ) ج(نعم           ) ب(نعم وبشدة          ) أ(

 هل ادركت موقع االجزاء المختلفة من نظام التنقل المقترح بالنسبة لمدينة نابلس ؟ .3

 ابداً) د(ال          ) ج(نعم           ) ب(نعم وبشدة          ) أ(

 هل استطعت تمييز المناطق والشوارع التي يمر بها النظام بنفسك من خالل فهمك .4

 للمشروع ؟

 ابداً) د(ال          ) ج(نعم           ) ب(نعم وبشدة          ) أ(

هل تتخيل كيفية عمل االدراج الكهربائية عندما يتم تركيبها خارجيا كحل مساعد لالدراج  .5

 الجبلية العادية ؟

 ابداً) د(ال          ) ج(نعم           ) ب(نعم وبشدة          ) أ(

 هل تعرف شكل االدراج الكهربائية كيف ستكون عند تركيبها خارجيا على جبال المدينة ؟ .6

 ابداً) د(ال          ) ج(نعم           ) ب(نعم وبشدة          ) أ(

 وألوانها ؟) رضية ومعلقةا(هل تعرف شكل العربات الخاصة باجزاء النظام  .7

 ابداً) د(ال          ) ج(نعم           ) ب(نعم وبشدة          ) أ(

 هل تعرف تأثير شكل االنظمة المقترحة على شكل المدينة العام ؟ .8

 ابداً) د(ال          ) ج(نعم           ) ب(نعم وبشدة          ) أ(
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بات النظام االرضي والنظام المعلق اثناء هل تتخيل المشهد الذي سيراه الركاب في عر .9

 حركة العربات ؟

 ابداً) د(ال          ) ج(نعم           ) ب(نعم وبشدة          ) أ(

هل تستطيع ان تحدد شكل الكوابل واالعمدة الحاملة لنظام العربات المعلقة عند رؤيتهم  .10

 من داخل العربة ؟

 ابداً) د(ال          ) ج   (نعم        ) ب(نعم وبشدة          ) أ(

هل تستطيع ان تحدد مدى الخصوصية التي سيحتفظ بها سكان االحياء الجبلية عند  .11

 ؟) عربات ارضية وادراج كهربائية(مرور الركاب في النظامين االرضيين 

 ابداً) د(ال          ) ج(نعم           ) ب(نعم وبشدة          ) أ(

صوات التي ستسمعها اثناء التنقل باستخدام احد االنظمة هل تتخيل مستوى ونوع اال .12

 المقترحة ؟

 ابداً) د(ال          ) ج(نعم           ) ب(نعم وبشدة          ) أ(

 هل تعتقد بانك ستشعر بالضوضاء اثناء ركوبك في العربات االرضية مثال ؟ .13

 ابداً) د(ال          ) ج(نعم           ) ب(نعم وبشدة          ) أ(

 هل ترغب فعليا بخوض تجربة التنقل باستخدام االنظمة المقترحة ؟ .14

 ابداً) د(ال          ) ج(نعم           ) ب(نعم وبشدة          ) أ(

 هل تخاف من ركوب احد االنظمة كالمركبات المعلقة لبعدها عن االرض ؟ .15

 ابداً) د(ال          ) ج(نعم           ) ب(نعم وبشدة          ) أ(

هل تخاف من استخدام االدراج الكهربائية الخارجية لخوفك من اي مشاكل ميكانيكية قد  .16

 تحدث ؟

 ابداً) د(ال          ) ج(نعم           ) ب(نعم وبشدة          ) أ(

للمدينة اثناء التحرك في احدى عربات االنظمة  ) Sky line( هل تستطيع وصف  .17

 الكهربائية ؟المختلفة او على االدراج 

 ابداً) د(ال          ) ج(نعم           ) ب(نعم وبشدة          ) أ(
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 هل تتوقع ان يكون النظام المقترح فعاال؟ .18

 ابداً) د(ال          ) ج(نعم           ) ب(نعم وبشدة          ) أ(

 هل تتوقع ان يكون النظام المقترح جميال؟ .19

 ابداً) د(ال          ) ج          (نعم ) ب(نعم وبشدة          ) أ(

 هل تتوقع ان يتقبل الناس في المدينة هذا النظام المقترح؟ .20

 ابداً) د(ال          ) ج(نعم           ) ب(نعم وبشدة          ) أ(

 ما هي  بداية مسار نظام المركبات المعلقة من خالل فهمك للمشروع ؟ .21

 ال اعرف) د(حديقة جمال عبد الناصر  ) ج(مالي       الجبل الش) ب(وسط المدينة       ) أ(

 ما هي  نهاية مسار نظام المركبات المعلقة من خالل فهمك للمشروع ؟ .22

 ال اعرف) د(غربي المدينة        ) ج(حديقة سما نابلس       ) ب(وسط المدينة       ) أ(

  ؟ما هي  بداية مسار نظام العربات االرضية من خالل فهمك للمشروع .23

 ال اعرف) د(غربي المدينة        ) ج(الجبل الجنوبي       ) ب(وسط المدينة       ) أ(

 ما هي  نهاية مسار نظام العربات االرضية من خالل فهمك للمشروع ؟ .24

 ال اعرف) د(غربي المدينة        ) ج(الجبل الشمالي       ) ب(وسط المدينة       ) أ(

 ؟)التلفريك( للرؤيا اثناء تنقلك بنظام المركبات المعلقة ما هو اجمل منظر و اوسع مجال .25

 ال اعرف) د(جميع االتجاهات      ) ج(المشهد الى الشرق    ) ب(المشهد الى الغرب     ) أ(

 ما هو اجمل منظر و اوسع مجال للرؤيا اثناء تنقلك بنظام العربات االرضية المائلة ؟ .26

 ال اعرف) د(المشهد الى الجنوب    ) ج(ى الشرق    المشهد ال) ب(المشهد الى الغرب    ) أ(

 ؟...  تتحرك العربات في نظام العربات االرضية المتحركة بـ .27

اتجاه واحد فقط نزوال        ) ج(اتجاه واحد  فقط صعودا      ) ب(اتجاهين في كل مسار   ) أ(

 ال اعرف) د(

 هل تتوقع ان يتم ركوب المركبات المعلقة من خالل ؟  .28

مباشرة بدون محطة    ) ج(محطة عبارة عن مبنى    ) ب( محطة ارضية بجانب الشارع     )أ(

 ال اعرف) د(
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 هل تتوقع ان يتم ركوب العربات االرضية من خالل ؟  .29

مباشرة بدون محطة    ) ج(محطة عبارة عن مبنى    ) ب(محطة ارضية بجانب الشارع     ) أ(

 ال اعرف) د(

 دراج الكهربائية من خالل ؟ هل تتوقع ان يتم ركوب اال .30

مباشرة بدون محطة     ) ج(محطة عبارة عن مبنى   ) ب(محطة ارضية بجانب الشارع     ) أ(

 ال اعرف) د(

 ما تقديرك الرتفاع المركبات المعلقة عن االرض في نظام التلفريك ؟ .31

 ال اعرف) د( مترا      100اكثر من ) ج( مترا     100-50) ب( مترا     50اقل من ) أ(

 كم عدد االبراج الحاملة للكوابل الحاملة للمركبات المعلقة في نظام التلفريك ؟ .32

 ال اعرف) د         (6-4) ج          (4-2) ب        (2) أ(

 كم عدد العربات االرضية على كل مسار من مسارات نظام العربات االرضية المائلة؟ .33

 ال اعرف) د          (  3) ج             (2) ب        (1) أ(

 كم عدد االدراج الكهربائية في المسار ما بين شارع السكة وشارع بليبوس؟ .34

 ال اعرف) د            (5اكثر من ) ج            (5-3) ب        (3اقل من ) أ(

 ؟)التلفريك(هل تعرف السعة التقديرية لحمولة المركبات المعلقة  .35

 ال اعرف) د( راكبا      30اكثر من ) ج( راكبا    30-10) ب( راكبا     10اقل من ) أ(

 هل تعرف السعة التقديرية لحمولة العربات االرضية المائلة؟ .36

 ال اعرف) د( راكبا      30اكثر من ) ج( راكبا    30-10) ب( راكبا     10اقل من ) أ(
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Abstract 

Virtual reality is considered one of the most computer systems that 

work to simulate the real life, because it is considered an interactive system 

where humans are a part of it (where in other systems humans are mostly 

receivers). The action of the humans and the reaction which is given by the 

system emphasize the sensational and the conceptual interactivity between 

the humans and the virtual environment which is delivered for a specific 

project. 

 This fact about the virtual reality has made many industries and 

trainings in many aspects such as medicine, engineering, army and avail 

industries easier and less expensive than they was before implementing the 

virtual reality programs. Nowadays, many factories tend to use the virtual 

reality systems to develop their outputs because they consider it faster and 

less expensive than it used to be before. 

This study– theoretically and practically- examines the possibility of 

implementing the virtual reality to improve the built environment in 

Palestine. It also examines one of the architectural problems in Nablus city 



 c 

which is represented by the urban stairs that connect different levels of 

Nablus mountains.  

These stairs are considered the main access for some neighborhoods 

and a secondary access for others. Residents of these neighborhoods suffer 

from using such stairs because they consider them not convenient to the 

human scale. Regarding the fact of the necessity of such stairs, the study 

examines some solutions and alternatives which could be applicable to 

mitigate the impacts of this problem, Moreover, study the consequences of 

these solutions on the architectural, urban and economical aspects of 

Nablus city. Implementing these solutions will work as main residential 

paths for the residents of the city and will positively affect its architectural 

identity and also the land use nearby their stations, and on a more 

comprehensive scale, it will affect the urban planning inputs around these 

areas, in addition to using them for tourism aspects.  

To achieve the goals of this study, previous applications on virtual 

reality were studied and analyzed, specially on architectural projects in 

Palestine, and examine outputs of such studies and whether their goals 

were achieved or not, then the study implements the virtual reality system 

for finding practical solutions for the urban stairs of Nablus city. 

This study also analyzed study cases that examine the movement 

problems through urban stairs and mountainous areas around the world in a 

way to study and figure out the best solution that could be applied on 

Nablus city. And after finding the solution, the study implements it on 



 d 

some specific areas of Nablus city by using the virtual reality to support the 

design and development of some systems and setting scenarios for 

implementations. After achieving a reasonable and applicable output 

represented by a virtual environment for the city including the 

implementation of proposed solution systems the study examines the use of 

using the virtual reality to support the designed solutions and use it to 

convince the stakeholders and the residents of the city by the set designs, 

and if it could do so, the study recommends to use the virtual reality in 

improving and presenting similar projects interested in improving the 

architectural environment of Palestine.  

After achieving the study goals, the study recommends using the 

virtual reality systems more intensely for educational purposes, and also 

recommends implementing the proposed solutions for the urban stairs of 

Nablus city by the stakeholders –such as ministry of local government and 

Nablus municipality- because it succeeded to address the problems and 

professionally could build and present the virtual environment of the 

problems and the solutions, with the possibility to improve these proposed 

solutions by using the virtual reality in future studies to achieve the 

optimum benefit from this program and apply it to improve the 

architectural environment to the benefit of the residents of the city.  




