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 الشكر كالعرفاف

 

محمد كعمى آلو  سيدنا ،شرؼ الخمؽ كالمرسميفأكالصبلة كالسبلـ عمى  ،العالميف هلل ربٌ الحمد 
 جمعيف  كبعد:أكصحبو 

ـ بجزيؿ الشكر كالعرفاف تقدأ ،نيائوإكالعـز عمى  ،ىذا العمؿف منحني اهلل القدرة عمى إنجاز أبعد 
ر نك أبالذكر دكتكرم كمشرفي )محمد  خٌص أك  ،ىذا البحثإنجاز  يمكا فيسألذيف كؿ اإلى 

 شراؼ عمى ىذه الرسالة.متابعتي كاإل كثمينا في ا،ككقتا كبير  ،الخطيب( الذم بذؿ جيدا عظيما

المدف  دراسات ة في قسـ الجغرافيا ك داريٌ كاإل ،ةيٌ سيدر تال ئتيف:الييإلى  تقدـ بالشكر الكبيركأكما 
 ة ىذه المرحمة مف حياتي العمميٌ إلى  كفضميـ لما كصمت ،ىالذيف لكال فضؿ اهلل تعال

مذيف ال فيصؿ صباح  الدكتكر، ك مر ردادالدكتكر سا :نة المناقشةلج عضكمتقدـ بالشكر لكأكما 
  .كافقا عمى مناقشة ىذه الرسالة

 بخاصة يقميمدائرة الجغرافيا كالتخطيط اإل عامة، كفيمبلئي كزميبلتي في جامعة  القدس لى ز ا  ك 
 باسمو كلقبو. كؿٌ 

 يـ في إمدادم بالبيانات كالمعمكمات.سأمف  لى كؿٌ ا  ك 

مبل أمستقبؿ الكيستخدمو في  ،مع عمى ىذا البحثمف يطٌ مف القمب لكؿ  اقدـ شكر أالنياية  في ك 
 أف  يقدـ فائدة لكؿ مف يطمع عميو.

  



 ج

 

 الممخص
 

ثره عمى السكاف أك  ،السكانٌية الحضرٌية في التجمعاتالحضرٌم األمف  عمىالتعرؼ الٌدراسة  ىدفت
التي األسباب  أىـ حدأاإلدارٌية  مكقع المنطقة كتبعيتيا حيث يعدٌ  ،جنكب شرؽ القدس إقميـفي 

ستخداـ المنيج الكصفي ك الالٌدراسة  ، كلجأتفيياالحضرٌم األمف  ظيكر مبلمح انعداـإلى  تدٌ أ
ـٌ  كما ،يٌ قميمإلاك  منيج التحميميٌ ال ـٌ  دكات منيا: االستبانة حيثدة أاالعتماد عمى عت  اختيار ت

كد مف تحكيميا كالتأ تـٌ  ( استبانة400بمغت )الٌدراسة  عشكائية بسيطة ممثمة لمجتمععٌينة 
معالجتيا باستخراج  تكتمٌ  (،spss) حصائيٌ يميا باستخداـ برنامج التحميؿ اإلكجرل تحم ،صدقيا

كتحميؿ  (t-test)ستخداـ اختبارم باإلضافة الالمعيارٌية  كاالنحرافاتالحسابٌية   المتكسطات
كقد ، الفتكغرافية كما استخدمت الصكر ،كمعامؿ بيرسكف (one way anova)حادم التبايف األ
الٌدراسة  في منطقةالحضرٌم األمف  انعداـ مظاىر :منيا مجمكعة مف النتائجإلى الٌدراسة  تكصمت
 األمف عدـ كجكد عبلقة بيف متغير الجنس كانعداـك  ،ةداريٌ ا  ة ك ة كتنظيميٌ سباب سمككيٌ تعكد أل

فراد أكجكد عبلقة بيف عدد الحضرٌم،  األمف سكف كانعداـالمى ميمكٌية  كجكد عبلقة بيفك الحضرٌم، 
عمى السكاف حيث بمغ الحضرٌم األمف  النعداـأثر  و يكجدنٌ كما أالحضرٌم،  األمف سرة كانعداـاألي 

 كقد خرجت ،كغيرىا مف النتائج (4.202) حسابيٌ ال كالمتكسط (0.6246) االنحراؼ المعيارمٌ 
ثرة عمى أك الحضرٌم األمف  بعدة تكصيات منيا: ضركرة تكعية السكاف لمخاطر انعداـالٌدراسة 
مف قبؿ الحضرٌم األمف  زالة المسببات التي تعمؿ عمى انعداـى إضركرة العمؿ عم ،السكاف
 .االختصاصجيات 
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The security of the urban populations and its impact on the 

population in the south-east of Jerusalem 

 

Prepared by: Safia Abu Damous  

Supervisor: Dr. Mohamad Al-khatib 

Abstract 
The study aimed at identifying the security of the urban populations and its impact on 

the population in the south-east of Jerusalem, in which this region’s location and 

administrative dependency are the most important reasons that led to the appearance 

of features of urban insecurity. the study used descriptive- analytical approach and the 

regional approach. The study used a number of tools, including a Questionnaire where 

a simple random sample was chosen to represent a 400-question study forum that was 

evaluated and verified. The results were analyzed using statistical analysis program 

(SPSS), in which the  means and standard deviations were calculated . Also, the study 

used T-test, ANOVA test, and By- person factor. Also, photographs were used in the 

analysis.  The results of the study are: The lack of urban security in the study area is 

due to behavioral, organizational and administrative reasons. There is no correlation 

between the sex variable and insecurity. There is a correlation between the numbers of 

the family members and insecurity, as well as, the impact of urban insecurity on help 

and aid. The standard deviation is 0.6246, the arithmetic mean is 4.202, and other 

population-confirmed the risks of insecurity and their impact on the population. The 

study recommended the need to raise people awareness of the dangers of urban 

insecurity and its impact on the population, and the need of the private actors to work 

to get rid of the causes of the insecurity of urban areas. 
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 كؿاأل الفصؿ 
___________________________________________________________ 

 راسةطار العاـ لمدّ اإل
 

 المقدمة:
 كالسبلمةاألمف  يكفرل يسعى الذم  ؛المستقرالحضرٌم  المجتمع لنشأة أساسية قيمةاألمف  يمثؿ
 مستكل السبلمة ضعؼأسباب  إنياءتعني فراده نتيجة إلدراكو المستمر بأٌف الحياة المستقرة أل
 مف عادة ايصحبي بما رقعة العمارة كاتساع كثافة السكاف، مستكل زيادةتحديدنا في ظؿ  األماف،ك 

السكنٌية  حياءاأل غالبية تصميـف ،التخطيط كالتطكير ليتناسب مع التطكر الحاصؿ في ضعؼ
ـٌ  اتياكتخطيط المعاصرة  ىاجسيككف  لذا ،التقميدمالعمرانٌي  النسيجأسمكب  عف تختمؼ بطرؽت

 كالنمك الحياة، الستقرار سيناأسا مطمبنا المعاصرة، المدف في لمسكاف كالسبلمةاألمف  تكفير
 .لمسكاف االجتماعي

 
 ،ةكاالجتماعيٌ  ة،بالحاجة االقتصاديٌ مف المفاىيـ ذات العبلقة الحضرٌم األمف  مفيكـ كيعدٌ 

 ،الطبقة أساس سكانيا عمى يتمايز التي المدف في البشرم لؤلمف ةكالبيئيٌ ، ةكالثقافيٌ ، ةكالسياسيٌ 
 كتركيبيا المدف بالنسبة لطبيعة الحاؿ ىك كما الجكانب متعددك  معقد مفيـك فيك كاألصؿ، كالعرؽ

نٌ  منيا، كالحد الجريمة قمع في اختزالو يمكف الالحضرٌم  األمفك  ،كتككينيا  معقد مفيـك ىك ماكا 
الحضرٌم،  التخطيط البيئي نكعيةك  كالتعميـ، الصحة،خرل كالمشكبلت األ مع رتبطإذ ي التركيب

الفضاء  بتقاسـ يتعمؽ فيما كخاصة المصالح تضارب كذلؾ مفكيتض ،كالطرؽ المركر حركةك 
 القضايا كالمشاكؿ مف كغيرىا ةالعرقي كالتكترات المخدرات، إدماف مشاكؿك  ،المدينة في كالزمف

 .(43ص، 2008)عباس، 
 

ٌنما ك  كالسرقة، السطكال يتمثؿ فقط بالخكؼ مف األمف  تكفر عدـ فٌ كما أ مف  كثير وعن تنبثؽا 
ىذا،  كؿ كفكؽ العامة،األماكف  كتدىكر الصحٌية، غير كالبيئة المركر، أزمة ؿمث األخطار
عند  الدعـ أك الحماية خدمات تقديـ كعدـ الحاجة، عند كالنجدة المساعدة غياب مف الخكؼ
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األمف  مفيكـ في المكجكد التعقيد إلبراز ليا نياية ال قائمة مف قميؿ كىذا ؿ.المشاك حدكث
  (24ص، 2007الحضرم)محمد، 

 
جنكب شرؽ  إقميـفي الحضرٌم األمف  إلقاء الضكء عمىأجؿ  مفالٌدراسة  كعميو جاءت ىذه

 القدس، في مفاىيمو المختمفة.
 
  راسة:مشكمة الدّ  :1-2

 

ة في شتى المجاالت ة كتخطيطيٌ سس تنظيميٌ أفي عدـ كجكد معايير ك الٌدراسة  مةتتمثؿ مشك
ا انعكس المرافؽ كالخدمات كسائر االستخدامات ممٌ كتكفير  ،حبلؿ المساكف الجديدةإكالسيما 

جنكب  إقميـمنطقة  حيث تعدٌ ، قميـداخؿ اإلاألمف  كتسبب في انعداـالحضرٌية  سمبيا عمى البيئة
شرؽ القدس مف المناطؽ التي شيدت تطكران عمرانيان كبيران نظرا لقربيا مف مدينو القدس، تحديدان 

مف ، األمفمظاىر انعداـ  شارانتسيمت في أالتي ك  ،أكسمك تكقيع اتفاقيةفي الفترة التي تمت 
دكف االلتزاـ باالرتدادات  ، مثؿ البناء بجانب الطرقاتظكاىر الدالة عميومف الخبلؿ الكثير 

النمك  ة، كالضعؼ في تنظيـ عممياتالشكارع الرئيسيٌ  ة فيعبلنات التجاريٌ ، كظيكر اإلةالقانكنيٌ 
األعمدة الكيربائٌية  كالخدمات مثؿ قرباني بالقرب مف المرافؽ كتشيد المبالعمرانٌي  كالتكسع

ظيكر إلى  ىذه المظاىر التي تشير . كؿٌ مافالسبلمة كاأل دنى معاييركالياتؼ دكف تحقيؽ أ
بيئة مميئة بالمشكبلت التي  قميـلئلالحضرٌية  جعمت مف البيئوالتي الحضرٌم األمف  مبلمح انعداـ

  .جنكب شرؽ القدس إقميـفي كسبلماتيـ مف السكاف أة عمى ليا انعكاسات سمبيٌ 

 ة: ة  كالزمانيّ كحدكدىا  المكانيّ الّدراسة  منطقة:1-3
 :ةراسمنطقو الدّ :3-1 -1

 ، كىي قرل ذات امتدادة(السكاحرة الشرقيٌ ك  ،بكديسكأ ،)العيزرية بمناطؽالٌدراسة  تتمثؿ منطقو
 تقريبنا. نفسيا ةكالسكانيٌ ة الجغرافيٌ  الخصائص متكاصؿ، كليا كعمرانيٌ  جغرافيٌ 
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مف الشرؽ ىا قع شرؽ مدينة القدس، يحدٌ : كىي إحدل بمدات محافظة القدس، كتبمدة العيزرية -أ
 كيبمغ ،أراضي النبي مكسى، كمف الشماؿ زعيـ، كمف الغرب بيت المقدس كمف الجنكب أبك ديس

الجياز  دكنما)( 357735)حكالي العيزرٌية  كتبمغ مساحة بمدة ،نسمة( 21.175)يا عدد سكان
 .(2017حصاء الفمسطيني،ئلالمركزم ل

ىا : ىي إحدل بمدات محافظة القدس، كتقع جنكب شرؽ مدينة القدس، يحدٌ بمدة أبك ديس -ب
كيبمغ  ،مف الشرؽ كالجنكب السكاحرة الشرقية، كمف الشماؿ العيزرية، كمف الغرب جبؿ المكبر

 (.2017حصاء الفمسطيني، ئلزم لالجياز المرك )نسمة (12.251)عدد سكانيا 

ىي إحدل بمدات محافظة القدس، كتقع جنكب غرب مدينة القدس،  بمدة السكاحرة الشرقية: -ج
ىا مف الشرؽ أراضي النبي مكسى كالبحر الميت، كمف الشماؿ بمدة أبك ديس، كمف الغرب يحدٌ 

نسمة  (6.204)ا كمف الجنكب بمدة العبيدية  كيبمغ عدد سكاني ،جبؿ المكبر كالشيخ سعد
  .(2017حصاء الفمسطيني، ئلالجياز المركزم ل)

 :ةالحدكد الزمانيّ :1-4
جنكب  إقميـسكاف في الثره عمى أك  ةالحضريٌ  ةفي التجمعات السكانيٌ األمف  عمىالٌدراسة  اقتصرت

 .2017-2016ي سشرؽ القدس خبلؿ العاـ الدرا
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 :ةراسالدٌ  ة( تكضح منطق1خارطو رقـ)
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 :الّدراسة  سئمةأ:1-5

 في: الٌدراسة  سئمةتتمثؿ أ

األمف  كىؿ ليا عبلقة بانعداـ ؟جنكب شرؽ القدس قميـإلالجغرافٌية  ما ىي الخصائص-1
 جنكب شرؽ القدس؟  إقميـفي الحضرٌم 

 جنكب شرؽ القدس؟ إقميـفي األمف  ما ىي مظاىر انعداـ -2

 جنكب شرؽ القدس؟ إقميـ في الحضرٌم األمف  انعداـإلى  ةالمؤديٌ األسباب  ما ىي -3

 جنكب شرؽ القدس؟ إقميـفي الحضرٌم األمف  كيؼ يمكف التقميؿ مف مظاىر انعداـ -4

 جنكب شرؽ القدس؟ إقميـسكاف عمى الحضرٌم األمف  انعداـ مظاىرما ىك أثر  -5

 :راسةات الدّ فرضيّ  :1-6
ألقميـ جنكب شرؽ ة الجغرافيٌ  كبيف الخصائصالحضرٌم األمف  بيف مظاىر انعداـأثر  يكجد -1

 القدس.

 .آلقميـ جنكب شرؽ القدساإلدارٌم  ك التقسيـ الحضرٌم األمف  بيف مظاىر انعداـأثر  يكجد -2

ك الحضرٌم األمف  نعداـ( كبيف ا0.5داللة إحصائٌية عند مستكل الداللة ) يكجد عبلقة ذات -3
ات الفرعية التالية :الفرضيٌ يمكف صياغة ة لمسكاف، ك االجتماعيٌ ة ك بيف الخصائص الديمغرافيٌ   

 ( فيα ≥ 0.05) عند مستكل الداللةداللة إحصائٌية  تكجد فركؽ ذاتال كلى: ة األالفرضيٌ  . أ
 .الجنسلمتغير ييعزىل  جنكب شرؽ القدس  إقميـعمى سكاف الحضرٌم األمف  انعداـأثر 

 (α ≥ 0.05)عند مستكل الداللة داللة إحصائٌية  ال تكجد فركؽ ذات ة الثانية:الفرضيٌ  . ب
لمتغير الحالة ييعزىل  جنكب شرؽ القدس  إقميـعمى سكاف الحضرٌم األمف  انعداـأثر  في

 االجتماعية

 ( فيα ≥ 0.05) عند مستكل الداللةداللة إحصائٌية  تكجد فركؽ ذات ال الثالثة:الفرضٌية  ج. 
 .السكفميمكٌية  لمتغيرييعزىل  جنكب شرؽ القدس  إقميـعمى سكاف الحضرٌم األمف  انعداـأثر 
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 في (α ≥ 0.05) عند مستكل الداللةداللة إحصائٌية  تكجد فركؽ ذات ال الرابعة:الفرضٌية  د. 
 السكفميمكٌية  لمتغيرييعزىل  جنكب شرؽ القدس  إقميـعمى سكاف الحضرٌم األمف  انعداـأثر 

 (α ≥ 0.05) عند مستكل الداللةداللة إحصائٌية  تكجد فركؽ ذات ال الخامسة:الفرضٌية  ق. 
المستكل لمتغير ييعزىل جنكب شرؽ القدس  إقميـعمى سكاف الحضرٌم األمف  انعداـأثر  في

 .التعميمي

 في (α ≥ 0.05) عند مستكل الداللةداللة إحصائٌية  تكجد فركؽ ذات ال السادسة:الفرضٌية ك. 
 "عدد أفراد األسرةلمتغير ييعزىل  جنكب شرؽ القدس إقميـعمى سكاف الحضرٌم األمف  انعداـأثر 

 في (α ≥ 0.05) عند مستكل الداللةداللة إحصائٌية  تكجد فركؽ ذات : الالسابعةالفرضٌية  ز. 
 .العمؿلمتغير ييعزىل جنكب شرؽ القدس  إقميـعمى سكاف الحضرٌم األمف  انعداـأثر 

 راسة:ىداؼ الدّ أ :1-6
 في:الٌدراسة  تتمثؿ أىداؼ

 جنكب شرؽ القدس. إقميـفي ضرٌم الحاألمف  رصد مظاىر انعداـ  -1

 كىؿ ليا عبلقة بانعداـ ،جنكب شرؽ القدس قميـإلالجغرافٌية  التعرؼ عمى الخصائص  -2
 ؟الحضرماألمف 

 جنكب شرؽ القدس. إقميـفي  الحضرٌم األمف  انعداـإلى  المؤديةاألسباب  التعرؼ عمى -3

جنكب شرؽ  إقميـفي لحضرٌم ااألمف  التقميؿ مف مظاىر انعداـسياسات التعرؼ عمى  -4
 القدس.

 جنكب شرؽ القدس  إقميـعمى السكاف الحضرٌم األمف  انعداـأثر  التعرؼ عمى -5
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  راسة:أىمية الدّ  :1-7
 في ما يأتي:الٌدراسة  تتمثؿ أىمية

جنكب شرؽ القدس كمبلحظتي  إقميـتقيـ في منطقو  ةالمكضكع ككف الباحث ةالرغبو في دراس -1
 راسة.في منطقو الدٌ األمف  بانعداـ

جنكب شرؽ  إقميـلمنطقة السكانٌية  في التجمعاتاألمف  عدـ كجكد دراسات تتحدث عف -2
 ة.القدس  مف ناحية جغرافيٌ 

 جنكب شرؽ القدس. إقميـفي الحضرٌم األمف  انعداـأسباب  التعرؼ عمىإلى  الحاجة الماسة -3

 جنكب شرؽ القدس. قميـإل ةالحضريٌ  ةفي البيئالحضرٌم األمف  التعرؼ عى مظاىر  انعداـ -4

 .الحضرمٌ األمف  مف ظاىرة انعداـ يجاد حمكؿ لمحدٌ إالمساعدة في  -5

 دكاتيا:أك الّدراسة  ةمنيجيّ : 8-1
 :ت المناىج اآلتيةخدمى استي الٌدراسة  ىداؼلتحقيؽ أ

سبابيا كالعكامؿ كأالحضرٌم،  األمف انعداـ مظاىركقد استخدـ لكصؼ  المنيج الكصفي:-1
 راسة.المؤثرة فييا كفي منطقة الدٌ 

ـٌ  كيتمثؿ في تحميؿ البيانات التيالمنيج التحميمي:  -2 باستخداـ الٌدراسة  جمعيا حكؿ مكضكعت
غيرىا ك الٌدراسة  في منطقةالحضرٌم األمف  مظاىرتحميؿ ل (SPSS)حصائي التحميؿ اإلبرنامج 

ـٌ  يتحميؿ البيانات التإلى  ضافةباإلمف مظاىر ذات العبلقة  الٌدراسة  الحصكؿ عمييا مف خبلؿت
 ة.الميدانيٌ 

 ي.قميمفي بعدىا اإلالحضرٌم األمف  ظاىرة ةي: مف خبلؿ دراسقميمالمنيج اإل -3

 راسة:دكات الدّ أ 9-1

 :يأتيمف األدكات أىميا ما  العديدالٌدراسة  استخدمت
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، راسةفي منطقة الدٌ  الحضرمٌ األمف  عمى مظاىر انعداـىدفت لمتعرؼ  ة:راسة الميدانيٌ لدٌ ا -1
 .كالكقكؼ عمييا

ـٌ إ االستبانة : -2 ة نت مف أربعة محاكر رئيسكتككٌ  ،مختصيف داد االستبانة بعد تحكيميا مفعت
ثر أك الحضرٌم،  األمف انعداـإلى  ةسباب المؤديٌ كاأل ،ةكاالجتماعيٌ  ،ةالبيانات الديمغرافيٌ  :ىي

ـٌ  حيثالحضرٌم األمف  انعداـ تقميؿ مف مظاىرالكسبؿ الحضرٌم،  األمف انعداـ عٌينة استخداـ ت
ـٌ  استبانة (400)نت مف تككٌ  ةطبقيٌ ة عشكائيٌ    .2/12/2017إلى 1/9/2017تكزيعيا خبلؿ فترة ت

ـٌ  : حيثكثباتيا داةصدؽ األ -3 بعد تكزيع  (0.933)الذم بمغ معامؿ كركنباج ألفا  استخراجت
 استبانة. (50)

 مصادر المعمكمات: :10-1
ة ذات العبلقة كالرسائؿ العمميٌ  ،بحاثكاأل ،كالمراجع ،كالتقارير ،الكتب مثؿة: مكتبيٌ المصادر لا -أ

    .سةرابمكضكع الدٌ 

جمعيا حكؿ منطقة تـٌ  حصائيات التيكاإل ،كالمعمكمات ،البيانات مثؿة: رسميٌ المصادر ال -ب
  .الدراسة

 ،كالمقاببلت ة،انجمعيا مف خبلؿ االستب تـٌ  كالبيانات التي ،المعمكمات :ةميدانيٌ المصادر ال -ح
    .كالصكر ،كالمبلحظة ،كالمشاىدات

ـٌ  التي :ةاالستبان -د ثرة أك الحضرٌم،  األمف انعداـأسباب  عدادىا بيدؼ جمع المعمكمات حكؿإت
  .طرؽ التقميؿ مف ظاىرةك  ،عمى السكاف
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 السابقة:الّدراسات  :1-11
 ة:راسات العربيّ الدّ 

داخؿ البيئة كاألماف  األمف جراءاتإتقيـ إلى الٌدراسة  ىدفت (2015النجارم) ،بارمناأل  ةدراس
 األمف عاممي تحقيؽ تكفؿ التي مقكمات لتبحث فيالٌدراسة  جاءتك  ة،الحم ةفي مدين ةالمدرسيٌ 
 لممدارس ةالتصميميٌ  كاالعتبارات ،ةالتخطيطيٌ  كاالشتراطات كالمعايير التعميمية البيئة فيكاألماف 

ـٌ  الحمة مدينة يف  ةالعمميٌ  لممصادر استنادا ةكالتصميميٌ التخطيطٌية  المعايير مف مجمكعة تحديدت
ـٌ  كمف ثـ  .ةعداديٌ كاإل كالثانكية  ،كالمتكسطة ،ةاالبتدائيٌ  المدارس مفعٌينة ل الميدانيٌ  المسح جراءإت

 ةاالبتدائيٌ  المدارس في كاألماف األمف يريمعا تطبيؽ نسبة فٌ أ نتائج ىذه الدراسة:أىـ  كلعؿ مف
ا يعني مٌ ( م%51)عداديةكاإل ةالثانكيٌ  المدارس كفي(، %49)المتكسطة كالمدارس(، %33)بمغت
 يؤشر امٌ م فعبلن  مكجكد ىك ما كبيف ،الٌدراسة ىذه في المعتمدة المعايير بيف جدان  كبيرة فجكة كجكد
 .ةاألىميٌ  لغبا القطاع ىذاإلى  ةالمكجي االستثمارات في الحاد النقصإلى 

 

 ة،داريٌ ني اإلفي المباكاألماف  األمف لتصميـ المعمارم كمدخؿ لتحقيؽا (2014دراسة الشنطي)
 ة في المبانيفي النطاقات الدفاعيٌ كاألماف  األمف ـ مستكليالتعرؼ عمى تقيإلى الٌدراسة   كىدفت

الميندسيف المعماريف في  ةفكمدل معر  ،ةة الفمسطينيٌ ت بعد قدكـ السمطة الكطنيٌ أالتي أنشاإلدارٌية 
العامميف  ةمدل معرفقياس في تصميـ المباني ك كاألماف  األمف سسأقطاع غزة لتطبيؽ مبادئ ك 

النتائج التالية: إلى الٌدراسة  كتكصمت  ،ية عمييـاألمنجراءات ر اإلأثك  ،مافكاألاألمف  بمفيكـ
األمف  صعكبة التفرقة بيف تعريؼك اإلدارٌية  في المبانيالحضرٌم كاألماف  األمف انخفاض مستكل

 ة. داريٌ في المباني اإلة ربعة األطاقات الدفاعيٌ نفي الاألمف  ككجكد ضعؼ في مستكل ،مافكاأل

 وسعدكف كحالالسكنٌية  في البيئة السكني كتحدم حضرمٌ كاألماف  األمف (2013)درزمدراسة 
 األمف لمؤثره في رفع مستكلا تحديد عناصر التنظيـ الفضائيٌ إلى الٌدراسة  ىدفت :الدراسية
 كالبيئةالحضرٌية  كىي التحديات ،تعرؼ عمى ثبلث ركائزالكقامت ب ،ةفي البيئة السكنيٌ كاألماف 
النتائج أىـ  كمف. ةالبصريٌ  ةركيز عمى مكضكعات الرؤيالت كتـٌ  ،السكنيٌ كاألماف  األمفك السكنٌية 
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كمنيا مفردات  ،تصميـ المفردات الناتج عفاألمف  ياتي مف خبلؿ تكفيراألماف  تحقيؽ فٌ أ
ىي ك  كالتكامؿ البصرمٌ  الرؤية كالعمؽ البصرمٌ  ةمفردإلى  تكصمت الباحثةك  ،التنظيـ الفضائيٌ 

 فالمناطؽ ذات الرؤية ،ةفي المناطؽ السكنيٌ كاألماف  األمف كثر كضكحا في تحقيؽالمفردات األ
قؿ ا بعكس المناطؽ األأمنكثر ىي األف بقية المناطؽ كبذلؾ تككف ع ةشرافا كسيطر إكثر أالعالية 
 رؤية.

ة حالة دراسيٌ ي قميمكالسبلمة عمى المستكل اإلاألمف  ات تحقيؽاستراتيجيٌ  (2012) المغير دراسة
 كالسبلمة العامة عمى مستكلاألمف  التعرؼ عمىإلى  الٌدراسة  حيث  تيدؼ في قطاع غزة

 ،كالسبلمة لممكاطنيفاألمف  تطبيؽإلى  ىيا يسعإقميمكمقر كخاصة قطاع غزة  يٌ قميماإل التخطيط
نقاط التحديد إلى  كتيدؼ ،كالسبلمةاألمف  ة عمى تحقيؽكتاثيرات المناخ كالتغيرات المناخيٌ 

كدراسة تكزيع مباني الطكارئ كفؽ ما يتناسب مع حاجات  ،السبلمة العامةك األمف  ساسية حكؿاأل
دارة لمطكارئ اإلك  ،صكص السبلمة كالمبانيقتراحات البلزمة بخاالككضع  ،كاحتياجات المكاطنيف

مجمكعة مف إلى  التكصؿ كتـٌ  ،كالسبلمةاألمف  كتحديد المناطؽ التي لـ تطبؽ استراتيجيات
كينشر  ،العاـاألمف  تي بالمرتبة الثانية بعد تكفير الطعاـ لينشرأي األمف  فٌ أ  :النتائج مف بينيا

كال يمكف فصؿ  ،ي مف السبلمة العامة المعمكؿ بياساسأجزء  األمفة بيف المكاطنيف، ك انينأالطم
راضي ستخداـ األمثؿ الكالتكزيع األ ،ؽ السبلمة العامةيحقاألمف  ألفٌ  ،امالمصطمحيف عف بعضي

إدارة  ، كتعدٌ كالطرؽ كالمكاصبلت ،ة النقؿكحريٌ  ،كالسكنيٌ  ،كالبيئيٌ  ،االقتصادمٌ األمف  يحقؽ
األمف  ؽيتحقعامبل يسيـ في ك المفتكحة أاطؽ الخالية لممرات خاصة في المنالطرؽ كالشكارع كا

 لدل المكاطنيف. النفسيٌ 
 

كالتصميمية لمشاريع  ،ةاالعتبارات التخطيطيٌ  طت الرسالة الضكء عمىسمٌ ( 2012دراسة الحداد)
اريع ة في مشكالتصميميٌ التخطيطٌية  لمكاجية الككارثكاألماف  األمف سكاف لتحقيؽ معاييراإل
في تمؾ المشاريع  ةية المتكامماألمننظمة األفي تحقيؽ  يد دكر الميندس المعمارمٌ كأسكاف كتاإل

 .ةة المتكاممتصميميٌ الك التخطيطٌية  ةالقكانيف التنظيميٌ  كسفٌ  ،السميـ مف خبلؿ التخطيط كالتصميـ
 كاألماف األمف في تحقيؽالعمرانٌي  التعرؼ عمى دكر التخطيط كالتصميـإلى الٌدراسة  ىدفتك 
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التخطيطٌية  معاييرالك الحضرٌم كاألماف  األمف كالتعرؼ عمى العكامؿ المؤثر في تحقيؽرٌم، الحض
 . مافكاألاألمف  في تحقيؽ كدكر الميندس المعمارمٌ الحضرٌم كاألماف  األمف لمفاىيـ

لمركز المدف  ةعالية الكثافالسكنٌية  لممجمعات اآلمنةدات البيئة محدٌ ( 2011دراسة العمكاف) 
 ةمنآقرار بيئة االجتماعٌية إل ةكالتصميميٌ التخطيطٌية  مححداتالتعرؼ عمى الإلى ٌدراسة ال تيدؼ

رض بشكؿ أىـ النتائج منيا خمط استعمبلت األ إلى كتكصمت ،الكثافة عاليةالسكنٌية  لممجمعات
 بنيةكتجنب عزؿ األ  ،رؽ لممجمع السكنيٌ فبحيث ال يككف ىنالؾ السكنٌية  عاتمدركس في المجم

استخداـ المنيج  كتـٌ   ،المخدكمة بمدخؿ كاحدالسكنٌية  كسكانيا كعدـ زيادة الكحداتكنٌية الس
 .لتحميميالكصفي ا

ة حالة دراسيٌ  مف كجية نظر المرأهالعمرانٌي  لمتصميـالحضرٌم األماف  (2008) عباس ةدراس 
 ،ةالراحة الماديٌ ماف ك ة التي تعطي المرأه الشعكر باألفراغات حضريٌ  في تكفير في مدينة نابمس

كذلؾ  ،المحيطةالحضرٌية  يجابي كالفعاؿ مع البيئةكثر قدرة عمى التفاعؿ اإلأكالمعنكية لتصبح 
إلى  كىدفت ،عف طريؽ تكفير احتياجات المختمفة عند تشكيؿ كتصميـ فراغات المدينة المختمفة

 كاألماف راحةالب مادية التي تساعد المرأه عمى الشعكرالمعايير المعنكية ك التعرؼ عمى "ال
كخمؽ بيئة  ،العامةاألماكف  خطكات البلـز اتباعيا لتعزيزاللتعرؼ عمى اإلى  كىدفتالحضرٌم، 

  .المنيج الكصفي التحميميالٌدراسة  كاستخدمت  ة،منو كمريحة لممرأآ
الحضرٌم،  ي بالكسطاألمنطير أالت البحث فيإلى الٌدراسة  ىدفت( 2009دراسة خنشكؿ ) 

 ،ةخير في العديد مف الدكؿ في العقكد األالمتسارع الحضرٌم  النمكبالبحث في راسة الدٌ  كاىتمت
معايير في الأىـ  حيث تعتبر مف ،كالسبلمة كتقكية العبلقات بيف السكافاألمف  ىميةأرزت أبك 

ة بشكؿ ة كالقصديريٌ حياء الفكضكيٌ كاأل ،فضؿ لمسكاف بشكؿ عاـأة تكفير بيئة خارجية سكنيٌ 
 .الحضرمٌ األمف  في كعكامؿ العجزالحضرٌم األمف  تعرؼ عمى مفاىيـالإلى  كىدفت  ،خاص

في األمف  كدكرالحضرٌم األمف  البحث فيإلى الٌدراسة  ىدفت( 2007حسف)الحاج دراسة  
كمسببات المشاكؿ أنماط  تحميؿإلى الٌدراسة  كىدفت ،ةمف الجريمة في المدف الفمسطينيٌ  الحدٌ 

 ،مف الجرائـ في الحدٌ الحضرٌم األمف  ىميوأككذلؾ درست  ،في المدفة االجتماعيٌ ة ك االقتصاديٌ 
 كمف ،باع المنيج الكصفي التحميميات كتـٌ  ،نكاعياأكاتجاىاتيا ك الحضرٌم األمف  كدرست مفاىيـ
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ة راضي الفمسطينيٌ في األمف اآل ي في عدـ االستقراراألمنىمية العامؿ السياسي ك أ :النتائجأىـ 
  .سرائيميٌ حتبلؿ اإلكؿ خاص كذلؾ بسب االكنابمس بش ،بشكؿ عاـ

 مستكل تحسيف فيالعمرانٌي  التصميـ دكر مناقشةإلى الٌدراسة  ىدفت (( 2006دراسة باىماـ )
برازك  كالسبلمة،األمف   أفضؿ، ةسكنيٌ  خارجية بيئة تكفير في يـتس التي ةالمعايير التصميميٌ أىـ  ا 
أنماط  في القصكر جكانب تحديدإلى  فةباإلضا بشكؿ خاص، كلؤلطفاؿ ـ،عا بشكؿ لمسكاف
األطفاؿ  لسبلمة السكنية األحياء بيئة تحسيفالبحث في كذلؾ   .المعاصرة األحياء بعض تصميـ

معو  سعتكاتٌ  الماضية، القميمة العقكد خبلؿ العربية المدف مف لمعديدالعمرانٌي  النطاؽ حيث اتسع
ـٌ  كقد السكنية، كاألحياء المناطؽ عف  تمامان  مختمفة بطريقة األحياء تمؾ غالبية طكتخطي تصميـت
 كثافتيا كزيادة ،األمف كنقص السبلمة مستكل تدني مشكمة تظير بدأت لذا التقميدية، األنماط

 ضعؼ مف عادة يصاحبو المدف، بما مف لكثير االقتصادم النشاط ساعاتٌ  عف فضبلن  السكانية،
 ةكالكقائيٌ  ةالعقابيٌ  الطرؽ تنكع مف الرغـ كعمى .ةالتقميديٌ  ةاالجتماعيٌ  كالمفاىيـ العبلقات في

شاعة الجريمة مف لمحدٌ  المتبعة أسمكب  أفٌ  إال ة،العمرانيٌ  المناطؽ في السبلمة كتكفيراألمف  كا 
 األحياء في كالسبلمةاألمف  تحقيؽ في لمغاية ميـ كفعاؿ دكرا ذ يبقى ةالعمرانيٌ  البيئة تشكيؿ
 إيجاد في المشاركة مف كتمكينيـ السكاف، بيف ةاالجتماعيٌ  قاتالعبل تقكية خبلؿ مف ة،السكنيٌ 
  المنطمؽ ىذا كمف بو، كاإلحساساألمف 

كالسبلمة في المباني في األمف  عكامؿ البحث فيإلى الٌدراسة  ىدفت (2005دراسة النمرة)
تيػدؼ بػشكؿ أساسي إلي حصر أم خسائر  يالتمجمكعة مف العكامؿ كالمحددات كالمعايير 

ة في حاؿ كقكع أم طارئ كذلؾ في أضيؽ نطػاؽ ممكػف لمحيمكلة دكف كقكعو أك ية أك ماديٌ بشر 
لسيطرة المصمـ، حيث يمكنو أف  ضع تمؾ العكامؿ خضكعان شبو كامؿانتشاره )امتداده(، كما تخ

. ة لممبنى بشكؿ عاـكيرفع مف كفاءتيا األمر الذم يؤدم إلي رفع الكفاءة الكظيفيٌ  ،يؤثر فييا
ة المتعٌمقة المكاضيع األساسيٌ أىـ  ال شؾ فيو أف مكضكع أعماؿ الحريؽ كمكافحتو مفكمما 
، كالسبلمة في المباني، كالتي يجب أف تحتؿ حيزان ىامان في كعي المصمـ المعمارمٌ األمف  بعكامؿ

خاصة كأنو مكضكع يتعٌمؽ بأمف كسبلمة األركاح كالمنشآت، تمؾ الحقيقة التي يجب أف تنقؿ مف 
 ة ممزمة ككاجبة، بحيث يصبح االلتزاـ بيذه المحددات أمران محددات تصميميٌ إلى  إدراؾ عاـمجرد 
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دراسة تمؾ  ىف البحث ييدؼ بشكؿ أساسي إلإلذا ف .مٌ مستقران في كعي الميندس المعمار 
كالسبلمة في المباني )أعماؿ الحريؽ كمكافحتو( األمف  المحددات كالمتعٌمقة بكيفية تطبيؽ عكامػؿ

ة ألحد المباني كقد قاـ الباحث بتناكؿ دراسة تحميميٌ  رم.ذلؾ التطبيؽ عمي التصميـ المعماكأثر 
ة( كحالة دس لمقاعات الدراسيٌ مبنى الق)ة بالجامعة اإلسبلمية بغزة الخاصة بالقاعات الدراسيٌ 

 .ةدراس
مؤثرة ال ةالمعماريٌ  العكامؿ البحث فيإلى الٌدراسة  ىدفت( 2005جعيص) رضكاف، دراسة سالـ،

الحضرٌم  المجتمع لنشأة ةأساسيٌ  قيمةاألمف  حيث يمثؿ ،ةالسكنيٌ  التجمعات فياألمف  تحقيؽ في
 السبلمة، ؤلسرةلك  لمفرد يكفر أف يجب الذم المستكل األكؿ السكنيٌ  التجمع كيعدٌ  المستقر
أجؿ  مف ياكتصميم، السكنية التجمعات في تخطيط ةالمعماريٌ  العكامؿ دكرالٌدراسة  تكتتناكل
 المفاىيـ مف مجمكعة عمىالٌدراسة  كاشتممت ،ةالمحميٌ  ةالسكنيٌ   الفراغا كتكفير ،األمف تحقيؽ
 التجمعات فياألمف  تحقيؽ في المؤثرة ةكالعكامؿ المعماريٌ  ،العمارة في كالجريمةاألمف  في تمثمت
 ةكالمعماريٌ  ةلعمرانيٌ ا النكاحي تكييؼإلى الٌدراسة  خمصت كقد ة،المحميٌ  الفراغات كتكفير ،ةالسكنيٌ 
 الشعكر تحقيؽ في المعمارمٌ  الميندس دكر ة، كتأكيدالسكنيٌ  التجمعات فيكاألماف  األمف لتحقيؽ

 .ةكالكحدة السكنيٌ  ةالسكنيٌ  التجمعات داخؿ لؤلفراد  األمفب
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 -ة :جنبيّ األراسات دّ ال
ث كانت حيتتحدث عف مشركع السبلمة مف الحرائؽ  (Adams, et al, 2007) دراسة-1

مناىج الككانت تشمؿ يا، جميعمتحدة النحاء الكاليات أتشمؿ المجتمعات منخفضة الدخؿ في 
ككاف ىدفيا  ،طفاء كالسبلمةمف الكطني لئلاألك  ،عاقةشخاص ذكم اإلكاأل ،كبار السفٌ ك  ،ةالتعميميٌ 

 ككيفية التقميؿ مف ،التي تؤذم السكافج لمسكاف المعرضيف لخطر الحرائؽ ىك عمؿ برنام
كاستخدـ المنيج  ،ؽلخطر الحرائتصدم مككضع استراتيجية ل ،المخاطر تمؾ بالكفيات بسب

ؾ المقاببلت مع السكاف ككذل ،كالكتب التي تتحدث عف المكضكعالٌدراسات  الكصفي عف طريؽ
 طفاء.كمراكز اإل

التعريؼ بعممية تطكير نظاـ دعـ القرارات إلى  تيدؼ (WEI Li-jun, 2004)دراسة  -2
القرارات المتعمقة بالحكادث غير  . ككما ىك معمكـ، فإفٌ رئة لسبلمة المجتمع الحضرمٌ الطا

التي تنطكم حتما عمى  تيـكقدر  المتكقعة في المدينة تعتمد بشكؿ تقميدم عمى خبرة صناع القرار
كعكاقب ال يمكف تجنبيا في عممية االستجابة لحاالت الطكارئ. كيمثؿ  ،عكامؿ ذاتية كثيرة جدا

مع نظاـ دعـ اتخاذ القرار الذم سيعتمد لتطكير نظـ دعـ الجغرافٌية  نظـ المعمكماتل تكامبلذلؾ 
ة. كيعتـز المؤلؼ اتخاذ القرارات في حاالت الطكارئ في مجاؿ سبلمة المجتمعات الحضريٌ 

طارىا الييكميٌ  نا نقترح ذلؾ، فإنٌ إلى  ككظائفيا. كباإلضافة الحالي تكضيح أىداؼ ىذه النظـ كا 
البلـز لبناء قاعدة بيانات مكانية عالية السرعة كذات كفاءة عالية.  ا المخطط التكنكلكجيٌ أيض

ـٌ  ة في المعمكمات المتعمقة باليياكؿ األساسية كالككارث،استخداـ الكسائؿ الرقميٌ إلى  كاستنادا ت
ـٌ  إنشاء نظاـ لدعـ القرارات كقاية مف المعمكمات المتعمقة بالككارث، كخطة الإدارة  دمجو معت

تزكيد صانعي القرار بسمطة أجؿ  الككارث، كنمط اتخاذ القرار في حاالت الطكارئ، كذلؾ مف
اختيار خطط إلدارة كتكجيو اإلجراءات التي ينبغي اتخاذىا بمزيد مف الكفاءة في عممية االنتعاش 

 كالطكيؿ األجؿ. الفكرمٌ 
 
إدارة السبلمة  البحث في إلىالٌدراسة  تيدؼ (Quimty¸Hillst ¸et al¸2003)دراسة-3

 أكبمدة  ةيأمف كقكعيا في  كالحدٌ  ،منيجي يمنع كقكع الحكادث عمى الطرؽأسمكب  كىيالحضرٌية 
يدؼ منيا ىك  استخداـ الك   ة،لكؿ مدين ةالمبلئم ةعف طريؽ استخداـ المخططات اليندسيٌ  ةمدين
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مف كقكع الحكادث  حدٌ الالطرؽ ك  عمىالحضرٌية إدارة السبلمة  لتنفيذ ةزمبلتقنيات الالدكات  ك األ
تخطيط التحميؿ ك الستراتيجيات ك اال( ىك برنامج يعمؿ عمى كضع USM) برنامج استخداـ كتـٌ 

كثر الحكادث تحدث في المناطؽ أ فٌ أ ةنتيجإلى  التكصؿ كتـٌ  ،الطرؽ ةكالتصميـ لحؿ مشكم
جيد لمطرؽ في المناطؽ الكصت المجنو بضركرة التخطيط كالتصميـ كأ. ةمنظمالة كغير العشكائيٌ 
عف طريؽ زيادة الكعي كالتعميـ بكيفية تفادم الحكادث ك طرؽ التعامؿ معيا   ةكالريفيٌ  ةالعشكائيٌ 

 . ةؿ منطقكككضع التصاميـ كالمخططات التي تتناسب مع 
 

 :السابقوالّدراسات  التعقيب عمى
في البيئة األمف  نعداـاإلى  ىك الذم يؤدمطيط ضعؼ التخ فٌ أالسابقة عمى الٌدراسات  اتفقت

تعدد إلى  ياأدٌ ة المساحات كقمٌ العمرانٌي  التطكر فٌ أالسابقة عمى الٌدراسات  ة، كما اتفقتالحضريٌ 
 ة.ك تجاريٌ أة ك صناعيٌ أة، سكنيٌ إلى  ةراضي الزراعيٌ االستخدامات مف قبؿ المكاطنيف كتحكيؿ األ

 إلى كلـ تتطرؽ بشكؿ مباشر كمفصؿ ،يٌ العمران السابقة المساكف كالتطكرالٌدراسات  كما تناكلت
 . الحضرمٌ األمف 
المخططات الٌدراسات  ، كما استخدمت بعضالتحميميٌ  السابقة المنيج الكصفيٌ الٌدراسات  اتبعت

 داةأعداد إيضا في أة، ك السابقة في المادة النظريٌ الٌدراسات  فادت الباحثة مفستاك  الييكمية.
 يا تركز عمىنٌ أالسابقة في الٌدراسات  عف الحاليةالٌدراسة  تمفكقد اخت ة،كىي االستبان ،الٌدراسة

ككذلؾ في استخداـ األسمكب  ،الميدانيةالٌدراسة  مف خبلؿالحضرٌم األمف  انعداـتصنيؼ مظاىر 
بيدؼ معرفة  ليو، كمحاكلة تقديـ الحمكؿإالتي تؤدم األسباب  البحث عفكذلؾ ، ك حصائيٌ اإل

 كعدد مف المتغيرات الخاصة بالدراسة ككذلؾ قياسالحضرٌم األمف  العبلقة ما بيف انعداـ مظاىر
 .  راسةعمى حياة السكاف في منطقة الدٌ األمف  انعداـأثر 
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 دراسة:ال: محتكيات 1-12
 نحك التالي:الفصكؿ مقسمة عمى  ةعمى خمسالٌدراسة  تحتكم

 راسة.طار العاـ لمدٌ اإل كؿ:الفصؿ األ
 .راسةلمدٌ  مٌ طار النظر اإل الفصؿ الثاني:

األمف  كعبلقتو بانعداـ ،جنكب شرؽ القدس قميـإلالجغرافٌية  خصائصالالفصؿ الثالث: 
 .الحضرمٌ 

 جنكب شرؽ القدس. إقميـفي الحضرٌم األمف  مظاىر انعداـ الفصؿ الرابع:
مف كجية نظر  جنكب شرؽ القدس إقميـفي كأثره الحضرٌم  مفاألانعداـ أسباب  الفصؿ الخامس:

 .السكاف
 : المفاىيـ ك المصطمحات :1-13

كليا سمطة  ،مػساحة)مكػاف( مػف سطح األرض مأىكلة بالسكاف بشكؿ دائـ التجمع السكاني:
مساحة)مكاف( مف سػطح األرض مأىػكلة بالسكاف بشكؿ دائـ كمنفصمة  ةإدارية رسمية، أك أي

الجياز ) دارية مستقمةا كليس ليا سمطة إكمعترؼ بيا عرفيٌ  ،ا عف أم تجمع مجاكر لياجغرافي  
 .(2013، حصاء الفمسطينيٌ المركزم لئل

سمة أك أكثر، كجميع مراكز ن ) 10.000)تجمع يبمغ عدد سكانو  ىػك كؿٌ  ة:المناطؽ الحضريّ 
 00074)المحافظات بغض النظر عف حجميا، كجمػيع الػتجمعات التػي يبمغ عدد سكانيا ما بيف 

ربعة عناصر مف العناصر التالية عمى األقؿ: )شبكة نسمة شريطة أف يتكفر فييا أ (99979 –
كمركز صحي بدكاـ كامؿ لطبيب طيمة أياـ  ،كمكتب بريد ،كشبكة مياه عامة ،كيرباء عامة

، حصاء الفمسطينيٌ الجياز المركزم لئل)كمدرسة ثانكية تمنح شيادة الثانكية العامة ،األسبكع
2013). 

 ػ،السكاحرةك ، كديسكأب، ةاطؽ التالية )العيزريٌ منالىك يشمؿ عمى  جنكب شرؽ القدس: إقميـ
 .ـ(الزعيٌ ك ، الشيخ سعدك 

 
 
 



18 

 

 
 
 
 

 راسةلمدّ  طار النظرمّ الفصؿ الثاني: اإل
 

 األمف  مفيـك
 الحضرمّ األمف  مفيـك

 الحضرمّ األمف  العكامؿ كاألسباب كراء انعداـ
 الحضرّم األمف  عداـانمظاىر 
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 الفصؿ الثاني
___________________________________________________________ 

 راسةلمدّ  طار النظرمّ اإل 
 

 تمييد 
كالعكامؿ التي تؤثر الحضرٌم األمف  راسة، المتعمؽ بمفيكـلمدٌ  طار النظرمٌ تناكؿ ىذا الفصؿ اإل

 بشكؿ عاـ،الحضرٌم األمف  كذلؾ مظاىرالحضرٌم،  األمف كتصنيفاتالحضرٌم األمف  في
 عمى كجو الخصكص.الٌدراسة  كمنطقة

 :كأىميتواألمف  مفيـك :2-1
 تكفير يعني األمفك  كاالستقرار، الطمأنينة يعني كىك كالقمؽ الخكؼ نقيضو المغة في :األمف

 مفأك  حدكثو، المتكقع مف أك يتحقؽ قد خطر مف المجتمع ألفراد كاألماف  كالطمأنينة الحماية
 نظر كجية مف األمفك  الخكؼ، بلمة مفكالس كالطمأنينة الحماية لو تحقؽ  الشخص ىك أفٌ 

مف  ةخالي سعيدة، مطمئنة حياة ليحيا الفرد يحتاجيا التي ةاإلنسانيٌ  الحاجات دسٌ  النفس ىك عمماء
  .(2014شكاليا )الشنطي، أعامة بجميع التنمية إلى  المخاطر تؤدم
خطار التي يمكف أف مف األة نسانيٌ اإل الحياةييدؼ لحماية  مادم احتياجاألمف  فٌ : إكيمكف القكؿ
 أك حدكثو كقتك  ،مكاجيتو أك خطرذلؾ ال منع حدكثذلؾ مف خبلؿ  يتحقؽك ا ،يتعرض لو

 استخداـ خبلؿ مف كأ ذاتو خبلؿ اإلنساف مف لذلؾ البلزمة التدابير باتخاذ عميو القضاء
  (2012)الحداد، كممتمكاتو الفرد سبلمة يضمف بما التكنكلكجيا

الخطر الذم يمكف أسباب  إلى يجاد بيئة خالية مف العكامؿ التي تؤدمإ وبأنٌ األمف  كيمكف تعريؼ
 امكان ،أـ خاصة، أـة كاف مؤسسة حككميٌ أجدىـ في المكاف سكاء اخبلؿ تك األفراد  ف يتعرض لوأ

 مف ىذه المخاطر مفاألفراد  حمايةإلى  جراءات التي تؤدما،  كذلؾ مف خبلؿ تكفير اإلعام
 (.2013ميـ، حكادت )سالمنع كقكع أجؿ 
 في "ماسمك برىاـإ" كضعو لئلنساف، كألىميتو فقد الضركرية الحاجات مفكاألماف  األمف  كيعدٌ 

 االجتماعيٌ  فكرة العقد تأسست كالشراب، كما كالطعاـ ةالبيكلكجيٌ  بعد االحتياجات الثانية المرتبة



20 

 

ة لمرعيٌ األمف  كفيرت يستطيع لمف السمطة تسميـك  لرعيةا مفأ عمى المتحضر البشرمٌ  كالتنظيـ
كالقدرة عمى تحقيقة داخميا  األمفب مرىكف كسمطاتيا الدكلة قياـف كذلؾ أل ،ممكاطنيفلك 

 (.2017)زرارقة، كخارجيا
بما يكفره مف ة ا في المجتمع المعاصر التصالو بالحياة اليكميٌ ا بارزن مكانن األمف  لذلؾ يحتؿ

 ال تكازييا نعمة مف اهلل عزٌ نعمة عظيمة ف األم كسبلمة التصرؼ كالتعامؿ، كما يعتبر طمأنينة
 ضركريات الحياة ككمالياتيا مرىكنة ، فكؿٌ األمفال بتتحقؽ الحياة البشرية إ فٍ أذ ال يمكف ، إكجؿٌ 

 قامة، كميا تحتاجكاإل ،كالسفر ،كالزراعة، كذلؾ االقتصاد ،كالتجارة ،كالصناعة ،، فالعمـاألمفب
 .(2000، ل)البشر حياتيـ بالشكؿ الطبيعي ممارسة يستطيع الناس فٍ أأجؿ  مفاألمف  إلى
 :الحضرمّ األمف  مفيـك :2-2

 ،ةكاالجتماعيٌ  ،ةسكانيٌ كاإل ،ةو ربط احتياجات البشر االقتصاديٌ نٌ أـ بفيى : يي الحضرمٌ  األمف
مع مراعاة التمايز بيف  ةمبية مطالب البشر في بقعة جغرافيٌ ة لتكالثقافيٌ  ،ةكالبيئيٌ  ،ةكالسياسيٌ 
ة لكؿ الدينيٌ ة ك التربكيٌ  مؤسساتالمف تكفير  العقائدمٌ األمف  ككذلؾ تحقيؽ ،ت المختمفةالطبقا

مف الجرائـ كانتشارىا مف خبلؿ  . فيك عامؿ مساعد في الحدٌ طائفة مف طكائؼ المجتمع البشرمٌ 
: ؿالمشاكؿ المتعمقة بالجكانب الخدماتية مث يـ في حؿٌ كيس ا،يكمدن ةدكللمك  قميـالتخطيط الجيد لئل

 (.2012 المركر كغيرىا( )المغير، ةكحرك ،كالتعميـ ،)الصحة
ىك ك  ،دفسكاف المي ك  ة،سكاف التجمعات الحضريٌ  ةبسبلم و يتعمؽبأنٌ الحضرٌم األمف  كيعرؼ

 جانب التخطيط كالتصميـإلى  و كالبيئةكاالقتصاديٌ  ة،كاالجتماعيٌ  ة،يشمؿ الجكانب العسكريٌ 
 .(2011، داد)الحالسكنٌية  لمتجمعاتالعمرانٌي 

 ةالمديريٌ  عف متفرعة ةأمنية ذات قاعدة ميدانيٌ  و مصمحةبأنٌ الحضرّم األمف  كىناؾ مف يعرؼ
 الييكميٌ  التسمسؿ في األكلى الخمية أم التنظيمي، ىيكميا أسفؿ كتشكؿ ،الكطني لؤلمف العامة

الحضرٌم  كبالحيٌ رٌية اإلدا العبلقة في الدائرة بأمف اعضكيٌ  كيرتبط لؤلمف الكطنيٌ  العامة لممديرية
األمف  الحضرية. كبذلؾ يعدٌ السكنٌية  المجتمعات مف نقطة أقرب وأنٌ  بالمكاطف بحكـ عبلقتو في

  (.2009)خنشكؿ، االختصاص إقميـيغطي رقعو جغرافية تسمى  امنيٌ أ مرفقا عمكميا كىيكبل
فراد المجتمع، سكاء و ألشكالأبكافة األمف  ىك القدرة عمى تكفيرالحضرٌم األمف  كترل الباحثة أفٌ 

المتعمؽ األمف  الكيرباء، كذلؾبك  ،المياهشبكات كب ،لعامة المتمثمة بالمبانيالمتعمؽ بالحياة ا
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مسكاف بتكفير كافة ل النفسيٌ األمف  البناء في الشكارع، كتكفير كتجنبرصفة بالطرقات كتكفير األ
كاالبتعاد عف رمي النفايات في رصفة النظيفة، ساسية كمكاقؼ السيارات، كاألاحتياجاتيـ األ

 .فراد المنطقةالعامة لتحقيؽ السبلمة العامة أل الشكارع
شباع إنساف مع بيئتو بيدؼ المعبر عف ناتج تفاعؿ اإل النسيج المادمٌ  ةالبيئة الحضريٌ  كتعدٌ 

 ةريٌ كالفك ة،كاالجتماعيٌ  ة،طار محددات خمفياتو الثقافيٌ إفي  ةكالركحيٌ  ةنساف الماديٌ متطمبات اإل
 .(2008عمياف، )

ستخداميا في مجاالت تفاعميو مع ا، كذلؾ النساف صناعيٌ أكجدىا اإليا بيئة بانٌ  ا:يضن أكتعرؼ 
  .(2004السكيب، ) البيئة الطبيعية

مف ة لؤلكالثقافيٌ  ،ةكالسياسيٌ  ،ةكاالجتماعيٌ  ،ةيرتبط غالبا بالحاجة االقتصاديٌ الحضرٌم  األمفك 
تكمف بشكؿ عاـ فيما يتعمؽ باختراؽ القكانيف الحضرٌم األمف  نعداـعكامؿ ا فٌ لذلؾ فإ ،البشرمٌ 

مف الحضرٌم األمف  قياميـ بخرؽ مبادئإلى  تدٌ أك األفراد  بطبيعة الظركؼ التي تكلدت لدلك 
ة، في المباني، كالمرافؽ دارة لكؿ ما يتعمؽ بحياتيـ اليكميٌ ، كاإلالتخطيط الصحيح، كالتنظيـ

 (.2017)زرارقة، اتكذلؾ في الطرقك المختمفة، 
 التي يعياجم العمؿ كطرؽ كاإلجراءات كالكسائؿ األساليب استخداـإلى الحضرٌم األمف  كيسعى
 راألخطا تقميؿضماف أجؿ  بنية كالطرقات، كذلؾ مفاألإلى  التيديدات كصكؿ عدـ تضمف

بقيا تخطيط عممية بناء يس كؿٌ  لذلؾ فإفٌ  كالممتمكات، كاألمكاؿ كاألركاح األنفس عمى كالمخاطر
اتخاذ كافة التدابير االحترازية التي تضمف عدـ مساس ىذا المكقع  كتنظيـ ليذا البناء بحيث يتـٌ 

االعتداء عمى الطرقات، كذلؾ بالحصكؿ عمى المكافقة مف قبؿ الجيات  بغيره مف المكاقع، فبل يتـٌ 
 .(2014المسؤكلة عف عممية التخطيط البنائي في المنطقة )الشنطي، 

 عالي كتصميميٌ  تخطيطيٌ  حضرمٌ  فراغ تأميف مثؿ ةاإلنسانيٌ  الحاجات مف عدد تكافر يعنيكىذا 
 التخطيط عممية أثناءاالجتماعٌية  العبلقات كمراعاة كاألماف،األمف  مفاىيـ كتعزيز ة،الجكد

 .كالتصميـ
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  :الحضرمّ األمف  العكامؿ كاألسباب كراء انعداـ:2-3
منيا العكامؿ الحضرٌم،  األمف ف تسيـ في انعداـ مظاىرأف اؾ العديد مف العكامؿ التي يمكىن

 ة، كىذه العكامؿ تختمؼ مف منطقةكالفنيٌ  ،ةكاالقتصاديٌ  ،ةكالثقافيٌ  ،ةيٌ األمنك  ،االجتماعٌية ة،السياسيٌ 
 خرل.أإلى 

 :ةالعكامؿ السياسيّ :2-3-1

ناطؽ التي تتعرض الم فٌ إالحضرٌم، إذ  األمف ميما في تحقيؽ ران دك السياسٌية  تمعب العكامؿ
كالسبلمة األمف  لبلحتبلؿ كاالستعمار كالتجزئة ال تستطيع التحكـ في عمميات التخطيط لتحقيؽ

مف المحمٌية  ممجالسلسرائيمي االحتبلؿ اإل فبل يسمحة، بالشكؿ الصحيح، كمنيا الحالة الفمسطينيٌ 
يـ في تعزيز فرص يس امٌ م، كالتعدم عمى حرمة الطريؽالتخطيط الصحيح لضماف منع البناء 

عدـ االلتزاـ بالتعميمات الصادرة عف كزارة الحكـ إلى  بمخالفة القانكف، كالسعياألفراد  قياـ
إلى  ، كىذا يؤدمشعارات المخالفات الصادرة عف المجمس البمدمٌ ، كعدـ االىتماـ بإالمحميٌ 

 .(2005)االقرع، حدكث مثؿ ىذه المخالفات

 ية: األمنالعكامؿ :2-3-2
تقميؿ إلى  يؤدم امٌ مية مف العكامؿ الميمة في ضبط الشكارع كالمكاصبلت، األمنعكامؿ ال تعدٌ 

ية تبعا لطبيعة المنطقة، كيزداد خطر األمنة بشكؿ عاـ، كتختمؼ التدابير حدكث الحكادث المركريٌ 
ـٌ  ة. كقدة مقارنة بالمناطؽ الحضريٌ كقكع حكادث المركر بشكؿ أكبر في المناطؽ الريفيٌ  تقديـ ت

ة الطارئة، عدد مف التفسيرات لشرح ذلؾ بما في ذلؾ تصميـ الطرؽ، كقرب الخدمات الطبيٌ 
، ةلمكاقؼ السائقيف الريفييف التي قد تككف كراء زيادة خطر االصطداـ القاتؿ في البيئات الريفيٌ 

لدييـ تصكرات أقؿ لممخاطر المرتبطة  ارتداء أحزمة األماف، ألفٌ بالسائقيف كذلؾ عدـ اىتماـ 
 .(2009راكاكسكاس كآخركف، بيذه السمككيات)

سيـ في يانعداـ مستكل الرقابة مف قبؿ الجيات المختصة  : إفٌ ضعؼ مستكل الرقابة :2-3-3
شرؼ اليندسي مف قبؿ اإل فٌ ء لدل المكاطنيف في المنطقة، إذ إة في البنارفع مستكل العشكائيٌ 

مخالفة المكائح  فٌ طيط لدل األفراد، كأل التنظيـ كالتخرفع مستك إلى  يؤدمالبمدٌية  المجالس
 ة في البناء.مف التشتت كالعشكائيٌ  ظيكر مستكيات عاليةإلى  كالقكانيف تؤدم
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، األمفانعداـ إلى  ة التي تؤدم: ىناؾ الكثير مف السمككيات السمبيٌ ةالعكامؿ الجتماعيّ  :2-3-4
كغيرىا مف كاالعتداء  ي المناسبات،ة فطبلؽ األعيرة الناريٌ ، كا  ة، كالسرقاتمثؿ المشاكؿ العائميٌ 

 .(2005)الجنجي، لدل العامة األمف  انعداـإلى  تؤدمالمظاىر التي 

في المنطقة، فعدـ االستقرار األمف  : تؤثر العكامؿ االقتصادية عمىةالعكامؿ القتصاديّ :2-3-5
 شكاليا مفأبكافة  ظيكر الجريمة في المجتمعإلى  سيؤدمبارتفاع مستكل البطالة  االقتصادمٌ 

 .المجتمعيٌ األمف  ا يعني غياب فرص استتبابمٌ مالحصكؿ عمى الماؿ أجؿ 

  :الحضرمّ األمف  مظاىر انعداـ :2-4
 ،كارتفػاع مسػتكيات المعيشة ،االجتماعٌية كالعدالة ،كاالنتعاش االقتصادمٌ  ،التطكر الحضارمٌ  إفٌ 

بمختمػؼ أشكاليا كفي  األمنيةلمقكمػات ما ىك إال دليؿ عمى تكافر ا كالفكرمٌ  ،كالتطكر اإلبداعيٌ 
ة كمجمكعة ة، كالتجاريٌ ة، كالزراعيٌ ة، كالتعميميٌ ة، كالصناعيٌ أعمى مستكياتيا. فالنيضة العمرانيٌ 

ة ينتج عنيا تكفير األعماؿ البلزمة، كالقضػاء عمى البطالة، كتكفير طاقة بشريٌ إلى  تحتاج
األمف  كاف عمى صعيدأمكاطف في مجتمعو سكاء لماألمف  تكافر فٌ أكما متطمبات الحياة بيسر، 

ا كفعػاالن سػكاء يجابيٌ إلمكاطف ليمعب دكران ا يدفع النفسيٌ  ـأ ،الغذائيٌ  ـأ ،الكظيفيٌ  ـأ ،الشخصيٌ 
كرفع سقؼ  ،يـ في زيادة االنتماءكما يس أك المجتمعيٌ  ،سرمٌ أك األي  ،عمػى الصعيد الشخصيٌ 

 لكؿٌ  البدٌ ك  ،ىك القكة لحياة أفضؿ األمفف .ات المعيشةالطمكحات لمفرد كالمجتمع في رفع مستكي
، كتتركز األعماؿ التػي يجػب أف تتػكافر مقكماتياأىـ  مف األمفة، ك عمؿ مف مقكمات أساسيٌ 

المخالفات في مجاؿ البناء، كاالعتداء عمى الشكارع، كضعؼ االلتزاـ بالقكانيف كالمخططات 
 .(2008النعماف كالطحبلكم، ؛ 2007)حسف، شركطوالصادرة عف البمديات فيما يخص البناء ك 

 :الحضرمّ األمف  مظاىر انعداـتصنيفات  :2-5
يمكف الميدانٌية، ك  الٌدراساتك  ،استنادا عمى الزيارات، ك دبيات السابقة حكؿ المكضكعكبناءن عمى األ

 القدس عمىجنكب شرؽ  إقميـفي الحضرٌية  في التجمعاتالحضرٌم األمف  حصر مظاىر انعداـ
 النحك التالي:
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 :في المساكف يتمثؿ فيالحضرّم األمف  :2-5-1

مف، فكجكد العديد مف الطكابؽ فكؽ أنكاع األأىـ  المساكف مف فيما يخٌص الحضرٌم األمف  يعدٌ 
مخالفة القانكف، فنشرات إلى  ( طبقات يؤدم7المسمكح بو كالمطبؽ في فمسطيف، كىك ) الحدٌ 

( طبقات، كىك ما يمكف ألجيزة الدفاع المدني 7ناء ىك )ألقصى لمبا الحدٌ  الدفاع المدني تفيد بأفٌ 
ضعؼ االلتزاـ بالحصكؿ عمى ترخيص مف إلى  ضافةالكصكؿ إليو لحظة كقكع الحريؽ، باإل
 ة،عدـ كجكد أدراج لمطكارمء في العمارات السكنيٌ إلى  الدفاع المدني حاؿ البناء كيؤدم ذلؾ

 ،ةماميٌ األ، كفيما يتعمؽ باالرتدادت المختمفة سكاء لعدـ تكفر المصاعد الكيربائيةإضافة 
ب مف الشارع العاـ، كىذا كجكد الباب الرئيس لمعمارة بالقر إلى  ا يؤدمممٌ ة كالخمفيٌ  ،ةكالجانبيٌ 
 ة.لخطر الحكادث المركريٌ األطفاؿ  يعرض

لممسكف  ا يسمح لؤلطفاؿ بالتكجو نحك الشارع المحاذمة، ممٌ كذلؾ ضعؼ كجكد المساحات المنزليٌ 
البناء أجؿ  التي تنصب مف( بناءسقبلت اللمعب، كمف المخاطر األخرل المتعمقة بالمساكف، )

إضافة  تشكؿ خطرا عمى المارة لقربيا مف الشارع العاـ، ، إذالحديث، كتبقى لفترة زمنية طكيمة
كىذا  ،عكقكؼ عمى الشار الإلى  دمؤ ي امٌ مماـ العمارات أ أسفؿ أكمسيارات مكاقؼ لتكفر  لعدـ 

حدكث إلى  كيكدم ،في حركة السير زماتأحدكث إلى  كيكدم ،الرصيؼ ى حؽٌ ماعتداد ع
 مشاكؿ بيف السكاف. 

 في الطرؽ  تتمثؿ في: الحضرّم األمف  :2-5-2
  .عمى الشكارع الرئيسةضعؼ عدد الجسكر   -1

 المشاة في الشكارع مركر عدـ كجكد خطكط ل -2

ات غير كاممة تقمؿ مف مدل الرؤية كتحجبيا تات عمى ارتفاعفبلعبلنات كالاإل آرمات كجكد -3
  األحياف كخاصة أماـ السائقيف. في بعض

  .كجكد المزركعات بشكؿ كبير كغير منتظـ في الجزيرة الفاصمة بيف الشكارع -4

سياج  مع كجكدعمى انحدارات  يككفلبعضيا  دشيٌ في الطرؽ الفرعية حيث رصفة تصميـ األ -5
 قد تعرض لميدـ.رصيؼ الف عمى الرصيؼ بيف االنحدار كجزء مف مآحديدم غير 
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مف يقطع الشارع  خر صغير حيث ال يستطيعاآل ياكبعض ةتصميـ الجزر في مناطؽ كاسع 6
  تجاكز الطريؽ. أجؿ  الكقؼ عمييا مف

تنبيو أجؿ  ذا كاف يكجد الفتات مفا  ك  ،ك متعرجةأ ة،ذا كانت مستقيمإتصميـ الشكارع نفسيا  -7
 يؽ متعرج .ائؽ بكجكد طر الس

الذم يدفع المشاة لمسير  التعدم عمى أرصفة المشاة يعرض بضائع المحبلت التجارية، األمر -8
 .ا يعرضيـ لمخطرمٌ مفي ممرات السيارات 

 في البيئة يتمثؿ في: الحضرّم  مفأ:2-5-3
  ة.المناطؽ السكنيٌ الثمكث اليكائي الناتج عف كجكد مصانع في  -1

  .لناتج عف النفايات المكجكدة في الشكارعكث امالت -2

كىذا يعمؿ عمى انزالؽ السيارات عمى  ،عادمة في الشكارعالمياه الاتج عف كجكد التمكث الن -3
 ة الناتجو عف الرائحة.الصحيٌ  المكارهإلى  ضافة، باإلحدكث الحكادثإلى  كيؤدم ،الشكارع

 في الخدمات كالمرافؽ:الحضرّم األمف  :4-5-2

منة لمطبلب  آطرؽ غير الك   ،عمى الشكارع المباشرتتمثؿ في مكقعيا  :ةيٌ دمات التعميمالخ -1
  .المدارسفي األماف  كعدـ تكفير مستمزمات

ككذلؾ عدـ كجكد  ،في المنطقوٌ  ةغير مناسببطريقة تتمثؿ في تكزيعيا  :ةالخدمات الصحيٌ  -2
في حاؿ حدكث حادث  مثبلن  ،السكاف ةخطر عمى حياإلى  منطقة ىذا يكدمالفي  ،مستشفيات

  .الشخص ةكفاإلى  كىذا يؤدم ،مشفىإلى  كقت طكيؿ لمكصكؿإلى  لشخص ما يحتاج

بؿ يجب  ،ةليست عام ييف ،ذا تكفرتا  ك  ،تتمثؿ بعدـ تكفرىا في المنطقو :ةالخدمات الترفيييٌ  -3
 ماف.، كينعدـ فييا متطمبات األدخكلياأجؿ  دفع الماؿ مف

ىناؾ منازؿ ال  فٌ أإلى  ضافة، باإلشبكات صرؼ صحيٌ تمثؿ في عدـ كجكد ت :ةالبنية التحيٌ  - 4
  .في الشكارعاألمطار  مياهفير مصارؼ لكعدـ تك  ،حفرة امتصاصيكجد فييا 
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 ـكعد ،بشكؿ سريع عمدة اليكاتؼ كالكيرباءأل ةعدـ الصيان ،خدمات الكيرباء كالياتؼ -5
 ة ترفع مف مستكلرشادات تحذيريٌ جكد إبطريقة آمنو، كما اتضح عدـ ك  لشبكاتاعمى  ياكضع

 لمسكاف.األماف 

 في حركة المركر تتمثؿ في:األمف  : 2-5-5
  ة.في االتجاىات العكسيٌ تحرؾ السيارات  -1

  .ةة تتمثؿ في مركر الشاحنات مف الشكارع الضيقة كفرعيٌ ة فرعيٌ تصنيؼ الشكارع رئيسيٌ  -2

   تجاكز السرعة المسمكح بيا في الطريؽ. -3

 ة.القانكنيٌ غير  انتشار ظاىرة السيارات -4

 رض تتمثؿ في:في استخدامات األ الحضرّم األمف  :2-5-6
   .ضة لميدـ كتشكؿ خطران رٌ عى يا مي استخداـ البيكت القديمة كمساكف عمى أنٌ  -1

انتشار إلى  لا أدٌ مٌ مة جنكب شرؽ القدس منطقة صناعيٌ  ال تتكفر في:استخداـ صناعي -2
باف أللكمصنع ا ،كشركة الدخاف ،سكافمثؿ مصنع السنيكرة في اإلالسكنٌية  حياءالمصانع بيف األ

  .في السكاحرة

ككذلؾ يكجد  أكاسط األحياء الكقكد كمف أبرز مظاىر انتشار محطات  :تجارمالستخداـ اال -3
كذلؾ عمى السكاف،  ار كيشكؿ خط ،الحضرمٌ األمف  كىذا مف مظاىر االنعداـ ،فكقيا مساكف
 ع السيارات .محبلت قط

األمف  ، كتطبيؽكافة مكر في المجاالاألتكفير الكثير مف إلى الحضرٌم األمف  يحتاج :الخالصة
ء ضمف مخططات مدركسة مسبقا، نظيـ في عمميات البناساسي يعتمد عمى التبشكؿ أالحضرٌم 

ة، يٌ ة، كالتعميمف يككف ىناؾ تكزيع صحيح لكافة الخدمات المختمفة، كالخدمات الصحيٌ عمى أ
مف  ة، كضماف ىذا التكزيع بشكؿ صحيح، يضمف الحدٌ ة، كالسكنيٌ ة، كالزراعيٌ ة، كالصناعيٌ كالتجاريٌ 

في حاؿ كانت ىذه الخدمات مكزعة في المناطؽ بشكؿ عشكائي، حيث يصبح  المخاطر التي تتـٌ 
لى استغبلؿ السكاف ليذه الكثير مف الحكادث، كا  إلى  التداخؿ في الكظائؼ معيقا، كيؤدم

 الخدمات بالشكؿ الخاطئ.
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ٌّة  الخصائص: الفصؿ الثالث  الحضريّ  األمنوعالقتها بالّدراسة  بمنطقةالجغراف
 

 ة يّ الخصائص الطبيعأكل: 
 المكقع الفمكيٌ 

  المكقع الجغرافيٌ 
 صؿ التسمية أ

 مساحة البمدة
 التضاريس 

 هالمناخ كعناصر 
 مصادر المياه

 الحدكد
 الخصائص البشرية ثانينا: 

 طكر كالنمك السكانيٌ الت
 سرة لؤلي  التركيب البنائيٌ 
 سكفخصائص المى 
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 الثالثالفصؿ 
___________________________________________________________ 

 الحضرمّ  األمفكعالقتيا بالّدراسة  بمنطقةالجغرافّية  الخصائص
 تمييد

كىي   جنكب شرؽ القدس، إقميـي فالسكنٌية  لمتجمعاتالجغرافٌية  يتناكؿ ىذا الفصؿ الخصائص
ة لمحة تاريخيٌ كتقديـ  ،كالمكضع ،خصائص المكقعحيث مف ديس، كالسكاحرة(  بكأ)العيزرية، ك 

 ككذلؾ تتناكؿ ،الٌدراسة في منطقةالحضرٌم األمف  معرفة تأثيرىا عمىأجؿ  مفعف المنطقة، 
 .الحضرٌم مف األ في مكضكع العبلقةكالبشرية ذات  ،ةالخصائص الطبيعيٌ الٌدراسة 

 ةالطبٌعٌّ الخصائص  1-3

  ة.دة العيزريّ ملب خصائص المكقع كالمكضع الجغرافيّ  1-1-3

 :فمكيالالمكقع .1

فكؽ  (ـ671)عمى ارتفاع  شماالن ( 31.46)شرقا ك (35.15)عمى خط طكؿ العيزرٌية  تقع بمدة
 ة.يات الفمسطينيٌ ثحدا. حسب اإل(2016)مجمس محمي العيزرية،  سطح البحر

 ةالمكقع الجغرافي لبمدة العيزريّ  .2

لشرؽ مف مدينة القدس، كىي مف اإلى  ؿ الزيتكفبي مف جقفي الجنكب الشر العيزرٌية  تقع بمدة
يا ذكرت في العيد الجديد باسـ )بيت عنيا(، كليا عبلقة بحياة نٌ إية في القدس، إذ البمدات األثر 

إلى إضافة  فيؾ العديد مف الرحالة المسممكىنا ،المسيح عميو السبلـ، تحديدا في أيامو األخيرة
 .(1991)الدباغ،  ةقامكا بزيارة العيزريٌ  الذيف جانباأل

ة حيث كجكد قبر العزير عميو السبلـ، مف البمدات الميمة مف الناحية الدينيٌ العيزرٌية  بمدة كتعدٌ 
ا الجنكب، كتحديدن حمقة الكصؿ بيف الشماؿ ك  تعدٌ ك ة لمدينة القدس، نيا مف البكابات الرئيسأكما 

ىي المنفذ الكحيد لمدف العيزرٌية  أصبحت بمدةك غبلؽ مدينة القدس، إفي الكقت الحالي بعد 
 شماليا كالعكس.إلى  جنكب الضفة الغربية لمعبكر
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 ة.أصؿ التمسية لبمدة العيزريّ 3

 سيحسيدنا العزير، الذم تكفي في المكقع، كعندما جاء السيد المإلى  سميت بيذا االسـ نسبة
الدباغ، )العيزرٌية  عميو السبلـ قاـ بإحيائو، حيث سميت بقرية السيد العزير، كذكرت حديثا باسـ

 .(1999ركمي،  بكأ؛ 1990

 صبحت عمى مرٌ أىمية، حيث االسـ كاألالعيزرٌية  خذتأكمف ىذا المكاف، كىك قبر العزير 
 العصكر مكانا دينيا ميما.

 :. مساحة البمدة4

 )فقد بمغت ،ةا المساحة المبنيٌ ، أمٌ (2003)الخطيب، دكنما (.17911)ٌية العيزر  تبمغ مساحة
كىي تحت السيادة  ،دكنـ (1200)( C) بػراضي المصنفة ، كاألدكنـ في منطقة العيزرية (3600

  (2016ة، )مجمس محمي العيزريٌ  ةسرائيميٌ اإل

لزعيـ، كمف الشرؽ ، كمف الشماؿ القدس كبمدة ابك ديسأالعيزرٌية مف الجنكب بمدة  يحدٌ ك 
فتحدىا مدينة  ،ا مف الغربشارع كادم النار، أمٌ إلى  مستكطنة معالي أدكميـ ككيدار، باإلضافة

 القدس.

  :التضاريس.5
 يا منطقة جبمية كعرة، حيث يصؿ ارتفاع بعض المناطؽ فيياتمتاز منطقة شرقي القدس بأنٌ   

 (%.40)ما نسبتو إلى  المناطؽفكؽ سطح البحر، كيبمغ نسبة الميؿ في بعض  (ـ680)إلى 

، كغالبيتيا (%5)نسبة األراضي المزركعة ال تزيد عف  كفي ىذه الطبيعة الصخرية الكعرة فإفٌ 
كذلؾ بسبب زيادة  ة،أراض سكنيٌ إلى  ةغمب األراضي الزراعيٌ أ ت. كتحكلأشجار الزيتكفب مزركعة
، حيث لبلنتاج الزراعيٌ العيزرٌية  راضي في بمدةكىذا يؤثر عمى استخداـ األ ،السكانٌية الكثافة

 .(1999ركمي،  بكأ)كالسكف ،كالصناعة ،التكجو العاـ لمتجارة



30 

 

 :هكعناصر  المناخ.6
سادىا ىذا المناخ قد ك  دافئ معتدؿ شتاء، و حار جاؼ صيفا،بأنٌ العيزرٌية  يمتاز مناخ بمدةسـ يتٌ 

ا درجة أمٌ  في فمسطيف،حيث تعتبر مف مناطؽ ظؿ المطر  يا بداية منطقة الغكر،ا ألنٌ نظرن 
درجات في  (8)لى ا  درجة مئكية في الصيؼ، ك  (28)إلى  متكسطال فيتصؿ ف ،الحرارة
 .(1996)بدر، الشتاء

البحر الميت، كيسكدىا مف العيزرٌية  كذلؾ لقرب ،فصؿ الصيؼ مف الفصكؿ الحارة كالجافة كيعدٌ 
ة، ؼ، فيرافقيا رياح شرقية جافالربيع كالخري ا فصبلالمناح شبو الصحركام في فصؿ الصيؼ، أمٌ 

 (2008 )عمياف،يمكؿأكحزيراف ك  فتربو، كتيب بيف شيرم نيساكتككف عادة محممة بالرماؿ كاأل
 . (2012أريج،  )معيدممـ (264.4)يبمغ المعدؿ السنكم لؤلمطار حكالي كما 

 ة:مصادر المياه في العيزريّ . 7
استخدامات األرض  فٌ إدامات األرض حيث لمؤثرة عمى استخالمياه مف المقكمات الميمة ا إفٌ 

عيكف ماء العيزرٌية  كحكت ة تعتمد بشكؿ رئيسي عمى المياه لمشرب كالصناعةة كالسكنيٌ العمرانيٌ 
 :(2008)عمياف، لـ تعد صالحة في العصر الحديث منيا

ـ( في األرض كاعتمد عميو 8الشرؽ مف البمدة. كىك عبارة عف نبع بعمؽ )إلى  : يقعدبئر العٌ  (1
 .تعني الماء الجارم الذم ال ينقطع أكقات شح المياه. ككممة الٌعد فيالعيزرٌية  سكاف

عيف الجنايف: حيث كانت مياىيا تسيؿ عبر قناة محفكرة في الصخر كتنحدر مف الجية  (2
كىذه العيف غير معركؼ مكقعيا بالتحديد لككنيا قد غادرت مياىيا منذ زمف  ،الغربية قرب البرج

 السكاف. لـ يعد ىناؾ اعتماد عمييا مف طكيؿ كبالتالي
 عيف الحكض )نبعة الحكاريف(. (3
 ةكادم العيزريٌ عيف الميندس: كىي في القسـ العالي مف  (4

 كتعتمد البمدة حاليان عمى مصادر أخرل لممياه ىي: 

 بمدية القدس )جيحكف(. -1
 . ( في منطقة أبكديس3رقـ )العيزرٌية  مف بئر -2
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 ريةحدكد منطقة العيز ( 1.3خريطة )
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 ديس بكألبمدة  خصائص المكقع كالمكضع الجغرافيّ  : 2-1-3

 شرقا. (131)شماال كخط طكؿ  (174)تقع بمدة أبكديس بيف دائرة عرض  المكقع الفمكي:.1

 ديس بكأالجغرافي لبمدة المكقع  .2

كـ كترتفع عف سطح  (4)الجنكب الشرقي مف مدينة القدس كتبعد عنيا إلى  ديس تقع بمدة أبك
سميا كتحيط بيا أراضي اأثرية مف العيد الركماني سميت ب ـ تقـك البمدة عمى قطعة(630)بحر ال

 ،كسمكاف ،كصكر باىر ،كعرب السكاحرة ،كالنبي مكسى ،كالخاف األحمر ،ةكالعيزريٌ  ،قرل الطكر
البمدة مف الشماؿ  كىي إحدل بمدات محافظة القدس، كتقكـ البمدة عمى عدة ربكات مرتفعة يحدٌ 

ة، كمف الشرؽ الخاف األحمر أقرب البمدات إلييا، كمف الجنكب السكاحرة الشرقيٌ العيزرٌية  دةبم
 .(2003)ابكحجر، كالبحر الميت، كمف الغرب سمكاف كراس العامكد

 ديس بكأصؿ التسمية لبمدة أ.3

 كماني. كمنيا اسميا الحالي( في العيد الر Beta Budisonتقكـ بمدة أبكديس عمى بقعة قرية ) 
كىناؾ مف  ،ناىا الخجكؿ أك المتكاضع عديس مف أصؿ التيني بكدنس كم أبك خركف إفٌ آكقاؿ 

، كمعناىا اـ العشر قرل، كيدعمكف  Decaيقكؿ إف كممة أبكديس مشتؽ مف الكممة اليكنانية
قكليـ بقكليـ إف العشر خرب كانت قرل مزدىرة في الزمف القديـ، ككانت تابعة لمبمدة كىي 

أـ ك أبك حكيبلف، ك أبك الثيراف، ك الرغابني، الخرايب، ك أـ الجماؿ، ك ف كىي: أبك سعد، كاضحة لمعيا
 )إلى صكانة صبلح، كىذه الخرب القديمة يعكد تاريخ بعضياك المرصص، ك أبك الصكاف، ك عبيد، 
يسة كممة الدإلى  بمدة أبكديس سميت بيذا االسـ نسبة قبؿ الميبلد . كىناؾ مف يعتقد أفٌ  (300

ـٌ  التيني األشجار الكثيفة كالتي تع )الدباغ، قطعيا أياـ اإلنتداب البريطاني عمى فمسطيفت
1991). 
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 ديس بكأ. مساحة بمدة 4

قابمة لمزراعة  أراضو  ادكنم (11269)دكنماه، منيا  (23642)تبمغ مساحة بمدة أبكديس حكالي 
 ((.1ة)أنظر الجدكؿ رقـ )سكنيٌ  أراضو  ادكنم (1411)ك

 مالت األراضي في بمدة أبك ديس.)المساحة بالدنـ(.: استع(1.3)جدكؿ
المساحة  

 ةالكميٌ 
مساحة 
األراضي 

 ةالسكنيٌ 

مساحة 
األراضي 
 ةالزراعيٌ 

مساحة  
 آبار الجمع

مساحة  
الغابات 
 ةالحرجيٌ 

مساحة 
األراضي 
 المفتكحة

مساحة المناطؽ 
ة الصناعيٌ 
 ةكالتجاريٌ 

مساحة المستكطنات 
 كالجدار

 

23640 

 

1411 

 

11286 

 

2 

 

20 

 

9270 

 

224 

 

1445 

 .2010ة_ أريجالمصدر: كحدة المعمكمات الجغرافيٌ 

 التضاريس: .5

معظـ أراضي أبكديس أراضو جبمية صخرية، صخرىا مف حجر الصكاف كبسبب ىذه الطبيعة  إفٌ 
التي تغطييا أشجار الزيتكف كالتيف كالصبر ال فإف نسبة أراضي أبكديس الزراعية  ،الجبمية القاسية

 ة لمبمدة. مف مجمكع األراضي الحاليٌ  (%5)زيد عف ت

 ،كىناؾ الكادم السحيؽ ،فيناؾ الجبؿ الشامخ ،تتنكع أراضي أبكديس في تضاريسيا كتتعدد
 كىناؾ الشعاب .  ،كىناؾ السيؿ الفسيح

  :(1991)الدباغ،  كمف جباؿ أبكديس

كاد ك : كاد الجيير، كمف أكديتيا، جبؿ أبك الكحشك جبؿ صكانة صبلح، ك جبؿ رأس العككب، 
كاد الماصية، كاد البيضة، كاد أبك ىندم، كاد خضر، كاد منزؿ عمي، كاد جمٍؿ، كاد ك الزيتكنة، 
 المتف. 

مرج ك الزيبكف،  مرجك مرج سكيد، ك كمف سيكليا كمركجيا التي تشتير بالزراعة: مرج حمدكف، 
كج فقضى ذه السيكؿ كالمر قد ىجـ غكؿ الحضارة المادية بعماراتو عمى ى، ك مرج جبرك السمماف، 



34 

 

شعب فتيح، ك  شعب الصيني،ك شعب مسمـ،  كمف شعابيا الجميمة:، عمى أشجارىا كمزركعاتيا
الٌشعٍب: ىي األراضي التي تتدرج في إنحدارىا، كتككف عمى  .شعب العنبك شعب جكىر، ك 

 .(1996)بدر، األغمب األعـ مكسكة باألشجار

 : هكعناصر  المناخ.6

كدافئ معتدؿ  ،، كيسكدىا مناخ حاره جاؼه صيفا(ـ650)ف سطح البحر ترتفع بمدة أبكديس ع
قربيا مف منطقة األغكار، حيث يتراكح معدؿ إلى  رتفاع في درجة حرارتيا صيفاشتاءن. كيعكد اال

 درجة مئكية.  (30 -25)درجة الحرارة في الصيؼ ما بيف 

ة شتاءن ة الغربيٌ كالشماليٌ  ،ةالغربيٌ  تيب عمى أبكديس أنكاع مختمفة مف الرياح، فتيب عمييا الرياحك 
كىي رياح جافة كباردة   ،ةكالتي ينتج عف ىبكبيا سقكط األمطار. كتيب عمييا كذلؾ الرياح الشرقيٌ 

كتسبب سقكط  ،ة بالمزركعاتة ضارٌ كىي حارٌ  ،ةفتيب عمييا الرياح الخماسينيٌ  ،ا في الربيعأمٌ 
 أزىار األشجار. 

أخرل. كىي عمى إلى  كمف سنة ،خرآإلى  أبكديس مف فصؿفي األمطار  األمطار: تتفاكت
 .(1996)بدر، (ممـ 300)األغمب األعـ أمطاره قميمة يبمغ متكسط كميتيا 

 :مصادر المياه .7
ـٌ  كالتية التابعة ليا، تحصؿ أبكديس عمى المياه مف خبلؿ اآلبار الجكفيٌ  تشغيميا في العاـ ت

ر ة، كتـ تعميسرائيميٌ لسابؽ مف شركة جيجكف اإلمياه في ا، حيث كانت تحصؿ عمى ال(2005)
ح لسمطة المياه مً بكديس، كبالتعاكف مع المجمس المحمي، كسي أالبئر مف قبؿ جمعية المياه في 

في  (3ـ 3,500)كتبمغ كمية الضخ القصكل لمبئر في الفترة الحاليةة بتشغيؿ البئر، الفمسطينيٌ 
( كتبمغ حصة بمدة أبكديس مف ىذه ....يس، العيزرية)أبكد منواليكـ لممناطؽ الثبلثة المستفيدة 

حكالي البالغة ك غير كافية لتغطية الطمب عمى المياه في بمدة أبكديس  كىي (3ـ 1,150)الكمية 
 .(2015بكديس، أ ه)جمعية ميا 3ـ 3,200
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 ( تكضح حدكد بمدة أبكديس2.3خريطة رقـ )
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 خصائص المكقع كالمكضع في بمدة السكاحرة: 3-1-3

 :المكقع الفمكي .1

 )، كخط إحداثي محمي شرقي(ـ127.80)عمى خط إحداثي محمي شمالي بمدة السكاحرة  تقع
 (2016)مجمس محمي السكاحرة،  .(176.00

 :الجغرافي لبمدة السكاحرةالمكقع  .2

 )معيدكـ (6.3)منيا عمى بعد الجنكب الغربي إلى  حدل بمدات محافظة القدس، كتقعإكىي 
راضي الكاقعة بيف دكنما، كتمتد مف األ (76168)مغ مساحة السكاحرة حكالي تبك  (2012أريج، 

 ،كبيف تبلؿ القدس في الغرب ،كعرب ابف عبيد في الجنكب ،مقاـ النبي مكسى في الشماؿ
 امتر  (523)تقع بمدة السكاحرة الشرقية عمى اتفاع  .(1991)الدباغ، كالبحر الميت في الشرؽ

 ريج(أ)معيد فكؽ سطح البحر

 :لبمدة السكاحرة التسمية.سبب 3

فالسحر ىي آخر الميؿ قبيؿ  ،صميا كاشتقاقاتياأمتعددة في معنى كممة )سكاحرة( ك  كردت تفسيرات
ف السكاحرة إاألخير حتى طمكع الفجر، كقد قيؿ الصبح كالجمع أسحار كالسحر ىك مف ثمث الميؿ 

جنكب مف حيس كتقاؿ) في منطقة القدس ىي مف جذر )سحر( كالسحارم قرية تيامية بال
 (2010)ىمسة،  الصحارل(

المغة إلى  كممة سكاحرة مشتقة مف بيت ساحكر فمنيـ مف يرجع االسـ كقد قاؿ البعض إفٌ 
بيت ساحكر تعني في المغة العربية بيت  فٌ إكمنيـ مف قاؿ  ،اليكنانية كتعني )بيت المجكس(

يا مشتقة مف كممة نٌ أرل بعضيـ يك  ،غناميـأالرعاة الذيف يسيركف عمى قطعاف إلى  السير نسبة
ا التسمية بالسكاحرة فجاءت مف انتسابيـ لقرية بيت أمٌ  ،يكنانية سريانية تعني الحراس

كمنشأ )السكاحرة( فمنيـ مف قاؿ  تعددت الركايات فيما يتعمؽ بأصؿكقد . (2010)ىمسة، ساحكر
كىـ ليسكا  ،ف مف أصكؿ قركيةالسكاحرة ىـ  فبلحك  فٌ إبيمة مف قبائؿ الرحؿ كقاؿ غيرىـ يـ قنٌ إ
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نزكؿ عرب السكاحرة في منطقة  أفٌ إلى الٌدراسات  امتدادا لسكاف قرية بيت ساحكر، كما كتشير
 القدس كاف مع مطمع القرف الثامف عشر. 

 . مساحة بمدة السكاحرة4

 السكاحرة،ي)مجمس محمي كبما يخص أراضي السكاحرة بشكؿ عاـ فيي مقسمة عمى النحك التال
2016.) 

  مف مساحة  (%10)مف السكاف كما نسبتو  (%62)السكاحرة الغربية/ جبؿ المكبر كتضـ
 األراضي، كىي تابعة لنفكذ بمدية القدس.

  مف مساحة األراضي (%6)مف عدد السكاف  كما نسبتو  (%14)الشيخ سعد كتضـ. 
  راضي.مف مساحة األ (%16)كما نسبتو  ،مف عدد السكاف (%24)السكاحرة الشرقية  كتضـ 
 مف إجمالي أراضي  (%68)البحر الميت كتمثؿ إلى  البرية التي تمتد مف حاجز الككنتينر

، حيث شكمت الزراعة كتربية المكاشي مصدر ة كمراعو بعميٌ  ٌيةزراع كىي أراضو  ،عرب لسكاحرة
حـر إلسرائيمي يااالحتبلؿ   العيش األساسي لمسكاف قبؿ االحتبلؿ اإلسرائيمي، كتجدر اإلشارة  أفٌ 

 عسكرية مغمقة أك محميات طبيعية. يا أراضو ا بحجة أنٌ سكاف المنطقة مف الدخكؿ إلييا إمٌ 

 :. التضاريس5

أراضي السكاحرة الشرقية جبمية ككعرة، كبصفو عامة ينحدر مف الغرب باتجاه الجنكب  تعدٌ 
د بعض كالجنكب الشرقي كادم النار، ككما ينحدر نحك الجنكب كاد المباف ككاد الرتقة كتكج

ة ة شرؽ السكاحرة الشرقيٌ الشرقي، كتتكاجد في البريٌ  ءالمناطؽ الزراعية في الجزء الجنكبي كالجز 
)مجمس محمي ةكىي خارج حدكد المناطؽ السكنيٌ  ،ةة طبيعيٌ كمنطقة محميٌ  ،منطقة تنكع حيكم

 (.2016السكاحرة، 

داد السكاف الذيف ععند ازدياد أالحضرٌم األمف  كىذا النكع مف التضاريس يقمؿ مف فرص
، كىي مجرل لؤلمطار، كيمكف أف تمحؽ كفي الكدياف ،المنحدرةاألماكف  البناء فيإلى  يضطركف

 ضرارا بالسكاف عمى المدل البعيدأ
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 :هكعناصر المناخ .6

فيك  ،ؿ دراجات الحرارةا معدٌ مٌ أممـ،  (265.7)فييا حكالي األمطار  يبمغ المعدؿ السنكم ليطكؿ 
 (2012معيد أريج، )(%59)بمغ ت ةالرطكب ةنسب ة، كما افٌ مئكيٌ  درجة (18)حكالي 

ة تمتد ة، كىي منطقة شبو صحركايٌ بكديس كالعيزريٌ أا لمناخ مناخ بمدة السكاحرة امتدادن  كيعدٌ 
 ،ا في فصؿ الشتاءراضييا لمبحر الميت، لذلؾ يككف الجك فييا حارا كجافا في الصيؼ، أمٌ أ

 (2012أريج،  )معيدممـ (256)فييا في المكسـ تبمغ حكالي  طار األم ا، كنسبةباردن فيككف الجك 

 مصادر المياه .7

ؾ مصادر مشتركة مع شركة تحصؿ بمدة السكاحرة عمى المياه مف خبلؿ المصادر الذاتية، كىنا
كذلؾ لعدـ كجكد  آبار جكفية في بمدة  ،(1980)ة عبر شبكة مياه تككف لعاـ سرائيميٌ جيحكف اإل

مد عمى المصدر المزكد ليا، كالذم ال يكفي احتياجات المكاطنيف حيث تحصؿ السكاحرة، كتعت
البمدة بسبب الفاقد مف المياه إلى  حيث ال تصؿ ىذه الكمية /سنكيا،3ـ (277.850)البمدة عمى 

)مجمس محمي في اليكـ التر  (87)ة، كعميو يككف الفرد يحصؿ عمى مف ىذه الكميٌ  (%40)كالبالغ 
 (.2016السكاحرة، 
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 ( بمدة السكاحرة3.3خارطة رقـ )
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 ةالخصائص السكانيّ :  2-3
 :العيزرّية  لبمدةالسكانّية  الخصائص: 1-2-3

  : التطكر كالنمك السكانيّ  - أ

، ك  ،ردفعدة مناطؽ ىي كادم جنكب األإلى  بأصكليـالعيزرٌية  سكاف يعكد قاقكف منطقة طكلكـر
العديد مف  الرحالة  كقد مرٌ  ،يكبيفبقايا األكىناؾ قسـ مف  ،ردفربد األإمنطقة ك  ،حكراف سكرياك 

 عداد السكاف في كؿ عاـ، فقد بمغ عدد سكافأل ، كىناؾ تطكرالعرب كاألجانب عمى البمدة
 بمغ 1945عددىـ في العاـ  فٌ إي حيث نسمة( ف 515جكالي ) 1922في العاـ العيزرٌية 

كقد (. 1991)الدباغ،  ( نسمة3308، بمغ عددىـ )(1961)حصاء عاـ إ( نسمة، كفي 1060)
 87328)نسمة منيـ  (167500)حكالي  (2007)بمغ عدد السكاف حسب التعداد السكاني عاـ 

، كفي (2007حصاء، )الجياز المركزم لئل، ناثنسمة مف اإل (87171)نسمة مف الذككر ك(
حصاء ( )الجياز المركزم لئل21.175)إلى العيزرٌية  كصؿ عدد سكاف 2017العاـ 

 (.2017، الفمسطينيٌ 

فردا مف  (3350) ، أفٌ (2007)لتعداد عاـ  بينت بيانات الجياز المركزم لئلحصاء الفمسطينيٌ ك 
أكثر  ف غير مسجميف ،أم أفٌ ك ىـ الجئ( %2)ىـ الجئكف مسجمكف، كقرابة (%21)سكاف البمدة 

ة نسب ، كفي الكقت ذاتو كشفت البيانات أفٌ البلجئيفسكاف البمدة ىـ مف الفمسطينييف ¼ مف 
معظميـ مف حممة  كيعتقد أفٌ  ،مف سكاف البمدة ىـ أيضا ليسكا مف السكاف األصمييف( 3%)

سياسية، كؿ ىذه المعطيات  ألسبابكف عف ىكيتيـ صحالذيف ال يف اليكية الزرقاء )المقدسية(
 .أثرت عمى كاقع  سكاف البمدة التي شيدت نمكان كتراجعان في أعداد سكانيا كفي تطكرىا العمرانيٌ 

 :كزيع السكاف كخصائصيـت - ب

العيزرٌية  قسمت حسب تصنيؼ مجمس محمي ،مناطؽإلى العيزرٌية  يتكزع السكاف في بمدة
 كما يأتي:العيزرٌية  في بمدةالسكنٌية  ماكفلؤل
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 لبمدة العيزرية:السكنّية  يبيف المناطؽ (2.3) جدكؿ
 النسبة المئكية المساحة المناطؽ

 43 899 (1منطقة سكف )

 32 672 (2ف )منطقة سك

 6 126 (2منطقة اإلسكاف خاص )

 10 209 (3منطقة سكف القرية )

 9 177 منطقة مباني عامة

 100 2083 المجمكع

 (2017) المصدر: حسب إحصاءات المجمس المحمي لمعيزرية. 
 -يتبٌيف مف الجدكؿ ما يمي:

ى المناطؽ مقٌسمة عم ادكنم (2083)ة المخصصة لمسكف مجمكع المساحة اإلجماليٌ  أفٌ  .1
أكثر  كىي ،ادكنم (899ك)كبيرة  كتحتؿ مساحة (%43)تبمغ نسبتيا : (1: منطقة سكف )ةالتالي

 ،التجاريةاؿ ممحلإضافة  ات العامة التي يحتاجيا السكاف،لتكافر الخدملمسكاف  االمناطؽ جذبن 
 .ارمٌ راضي االستخداـ التجكيشغؿ الطابؽ األطكابؽ ال العديد مفتحكم السكنٌية  لمناطؽفا
لكنيا أقؿ مف  ،كىي مناطؽ مخصصة لمسكف (%32)تبمغ مساحتيا  :(2منطقة سكف ) .2

  .(1عدـ تكفر جميع اإلمكانيات المتكفرة في سكف )ل( 1مناطؽ سكف )
ىي سكف خاص  ادكنم (126)كتحتؿ حكالي  (%6)تبمغ مساحتيا   :(3منطقة سكف ) .3

 .فمككف مف إسكاني
 .(209مساحتيا المخصصة قميمة )ك  ،(%10)ا سكف القرية التي تبمغ نسبتيمنطقة  .4
ة كالمقابر كالمؤسسات منيا المراكز الصحيٌ  ختمفةني العامة ذات االستخدامات الممنطقة المبا .5

 .(%9)بنسبة  ادكنم (177)ة التي تبمغ مساحتيا التعميميٌ 
في  ةعدد المباني المأىكلجد كي  (2006لمعاـ ) حسب إحصاءات قاـ بيا المجمس المحمي لمبمدة

العيزرٌية  أصبحت معظـ أراضية،ػ كمع الزيادة في الكثافة السكانيٌ  ،(2000)البمدة ما يقارب 
صعكبة البناء في مدينة القدس نظرا كذلؾ بسبب  ،منيا ةمخصصة لمسكف حتى األراضي الزراعيٌ 
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الدارسة  ة في منطقةكانخفاض الكمفة الماليٌ  ،ة الساعية لتفريغ مدينة القدسسرائيميٌ لمسياسات اإل
سيـ في أمر الذم ، األراضيا زاد الطمب عمى األممٌ  ،سعارفارؽ األ كذلؾ ،مقارنة بمدينة القدس

 .(2016ة، )مجمس محمي العيزريٌ راضي في البمدة سعار األأارتفاع  

 بك ديس لبمدة أالسكانّية  خصائصال :2-2-3

 السكاف : 

إلى  ـ إرتفع عددىـ1931)كفي عاـ  ،نسمة (1029) (،ـ1922)كاف في أبكديس عاـ 
إلى  (ـ1961)رتفع عددىـ عاـ انسمة، ك  (1940)حكالي  (ـ1945)نسمة، كفي عاـ  (1297)
ستقرت ا، حيث (ـ1948)اليجرة بإتجاه البمدة بعد نكبة إلى  ىذا اإلرتفاعييعزىل نسمة، ك  (3631)

ـٌ  بعض العائبلت كاألفراد الذيف بمغ عدد سكانيا  (1995)طردىـ مف مدنيـ كقراىـ، كفي عاـ ت
نسمة، كحسب نتائج التعداد العاـ لمسكاف كالمساكف كالمنشات الذم قامت بتنفيذه  (11884)

إنخفاض ىذا ييعزىل  نسمة، ك (8937)ـ بمغ عددىـ 1997ة في عاـ دائرة اإلحصاء المركزيٌ 
يـ اؤىـ، ألنٌ ا كبيرا مف سكاف البمدة لـ يتـ إحصأف قسمن إلى  األرقاـ السابقةإلى  الرقـ بالنسبة

، كحسب (2012أريج،  معيد، ))ىكية القدس(الزرقاء الخاصة بسكاف القدسيحممكف اليكية 
)الجياز المركزم  (12.251بكديس )(، بمغ عدد سكاف أ2017)لمعاـ  حصاء الفمسطينيٌ نتائج اإل

 .(2017، حصاء الفمسطينيٌ لئل

ة في بمدة أبك ديس زيع الفئات العمريٌ كما كأظيرت بيانات التعداد العاـ لمسكاف كالمساكف، أف تك 
 :كاف كما يمي (ـ2007)لعاـ 

 (%51.7)نسبة الذككر  ، أم أفٌ (100:107)نسبة الذككر لئلناث في البمدة ىي  أفٌ  
 (2007، حصاء الفمسطينيٌ )الجياز المركزم لئل.(%48.3ث)كاإلنا

 :ةالشرقيّ بمدة السكاحرة لالسكانّية  خصائصال : 3-2-3

حصاء إ( نسمة، كفي 2000) ػب (1922)ر عدد السكاف في بمدة السكاحرة في العاـ د  قي  السكاف:
فقد  (1961)عاـ في ا (، أمٌ 1572)ػ قدركا ب (1938)حصاء إ( كفي 1469بمغ ) (1931)عاـ 

 (1991)الدباغ، (1413) ػر عددىـ بد  قي 
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حصاء لجياز المركزم لئل( فردنا )ا40716فقد بمغ ) ،(7102ا عدد سكاف بمدة السكاحرة لمعاـ )أمٌ 
 (7102، الفمسطينيٌ 

 الخالصة :

منطقة الٌدراسة  منطقةفالحضرٌم،  األمف ة ميمة في تحقيؽة كالبشريٌ الخصائص الطبيعيٌ  تعدٌ 
البناء في المنحدرات، إلى األفراد  احة المخصصة لمسكف، فقد انتقؿكبسبب ضيؽ المس ،جبمية

الحضرٌم األمف  ال يتكافر أم مظير مف مظاىر، إذ خطرا عمى الحياة العامة كىذا البناء يعدٌ 
األمطار  فراد، إذ في حالةؿ البناء فييا خطكرة عمى حياة األيشكك جبمية، ككف المنطقة كعرة ك 

كىذا  ،ك حدكث الكثير مف الحفريات في المنطقةألتربة، كسقكط البناء، الشديدة يمكف انجراؼ ا
 لمخطر.يؤثر عمى البناء بشكؿ عاـ كيعرض ساكنية 

عمى المخططات بكديس( كالسكاحرة، كأ)العيزرية، الٌدراسة  نطقةل عدـ اعتماد بمدات مكأدٌ 
بناء المصانع إلى  (سكنيٌ ك  ،صناعيٌ ك  ،يٌ زارعك ، )تجارمٌ  في تقسيـ المنطقةالرسمية الييكمية 

يشكؿ خطرا  ، كىذالمبناء السكنيٌ ة االستيبلء عمى المناطؽ الزراعيٌ ك ة، المناطؽ السكنيٌ  بالقرب مف
 عمى حياة السكاف في المساكف القريبة.

 األمففيما يتعمؽ بالٌدراسة  ة ميمة لتفصيؿ منطقةة كالبشريٌ دراسة الخصائص الطبيعيٌ  كتعدٌ 
عداد السكاف كانتشارىـ تؤثر في عممية البناء، كازدياد أ طبيعة التضاريس فٌ حيث إالحضرٌم، 
البناء بشكؿ عشكائي، كفي إلى  ف يؤدم بيـأ كيمكف ،راضي المخصصة لمبناءة األبسبب قمٌ 

شكاليا عف بعضيا تقسيمات لتكزيع الخدمات بمختمؼ أ مناطؽ خطرة كالكدياف، بسبب عدـ كجكد
 البعض.

كذلؾ كجكد الخدمات العامة ك ا عمى السكاف، يشكؿ خطرن السكنٌية  األحياءفكجكد المصانع كسط 
ارتفاع مستكل كيؤثر عمى حياة السكاف العامة، ة السكنيٌ األماكف  حدائؽ بالقرب مفمبلىي كالكال

 الضجيج كالتمكث كغيرىا مف المشكبلت.
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 راسةفي منطقة الدّ الحضرّم األمف  مظاىر انعداـالفصؿ الرابع :  
 
 في المساكف الحضرّم األمف  -
 في الطرؽ الحضرّم األمف  - 
 في الخدمات كالمرافؽالحضرّم األمف  -
 رض استخدامات األ  فيالحضرّم  األمف -
ةالذم يرتبط في البيئة الطبيعيّ الحضرّم األمف  -
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 الفصؿ الرابع
___________________________________________________________ 

 راسةفي منطقة الدّ الحضرّم األمف  مظاىر انعداـ 
 

 تمييد:
لسكاحرة، ا):ة، كىي بمداتراسفي منطقة الدٌ الحضرٌم األمف  مظاىر انعداـأىـ  يتناكؿ ىذا الفصؿ

ـٌ  بكديس(. حيثكأة، العيزريٌ ك  ف عدـ بيٌ كعرض الصكر التي تي  ،العمؿ عمى تحديد ىذه المظاىرت
  .كجكد أمف حضرمٌ 

  في المساكف يتمثؿ في:الحضرّم  األمف1.4

   

 

 ارتداد أماميٌ  ببل عدة طكابؽف مككف م كجكد بناء سكنيٌ  (1،2)صكرة تمثؿ النماذج السابقة
باتجاه شارع فرعي آخر، فتككف جية الرؤية في الشارع الفرعي  كجانبي ،باتجاه الشارع العاـ

ت عميو لكائح البناء المعمكؿ ، كىذا االرتداد ضركرم كما نصٌ مف جية البناء عمى السائؽمغمقة 
 االقتراب مف الشارع العاـ يرفع مف مستكل إذ إفٌ أمتار(،  3رت )بيا في فمسطيف، كالتي قدٌ 

 لخطر حكادث المركر. األطفاؿ  يتعرض ليا سكاف البناية، كما يعرض التي يمكف أفٌ المخاطر 

 

 ( قرب البناء من الشارع2صورة  ) ( قرب البناء من الشارع1صورة  )
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أك بجانبيا يمكف لؤلطفاؿ المعب السكنٌية  ( عدـ كجكد مساحات أماـ المباني3تكضع الصكرة )

مف المنزؿ  مف الخركجاألطفاؿ  مشارع العاـ كي يمعبكا، أك منعلمتكجو لاألطفاؿ  كقد يضطرفييا، 
 لعدـ كجكد مثؿ ىذه المساحات.

كقكؼ المركبات إلى  عدـ كجكد مكاقؼ لمسيارات، كىذا يؤدم( 4في الصكرة رقـ )كما يبلحظ 
 عمى مدخؿ العمارة، فتسيـ في حجب الرؤية عف الخارجيف مف المبنى عمى الشارع العاـ، 

 ،خطر التعرض لحكادث السيرى إل يؤدمة، ماـ العمارات السكنيٌ لكقكؼ العشكائي لمسيارات أفا
كجكد ك صحاب العمارات، ألالمحمٌية  المجالسضعؼ مستكل الرقابة كالتخطيط مف قبؿ  يؤكدكىذا 

عمى  اكىذا يشكؿ خطرن  ،دكف ترصيؼا مف زاؿ مكجكدن  ماك  ،نييارجزء منو لبلتعٌرض رصيؼ 
  .حياه المارة

 
 

عدم وجود مساحة كافٌة لألطفال عند ( 3رة  )صو

 الخروج من العمارة
 عدم وجود موقف للسٌارات (4صورة  )
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، كعدـ كجكد ابعضمف بعضيا السكنٌية  اقتراب العمارات( مدل 6مف الصكرة رقـ )يتضح 
في  عف ضعؼ تمكث بصرم، كينـٌ إلى  ، كىذا المنظر غير الئؽ إذ يؤدمارتدادت ليذه العمارات

 سكانات.مستكل التخطيط العاـ ليذه اإل

ي راسة، كالتارتفاع ىذه المباني الكثيرة في منطقة الدٌ  فٌ فإ ،(7في الصكرة رقـ ) ككما ىك مكضح
مقاكلي البناء بالتعميمات  كعدـ اىتماـ ،مستكل التجاكزاتعمى ( طبقات، تؤكد 7جميعيا )تتجاكز 

 عدم وجود مواقف سٌارات( 5صورة  )

 (11اتفاع البناء بعدد طوابق )( 8صورة  ) البناء قرٌب من عمود الكهرباء( 7صورة  )

 قرب المبانً من بعضها البعض( 6صورة  )
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رشادات الدفاع المدني، كىذا االستيتار لس البمدية، كقسـ اليندسة، كذلؾ إالتي تصدر عف المجا
رج كجكد مخافي حاالت الضركرة لعدـ ك الخطر، إلى  العاـ لممكاطنيفاألمف  ضتعرٌ إلى  يؤدم

إذ ال  سكل الشارعطكارمء ليذه العمارات، كىك تكتؿ عمارات كبير دكف كجكد أم مسافات بينيا،
 متار فقط.( أ4يتجاكز )

ا "  كمف ضمف ىذه المخاطر   ،عادة بناء منازؿإالعمؿ عمى  : حيث يتـٌ "اسقالت البناءأيضن
 عتبر مف مظاىر انعداـكىذا ي ،طرؽ كالعماراتالفي  ةطكيم ةتقكـ بكضع السقبلت لفترة زمنيٌ ك 

 .الحضرمٌ األمف 

 



 

 

 

 

 سقاالت البناء على الشارع( 11صورة  ) ( اخشاب البناء قرٌبة من الشارع9صورة  )
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  :في الطرؽ تتمثؿ فيالحضرّم  األمف-
 

 

  

رصفة لكضع مككنات ، كذلؾ باستخداـ األخرل عمى الشارعاعتداءات أ (14-11الصكر )تشكؿ 
 امخالف يعدٌ رصفة التعدم عمى األ ، كىذاةغراض الشخصيٌ لؤلالبناء عمييا، كاستغبلؿ الرصيؼ 

  تعريض المكاطنيف لمخطر.لمقكانيف كيعمؿ عمى 

مواد البناء على الرصٌف فً شارع ( 14صورة  ) استغالل الشارع لوضع مواد البناء( 13صورة  )

 ضٌق

 ( نفاٌات امام البناء على الشارع12صورة  ) استخدام الشارع لنفاٌات البناء( 11صورة  )
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ك بكضع السياج كالحجارة دكف تنظيـ، يؤثر رمات الكبيرة، أاالعتداء عمى الجزيرة سكاء باآل إفٌ 

مف الجانب الثاني إلى  عمى المارة بشكؿ كبير، كذلؾ يسيـ في عدـ قدرة المارة عمى العبكر
 الشارع بسبب كجكد ىذه الحجارة.

 
 ا عمى حياةيشكؿ خطرن إذ رصفو شكارع رئيسيو العتداء مف أصحاب المحاؿ التجارٌية عمى أكىذا ا

كىذا  ،السير عمى الشارع بدؿ الرصيؼ بسب االعتداء عمى الرصيؼإلى األفراد  المارة، فيمجأ
عرض البضاعة، كمنيـ مف قاـ ل الرصيؼ ستخداـيي ، كاللحادث سير وضعرٌ ضو لمخطر كييعرٌ 

استغبلؿ مساحة الرصيؼ لمعمؿ الخاص بيـ، أجؿ  كىذا مف ة لممحؿ عمى الرصيؼ،بعمؿ مظميٌ 
 :اذج تكضح ذلؾمكالن كفيو اختراؽ لمقانكف، كتعدم عمى الحؽ العاـ لممكاطنيف.

 نموذج اخر لالعتداء على الجزٌرة( 16صورة  ) تداء على الجزٌرة االع( 15صورة  )
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ا ي لمسائؽ، بسبب البناء القريب جدن انعطاؼ غير مرئكجكد الحضرٌم األمف  مشكبلتأىـ  كمف
 ، كىذا يشكؿ خطرنا عمى كؿٌ اسكار التي تحيط الشارع بدرجة قريبة جدن مف الشارع كالمتمثؿ في األ

كذلؾ ال يستطيع السائؽ تحديد ما إذا كاف ىناؾ أحده المارة، إلى إضافة  مف يخرج مف البيكت،
 في السكر الطريؽ.خرل بسبب المنعطؼ القكم، حيث يخقادـ مف الجية األ

االعتداء على الرصٌف من قبل المحال ( 17صورة  )

 التجارٌة

 

االعتداء على الرصٌف من قبل المحال ( 18صورة  )

 التجارٌة

 البضاعة على الرصٌف( 19صورة  )

 

 بناء مظلة للمحل على الرصٌف( 21صورة  )
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فبل يستطيع  ،ضعؼ الرؤية أماـ السائؽ بسبب حجب البناء لمفترؽ الشارع السابؽ ف المشيدبيٌ يي 
سكار التي تغطي الطريؽ، كىذه ، كذلؾ بسبب كجكد األالسابؽ معرفة القادـ مف التفرع الثاني

  ة المختمفة.الحكادث المركريٌ خطرة، إذ يمكف بسببيا حدكث الكثير مف  المنعطفات تعدٌ 

 البناء ٌغطً الرؤٌة( 21صورة  )

 

 سور البٌت ٌحجب الرؤٌة( 22صورة  )

 

 السور ٌحجب الرؤٌة( 23صورة  )

 

 البناء ٌحجب الرؤٌة( 24صورة  )
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إضافة  ة،يظير حجـ التآكؿ في الشارع العاـ، كىذا يؤثر عمى السيارت المارٌ  لسابؽفي المشيد ا
ف يؤدم عدـ نظيـ حركة المركر بيف المركبات، إذ يمكف أعدـ كجكد )دٌكار( يساعد عمى تإلى 
 الكثير مف الحكادث بسبب فقداف النظاـ.إلى  كجكده

قيؼ الشاحنة في كذلؾ بتك  ،صاحب المحؿ عمى الشارعمف  يما يمثؿ المشيد الثاني اعتداءن ف
عمى الحؽ العاـ في االبتعاد  المحؿ، كىذا اعتداءه إلى  نقؿ البضاعةأجؿ  منتصؼ الطريؽ مف

 زمات.حدكث األعف الشارع، كتمكيف حركة المركر بدؿ مف 

 حفر فً الشارع( 25صورة  )

 

 وقوف الشاحنة لتنزٌل البضائع فً وسط الشارع( 26صورة  )
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مامو بسب كجكد دـ قدرة السائؽ عمى رؤية الشارع أكع ،امركري احامدز اكؿ يمثؿ المشيد األ
التي تقمؿ مف   -ةالصخكر الكبير  -رمات الكبيرة في الشارع، كذلؾ كجكد بعض العكائؽ آلا

ف رصفة مف قبؿ السائقيعمى األ مساحة الشارع العاـ، في حيف يمثؿ المشيد الثاني اعتداءن 
 ىائمة. دحامات مركريةٌ حدكث از إلى  لدٌ مر الذم أكأصحاب المحبلت، األ

تجمع الالناتج عف عف كجكد مصانع في  مكث اليكائيٌ تال حيث:في البيئة الحضرّم  مفاأل-
مياه الالتمكث الناتج عف كجكد ، ك كث الناتج عف النفايات المكجكدة في الشكارعتمال، ك السكنيٌ 

حدكث إلى  دميؤ ك  ،ى انزالؽ السيارات عمى الشكارعكىذا يعمؿ عم  ،العادمة في الشكارع
  .الحكادث

ات سكاء بجانب حاكيات القمامة، التي منيا النفايبأنكاع التمكث المختمفة، الٌدراسة  زخرت منطقةك 
ك الشارع أ في أيدييـة لؤلفراد، برمي ما بفي الشارع العاـ، كالناتج عف التصرفات السمبيٌ  أك

كية، كبفعؿ اليكاء يتـ داخؿ الحاإلى  بجانب حاكية القمامة، دكف االىتماـ بدفع ىذه النفايات
التمكث كتشكه الشكارع إلى  كتؤدم ،الشارع العاـإلى  بجانب الحاكيات ميتجزاء التي ري انتقاؿ األ

 العامة بالقاذكرات.

 ازدحام مروري( 27صورة  )

 

 ازدحام مروري شدٌد( 28صورة  )

 



55 

 

 

 

 
التمكث العاـ لميكاء، حيث تتحمؿ إلى  تؤسس ىذه التراكمات مف القاذكرات عمى جانبي الشارع

مف المارة، كممف يقطنكف بالقرب األفراد  تصدر ركائح كريية تؤذمكثير مف المكاد كتتعفف، ك 
 نياء ىذه الظاىرة.ىا ككجكدىا، لذلؾ يجب العمؿ عمى إمف مكاف انتشار 

 
 

 

 

 
ـٌ  والعامة، بؿ إنٌ األماكف  مر عمى رمي النفايات فيكلـ يقتصر األ  العامة مفاألماكف  استخداـت

الصكرة، كىي  مثؿ نفايات السيارات كما ىك مكضح فيكضع النفايات فييا بشكؿ دائـ، أجؿ 
 ة، كىذا يضر بالبيئة كبالصحة لدلة لمشارع العاـ، كقريبة مف البيكت السكنيٌ عمى الجكانب الرئيس

ف عمى األراضي العامة، إذ مف المفركض أ القاطنيف في المنطقة، كذلؾ يشكؿ اعتداءن األفراد 
 بيا. الخاصةاألماكف  تككف ىذه النفايات في

 نفاٌات فً الشارع( 29صورة  )

 

 نفاٌات على جانب الشارع( 31صورة  )

 

 (نفاٌات بجانب الشارع31صورة  )

 

 نفاٌات فً الشارع( 32صورة  )
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ى جانب الطريؽ، كبشكؿ كبير عم )غير القانكنية(معطمةالف الصكرة النفايات مف السيارات بيٌ تي  
، كيمكف ليذه يضا عمى الجكانب الفرعية لمطريؽ الرئيس، في مكاف يكجد فيو بناء سكنيٌ جدا، أ

تمكيث البيئة إلى إضافة  المارة أيضا، ف تشكؿ مصدر خطر عمى السكاف كعمىالسيارات أ
 بمككناتيا التي تتعرض لمشمس بشكؿ يكمي.

 

 

 

 

 

ا الكاقع الخدمات التعميمة  تتمثؿ في مكقعي إذ إٌف مكاقع في الخدمات كالمرافؽ:الحضرّم  األمف-
البنية ، كذلؾ في مدرسةاألماف  منة لمطبلب  كعدـ تكفير مستمزماتآعمى الشكارع  كطرؽ غير 
األمطار  لمياهؿ حفرة امتصاص كعدـ تكفير مصارؼ لجميع المناز  التحية  تتمثؿ في عدـ كجكد

 (نفاٌات بجانب الحاوٌة33صورة  )

 

 ( نفاٌات خلف المبان34ًصورة  )

 

 ( سٌارات تالفة بالقرب من الشارع العام35صورة  )
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 ،عمدة اليكاتؼ كالكيرباءيع ألبشكؿ سر  ةعدـ الصيانك كالياتؼ  ،خدمات الكيرباء، ك في الشكارع
، كذلؾ كجكد محطات لمكيرباء لعدـ االقتراب منيا ةعمى المحكالت الكبير  سياجكضع  ـكعد

 ة.السكنيٌ األماكف  الكقكد في

 تعرض الباحثة نماذج متنكعو مف ىذه الحاالت:كس

 

البناء بدرجة  قربكذلؾ ك ا عمى المارة، ارمات يشكؿ خطرن الكيرباء لآلاإلنارة ك استخداـ أعمدة  فٌ إ
خطار عمى السكاف القاطنيف في العمارة رفع مستكل األإلى  يؤدمالكيرباء أعمدة  كبيرة مف

كفي  كؿ محكؿ الكيرباء باعتباره محكال مركزيا كخطيرا،شائكة ح جد أم أسبلؾكما ال يك  ة،السكنيٌ 
عمكد حيث يضعيا بالقرب مف )عبكة غاز الطيي( المشيد الثاني يظير استخداـ المطعـ

كجكد درج متكسر، فحدكث أم تماس كيربائي مع كجكد الغاز يرفع مف إلى إضافة  الكيرباء،
 ة.مستكل الخطر الذم يمحؽ بالسكاف كالمارٌ 

 

 

 

 ( جرة غار بالقرب من  المحول37صورة  )

 

 حول دون تأمٌن بشبك ( م36صورة  )
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خطار التي األأىـ  الخدماتية لمسكاف كسط البمدات مفاألماكف  محطات الكقكد فيكجكد  ما يعدٌ ك
كبالقرب مف الشارع ة، السكنيٌ األماكف  قرب ىذه المحطات مف فٌ راسة، حيث إتكاجييا منطقة الدٌ 
، كىناؾ بعض المحطات ة عند حدكث طارئة كماديٌ يرة بشريٌ ف تسيـ بخسائر كبالرئيس، يمكف أ

 ة.حت العمارات السكنيٌ ت

 

 

 

 

 

 

 

 ( محطة وقود قرب البناٌات41صورة  )

 

 ( اسالك الكهرباء قرٌبة جدا من البناء39صورة  )

 

 ( محطة وقود فً منطقة سكنٌة41صورة  )

 

 ( المحول قرٌب من البناء بشكل كبٌر38صورة  )
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كذلؾ كجكد شبكات المجارم في المناطؽ الزراعية، كتدفؽ المياه العادمة في العراء يساعد عمى 
اليكاء كتعمؿ عمى كذلؾ يؤثر عمى ك انتشار الحشرات الضارة، كيؤثر عمى بعض المزركعات، 

 ات السكنية.كذلؾ ىناؾ حاالت لشبكات المجارم بجانب العمار ك تمكثو، 

 

 

 

 

                                                

 ( مجاري فً االراضً الزراعٌة43)صورة  

 

 ( محطة وقود داخل المبان42ًصورة  )

 

 ( مجاري بالقرب من المبان44ًصورة  )
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 فكجكد المجارم في الشارع العاـ يؤدمالحضرٌم،  مفذه الصكرة العديد مف الخركقات لؤلفي ى
ا مف الشارع العاـ كجكد بناء قريب جدإلى إضافة  البيئي الناتج عف ىذه المجارم، التمكثإلى 

ـٌ  القرب مف الشارع حيثكجكد خزانات المياه بيضا دكف ارتداد، كأ خطرا كضعيا بطريقة تشكؿ ت

 ( مجاري خلف العمارات دون حفر امتصاصٌة45صورة  )

 

 ( مجاري فً الشارع العام46صورة  )

 

 ( مجاري فً الشارع العام47صورة  )
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زانات في الشارع العاـ مطار سقكط ىذه الخ، إذ يمكف بفعؿ عكامؿ الرياح كاألةعمى المارٌ 
سكاف عميو في حاؿ مركرىـ مف المف لسير ا غير آف رصيفبيٌ ىذه صكرة تي ك  ة.يذاع المارٌ كبالتالي إ

 طريؽ . ىذه

يس، كىذا يعرض الطمبة ة، فالكثير منيا يقع عمى الشارع الرئتعمؽ بالخدمات التعميميٌ يما يا فأمٌ 
مسافات يمكف لمطالب االعتماد  ةلخطر الدىس، إذ ال يكجد أم ممر لممشاة، كذلؾ ال يكجد أي

 عمييا في السير لتجنب السيارات عند الخركج مف المدرسة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدرسة
 حضانه

 مدرسة

 ( نموذج لمدرسة اخرى49صورة  )

 

 العام ( ثالث مدارس على الشارع51صورة  )

 

 ( مدخل المدرسة على الشارع العام48صورة  )
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اب بالماـ مرحمة األساسٌية مف دكف كجكد جسكر أالفي األطفاؿ  لمدراس اعن جم  تن صكرة الف بيٌ تي 
 ،ر كثيرةفى و حي ، كيكجد فيمف، كرصيؼ غير آطفاؿمركر لؤلكجكد خط  عدـ كذلؾرئيسي، ك ال

مركر كثير مف  بطفاؿ بسبشارع أكثر مف مدرسة كحضانة  كىي غير آمنة لؤلالكيكجد في ىذا 
 .منيا يابلذىاب لممدرسة، كاإلاخاصو في فترة بك  ،طريؽال سيارات كالشاحنات مف ىذهال

 

 

 
 األطفاؿ  مف عمىآكىك غير  ،رئيسيالطريؽ المبلىي عمى الصكرة كجكد الف بيٌ تي 

إلى  يكجد منازؿ قديمة تحتاج سكنيٌ الستخداـ اال في رض:في استخدامات األ الحضرّم  ألمفا -
مثؿ مصنع السكنٌية  منطقةالمصانع في  ديكج صناعيالستخداـ االكفي ، ك ىدـأعادة ترميـ إ

  .لباف في السكاحرةاألكمصنع  ،الدخافكشركة  ،سكافيكرة في اإلالسن

 كمف النماذج عمى ىذه البيكت:

 ( مالهً على الشارع العام51صورة  )
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كعمى الشارع الرئيس، كمصنع حمكدة في السكنٌية  كذلؾ كجكد بعض المصانع بالقرب مف البيكت
 بمدة السكاحرة.

 

 

، كتتمثؿ في كجكد مناطؽ شديدة االنحدار التي ترتبط بالبيئة الطبيعةالحضرّم األمف  انعداـ -
تربة الكثير مف الحكادث سكاء بسقكط األال يكجد فييا جدراف استنادية، حيث شيدت المنطقة ك 

 حياف سقكط السكاف لعدـ كضكحيا ليـ.كفي بعض األكالصخكر، 

 ( بٌت قدٌم آٌل للسقوط على مفرق52صورة  )

 

 ( مصنع على فً منطقة سكنٌة53صورة  )
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العديد مف الشكارع ال يكجد  ىناؾ فٌ راسة، حيث إىذا المظير تكرر بشكؿ كبير في منطقة الدٌ ك 
طفاؿ، أك السيارات، كالجدار االستنادم عادة ما يعمؿ عمى تمنع سقكط األسكار محيطة بيا ليا أ

، ب في جرؼ التربةالتي يمكف اف تتسباألمطار  خرل كمياهالحفاظ عمى الشارع مف العكامؿ األ
 كبالتالي سقكط الشارع  كالصكر تكضح ذلؾ.

 

  

لمخاطر التي يمكف الكثير مف اإٌف البناء قريب مف الشارع، كال يكجد جدار استنادم، كىذا يشكؿ 
إلى  ف يكصؿيمكف أاألماكف  ك السيارات مف ىذهأاألفراد  ككارث محققة، فسقكطإلى  تؤدم أف

 المكت.

إضافة  بيكت في الجزء العمكم مف الجبؿ،سكار استنادية لحماية الكحفرة  البناء دكف كجكد أم أ
حجار كالتربة في األعامات تمنع انييار لكجكد شارع فرعي فكؽ الحفرة، كما ال يكجد أم د

 نكاعو.بجميع أاألمف  المستقبؿ، كىذا يتعارض مع كؿ مقكمات

 ( عدم وجود جدار استنادي54صورة  )

 

ام دون ( حفرٌة بالقرب من الشارع الع55صورة  )

 جدار استنادي
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البناء في الكاد، كالمنطقة العميا يكجد شارع رئيس، كال يكجد جدار استنادم فكؽ البناء، كبالتالي 
 ك السيارات، كىذا يشكؿ خطرا كبيرا عمىىذا المظير يمكف أف يسيـ في سقكط األطفاؿ أ فإفٌ 

ككف البناء عمى الشارع، فإٌف الجدار إلى إضافة  ،المشيد الثانيكىذا يتمثؿ في المكاطنيف، 
ٌف الجدار ط منو الحجارة، ككاضح مف الصكرة أف تسقستنادم ميدـ كغير مؤىؿ، إذ يمكف أاال

مف طفاؿ، كىذا يتنافى ة مف األخطرنا عمى المارٌ  إعادة بناء مف جديد، فيك يعدٌ إلى  قديـ، كبحاجة
 الحضرم.األمف  مقكمات

 

ف الصكرة حفرة لمبناء كال يكجكد أم جدار استنادم مف الجية اليمنى لمحفرة، كذلؾ مف الجية بيٌ تي 
ا، مع مكجكد بيكت مجاكرة لممكاف، كيمكف أٍف يقعة أالعمكيٌ  إذا لـ تكف في الحفرة األطفاؿ  يضن

 ىالي.ىناؾ حيطة كحذر مف األ

 ( السور بجانب الشارع مكسر56صورة  )

 

 ( البناء فً منحدر دون جدار استنادي57صورة  )

 

 ( حفرة بالقرب من البناء دون جدار58صورة  )  
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 ثرىا عمى السكاف في منطقةكأالحضرٌم األمف  خاصة بانعداـ مظاىربعض المؤشرات الكىناؾ 
ـٌ إذ  الٌدراسة ك بالحاالت التي نجـ عنيا حكادث حصائيات الخاصة الحصكؿ عمى بعض اإلت

عطاء ة دكف إة المقاصد الخيريٌ التابع لجمعيٌ في مركز طكارئ أبكديس الٌدراسة  صابات في منطقةإ
 (1.4ىك مبيف في الجدكؿ رقـ ) اكم تفاصيؿ عف السبب كراء الحاالت

لبعض الشيكر الّدراسة  صابات كالحكادث في منطقةات حكؿ اإلحصائيّ ( إ1.4جدكؿ رقـ )
2017-2018 
مجمكع  2 1 12 11 10 9 8 7 6 الشير

 الحاالت 

 99 2 11 14 7 15 6 11 18 15 السكاحرة 

 153 8 10 18 17 19 7 26 37 11 ابكديس

 200 8 8 24 23 23 13 34 34 18 العيزرية 

 2018بكديس التابع لجمعية المقاصد الخيرية 7المصدر : مركز طكارئ أ

الت في شيكر الصيؼ أكبر منيا في الشيكر األخرل اارتفاع الح فٌ كنرل مف الجدكؿ السابؽ أ
ا يسيـ في كينشطكف في المعب خارج البيت ممٌ  ،شير ال يككف فييا انتظاـ مدرسيٌ ككف ىذه األ

 .الٌدراسة  في منطقةاألطفاؿ  مخصصة لمعب لئلصابات بسبب عدـ كجكد أماكف آمنةـ تعرضي
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 الخالصة:

الحضرٌم األمف  سيمت في انعداـىناؾ العديد مف المظاىر التي أ أفٌ إلى  نخمص في ىذا الفصؿ
ة سكاء مف خبلؿ فراسة، كىذه المظاىر تمثؿ في االعتداء عمى الشكارع بطرؽ مختمفي منطقة الدٌ 

إلى  مر الذم يؤدم بيـة األستغبلؿ الرصيؼ في عمميات البناء كبالتالي التضيؽ عمى المارٌ ا
 السيارات القادمة، لمخاطر حكادث الطرؽ بالدىس مفالسير في الشارع العاـ، كىذا يعرضيـ 

كذلؾ ك السائقيف،  إعاقة رؤيةإلى  التي تؤدمرمات العامة آلاستغبلؿ الشارع في اإلى إضافة 
ة في كىك استغبلؿ لمشارع العاـ كحؽ المارٌ  ،التجار الرصيؼ في كضع البضائع مف بلؿاستغ

خرل االقتراب مف الشارع العاـ في عمميات البناء لمعمارات كبطكابؽ المركر، كمف االعتداءات األ
 المسمكح بو لمترخيص. ( طبقات كىك الحدٌ 7مرتفعة تزيد عف )
إلى  مر الذم يؤدمارع العاـ، كعمى األرصفة األيات في الشخرل ترؾ النفاكمف المظاىر األ

إلى إضافة  المختمفة نتيجة ليذا التمكث،األمراض  كالتربة، كيرفع مف مستكل حدكثتمكث اليكاء 
 مف مظاىر المحافظة عمى البيئة نظيفة خالية مف القاذكرات. ككنو ال يعدٌ 

تماـ بكضعيا في حفر دـ االىخرل ترؾ المجارم في الشكارع العامة أيضا، كعكمف المظاىر األ
، كىذا يؤثر عمى يؿ القاذكرات كالرائحو النتنةالتمكث، كتشكإلى  مر الذم يؤدمامتصاصية، األ

 السكاف.
دنى األ الحدٌ إلى  ، كال يصؿمتدفو الٌدراسة  ةقفي منطاألمف  مستكل فٌ أإلى  ا سبؽكنخمص ممٌ 

 الذم يحتاجو المكاطف لمعيش بسبلـ.
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 الفصؿ الخامس
___________________________________________________________ 

 جنكب شرؽ القدس: إقميـفي  هثر أك الحضرّم األمف  انعداـسباب أ
 

 تمييد:

ـٌ  تحميػؿ البيانػات التػي ؿيتناكؿ ىذا الفص جمعيػا باسػتخداـ االسػتبانة مػف خػبلؿ اسػتخداـ بعػض تػ
ـٌ  التػػػية عٌينػػػككػػػذلؾ تحميػػػؿ ال ،مػػػةئالمبل حصػػػائيةالمقايسػػس اإل ثبػػػات إأجػػػؿ  االعتمػػػاد عمييػػػا مػػػفتػػػ

 راسة.ات الخاصة بيذا الجزء مف الدٌ الفرضيٌ 

 :راسةالدّ عّينة  :خصائص 5-1 
 راسة.حسب متغيرات الدّ الّدراسة عّينة  (: تكزيع أفراد 1.5جدكؿ )

 النسبة المئوٌة العدد المستوى المتغٌر

 51.3 205 ذكر الجنس

 48.8 195 أنثى

 62.3 249 اعزب/عزباء ةماعيّ الحالة الجت

 33.3 133 متزكج/متزكجة

 4.5 18 غير ذلؾ

 68.8 275 بيت ممؾ ممكية السكف

 25.8 103 بيت أجار

 5.5 22 غير ذلؾ

 29.8 119 العيزرية مكاف السكف

 40.0 160 بكديسأ

 30.3 121 السكاحرة

 5.8 23 أمي المستكل التعميميّ 

 5.3 21 ابتدائي

 10.3 41 دماعدا

 26.0 104 ثانكم

 52.8 211 دراسات عميا

 10.5 42 3أقؿ مف  عدد أفراد األسرة

 41.5 166 6-4مف 
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 48.0 192 6أكثر مف 

 11.0 44 ربة منزؿ العمؿ

 45.5 182 طالب/طالبة

 12.8 51 تاجر

 8.3 33 ببل  عمؿ

 13.3 53 )حرفي، عامؿ(

 9.3 37 مكظؼ

 
 :اةصدؽ األد: 5-2

ـٌ  قامت الباحثة بتصميـ االستبانة بصكرتيا األكلية، كمف ثـ الٌدراسة  التحقؽ مف صدؽ أداةت
، حيث كزعت بعرضيا عمى المشرؼ كمجمكعة مف المحكميف مف ذكم االختصاص كالخبرة

منيـ إبداء الرأم في فقرات االستبانة مف  تطمب عمى عدد مف المحكميف. إذ ةالباحثة االستبان
ضافة  حيث: مدل كضكح لغة الفقرات كسبلمتيا لغكيان، كمدل شمكؿ الفقرات لمجانب المدركس، كا 

ـٌ  ، ككفؽ ىذه المبلحظاتمعمكمات أك تعديبلت أك فقرات يركنيا مناسبة ةأي إخراج االستبانة ت
 بصكرتيا النيائية.

ـٌ  مػػف ناحيػػة أخػػػرلك  قػػػرات لفالتحقػػػؽ مػػف صػػػدؽ األداة أيضػػان بحسػػػاب معامػػؿ االرتبػػػاط بيرسػػكف تػػ
االسػتبانة كيػدؿ  فػي جميػع فقػراتإحصػائٌية  كاتضح كجكد داللةاالستبانة مع الدرجة الكمية لؤلداة، 

 ف ذلؾ:بيٌ بيف الفقرات. كالجداكؿ التالية تي  اداخمي ااقعمى أف ىناؾ التص

( لمصفكفة ارتباط Pearson Correlationنتائج معامؿ ارتباط بيرسكف )(: 2.5جدكؿ )
جنكب شرؽ  إقميـمف كجية نظر سكاف الحضرّم األمف  انعداـإلى  ةؤديّ الماألسباب  فقرات
 القدس
الدالة  Rقيمة  الرقـ 

 حصائيةاإل
الدالة  Rقيمة  الرقـ 

 حصائيةاإل
الدالة  Rقيمة  الرقـ 

 حصائيةاإل
0 0.473

**
 0.000 5 0.736

**
 0.000 9 0.728

**
 0.000 

7 0.624
**

 0.000 6 0.686
**

 0.000 10 0.702
**

 0.000 
3 0.640

**
 0.000 7 0.713

**
 0.000 11 0.675

**
 0.000 

6 0.647
**

 0.000 8 0.674
**

 0.000    
*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).* 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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( لمصفكفة ارتباط Pearson Correlation(: نتائج معامؿ ارتباط بيرسكف )3.5جدكؿ )
 جنكب شرؽ القدس إقميـعمى سكاف الحضرّم األمف  انعداـأثر  فقرات
الدالة  Rقيمة  الرقـ 

 حصائيةاإل
الدالة  Rقيمة  الرقـ 

 حصائيةاإل
الدالة  Rقيمة  الرقـ 

 حصائيةاإل
0 0.465

**
 0.000 4 0.636

**
 0.000 7 0.677

**
 0.000 

7 0.671
**

 0.000 5 0.670
**

 0.000 8 0.754
**

 0.000 
3 0.707

**
 0.000 6 0.616

**
 0.000 9 0.744

**
 0.000 

*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).* 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

( لمصفكفة ارتباط Pearson Correlationنتائج معامؿ ارتباط بيرسكف )(: 4.5جدكؿ )
 جنكب شرؽ القدس إقميـفي الحضرّم األمف  طرؽ تقميؿ مظاىر انعداـفقرات 

الدالة  Rقيمة  الرقـ 
 حصائيةاإل

الدالة  Rقيمة  الرقـ 
 حصائيةاإل

الدالة  Rقيمة  الرقـ 
 حصائيةاإل

1 0.562
**

 0.000 5 0.678
**

 0.000 9 0.693
**

 0.000 
2 0.679

**
 0.000 6 0.737

**
 0.000 10 0.644

**
 0.000 

3 0.713
**

 0.000 7 0.669
**

 0.000 11 0.755
**

 0.000 
6 0.600

**
 0.000 8 0.729

**
 0.000 12 0.721

**
 0.000 

*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).* 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

 :الّدراسة  ثبات: 5-3
 قامت الباحثة مف التحقؽ مف ثبات األداة، مف خبلؿ حساب ثبات الدرجة الكمية لمعامؿ الثبات،

في األمف  ألداةلفا، ككانت الدرجة الكمية أحسب معادلة الثبات كركنباخ الٌدراسة  لمجاالت
كىذه  ،(0.933جنكب شرؽ القدس )  إقميـثره عمى السكاف  في  أك السكانٌية الحضرٌية  لتجمعاتا

ف معامؿ بيٌ كالجدكؿ التالي يي  ،راسةداة بثبات يفي بأغراض الدٌ تمتع ىذه األإلى  النتيجة تشير
 الثبات لممجاالت كالدرجة الكمية.
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 معامؿ الثبات لممجالت (: نتائج5.5جدكؿ )
 معامؿ الثبات المجالت

 0.867 الحضرماألمف  انعداـإلى  ةسباب المؤديّ األ
 0.833 عمى السكافالحضرّم مف األ ثر انعداـأ

 0.895 الحضرماألمف  تقميؿ مظاىر انعداـ
 0.933 ةالدرجة الكميّ 

 :إجراءات الدراسة:5-4
 تاناع االسػػتبة جمػالدراسػة، كبعػػد أف اكتممػت عممٌيػعٌينػة  قامػت الباحثػة بتطبيػؽ األداة عمػػى أفػراد 

المسػتردة  تعػدد االسػتبيانا ف لمباحثػة أفٌ بػيٌ بعػد إجػابتيـ عمييػا بطريقػة صػحيحة، تى عٌينػة مف أفراد ال
 .( استبانة611لمتحميؿ اإلحصائي: ) التي خضعتالصالحة 

 :ةحصائيّ المعالجة اإل:5-5
ـٌ  تحميػػؿكالتأكػػد مػػف صػػبلحيتيا لم تانابعػػد جمػػع االسػػتب ا معينػػة(، كذلػػؾ ىػػا أرقامػػترميزىػػا )إعطاؤ تػػ

المناسبة، كتحميؿ  ةحصائيٌ المعالجات اإلجياز الحاسكب اآللي إلجراء إلى  تمييدا إلدخاؿ بياناتيا
لمبيانػات باسػتخراج  ةحصػائيٌ ت المعالجػة اإلراسػة، كقػد تٌمػبيانػات الدٌ ك الٌدراسػة  البيانات كفقا ألسػئمة

 -tلكػػؿ فقػػرة مػػف فقػػرات االسػػتبانة، كاختبػػار )ت( )المعيارٌيػػة  كاالنحرافػػاتالحسػػابٌية   المتكسػػطات

test دم األحػػػاتحميػػػؿ التبػػػايف (، كاختبػػػار(one way ANOVA) ،كمعامػػػؿ ارتبػػػاط بيرسػػػكف ،
( SPSS) حصػائية(، كذلػؾ باسػتخداـ الػرـز اإلCronbach Alphaكمعادلة الثبات كركنبػاخ ألفػا )

(Statistical Package For Social Sciences.) 

ـٌ  الٌدراسةعٌينة  كحتى يتـ تحديد درجة متكسطات استجابة أفراد   اعتماد الدرجات التالية:ت
 حسابيّ  مدل متكسطيا اؿ درجةال

 فأقؿ 7033 منخفضة

 3042-7036 متكسطة

 فأعمى 3043 عالية
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 نتائج تحميؿ البيانات : -4
في ىذا المحػكر سػيتـ عػرض نتػائج تحميػؿ البيانػات حسػب كركدىػا فػي السػتبانة عمػى النحػك 

 :التالي 

مػف كجيػة نظػر حضػرّم الاألمػف  انعػداـإلػى  المؤديةاألسباب  ىيما األكؿ: السؤاؿ   :5-6-1
 ؟ جنكب شرؽ القدس إقميـسكاف 

المعيارٌيػػػة  كاالنحرافػػػاتالحسػػػابٌية   عػػػف ىػػػذا السػػػؤاؿ قامػػػت الباحثػػػة بحسػػػاب المتكسػػػطات لئلجابػػػة
 انعػداـإلػى  المؤديػةاألسػباب  عػفاالستبانة التػي تعبػر  فقرات عمىالٌدراسة عٌينة  الستجابات أفراد 

 . جنكب شرؽ القدس ميـإقمف كجية نظر سكاف الحضرٌم األمف 

الّدراسة عّينة  لستجابات أفراد المعيارّية  كالنحرافاتالحسابّية   (: المتكسطات6.5جدكؿ )
جنكب شرؽ  إقميـمف كجية نظر سكاف الحضرّم األمف  انعداـإلى  المؤديةاألسباب  لفقرات
 القدس

 الرقـ

المتكسط  الفقرات
 حسابيّ  اؿ

النحراؼ 
 المعيارم

 الدرجة

 عالية 1.013 4.18  اريةدـ كجكد مكاقؼ مخصصو لممحبلت التجع 4

ضعؼ دكر مؤسسات المجتمع المحمي في عقد ندكات لممكاطنيف لتكعيتيـ  00
 .الحضرٌم األمف  بمخاطر انعداـ

 عالية 1.009 4.18

 عالية 0.992 4.17 الربح.مباني بتكفير مكاقؼ لمسيارات مف أجؿ صحاب العدـ اىتماـ أ 2

 عالية 1.090 4.17 عمى حياتيـ.كافة شكالو بأاألمف  ة تكعية السكاف بأىمية كضركرة تحقيؽقمٌ  01

األماكف  ك في لتخمص مف النفايات بالطرؽ الصحيحةعدـ تقيد السكاف با 3
 لذلؾ  المخصصة

 عالية 0.977 4.16

 عالية 1.018 4.15 عمى أعماؿ البناءالبمدٌية  رقابة المجالس ضعؼ/غياب 3

متابعة جياز الشرطة لمحاالت المخالفة سكاء بالبناء اك بالتعدم عمى  ضعؼ 4
 الشارع العاـ.

 عالية 0.902 4.14

 عالية 1.011 4.12  ستثمريف في بناء المباني المرتفعةالدافع المادم عند بعض الم 6

 عالية 1.053 4.09 لمخدمات المختمفة في المنطقةالبمدٌية  عدـ متابعة المجالس 7

 عالية 1.136 4.02 ـ التزاـ المقاكليف بالمخططات كالتصاميـ عند تنفيذ األبنية  عد 5

 عالية 1.314 3.89 سرائيميخضكع المنطقة لبلحتبلؿ اإل 0

 عالية 0.6894 4.114 الدرجة الكمية
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المعيارٌيػػة  كاالنحرافػػاتالحسػػابٌية   الػػذم يعبػػر عػػف المتكسػػطات (405) يبلحػػظ مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ
مػف كجيػة نظػر الحضرٌم األمف  انعداـإلى  المؤديةاألسباب  عمىالٌدراسة عٌينة  بات أفراد الستجا
 ( كانحػػػراؼ معيػػػارمٌ 6000)لمدرجػػػة الكميػػػة حسػػػابيٌ ال المتكسػػػط أفٌ  جنػػػكب شػػػرؽ القػػػدس إقمػػػيـسػػكاف 

مف كجيػة نظػر سػكاف الحضرٌم األمف  انعداـإلى  المؤديةاألسباب  أفٌ كىذا يدؿ عمى  ،(10434)
 جاء بدرجة عالية. جنكب شرؽ القدس إقميـ

. كحصػػمت عاليػػةجػػاءت بدرجػػة ات فقػػر جميػػع ال أفٌ إلػػى ( 5كمػػا كتشػػير النتػػائج فػػي الجػػدكؿ رقػػـ )
ضػعؼ دكر مؤسسػات المجتمػع " كالفقرة "  عدـ كجكد مكاقؼ مخصصة لممحبلت التجارٌيةالفقرة " 

 عمػى أعمػى متكسػط " لحضػرٌم ااألمػف  المحمي في عقد ندكات لممكاطنيف لتكعيتيـ بمخاطر انعداـ
أجػػؿ  صػػحاب المبػػاني بتػػكفير مكاقػػؼ لمسػػيارات مػػفعػػدـ اىتمػػاـ أ(، كيمييػػا فقػػرة " 4.18) حسػػابيٌ 
"  عمػػى حيػػاتيـ كافػػة شػػكالوأباألمػػف  ة تكعيػػة السػػكاف بأىميػػة كضػػركرة تحقيػػؽقمٌػػ كالفقػػرة ""  الػػربح

عمػػى أقػػؿ "  سػػرائيميٌ اإلخضػػكع المنطقػػو لبلحػػتبلؿ (. كحصػػمت الفقػػرة " 4.17) حسػػابيٌ  بمتكسػػط 
عػػدـ التػػزاـ المقػػاكليف بالمخططػػات كالتصػػاميـ عنػػد تنفيػػذ (، يمييػػا الفقػػرة " 3.89) حسػػابيٌ  متكسػػط 
 (.4.02) حسابيٌ  بمتكسط "  األبنية

ك أمػػػاـ ة أمػػػاـ المحػػػاؿ التجارٌيػػػمػػػاـ النػػػاس بمكاقػػػؼ السػػػيارات سػػػكاء أاىتإلػػػى  كتعػػػزك الباحثػػػة ذلػػػؾ
مػػاـ العمػػارات كالمحػػاؿ كالمؤسسػػات كجػػكد السػػيارات بشػػكؿ عشػػكائي أ فٌ ة، حيػػث إالعمػػارات السػػكنيٌ 

و ال ٌنػر، أك يعيػؽ حركػة المػركر فػي تمػؾ األمػاكف، كمػا أيٍ حػكادث سىػإلػى  ف يػؤدمتمفة يمكف أالمخ
 بالحػديث عػف ضػعؼ جيػكد المؤسسػاتالٌدراسػة  فػي منطقػةاألفػراد  كما اىػتـا، ا حضارين مظيرن  يعدٌ 

المؤسسػات إلػى إضػافة  مػف ىػذه المظػاىر، كالجمعيات العاممة في الحػدٌ  البمدٌية كالمجالسالمحمٌية 
تعػديات عمػى مػف ال ىميػة كبيػرة لمحػدٌ التي يجب أف تكلي أ  -، كالدفاع المدنيٌ كالشرطة -ة الرسميٌ 

صػػحاب العمػػارات دـ كجػػكد مكاقػػؼ لمسػػيارات الىتمػػاـ أالمكاطنػػكف سػػبب عػػ الشػػكارع العامػػة، كعػػزل
 لممستأجريف منيـ.األمف  ىتماـ بتكفيربمزيد مف الربح، دكف اال

يقع عمػى األمف  تكفير فٌ في المجتمع إذ إاألفراد  ىناؾ مسؤكلية تقع عمى عاتؽ فٌ كتعتقد الباحثة أ
المكاطنيف مف خبلؿ التبميغ عف دعـ إلى  ةة فقط، بؿ تحتاج الجيات الرسميٌ عاتؽ الجيات الرسميٌ 

 النفايات في الشكارع، كااللتزاـ بالقكانيف. إلقاءمف  دٌ خطاء، كالمساىمة بالنظافة العامة، كالحاأل
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متنكعػػو كجػػاءت جميعيػػا بدرجػػػة الحضػػػرٌم األمػػف  انعػػداـإلػػى  المؤديػػػةاألسػػباب  فٌ أإلػػى  كنخمػػص
  ا عمى السكاف.ين تشكؿ خطرا حقيقاألسباب  ىذه فٌ مف كجية نظر المكاطنيف باعتبار أ عالية

 ؟ جنكب شرؽ القدس إقميـعمى سكاف الحضرّم مف األ انعداـأثر  ماالسؤاؿ الثاني:  :5-6-2

المعيارٌيػػػة  كاالنحرافػػػاتة حسػػػابيٌ ال عػػػف ىػػػذا السػػػؤاؿ قامػػػت الباحثػػػة بحسػػػاب المتكسػػػطات لئلجابػػػة
الحضػرٌم األمػف  انعػداـأثػر  عػفاالسػتبانة التػي تعبػر  فقػرات عمػىالٌدراسػة عٌينة  الستجابات أفراد 

  جنكب شرؽ القدس. إقميـعمى سكاف 

 الّدراسةعّينة  لستجابات أفراد المعيارّية  كالنحرافاتة حسابيّ ال (: المتكسطات7.5جدكؿ )
 جنكب شرؽ القدس إقميـعمى سكاف الحضرّم األمف  انعداـألثر 

الر
 قـ

المتكسط  الفقرات
 حسابيّ  اؿ

النحراؼ 
 المعيارم

 الدرجة

 عالية 0.735 4.47 أمراض  تمكث البيئة يتسبب في حدكث 5

 ب فػػي تمػػكث البيئػػة كبالتػػالي حػػدكثمػػف النفايػػات بطػػرؽ عشػػكائية يتسػػب الػػتخمص 4
 أمراض 

 عالية 0.785 4.30

 عالية 0.943 4.18 ضرار لمسكافؼ مخصصة لمسيارات يتسبب في حدكث أعدـ كجكد مكاق 3

 عالية 0.956 4.17 تتسبب في حدكث حكادث السير.  لممشاة كشاخصات مركرٌية عدـ كجكد ممرات 6

 عالية 1.085 4.15 ثناء البناء كالسكف فييا ني المرتفعو تتسب في حكادث أالمبا 0

المػػكت فػػي إلػى  مخػػاطر قػد تػػؤدمإلػػى  ف تػؤدمعػدـ تػػكفر أدراج طػكارئ يمكػػف أ 7
 حياف.بعض األ

 عالية 0.924 4.15

 عالية 1.028 4.14 سبلؾ الكيرباء تتسبب في حكادث لمسكاف. قرب مف محكالت كأالبناء بال 3

كد اسػػػتخدامات خطػػػػرة كمحطػػػات الكقػػػػكد ك بعػػػض الصػػػػناعات بػػػالقرب مػػػػف كجػػػ 4
 المساكف يتسبب في مخاطر لمسكاف 

 عالية 1.093 4.14

 عالية 0.977 4.12 عدـ كجكد جدراف استناديو يتسبب في حدكث حكادث لمسكاف 2

 عالية 0.6246 4.202 الدرجة الكمية

المعيارٌيػػػػػة  كاالنحرافػػػػػاتة حسػػػػػابيٌ ال تبلحػػػػػظ مػػػػػف الجػػػػػدكؿ السػػػػػابؽ الػػػػػذم يعبػػػػػر عػػػػػف المتكسػػػػػطايي 
جنػػكب شػػرؽ  إقمػػيـعمػػى سػػكاف الحضػػرٌم األمػػف  انعػػداـأثػػر  عمػػىالٌدراسػػة عٌينػػة  السػػتجابات أفػػراد 
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كىػػذا يػػدؿ عمػػى  ،(10476) ( كانحػػراؼ معيػػارمٌ 6071)لمدرجػػة الكميػػة حسػػابيٌ ال المتكسػػط أفٌ  القػػدس
 جاءت بدرجة عالية. ؽ القدسجنكب شر  إقميـعمى سكاف الحضرٌم األمف  انعداـأثر  أفٌ 

كحصػمت  جميػع الفقػرات جػاءت بدرجػة عاليػة. أفٌ إلػى ( 7.5كما كتشير النتػائج فػي الجػدكؿ رقػـ )
(، كيمييا فقرة 4.47) حسابيٌ  عمى أعمى متكسط " تمكث البيئة يتسبب في حدكث أمراض الفقرة " 

 " بمتكسػط أمراض  لي حدكثالتخمص مف النفايات بطرؽ عشكائية يتسبب في تمكث البيئة كبالتا" 
 يتسبب في حػدكث حػكادث لمسػكاف عدـ كجكد جدراف استنادٌية(. كحصمت الفقرة " 4.30) حسابيٌ 

كجػكد اسػتخدامات خطػرة كمحطػات الكقػكد ك (، يمييػا الفقػرة " 4.12) حسػابيٌ  " عمى أقؿ متكسػط 
لبنػاء بػالقرب مػف ا بعض الصناعات بالقرب مػف المسػاكف يتسػبب فػي مخػاطر لمسػكاف "  كالفقػرة "

 (.4.14) حسابيٌ  بمتكسط  " سبلؾ الكيرباء تتسبب في حكادث لمسكافمحكالت كأ

ىػك سػمبي الحضػرٌم األمػف  ثػار انعػداـآ فٌ المػكاطنيف يػركف أ فٌ أإلػى  جابػاتكتعزك الباحثة ىػذه اإل
حمػؿ الناتجػة عػف تاألمراض  تمكث الجك كظيكر الكثير مفإلى  النفايات تؤدم فٌ عمى عمييـ، إذ إ
الخاصػػػة األمػػاكف  عػػدـ كجػػػكد مكاقػػؼ لمسػػيارات فػػػي فٌ أة، كمػػػا السػػكنيٌ األمػػاكف  ىػػذه النفايػػات فػػػي

ثػار بدرجػة عاليػة، كىػذا يؤكػد ، كجػاءت كافػة اآليضا في رفع مستكل حكادث السيرأكالعامة يسيـ 
ة، العيزرٌيػػػك العػػػاـ فػػػي بمػػػدات )السػػػكاحرة، األمػػػف  رفػػػض المػػػكاطينف لمػػػا يحصػػػؿ مػػػف تعػػػديات عمػػػى

 ك برمي النفايات في الشكارع. يس( سكاء بالنباء بجانب الشارع، أك بالتعدم عمى الرصيؼ، أبكدكأ

جنػػكب  إقمػػيـفػػي الحضػػرّم األمػػف  ىػػي طػػرؽ تقميػػؿ مظػػاىر انعػػداـمػػا الثالػػث: :السػػؤاؿ 5-6-3
 ؟ شرؽ القدس 

ارٌيػػػة المعي كاالنحرافػػػاتة حسػػػابيٌ ال عػػػف ىػػػذا السػػػؤاؿ قامػػػت الباحثػػػة بحسػػػاب المتكسػػػطات لئلجابػػػة
 طػػرؽ تقميػؿ مظػاىر انعػػداـ عػفاالسػػتبانة التػي تعبػر  فقػرات عمػىالٌدراسػػة عٌينػة  السػتجابات أفػراد 

 . جنكب شرؽ القدس إقميـفي الحضرٌم األمف 



76 

 

الّدراسة عّينة  لستجابات أفراد المعيارّية  كالنحرافاتالحسابّية   (: المتكسطات8.5جدكؿ )
 جنكب شرؽ القدس إقميـفي ضرّم الحاألمف  لطرؽ تقميؿ مظاىر انعداـ

 الرقـ
المتكسط  الفقرات

 حسابيّ  اؿ

النحراؼ 
 المعيارم

 الدرجة

 عالية 0.715 4.49 تعزيز ثقافة الكعي لدل المكاطف بااللتزاـ بالقكانيف الخاصة بالبناء. 0

 عالية 0.713 4.33 كالسبلمة العامة في البناء. األمفضركرة التزاـ المقاكليف بكؿ ما يتعمؽ ب 7

 عالية 0.858 4.25 عبلنات )اآلرمات(عند كضع مظاىر الدعايو كاإلاألماف  كضع معايير تحقؽ 01

 عمػاؿ التػي تمػٌس عمػى كافػة األالبمدٌيػة  قبػؿ المجػالستطبيؽ الرقابة العامػة مػف  3
 كالسبلمة.األمف 

 عالية 0.816 4.24

 عالية 0.843 4.19 ة.تكفير شبكة صرؼ صحي مف قبؿ المجالس البمديٌ  3

 عالية 0.902 4.17 تكفير مكاقؼ مخصصة لمسيارات يتناسب مع عدد السكاف 00

تػػػكفير مزيػػػػد مػػػػف الحاكيػػػػات إللقػػػػاء النفايػػػػات حتػػػػى ال يضػػػػطر المػػػػكاطف لرمػػػػي  2
 النفايات في الشارع.

 عالية 0.873 4.16

 عادة تنظػيـ شػبكة الكيربػاء بمػا يتناسػب مػع الكضػع الحػالي كذلػؾ بابعػاد كافػةإ 4
 السكنية.األماكف  عفألعمدة ا

 عالية 0.907 4.15

 عالية 0.868 4.11 الخاصة بيا.األماكف  ضركرة التزاـ المكاطنيف برمي النفايات في 4

تطبيػػػؽ العقكبػػػات عمػػػى المخػػػالفيف الػػػذيف يسػػػتيتركف بحيػػػاة المػػػكاطنيف مػػػف قبػػػؿ  6
 .الجياز القضائيٌ 

 عالية 0.896 4.10

 عالية 0.985 4.10 ةات مركريٌ تكفير ممرات لممشاة كشاخص 07

 عالية 0.960 4.05 فراح.مات الصحية كالتعميمية كقاعات األالصحيحة لمخداألماكف  تكفير 5

 عالية 0.5890 4.193 الدرجة الكمية

المعيارٌيػػػػػة  كاالنحرافػػػػػاتالحسػػػػػابٌية   حػػػػػظ مػػػػػف الجػػػػػدكؿ السػػػػػابؽ الػػػػػذم يعبػػػػػر عػػػػػف المتكسػػػػػطاتييبل
جنػكب  إقمػيـفػي الحضػرٌم األمػف  طػرؽ تقميػؿ مظػاىر انعػداـعمى اسة الٌدر عٌينة  الستجابات أفراد 
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 معيػػػارمٌ النحػػػراؼ فيمػػػا بمغػػػت قيمػػػة اإل( 6004)لمدرجػػػة الكميػػػة حسػػػابيٌ ال المتكسػػػط أف شػػػرؽ القػػػدس
جنػكب شػػرؽ  إقمػيـفػي الحضػػرٌم األمػف  طػرؽ تقميػػؿ مظػاىر انعػداـ أفٌ كىػذا يػدؿ عمػى  ،(10534)

 جاء بدرجة عالية. القدس

. كحصػمت جاءت بدرجػة عاليػة جميعيا الفقرات أفٌ إلى ( 8.5النتائج في الجدكؿ رقـ ) كما كتشير
 " عمػى أعمػى متكسػط  تعزيػز ثقافػة الػكعي لػدل المػكاطف بػااللتزاـ بػالقكانيف الخاصػة بالبنػاءالفقرة " 
فػي كالسػبلمة العامػة  األمفضركرة التزاـ المقاكليف بكؿ ما يتعمػؽ بػ(، كيمييا فقرة " 4.49) حسابيٌ 
الصحيحة لمخػدمات الصػحية األماكف  تكفير (. كحصمت الفقرة "4.33) حسابيٌ  متكسط " ب البناء

كفير ممػػػرات تػػػ(، يمييػػػا الفقػػػرة " 4.05) حسػػػابيٌ  " عمػػػى أقػػػؿ متكسػػػط  ة كقاعػػػات االفػػػراحكالتعميمٌيػػػ
ة تطبيػػػؽ العقكبػػات عمػػػى المخػػالفيف الػػػذيف يسػػتيتركف بحيػػػا" كالفقػػرة "  لممشػػاة كشاخصػػات مركرٌيػػػة

 (.4.10) حسابيٌ  بمتكسط "  المكاطنيف مف قبؿ الجياز القضائي

ت التػي تحصػؿ افػي بمػداتيـ، كلكػف التعػدياألمػف  رغبػة المػكاطنيف بتحقيػؽإلػى  تعزك الباحثة ذلؾك 
إلػى  مػف ىنػا كانػت الفقػرات الداعيػةك ة، تككف مف فئة محدكدة ىػدفيا الحصػكؿ عمػى المبػالغ المالٌيػ

ككػذلؾ أف كؿ ليػـ، االلتػزاـ بػالقكانيف ىػي المطمػب األلدل المػكاطنيف ك األمف  ضركرة تعزيز مفيكـ
كػكف ىنػاؾ رقابػة مػف الجيػات المختصػة عػف المخمفػات التػي يف يمتـز المقػاكلكف بيػذه األنظمػة، كأ

 يرتكبيا المقاكلكف في عمميات البناء. 

ـٌ  ماعمى يضا كتؤكد ىذه النتيجة أ لصػكر ذات تكضػيحو فػي الفصػؿ السػابؽ مػف خػبلؿ عػرض ات
  .ة التي تسيطر عمى الشارعالعبلقة بالمحاؿ التجاريٌ 

 

 

 

 حسػب جنػكب شػرؽ القػدس إقميـعمى سكاف الحضرّم األمف  انعداـأثر  لسؤاؿ الرابع:ا5-6-4
مكػاف ك السػكف، ُممكّيػة ك  ة،الحالة الجتماعيّ ك الجنس، ة )كالجتماعيّ  ةبعض المتغيرات الديمغرافيّ 

 ؟ (العمؿك عدد أفراد األسرة، ك ، المستكل التعميميّ ك السكف، 
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ـّ  جابة عف ىذا السؤاؿكلإل  ات التالية:تحكيمو لمفرضيّ ت

أثر  في (α ≥ 0.05) عند مستكل الدللةدللة إحصائّية  تكجد فركؽ ذاتل  "ة األكلى:الفرضيّ 
 الجنس"لمتغير ُيعَزل  جنكب شرؽ القدس  إقميـعمى سكاف الحضرّم األمف  انعداـ

  أفػػػرادالسػػػتجابة الحسػػػابٌية   المتكسػػػطاتك حسػػػاب نتػػػائج اختبػػػار "ت" األكلػػػى بٌية الفرضػػػ حػػػصتػػػـ ف
متغيػر  حسػب جنػكب شػرؽ القػدس إقمػيـعمػى سػكاف الحضػرٌم األمػف  انعػداـأثػر  فيالٌدراسة عٌينة 
 .الجنس

األمف  انعداـأثر  فيعّينة ال أفرادلستجابة لمعينات المستقمة نتائج اختبار "ت"  (:9.5جدكؿ )
 الجنسمتغير  جنكب شرؽ القدس حسب إقميـعمى سكاف ّم الحضر 

المتكسط  العدد الجنس
 اؿ

 حسابيّ 

النحراؼ 
 المعيارم

مستكل  "tقيمة"
 الدللة

 10166 70171 0.59011 4.1409 205 ذكر

 0.65437 4.2667 195 أنثى

لداللة (، كمستكل ا70171ة )قيمة "ت" لمدرجة الكميٌ  يتبيف مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ أفٌ 
جنكب شرؽ  إقميـعمى سكاف الحضرٌم األمف  انعداـأثر  و تكجد فركؽ في(، أم أنٌ 10166)

ـٌ  ، ككانت الفركؽ لصالح اإلناث. كبذلؾالجنستعزل لمتغير  القدس  األكلى. الفرضٌية  رفضت

 أثر في (α ≥ 0.05) عند مستكل الدللةدللة إحصائّية  ة الثانية: "ل تكجد فركؽ ذاتالفرضيّ 
 "ةالحالة الجتماعيّ لمتغير ُيعَزل  جنكب شرؽ القدس  إقميـعمى سكاف الحضرّم األمف  انعداـ

ـٌ  الثانيةالفرضٌية  لفحصك  أثػر  عمىالٌدراسة عٌينة   أفرادالستجابة الحسابٌية   حساب المتكسطاتت
 . ةتماعيٌ الحالة االجلمتغير ييعزىل  جنكب شرؽ القدس  إقميـعمى سكاف الحضرٌم األمف  انعداـ
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 الّدراسةعّينة  لستجابة أفراد المعيارّية  كالنحرافاتالحسابّية   المتكسطات (:10.5)جدكؿ 
الحالة لمتغير ُيعَزل  جنكب شرؽ القدس  إقميـعمى سكاف الحضرّم األمف  انعداـألثر 

 ةالجتماعيّ 
ًّ المتوسط ال العدد ةالحالة الجتماعيّ   االنحراف المعٌاريّ  حساب

 0.59627 4.2240 249 زباءاعزب/ع

 0.67103 4.1830 133 متزكج/متزكجة

 0.66245 4.0432 18 غير ذلؾ

عمػى سػكاف الحضػرٌم األمػف  انعػداـأثػر  فػيظاىرٌيػة  كجكد فركؽ (5.01)بلحظ مف الجدكؿ رقـ يي 
ـٌ  ، كلمعرفػػة داللػػة الفػػركؽةالحالػػة االجتماعٌيػػلمتغيػػر ييعػػزىل   جنػػكب شػػرؽ القػػدس إقمػػيـ  اسػػتخداـتػػ

 (:406كما يظير في الجدكؿ رقـ ) (one way ANOVA)األحادم تحميؿ التبايف 

األمف  انعداـأثر  فيعّينة ال أفرادلستجابة  األحادمنتائج اختبار تحميؿ التبايف : (11.5)ؿجدك
 ةالحالة الجتماعيّ لمتغير ُيعَزل  جنكب شرؽ القدس  إقميـعمى سكاف الحضرّم 

مجمكع  مصدر التبايف
 اتالمربع

درجات 
 الحرية

متكسط 
 ربعاتمال

 قيمة "ؼ"

 المحسكبة

مستكل 
 الدللة

 797.. 311.. 2 623.. بيف المجمكعات

 

..451 

 

391..155.069397 داخؿ المجمكعات



155.692399 المجمكع

مف مستكل  أكبرىي ( 0.451كمستكل الداللة ) ،(0.797ة)قيمة ؼ لمدرجة الكميٌ  بلحظ أفٌ يي  
عمى الحضرٌم األمف  انعداـأثر  تكجد فركؽ دالة إحصائيان فيال و ( أم أنٌ α ≥ 0.05ة )الدالل

ـٌ  كبذلؾ ة،الحالة االجتماعيٌ لمتغير ييعزىل  جنكب شرؽ القدس  إقميـسكاف   الثانية. الفرضٌية  قبكؿت
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 ة الثالثة: الفرضيّ 

األمػػف  انعػػداـأثػػر  فػػي (α ≥ 0.05) عنػػد مسػػتكل الدللػػةدللػػة إحصػػائّية  تكجػػد فػػركؽ ذات "ل
 " السكفُممكّية  لمتغيرُيعَزل  جنكب شرؽ القدس  إقميـعمى سكاف الحضرّم 

ـٌ الثالثةالفرضٌية  حصتـ ف  عمػىالٌدراسػة عٌينػة   أفػرادالسػتجابة الحسابٌية   حساب المتكسطات، كت
 . السكفٌية ميمك لمتغيرييعزىل  جنكب شرؽ القدس  إقميـعمى سكاف الحضرٌم األمف  انعداـأثر 

 الّدراسةعّينة  لستجابة أفراد المعيارّية  كالنحرافاتالحسابّية   المتكسطات (:12.5)جدكؿ 
 السكفُممكّية  لمتغيرُيعَزل  جنكب شرؽ القدس  إقميـعمى سكاف الحضرّم األمف  انعداـألثر 

ًّ  المتوسط ال العدد ممكية السكف  االنحراف المعٌاري حساب

 0.65490 4.1762 275 بيت ممؾ

 0.53051 4.2460 103 ارإيجبيت 

 0.64598 4.3232 22 غير ذلؾ

عمػى سػكاف الحضػرٌم األمػف  انعػداـأثػر  فػيظاىرٌيػة  كجكد فركؽ (5.01)بلحظ مف الجدكؿ رقـ يي 
ـٌ  ، كلمعرفػة داللػة الفػركؽالسػكفميمكٌيػة  لمتغيػرييعػزىل   جنػكب شػرؽ القػدس إقميـ اسػتخداـ تحميػؿ تػ

 (:0305كما يظير في الجدكؿ رقـ ) (one way ANOVA)م األحادالتبايف 

األمف  انعداـأثر  فيعّينة ال أفرادلستجابة  األحادمنتائج اختبار تحميؿ التبايف : (13.5)ؿجدك
 السكفُممكّية  لمتغيرُيعَزل  جنكب شرؽ القدس  إقميـعمى سكاف الحضرّم 

مجمكع  مصدر التبايف
 المربعات

درجات 
 الحرية

متكسط 
 ربعاتمال

 قيمة "ؼ"

 المحسكبة

مستكل 
 الدللة

 0.904 0.353 2 0.706 بيف المجمكعات

 

0.406 

 

 0.390 397 154.986 داخؿ المجمكعات

 
 399 155.692 المجمكع
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مف مستكل  أكبرىي ( 0.406( كمستكل الداللة )0.904ة)قيمة ؼ لمدرجة الكميٌ  بلحظ أفٌ يي  
عمى الحضرٌم األمف  انعداـأثر  جد فركؽ دالة إحصائيان فيتك ال و ( أم أنٌ α ≥ 0.05الداللة )
ـٌ  كبذلؾالسكف، ميمكٌية  لمتغيرييعزىل  جنكب شرؽ القدس  إقميـسكاف   الثالثة. الفرضٌية  قبكؿت

أثر  في (α ≥ 0.05) عند مستكل الدللةدللة إحصائّية  تكجد فركؽ ذات ة الرابعة: "لالفرضيّ 
 " مكاف السكفلمتغير ُيعَزل  جنكب شرؽ القدس  إقميـسكاف عمى الحضرّم األمف  انعداـ

ـٌ ك  الرابعةالفرضٌية  حصتـ ف  عمػىالٌدراسػة عٌينػة   أفػرادالسػتجابة الحسػابٌية   حسػاب المتكسػطاتت
 . مكاف السكفلمتغير ييعزىل  جنكب شرؽ القدس  إقميـعمى سكاف الحضرٌم األمف  انعداـأثر 

 الّدراسةعّينة  لستجابة أفراد المعيارّية  كالنحرافاتّية  الحساب (: المتكسطات14.5جدكؿ )
 مكاف السكفلمتغير ُيعَزل  جنكب شرؽ القدس  إقميـعمى سكاف الحضرّم األمف  انعداـألثر 

ًّ  المتوسط ال العدد مكاف السكف  االنحراف المعٌاري حساب

 0.61927 4.1513 119 العيزرية

 0.58591 4.2104 160 أبكديس

 0.67915 4.2415 121 حرةالسكا

عمػى سػكاف الحضػرٌم األمػف  انعػداـأثػر  فػيظاىرٌيػة  كجكد فركؽ (5.01)بلحظ مف الجدكؿ رقـ يي 
ـٌ  ، كلمعرفػة داللػػة الفػركؽمكػاف السػػكفلمتغيػػر ييعػزىل   جنػػكب شػرؽ القػػدس إقمػيـ اسػتخداـ تحميػػؿ تػػ

 (:0505كما يظير في الجدكؿ رقـ ) (one way ANOVA)األحادم التبايف 

األمف  انعداـأثر  فيعّينة ال أفرادلستجابة  األحادمنتائج اختبار تحميؿ التبايف : (15.5)ؿجدك
 مكاف السكفلمتغير ُيعَزل  جنكب شرؽ القدس  إقميـعمى سكاف الحضرّم 

مجمكع  مصدر التبايف
 المربعات

درجات 
 الحرية

متكسط 
 ربعاتمال

 قيمة "ؼ"

 المحسكبة

مستكل 
 الدللة

 0.648 0.253 2 0.507 تبيف المجمكعا

 

0.524 

 

 0.391 397 155.185 داخؿ المجمكعات

 
 399 155.692 المجمكع
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مف مستكل  أكبرىي ( 0.524( كمستكل الداللة )0.648ة)قيمة ؼ لمدرجة الكميٌ  بلحظ أفٌ يي  
مى عالحضرٌم األمف  انعداـأثر  تكجد فركؽ دالة إحصائيان فيال و ( أم أنٌ α ≥ 0.05الداللة )
ـٌ  كبذلؾمكاف السكف، لمتغير ييعزىل  جنكب شرؽ القدس  إقميـسكاف   الرابعة. الفرضٌية  قبكؿت

 فػي (α ≥ 0.05) عنػد مسػتكل الدللػةدللة إحصائّية  تكجد فركؽ ذات ة الخامسة: "لالفرضيّ 
المسػػتكل لمتغيػػر ُيعػػَزل  جنػػكب شػػرؽ القػػدس  إقمػػيـعمػػى سػػكاف الحضػػرّم األمػػف  انعػػداـأثػػر 
 " يميّ التعم

ـٌ ك  ،الخامسػػةالفرضػػٌية  حػػصتػػـ ف الٌدراسػػة عٌينػػة   أفػػرادالسػػتجابة الحسػػابٌية   حسػػاب المتكسػػطاتتػػ
المسػػتكل لمتغيػػر ييعػػزىل  جنػػكب شػػرؽ القػػدس  إقمػػيـعمػػى سػػكاف الحضػػرٌم األمػػف  انعػػداـأثػػر  عمػػى

 . التعميميٌ 

 الّدراسةعّينة  راد لستجابة أفالمعيارّية  كالنحرافاتالحسابّية   المتكسطات (:16.5)جدكؿ 
المستكل لمتغير ُيعَزل  جنكب شرؽ القدس  إقميـعمى سكاف الحضرّم األمف  انعداـألثر 

 التعميميّ 
ًّ المتوسط ال العدد المستكل التعميميّ   االنحراف المعٌاري حساب

 0.53250 4.4251 23 أمي

 0.38741 4.6032 21 ابتدائي

 0.74111 4.0840 41 اعدادم

 0.61006 4.1004 104 ثانكم

 0.61707 4.2112 211 دراسات عميا

عمػى سػكاف الحضػرٌم األمػف  انعػداـأثػر  فػيظاىرٌيػة  كجكد فركؽ (5.01)بلحظ مف الجدكؿ رقـ يي 
ـٌ  ، كلمعرفػػة داللػػة الفػػركؽالمسػػتكل التعميمػػيلمتغيػػر ييعػػزىل   جنػػكب شػػرؽ القػػدس إقمػػيـ اسػػتخداـ تػػ

 (:0205ما يظير في الجدكؿ رقـ )ك (one way ANOVA)األحادم تحميؿ التبايف 
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األمف  انعداـأثر  فيعّينة ال أفرادلستجابة  األحادمنتائج اختبار تحميؿ التبايف : (17.5)ؿجدك
 المستكل التعميميلمتغير ُيعَزل  جنكب شرؽ القدس  إقميـعمى سكاف الحضرّم 

مجمكع  مصدر التبايف
 المربعات

درجات 
 الحرية

متكسط 
 ربعاتمال

 قيمة "ؼ"

 لمحسكبةا

مستكل 
 الدللة

 4.086 1.547 4 6.186 بيف المجمكعات

 

0.003 

 

 0.378 395 149.506 داخؿ المجمكعات

 
 399 155.692 المجمكع

مف مستكل  أقؿىي ( 0.003( كمستكل الداللة )4.086قيمة ؼ لمدرجة الكمية) بلحظ أفٌ يي  
عمى الحضرٌم األمف  انعداـأثر  في و تكجد فركؽ دالة إحصائيان ( أم أنٌ α ≥ 0.05الداللة )
الح المستكل المستكل التعميمي، ككانت الفركؽ لصلمتغير ييعزىل  جنكب شرؽ القدس  إقميـسكاف 

ـٌ  كبذلؾمييف، االبتدائي كمف ثـ األ   (LSDالخامسة. كتـ فحص نتائج اختبار )الفرضٌية  رفضت
 لبياف اتجاه الفركؽ كىي كمايمي:

الحسابّية   ة بيف المتكسطات( لممقارنات البعديّ LSDاختبار ) (: نتائج18.5الجدكؿ )
  المستكل التعميميحسب متغير الّدراسة عّينة  لستجابات أفراد 

الفركؽ في   المتغيرات
 المتكسطات

مستكل 
 الدللة

 338. 17805.- ابتدائي أمي

34111. اعدادم
*

 .034 

32469. ثانكم
*

 .023 

 114. 21396. دراسات عميا

 338. 17805. أمي ابتدائي

51916. اعدادم
*

 .002 

50275. ثانكم
*

 .001 

39201. دراسات عميا
*

 .006 

34111.- أمي اعدادم
*

 .034 

51916.- ابتدائي
*

 .002 
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 885. 01642.- ثانكم

 227. 12715.- دراسات عميا

32469.- أمي ثانكم
*

 .023 

50275.- ابتدائي
*

 .001 

 885. 01642. اعدادم

 134. 11074.- دراسات عميا

 114. 21396.- أمي دراسات عميا

39201.- ابتدائي
*

 .006 

 227. 12715. اعدادم

 134. 11074. ثانكم

 
 فػي (α ≥ 0.05) عنػد مسػتكل الدللػةدللة إحصائّية  تكجد فركؽ ذات ة السادسة: "لالفرضيّ 

عػػدد أفػػراد لمتغيػػر ُيعػػَزل  جنػػكب شػػرؽ القػػدس  إقمػػيـعمػػى سػػكاف الحضػػرّم األمػػف  انعػػداـأثػػر 
 "األسرة

ـٌ ك  ،السادسػػةالفرضػػٌية  حػػصتػػـ ف الٌدراسػػة عٌينػػة   أفػػرادالسػػتجابة الحسػػابٌية   حسػػاب المتكسػػطاتتػػ
عػػدد أفػػراد لمتغيػػر ييعػػزىل  جنػػكب شػػرؽ القػدس  إقمػػيـعمػى سػػكاف الحضػػرٌم األمػػف  انعػػداـأثػػر  عمػى
 . األسرة

 الّدراسةعّينة  لستجابة أفراد المعيارّية  كالنحرافاتبّية  الحسا المتكسطات (:19.5)جدكؿ 
عدد أفراد لمتغير ُيعَزل  جنكب شرؽ القدس  إقميـعمى سكاف الحضرّم األمف  انعداـألثر 
 األسرة

ًّ المتوسط ال العدد عدد أفراد األسرة  االنحراف المعٌاريّ  حساب

 0.64981 4.2698 42 3أقؿ مف 

 0.65595 4.2162 166 6-4مف 

 0.59237 4.1753 192 6أكثر مف 
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عمػى سػكاف الحضػرٌم األمػف  انعػداـأثػر  فػيظاىرٌيػة  كجكد فركؽ (5.01)بلحظ مف الجدكؿ رقـ يي 
ـٌ  ، كلمعرفػػة داللػػة الفػػركؽعػػدد أفػػراد األسػػرةلمتغيػػر ييعػػزىل   جنػػكب شػػرؽ القػػدس إقمػػيـ اسػػتخداـ تػػ

 (:7105الجدكؿ رقـ ) كما يظير في (one way ANOVA)األحادم تحميؿ التبايف 

األمف  انعداـأثر  فيعّينة ال أفرادلستجابة  األحادمنتائج اختبار تحميؿ التبايف : (20.5)ؿجدك
 عدد أفراد األسرةلمتغير ُيعَزل  جنكب شرؽ القدس  إقميـعمى سكاف الحضرّم 

مجمكع  مصدر التبايف
 المربعات

درجات 
 الحرية

متكسط 
 ربعاتمال

 قيمة "ؼ"

 المحسكبة

تكل مس
 الدللة

 0.464 0.182 2 0.363 بيف المجمكعات

 

0.629 

 

 0.391 397 155.329 داخؿ المجمكعات

 
 399 155.692 المجمكع

مف مستكل  أكبرىي ( 0.629( كمستكل الداللة )0.464قيمة ؼ لمدرجة الكمية) بلحظ أفٌ يي  
عمى الحضرٌم األمف  انعداـر أث تكجد فركؽ دالة إحصائيان فيال و ( أم أنٌ α ≥ 0.05الداللة )
ـٌ  كبذلؾعدد أفراد األسرة، لمتغير ييعزىل  جنكب شرؽ القدس  إقميـسكاف  الفرضٌية  قبكؿت

 السادسة. 

 فػي (α ≥ 0.05) عنػد مسػتكل الدللػةدللػة إحصػائّية  تكجد فػركؽ ذات ة السابعة: "لالفرضيّ 
 " العمؿلمتغير ُيعَزل  س جنكب شرؽ القد إقميـعمى سكاف الحضرّم األمف  انعداـأثر 

ـٌ ك  ،السابعةالفرضٌية  حصتـ ف  عمىالٌدراسة عٌينة   أفرادالستجابة الحسابٌية   حساب المتكسطاتت
 . العمؿلمتغير ييعزىل  جنكب شرؽ القدس  إقميـعمى سكاف الحضرٌم األمف  انعداـأثر 

 الّدراسةعّينة  ابة أفراد لستجالمعيارّية  كالنحرافاتالحسابّية   (: المتكسطات21.5جدكؿ )
 العمؿلمتغير ُيعَزل  جنكب شرؽ القدس  إقميـعمى سكاف الحضرّم األمف  انعداـألثر 

ًّ  المتوسط ال العدد العمؿ  االنحراف المعٌاري حساب

 0.55827 4.5909 44 ربة منزؿ

 0.58860 4.2088 182 طالب/طالبة
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 0.61991 4.0458 51 تاجر

 0.64810 3.8990 33 ببل  عمؿ

 0.63695 4.2285 53 )حرفي، عامؿ(

 0.64068 4.1562 37 مكظؼ

عمػى سػكاف الحضػرٌم األمػف  انعػداـأثػر  فػيظاىرٌيػة  كجكد فركؽ (501.)بلحظ مف الجدكؿ رقـ يي 
ـٌ  ، كلمعرفػة داللػة الفػركؽالعمػؿلمتغيػر ييعػزىل   جنكب شرؽ القػدس إقميـ اسػتخداـ تحميػؿ التبػايف تػ

 (:7705كما يظير في الجدكؿ رقـ ) (one way ANOVA)األحادم 

األمف  انعداـأثر  فيعّينة ال أفرادلستجابة  األحادمنتائج اختبار تحميؿ التبايف : (22.5)ؿجدك
 العمؿلمتغير ُيعَزل  جنكب شرؽ القدس  إقميـعمى سكاف الحضرّم 

مجمكع  مصدر التبايف
 المربعات

درجات 
 الحرية

متكسط 
 ربعاتمال

 قيمة "ؼ"

 ةالمحسكب

مستكل 
 الدللة

 2.211 5 11.053 بيف المجمكعات

6.022 

 

..000 

 

367..144.638394 داخؿ المجمكعات

 155.692399 المجمكع

مف مستكل  أقؿىي ( 0.000( كمستكل الداللة )6.022ة)بلحظ أف قيمة ؼ لمدرجة الكميٌ يي  
عمى الحضرٌم األمف  انعداـثر أ و تكجد فركؽ دالة إحصائيان في( أم أنٌ α ≥ 0.05الداللة )
 كبذلؾات البيكت، العمؿ، ككانت الفركؽ لصالح ربٌ لمتغير ييعزىل  جنكب شرؽ القدس  إقميـسكاف 

ـٌ   لبياف اتجاه الفركؽ كىي كمايمي:  (LSDالسابعة. كتـ فحص نتائج اختبار )الفرضٌية  رفضت

الحسابّية   المتكسطات ة بيف( لممقارنات البعديّ LSD(: نتائج اختبار )23.5الجدكؿ )
 حسب متغير العمؿ الّدراسة عّينة  لستجابات أفراد 

الفركؽ في   المتغيرات
 المتكسطات

مستكل 
 الدللة

38212. طالب/طالبة ربة منزؿ
*

 .000 

54516. تاجر
*

 .000 
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69192. ببل  عمؿ
*

 .000 

36240. )حرفي، عامؿ(
*

 .004 

43475. مكظؼ
*

 .001 

38212.- ة منزؿرب طالب/طالبة
*

 .000 

 090. 16304. تاجر

30980. ببل  عمؿ
*

 .007 

 835. 01972.- )حرفي، عامؿ(

 630. 05264. مكظؼ

54516.- ربة منزؿ تاجر
*

 .000 

 090. 16304.- طالب/طالبة

 279. 14676. ببل  عمؿ

 125. 18276.- )حرفي، عامؿ(

 399. 11040.- مكظؼ

69192.- ربة منزؿ ببل  عمؿ
*

 .000 

30980.- طالب/طالبة
*

 .007 

 279. 14676.- تاجر

32952.- )حرفي، عامؿ(
*

 .015 

 077. 25717.- مكظؼ

)حرفي، 
 عامؿ(

36240.- ربة منزؿ
*

 .004 

 835. 01972. طالب/طالبة

 125. 18276. تاجر

32952. ببل  عمؿ
*

 .015 

 578. 07236. مكظؼ

43475.- ربة منزؿ مكظؼ
*

 .001 

 630. 05264.- طالب/طالبة

 399. 11040. تاجر

 077. 25717. ببل  عمؿ

 578. 07236.- )حرفي، عامؿ(
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 الّدراسة  نتائج :7-5
 عمى النحك التالي: يمكف عرضيالعدد مف النتائج الّدراسة  متتكص

 :الّدراسة  اكل_ النتائج الخاصة بمكقع منطقة

عميا ا جمٌ كجنكبيا، مبيف شماؿ الضفة الغربية ا ربط قعا مركزيٌ مك الٌدراسة  شكمت منطقة -1
، فقد ااجتماعيٌ ، ك احكليا لمنطقة غير متجانسة اقتصاديٌ  مفمنطقة جذب لكثير مف السكاف 

األمف  مر الذم انعكس عمى انتشار مظاىر انعداـأسيـ ذلؾ في ارتفاع عدد سكانيا األ
 الحضرٌم 

نقطة جذب لمسكاف العيزرٌية  كتحديدا بمدة ،مدينة القدس ؿ مكقع المنطقة القريب مفشكٌ  -2
كتحديدا فيما  ،الحضرمٌ األمف  انعكس سمبا عمىمٌما ة( مف حممة اليكية )المقدسيٌ  فالفمسطيني

 الذم ال يحتكـ لقكانيف البناء كالتنظيـالعمرانٌي  يخص البناء كالتكسع

7حيث الحضرٌم األمف  مح انعداـيـ في ظيكر مبلأسج( ، لممنطقة )باإلدارٌم التقسيـ  -3
 الٌدراسة  مف مساحة منطقة (%60)تشكؿ المناطؽ الخاضعة لسمطات االحتبلؿ اكثر مف 

 :الّدراسة  في منطقةالحضرّم األمف  سباب انعداـثانيا _ النتائج الخاصة بأ

فقد بمغ  ،الحضرمٌ األمف  انعداـ أسباب عمىالٌدراسة عٌينة ىناؾ شبو اجماع مف  -1
 (4.114) حسابيٌ ال كالمتكسط (0.6894)نحراؼ المعيارم اال

 حسابيٌ  عمى متكسط ة أعدـ كجكد مكاقؼ مخصصة لممحبلت التجاريٌ ؿ السبب في شكٌ  -2
 الحضرٌم األمف  في انعداـ اكثر تاثيرن ، السبب األكعي السكاف كقمة ،(4.18)

د تنفيذ عمميات البناء التصاميـ عنططات ك ؿ السبب في عدـ التزاـ المقاكليف بالمخشكٌ  -3
 (4.02مقداره ) حسابيٌ  بمتكسط الحضرٌم األمف  سبب الثاني في انعداـ مظاىرال
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 عمى السكاف :الحضرّم األمف  انعداـ مظاىرأثر  ثالثا_

يكثر سمبيا عمى  ، كىذاالحضرمٌ األمف  بدل السكاف اعتقادىـ بكجكد مخاطر النعداـأ -1
 )حسابيٌ ال في حيف بمغ المتكسط (0.6246)م العاـ حياتيـ حيث بمغ االنحراؼ المعيار 

4.202) 

عمى درجة في تاثيرىا عمى السكاف حيث بمغ مت الفقرة الخاصة بتمكث البيئة أشكٌ  -2
 (4.202) حسابيٌ ال المتكسط(، ك 0.6246) االنحراؼ المعيارمٌ 

 افكعدـ كجكد جدر  ،بعض الصناعات، ك ؿ كجكد استخدامات خطيرة كمحطات الكقكدشكٌ  -3
 حسابيٌ ال المتكسط، ك عمى السكاف حيث بمغ االنحراؼ المعيارم اقؿ تاثيرن ة األاستناديٌ 

 ( عمى التكالي .0.97774.129(7)1.02874.14)

 :الّدراسة  في منطقةالحضرّم األمف  طرؽ تقميؿ مظاىر انعداـ -رابعا 

نيف البناء كالتنظيـ بضركرة االلتزاـ بقكامت الفقرة الخاصة بتعزيز الكعي لدل السكاف شكٌ  -1
 (4.49)بمغ  حسابيٌ  بمتكسط األمف  ىمية بخصكص تقميؿ مظاىر انعداـكثر أمر األاأل

في تقميؿ مظاىر  أقؿ خطمر األؿ عامؿ تكفير ممرات لممشاة كشاخصات مركرية األشكٌ  -2
 (4.05) حسابيٌ  بمتكسط الحضرٌم األمف  انعداـ
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الحضرّم األمف  ة بانعداـ مظاىرالقتصاديّ ك  ،الجتماعّية خامسا_ عالقة بعض المتغيرات
 راسة:في منطقة الدّ 

عمى مستكل الداللة  بيف متغير الجنس كانعداـ إحصائٌية  عدـ كجكد عبلقة ذات داللة -1
 .الحضرمٌ األمف  مظاىر

االجتماعٌية  الداللة بيف متغير الحالةعمى مستكل إحصائٌية  كجكد عبلقة ذات داللة  -2
 .الحضرمٌ األمف  ركانعداـ مظاى

كانعداـ  المسكف ميمكٌية  الداللة بيف متغير عمى مستكلإحصائٌية  كجكد عبلقة ذات داللة -3
 الحضرٌم.األمف  مظاىر

كانعداـ مكاف السكف عمى مستكل الداللة بيف متغير إحصائٌية  كجكد عبلقة ذات داللة -4
 .الحضرمٌ األمف  مظاىر

عمى مستكل الداللة  بيف متغير المستكل التعميـ ئٌية إحصا عدـ كجكد عبلقة ذات داللة -5
 .الحضرمٌ األمف  كانعداـ مظاىر

سرة ى مستكل الداللة  بيف متغير عدد أفراد األي عمإحصائٌية  كجكد عبلقة ذات داللة  -6
 .الحضرمٌ األمف  كانعداـ مظاىر

ع العمؿ كانعداـ عمى مستكل الداللة بيف متغير نك إحصائٌية  عدـ كجكد عبلقة ذات داللة -7
 .الحضرمٌ األمف  مظاىر

دكف ترؾ مساحات كافية لمسيارات، أك بناء العمارات المرتفة بالقرب مف بعضيا البعض  -8
 ة ليا.ككنيا قريبة مف شبكة الكيرباء المغذيٌ إلى إضافة  ،طفاؿ عند الخركج مف العماراتلؤل

لمخدمات، كالمحاؿ المقدمة األماكف  لمسيارت في كثير مفمكاقؼ  ضعؼ كجكد -9
 ة. كالمؤسسات الحككميٌ  ،التجارية، كالعمارات، كالمصانع
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ة بالقرب مف الشكارع الرئيسية حيث يخرج الطمبة كجكد الكثير مف الخدمات التعميميٌ  -10
 مباشرة عمى الشارع العاـ، كيعرض الطمبة لخطر حكادث السير.

مف ضعؼ الرقابة مف قبؿ  بكديس(كالسكاحرة، كأة، )العيزريٌ :تعاني منطقة الدراسة -11
كالمجالس البمدية، كيظير ذلؾ جميا مف خبلؿ كجكد الكثير التجاكزات المحمٌية  المؤسسات
 ة. غير القانكنيٌ 

بكديس( مف ضعؼ في مستكل الكعي كالسكاحرة، كأة، )العيزريٌ  :الٌدراسة تعاني منطقة -12
الحفاظ عمييا خالية مف النفايات  في المنطقة كضركرة األمفلدل المكاطنيف فيما يتعمؽ ب

 كااللتزاـ بالقكانيف العامة. 

نت التقارير الصادرة الكثير مف الحكادث الناتجة عف ىذه التجاكزات كما بيٌ  تبيف كجكد -13
 كالدفاع المدني. ،الشرطة ة مثؿ عف الجيات الرسميٌ 

 مثمت بالتمكث اليكائي،تالحضرٌم األمف  النعداـ مظاىر ىناؾ آثاران  فٌ أظيرت النتائج أ -14
 ة النتشار السيارات غير القانكنية بشكؿ كبير في المنطقة. كثرة الحكادث المركريٌ إلى إضافة 

بب كقكع المنطقة تحت االحتبلؿ ضعؼ االلتزاـ القانكني مف قبؿ المكاطنيف بس -15
 . بلن مث الشرطةة ككعدـ كجكد رقابة قكية مف مؤسسات السمطة الفمسطينيٌ  ،سرائيميٌ اإل

 التكصيات 8-5

 تكصي بما يأتي:  فٍ أيمكف لمباحثة 

كااللتزاـ بالقكانيف  ،ىمية االنضباطج تثقيؼ ألالعمؿ عمى تكعية المكاطنيف مف خبلؿ برام -1
كذلؾ ك ماف، مف مكاقؼ لمسيارات، كمخارج طكارمء، متطمبات األ كذلؾ بتكفير كؿٌ  ،عند البناء

 رباء. عمدة الكي، كأاالبتعاد عف الشارع العاـ

 ،ةضركرة العمؿ عمى مراقبة مقاكلي البناء مف قبؿ الجيات المختصة كالمجالس البمديٌ  -2
كضماف عدـ اختراؽ القانكف عند البناء، كتعريض مف يخالؼ لممحاكمة كتحميمو مسؤكلية الخطر 

 الناتج عف البناء. 



92 

 

العامة  عشكائية كقكؼ السيارات في الشكارعمف  تكفير مكاقؼ خاصة تساعد عمى الحدٌ  -3
 ة. ماـ المؤسسات التعميميٌ كذلؾ أك ا عند المحاؿ التجارية الكبيرة، تحديدك كتعطيؿ حركة المركر، 

العمؿ عمى تكفير مناطؽ خاصة بالمؤسسات التربكية كالمدارس كالنكادم بحيث تككف بعيدة  -4
 السيارات.  ال يككف الطمبة عرضة لمدىس مفعف الشكارع العامة، حتى 

الذيف لرصيؼ مف أصحاب المحاؿ التجارية ما يحاكؿ السيطرة عمى ا ضركرة معاقبة كؿٌ  -5
مركر المكاطنيف في الشارع العاـ كبالتالي إلى  يستخدمكف الرصيؼ لعرض بضاعتيـ مما يؤدم

 التعرض لمدىس.

 ضركرة ك ضع معايير ك القكانيف لمتخطيط ك االلتزاـ بيا  -6

لمديرية الحكـ المحمي إلببلغيا بإزالتو،  إخطار المخالؼ بإزالة االعتداء، ثـ التكجوضركرة  -7
قرارا بإزالة  ـ المختصة، التي تصدر بدكرىاكفي حاؿ لـ يقـ بذلؾ تقدـ شككل ضده في المحاك

  االعتداء عمى الممتمكات العامة، باالستناد لمبيانات المتعمقة بالكاقعة
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 ةانالستب(1رقـ ) المالحؽ

 

 

 ةختي العزيز أخي العزيز/أ

 ،،،،،السالـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو

ثره عمى السكاف  في  أك السكانّية الحضرّية  لتجمعاتفي ا األمف ة حكؿتقكـ الباحثة بدراسة ميدانيٌ 
األمف  انعداـأسباب  معرفوإلى  حيث تيدؼ ىذه االستبانة  "جنكب شرؽ القدس   إقميـ

، كذلؾ لنيؿ درجة انعدامو عمى السكاف كطرؽ التقميؿ مف الظاىرة أثر  ىإل ضافوباإلالحضرٌم 
لذا أرجك مف حضرتكـ  ،مف جامعة القدسي إقميمتخطيط ك  الجغرافيا الماجستير في تخٌصص

جميع البيانات سيتـ التعامؿ  مؤكدة بأفٌ  ، ياجميع ةانسئمة االستبأجابة الصحيحة عف التكـر باإل
 تستخدـ لغايات البحث العممي فقط شاكرة لكـ حسف تعاكنكـ.كسكؼ  ،معيا بسرية تامة

 

 كلكـ فائؽ التقدير كالحتراـ.
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 ة:البيانات الديمغرافيّ : كؿ محكر األ ال
 :يمثمؾ مخيار الذم( في المربع لاشارة )الرجاء كضع 

 الجنس: .1
 أنثى                   ذكر  
 

 الحالة االجتماعية: .2
 رممة      أرمؿ/أ  مطمؽ/مطمقة                متزكج/متزكجة                    عزب/عزباء     أ  
  __________غير ذلؾ)حدد/م(                قة   ؽ /معمٌ معمٌ   

 
 . ممكيو السكف :3

 غير ذلؾ   يجار         إبيت                      ممؾبيت   
 

 :مكاف السكف .3

 حرةالسكا    بكديس    أ      العيزرٌية     

 المستكل التعميمي: .4
 ثانكم                 عدادم            إ                 ابتدائي                  أمي             

 دراسات عميا   

 سرة :راد األي أفعدد  .5

 6كثر مف أ                  6 -3قؿ مفأ                      3أقؿ مف   

 العمؿ : .6
 تاجر           ة    طالبطالب/                      ربة منزؿ     

 مكظؼ  غير ذلؾ )حدد ............(            ببل عمؿ        
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 القسـ الثاني: محاكر الستبانة  

 كؿ فقرة مف الفقرات االتية:  أماـ بما يناسب كجية نظرؾ  ()أرجكا كضع إشارة 
 مف كجية نظر السكاف الحضرّم  األمف انعداـإلى  المؤديةاألسباب  المحكر الثاني:

مكافؽ  مكافؽ الفقرة الرقـ
 بشدة

غير  محايد
 مكافؽ

غير مكافؽ 
 بشدة

      سرائيميٌ خضكع المنطقو لبلحتبلؿ اإل  .1
      لمخدمات المختمفة في المنطقةالبمدٌية  عدـ متابعة المجالس  .2
      عمى أعماؿ البناءالبمدٌية  ضعؼ/غياب رقابة المجالس  .3
       ستثمريف في بناء المباني المرتفعةفع المادم عند بعض المالدا  .4
      عدـ التزاـ المقاكليف بالمخططات كالتصاميـ عند تنفيذ األبنية    .5
       عدـ كجكد مكاقؼ مخصصة لممحبلت التجارٌية  .6
أجؿ  صحاب المباني بتكفير مكاقؼ لمسيارات مفعدـ اىتماـ أ  .7

 الربح.
     

 فيمف النفايات بالطرؽ الصحيحة ك سكاف بالتخمص عدـ تقيد ال  .8
 لذلؾ  المخصصةاألماكف 

     

 لمحاالت المخالفة سكاء بالبناء أكضعؼ متابعة جياز الشرطة   .9
 بالتعدم عمى الشارع العاـ.

     

بكافة اشكالو األمف  ة تكعية السكاف بأىمية كضركرة تحقيؽقمٌ   .10
 عمى حياتيـ.

     

جتمع المحمي في عقد ندكات لممكاطنيف ضعؼ دكر مؤسسات الم  .11
 .الحضرٌم األمف  لتكعيتيـ بمخاطر انعداـ

     

 عمى السكاف الحضرّم األمف  انعداـأثر  :لثالمحكر الثا

مكافؽ  مكافؽ الفقرة الرقـ
 بشدة

غير مكافؽ  غير مكافؽ محايد
 بشدة

      ثناء البناء كالسكف فييا ب في حكادث أالمباني المرتفعو تتسب  .12

إلى  مخاطر قد تؤدمإلى  ف تؤدمعدـ تكفر أدراج طكارئ يمكف أ  .13
 حياف.المكت في بعض األ

     

سػػبلؾ الكيربػػاء تتسػػبب فػػي حػػكادث البنػػاء بػػالقرب مػػف محػػكالت كأ  .14
 لمسكاف. 

     

     تتسػبب فػي حػدكث  كجكد ممرات لممشاة كشاخصػات مركرٌيػةعدـ   .15
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 حكادث السير. 
      أمراض  كثتمكث البيئة يتسبب في حد  .16
الػػػتخمص مػػػف النفايػػػات بطػػػرؽ عشػػػكائية يتسػػػبب فػػػي تمػػػكث البيئػػػة   .17

 أمراض  كبالتالي حدكث
     

      يتسبب في حدكث حكادث لمسكاف عدـ كجكد جدراف استنادٌية  .18

ضػرار ؼ مخصصة لمسيارات يتسبب في حػدكث أعدـ كجكد مكاق  .19
 لمسكاف

     

بعػػض الصػػناعات  كجػػكد اسػػتخدامات خطػػرة كمحطػػات الكقػػكد ك  .20
 بالقرب مف المساكف يتسبب في مخاطر لمسكاف 

     

 الحضرمّ األمف  تقميؿ مظاىر انعداـ:  رابعالمحكر ال

مكافؽ  مكافؽ الفقرة الرقـ
 بشدة

غير  محايد
 مكافؽ

غير مكافؽ 
 بشدة

تعزيػػػػز ثقافػػػػة الػػػػكعي لػػػػدل المػػػػكاطف بػػػػااللتزاـ بػػػػالقكانيف الخاصػػػػة   .21
 بالبناء.

     

كالسبلمة العامػة فػي  األمفما يتعمؽ ب اـ المقاكليف بكؿٌ ضركرة التز   .22
 البناء.

     

عماؿ عمى كافة األالبمدٌية  تطبيؽ الرقابة العامة مف قبؿ المجالس  .23
 كالسبلمة.األمف  التي تمس

     

تطبيؽ العقكبات عمى المخالفيف الذيف يستيتركف بحياة المػكاطنيف   .24
 .مف قبؿ الجياز القضائيٌ 

     

ة كقاعػػات ة كالتعميمٌيػػالصػػحيحة لمخػػدمات الصػػحيٌ األمػػاكف  يرتػػكف  .25
 فراح.األ

     

      الخاصة بيا.األماكف  ضركرة التزاـ المكاطنيف برمي النفايات في  .26
تكفير مزيد مف الحاكيات إللقاء النفايات حتى ال يضطر المكاطف   .27

 لرمي النفايات في الشارع.
     

      مجالس البمدية.تكفير شبكة صرؼ صحي مف قبؿ ال  .28
عادة تنظيـ شبكة الكيرباء بما يتناسب مػع الكضػع الحػالي كذلػؾ إ  .29

 السكنية.األماكف  عفاألعمدة  بابعاد كافة
     

عنػػػػػػد كضػػػػػػع مظػػػػػػاىر الدعايػػػػػػو األمػػػػػػاف  كضػػػػػػع معػػػػػػايير تحقػػػػػػؽ  .30
 عبلنات )اآلرمات(كاإل
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      تكفير مكاقؼ مخصصة لمسيارات يتناسب مع عدد السكاف  .31
      كفير ممرات لممشاة كشاخصات مركريوت  .32
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 جامعة القدس دكتكراة  د. عبد اهلل عكيس 
 جامعة النجاح دكتكراة د.عمي عبد الحميد
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 فيرس الصكر
صفحةرقـ ال مكضكعيا رقـ الصكرة  

 45 قرب البناء مف الشارع  .1

 45 قرب البناء مف الشارع  .2

 45 عدـ كجكد مساحة كافية لبلطفاؿ عند الخركج مف العمارة  .3

 45 عدـ كجكد مكقؼ لمسيارات  .4

 46 قرب المباني مف بعضيا البعض  .5

 46 عدـ كجكد مكاقؼ سيارات  .6

 47 البناء قريب مف عمكد الكيرباء  .7

 47 (10ابؽ )اتفاع البناء بعدد طك   .8

 48 اخشاب البناء قريبة مف الشارع  .9

 48 سقاالت البناء عمى الشارع  .10

 49 استخداـ الشارع لنفايات البناء  .11

 49 ماـ البناء عمى الشارعأنفايات   .12

 49 استغبلؿ الشارع لكضع مكاد البناء  .13

 49 مكاد البناء عمى الرصيؼ في شارع ضيؽ  .14

 50 االعتداء عمى الجزيرة  .15

 50 خر لبلعتداء عمى الجزيرةآ نمكذج  .16

 49 االعتداء عمى الرصيؼ مف قبؿ المحاؿ التجارية  .17

 49 االعتداء عمى الرصيؼ مف قبؿ المحاؿ التجارية  .18

 51 البضاعة عمى الرصيؼ  .19

 51 بناء مظمة لممحؿ عمى الرصيؼ  .20
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 52 البناء يغطي الرؤية  .21

 52 سكر البيت يحجب الرؤية  .22

 52 السكر يحجب الرؤية  .23

 52 البناء يحجب الرؤية  .24

 53 حفر في الشارع  .25
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