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 .َحاَنُه َوتعالى الَِّذي َهَداَنا ِلَهَذا َوَما ُكنَّا ِلَنْهَتِدَي َلْوال َأْن َهَداَنا ّللاَُّ الشكُر هلِل ُسب

في  تتوانَ النيرة التي لم  واح النقية والعقولواألر  ،هذا الصرح العلمي ومنبر العلماء المتميزين إلى
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و طويلة، أب محمد / جهادة، األســــتام الدكتورَعَلى الدراســــالتقديُر كل التقديِر لألســــتام الُمشــــر  
 ة.الدراسه من جهد كبير معي خالل إعداد على ما بذل

ة اقشـــِة هذِا الدراســـمنذين تفضـــال  قبول كما أتقدُم  خالِص الشـــكِر والتقدير ألســـتاميَّ الكريمين اللَّ 
 ؛(اجي  ا خار مناقشـــ  ) الكحلوت علي محمد(، والدكتور/ اا داخلي  مناقشـــ  ) الســـعدوني خميس حســـن الدكتور/ 

 وملك على تكرمهما من وقتهما والمشاركة في مناقشة هذا الدراسة.
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 مصطلحات الدراسة:

كلمة مستدام في اللغة تعني التسبب  االستمرارية أو المتا عة واالستمرار في الشيء، وكلمة االستدامة: 
اســــــــــــــتدامة كمصــــــــــــــطلح تعبر عن مزيا من األهدا  االجتماعية واالقتصــــــــــــــاد ة والبيئية المتحققة مع ا 

 .(36: 2011)إسماعيل، 

 قنَّها: التطوير والتحسين في جودة الحياة البشرية، في ظل العيش ضمن حدود  وتعرف االستدامة
 (.The World Conservation Union, 1991)ما  ستطيعه النظام ار كولوجي والبيئي 

( أ عاد التصميم العمراني لألماكن العامة، ومفهوم 2011استعرض إسماعيل )التصميم العمراني: 
فن خلق األماكن للناس، حيث  شمل طريقة تصميم هذا األماكن، وتحقيق على أنَّه  لتصميم العمرانيا

األمان للمجتمع، فضال  عن الناحية الجمالية، كما ويهتم  قمور عدة أخرى، منها: الربط االجتماعي، 
 .والحركة، والشكل الحضري، والفراغات الطبيعية، والمعالجات التي تضمن نجاح المدن

أكبر مدن جنوب فلسطين وأهمها منذ آال  السنين حت ى اليوم، وكانم على الدوام مركز ا  مدينة غزة:
مهم ا على طرق االنتقال والتجارة بين فلسطين ومصر، وبين البحر المتوسط والبحر األحمر والجزيرة 

من  السلطة الفلسطينية العربية، وهي كذلك المركز الءقافي وارداري لمنطقة جنوب فلسطين، وأكبر مدن
كم إلى الجنوب الغربي، وتشتهر غزة بزراعة الخضروات  78مسافة  القدس حيث تعداد السكان، وتبعد عن

والحمضيات والزهور، وفيها ُولد ارمام الشافعي، وفيها قبر هاةم بن عبد منا ، ولذلك؛ سميم  غزة 
 .(2383/2017)الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، مطبوعة رقم هاةم 

، ويقع إلى الشرق من مدينة غزة، وينقسم إلى قسمين: مدينة غزة :  عد من أكبر أحياءحي الشجاعية
ة )الجديدة(، وينسب في تسميته إلى "ةجاع الدين الشجاعية الجنوبية )التركمان(، والشجاعية الشمالي

ميالدي، ويسكنه  1239سنة  والصليبيين األيوبيين عءمان الكردي"، الذي استشهد في إحدى المعارك بين
تبعد و  ،( نسمة، وتحتوي الشجاعية على العديد من الهياكل القد مة والمساجد والمقابر100.000حوالي )

)الجهاز المركزي ى الشمال من مركز الحي ميل( إل 1.2كيلومتر ) 2مقبرة الحرب العالمية األولى 
 .(2025/2013لإلحصاء الفلسطيني، مطبوعة رقم 
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 ملخص ال
تعتبر االستدامة والحفاظ على الموارد من أكءر المفاهيم حداثة وةيوعا  ، حيث تهد  االستدامة 

درة األجيال ق لتلبية احتياجاتهم األساسية والتمتع  حياة أفضل دون المساومة على إلى تمكين الناس
القادمة في تلبية احتياجاتهم ، وإن تطبيقات البناء المستدام تقدم فرصة للوصول لمباني مات كفاءة بيئية 
وفعالة في استخدام الموارد من خالل نها متكامل في التصميم ، فالمباني المستدامة تعمل على تعزيز 

م الطاقة المتجددة والحفاظ على المياا ، إلى الحفاظ على الموارد ،  ما في ملك كفاءة الطاقة واستخدا
جانب الوصول لبيئة صحية ومريحة ، لذا كان من المهم التركيز على تطبيق مفاهيم االستدامة في 
البيئة العمرانية للمناطق المنكوبة والمدمرة من أثر الحروب المتكررة على قطاع غزة ، وألن هذا المناطق 

وتتمءل  ،المعاد اعمارها فكانم األهمية في تحقيق االستدامة لعناصرها  تعتبر من أهم وأكبر المشروعات
ة والمعاد للمناطق المنكوبتطبيق معايير االستدامة في التصميم العمراني  المشكلة البحءية في غياب

حي الشجاعية ( ، حيث هدفم الدراسة إلى اكتشا  الفجوة  –إعمارها في مدينة غزة ) دراسة حالة 
ت والعقبات وتحليل المشكالن متطلبات واقع تحقيق معايير االستدامة في التصميم العمراني القائمة بي

ولتحقيق أهدا  الدراسة استخدم الباحث المنها )الوصفي  التي حالم دون األخذ  معايير االستدامة ،
ذلك مفهوم كومن هنا ركزت فصول البحث على مفهوم االستدامة ومبادئها واستراتيجياتها و ، ( والتحليلي

حي  )التصميم العمراني ومبادئه ومستوياته ومن ثم االنتقال إلى المناطق المنكوبة وآليات إعمارها 
 الشجاعية ( ألنه  عتبر من أكبر أحياء مدينة غزة وأكءرها كءافة سكانية .

 : إلى أهم النتائج اآلتيةلت الدراسة وتوص  

ء الذكور ومتوسطات آراء ارناث على جميع توجد فروق مات داللة إحصائية بين متوسطات آرا .1
 المحاور والدرجة الكلية لالستبانة، لصالح الذكور من أفراد العينة.

ة المبنى لمساح اتبع  توجد فروق مات داللة إحصائية على جميع المحاور والدرجة الكلية لالستبانة  .2
 . 2م300المتضرر، لصالح مجموعة مساحة المبنى المتضرر أكءر من 

 :توصي الدراسة باآلتي إليها الدراسة، لتضوء النتائج التي توص  في و 

من الضروري إعطاء االهتمام الكافي والتنسيق بين جهات التمويل المختلفة وجهات التنفيذ في  .1
 من أجل الوصول لتطبيق أفضل لمعايير االستدامة. ؛الميدان والمتضررين

شجاعية حي الن في ى اآللم يتم تنفيذها حت  ضرورة إجراء مراجعات ةاملة لجميع التصاميم التي  .2
  ما يتالءم ومعايير االستدامة. ،غزةقطاع مختلف مناطق و 
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The extent to which sustainability criteria are applied in the urban design 

of the affected and reconstructed areas in Gaza city ( case study – Al 

shujaiya neighborhood ) . 

 

Prepared by : Sajed Fayez Mahmoud Shaqalih  

Supervision : Dr . Jihad Abu Tawela  

Abstract 

Sustainability and  maintaining resources is considered   one of the most modern and 

common   concepts.  sustainability aims to empowering  people to implement their basic 

needs and enjoy a better life without compromising the ability of future generations to 

implementing  their needs.  sustainable building applications provide an opportunity to 

access  Environmentally efficient and resource-efficient buildings  through an integrated 

design approach .  sustainable buildings strengthen to maintain  resources , including energy 

efficiency, renewable energy use and water maintaining , besides  access to a healthy and 

comfortable environment . Therefore , it was important to focus on applying the concepts of 

sustainability in the urban environment of   the affected and devastated  areas from the impact 

of repeated wars on the Gaza Strip . Because these areas are considered one of the most 

important and largest  reconstructed projects , it was  important to achieve   sustainability  

elements . The research problem is the absence  application of sustainability standards in the 

urban design of the affected and reconstructed areas in Gaza city ( case study – shujaiya 

neighborhood ) . The study aimed to discover the gap between the requirements of the reality 

of  achieving sustainability standards in urban design and to analyze the problems  and 

obstacles that prevented the application of sustainability standards . To achieve the objective 

of the study,  the researcher used the descriptive and analytical method  . Hence the  chapters 

of the research  focused on the concept of sustainability and its principles and strategies and  

the concept of urban design and its principles and levels ,  and then move to the affected 

areas and the mechanisms of its reconstruction (Shujaiya neighborhood) because it is 

considered one of the largest neighborhoods of  Gaza city and  the most densely populated. 

The present study reached the following main results: 

1. There are statistically significant differences between  males and females opinion 

averages on all axes and the total degree of the questionnaire, for the benefit of male 

respondents  of the sample. 

2. There are  statistical significance differences  on all axes and the total degree of the 

questionnaire according to the area of the damaged building, in favor of the area of the 

damaged building  more than 300 m 2. 

In the light of the findings, the following are the main recommendations: 

1. .It is necessary to give adequate attention and coordination between the various funding 

providers  and the implementation actors in the field and those affected in order to 

achieve better application of sustainability standards. 

2. The need for comprehensive reviews of all designs that have not been implemented in 

al shujaiya neighborhood and various areas of Gaza strip in , in accordance with 

sustainability standards. 
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 الفصل األول .8

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  اإلطار العام للدراسة .9
 التنمية والتخطيط المستدام 

 

 المقدمة: 1.1
، لماضياالعشرين  القرن  من اتيءمانينالخالل  يعالماهتمام   موضوع التنمية المستدامةَحِظَي 

ي أصبحم االستدامة مدرسة فكرية عالمية تنتشر ف فقدعلى الصعيد االقتصادي واالجتماعي والبيئي، 
فعقدت  ؛سواء، تتبناها هيئات ةعبية ورسمية وتطالب بتطبيقهاعلى حٍد  ةوالنامي ةالمتقدم دول المعظم 

 .األكاد مية والندوات العالمية والمؤتمرات الدولية من أجلها القمم

على مستوى  (Sustainable Development) لمفهوم التنمية المستدامة الواسعورغم االنتشار 
وبات ، ءيرينفسر  طرق مختلفة من قبل الك  ،اوعملي   اي  فلسف افه مفهوم  ا بوصزال غامض   ما هإال أنَّ  العالم،

ضمان لوالبيئي  االقتصادي واالجتماعي موضوع التنمية المستدامة السبيل األمءل لمواجهة التخلف
 .الحصول على مقومات الحياة في الحاضر والمستقبل

 ،حروبالو  صناعيةالو  طبيعيةال كوارثالو  لميةتفاقم المشاكل البيئية العا ا  شهدا العالم منمَ لِ  انظر  و 
 قتصاد ة،واال واالجتماعية السياسية المكونات وتعقد، الحضرية المناطقوتضخم  وسعت زيادة ظل وفي
 إزهاق في وتسبب ،الحياة جوانب كل على األمر الذي انعكسا، د  تعقي زدادت المشاكل هذا ثارآ فإنَّ 
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 مشاكلال لىإ  ارضافة  البيئة، ضراروار ،والمباني ممتلكاتال وتدمير ،السكان وتشريد، األرواح
 تخلفها. التي والنفسية ،والءقافية ،واالجتماعية ،االقتصاد ة

عملية إعادة ارعمار والتنمية  عد تسوية النزاعات، عملية ديناميكية ُمعقدة، إم من الصعب  نَّ إ
جالها والظرو  التي تحدث فيها ُتءير العديد م كما أنَّ  ة  شقنها،الحصول على إجا ات ةافية أو مؤكد

ومناها  ،لياتو المسؤ واجبات و وال ،وحقوق ارنسانارنسانية، والمتباينة حول الطبيعة  من األسئلة المتنوعة
 .(African Union, 2008) وُطرق إعادة ارعمار

السلبي، مرير والصعب و لواقع العمليات ترميم ومحاولة إزالة لها  قنَّ  اأحيان   عمارإعادة ارتتصف و 
ل وإعادة ما كان أفض ،عمار مواكبة التطوراتارث والحروب، ويفترض في إعادة ارالذي نشق  فعل الكو 

من البحث  دَّ بُ  ال ؛االجتماعية المعيشية تتطور، لذلكالحياة والمتطلبات والظرو   نَّ إم إ، عليه مما كان
  .نيةالسك البيئةومتناسقة مع  ،منةآمة و رية مالئل وتصميمات عمرانية حضعن حلو عمار إعادة ار عند

 

حيث تعتمد الحضارة البشرية دوما  على عمليات االنشاء والبناء والتعمير المتواصل للحفاظ على 
 قائها ، ولكن قدرة الكوكب والطبيعة على دعم هذا العمليات آخذة  التراجع  سبب الزحف الشديد على 

بيئات الطبيعية ، واالستنزا  الحاد للموارد واالستهالك المتزايد لمصادر األراضي والتدمير المتواصل لل
الطاقة المختلفة ، ومن هنا تنبع أهمية التخطيط العمراني المستدام كحل بديل لتخطيط وإعادة تخطيط 
التجمعات الحضرية البشرية ، ويقصد  ه التخطيط الريادي الهاد  رنشاء بيئة عمرانية وحضرية مستدامة 

صد قة ومتوازنة مع بيئتها ، حيث  عمل التخطيط المستدام على فتح آفاق للمعماريين والمخططين و 
 (.2010ا ، عة معا   ) الفر ليصمموا ويشكلوا البيئة العمرانية  ما  حقق النفع والفائدة لإلنسان والطبي

 حالي،ال لوقما في اوةيوع   حداثة المفاهيم أكءر من الموارد على والحفاظ االستدامة تعتبرو 
 الفرضيات  معها نتعامل رياضية معادلة وليسم المفهوم، ومحددة واضحة واحدة نتيجة ليسم واالستدامة

 األساس في يه بل معينة، زمنية فترة  عد تتحقق محددة نتائا منها نتوقع أنْ   مكن ال ؛لذلك والمعطيات،
 إلى ة حاج تصميمية مشكلة منها أكءر ومتطور ديناميكي مستمر حياة ومنها سياسي ونها طريقة
 .(2014خروفة، ) الواقع أرض على لتطبيقها السحرية الحلول  عض

فقدان  :لمء ،حيث ارتبط نمط الحياة االستهالكي المنبءق عن العمران الحديث  قزمات بيئية خطيرة 
الموارد تنفاد واس ،ةوارتفاع درجة الحرار  ،وتلوث الماء والهواء ،وتقلص المساحات الخضراء ،التنوع الحيوي 

ل  عمتنموي مستدام،  نمومجق  لباتطمتجددة ات غير لى ظهور دعو الذي أدى إ مرمتجددة؛ األالغير 
على حما ة البيئة واستدامتها، ومن ثم برزت المفاهيم المرتبطة  االستدامة والتصميم العمراني المستدام، 
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 ا  خدم ارنسان ويحافظ على البيئة م حيث تناولم سبل تحقيق االستدامة في التصميم العمراني
 .(2011سماعيل، )إ

 

وفي هذا الدراسة تم  التركيز على أهمية مدى تطبيق معايير االستدامة في التصميم للمناطق 
العمرانية المنكوبة، وإعادة إعمار البيوت المدمرة  طرق مستدامة، حيث إنَّ االستدامة تعزز  قاء هؤالء 

االنتقال والعيش  قماكن أخرى؛ وملك من أجل تمكين البقاء، والحفاظ على الناس  مناطقهم، وعدم 
الحروب، وإعادة تقهيلها  شكل أفضل مالءمة للبيئة  أثناءاألراضي الحدود ة األكءر عرضة للدمار 

المحيطة؛ مما  ساعد في تالةي العقبات، ووضع حلول مستدامة تعزز  قاء وتمكين هؤالء الناس، وتقمين 
مة أفضل لهم، والمساعدة على التطور والنهوض  المناطق من خالل التخطيط المستدام حياة كري

 المتكامل، والبناء لهذا المناطق للتشبث  الحق واألرض.

 
 الدراسة: مشكلة 2.1

 

على الرغم من تعرض قطاع غزة إلى عدوان متكرر وحروب متواصلة أدت إلى  تدمير البنية 
غم من التزام القيادة الفلسطينية  خطة األمم المتحدة للتنمية وحضور التحتية وأحياء  الكامل  وعلى الر 

المؤتمرات الدولية والمصادقة على خطة األمم المتحدة للتنمية المستدامة والمحافظة على البيئة ، إال أن 
الواقع الفلسطيني لم يتغير ولم  طرأ جديد على المواصفات ومعايير التنمية المستدامة نحو التصميم 

لعمراني المستدام والعمل  استراتيجيات االستدامة للمباني نحو التقدم والتطور والنهوض  الواقع الفلسطيني ا
معايير طبيق تفي التصميم العمراني ، ومن هنا  ظهر لدينا مدى اهتمام ووعي القيادة الفلسطينية  قهمية 

ا في مدينة غزة وخاصة حي الشجاعية االستدامة في التصميم العمراني للمناطق المنكوبة وإعادة إعماره
فالمشكلة البحءية تكمن في غياب تطبيق معايير االستدامة في تخطيط وتصميم المباني المعاد إعمارها  . 

 في المناطق المنكوبة ، ما يؤثر سلبا  على كفاءتها من الناحية االقتصاد ة والبيئية واالجتماعية وبالتالي 
لدراسة لمعرفة مدى تطبيق معايير االستدامة في التصميم العمراني للمناطق ارتقى الباحث أن  قوم بهذا ا

 طرق   التي دمرها االحتالل لمبانيا عمارإ  عادةإ  لىإ الوصول كيفية المنكوبة وخصوصا  حي الشجاعية و
 والتطور تقدمال نحو للمضي االستدامة  استراتيجيات والعمل ،المستدام التصميم نحو والتوجه، مستدامة

  والنهوض.
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 :تياآل الرئيس السؤال في الدراسة مشكلة وتتمثل

ي ح في عمارهاإ والمعاد المنكوبة للمناطق العمراني التصميم في االستدامة تطبيق معايير مدى ما
 ؟الشجاعية

 :تيةاآل السؤال الرئيس األسئلة الفرعية  من ويتفرع

 صميم العمراني في قطاع غزة؟االستدامة في التمعايير ولة عن تطبيق ما الجهات المسؤ  -1
 ؟غزة قطاع لحالة مالءمة األكءر مدى وعي القائمين على إعادة ارعمار  معايير االستدامة ما -2
نجاز إ تالئم وهل ،والمراد إعادة إعمارها في قطاع غزة المنكوبة للمناطق المعدة والتصاميم الخطط ما -3

 ؟مطا قة معايير االستدامة في التطبيق
 يق معايير االستدامة في التصميم العمراني في قطاع غزة؟ما معوقات تطب -4

 مبررات الدراسة: 3.1

ب عدم تصميم المباني  طريقة  سب ؛وحي الشجاعية خاصة ،عامة معاناة السكان في قطاع غزة .1
 االستدامة. تراعي

عمار المناطق ية إعادة إ ال  شمل تطبيق مفاهيم االستدامة على عملعدم وجود مخطط عام وفع   .2
 .بةالمنكو 

 عمار المناطق المنكوبة.المختلفة عن عملية إعادة إ  ولةتشتم جهود السلطات المسؤ  .3
 ةويحسن من نوعية حيا ، حقق االستدامة والذي ،صحيحغير شكل عمار  استءمار أموال إعادة ار .4

 المواطن.
 إغفال أهمية تطبيق استراتيجيات االستدامة في التصميم العمراني للمباني والمدن. .5

 

  ف:األهدا 4.1

 :تيةاآل قامم الدراسة على تحقيق العديد من األهدا 

لمناطق امة في التصميم العمراني لاالستد معايير تحقيق واقع شا  الفجوة القائمة بين متطلباتاكت -1
 .منطقة الدراسةعمارها في والمعاد إ المنكوبة 

ل المؤثرة العوامعلى  الوقو و  ،تحليل المشكالت والعقبات التي حالم دون األخذ  معايير االستدامة -2
 .منطقة الدراسةتحقيق معايير االستدامة في التصميم العمراني للمناطق المنكوبة في  في

 .منطقة الدراسةفي  التصميم العمراني تحسين االستدامة فيمعايير تحقيق و تطوير  -3
 .لعدواناد داخل المناطق المعاد تعميرها  عوتحقيق العائد االجتماعي  ،لى راحة اقتصاد ةالوصول إ -4
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التصميم  االستدامة في معاييرللعمل على تطبيق  ؛تعميم الدراسة على الجهات المختصة والبلد ات -5
 العمراني.

 الدراسة: فرضيات 5.1

في مدى تطبيق معايير االستدامة  a≤0.05عند مستوى الداللة ال توجد فروق مات داللة إحصائية  -1
تغير حي الشجاعية( ُتعزى لم –غزة )دراسة حالة  في التصميم العمراني للمناطق المنكوبة في مدينة

 أنءى(. –)مكر  :الجنس
في مدى تطبيق معايير االستدامة  a≤0.05عند مستوى الداللة ال توجد فروق مات داللة إحصائية  -2

تغير حي الشجاعية( ُتعزى لم –في التصميم العمراني للمناطق المنكوبة في مدينة غزة )دراسة حالة 
 متضرر(. -دس )مهن :المستجيب

في مدى تطبيق معايير االستدامة   a≤0.05عند مستوى الداللة  ال توجد فروق مات داللة إحصائية -3
تغير حي الشجاعية( ُتعزى لم –في التصميم العمراني للمناطق المنكوبة في مدينة غزة )دراسة حالة 

 ثالث طوابق(. –طا قين  –)طابق واحد  :عدد طوابق المبنى المتضرر
في مدى تطبيق معايير االستدامة   a≤0.05عند مستوى الداللة  جد فروق مات داللة إحصائيةال تو  -4

تغير حي الشجاعية( ُتعزى لم –في التصميم العمراني للمناطق المنكوبة في مدينة غزة )دراسة حالة 
 (.2م300أكءر من  – 2م 300-101 –وأقل  2م100) :مساحة المبنى المتضرر

في مدى تطبيق معايير االستدامة   a≤0.05عند مستوى الداللة  لة إحصائيةال توجد فروق مات دال -5
متغير حي الشجاعية( ُتعزى ل –في التصميم العمراني للمناطق المنكوبة في مدينة غزة )دراسة حالة 

 70أكءر من  دوالر،ألف  70-30 ،وأقل دوالرألف  30) :تكلفة إعادة إعمار المبنى المتضرر
 (.دوالرألف 

بين متوسطات تقديرات آراء   a≤0.05عند مستوى الداللة  توجد فروق مات داللة إحصائيةال   -6
أفراد العينة لمدى تطبيق معايير االستدامة في التصميم العمراني للمناطق المنكوبة والمعاد اعمارها 

ةيقل وأقل ،  1000حي الشجاعية ( تعزى لدخل رب األسرة )  –في مدينة غزة ) دراسة حالة 
 ةيقل ( لدى أفراد العينة .  3000ةيقل ، أكءر من  3000- 1001

 الدراسة: أهمية 6.1

 تكمن أهمية الدراسة في:
 :العلميةاألهمية 

طاع قعمار في ر االستدامة في إعادة ارمعايي تطبيقندرة الدراسات واأل حاث التي تطرقم إلى  -1
 غزة، ومدى مالءمتها للواقع العملي.



 

6 
 

 ير االســـــــتدامة من ناحيةها حاولم اكتشـــــــا  العالقة بين معايمن أنَّ يتها تســـــــتمد هذا الدراســـــــة أهم -2
  .عادة ارعمار من ناحيةومتطلبات إ 

  عمارها.اطق المنكوبة والمراد إ االستدامة على إعادة إعمار المنالوقو  على مدى تقثير  -3
االستدامة في مجال  ابي  عن متغيرات جديدة نس ةنظري لعلمية والءقافية والجامعية بدراسةتزويد المكتبة ا -4

 .عماروإعادة ار

  األهمية التطبيقية:

 نها:كو تستمد الدراسة أهميتها العملية من 

 انيةكإم، و االستدامة معاييرعمار المناطق المنكوبة بناء على إعداد سياسة عامة رعادة إ تساعد في  -1
 .قطاع غزةات وتعميمها في محافظ ،حي الشجاعيةفي عمار ارمعايير في إعادة التطبيق 

تداءات االعالمناطق المنكوبة والمهدمة  فعل لى سمات ة من الدراسة الحالية في التعر  إاالستفاد -2
 .سرائيلية المتكررةار

 ،أحد أهم الموارد المتاحة في قطاع غزة معايير االستدامة توظيف المفاهيم المعاصرة في تطوير -3
عن إعادة إعمار المناطق المنكوبة المسؤولة  طرح المشكالت والعقبات التي تعترض عمل الجهاتو 

 على قطاع غزة. العدوان عد 
ن والتي ستطبق على عينة الدراسة م ،ن من أدوات الدراسة الحاليةقد  ستفيد الباحءون والمختصو  -4

 ،  حيث تكون هذا الدراسة نواة لدراسات أخرى.عمار من مهندسين ومختصينالعاملين في إعادة ار
 
  حدود الدراسة: 7.1

عاد المنكوبة والماالستدامة في التصميم العمراني للمناطق  معايير مدى تطبيق :الحد الموضوع -1
 (.دراسة حالة -حي الشجاعية عمارها في قطاع غزة )إ 

في  ينالعاملو  ،الفئة المستهدفة )السكان( الدراسة الحالية على عينة من تقتصر ا الحد البشري: -2
 عمار  محافظات غزة.إعادة ار - اتالمؤسسات الدولية والحكومية والشرك

 .هذا الدراسة على حي الشجاعية مطبق الحد المكاني: -3
 م.2018-2008 العاممن حيث تم توزيع األداة على األفراد في الفترة  الحد الزماني: -4

 
 الدراسة:ومراجع  مصادر 8.1

 منها: عدة، مصادر من الدراسة عليها تعتمد التي المعلومات جمع تم  
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 ن حصائيات والتقارير الصادرة عوتشمل الوثائق والدراسات وار مية وغير الرسمية:المصادر الرس
والتقارير والنشرات والمقاالت والدراسات واأل حاث وأوراق ؤسسات والدوائر الحكومية المختصة، الم

ات والمنظم ،ومراكز البحوث والجامعات ،العمل الصادرة عن األمم المتحدة والمؤسسات التا عة لها
 والباحءين والندوات والمؤتمرات والمحاضرات. ،ألهليةا
 يةالعلم والرسائل والصحف، والمجالت والدوريات والمراجع الكتب وتشمل المكتبية: المصادر 

 عمار.ار إعادة  موضوع مات الصلة العلمية واأل حاث
 عد عمارار  إعادة المهتمة العالمية للمؤســـــــــــــســـــــــــــات نترنمار مواقع من لكترونية:اإل  المصــــــــادر  

  والكوارث. الحروب

 :الصعوبات التي واجهت الباحث 9.1

 وفي أثناء الدراسة واجهم الباحث  عض الصعوبات التي من أبرزها:

 فلسطين. في  االستدامة المتعلقة الكتبالمراجع و المصادر و  نقص -1
 الموضوع. هذا في المتخصصة الدراسات في نقص -2
 .معنيةال بلد اتوال والوزارات المحلي المجتمع قبل من االستدامة  مفاهيم المجتمعي الوعي قلة -3
 تنظيم وعدم ،الممولين لكءرةم؛ 2014 عدوان  عد عمارهاإ  عيدأُ  التي المباني لىإ الوصول صعوبة -4

 .عدة قماكن  بل واحد مكان في صحيحو  كامل  شكل العملية
 عمار في غزة.واضحة رعادة ار عدم وجود معايير -5
 

على هذا الصعوبات  الرجوع إلى الجهات مات االختصاص مءل وزارة األةغال  وقد حاول الباحث التغلب
والحصول على البيانات الخاصة  إعادة االعمار وحجم الدمار في حي العامة وارسكان والبلد ة 

 الشجاعية موضع الدراسة . 
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 الفصل الثاني 2
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اطر  انظري  اانر اار  انارقة اال
 

 مقدمة:  1.2
تكفلم  هو الهد  األساسي الذي ،نقامها  طريقة اقتصاد ة تخدم المجتمع عتبر تطهير البيئة وإ

وم االت، ليتم من خالل هذا المفهاالستدامة بتحقيقه، وملك من خالل انتشارها وتوغلها في جميع المج
امة عمار والبناء  طريقة مستدبيئة والمجتمع، واردارة كذلك ارنجاز التجارة  طريقة مستدامة تخدم الإ

 (.2016سلوب اقتصادي )كالب، وبق
تعبر االســــــــــــــتــدامــة العمرانيــة عن حــالــة توازن وإعــادة صــــــــــــــيــاغــة للمحــددات واألهــدا  البيئيــة و 

واالقتصـــــــاد ة واالجتماعية وحتى الســـــــياســـــــية في المدن ، وهي تجمع ما بين اســـــــتدامة الموارد الطبيعية 
نة ســـتدامة العمرانية أهمية كبيرة في اآلو واالســـتدامة التقنية واالقتصـــاد ة واالجتماعية ، وتقخذ دراســـة اال

األخيرة نظرا  لعدم قدرة العديد من دول العالم النامي على تلبية أهدا  االســــــــتدامة الحضــــــــرية  مفهومها 
الشـــــــــامل والســـــــــيما في الدول العربية، في حين ما زالم دول العالم المتقدم تطرح تســـــــــاؤالت جادة حول 

 (.2009يب ومهنا، استدامة مدنها وةبكاتها الحضرية )د
 

العمران أحَد أهم أوجه االستدامة؛ وملك من خالل ويعتبر تطبيق التنمية المستدامة في العمارة و 
وتطبيق القيم والمفاهيم والمضامين المتعلقة سواء  المنافع أو  ،مة العناصر والمفردات المعماريةمالء

فضل الحلول والمعالجات المعمارية والعمرانية وإ جاد أ ،الظرو  االقتصاد ة أو االجتماعية أو العمرانية
يئية في المباني بوتعتبر المعالجات ال ،من خالل تركيبة اجتماعية متالئمة مع البيئة العمرانية ،والبيئية

 (.2010تغني عن استهالك الكءير من الموارد الطبيعية والصناعية )أبو علي،  التي تقدم حلوال  
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ة في استخدام المات كفاءة بيئية وفع   ام تقدم فرصة للوصول لمبانٍ المستدتطبيقات البناء  وإنَّ 
من خالل نها متكامل في التصميم، فالمباني المستدامة تعمل على تعزيز الحفاظ على  ،الموارد

والحفاظ على المياا، إلى جانب  ،واستخدام الطاقة المتجددةكفاءة الطاقة،  الموارد،  ما في ملك
ة البنية والمحافظة على أنظم ،ومريحة، وتخفيض تكاليف التشغيل والصيانة الوصول إلى بيئة صحية

 (.2011التحتية للمجتمع )إسماعيل، 
كان من الضـــــــــــروري التركيز على تطبيق معايير االســـــــــــتدامة في البيئة العمرانية على حي  ؛لذا

 ،ى غزةعل ل العدوان األخيرياء المدمرة  فعإعادة بناء وإعمار األح مشاريعَ  ألنَّ  ؛الشجاعية كدراسة حالة
 وتم   ،، فكانم األهمية في تحقيق االســــــــــــتدامة لهذا المبانيالعمرانيةمن أهم وأكبر المشــــــــــــروعات  واحدة  

هذا األحياء المدمرة، والكشــــــف عن مدى تطبيق حالة  دراســــــةلمومج الشــــــجاعية كقن ي ِ حَ اختيار منطقة وَ 
 اني.معايير االستدامة في التصميم العمراني لهذا المب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

10 
 

 المبحث األول: االستدامة 2.2
 :مفهوم االستدامة 1.2.2

ال يوجد تعريف دقيق جامع مانع لمصطلح االستدامة، فالبعض يتناوله كمصطلح بيئي، والبعض 
اآلخر  ستخدمه للتعبير عن االستخدام األمءل للموارد المتاحة وإعادة التدوير، وآخرين  ستخدمونه لتحقيق 

صطلح والمجتمع، وفئة را عة تستعين  م ،واالقتصاد ،البيئة، وهي: ثة جوانب رئيسيةالتوازن بين ثال
منشقة؛ االستغالل األمءل لموارد الاالستدامة في القطاع الخاص للتعبير عن البقاء على المدى الطويل مع 

 لدعم الجوانب االجتماعية والبيئة االقتصاد ة. 

 ة والبيئة في المعالجة السياسية واالقتصاد امستحدثة نسبي  دامة من المفاهيم الويعتبر مفهوم االست
االجتماعية، حيث  شكل موضوع االستدامة  مختلف مفاهيمه أهمية كبيرة على الصعيد الدولي، وخاصة 

لة؛ وارث البشرية والبيئية المحتمكاد العالم يتجه نحو مجموعة من الك في اآلونة األخيرة، وملك  عد أنْ 
ة المشاكل البيئية ال تنفصل عن مشاكل الرفاهي إلى تغير النظرة العامة واالعترا   قنَّ  األمر الذي أدى

   اا كبير  ا عالمي  مصطلح االستدامة اكتسب اهتمام   فإنَّ  ؛البشرية والتنمية االقتصاد ة، وبهذا

(Brundtland  ,1987.) 

 ا تركته المدينة من آثارمَ وجاء مفهوم االستدامة ليحمل على عاتقه مهمة الوصول إلى حلول لِ 
النحباس ظاهرة ا :سلبية على كوكب األرض، من نفا ات نووية، وظواهر غريبة لم  شهدها من قبل، منها

 الحراري، والءقب الحاصل في طبقة األوزون، وزيادة نسبة التلوث في الماء والهواء والتربة، وكان ملك
ا عاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة المائية( )الطكالطاقة لبحث عن طاقة بديلة ومتجددة ل ادافع   وض 

 (.2016)كالب،  عن الوقود األحفوري 

االســــتغالل األمءل للموارد وارمكانات الماد ة ها: "( االســــتدامة  قنَّ 2011 عر  أبو علي )حيث 
د ر  حيث يتم االســـــــــتفادة من جميع الموا ،والطبيعية وارنســـــــــانية  شـــــــــكل متوازن ومتناســـــــــب مع الطبيعة

 .دون االضرار  حاجات األجيال القادمة  "طبيعية الموجودة إلى ما ةاء هللاال

قبل  مست ضراراحتياجات األجيال الحالية دون ارتلبية ها: "(  قنَّ 2010ويعرفها بدوي ومجاهد )
 ". األجيال القادمة

ا المشترك"، ا تحم عنوان "مستقبلن( إعالن  WCEDالعالمية للتنمية والبيئة ) وأصدرت المنظمةُ 
من خالل تعريف بروندتالند ، "Sustainable Developmentللتنمية المستدامة " اوالذي أعطى تعريف  

Brunndtland  َّوتلبية طموحاتهم من أجل حياة  ،إةباع الحاجات األساسية لألجيال الحاضرةها: " قن
 "احتياجاتهم المعيشية مة في تلبيةولكن دون إلحاق الضرر أو المساس  حق األجيال القاد ،أفضل

(WCED, 1987). 
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حيث  ،""Sustainabilityاقتباسه من المصطلح ارنجليزي  االستدامة مفهوم حديث تم   كما أنَّ 
من أجل وصــــــــــف كل ةــــــــــيء يتعلق  ؛من المعتاد في مصــــــــــادرنا العربية تداول المصــــــــــطلح "مســــــــــتدام"

تدامة، وهذا راجع إلى أنَّ  لى لعربية تترجم الكلمة إالترجمة إلى اكل القواميس التي تمم فيها   االســــــــــــــ
 (.2017" )عبد الرازق، "مستدام

المقدرة على الحفاظ على عملية أو حالة معينة  صــــــــــــــورة غير  :هي ،واالســــــــــــــتدامة في المطلق
د مفهوم االستدامة ليشمل  شكل محد امتد   ،، ومع تقدم العالم وتقلب المناخ وظهور مشاكل البيئةةمحدد

 :ها قنَّ  "البشــري، وتعر   األمم المتحدة "االســتدامة  ما في ملك المجتمع ،لنظام الحيوي الكائنات الحية وا
دوع إلحاق ضــــرر بقدرة األجيال القادمة على تلبية  ،القدرة على تلبية حاجات ســــكاع العالم الحاليين

 .حاجاتها
 ومما سبق يتضح أن االستدامة لها أربع خصائص رئيسة مشتركة وهي : 

 سنة . 50-25ة تمءل ظاهرة عبر جيلية ، حيث يتراوح الزمن الكافي لالستدامة من أن االستدام -
 مستوى القياس ، فاالستدامة هي عملية تحدث في مستويات عدة ) عالمي ، إقليمي ، محلي ( . -
المجاالت المتعددة ، حيث تتكون االســـــــتدامة من ثالثة مجاالت : اقتصـــــــاد ة وبيئية واجتماعية )  -

 ( .2007الغامدي ، 
 

والمختصين  قمور التخطيط في قطاعويرى الباحث أنه يتوجب على أصحاب القرار   
غزة وضع معايير لالستدامة  ما يراعي الحالة الفلسطينية التي نعيشها وخصوصا  في 

المجال العمراني للمناطق المدمرة والمعاد اعمارها  ما  شمل تصاميم عمرانية مستدامة 
 لمءل هذا المناطق.

 
 ئ االستدامة: مباد 2.2.2

 تزويد األجيال القادمة بنفس االحتياجات البيئية.و المساواة بين األجيال،  .1
فصل النمو االقتصادي عن التدهور البيئي، حيث تكون إدارة النمو االقتصادي قائمة على ترةيد  .2

 استهالك الموارد، والتقليل من التلوث لمنع التدهور البيئي.
 ر أو النمو االقتصادي.األخذ  البعد البيئي عند التطو  .3
تحقيق التكامل بين كامل القطاعات البيئية واالجتماعية واالقتصــــــــــــاد ة عند وضــــــــــــع ســــــــــــياســــــــــــات  .4

 االستدامة.
 المرونة مع البيئة والحفاظ عليها، وتعزيز القدرة على التكيف مع النظام البيئي. .5
 نسان.روصحة ا غاؤا على المدى الطويل على النظم البيئيةمنع الضرر الذي  صعب إل .6
 تجنب عدم العدالة أو التكاليف البيئية العالية.و ضمان العدالة في التوزيع،  .7
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 .(2014والمشاركة الشعبية بين الناس والمجتمعات المحلية )سالمة،  ،نشر الوعي التعليمي .8
 التضامن بين األجيال، وبين كل الفئات االجتماعية داخل المجتمع وبين المجتمعات، وهذا  شمل:  .9

لى ى ال  كون هناك ديون أ كولوجية ععلى البيئة والموارد الطبيعية لألجيال الالحقة حت   الحفاظ -
 األجيال الالحقة.

 اقتصاد ة. هناك ى ال  كون ديون عدم تراكم مديونية على كاهل األجيال الالحقة حت   -
 (.2014تقمين الحصص العادلة من النمو لكل الفئات االجتماعية )زعرب،  -

 : ،  مكن إضافة اآلتيمبادئ التي تمم ارةارة إليها ارضافة إلى ال

ويعني ملك حصــــــــــــول كل فرد في المجتمع على حصــــــــــــة عادلة من ثروات  العدالة واإلنصــــــــاف: -1
 المجتمع وطاقاته.

يها وعلى والتقثير علأفراد المجتمع في اتخام القرارات، عني إتاحة الفرص إلى مشـــــاركة وي التمكين: -2
 صناعها.

لة، ءولية والمســــاالشــــفافية والحوار والرقا ة والمســــؤ خضــــوع أهل اردارة لمبادئ وهو  حســـن اإلدارة: -3
، وهو  ســـــــــاعد في انجاز األةـــــــــياء  فعالية أكبر وكفاءة وبقســـــــــلوب  إضـــــــــافة للمســـــــــاواة بين األفراد

 د موقراطي .
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 أبعاد االستدامة:  3.2.2

، اعي والبيئي والمؤســــــــســــــــاتيتتعدد أ عاد االســــــــتدامة وتتداخل، فهناك البعد االقتصــــــــادي واالجتم
 ن هذا التداخالت.( يبي ِ 1والشكل رقم )

 

 
 (2019)إعداد الباحث،  يوضح أبعاد التنمية المستدامة (:1-2رقم ) شكل

 

 وتتمثل هذه األبعاد فيما يلي:

  الذي يركز على القيمة الجوهرية للطبيعة وخدمات النظام البيئي،  : البعد البييي لساستدامة،أواًل
ة ومرتبط مدلوله بنمط العالقة بين البيئة وبين مستخدميها؛ فهناك البيئ ،لبعد ةائع االستخداموهذا ا

الزراعية، والبيئة الصناعية، والبيئة الصحية واالجتماعية والءقافية والسياسية، أما  النسبة للبيئة 
 العمرانية، فيعني ملك عالقة النشاطات البشرية المتعلقة بهذا المجاالت.

  ًالذي  قخذ  عين االعتبار مصالح وآراء الناس عند صياغة السياسات  ا: البعد االجتماعي،ثاني
صيب  مارس أنشطته مع كفالة حقه في ن ،فارنسان له حق العيش في بيئة صحية، وصنع القرارات

البيئي

االقتصادي

المؤسساتي

االجتماعي
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 ةعادل من الءروات الطبيعية والخدمات البيئية واالجتماعية، ويستءمرها  ما  خدم احتياجاته األساسي
 من مقكل ومشرب وملبس ومقوى. 

  ،ئة كيان فالبي، ي والتكلفةالذي  قخذ  عين االعتبار العائد االقتصـــــــــــــــادثالًثا: البعد االقتصـــــــــادي
اقتصادي متكامل وهي قاعدة التنمية، وتلويءها واستنزا  مواردها  ضعف فرص التنمية المستقبلية، 

  الذي  حافظ على البيئة  كل مكوناتها.  جب األخذ  البعد البيئي  المفهوم االقتصادي ؛لذلك
  ًالتي ترسم  ،تمءل اردارات والمؤسسات العامة الذراع التنفيذ ة للدولة حيثا: البعد المؤسسي، رابع

 (.2009ومهنا،  ؛وتطبق سياساتها التنموية واالجتماعية واالقتصاد ة والبيئية )ديب
 

 ( هذه األبعاد فيما يلي: 2007ويلخص القريشي )

  .ويتضمن التقكيد على مفاهيم النمو والتحديث والتصنيع عد االقتصادي )المادي(:الب -
لغالبية ل وغير األساسية  ةباع الحاجات األساسية، وإيتضمن القضاء على الفقر البعد االجتماعي: -

 من السكان، والتوزيع األكءر عدالة للدخل.
تحقيق االقتصــادي والســياســي، و تقالل ويتضــمن مفاهيم التحرر من التبعية واالســ البعد الســياســي: -

 في أنظمة الحكم. وقراطيةالد م
ات في إطار المنظمات واالتفاقي ،يتضــــــــــــــمن مفهوم التعاون الدولي وعالقته  التنمية البعد الدولي: -

 والنظام العالمي والتكامل ارقليمي.
الحضارية  ضةللنه اشروع  نمية االقتصاد ة  اعتبارها مالتالذي ينظر إلى أنَّ  :البعد الجديد للتنمية -

 (. 2007)القريشي، 

 هي:  ،Thesaurus Of Sustainability (2004)وهذه المحاور كما تم ذكرها في 

وارد، وهي وتحقيق العدالة في توزيع الم ،وتتمءل في تطوير البنية االقتصــــاد ة التنمية االقتصــاد:ة: -1
 ،اد ةقدرة ارنتاجية للقطاعات االقتصحيث تؤدي إلى رفع ال ،أمر ضروري لتحقيق التنمية الحضرية

  ارضافة إلى زيادة الكفاءة االقتصاد ة. ،من المياا وتحقيق الكفا ة ارنتاجية، وضمان إمداد كا ٍ 
ال للتراث البيئي والموارد الطبيعية من أجل األجي اوملك حفظ   يية والموارد الطبيعية:الحفاظ على الب -2

ر للحد من استهالك الموارد، وإ قا  األضرا ال متجددة اقتصاد   ؛  جب إ جاد حلو المستقبلية، ولذلك
 التي تلحق  العناصر البيئية، واالستخدام الحكيم للموارد الطبيعية.

 وقدرته على العمل من أجل ،األمر الذي يتطلب ار قاء على تماسك المجتمع التنمية االجتماعية: -3
 ،وينبغي تلبية االحتياجات الفرد ة األساسية تحقيق األهدا  المشتركة من خالل تحقيق العدالة،

رفع و ، والمسكن، والدخل، وفرص العمل، والغذاء ،والصحة ،التعليم :مءل ،من توافرها دَّ بُ  والتي ال
 (.2014مستوى المعيشة )سالمة، 
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 استراتيجيات االستدامة:  4.2.2

على  م البيئي، وتركزن عناصـــــــر النظاكو ِ من األجزاء التي تُ  تهتم االســـــــتدامة بدراســـــــة الكل بدال  
وتتمءل هذا  ،العالقات القائمة في النظام المكون للبيئة، التي تجمع النظام الطبيعي والبشــــــــــــــري والءقافي

 ي: االستراتيجيات في اآلت
العالم أصــــــــبح قرية صــــــــغيرة  فعل ثورة االتصــــــــاالت والتقنية  نَّ حيث إ التغيير في الفكر اإلنمائي: .1

 الحديءة.
لعالم ونمامجها التي تبءها دول ا ،ليســــم وصــــفة جاهزة من اســــتراتيجيات التنميةالتنمية المســــتدامة  .2

ا المطلوبة والحصــــول على النتائ ،المختلفة،  حيث  ســــتطيع جميع المختصــــين في التنمية تطبيقها
 أو المتوقعة.

ويقصــــــــــد  ه توعية الجميع  قهمية التنمية المســــــــــتدامة في ةــــــــــتى مجاالت الحياة  الوعي التنموي: .3
ع والوالء للمجتم ،ارحســــــــــاس  الجمال :وارظهار والتعريف  مقوماته األســــــــــاســــــــــية، منها ،تلفةالمخ

لالنخراط في  اكبير   اوالتي تعطي دافع   ،ومبادئ األخالق والقيم والتعليم والءقافة والخبرة المكتســــــــــــــبة
 يئة.لب جابية الموجودة في ااد الحقيقية للجوانب السلبية وارهذا المفهوم الذي  عطي األ ع

وضوح ومعرفة عناصر التنمية المستدامة معرفة  تامة، ليعطي استراتيجية تكون من خالها استقرار  .4
يا )أبو مع الترةــيد المناســب في توجيه التكنولوج ،وتطبيق أفضــل األةــكال التقنية الحديءة ،الســكان
 (.2010علي، 

 كما تتمءل هذا االستراتيجيات في اآلتي: 
 لمحلي: التفكير ضمن النطاق ا -1

باط الوثيق رتواال ،ومالءمتها للبيئات والمناطق المحلية ،تمكن استراتيجيات االستدامة من البقاءت
م  مكن إ جاد عالقة قوية بين الطاقة والعمارة التقليد ة المحلية، حيث تتكيف هذا مع ارقليم الموضعي، إ

 المباني مع البيئة الطبيعية واالجتماعية والنسيا الحضري.

 نوع في العمليات التصميمية:الت -2

 لىية إد التنوع في العمليات التصميم، ويقو اأنظمة متنوعة هي األكءر استقرار   من بيئةتتكون ال
لى ي إ، التي تؤدمن خالل العمارة والعمليات التصميمية والتخطيطية واألنظمة االستخداميةاالستدامة، 

 استدامة ثقافية واقتصاد ة وبيئية.
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 ى وجهة النظر الشمولية:المحافظة عل -3

مي المتبادل العالتعد الشمولية من أساسيات االستدامة التي تستلزم في أحد المستويات، الترا ط 
ا طات الداخلية بين ه  جب فهم التر أي أنَّ  آخر؛ عمرانية في مستوىٍ وتقثير تصميم البيئة الللشبكة البيئية، 

 مكونات التصميم والعوامل المحيطة  ه.
 جية محاكاة الطبيعة:استراتي -4

لى مجموعتين من العمليات ، بناَء وإعادة تركيب، تســــــــــتند إ عني مفهوم المحاكاة  صــــــــــورة عامة
لى الكشـــــف عن حقيقة التراث الحي، كما ترتكز على المظهر ، تهد  إاالنتقائية االســـــتكشـــــافية والنقد ة

ول نســــان األمســــتوى إدراك ار لىإالمحاكاة  شــــيرغية خلق نتاج معماري جديد، كما ت ُ  المادي والمعنوي 
 (.2014لى المواضع التي  حاكيها )سالمة، ، وإوفهمه للطبيعة

 خصائص االستدامة: 5.2.2

 وهي: ،تتمتع التنمية المستدامة  مجموعة من الخصائص التي تميزها عن المفاهيم التقليد ة للتنمية
ع نمية المجتمع في جمي: وهي ةرط للوقو  على مدى نجاح العملية التنموية في تاالستمرارية -1

 وتكامل جميع غا اته لتحقيق النمو المنشود. ،مجاالته
ال القادمة جي ما  ضمن حق األ خاصة القابلة للنفام والمتجددة :  الموارد الطبيعيةتنظيم استخدام  -2

حدود   كون في لمعدل ما يتجدد فيها، وأنْ  وملك  استءمار المصادر المتجددة  معدل مساوٍ فيها؛ 
دائل لمعدل اكتشا  ب واستءمار المصادر غير المتجددة  معدل مساوٍ  ،البيئة على استيعا هقدرة 

 متجددة.
أي المحافظة على صحة  لمعيار الضا ط للتنمية المستدامة؛وهو من اتحقيق التوازع البييي:  -3

االرتكاز و  ،دةمع االستخدام العادل للموارد غير المتجد ،وإنتاج موارد متجددة ،وسالمة الحياة الطبيعية
 على عمليات تدوير المخلفات أو النفا ات الصلبة.

:  حقق التكامل في إطار التنمية المستدامة والتبادل، فالتنمية المستدامة تتركز على أهدا  التكامل -4
      والنظام البيئي  ،والنظام االجتماعيي، النظام االقتصاد :هي ،متعددة لءالث أنظمة أساسية

 (.2008)سويلم، 
ثقافية واجتماعية واقتصاد ة وبيئية وعلمية، وهي مترا طة  ؛االستدامة تشمل كل جوانب الحياة -5

 ومتشا كة مع  عضها البعض اآلخر.
القيم، ) ، وجانب معنوي مءل(المنتجاتمءل ) كل  عد من أ عاد االستدامة له جانب محسوس -6

 التنسيق القيمي. :أي ؛(، والتوجهات التربوية والتعليماتواألخالقيات ،والءقافات
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ين، خططين والمعنيلتحقيق االســــــــــتدامة  جب التعاون بين المؤســــــــــســــــــــات واألفراد المســــــــــتفيدين والم -7
 ( .1998) الشيباني ،  والتخطيط الجيد

وبناء أربع أ عاد للتنمية المستدامة قائمة  ،وضع إطار عامومن خالل العرض السابق  مكن 
)الناس : ت والعالقات بين العناصر األربعةوهي تشكل التركيبا ،موالقي ،والمعايير ،والبيئة ،الناس :على

 : ؛ وملك على النحو اآلتيالقيم(، لفهم التنمية المستدامة –المعايير  –البيئة  –

 دراك للقدرة االستيعابية للبيئة.والذي يرتكز على ار ة االستيعابية:فهم القدر  -أ
 ما في ملك  ،لراهنة تحم  عض المعايير واألهدا والذي  ستند إلى تقييم الحالة ا :النهج النسبي -ب

 العوامل الماد ة والبشرية.
وضع و  ،الذي  قخذ  عين االعتبار مصالح وآراء الناس عند صياغة السياساتو  :النهج االجتماعي -ت

 واتخام القرارات. ،الخطط التنموية
 البيئي.الذي يؤكد على القيمة الجوهرية للطبيعة وخدمات النظام و  :النهج البييي -ث

 ستدامة:االأهداف تحقيق  6.2.2

 للتنمية المستدامة مجموعة من األهدا ، وتتمءل في اآلتي: 

تحقيق العدالة االجتماعية، وحياة صــــــحية ومنتجة، وتعزيز المســــــاواة، والحد من الســــــياســــــات التي  .1
لطبيعية ال القادمة في الموارد اتعمل على زيادة حجم الفجوة بين الغني والفقير، وتوفير الحق لألجي

قضاء على وال ،سرا ، ورفع المستوى المعيشي لألفراد، من خالل ترةيد استهالكها دون إوالءروات
رار وإق ،وتحقيق التماســـــــــــــك االجتماعي بين الناس مة ةـــــــــــــراكة عالمية من أجل التنمية،الفقر، وإقا

 (.2008)سويلم،  األمن والنظام 
 (.2011تعظيم دور الدولة في تحقيق التنمية )فرج هللا،  .2
 (.2011االهتمام  مبدأ الد مومة واالستمرارية والمصلحة العامة )أبو علي،  .3

يق  عض األهدا ، لتحق ؛التنمية المستدامة تسعى إلى توجيه السياسات التنموية المستقبلية كما أنَّ 
 وأهمها: 

ليل قالمصـــــــــــــنعة لتوالمحافظة على المصـــــــــــــادر الطبيعية و  ،تحســـــــــــــين نوعية وتطوير البيئة المبنية -1
واســـتمرار تزويدها لألجيال القادمة، وتشـــجيع  ،إنتاجية األرض والمصـــادروزيادة اســـتهالك الطاقة، 

 إعادة تدوير المباني.
 سان.ن، وحما ة النظام البيئي وصحة اروتقليل نسبة التلوث ،واحترامها تحسين نوعية البيئة -2
اســـية   مكن تحقيقها دون التزامات ســـياالســـتدامة البيئية ال تفعيل مبدأ المشـــاركة الســـياســـية، كما أنَّ  -3

 (.2014رحداث التغيير من القمة إلى القاعدة )زعرب، 
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 أسس التمكين المستدام: 7.2.2

 وهي:  ،توجد مجموعة من األسس التي ترتكز عليها عملية التمكين المستدام
همية أ تهتم  العالقات االقتصاد ة وربطها  ارمكانات واالحتياجات، وتؤكد األسس االقتصاد:ة:  -أ

 إمكانات المستخدم في مواجهة تكلفة المسكن.
ة، يتهتم  الجوانب المتعلقة  السكان أنفسهم ومتطلباتهم واحتياجاتهم االجتماعاألسس االجتماعية:  -ب

ى احتياجاته لالمجتمع هو األقدر على التعر  إ لى احتياجاته، ألنَّ وملك بتمكين المجتمع للتعر  إ
 ومتطلباته.

 مبانٍ  –فراغات عمرانية  –طرق  -ق )خدمات ومراف :تهتم  البيئة العمرانية من األسس العمرانية: -ت
يئته لية المجتمع تجاا بة الحضرية المستدامة من خالل مسؤو ووحدات سكنية(، ويتم تحقيق التنمي

 ه  جب تحديد الحيز العمراني الذي  طبق عليه منها التمكين.العمرانية،  ارضافة إلى أنَّ 
ع ميات اردارة والمتا عة والمراقبة، والتدريب على عمل ،بناء القدراتوتختص بية: األسس اإلدار  -ث

ال في صناعة واتخام القرارات الخاصة ببيئتهم العمرانية، أهمية تمكين المواطنين للقيام بدور فع  
 وتطوير النظام ارداري للبراما التنموية بتعميق الالمركزية.

 
 :االستدامة قياس معايير  8.2.2

فهوم والتي تقوم على أساس م ،قياس االستدامة في البيئة العمرانية على عدد من المعايير  عتمد
 ي: لبيئة العمرانية، وتتمءل في اآلتاالستدامة، والذي يراعي الجوانب المختلفة في ا

فادة من ومدى االست ،ويتمءل في المستوى الحقيقي في ارنتاج : المستوى االقتصادي المعيار األول/
ؤثر  شكل مباةر والتي ت ،اقة والمستوى الفني والتقني ومستويات الفائض والعجز في الميزانيات العامةالط

 نتاج بيئات عمرانية مات أ عاد مستدامة.في إ

االعتماد على التقنية وعمليات التطوير واالهتمام  الجانب العلمي  : إنَّ بداع واالبتكار/ اإلالمعيار الثاني
والمحافظة  ،ي عملية الحصول على تنمية مستدامة تتماةى مع أسس وقوانين العمرانهو الطريق الوحيد ف

ى ، وبالحصول علومن خالل قياس وتقييم مستويات االستدامة ،واحد على الشكل والمضمون في آنٍ 
 ات.أفضل الحلول وارمكان

واضحة  ونظرة اي دافع  قيقي  مفهوم االستدامة  عطالوعي الح : إنَّ المعيار الثالث/ األصالة في الفكر
تدهور  ووضع الخطط التي تحول دون  ،بدراسة وتقييم المشاكل البيئية ،لتحقيق أهدا  وغا ات االستدامة

 أفضل الحلول لحما ة البيئة. ومن هنا  قتي دور الفكر القادر على وضع ،البيئة
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اهدات نشر القوانين واعتماد المععلى الرغم أن الدول المتقدمة تعمل على : م البيييالمعيار الرابع/ التساؤ 
ارد ها في نهب واستنزا  مو الدولية تجاا البيئة اال أنها أكءر دول العالم عدوة للبيئة من خالل خطط

 البيئة.
تعتبر المصادر الطبيعية موارد كل مجتمع  عيش  / الحفاظ على المصادر الطبيعية:المعيار الخامس

 وهي:  ،درن من المصانوعا في تلك المنطقة، وهناك
وتشمل هذا الغا ات  ،نسان،  ستخدمها اروهي عبارة عن نظم بيئية منتجة الموارد المتجددة: -أ

 والمياا. ،والتربة ، ومصايد األسماك،والمراعي
فحم، ، وطبقات العييمخزونات البترول والغاز الطب :وهي تمءل غير المتجددة:الموارد الطبيعية  -ب

حافظة لنا من الم دَّ فال بُ  ،، وبالرغم من تنوع المصادر الطبيعيةوالمياا الجوفية ،وخامات المعادن
 (.2010دامها واستهالكها )أبو علي، والترةيد في استخ ،عليها

 

 المشاركين في التنمية المستدامة:  9.2.2
  :وهم المسؤولون عن وضع الخطط التي تضعها فرق التخطيط موضع التنفيذ في صانعو القرارات

لموظفون الحكوميون، وأعضـــاء المجالس المحلية، ويعمل متخذو القرارات المؤســـســـات الحكومية، وا
على توجيه المخططين لتحقيق أهدا  عملية التخطيط وتحديد الخيارات المناســــــــــــــبة الســــــــــــــتخدام 

 األرض السكنية والمنافع العامة.
 ع وزيوتوجيه ت ،: تختص الحكومة  مســــــــــــتوياتها المختلفة  النواحي الســــــــــــياســــــــــــيةالحكومة المركزية

 مة والالزمة لتنفيذ المشروعات التنموية في المجاالت المختلفة.عمل المنظِ طر المع إعداد أُ  ،الموارد
 تجري عمليات التخطيط بواسطة فريق يتضمن المساحين والمهندسين المعماريين. :فريق التخطيط 
 مءل السكان المجتمع المحلي المستفيد من التنمية. :السكاع  
  :الهيئات واالتحادات التي ال تتبع األجهزة الحكومية  مختلف مستوياتها،  شمليو القطاع الخاص

 ضم العديد من الخبراء والمتخصصين في ةتى المجاالت.يو  ،ئم لتحقيق أهدا  تنمويةوالتي أنشِ 
 قبل  دارتها منم إنشاؤها وإيت ،: وهي نوع من المنظمات الرسمية أو غير الرسميةالجمعيات األهلية

 اوهي غالب   ،كتوفير وتحسين الخدمات ؛بية احتياجاتهم االقتصاد ة واالجتماعية والماد ةالمواطنين لتل
 وتنفيذ المشاريع العمرانية. ،ما تكون ضعيفة من الناحية التمويلية

 هم على ثر الشعب المنتخبين، وتتباين أدوارهم ومدى تق : وهم ممءلوالقيادات الشعبية واألهلية
 لتنشئة العضو الءقافية، وةخصيته وأسلوبه وخبرته في العمل القيادي. االمواطنين  المنطقة تبع  

 كانم محلية أو دولية، ويكون  سواء   ،: وهي الجهات الممولة لمشروعات التنميةالجهات المانحة
 (.2008لهذا الجهات ةروط لتمويل تلك المشروعات )سويلم، 
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بعية لعدم حصـــول االســـتدامة وهذا تجلى ومما ال ةـــك فيه أن االحتالل فرض العديد من القيود والت

من خالل الحروب المتكررة على قطــاع غزة ، و ربط  اســــــــــــــتراتيجيــة إعــادة االعمــار  مخططــات 
 . سرائيلي االحتالل ار

 
 

 مويمكن تحديد أهم العراقيل التي تقف أماتحد:ات تطبيق االســـــــــتدامة في قطاع غزة:  10.2.2
 ي: تحقيق أهدا  االستدامة في اآلت

نتيجة  ؛اب الســــــيادة والســــــيطرة الفلســــــطينية الكاملة على األراضــــــي الفلســــــطينية  صــــــفة عامةغي -1
 االحتالل ارسرائيلي وانتهاكاته.

 غياب التكامل والتواصل الجغرافي بين المناطق الفلسطينية. -2
 نسان الفلسطيني.انتهاك حقوق ار -3
 السكان. استنزا  الموارد الطبيعية مع صغر مساحة القطاع قياسيا   قعداد -4
  . شكل متواصل  الكءافة السكانية ارتفاع  -5
لة، )البطا :نتيجة الظرو  الســــياســــية الراهنة ؛االقتصــــادي  شــــكل خاص، و الحصــــار  شــــكل عام -6

 االنقسام السياسي الفلسطيني(. و 
 وارتفاع مستويات الفقر. ،والبطالة ،وقلة فرص العمل ،تردي األوضاع االقتصاد ة -7
نحو  اب  الكافي، فال يزال االهتمام منصـــــ القضـــــا ا البيئية  االهتمام تحظَ  القضـــــا ا البيئية: حيث لم -8

 واالحتالل من جهة أخرى. ،النزاع السياسي القائم بين الفلسطينيين من جهة
ت خطط واســـــــتراتيجيا إعداد ه تم  على الرغم من أنَّ  ،غياب الخطط التنموية والمجتمعية الواضـــــــحة -9

تماعي يئي واالجي األســــــــاس على ســــــــياســــــــة الترا ط بين البعد البها لم تعتمد فإال أنَّ  عدة، وطنية
 وملك نتيجة غياب التنسيق والتعاون بين مختلف مؤسسات السلطة.والبعد االقتصادي؛ 

ما مة مات ســـــيادة كاملة وتكامل جغرافي؛ عدم اعترا  المجتمع الدولي بدولة فلســـــطينية مســـــتقل -10
التفاقيات، وهذا بدورا  حد من قدرة المنطقة على  منع الفلســـــطينيين من الدخول في المعاهدات وا

اتفــاقيــة تغير  :مءــل ،ةيــالتفــاوض  مــا  خص حقوقهــا وواجبــاتهــا المتعلقــة  ــاالتفــاقيــات البيئيــة الــدول
 (.2009التصحر )الشرفا وآخرون، المناخ ومكافحة 

القوانين لوائح و ال من خالل ســــــــــن ِ  ،ه  مكن تحقيق االســــــــــتدامة في المجتمع الفلســــــــــطينيويرى الباحث أنَّ 
الســـكانية  من الكءافة والحد ،التي من ةـــقنها تنظيم عملية بناء المســـاكن والوحدات الســـكنية والتشـــريعات

والعمل  ،للتغلب على صغر المساحة  من خالل التوسع الرأسي في المساكن ،في المخيمات الفلسطينية
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، وتخصـــــــــيص األراضـــــــــي الزراعية وكذلك المحافظة على ،على إزالة التعدي على األراضـــــــــي الحكومية
 زراعية. أراضي المحررات كقراضٍ 

 
 نماذج تطبيق االستدامة: 11.2.2

ستخدام ترةيد امن خالل  ،وهذا  عني استخدام الطاقة كوسيلة لتحسين وحما ة الصحة العامةالطاقة:  -1
 جتمع. مالوقود األحفوري، وتعزيز كفاءة الطاقة البديلة، واستخدام الطاقة المتجددة في الموقع أو ال

 

 مصادر الطاقة المتجددة: 

 .ذتنف والتي ال  مكن أنْ  ،وهي الطاقة التي تستمد من حركة الميااالطاقة المائية:  -أ
لفات تات، ومخكإحراق النبا ؛وهي الطاقة التي تستمد من المواد العضويةطاقة الكتلة الحيوية:  -ب

 والمخلفات الزراعية.الحيوانات، والنفا ات، 
 مءبتة  قماكن مرتفعة  فعل الهواء، مراوح هوائيةقة المتولدة من تحريك الطا وهيطاقة الرياح:  -ت

توربينات( مات ثالثة أمرع دوارة  ويتم إنتاج الطاقة الكهربائية من الرياح بواسطة محركات )أو
 تعمل على تحويل الطاقة الحركية للرياح إلى طاقة كهربائية. ،تحمل على عمود

من أكبر مصـــادر الضـــوء والحرارة الموجودة على وجه األرض،  تعد الشـــمسالطاقة الشــمســية:  -ث
والطاقة الحرارية المتولدة عن أةعة الشمس  ستفاد منها عبر تحويلها إلى طاقة كهربائية بواسطة 

 الخال ا الشمسية.
لحركية من الطاقة ا انوع   وتعتبر ،الطاقة الناجمة عن النفورات الحارة والبراكينطاقة المد والجزر:  -ج

قمر لالناتجة  طبيعة الحال عن جامبية ا ،تي تكون مخزنة في التيارات الناتجة عن المد والجزرال
 (. 2018والمجذوب،  ؛والشمس ودوران األرض )زكريا

ن ائل التي تتجنب الفاقد مه: االســـــتفادة من الوســـــ عر  الصـــــر  المســـــتدام  قنَّ الصـــرف الصـــحي:  -2
 صر  الصحي.راط في أنظمة الالمياا، واالبتعاد عن ارف

حيث هناك بدائل لطرق التخزين التقليد ة للسيطرة على المياا السطحية في جولة ارعادة، وهذا 
نحسن نوعية الميااتُ  التقنيات  مكن أنْ   البيئة. ، وُتحسِ 

 لغير أغراض الشرب  ،إعادة تدوير المياا الرماد ة :ومن أمثلة االستدامة في الصرف الصحي

 (.2009)الشرفا وآخرون، 
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عملية مورفولوجية  على أي (Water harvesting طلق مصطلح الحصاد المائي )مياه األمطار:  -3
اةـــــرة  طريقة مب من أجل ارفادة من مياا األمطار، ســـــواء   مائية أو فيزيائية تنفذ على األرض،أو كي

من خالل حفظ ميــــاا  ،عن طريق تمكين التربــــة من تخزين أكبر قــــدر ممكن من ميــــاا األمطــــار
وهذا  ،مطار عبر آ ار عميقة تصـــــــــل إلى الخزان الجوفي، وتخفيف ســـــــــرعة الجريان الزائد عليهااأل

ي وملك بتجميع مياا الجريان الســطحي ف ؛األمر  ســهم في تقليل االنجرا ، إما  طريقة غير مباةــرة
منطقة تصـــــريف وتخزين غير معرضـــــة لالنجرا  واســـــتعمالها ألغراض الري التكميلي للمحاصـــــيل 

 (. 2005ية أو الشرب أو تغذ ة المياا الجوفية )الدليمي، الزراع
 إلى إدارة - حسب منظمة األغذ ة والزراعة - شير مفهوم التنمية الزراعية المستدامة الزراعة:  -4

 ية. طريقة تضمن تحقيق المتطلبات ارنسانية الحالية والمستقبل ،وصيانة الموارد الطبيعية األساسية
 التنمية الزراعية المستدامة تعبر عن:  فإع  ور أشمل، ومن منظ

مع إنتاج وتوفير  ،التوازن في المتطلبات الغذائية لألجيال الحالية والمستقبليةاستمرار توفير ضمان  -
 منتجات زراعية أخرى.

 ما  ضمن بيئة عمل وحياة كريمة لكل المرتبطين  ارنتاج  ،ودخل كا ٍ  ةتوفير فرص عمل مستمر  -
 الزراعي.

خالل ر، من غير اورفع القدرات ارنتاجية لقاعدة الموارد الطبيعية والموارد المتجددة حفظ وصيانة -
 والتلوث البيئي. ، الموروثات االجتماعية والءقافية للمجتمعات الريفية

يل اآلثار وملك لتقل امل الطبيعية واالقتصاد ة السيئة؛تقليل هشاةة القطاع الزراعي وخاصة العو  -
 (. 2011م االعتماد على الذات )أبو منديل، السلبية، ومن ثم دع

 
 مجاالت الزراعة المستدامة:  12.2.2

 مءل:  ، ستخدم فيه العديد من تطبيقات العلوم الزراعية ا ةامال  ا زراعي  تعد الزراعة المستدامة نظام  

 عبر  ،استخدام التقنيات الخاصة  المحافظة على التربة الزراعية وحمايتها من االنجرا  والتعرية
ونظم الزراعة بدون حرث، زراعة المختلطة مع أةجار الغا ات، وال ،ستفادة من مصدات الرياحاال

 كالتسميد العضوي. ؛وزيادة خصوبة التربة  الطرق الطبيعية
 حشرات كاستخدام  عض ال ؛مكافحة اآلفات الزراعية واألمراض النباتية  الطرق الحيوية والطبيعية

 واستخدام الدورات الزراعية. ،مرضيةالتي تتغذى على  عض المسببات ال



 

23 
 

  من أهم المجاالت التي تسعى الزراعة المستدامة  - مءل المياا -المحافظة على الموارد الطبيعية
ود الماء عامل محدد لوج ألنَّ  ؛وملك ،إلى المحافظة عليها، وترةيد استخدامها وحمايتها من التلوث

 وألهميته العظيمة في الحياة. ،الزراعة
 طرق التسويق الزراعي لضمان حصول المزارعين على عائد مجزي من العمل الزراعي. تحسين 
 ومعرفة ،إرةــــــــــــــاد المزارعين وتدريبهم على اســــــــــــــتخدام التقنيات الخاصــــــــــــــة  الزراعة المســــــــــــــتدامة 

 تـدامـةمســــــــــــــتعـد من أهم محـاور الزراعـة ال ،العوامـل المحـددة لتقبـل وتبني المزارعين لتلـك التقنيـات
 (. 2003)منير وآخرون، 
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 المبحث الثاني: التصميم العمراني
 سيتم الحديث في هذا المبحث عن مفهوم ومبادئ ومستويات وعناصر وقواعد التصميم العمراني.

 :مفهوم التصميم العمراني 1.3.2

  عتبر مفهوم التصميم العمراني من المفاهيم التي وجدت في مختلف الحضارات ارنسانية منذ
سان  الحفاظ ن؛ نتيجة لتدني اهتمام اريات القرن العشرينثمانينه ةاع استخدامه في فجر التاريخ، إال أنَّ 

ة على عمليات د الحضارة البشريالستخدامه غير الرةيد للتقدم التكنولوجي، حيث تعتم ا؛ نظر  على البيئة
ذا ة الكوكب والطبيعة على دعم هنشاء والبناء والتعمير المتواصل للحفاظ على  قائها، ولكن قدر ار

ات الطبيعية، بيئوالتدمير المتواصل لل ، سبب الزحف العمراني على األراضي ؛العمليات آخذة  التراجع
واالستهالك المتزايد لمصادر الطاقة المختلفة، وهنا تنبع أهمية تحقيق التخطيط  ،للموارد واالستنزا  

بديل لتصميم وتخطيط التجمعات الحضرية البشرية  والتصميم العمراني لمبادئ االستدامة كحل
 (.2011)إسماعيل، 

رى لم الذي يهتم بترتيب مظهر المراكز العمرانية من المدن والقالعِ ه: "ويعر  التصميم العمراني  قنَّ 
" والطريقة التي يتم بها Public spacesا، ويتعامل  شكل أساسي مع إدارة الفراغات العامة "مووظيفته
 ."م هذا الفراغات وتجربتهااستخدا

لم الذي يهتم  التشكيل الفيزيائي للمدن، والمباني والفراغات الموجودة بينها، ويعالا العِ ه: "كما أنَّ 
 تركز  شكل خاصالتي تتجه و  ،العالقات المتبادلة بين التشكيل الفيزيائي للمدينة وبين القوى المجتمعية

لناتا ا، كما ويهتم  التفاعل بين التطور الخاص والعام والتقثير على الخصائص الفيزيائية للملكية العامة
 (.2008" )عباس، منهما على التشكيل الحضري 

و العمارة الخضراء، التصميم البيئي، أعدة، منها:  مفاهيم دم التصميم العمراني المستدامويستخ
ك من مصادرها ها، حيث  ستهلل اينتمي العمران للبيئة ويكون صد ق   التصميم مع البيئة، وهي تعني أنْ 

هم، وال  خل  حقوق األجيال المستقبلية في تلبية احتياجات ، القدر الذي  حقق البيئة الصحية لقاطنيه
ة لمصممي ومنتجي العمران المهتمين  الحفاظ على بيئ اصميم العمراني المستدام أصبح هدف  فالت ؛لذلك

 (. 2004األرض في الحاضر والمستقبل )عيسى، 

 

لنشاط العمراني هو مجموع األعمال التي تهد  إلى إ جاد أو تعديل أو صيانة البيئة وا
الممول للمشروع، والمصمم،  :متعددة، أهمها سان، وتشترك في هذا النشاط أطرا   المصنعة لإلن

ن، وهذا األطرا  ال  قتصر تقثيرها على مرحلة تصنيع وإنتاج المشروع والناس والمستفيدو  والمقاولون 
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وقد تصل إلى مرحلة هدم المنشقة العمرانية  ،مراحل المشروععمراني بل  متد تقثيرهم إلى جميع ال
 (. 2004وإزالتها )الصالح، 

ئة في وتتم إدارته  قسلوب  ضع البي ،وتتضمن البيئة العمرانية المستدامة: عمران  خطط وينفذ
تعمال مع تقليل تقثيرات ارنشاء واالس ،رداالعتبار، مع األخذ في الحسبان تقليل استهالك الطاقة والموا

وتقليل  ،وتحقيق االنسجام مع الطبيعة، والعمران المستدام  عمل على خفض استهالك الطاقة ،على البيئة
ن من  خلق بيئة عمل صحية وجميلة ومريحة، ويحس ؛األثر البيئي، ويقلل من تكاليف الصيانة، وبالتالي

           ت إنتاجيتهم، ويرفع من قيمة العقارات وعائدات البناء ويرفع من معدال ،صحة المستخدمين

 (.2014)زعرب، 

بواعث تبني مفهوم االستدامة في التخطيط العمراني ال تختلف عن تلك التي أدت  فإنَّ  ؛وهكذا
لتغير  اظر  القتصاد ة واالجتماعية المتداخلة؛ نإلى ظهور وتبني مفهوم التنمية المستدامة  ق عادها البيئية وا

 :هعر   قنَّ من هذا المبادئ   اكيفية، فالعمران المستدام انطالق  االتجاا العالمي من االهتمام  الكمية إلى ال
املة، ق ةتصاد ة واالجتماعية والبيئية  طر ممارسات البناء التي تسعى إلى الجودة المتكاملة االق

 ،لمحدودةسهم في إنقام الموارد المشاريع العمران تدارة المالئمة فاالستخدام المنطقي للموارد الطبيعية وار
 (.2010وتحسين البيئة )القيق،  ،وتقليل استهالك الطاقة

 

واألبنيــة التي يتم تصــــــــــــــميمهــا وإنشــــــــــــــــاؤهــا  غرض الحفــاظ على البيئــة والمجتمع، هي األبنيــة 
لى موارد  مكن عه إالمســـتدامة، التي  ســـتفاد منها في تحويل ما هو ضـــار  البيئة بتدويرا أو إعادة تصـــني

 (.2016استخدامها في إنشاء هذا األبنية المستدامة )كالب، 

 
  مبادئ التصميم العمراني المستدام: 2.3.2

 : إلى المبادئ اآلتية المستدام االستناد العمران تطلب تحقيق ي

ى  مكن ت   ستند التصميم المستدام بدراسة طبيعة المكان ومعاملة البيئة  حذر ةديد حتفهم المكاع:  .1
كفاءة  :مءل ،األمر الذي  ســــــــــــــاعد على اتخام ارجراءات والممارســــــــــــــات العيش فيها دون تدميرها؛

اســــــتخدام مصــــــادر الطاقة في التبريد أو التدفئة أو ارضــــــاءة وغيرها من االســــــتخدامات، وملك من 
ل قدر قخالل استعمال حلول تصميمية تحقق راحة ارنسان الحرارية  قسلوب طبيعي مع استخدام أ

 من الطاقة.
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 ،والطاقة ،والبضـــــــــــــائع ،وملك من خالل تنظيم حركة انســـــــــــــياب الناستنظيم الحياة داخل العمراع:  .2
 والمعلومات.

لبناء، ة المواد، وكفاءة الطاقة، وتقنية امي  عن طريق تقييم الموقع، والطاقات، وسُ تفهم األثر البييي:  .3
عن طريق استخدام المواد المستدامة في البناء والمواد، ويمكن تخفيف األثر السلبي على البيئة 

 ضرار  ارنسان والبيئة.ى يتجنب اروالتشطيب، وإعادة تدويرها حت  
ليد ا قخذ التصميم العمراني المستدام في االعتبار القيم والعادات والتق  جب أنْ تفهم األشخاص:  .4

ة التشكيل مقتصاد ة؛ لتحقق مالءلمستخدمي البيئة المبنية، وتفهم البيئة السكنية واالجتماعية واال
 وتلبية احتياجاتهم. ،العمراني للبيئة المحلية

اصة لى البيئة الطبيعية الخمامج من خالل االستفادة  التعر  إ مكن بناء نالصداقة مع الطبيعة:  .5
 ويستلهم أفكارا التصميمية منها.بدراسة الموقع، 

ة أهمية مشاركة الناس ومعرفة آرائهم في االستدام يرى مصمموالمشاركة في عمليات التصميم:  .6
من  دَّ سواء نفس مستوى المهنة أو أبناء البيئة المحلية أو المستخدمين، وال بُ  ،العملية التصميمية

 .(2014مشاركة أصحاب المهنة في هذا المجال والسكان والمستءمرين )سالمة، 

كافية وإ جاد المساحات الي العمران، اصر الخضراء والمباني فمن عمل تداخل بين العن دَّ كما ال بُ 
 وفيرتق الشوارع وطرق المشاة والدراجات، و وتنسي ،وهذا  شمل المسطحات المائية ،من النسيا األخضر

من خالل التصميم المعماري والعمراني للمباني والميادين والساحات، السكن المالئم الذي يوفر الراحة، 
                 ضمن مسافة المشي المعقولة للسكانوالخدمات فير مناطق العمل والسكن والترفيه وتو 

(Mohammed et al ,2011) . 
:مكن تحديد مستويات التصميم العمراني في أربعة : المستدام  مستويات التصميم العمراني 3.3.2

 ي: اآلت وهي على النحو ،مستويات

تماعية التي تحتوي جميع مكونات : ويمءل الحي الوحدة الجغرافية واالج(Districtمستوى الحي ) -1
 والترفيه. ،واللعب ،والسكن ،البيئة العمرانية، وهي مناطق العمل

 ( يوضح الحي من مستويات التصميم العمراني2-2رقم ) شكل

 
 
 

 

 



 

27 
 

قطع من األرض مخصصة لألراضي العمرانية قد  :ه: ويعر  البلوك  قنَّ (Blockمستوى القطعة ) -2
 وتكون محاطة من جميع جوانبها  شوارع وطرق عامة وةبكة مياا. ،ةتكون مقهولة أو غير مقهول

 ن مستوى القطعة من مستويات التصميم العمراني( يبي   3-2رقم ) شكل

 
 (8 -4مقياس الرسم )

ويقصد  ه المسارات الخاصة  العناصر والمكونات المتحركة في (: Corridorsمستوى الممرات ) -3
وفيما بين وحول المجاورة أو الحي  ،حدودالالمواد والموارد داخل المجاورة، وكذلك عناصر الطاقة و 

 أو المنطقة الحضرية العمرانية.
 

 ( يوضح مستوى الممرات من مستويات التصميم العمراني 4-2رقم ) شكل

 
 (8-4مقياس الرسم )

 

 

 

 

 

 



 

28 
 

قطع ت و : وهذا المستوى  ختص  القسائم التي يتم فرزها من البلوكا(Parcel) مقسم مستوى ال -4
 مى القسائم.أ وحدات أصغر تسكل قطعة أرض قابلة للتطوير تجز   ؛األراضي القابلة للتطوير، وبالتالي

 
 ( يوضح مستوى القسيمة5-2رقم ) شكل

 
 (.2010المصدر: )الفرا، ، ( 8-4مقياس الرسم )

 

 عناصر االستدامة في التصميم العمراني: 4.3.2

البنية  :في، تويات المختلفة للتصميم العمرانيبيقها في المسالتي يتم تطتتمءل عناصر االستدامة، 
وهي  ،المجتمعية، والتكلفة، والنسيا األخضر والحركة، وهي تعد من متطلبات البيئة المعيشية لإلنسان

 ي: على النحو اآلت

م والتي تخد ،تشير البنية المجتمعية إلى الوحدات البنائية في النطاق الحضري البنية المجتمعية:  -1
أو تحافظ على المسافة المعقولة لحركة السكان والمشاة  وتضمن ،العمل والترفيه والتجارة والخدمات

يع عادل للخدمات والمرافق العامة، وضمن مسافة المشي المعقولة، وهي تحمل في مضمونها توز 
عمراني ال وتقوية الطا ع ، ما  حقق أفضل السبل لمعيشة السكان ،وتكامل بين الوظائف المختلفة

للبيئة المشيدة، ومدى وجود الشخصية المتميزة في الطا ع المعماري والعمراني للمباني والميادين 
 والساحات.

 عكس التداخل بين الطبيعة الخضراء والمنشآت البنائية في العمران، فهو  شمل  النسيج األخضر: -2
ذا رق المشاة، وتنبع أهمية هالمناطق الزراعية والمسطحات المائية، وتنسيق الشوارع والحدائق وط

سيا وتعزيز االستقرار النفسي والمعنوي في الن ،النسيا من دورا في رسم الصورة الجمالية للعمران
 والمحافظة على التنوع الحيوي. ،إضافة إلى دورا البيئي بتقليل نسبة التلوث ،االجتماعي

 قوم  الو  ،ة والمعلومات والءقافاتتتمءل أنظمة الحركة في الناس والبضائع والطاقالحركة:  أنظمة -3
ا النظام لم يلتزم هذ فهي الوسيلة األساسية لحفظ الحياة داخل العمران، وإنْ  ،العمران اليوم بدونها
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ع ةبكة م ويمكن تصميم تلك األنظمة قد يلحق أكبر الضرر  العمران، هفإنَّ  ؛ متطلبات االستدامة
 ارات والجداول.حيث الممرات والمسمترا طة من ةوارع خضراء، 

المجتمعات المستدامة هي مجتمعات اقتصاد ة، فاالقتصاد المستدام  كفل توفر الخدمات االقتصاد:  -4
فة من أجل ضمان تحقيق العدالة االجتماعية،  ارضا ؛لجميع السكان لنفس المستوى ونفس التكاليف

يال ما  كفي لراحة األجر يوتوف ،والبحث عن مصادر بديلة ،إلى االهتمام  عدم استنزا  المصادر
 .(Condon, Patrick M, 2003القادمة )

 

خمسة عناصر للتصميم المعماري " " The Rocky Mountain Institueكما حدد معهد روكي ماونتين 
 ي: هي على النحو اآلتو  ،المستدام

إما ما  ةويصبح التصميم المستدام في المقدم  كون ةامال   التخطيط والتصميم ينبغي أنْ الشمول : ف -أ
تكون القرارات األولى في التصـــــميم لها أكبر األثر على كفاءة  ويجب أنْ  قورن  التصـــــميم التقليدي،

، جودة visual quality ، جودة الرؤيةIndoor Air qualityالطاقة وتحقيق جودة الهواء الداخلي 
 noise control ، التحكم في الضوضاءacoustic qualityالصوتيات 

تدامة مباني المسفال  قوم على اتباع منهٍا معيٍن في أسلوب البناء: التصميم المستدامء : أسلوب البنا -ب
ى حت   ،صباغ الطا ع المحلي على مكان تواجد التصميمليس لها الطراز أو األسلوب، ولكن  فضل إ

  عكس الهوية الءقافية للسكان في المركز العمراني.
 من المباني التقليد ة. احيث تكون أقل تعقيد   المستدامةقلة تكلفة المباني التكلفة :  -ت
 ،من الكل اوالذي  عتبر جزء   ،التصميم المتكامل الذي  قخذ في االعتبار كل العناصر المكونة للمبنى -ث

 لنجاح التصميم المستدام. احيوي   اأمر  و 
كفاءة في و  ،حفظ الطاقة في المبانيو تحقيق العمارة الموفرة للطاقة،  رةيد والكفاءة : عن طريقالت -ج

 .(2014)سالمة،  والسباكةاستخدام الطاقة وأنظمة الكهرباء 
 قواعد التنمية العمرانية المستدامة:  5.3.2

 طاقة الرياح، والينابيع الحارة.: الطاقة الشمسية والمائية، و مءلاالعتماد على المصادر المتجددة:  -1
 ،في مفهوم المباني الخضــــــــــراء واألولوية، من خالل اســــــــــتخدام الموارد  ققل قدر ممكنالترشــــــيد:  -2

الكها األثر البيئي األكبر للمباني في مقدار استه ويجب األخذ  االعتبار ترةيد الطاقة،  اعتبار أنَّ 
 للطاقة.

اســـتخدام الموارد ألكبر عدد من المرات من دون صـــر  طاقة كبيرة لتعديلها إعادة تدوير الموارد:  -3
 وتهيئتها لالستخدام المطلوب.
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البيئة   كون التقثير على أنْ  دَّ بُ  طار التنمية العمرانية المســــــتدامة الفي إاهر الطبيعية: حما:ة المظ -4
 .اإ جابي  

تي لها انبعاثات ضـــــارة على صـــــحة من تجنب اســـــتخدام المواد ال دَّ بُ  الالبيية الصـــحية الســـليمة:  -5
 وبالطريقة التي تضمن عدم حدوث آثار سلبية على حياة الناس. ،نسانار

وهما من أســـس وقواعد التنمية العمرانية المســـتدامة، فإما كان التصـــميم الفراغي والجودة: التخطيط  -6
استخدامه  أو أنَّ  ،للمنتا العمراني ليس  الجودة المطلوبة، فهذا  عني عدم استخدام المنتا العمراني

 .(2004)الصالح، ستوى المطلوب سيكون دون الم
 

أربعة مبادئ أساسية للتصميم المستدام )عمارة االستدامة اتفق مجموعة من الباحءين على أن هناك و 
 نحو مستقبل أكءر أمانا( نلخصها في اآلتي:

وملك بتوفير التهوية وارضاءة الطبيعية، مع الراحة الحرارية تحقيق البيية الصحية للمبنى:  (1
ث األثا للفراغات الداخلية للمباني، والحد من االنبعاثات الضارة الصادرة من الخارج أو من

 وبالتالي تحقق زيادة ارنتاجية للمستخدمين.، الداخلي
وملك  استخدام مواد صد قة للبيئة متجددة غير  إمكانية استخدام مواد بناء ذات كفاءة عالية: (2

سامة، وال تضر  البيئة، وتكون مات عمر طويل وفعالة للمبنى، وإمكانية إعادة تدوير 
 مكان، والتقليل من استخدام المواد الغير متجددة.مكوناتها، وتستهلك طاقة أقل قدر ار

وملك  قن  جعل التصميم  حقق استهالك أقل في الطاقة الكلية  الكفاءة في استهساك الطاقة: (3
للمبنى، وتقليل االعتماد على استخدام الطاقة الصناعية كاألنظمة الكهربائية والميكانيكية، 

 وتحقيق الكفاءة في استمراريتها.
وملك  إدارة المخلفات أثناء ارنشــــــــــــــاء كالمواد المســــــــــــــتهلكة والمتبقية جراء  وير المخلفات:إدارة تد

األعمال التنفيذ ة للمباني، واردارة الشـــــــــــاملة للمياا كإعادة االســـــــــــتخدام لها، واالســـــــــــتفادة من مياا 
 ( .2013)الغامدي،  األمطار ما أمكن، وتحقيق خطة عامة لضمان إدارتها

 
 لوصول إلى التصميم المستداماعتبارات ل 6.3.2

ءر كفاءة تكون أك مستدامةهناك مجموعة من االعتبارات الرئيسية في التصميم تساعد في إنتاج مباني 
 عالقتها مع البيئة وتعكس نتائا إ جابية على األرض تتلخص في: إدارة الطاقة والمواد، وإدارة 

 المخلفات.
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منجز بواسطة استعمال األجهزة والمكائن التي الطاقة تعر   قنها الشغل الإدارة الطاقة:  (1
تعمل  استخدام أحد أنواع مصادر الطاقة كالنفط أو الغاز أو الكهرباء أو الخشب لتقد م 

 . األعمال للمجتمعالخدمات الضرورية للحياة وتساعد على سير 
 

 ( يوضح نسب فقداع درجات الحرارة من المباني 6-2شكل رقم )

 .(14-11مقياس الرسم ) (2013رارة من المباني )المصدر الغامدي نسب فقداع درجات الح

 

والمقصود هنا  إدارة الطاقة هو ترةيد االستهالك في الطاقة للمباني وحفظها والسيطرة عليها من 
الفقدان، حيث تهتم  الطاقة الكلية لجميع مراحل التصميم والتنفيذ والتشغيل وصوال إلى مرحلة الهدم 

 . (2010)عطية، وإبراهيم،  تخدامإعادة االسأو ارزالة أو 
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 ومن عوامل تحقيق األداء األفضل في استهساك الطاقة في التصميم:
 االستفادة من الطاقة الشمسية السالبة -أ

وهي الطريقة التي  ستخدم فيها التصميم المعماري والعناصر المعمارية المختلفة للوصول إلى الراحة 
لمبنى وتحقيق تكيف المبنى مع بيئته المحيطة وتعتمد على قدرة المصمم على الحرارية لإلنسان داخل ا

التصميم  استخدام عناصرا المعمارية المختلفة وهي دائما  تعتمد على تصميم العناصر االتية : ) الفكرة 
، ةكل الكتلة وتوجيهها ، القطاع ، الغال  الجوي ، المفردات المعمارية ، تصميم الموقع العام  –
 ( .  2012لمحيطة للمبنى (  ) مشتهى ، لبيئة الخارجية اا

 ستعماالتاالويعد استخدام الطاقة الشمسية كما هي لالستفادة منها في تبريد وتهوية المباني من أهم 
التقليد ة في استهالك الطاقة الشمسية السالبة، وتعتبر أحد أنواع المنظومات التي ةاع استخدامها في 

ير الظالل ويمكن توف ألةعة المباةرة للفراغ المطلوب ورفع درجة حرارته، بواسطة ا التدفئة المباةرة
ة عند عدم الحاجة إلى الناتجة عن المباني المجاورة خالل فترة النهار أو استخدام المظالت الخارجي

 .أةعة الشمس

 بة الطاقة الشمسية السال( يوضح استغسال التصميم في شكل وتوجيه عناصر المبنى لساستفادة من 2-7شكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

استغالل التصميم في ةكل وتوجيه عناصر المبنى لالستفادة من الطاقة الشمسية السالبة 
 (11-8مقياس الرسم ) (2013)المصدر الغامدي 
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 االستفادة من مصادر الطاقة المتجددة باستخدام األنظمة الشمسية الموجبة -ب

اقة حرارية ثم تحويل الطاقة الحرارية من خالل استخدامها يعر  أنه تحويل الطاقة الشمسية إلى طو 
في توليد تيار من البخار الستخدامه في تدوير مجموعة من التوربينات لتوليد الطاقة الكهربائية ، 
وتكلفة انتاج الكهرباء بهذا األسلوب منخفضة وكفاءة االستخدام مرتفعة ، كما  مكن استخدام هذا 

في النظم المتكاملة ، حيث تقوم هذا النظم بتجميع االةعاع الشمسي األسلوب مع طاقات أخرى 
                   وتركيزا على نقطة محددة  حيث يتم تحويله إلى طاقة حرارية ثم إلى طاقة كهربائية  

 ( .   2012) مشتهى ، 

 ( يوضح خال ا ةمسية كهروضوئية2-8ةكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 (.12-8مقياس الرسم ) (2013دي،خال ا ةمسية كهروضوئية )الغام
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 في االتي :  الخال ا الشمسية في المباني كطاقة بديلة ويمكننا أن نلخص استخدامات 

منظومة استخدام الخال ا الشمسية في المباني كطاقة بديلة )المصدر منشور في         
) com/en/t6215.htmluni.-http://eng 

 ستخدام الخال ا الشمسية في المباني السكنية في ألمانيا:( يوضح ا2-9والشكل رقم )

 

 

 

 

 

) world.de/dw/article/0,,5282691,00.html-http://www.dw(  (11-6مقياس الرسم.) 

ومن اعتبارات الوصول إلى تصميم مستدام رنتاج مباني مستدامة هو تحقيق الترةيد لمواد: إدارة ا (2
في المواد المستخدمة وملك  استخدام مواد مناسبة مات تقثير بيئي جيد على البيئة، وإمكانية إعادة 

 (.2010)عطية، وإبراهيم، در المنتجة للمواد ومدى تطويرهااستخدامها، وملك  عتمد على المصا

استخدامات الطاقة 
الشمسية في 

المباني

استخدامات حرارية

تسخين المياه

تحقيق بيئة

نصحية للمستخدمي تدفئة وتبريد

تحلية المياه

المالحة

إنتاج طاقة 
كهربائية

إضاءة ومصدر

ألعمال الكهربائية

ى تقليل االعتماد عل
الطاقة التقليدية

http://eng-uni.com/en/t6215.html
http://www.dw-world.de/dw/article/0,,5282691,00.html
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ينتا دائما  أثناء تنفيذ وإنشاء المباني مخلفات وبقا ا وكميات من المواد إدارة المخلفات اإلنشائية:  (3
لى ع المستخدمة، وقد تطورت عمليات التخلص منها لتشمل إعادة االستخدام والتدوير للحفاظ

 .البيئة من التلوث
مر المصمم  ستءالنفا ات  حيث  من ويرى الباحث أنه مع تطور التكنولوجيا تطور مفهوم التخلص

إعادة استخدام المواد في   ض من المخلفات، ويتم ملك من خاللارمكانيات المتاحة  غرض التخفي
التصميم، وتنظيم العمل رعادة تدوير المخلفات أثناء التشغيل للمبنى، كتوفير أماكن في التصميم 

 للفصل بين المخلفات.

 تحقيق معايير االستدامة للمباني:يوضح أنظمة  (10.2والشكل رقم )

 (.2011المصدر ) الصباغ، 
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 مكن تطبيق هذا النمومج المراعي لمعايير االستدامة في المباني المعاد اعمارها ويرى الباحث أنه 
المكونة من أكءر من طابق، مما يؤدي الى خلق بيئة مريحة للمواطنين ومعززة لصمودهم في المناطق 

 ية مءال  موضع الدراسة.الحدود ة فحي الشجاع

 

 : في فلسطينسسات التخطيط العمراني التحد:ات والمعوقات التي تواجه مؤ  7.3.2

وهي تلك التي ورثتها السلطة والهيئات التخطيطية الفلسطينية عن اردارات وسلطات الحكم 
 ،ن الماضيينيوالقرن العشر  السا قة التي توالم على فلسطين في النصف الءاني من القرن التاسع عشر

 إلى:  اب معيار اردارة والمعوقات زمني  يمكن تقسيم التحد ات حسو 

 
والذي  ،م1936لسنة  28 عتبر قانون تنظيم المدن رقم م: 1948االنتداب البريطاني قبل عام  فترة -1

ا مَ لِ  ؛ينقوانين التنظيم والتخطيط العمراني في فلسط أهمَ لمندوب السامي البريطاني لفلسطين، ه اسنَّ 
تمءل أداة للتحكم والسيطرة على العمران في  ، حتويه من أنظمة واةتراطات تنظيمية وتخطيطية

 المدن الفلسطينية، وينبءق عنه مجموعة من األنظمة: 
ويتحدث عن اةتراطات ومحددات البناء في م، 1938في مدينة غزة القد مة لسنة نظام األبنية  -أ

 والحر  والصناعات الخطيرة. ،سموح استعمالهامواد البناء الم، مءل: البلدة القد مة
نشاءات التي تتطلب م: ويشمل تعريفات  الرخصة وار1941نظام رخص تنظيم المدن لسنة  -ب

 وطلبات وةروط الحصول على الرخصة.  ،الحصول على رخصة بناء
دت عم اردارة المصرية التشريعات التنظيمية التي أ تبن   م:1967 -1948اإلدارة المصرية  فترة -2

 ، من أهمها: عدة قوانين جديدة ، وأضافممن قبل االنتداب البريطاني
  نارة الكهربائية  مدينة غزة.،  شقن مشروع ار1955لسنة  354رقم أمر 
 م1961وتنظيم المدن المركزية لسنة  ،قرار مدير الشؤون البلد ة والقروية ورئيس لجنة األبنية، 

 واالرتدادات في منطقة تنظيم مدينة غزة.  شقن تضيق مناطق ومساحات قسائم البناء
  شقن النظام المالي للمقاوالت والمناقصات والمشتريات الخاصة  ،م1965لسنة  10قانون رقم 

  المجالس البلد ة.
: تميزت فترة االحتالل البغيضة لقطاع غزة  السيطرة على م1994–1967االحتسال اإلسرائيلي  -3

االحتالل  تبنى فقد ،وتعطيل مشاريع التنمية ،ارسرائيليةمزيد من األراضي لبناء المستوطنات 
ارسرائيلي القوانين البريطانية، وخاصة قانون تحويل األراضي األميرية حسب نظام األراضي 
العءماني إلى أراضي دولة، وأعدت سلطات االحتالل  موجب القوانين البريطانية مشاريع هيكلية 
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 ةى مع سياسة االحتالل االستيطانية، وكانم هذا المشاريعاموالتي تت ،لبعض المدن في قطاع غزة
 (.2006وغير قابلة للتنفيذ )الكحلوت، في الغالب ال تلبي حاجات السكان، 

بناء  على اتفاق أوسلو )غزة م، 1994دوم السلطة الفلسطينية عام  عد ق:  فترة السلطة الفلسطينية  -4
ت ا، وقفم عقبة أمام إمكاننية تحد ات متعددة(، واجهم مؤسسات التخطيط الفلسطييحا أوال  أر 

 : ةدها في التحد ات والمعوقات اآلتيوالتي  مكن تحدي ،التخطيط وتلبية احتياجات السكان
ة االنتشار وإعاد ،: ترتبط هذا التحد ات  التقسيمات اردارية واألمنيةتحد:ات ومعوقات سياسية -أ

بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وعدم استقرار افي وما نتا عنها من عدم تواصل جغر راحل، على م
 وعدم السيادة الكاملة على األرض.الوضع السياسي، 

 رسها  السياسات وارجراءات التي  ما: ترتبط هذا التحد ات والمعوقات تحد:ات ومعوقات جغرافية -ب
 شكل  بيةالضفة الغر   شكل عام و االحتالل ارسرائيلي وما زال  فرضه على األرض الفلسطينية

 .خاص 
: على الرغم من الجهود المبذولة والمحاوالت المتعددة تحد:ات ومعوقات تنظيمية ومؤسساتية -ت

ؤسسات من وزارات وبلد ات ودوائر رسمية وم ،التي تقوم بها مؤسسات وهيئات التخطيط الفلسطينية
مات استخدارعداد مخططات هيكلية وإقليمية تنظم التطور العمراني و  ،القطاع األهلي والخاص

كل من مشا زالم تعاني عملية التخطيط والتنظيم ال إال أنَّ  ،األراضي المختلفة للتجمعات السكانية
 ي: كءيرة، ويمكن تحديدها في اآلت

  سياسات التخطيط على المستويات الوطنية وارقليمية والمحلية.  غياب 
 لتخطيط.عدم وضوح المسؤوليات وتداخل الصالحيات بين الجهات المعنية  ا 
 .غياب التنسيق والتعاون بين المؤسسات المعنية  التخطيط 
 عداد المخططات وتنفيذها نين والتشريعات التي تحكم عملية إ مة األنظمة والقواعدم مالء

 ومتا عتها. 
 .عدم تلبية المخططات احتياجات السكان وتعارضها في معظم األحيان مع المصالح الخاصة 
 ي ومسحها وتحديد ملكيتها.غياب عمليات تسوية األراض 
 ذها.والمراقبة على تنفي ،ضعف المشاركة الشعبية في المساهمة والمشاركة في إعداد المخططات 
 .قلة التمويل الالزم رعداد المخططات وتنفيذها 
 ( .  2005) عبد الحميد ،  ضعف دور القطاع الخاص 

ت الفلسطينية عالقة متبادلة لمخيماأوجدت اتحد:ات ومعوقات خاصة بالمخيمات الفلسطينية:  -ث
وتقثيرات ناجمة عن وجود عدد من مخيمات الالجئين )التي نشقت  فعل التهجير القسري للشعب 

 م( داخل أو على أطرا 1967والنزوح عقب عدوان عام  ،م1948الفلسطيني  عد حرب عام 
اني ومحدود ة هذا المخيمات تعاني من االكتظاظ السك نَّ المدن والتجمعات السكانية، حيث إ
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األرض والمساحة، وغياب الخدمات والمرافق الحياتية والضرورية، وعشوائية التطور في ظل غياب 
 (.2014التخطيط العمراني )زعرب ،

 أبرز المخالفات في قطاع غزة وتأثيرها على البيية العمرانية:  8.3.2

وارتفاع الضــغط على عة، ، والكءافة الســكانية المرتف(2كم365ميز قطاع غزة  صــغر مســاحته )يت
ارتفاع النمو الســكاني وصــغر مســاحة القطاع زيادة عدد الســكان نتيجة  وحدة المســاحة، وهذا يرجع إلى

ن وهشـــــاةـــــة الوضـــــع البيئي القائم م ،وندرة األراضـــــي المتوفرة للتنمية العمرانية من جهة ثانية ،من جهة
حتياجات التطور الحضــــري المســــتقبلي والحاجة مما  جعل من األهمية  مكان الموازنة بين ا ؛جهة ثالءة

إلى الحفاظ على المصــــــــــــادر الطبيعية المتاحة وحمايتها، مع ضــــــــــــرورة إ قاء احتياطي من األراضــــــــــــي 
ادر المحافظة على المصــلألجيال القادمة، ويعد التخطيط المســتدام رعادة التوازن بين النمو الحضــري و 

حيــث  قــل قيمــة منالعمرانيــة والصــــــــــــــنــاعيــة إلى المنــاطق األ ( بتوجيــه كــل من التنميــةالطبيعيــة )البيئيــة
 (.2010)القيق،  المصادر الطبيعية

 
 ي: خالفات التنظيمية على النحو اآلتويمكن تحديد أشكال الم

 مخالفات  سبب عدم وجود رخصة بناء.  .1
 اء.ناعتمادها من البلد ة ورخصة الب مخالفات لعدم االلتزام  شروط الرخصة والخرائط التي تم   .2

 ومن أبرز هذه المخالفات: 

 االعتداء على خطوط تنظيم الشوارع. -أ
 عدم االلتزام  االرتدادات األمامية والجانبية. -ب
 تعدي مداخل المباني على األرصفة. -ت
 .االمالحق عن الحد المسموح  ه نظام  زيادة مساحة البناء في الموقع و  -ث
 بدون ترخيص. والترميمالبناء  -ج
 لى ترخيص لزيادة عدد الطوابق أو األدوار.بناء أدوار دون الحصول ع -ح
 عدم تجديد رخصة البناء. -خ
 استخدام المبنى لغير ما خصص له. -د
 عدم إزالة األبنية الخربة أو اآليلة للسقوط. -م
لقائها في أراضي الغير أو األماكن العامة، أو نقل األتربة ة مخلفات البناء أو الترميم، أو إعدم إزال -ر

 لذلك.من غير األماكن المخصصة 
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 اا أو إزعاج  ، أو  سبب خطر  استخدام الطرق والساحات العامة  ما يتعارض مع تعليمات البلد ة -ز
 (.2009للجمهور )الشرفا وآخرون، 

 والصور التالية توضح  عض أةكال هذا المخالفات على أرض الواقع : 

 

 : تعدي المبنى على األرصفة  (2-12)الشكل رقم      : المبنى متعدي على خط تنظيم الشارع (2-11الشكل رقم )

مصنع رخام( )المبنى : استعمال ( 2-13الشكل رقم )
 .لساستعمال السكني للمنطقة  مخالف 

 

للتقكد  ؛عمتا عة تنفيذ المشرو  ولكن  ، قتصر دور البلد ات  الموافقة واعتماد رخص البناء ال  جب أنْ 
 تقكد من أنَّ وال ،وملك من خالل المتا عة ؛عمران المستدامللمعايير التصميمية لل التنفيَذ مطابق   من أنَّ 
 .حة واالرتدادات وفق ةروط الترخيصالمسا

 : البناء آيل للسقوط( 2-14الشكل رقم )
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 لمبحث الثالث: المناطق المنكوبة وآليات إعادة اإلعمارا 4.2
تي وال ،وفيما يلي تفصيل الحروب الثساثة األخيرة على قطاع غزة :الحروب على قطاع غزة 1.4.2

في تدمير قطاع غزة على جميع المستويات، وهو ما :ستدعي البحث في سبل  كاع لها األثر الكبير
 :اإلعمار

   م 2009يناير  21ى م حت  2008د سمبر  27في الفترة بين م: 2009-2008عدواع عام  -1
كرية في التوازن والتكافؤ في القدرات العس للتفاوت  اونظر   ،على قطاع غزة ي سرائيلكان العدوان ار

كارثية  كانم نتائا العدوانطينية في القطاع، صــــــــهيوني والفصــــــــائل والحركات الفلســــــــبين الجيش ال
ها ا، واستشهد خاللا مفرط  ا استخدام  رائيل أحدث الذخائر المحرمة دولي  حيث استخدمم إس ،ومروعة
من جميع فئات المجتمع، كما خلفم العديد من موي ارعاقات  اجريح   5450ا وةــــــــــــــهيد   1417
عن تـــدمير آال  المنـــازل واألحيـــاء الســــــــــــــكنيـــة، والمراكز الحكوميـــة والمـــدارس  ، فضــــــــــــــال  الـــدائمـــة

وقد اعتمدت إســـرائيل في  ومؤســـســـات حكومية ودولية، ومبانٍ لعبادة من مســـاجد ا ودور ،والجامعات
من ةـــــــقنها عدم  ،على كل أســـــــاليب القتل دون مراعاة قواعد وأحكام القانون الدولي ارنســـــــاني ملك 

بلغ يث حزل الســكنية، والتجمعات المدنية، ودور العبادة، ومعاهد التعليم، والمنا اســتهدا  المدنيين،
 (.2009)غولدستون،  منزال   4036عدد المنازل المدمرة  شكل كامل 

 14بتاريخ ا على القطاع، شـــــــــــــن عدوان ا جديد  يل االحتالل ارســـــــــــــرائيلي عاد م: 2012عدواع عام  -2
، وأســـــفر عن اســـــتشـــــهاد لذي اســـــتمر لمدة ثمانية أ امم، وا2012نوفمبر  21م حتى 2012نوفمبر 

مناحي الحياة على مدار  جميعالعدوان إلى ةلل كامل في  ، وقد أدىوإصا ة المئاتا، مواطن   177
الحركة االقتصـــــاد ة في قطاع غزة،  ارضـــــافة   ةـــــلدوان، وأدى العدوان إلى األ ام الءمانية من الع

)معهد أ حاث الســــــــــــياســــــــــــات  جزئي  شــــــــــــكل منزال   8000و ، شــــــــــــكل كاملمنزال   298إلى تدمير 
 م(.2014االقتصاد ة، 

م، 2014أغسطس  26م حتى 2014يوليو  8بتاريخ  جاء العدوان الءالثم: 2014عدواع عام  -3
كونات م ، أدت إلى تدمير ةديد لجميعحيث قام الجيش الصهيوني  عمليات جوية وبرية وبحرية

والمباني  ،والبنية التحتية ،مير واسع للمباني السكنيةالبيئة الحضارية، من خالل استهدا  وتد
 من خالل تدمير المنشآت الصناعية، وكل ما من ةقنه أنْ  ،وضرب االقتصاد الفلسطيني ،الحكومية

م نتيجة  قكملها إلى ركاعي، كما تحولم مناطق على مواصلة الحياة  شكل طبي مجتمع ضعف قدرة ال
 نحولمنازل المدمرة  شكل كلي وبلدة خزاعة، وبلغ عدد اة، : حي الشجاعيمءل ،الدمار الشامل 

 م(.2014)معهد أ حاث السياسات االقتصاد ة،  منزال   9000
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 الثساث على قطاع غزة في مجال العمراع والمنشآت:  االعتداءاتآثار  2.4.2

مر العدوان م واســـت2008كما مكر ســـا قا  أن إســـرائيل ةـــنم عدوانها األول على القطاع في نها ة العام 
م وةــهدت هدوء  نســبيا  وتخفيفا  جزئيا  للحصــار  2012م حتى 2010قرا ة الشــهر ، ثم جاءت الســنوات 

م ، ولكن إســــــــــــــرائيل عادت 2009 –م 2008، مما مكن أهل القطاع من البدء  إزالة مخلفات عدوان 
م على 2014دوان جاء عم اســــــــــــتمر ثمانية أ ام ، و 2012لتشــــــــــــن عدوانا  جديدا  على القطاع في العام 

فاقم األزمة التي  مر بها القطاع، إلى جانب الخســـــــــــــــائر التي لحقم  البنية التحتية، حيث قطاع غزة لي
ا آال  منزل تدمير   9تدمير أكءر من  ه تمَّ إلى أنَّ  ا،يوم   51ير التقديرات لنتائا العدوان الذي اســــتمر  تشــــ

 كـــــــــنـــــــــيـــــــــةيـــــــــر كـــــــــامـــــــــل لـــــــــعـــــــــدد مـــــــــن األبـــــــــراج الســـــــــــــــــــــــ، إضـــــــــــــــــــــــافـــــــــة إلـــــــــى تـــــــــدمـــــــــكـــــــــامـــــــــال  
 (.2014)معهد أ حاث السياسات االقتصاد ة، 

ن قيمة األضرار الناجمة عن االعتداءات الصهيونية في الحروب الءالث ( يبي ِ 1.2والجدول رقم )
 على قطاع غزة.

 (: 1.2جدول رقم )
 (دوالر روب الثساث على قطاع غزة )مليوع قيمة األضرار الناجمة عن االعتداءات الصهيونية في الح يوضح

 بتصرف( 2016)المصدر: حلس، 
  

 التكلفة العدد التكلفة العدد التكلفة العدد إجمالي التكلفة 2014 2012 2008 -2009 المنشأة
منازل مدمرة  شكل 

 889.5 675 9000 14.5 298 200 4100 كامل

منازل مدمرة  شكل 
 753.2 629 47000 42.2 8000 82 17000 جزئي

البنية التحتية )صر  
 162.4 80 - 76 - 6.4 - طرق  –صحي 

 126 69 202 4 50 53 25 المدارس )جزئي، كلي(
 227.1 40 20 130 _ 57.1 53 مقرات حكومية

مشاريع حيوية )جسور 
 6.6 _ _ 1.6 - 5 - محطات بنزين –

منشآت اقتصاد ة 
 –زراعية  )أراضٍ 

وورش  -منشآت مدنية
 ومصانع -عمل

- 109 _ 333 _ 498 940 

 3104.8 1991 56222 601.3 8348 600.5 21100 المجموع 
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 (: 2.2)جدول رقم 
 م 2014ي لحقت بالمنازل في عدواع حجم األضرار الت يوضح

 الفية /

 نوع الضرر 

 كلي

 

غير جزئي / 
 صالح للسكن

 

 
جزئي 
 بالغ

 

جزئي 
 المجموع طفيف

 المجموع العدد العدد العدد العدد

 31000 24500 2000 1500 3000 مواطن 

 139000 123000 3700 5300 7000 الجيين

 170000 147500 5700 6800 10000 اإلجمالي

 م(.2015م 2014وزارة األشغال واإلسكاع، تقرير عن حجم األضرار التي لحقت بالمنازل عام ) :المصدر

 
 : غزة(عمارها )حي الشجاعية بمدينة منكوبة والمعاد إالمناطق ال 3.4.2

مين: وينقسم إلى قس ،من أكبر أحياء مدينة غزة، ويقع إلى الشرق من المدينة ي الشجاعيةُ عد ح
ي ني خالل عهد األيوبيين، وينسب فجديدة(، بُ لالشجاعية الجنوبية )التركمان(، والشجاعية الشمالية )ا

ة نالذي استشهد في إحدى المعارك بين األيوبيين والصليبيين س ،تسميته إلى ةجاع الدين عءمان الكردي
 نسمة. 100.000م، ويسكن في هذا الحي حوالي  1239

ائي نذار  شكل عشو المدفعية ارسرائيلية بدون سابق إم قصفم  2014يوليو  20منذ فجر األحد 
ومئات  اةهيد   70حي الشجاعية ةرق غزة، ومنعم دخول سيارات ارسعا ، حيث سقط أكءر من 

راءها للمناطق الشرقية للحي مخلفة و  ية ارسرائيليةالجرحى من المدنيين، في حين توغلم القوات البر 
 (.http/ar.wikipedia.org/wik, 11.1.2019) اا كبير  دمار  

جراء العدوان ارسرائيلي الغاةم، حيث ارتكبم فيه العديد من المجازر  وهو أكءر األحياء تضرر ا
لمبدئي الذي قامم  ه ا للحصــــــــــــر اوفق   رت مئات البيوت على رؤوس أصــــــــــــحابها،ودم ، حق المواطنين

( وحدة 1500ا في الحي )فقد بلغ عدد الوحدات الســـــكنية المدمرة كلي   ،وزارة األةـــــغال العامة وارســـــكان
لى إ ةضاف، إصحابها، ولم تعد صالحة ريواء أ( وحدة تضررت  شكل بليغ1500لى )، إضافة إسكنية

 ،ارة األةــغال العامة وارســكان)وز   شــكل متوســط وطفيف ( وحدة ســكنية تضــررت جزئي ا3000لي )حوا
2015  .) 
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فة لتكلوا ،عدد المساكن المدمرة  شكل كلي وجزئي في حي الشجاعية (3.2ويظهر الجدول رقم )
  ارجمالية رعادة ارعمار.

  (:3.2جدول رقم  )
 ن أعداد الوحدات السكنية المدمرة في حي الشجاعية ومتوسط التكلفةيبي   

 الموازنة التقديرية:

 :؛ وملك على النحو اآلتيدوالر أمريكي مليون  132.1  حواليدر التكلفة ارجمالية لهذا المشروع تق

عدد الوحدات  البند م.
 السكنية

متوسط التكلفة 
 بالدوالر التكلفة  بالدوالر 

 90,000,000 60,000 وحدة سكنية 1500 هدم كلي  .1
 25,500,000 17,000 وحدة سكنية 1500 هدم جزئي بالغ  .2
 9,000,000 3,000 وحدة سكنية 3000 ضرر جزئي متوسط وطفيف  .3
 7,600,000   أضرار البنية التحتية  .4
 132,100,000 اإلجمالي وحدة سكنية 6000 جمالي عدد الوحداتإ 

 م(.2015المصدر: )وزارة األشغال العامة واإلسكاع، 

 م: 2014صيف عام اء العدواع وتظهر الصور اآلتية حجم الدمار في حي الشجاعية جر  

 (                                 7-9، مقياس الرسم م  2015المصدر : ) وزارة األشغال العامة واإلسكاع ، 
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حجم الدمار في منطقة الشجاعية بعد الصادرة عن األمم المتحدة صور األقمار االصطناعية وتظهر 
تقرير ) لتي تعرضت للتدمير الكلي والجزئي، حيث تم تفصيل جميع المباني والفعاليات ام2014عدواع 

 :(2014األمم المتحدة 

 :مفتاح الخريطة

 

 
 

 األضرار

الدمار في المستشفيات ومحطة توليد 

 الكهرباء 

 مستشفيات

 عيادات

 مساجد

  كليات جامعية

 فنادق

 بنايات عامة 
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 (2014)المصدر: تقرير األمم المتحدة 



 

46 
 

 (2014)المصدر: تقرير األمم المتحدة  
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 المبادئ الواجب اتباعها عند إعمار المناطق المدمرة:  4.4.2

ط كل حيوتوفير األماكن العامة كحق للجماعة وكحاجة ملحة في م ،تحسين نوعية الفراغات العامة -1
 األسر  فارق مستوياتها.

 الموازنة بين حركة سير المركبات وحاجة المشاة. -2
 توفير إمكانية الحصول على ارضاءة الكافية والتهوية الطبيعية في وحدات السكن الخاصة. -3
 قف السيارات التا عة للقطاعات  مختلف أنواعها.اتوفير مساحات كافية لمو  -4
ة االستخدام في التخطيط، لتصبح إمكانية التعامل مع المخطط االعتماد على مقاربات  سيطة وسهل -5

 سهلة وبسيطة.
ا  سبل ي التي سيتم إعمارهتتصف المبان أنْ  دَّ توفير سبل الراحة والحاجات األساسية، حيث ال بُ  -6

 (.2011، الطاهرستيعاب متطلبات العصر الحديث )واالراحة 

 : الجهود المبذولة إلعادة االعمار 5.4.2

 القاهرة إلعادة إعمار قطاع غزة: مؤتمر 

م، انعقد في العاصمة المصرية القاهرة مؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة، 2014أكتوبر  12بتاريخ 
منظمة إقليمية ودولية؛ وملك  20دولة، و 50برعا ة مصرية نرويجية، وةارك في المؤتمر أكءر من 

إلى  ا  شقن إعادة تقهيل قطاع غزة، إضافةبهد  تعزيز قدرة الحكومة الفلسطينية في تحمل مسؤولياته
 5.4توفير الدعم المالي الخاص  إعادة إعمار القطاع، وقد تعهدت الدول المانحة خالل المؤتمر بتقد م 

مليار دوالر، ُخصص نصفها لجهود إعادة إعمار القطاع، وقد ربطم رئاسة المؤتمر تقد م الدعم المالي 
ة الوفاق الوطني سيطرتها على القطاع، وأال  جري استخدام الدولي بءالث ةروط، هي:  سط حكوم

المساعدات في أغراض غير مخصصة لها، والعمل على فتح المعابر الحدود ة بين إسرائيل وقطاع غزة 
 (. 2016)حلس، 

 جهود وزارة األشغال العامة واإلسكاع في عملية االعمار : 

ظة األولى رعالن وقف إطالق النار في أعمالها ،  اةرت وزارة األةغال العامة وارسكان ومنذ اللح
وبصفتها المؤسسة الحكومية التي  قع على كاهلها الجزء األكبر من عملية إعادة االعمار ،  ادرت إلى 
تشكيل لجنة طوارئ للتعامل مع الكارثة التي لحقم  غزة والتحضير لمرحلة إعادة االعمار ، وقد تم تخديد 

 ارة خالل فترة الطوارئ ، وكانم على النحو التالي : المحاور الرئيسية للوز 

 حصر الخسائر واألضرار التي لحقم  المنشآت العامة والخاصة وةبكات الطرق الرئيسية . -1
 تقييم المباني التي تشكل خطرا  على حياة السكان والنظر في حالتها االنشائية . -2
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مكانية المباني التي تم ارقرار  عدم إ تدعيم المباني التي تحتاج إلى تدعيم إنشائي وإكمال هدم -3
 إصالحها .

 مساعدة المؤسسات المختلفة من خالل تزويدها  الدعم الفني خاصة  اآلليات والمعدات . -4
ت إعداد الخطط والتقارير والتواصل مع كافة الجهات مات العالقة من خالل االجتماعا -5

 ( .  2015،  التشاورية وورش العمل ) وزارة األةغال العامة وارسكان

وملك  ،م2014( حجم التعهدات الدولية رعادة إعمار قطاع غزة عقب حرب 4.2ويظهر جدول رقم )
 حسب مؤتمر القاهرة.

  (:4.2جدول رقم )
 م2014حجم التعهدات الدولية إلعادة إعمار قطاع غزة عقب حرب يوضح 

 \ حجم التعهد الدولة
 مليوع دوالر

 \التعهد حجم الدولة
 رمليوع دوال 

 \ حجم التعهد الدولة
 مليوع دوالر

 83.5 استراليا 50.66 فرنسا 0.05 رومانيا
 8.80 النمسا 63.32 ألمانيا 10.00 روسيا

 6.50 البحرين 1.27 اليونان 500.00 السعود ة
 7.92 بلجيكا 0.16 هنغاريا 0.05 صربيا

 5.00 البرازيل 4.00 الهند 0.10 سنغافورة
 0.06 بلغاريا 1.00 يااندونيس 0.05 سلوفاكيا
 14.66 كندا 3.17 ايرلندا 0.19 سلوفينيا

 0.25 ةيلي 62.90 إ طاليا 1.00 ةمال أفريقيا
 1.60 الصين 200.00 اليا ان 12.00 كوريا الجنوبية

 1.24 كرواتيا 200.00 الكويم 45.59 أسبانيا
 3.75 جمهورية التشيك 37.72 لوكسمبورغ 20.00 السودان
 186.17 الدنمارك 1.45 ماليزيا 410.00 السويد
 1.27 استونيا 1.10 المكسيك 130.00 سويسرا
 70.00 البنك األوروبي لالستءمار 362.44 النرويا 227.9715 هولندا
 348.28 االتحاد األوروبي 0.10 بولندا 200.00 تركيا

 29.57 فنلندا 1000.00 قطر 32.16 بريطانيا
 0.03 البرتغال 61.40 الجزائر 62.00 البنك الدولي

 414.00 الوال ات المتحدة األمريكية 2.14 أرجنتينيا 200.00 ماراتار
مليوع دوالر 5086.592إجمالي التعهدات =   

 (.2015عمار، ية والمساءلة في إعادة اإلبيية النزاهة والشفاف )تقريرالمصدر: 
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 ولة عن إعادة اإلعمار في قطاع غزة: الجهات المسؤ  6.4.2

 ل ارسرائيلياالحتاللقد ورثم السلطة الفلسطينية بنى تحتية ةبه مدمرة نتيجة ات الحكومية: الجه -1
 سبب  ؛حيث ال زالم تعاني من تدهور خطير ،م1967في األراضي المحتلة منذ عام  المتعاقب

ة يإم تكاد خدمات البنية التحتية تنعدم في  عض التجمعات السكانتداءات المتكررة على القطاع، االع
ا كم   دمات البنية التحتية المتوفرةفي القطاع، كما  عاني القطاع من نقص حاد وخطير في مستوى خ

ويعود ملك  شكل أساسي لعدم قيام سلطات االحتالل بتحسين هذا المستوى على مدار عقود  ا،ونوع  
 (.2011وسنوات االحتالل المتعاقبة )المنسي، 

 مار في اآلتي: ات الفلسطينية رعادة ارعالحكوم وتمءلم أهم الخطط التي وضعتها

لمقدمة األموال ا لالستفادة من ؛إعداد برناما زمني لمواجهة التحد ات واالحتياجات السكنية للقطاع -1
 وتوجيهها  طريقة صحيحة.لعملية ارعمار، 

وفير من خالل ت ،عمارالمجتمعية للمشاركة في عمليات ارتحفيز المؤسسات الدولية والمؤسسات  -2
 األراضي المخصصة لذلك الشقن.

 من خاللها استيعاب تممشروع مدينة حمد السكنية، حيث  :مءل ،إنشاء المدن السكنية الجديدة  -3
 .المتضررة من االعتداءات االسرائيلية العديد من األسر

قامم وزارة األةغال العامة وارسكان  البدء بتخطيط األراضي الحكومية الخالية كمشاريع إسكان أو  -4
ية في مناطق سكان، وتخصيص األراضي للمشاريع ارلتجنب التعدي عليها من قبل المواطنين ؛إفراز

  .وملك للتخفيف من حدة مشكلة أزمة السكن ؛المحررات
عشر د تؤول ملكيتها للمواطن  ع ،للمواطنين ضمن مشاريع ارسكان بءمن ميسر توفير قطع أراضٍ  -5

 .(2014سنوات )النمرة، 
 

ا: هحيث تعر  األمم المتحدة هذا المنظمات  قن ِ مع المدني والمؤسسات الدولية: منظمات المجت -2
تهتم بتقد م خدماتها للجماعات واألفراد، وتحسين أوضاع الفئات التي "منظمات لها رؤية محددة، 

تتجاوزها التوجهات ارنمائية، كما يتحدد عملها في ميادين المشاريع ارنمائية والطوارئ وإعادة 
 "رادوالدفاع عن الحقوق ارنسانية واالقتصاد ة واالجتماعية لألف ،هيل، وكذلك تهتم بءقافة المجتمعالتق

 (.2013وأبو ةمالة،  ؛)الشوبكي
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 مصادر تمويل المساكن المهدومة: 7.4.2

  :دول مجلس التعاوع الخليجي )البنك اإلسسامي للتنمية( -1

ق بترتيبات إطالنك ارســــــــــــــالمي للتنمية ليجي عبر الببرناما دول مجلس التعاون الخ اةــــــــــــــر 
من القطاعات الصــــــــناعية  ا( مصــــــــنع  252بات إعادة إعمار وتشــــــــغيل )اســــــــتهد  تلبية متطل ،مشــــــــروع

من خالل مؤســـــــســـــــة قطر  ،مليون دوالر 6.5وملك  قيمة  ،م على غزة2014المتضـــــــررة نتيجة عدوان 
 الخيرية.

 : (األونرواوكالة الغوث وتشغيل الساجيين ) -2

مويل ها حصلم على تأنَّ ا في قطاع السيد بوةاك، الة الغوث على لسان مدير عملياتهأعلنم وك
 دمرت أثناء العدوان منزال   9000وملك من أصل ما يزيد عن ا،  من البيوت المدمرة كلي  منزال   2000لبناء 

ر ألسر مليون دوال 134.69على قطاع غزة، حيث قامم األونروا بتوزيع مساعدات مالية  قيمة  األخير
 الالجئين.

 : (UNDPبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ) -3

 ،( أسرة من نشاطات هذا البرناما المتعلقة  مرحلة الطوارئ من إعادة ارعمار4.467استفادت )
 والتي تشمل: 

 أسرة مستفيدة من مساعدة اريواء المؤقتة )عدد األسر التي تتلقى مساعدة ار جار(. 3.794 -أ
 من منحة المساعدات النقد ة لفئة الهدم الجزئي.أسرة مستفيدة  154 -ب
 أسرة مستفيدة من منحة المساعدات النقد ة لفئة الضرر البليغ. 519 -ت

 (: UNOPSمنظمة األمم المتحدة لخدمات المشاريع ) -4

 تقدم المساعدات النقد ة لفئة الهدم الجزئي.
 المنحة الكويتية )دولة الكويت(:  -5

 .امستفيد   2000والتي تضم  ،حيناالنتهاء من إعداد قائمة المرة

 المنحة القطرية )دولة قطر(:  -6

من فئة غير الالجئين،  امتضرر   2.197 ـاالنتهاء من توزيع دفعات بدل إصالح أضرار جزئية ل
 مليون دوالر. 50 قيمة  اوحدة سكنية مهدمة كلي   1000إعمار وإعادة 
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 مؤسسة قطر الخيرية:  -7

ماليين دوالر(، وتنفيذ  3وحدة سكنية  قيمة  50في مدينة غزة )مشروع إعادة إعمار برج الظافر 
من فئة الضرر البالغ  228مليون دوالر ) 5.4مشروع إعادة تقهيل وحدات سكنية لغير الالجئين  قيمة 

 .(من فئة الضرر الطفيف 397ومن فئة الضرر البالغ،  134، ووغير الصالحة للسكن
 مؤسسة التعاوع:  -8

مليون دوالر،  4.2وحدات سكنية مهدمة في منطقة جحر الد ك  قيمة مشروع إعادة إعمار 
 مليون دوالر. 1.05وتمويل مشروع إصالح أضرار جزئية من فئة غير الالجئين  مبلغ 

 تيكا": كالة التنسيق والتعاوع التركية "و  -9

 عمارة في منطقة جحر الد ك ريواء المواطنين الذين هدمم بيوتهم 19الموافقة على إنشـــــــــــــــاء 
 وحدة سكنية. 418، و شكل كلي

 مؤسسة فارس العرب: -10

 54وحاالت ضرر طفيف،  107ـ تمويل مشروع إصالح أضرار جزئية من فئة غير الالجئين ل
 حاالت ضرر  الغ. 5و ،حالة ضرر  الغ

 دار الكتاب والسنة: -11

 .اوحدة سكنية مهدمة كلي   15دة بناء تمويل مشروع إعا

 سسامي للتنمية:من خسال البنك اإلجمعية الرحمة  -12

 .اوحدة مهدمة كلي   140رعادة بناء  توفير تمويل

 . (2015)تقرير االئتال  من أجل النزاهة والمساءلة،      
  (:5.2جدول رقم)

 مصادر التمويل للمساكن المهدومة يوضح
 مؤسسات خيرية مؤسسات دولية

 لخيريةمؤسسة قطر ا دول مجلس التعاون الخليجي )البنك ارسالمي للتنمية(
 مؤسسة التعاون  وكالة الغوث لتشغيل الالجئين

 مؤسسة فارس العرب نمائيبرناما األمم المتحدة ار
 دار الكتاب والسنة (UNOPSمنظمة األمم المتحدة لخدمات المشاريع )

 جمعية الرحمة من خالل البنك ارسالمي المنحة الكويتية
 ركية تيكاوكالة التنسيق والتعاون الت المنحة القطرية
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ويعتقد الباحث أنه تم ربط تمويل هذا المؤسسات رعادة االعمار  سياسة االحتالل من حيث التمويل 
على فترات طويلة وربطها  سنوات عديدة ضمن ةروط وضعها االحتالل على المؤسسات الدولية 

 المانحة.

 
 تحد:ات إعادة اإلعمار في قطاع غزة: 8.4.2

 تمويل. كانم مرتبطة  إبالغ المستفيد بوجود ان على التراخيص، وغالب  اء حصول المستفيدي طء إجر  -1
بدأ العمل ه يخاصة وأنَّ  ،تذبذب مواد البناء، وكان يتم الطلب من المستفيد تدةين المواد األساسية -2

  عد الحصول على دفعة مقدمة.
 المنطقة. يرة في نفساالفتقار إلى األيدي العاملة الماهرة في حال تنفيذ المشروع  قعداد وحدات كب -3
 كافية  النظر إلى قوانين تحكم عمل الممولين. االسيولة النقد ة لم تكن دائم   -4
  طء  عض المستفيدين في عملية التنفيذ. -5
جاد مواقع ولم يتمكنوا من إ  ،ن البناء فيها لخطورتهايدو ع المستف عض المواقع الحدود ة لم  ستط -6

 بديلة.
 علومـــــــات ترد للوزارةفيـــــــدين أثنـــــــاء التنفيـــــــذ نتيجـــــــة موجود تغير في بيـــــــانـــــــات  عض المســــــــــــــت -7

 .(2015)السعداوي، 

ه يتوجب على الجهات المعنية حث المانحين على االلتزام بتعهداتها من أجل ويرى الباحث أنَّ 
عمار، من أجل ار من خالل دفع األموال التي تكفلم بها في مؤتمر القاهرة ،إعادة إعمار قطاع غزة

  شكل مباةر. األعمارجهات الرسمية على عمليات تشر  ال وكذلك أنْ 

 نماذج تطبيق مشاريع إعادة اإلعمار:  9.4.2

 خطيط والتصاميم لمشاريع إعادةيتم اختيار األسلوب والطريقة ومصادر التمويل والت  عد أنْ 
اء  على ننمومج األفضل بعمار، تكون الخطوة التالية هي عمليات التطبيق والتنفيذ، ويتم اختيار األار

كحجم الدمار واألضرار، وطريقة وتقنيات البناء في المنطقة المستهدفة،  ؛دراسة مجموعة من العوامل
 ومن أهم النمامج في عمليات إعادة ارعمار: 

أحد نمامج تطبيق وتنفيذ مشاريع إعادة ارعمار هو التعاقد مع ةركات مقاوالت نموذج المقاولين:  .1
 ه  عتبر األسهل واألسرع، من أجلألنَّ  ؛ية، ويتم استخدام هذا النمومجمحلية أو عالم سواء   ،كبيرة

 وإعادة المجتمع إلى الوضع الطبيعي. ،إعداد المنازل والمباني
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يركز هذا النمومج على تمكين المجتمع من القيام  قعمال إعادة البناء  قنفسهم، نموذج البناء الذاتي:  .2
المجتمع  لى أنَّ ، إضافة إا، وتصميم المنازل البسيطة نسبي  مالةعند توفر الع اويعتبر هذا التوجه جيد  

 شكل تقليدي يبني منازله بنفسه، وينحصر دور الجهات الرسمية أو الخارجية بتزويد مواد البناء أو 
 (.2011خبرات معينة أو الدعم المالي )الطاهر، 

 

 إعادة بناء المساكن المدمرة في حي الشجاعية:  معايير 10.4.2

ومبلغ المساعدة  ،تمد تمويل المستفيدين على سياسة موحدة، فيما يتعلق  المساحات المبنيةاع
ي: المساحات المبنية على النحو اآلتللمتر المربع، وقد اعتمدت   

 ،المساحة المبنية تعتمد على األكبر في مساحة الوحدة المهدومة أو المساحة حسب عدد أفراد األسرة -
 .2م180وما ال يزيد عن  ،التنظيم وبما ال يتعارض مع ةروط

م 65على عدد أفراد األسرة، حيث تتراوح مساحة البناء ما بين  اساحة الممكن إعادة بنائها اعتماد  الم -
 ي:د أفراد األسرة على النحو اآلتويعتمد ملك على عدكحد أقصى،  2م180كحد أدنى إلى 

 

 بناء  على أعدد أفراد األسرة:اعتمادها  ن المساحات التي تم  ( يبي ِ 6.2الجدول رقم )
  (:6.2جدول رقم )

  على عدد أفراد األسرة ااعتمادً  هاالمساحة الممكن إعادة بنائيوضح 
 (2015لسنة ) مساحة البناء بالمتر المربع الممكنة عدد أفراد األسرة

2-3 65 
4-5 80 
6-7 100 
8-9 120 

10-11 140 
12-13 160 

14 180 

 (2015، المصدر: )السعداوي 
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 :خساصة وتعقيب على الفصل 11.4.2

 عتقد الباحث ان االهتمام المتزايد بتطبيق مفاهيم االستدامة هو أكبر دليل على أن التصاميم 
العمرانية على هذا الكوكب لم تعد  معزل عن القضا ا البيئية الملحة، التي بدأت تهدد العالم وةدت 

 االنتباا لها في السنوات األخيرة.

 ،مفهوم ومبادئ االستدامة، كذلك األ عاد المحورية لالستدامة وخصائصها لفصل ا ناولتوقد 
اجه والتحد ات التي تو  ،وأسس ومعايير التمكين المستدامك أهدا  تحقيق استدامة المجتمعات، وكذل

مبادئ و  ،مفهوم التصميم العمراني تم عرضتطبيق االستدامة في قطاع غزة، وفي المبحث الءاني 
نمية والقواعد األساسية للت ،لتصميم العمراني، وعناصر االستدامة في التصميم العمرانيومستويات ا

 ومن ثم أبرز التحد ات والمعوقاتطاع غزة، وكذلك خصائص النسيا الحضري لق ،العمرانية المستدامة
ة ر االنتداب البريطاني إلى عهد اردافلسطينية من زمن  التي تواجه مؤسسات التخطيط العمراني ال

 م.1994قدوم السلطة الفلسطينية عام  ا، وأخير  إلى فترة االحتالل ارسرائيلي ، وصوال  المصرية

فه من دمار في المنازل وما خل   ،عن العدوان على قطاع غزة تم الحديثأما في المبحث الءالث 
رضنا عاست واألحياء المختلفة، ومن هذا األحياء حي الشجاعية الذي هو موضع دراستنا الحالية، حيث

هات المسؤولة والج ،وإعادة إعمار هذا الحي ،من أضرار آثار الدمار في حي الشجاعية، وما لحق  ه
 عمار.وتحدثنا عن المعوقات في إعادة ار ،عماروالممولة رعادة ار

ويعتقد الباحث أن ما فرضه االحتالل من خطط عوقم تطبيق معايير االستدامة في المباني 
اد اعمارها من خالل إعاقة دخول مواد البناء الالزمة وكذلك ربط تمويل إعادة االعمار من العمرانية المع

خالل الجهات المانحة لسنوات طويلة ، وعدم وجود خطط واضحة ومعايير االستدامة لدى الجهات 
  . المشرفة، ويوصي الباحث بتبني معايير االستدامة في التصاميم العمرانية
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 :  السابقةالدراسات 5.2

 الدراسات العربية :  1.5.2

 ." اتجاهـــــات التخطيـــــط العمراني فـــي مدينــة غـــــزة": ( بعنواع 2017)المدهوع دراسة  -1
سة والتحليل اتجاهات التخطيط العمراني في مدينة غزة، حيث هد  البحث إلى التعر  راالد متناول

، كما هد  إلى تحديد ما إما كان المخطط الهيكلي للمدينة على المالمح العامة للوضع الراهن للمدينة
للمعايير الدولية، وقد تناولم الدارسة مفهوم التخطيط ومستوياته والتخطيط العمراني خالل  طبقا  معد 

فترات مختلفة في فلسطين، كما تناولم الدارسة المخطط الهيكلي الحالي للمدينة، مع التعر  على 
الدارسات: الطبيعية، والعمرانية، والدارسات السكانية، واالجتماعية، واالقتصاد ة،  الوضع الراهن من خالل

ومشكالت، وكذلك محددات، لخدمات العامة وأهدا  التنمية في المدينة كما تم تحديد االحتياجات 
 وصفي.  الو والمنها التحليلي  وقد اعتمد البحث على المستقبلية للمدينة من استعماالت األراضي 

قد توصلم الدارسة إلى أن هناك مجموعة من التحد ات والمعوقات التي تعرقل عمليات التنمية و 
العمرانية في المدينة منها الطبيعية والبيئية والعمرانية وارسكان ومن أبرزها التنوع في استعماالت األراضي 

 .عة()المزرو  راضي الزراعيةعلى األ واالسكانللمنطقة الواحدة، قلة األراضي العامة، والزحف العمراني 

وقد توصلم الدارسة إلى أن المدينة  حاجة إلى مجموعة من االحتياجات المستقبلية  حلول 
ق والمناطعام، أبرزها الزيادة في المساحة والوحدات السكنية، وزيادة مساحة المقابر والمالعب 2030

 المستدامة.

وفي   ضم كافة التخصصاتد فريق تخطيط ضرورة إ جاوخرجم الدراسة  عدة توصيات من أبرزها 
والمؤسسات وبمشاركة المخططين والجغرافيين، ليكون لهم الدور الواضح في إرساء قواعد  ةتى المجاالت

عادة إ و العمل على تحديث المخطط الهيكلي الحالي للمدينة و التخطيط، وعمل المخططات الصحيحة، 
ضغط ع االحتياجات المستقبلية للسكان، ومن ثم تقليل الالنظر في توزيع استعماالت األراضي وتجانسها م

 على مركز المدينة، والحفاظ على األراضي الزراعية.
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 المدع اعمار اعادة مشاريع في الحضرية االستدامة " مفاهيم: ( بعنواع 2015دراسة المساعد ) -2
 . ")نموذجا البصرة مدينة(المتضررة 

التخطيط الحضري العشوائي  تسرع واالندفاع نحوفرضم الحروب على  عض الدول حالة من ال
المعمارية والتكوينات الحضرية. وقد اكتسبم االستدامة  غير المدروس وملك لسد النقص في العناصر

لمعاصرة. ا الى جانب االستدامة البيئية واالقتصاد ة اهمية كبيرة في الدراسات العالمية، الحضرية مؤخرا  
لمدمر التشكيل المعماري والتلوث البيئي ا منها مدينة البصرة على مستوى للمشاكل التي تعاني  ونظرا  

الحلول التصميمية المطلوبة للتقهيل العمراني للمدينة. كان والبد من إ جاد اضافة الى العجز الكبير في 
مع  وعدم االنسجام من المحاوالت الفرد ة التي تتجه نحو مفاهيم غير واعية وتؤدي الى الشذوم الحد

سلسلة من التداخالت البصرية التي ال  مكن  لمحيط الخاص المميز للمدينة. فالتشكيل العمراني هوا
 ةخصية وغير مدروسة وعليه البد من صياغة رؤى مشتركة يتفق عليها اعتراضها  محاوالت فرد ة

 حيث  الى ا جاد مساحات المختصون في مجاالت عديدة وعلى راسها البيئة. ومن هنا فان البحث يتجه
متضررة للواقع لتكون اساسا للبنية المستقبلية للمدن ال تتسم  الموضوعية ومالئمتها ن تقدم حلوال  أ مكن 

و البحث كان الهد  منه هالتنمية الحضرية المستدامة في المستقبل. وهنا فان البحث  في إطار مفهوم
 .أفضل الطرق في تشكيل مدينة البصرة الحديءةعن 

استراتيجيات تطوير الفراغات العامة الحضرية مدينة غزة " : ( بعنواع2014)حرز هللا  دراسة -3
 ." كحالة دراسة

تحليل الفراغات العامة الحضرية في مدينة غـزة، مـن خالل تقييم الواقع الحالي إلى  دراسةهدفم ال
الشـوارع  ضـراء وأثـاثووضـع المقترحـات المناسـبة ر جـاد تكـوين متكامـل مـن حيـث الفراغـات والمنـاطق الخ

والطـراز المعمـاري، ودراسـة سـبل الحفـاظ علـى تلـك العناصـر لتحقيق استدامتها. وقد تم استخدام المنها 
 ومن أهم النتائا التي خلصم إليها هذا الدراسة أن غالبية الفراغات التحليلي في إعداد البحث.و الوصفي 

العمرانيـة  لبنيةال فـي أدائهـا الـوظيفي نتيجـة التشـوا الحاصـل فـي الحضرية فـي مدينـة غـزة تعـاني مـن خلـ
ر النباتية توافرهــا فيهــا، وعدم إثرائها  العناص  جبوافتقارهــا إلــى العناصــر والمكونــات التــي والبصـرية، 

 والمائية.
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 تصميم الفراغاتضرورة االهتمام  إعادة  هي الدراسةالتي توصلم إليها ومن أهم التوصيات 
موي خبــرة فــي هــذا المجــال لمواءمــة جميــع المتطلبــات و مختصــين الالحضرية في مدينــة غــزة مــن قبــل 

الماديــة وارنسـانية لضـمان نجـاح تلـك الفراغـات، مـع ضـرورة فصـل حركـة المركبـات عـن حركـة المشـاة 
  الطرق والوسائل المختلفة.

التصميم المعماري كمدخل لتحقيق األمن واألماع في المباني  ": ( بعنواع2014)الشنطي دراسة  -4
 ." )المباني اإلدارية في مدينة غزة حالة دراسية( اإلدارية

تتعرض المباني اردارية والعاملين فيها والجمهور الذي  قصدها إلى المخاطر والتهديدات سواء 
ة م مواجهتها من خالل إدارة وتقييم المخاطر التي تحدد آليات االستجا البشرية منها أو الطبيعية، والتي يت

ر أو تقليل األثر الناجم عنه، وعالقة ملك اخطلهذا المخاطر، وكيفية اتخام ارجراءات الوقائية لمنع األ
من ه وداخلمن المحيط  ه  ةارداري يناأن تصميم النطاقات الدفاعية للمب حيث التصميم المعماري 

ءات األمن الفيزيائي للمبنى تقع ضمن تلك ارجراءات الوقائية الهادفة لمنع التهديدات والمخاطر إجرا
 عبر النطاقات الدفاعية والمتكونة من ارجراءات األمنية وعناصر التقمين.

انتهجم الدراسة في معالجتها وتحليلها للمشكلة البحءية منهجية علمية ارتكزت على الوصف و 
أدوات البحث العلمي، وملك من بوضع استمارة آلية تقييم لمستوى األمن  استخدامل والتحليل من خال

ريين والعاملين المعما المهندسين واألمان في المباني اردارية،  ارضافة إلى تناول استبانتين لقياس وعي
ووصلم  ،SPSSفي المباني اردارية  ارجراءات األمنية فيها وتحليلها إحصائيا  استخدام برناما 

ينة غزة دالدراسة لعدد من النتائا والتوصيات كان أهمها أن مستوى األمن واألمان في المباني اردارية  م
مستوى متدني، وأن المعماريين والعاملين ال يتمتعون بدرجة كافية من الوعي  ارجراءات األمنية، ومن 
ثم الوصول لتوصيات حول آليات تحقيق االستدامة في التصميم العمراني للمباني  قطاع غزة من خالل 

 أدوات البحث التالية:

 عض مواقع ارنترنم.وب والكتب،االطالع على األ حاث المنشورة  -1

 إجراءو الزيارات الميدانية لعدد المباني المعاد أعمارها، وتوثيق تلك الزيارات  الصور الفوتوغرافية  -2
  عض المقابالت.

 تنفيذها.االطالع على التصاميم المعدة والمراد  -3
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 .النظر حول وجود خطة مستدامة للمباني لدى البلد ات ووزارة الحكم المحلي -4

 

تقويم للمدع ( سياسات التجديد الحضري وفق مناهج االستدامة " : ( بعنواع2014سة خروفة )درا -5
 ." )الموصل أنموذجا –التقليد:ة 

بين السياسات المطـروحة للتـجديد الحضـري ومـدى إمكانـية  لعالقةحاول البحث الوقو  على ةكل ا
لول المـطروحة لمعظم التوجهات المعتمـدة تقثرها  مناها االستدامة التي أصـبحم اليوم في مقدمة الح

ملك فقن اخـتيار نمومج لمدينة تقلـيد ة هي  قمس الحاجة  خاللومن  (البيئي الحضري (فـي التصميم 
ذا الغرض له جيدا   ال  لمءل هـذا السياسات  مءل حالة مناسبة للدراسة، وتعد مدينة الموصل القد مة مءا

ه وتداعياته المختلفة وقد أخذت معاول الهدم والتآكل تنخر في كونها تحمل سـمات الماضي بتراكمات
بـين سياسات التجـديد الحـضري  القةتناول البحث مشكلة: " عدم وضوح الع .جسدها النا ض  الحياة
وضيح تومن اهم نتائا البحث ستدامة ومدى تقثر تلك السياسات بهذا المناها"، والمناهـا المطروحـة لال

 قتها  مناها االستدامة على المستوى اللع سياسات التجديد الحضري ومحلال   همأ  قة مستعرضا  الالع
ظهور ، و قة  عضها ببعضالظهارا لعاو جمـلة مـن المفردات ضمن هذا الجانب  إبـراز اللالحـضري من خ

لحلول ا تها فيما  خص البنية التركيبية للمدينة التي تؤثر فيامجاور  عدة مواقع مات أهمية كبيرة مقارنة مع
بطة ثم تلك الجوانب المرت فيما  خص منظومة الحركة تحديدا   المطروحة للنهوض بواقع الحال المتردي
 .تداعيات  خدمات البنى التحتية وما يتصل بها من

 
 للمباني بالمملكة المعماري  التصميم على االستدامة "دور: ( بعنواع 2014دراسة الغامدي ) -6

 .السعود:ة"  العربية
 ةاالستدام قوالدور الرئيسي في تحقي ،التصميم المعماري المستدام للمباني ةلبحث مناقشتناول ا

هذا   أهدا قتحقيمن أجل و  ة،السعود  ةالمعماري للمباني في البيئ تعادة النظر في التصميماإ  كومل
 ةالعربي ةكل المم ةانير العم من المباني والمشاريع جعلى نمام تجميع التحليال قفقد تم تطبي ة،اسر الد

 .والمعاصرة ةالتقليد  ةالسعود 

 في تداماتجاا التصميم المس ةلمناقش ةوالتحليلي ةالنظري ةسابين الدر  جد هذا البحث على المز اعتمو 
قدر ة ستدامم ةتصاميم معماري على وضعالتي تساعد المصمم  تتيجيااإلى  عض االستر  العمارة وصوال  

 ابرنام حطر وينتهي البحث  ة، المحلي ةللبيئ ةمناسب ةوبدائل تصميميمءل عمل أداة تقييم خاص  ،ارمكان
 مكن من  توعدة توصيا ةتصميمي  حتوي على بدائل ة،لتصميم المباني المستدام بمناس ستقييم قيا
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خالل لحياة ارنسان دون ار ةصالح ةصحية خالل تبنيها في مرحل التصميم المعماري أن تقود إلى بيئ
 ة.الطبيعي ومصادرها ةفي هذا البيئ ةستقبلياألجيال الم ق ح

وكان من أهم النتائا التي توصلم لها الدراسة: أن المصمم يلعب دورا  هاما  في تحقيق وتحفيز 
العمارة المستدامة، كما تهد  العمارة المستدامة إلى تعامل المبنى مع الطبيعة  قعلى صور الحياة 

تاجية إن المباني المطبقة لمعايير االستدامة  كون فيها نسبة ارن الصحية والنفسية بين االنسان والطبيعة،
 للمستخدمين أعلى من المباني التي ةي دت  الطرق التقليد ة.

 يقلتحق اإلسكاع لمشاريع والتصميمية التخطيطية "االعتبارات : ( بعنواع2012دراسة الحداد ) -7
 ."تل الهوى  إسكاع مشروع الحروب ارثكو  دراسية حالة) الكوارث لمواجهة واألماع معايير األمن

األمان و  األمن معايير في القصور جوانب على وتقف ارسكان مشاريع على الضوء سلطم الرسالة
 آراء سةواستقصم الدرا الكوارث، مواجهة في غزة محافظات إسكان مشاريع في والتصميمية التخطيطية

 عد  وخاصة األمن واألمان معايير حقيقت في المشروع كفاءة حول الهوى  تل إسكان مشروع ساكني
 سكانار مشاريع قصور فيها على تؤكد بنتيجة الرسالة وخرجم غزة، قطاع على م 2008 عام عدوان

 .وارثالك لمواجهة توفيرها وأوصم  ضرورة والتصميمية التخطيطية الناحية من واألمان األمن في

 األمانو  تحقيق األمن في المباني أنماط من آخر مطن دراسة في السا قة للدراسة استكماال   البحث وجاء
 المباني لبحثا غزة، ويتناول قطاع في ارسكان مشاريع في السكنية المباني الدارسة تناولم حيث فيه،

 المعماري  مالتصمي واألمان األمن تحقيق مفهوم دراسة في والدراسة البحث وتالقى غزة، مدينة في اردارية
 .التخطيط في مناأل البحث يتناول ولم

"استراتيجيات المنظمات الدولية في إعادة االعمار لفترة ما بعد : ( بعنواع 2012دراسة زغيب ) -8
 .كوسوفو"  نموذج إقليم –الحرب 

ناقشم الدراسة استراتيجية المنظمات الدولية في إعادة االعمار ما  عد الحرب من خالل تجربة 
ة لم تساهم  القدر الكافي بل  شكل محدود وهامشي، في كوسوفو، وتوصلم الى أن المنظمات الدولي

رسم خطط الطريق في دول ما  عد الحرب، كونها تنظيمات  الوكالة تستعملها الدول لتمرير مشاريعها 
في المناطق الخارجة من النزاع رضفاء الشرعية على ممارساتها وتكريس هيمنتها وتتدخل في رسم 

 دول ما  عد الحرب.السياسات ووضع االستراتيجيات ل
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وتوصلم الدراسة إلى ان هناك فشل في السياسات التي اعتمدتها المنظمات الدولية في إعادة اعمار 
كوسوفو، وأنها ساهمم في تفشي ظهور الفساد وسوء اردارة وسوء استخدام المال العام وظهور امراء 

 ما  عد الحرب.

 ."دة االعمار بعد الحروب والكوارث في فلسطيناستراتيجيات إعا" : ( بعنواع2011)الطاهر  دراسة -9
هذا الدراسة استراتيجيات إعادة االعمار  عد الحروب والكوارث الواجب إتباعها في فلسطين،  مناقش

لما لها من أهمية خاصة على الصعيد الوطني وارنساني في الوقم الحاضر، حيث تعرُض المفاهيم 
 ة من التجارب العالمية والمحلية في هذا المجال.النظرية رعادة االعمار، وتتناول مجموع

الدراسة  شكل أساسي إلى إلقاء الضوء على تجارب إعادة االعمار في فلسطين، وتقييمها  هدفمو 
من خالل مقارنتها مع تجارب الدول األخرى والرجوع إلى ارطار النظري للخروج  استراتيجية متكاملة 

حقيق فعالية أكبر في المستقبل لمواجهة الكوارث، والقيام  قعباء رعادة االعمار في فلسطين، وملك لت
لى وقد ارتكزت الدراسة ع. إعادة ارعمار  شكل ةامل يؤدي إلى تحقيق نتائا أفضل لإلنسان والمكان

المنها التاريخي والوصفي والتحليلي للوصول إلى هذا االستراتيجية، كما تم استخدام مجموعة من أدوات 
 ي مءل المقابالت واالستبيانات لتحقيق هذا الهد . البحث العلم

 دمع إلى أدى استراتيجية خطة وجود النتائا من أهمها عدموخلصم هذا الدراسة إلى مجموعة من 
 توحيد عدم إلى  ارضافة األعمار إعادة مجال في الفاعلة والعاملة الجهات بين تنسيق أو تنظيم وجود
 التاريخ من كبير جزء تجاهل إلى ارعمار إعادة عمليات  عض ارعمار، أدت إعادة عمليات نظام

 على( المقوى و  والشراب  الطعام) للسكان األساسية الحاجات على التركيز تم الفلسطينية حيث والهوية
 الحضرية. البيئة عناصر حساب  اقي

ي نتحقيق االستدامة في التصميم العمرا "استراتيجيات: ( بعنواع 2011)اسماعيل  دراسة -10
 ." )حالة دراسية: مدارس وكالة غوث وتشغيل الساجيين الفلسطينيين بقطاع غزة( للمدارس

في غياب تطبيق مفاهيم االستدامة في تخطيط وتصميم في هذا الدراسة تتمءل المشكلة البحءية 
وكذلك  ، قطاع غزة ما يؤثر سلبا  على أداء المدارس بيئيا  واقتصاد ا  واجتماعيا   عموما   مباني المدارس

على مستوى الطلبة العلمي وإدراكهم أل عاد االستدامة ودورها في خلق مجتمعات عمرانية صد قة للبيئة. 
ومن هنا، كان تركيز البحث على المدارس في قطاع غزة وبشكل خاص مدارس وكالة غوث الالجئين. 
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وم المدرسة ت الدراسية لدراسة مفهحيث تم التعر  على واقع التعليم في مدارس الوكالة، انتقاال  إلى الحاال
المستدامة ومبادئها وتطبيقاتها على مستوى التصميم العمراني، ليتم االستفادة من تلك تطبيقات  ما يتواءم 
مع واقع قطاع غزة. ومن ثم إعداد دراسة تحليلية للتصميم العمراني لعدد من مدارس وكالة الغوث وتقييم 

 تخدام طريقة لتقييم االستدامة في المدارس، لتحديد المحاور التي تمءلمستوى تحقيق االستدامة فيها  اس
ة الدراسة في نها  ةالباحء منقاط الضعف من أجل تحديد مشاكل االستدامة وتقد م الحلول لها. وتوصل

أن مدارس وكالة الغوث تقع في مستوى متردد ما بين تحقيقها وعدم تحقيقها  لعدة نتائا من أهمها
 من الناحية االستدامة تحقق لم الغوث وكالة مدارس في المدرسية المباني أغلب وأن، لالستدامة

 البعض.  عضها مع وعالقتها وتنوعها المدرسة مباني كتل تنظيم طريقة في االجتماعية

من خالل ترا ط نتائا التقييم مع أدوات البحث األخرى، تم استخالص النتائا حول واقع مدارس 
ة من خالل ات باع المنها الوصفي التحليلي، حيث وجهم نحو الهد  الرئيسي من الوكالة في قطاع غز 

البحث وهو دراسة استراتيجيات تحقيق االستدامة في مدارس وكالة الغوث، على أن تؤخذ التوصيات في 
 االعتبار عند تحسين المدارس القائمة أو عند تصميم المدارس المستقبلية.

 الدراسات األجنبية :  2.5.2

 Al Aloul, 2007) ) "The Destruction of Cultural Heritage by :دراسة -1
Warfare and Reconstruction Strategies". 

 " تدمير التراث الثقافي من خسال استراتيجيات الحرب وإعادة اإلعماربعنواع : " 

 موعةجم دراسة خالل من وملك عام  شكل الءقافي الموروث اعمار اعادة موضوع الدراسة هذا ناقشم
 لءقافيا الموروث إعمار الدراسة إعادة تناولم ثم ومن والبوسنة، والمانيا بولندا في الدراسية الحاالت من
 صميمبت القيام تم الدراسة وفي نها ة نابلس، مدينة وهي دراسية حالة خالل من وملك فلسطين في

 .كوارثال نابلس  عد مدينة في المعماري  التراث مع للتعامل خاصة استراتيجية
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 Critical Factors for Improving " ب (Chan and Lee, 2007دراسة )  -2
Social Sustainability of Urban Renewal Projects " " 

 العوامل الحاسمة لتحسين االستدامة االجتماعية لمشاريع التجديد الحضري " :  بعنواع
 عزيزلت الحاسمة العوامل دوتحد المستدام الحضري  التصميم مفهوم الدراسة هذا استعرضم
 هونغ يف إجراؤا تم استبيان مسح خالل من. الحضري  التجديد لمشاريع االجتماعية االستدامة

 لمحليينا والمواطنين العقارات تطوير ومديري  والمخططين المعماريين آراء عن البحث تم كونغ،
 .وتقييمها

 االستدامة قيقلتح معينة تصميم سمات دما يينبغ أنه إلى العوامل تحليل من المستقاة النتائا أةارت
 ،"ناسقةمت حية بيئة إنشاء" ،"المحيطة والبيئة الموارد صيانة" ،"الرعا ة متطلبات إرضاء. "االجتماعية

 هو وحةالمفت المساحات توافر أن ويعتقد""  و" التنمية نمومج" ،"اليومية الحياة عمليات تسهيل أحكام"
 .المحلي الحضري  التجديد لمشاريع االجتماعية االستدامة لتعزيز الكامنة األساسية العوامل

 "  Post-conflict reconstruction " ( : 2006سة اندرليني والبشرى )درا -3
 .إعادة البناء ما بعد النزاع" بعنواع : "  

اء نناقشم الدراسة موضوع االنتقال من مرحلة الحرب الى مرحلة السالم والبدا ة العملية رعادة الب
ما  عد النزاع، وعمل العديد من المنظمات والوكاالت مع الحكومات المحلية ردارة وصر  األموال 
المتوفرة رعادة البناء اجتماعيا واقتصاد ا، وعمليات إعادة التقهيل والمعونات التنموية وتحول االعانة 

 من إغاثة طارئة الى تنمية اجتماعية واقتصاد ة طويلة األمد.

ما تتضمن عملية إعادة البناء ما  عد النزاع والالعبون المشاركون بهذا العملية من البنك وحددت ما
الدولي والبنك الدولي للتنمية وإعادة االعمار وجمعية التنمية العالمية وةركة التمويل الدولي وغيرها من 

المقاولون وغير الحكومية و  البنوك والوكاالت والمنظمات ارقليمية والدولية،  ارضافة للمنظمات الحكومية
 الذين  سعون للربح والالعبون الوطنيون.

وقد تضمنم الدراسة حاالت كقفغانستان والبوسنة والهرسك وراوندا والصومال والسودان، وتوصلم 
 الدراسة الى عدد من النتائا أهمها:
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 ول زاع مقبضرورة وجود تفويض سياسي أو إطار رعادة االعمار تغرس جذورا في عملية حل الن
 على المستويين الوطني والدولي.

 .تحتاج الحكومات الوطنية في دول النزاع للدعم عن طريق توفير ميزانية ةاملة علنية وةفافة 
 .تطوير براما إعادة االعمار  االةتراك مع مانحين اخرين والحكومة الوطنية وةعب الدولة 
 هم قدر ارمكان.يتوجب على الالعبين الدوليين األساسيين تنسيق أعمال 
 .اصالح او إ جاد البنية التحتية الفعلية والمؤسسية الضرورية لدعم عملية التنمية االقتصاد ة 
 

 تعقيب على الدراسات السابقة:ال 3.5.2

 موضوع الدراسة الحالية، والتي تعمد  السا قة التي تتعلقلبعض الدراسات  عرضمن خالل 
تغيرات مأحد عات الدراسة، نجد أن هذا الدراسات قد تناولم أن تكون حديءة، ومرتبطة  موضو  الباحث

يم العمراني االستدامة في التصمات استراتيجيبين الباحث حاول استقراء العالقة ، وحاول الدراسة المقترحة
يها دراسة ف وهي تعد من الدراسات الحديءة  التي يتمالمنكوبة والمعاد اعمارها في قطاع غزة،  لمناطقوا

كما أن الخوض في السياسات التصميمية للمناطق المنكوبة والمراد اعادة اعمارها في  تغيرات معا  هذا الم
ى نظرا  لعدم وجود رؤ  -حيث أنه  خضع  الدرجة األولى لسياسات المانحين-قطاع غزة حديث أ ضا  

 .واضحة للقائمين على اعادة االعمار

 :أوجه االستفادة من الدراسات السابقة 4.5.2

 و  إلى األدبيات.الوق .1
 .تحديد ارطار النظري للدراسة .2
 .اختيار منها الدراسة؛ وهو المنها الوصفي التحليليالمساعدة في  .3
 .، وتحديد مجاالتها وفقراتهاالمناسبة )المقياس(تحديد أداة الدراسة  .4
 .تحديد المتغيرات المناسبة للدراسة .5
 .ةالتعر  على نوع المعالجات ارحصائية المناسبة للدراس .6
 .التعر  على  عض التطبيقات، الميدانية واالستفادة منها .7
 .عرض ومناقشة النتائا وتفسيرها، وتقد م التوصيات والمقترحات .8
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 الفصل الثالث
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 منهجية الدراسة وإجراءاتها 

من  ،يتضـمن هذا الفصـل الخطوات وارجراءات التي تمم في الجانب الميداني من هذا الدراسـة
حيث منها الدراســــــــة، ومجتمع الدراســــــــة، والعينة التي طبقم عليها، واألدوات المســــــــتخدمة، والدراســــــــة 

اســــــة، ل إلى النتائا النهائية للدر للتحقق من صــــــدق وثبات األدوات، والتوصــــــ  االســــــتطالعية التي هدفم 
 ي:اآلتوملك على النحو 

 :منهج الدراسة 1.3

 ؛ أمال  ميقي  ويحلل ويقارن و  ا،ا دقيق  ، الذي  صــــف المشــــكلة وصــــف  اتبع الباحث المنها الوصــــفي التحليلي
ب من خالل دراســـة جوان ،والمعرفةيزيد بها رصـــيد العلم  ،لى حقائق عن مشـــكلة الدراســـةفي التوصـــل إ

لتدعيم جوانب القوة ومواجهة وعالج  ؛المشــــــكلة، ودراســــــة حاضــــــرها لتشــــــخيص جوانب القوة والقصــــــور
(، إم 45: 2006ليه هذا المشــــــكلة في المســــــتقبل )الخطيب، نب القصــــــور، ثم التنبؤ  ما ســــــتؤول إجوا

ات في جمع ان، وهو منها  ســتخدم االســتبتحدد الدراســة الوصــفية الوضــع الحالي للظاهرة المراد دراســتها
 .(2011)أبو عالم،  لى درجة من الموضوعية والءباتتكون ع على أنْ  ،البيانات

 
 لت في:استخدام مصدرين أساسين للمعلومات تمث   وقد تم  

 ،من خالل مصـــادر البيانات الءانوية ،وتتعلق  معالجة ارطار النظري للدراســـة المصــادر الثانوية: .1
ءـــل في الكتـــب والمراجع العربيـــة واألجنبيـــة مات العالقـــة، والـــدوريـــات والمقـــاالت والتقـــارير التي تتم
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واأل حاث والدراســات الســا قة التي تناولم موضــوع الدراســة، والبحث والمطالعة في مواقع ارنترنم 
 المختلفة.

يانات مع البمن خالل ج ،لق  معالجة الجوانب التحليلية لموضـــــوع الدراســـــةعوتت المصـــادر األولية: .2
لى بناء  عا لهذا الغرض، صـــــممم خصـــــيصـــــ   التي ،األولية حول االســـــتبانة كقداة رئيســـــية للدراســـــة

 األدبيات السا قة للدراسة.
 :مجتمع الدراسة 2.3

ا من ( متضرر  1450وعددهم ) ،ويشمل المتضررين، ةخصا   (1700يبلغ حجم مجتمع الدراسة )
ا على إعادة مشرف   ا( مهندس  250شجاعية، إلى جانب )سرائيلية المتكررة على حي الاالعتداءات ار

 (.2018ة )وزارة األةغال العامة، عمار في حي الشجاعيار

 
 :عينة الدراسة 3.3

 العينة االستطساعية: .أ

تطبيق األدوات  ( من مجتمع الدراســــــــة، وتم  46اختيار عينة عشــــــــوائية اســــــــتطالعية قوامها ) تمَّ 
بهد  التحقق من صــــالحية األدوات للتطبيق على أفراد  ؛ينةالمســــتخدمة في هذا الدراســــة على هذا الع

 العينة الكلية، وملك من خالل حساب صدقها وثباتها  الطرق ارحصائية المالئمة.
 عينة الدراسة الميدانية: .ب

 313وكانم = ، تطبيق معادلة ســـــــتيفن ثامبســـــــون  تم   ،للحصـــــــول على الحجم الصـــــــحيح للعينة
 .ةخصا  

 
 

 :حيث إع  

N (.1700)لمجتمع : حجم ا 
Z : ( 1.96( وتساوي )0.95الدرجة المعيارية المقابلة لمستوى الداللة ) 
d( 0.05: نسبة الخطق وتساوي ) 

 P( 0.50: نسبة توفر الخاصية والمحايدة وتساوي( )Krejcie & Morgan, 1970: 66). 
 

𝒏 =
𝟏𝟕𝟎𝟎 × 𝟎. 𝟓(𝟏 − 𝟎. 𝟓)

[[(𝟏𝟕𝟎𝟎 − 𝟏) × (𝟎. 𝟎𝟓𝟐 ÷ 𝟏. 𝟗𝟔𝟐)] + 𝟎. 𝟓 × 𝟎. 𝟓]
= 𝟑𝟏𝟑 
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( 244و ) ا،( مهندســـــ  69اختيار عينة عشـــــوائية من فئات أفراد عينة الدراســـــة منهم ) تمَّ  ؛وعليه
مءل للحصــــــول على نتائا ت االمتكررة، وهي عينة كافية إحصــــــائي   ســــــرائيليةا من االعتداءات ارمتضــــــرر  

 مجتمع الدراسة.

د من لعـــد االمئويـــة لتوزيع أفراد العينـــة تبعـــ  والنســـــــــــــــــب  ن التكراراتيبيَّ  (1.3) والجـــدول التـــالي
 المتغيرات المستقلة التصنيفية، وملك كما يلي:

 حصائي لعينة الدراسة وفق البيانات الشخصية والتنظيمية:الوصف اإل
المتغيرات  لعــدد من االمئويــة لتوزيع أفراد العينــة تبعــ  ة التكرارات والنســــــــــــــــب الجــداول اآلتيــ نبي ِ تُ 
 ة، وملك كما يلي:التصنيفي

 
 

 للنوع االجتماعي: اتوزيع العينة تبعً  -
  (:1.3جدول رقم )

 للنوع االجتماعي اتوزيع أفراد عينة الدراسة وفقً  يوضح
 % العدد المتغير

 69.6 218 مكر
 30.4 95 أنءى

غالبية مجتمع الدراســــة من الذكور، حيث بلغم نســــبتهم  أنَّ  (1.3) يتضــــح من الجدول الســــابق
، ويفســــــر الباحث ملك إلى أن أغلب البيوت المدمرة تعود  %30.4فيما بلغم نســــــبة ارناث  ،69.6%

، كذلك أن أغلب الموظفين في الوزارات هم ملكيتها للمواطنين الذكور وهذا الشــــــــــائع في محافظات غزة 
 .مهندسون مكور

 للمبحوثين: اتوزيع العينة تبعً  -
 (: 2.3جدول رقم )

 للمبحوثين ادراسة وفقً توزيع أفراد عينة ال يوضح
 % العدد المتغير
 22 69 مهندس

 78   244 متضرر 
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من عينة الدراســـــة هم من المتضـــــررين،  %78ما نســـــبته  أنَّ ( 2.3)ن من الجدول الســـــابق يتبيَّ 
، ويفســـر الباحث ملك أن مجتمع الدراســـة هو من األةـــخاص المتضـــررين الذين من المهندســـين %22و

 .ارها هدمم مساكنهم وأعيد إعم
 لعدد طوابق المبنى المتضرر: اتوزيع العينة تبعً  -

 (: 3.3جدول رقم )
 لعدد طوابق المبنى المتضرر اتوزيع أفراد عينة الدراسة وفقً  يوضح

 % العدد المتغير
 38.3 120 طابق
 44.7 140 طا قين

 17.0 53 ثالث طوابق

لمتضررين بيوتهم من طابق واحد، من ا %38.3ما نسبته  أنَّ ( 3.3)جدول السابق الن من يتبيَّ 
، ويفسر الباحث ملك الى أن غالبية عينة الدراسة من ثالث طوابق %17من طا قين، بينما  %44.7و

بيوتهم تتكون من طا قين بينما نســــــــــــــبة قليلة من البيوت تتكون من ثالث طوابق وملك  عود إلى القدرة 
قد  عود إلى أن  عض العائالت لديها أكءر من  ، وكذلكالقدرة  مالمالية للســـــكان حيث أن  عضـــــهم لديه

 .أسرة وبعضها يتكون من أسرة واحدة أو أسرتين 
 
 
 لمساحة المبنى المتضرر: اتوزيع العينة تبعً  -

 (: 4.3جدول رقم )
 لمساحة المبنى المتضرر اتوزيع أفراد عينة الدراسة وفقً  يوضح

 % العدد المتغير
 44.1 138 وأقل 2م 100
 41.5 130 2م300 –101

 14.4 45 2م300أكءر من 

 2م100من المتضررين مساحة بيوتهم  %44.1ما نسبته  أنَّ  (3.4) جدول السابقالن من يتبيَّ 
أن  عض ، ويفســـر الباحث ملك  2م300أكءر من  %14.4، بينما 2م300–101من  %5.41وأقل، و

متر ، وأن  300اء منزل أكءر من العائالت لديها عدد أفراد كءر وتتوفر لديها المســـــــــــــــاحة الكافية لبن
  عض هذا العائالت ال تتوفر لد ه المساحة الكافية وعدد أفرادها قليل ، و قد  عود أ ضا  للقدرة المالية .
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 عمار المبنى المتضرر:لتكلفة إعادة إ اتوزيع العينة تبعً  -
 (: 5.3جدول رقم )

 ر المبنى المتضررلتكلفة إعادة اعما اتوزيع أفراد عينة الدراسة وفقً  يوضح

 % العدد المتغير

30.000 $ 100 32 

30.000 – 70.000 $ 150 48 

 20 63 $70.000أكءر من 

عمار بيوتهم المتضــررين تكلفة إعادة إ من  %32ما نســبته  أنَّ  (5.3) جدول الســابقاليتبين من 
ويفســــــــــــــر  دوالر ،ألف  70أكءر من  %20، بينما دوالر ألف 70-30من  %48وأقل، و 30.000$

م تكون تكلفته أقل والمنزل الذي 100الباحث ملك إلى مســـــــــاحة البناء حيث أن المنزل الذي مســـــــــاحته 
 .م فقكءر تكون تكلفته الماد ة أعلى وهذا حسب تقدير الجهات مات االختصاص  300مساحته 

 
 
 :دخل رب األسرة ل توزيع العينة تبًعا -

 (: 6.3جدول رقم )
 لدخل رب األسرة اراسة وفقً توزيع أفراد عينة الد يوضح

 % العدد المتغير

 26.8 84 ةيقل فققل  1000

 41.6 130 ةيقل  3000 –ةيقل  1001

 31.6 99 فقكءر  3000

 1000دخلهم أقل من  من المتضررين  %26.8ما نسبته  أنَّ  (6.3) جدول السابقالن من يتبيَّ 
، ةــيقل فقكءر  3000دخلهم  %31.6، بينما ةــيقل  3000 – 1001دخلهم من   %41.6، وةــيقل 

ملك إلى تنوع أفراد العينة حيث يوجد عدد كبير منهم من فئة العمال و عدد من فئة  ويفســــــــــــــر الباحث
 .الموظفين 
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 :الدراسة أداة 4.3

مارها عمراني للمناطق المنكوبة والمعاد إاستبانة مدى تطبيق معايير االستدامة في التصميم الع .10
 حي الشجاعية(:  -الةفي مدينة غزة )دراسة ح

 إعداد استبانة حول مدى تطبيق معايير طر النظرية والدراسات السا قة، تم   عد االطالع على األُ 
حي  - عمارها في مدينة غزة )دراســــة حالةمراني للمناطق المنكوبة والمعاد إ االســــتدامة في التصــــميم الع

ن يبي ِ  (3-8التالي )ل اور، والجدو موزعة على خمس مح ،( فقرة39نم من )الشــــــــــــــجاعية(، والتي تكو  
 توزيع الفقرات على المحاور المختلفة للدراسة:

 (:  7.3جدول رقم )
 توزيع الفقرات على محاور استبانة مدى تطبيق معايير االستدامة في التصميميوضح 

 حي الشجاعية( -عمارها في مدينة غزة )دراسة حالةمراني للمناطق المنكوبة والمعاد إالع
 عدد الفقرات ور المحا

 8 استدامة الموقع
 13 كفاءة واستدامة المبنى والطاقة

 7 كفاءة واستدامة مواد البناء المستخدمة
 6 كفاءة البيئة الداخلية 

 5 استدامة المياا
 39 ارجمالي

 –لتدرج مقياس ليكرت الخماســـــــي )موافق  شـــــــدة  ااالســـــــتبانة وفق  وزان فقرات احتســـــــاب أ وقد تم  
(، 1 - 2 – 3 – 4 – 5غير موافق  شدة( وحسب الدرجات التالية ) –غير موافق  – محايد – موافق

 وجميع الفقرات إ جابية التصحيح.
بة مراني للمناطق المنكو صـدق وثبات اسـتبانة مدى تطبيق معايير االسـتدامة في التصـميم الع

 حي الشجاعية(: -عمارها في مدينة غزة )دراسة حالةوالمعاد إ

 ) صدق المحكمين ( :  ظاهري لساستبانة:الصدق ال .أ
( 3 عرض أداة الدراســــــة في صــــــورتها األولية على مجموعة من المحكمين تقلفم من ) قام الباحث . 1

( أســماء المحكمين 2ويوضــح الملحق رقم ) الجامعات الفلســطينية،عضــوا  من أعضــاء الهيئة التدريســية 
 الذين قاموا مشكورين بتحكيم أداة الدراسة. 
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إبداء آرائهم في مدى مالءمة العبارات لقياس ما وضــــــــــــــعم ألجله،  من المحكمين  طلب الباحث. 2
ومدى وضوح صياغة العبارات ومدى مناسبة كل عبارة للمحور الذي ينتمي إليه، ومدى كفا ة العبارات 

 .لتغطية كل محور من محاور متغيرات الدراسة األساسية

ات أو حذفها، أو إضافة عبارات جديدة ألداة الدراسة، وكذلك إبداء تعديل صياغة العبار ب . قام الباحث3
آرائهم فيما يتعلق  البيانات األولية )الخصـــــــائص الشـــــــخصـــــــية والوظيفية( المطلوبة من المبحوثين، إلى 

 .جانب مقياس ليكرت المستخدم في االستبانة

إضــــــــــــافة  عض  عض المحكمين نصــــــــــــحوا  ضــــــــــــرورة تقليص  عض العبارات من  عض مجاالت و . 4
 العبارات إلى مجاالت أخرى. 

لتي  إجراء التعديالت ا ةالباحء ماســــــتنادا  إلى المالحظات والتوجيهات التي أبداها المحكمون قام. 5   
اتفق عليها معظم المحكمين، حيث تم تعديل صـــــياغة العبارات وحذ  أو إضـــــافة البعض اآلخر منها. 

فقرات وتعديل  عضـــها اآلخر ليصـــبح عدد فقرات االســـتبانة وعلى ضـــوء تلك اآلراء تم اســـتبعاد  عض ال
(39 ).  

 صـدق االتساق الداخلي: .ب

حســـــــــاب معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة ودرجة  تم   ،لحســـــــــاب صـــــــــدق االتســـــــــاق الداخلي
 ( يبين ملك:8.3ول رقم )لذي تنتمي إليه، والجدالمحور ا
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 (: 38.جدول رقم )
 قرة من فقرات االستبانة مع الدرجة الكلية للمجالارتباط درجة كل فيوضح 

 رقم المجال
 الفقرة

 معامل
 االرتباط

 مستوى 
 رقم المجال الداللة

 الفقرة
 معامل

 االرتباط
 مستوى 
 الداللة

المحور 
 األول/

استدامة 
 الموقع
 

 0.01دالة عند  0.683 1
المحور الءالث 

/ 
كفاءة 

واستدامة مواد 
البناء 

 المستخدمة

 0.01الة عند د 0.742 1
 0.01دالة عند  0.754 2 0.01دالة عند  0.732 2
 0.01دالة عند  0.681 3 0.01دالة عند  0.744 3
 0.01دالة عند  0.697 4 0.01دالة عند  0.808 4
 0.01دالة عند  0.749 5 0.01دالة عند  0.659 5
 0.01دالة عند  0.601 6 0.01دالة عند  0.674 6
 0.01دالة عند  0.806 7 0.01دالة عند  0.683 7
المحور  0.01دالة عند  0.776 8

 الرا ع/
 كفاءة 

 البيئة الداخلية

 0.01دالة عند  0.673 1

المحور 
الءاني / 
كفاءة 

واستدامة 
المبنى 
 والطاقة

 0.01دالة عند  0.689 2 0.01دالة عند  0.440 1
 0.01 دالة عند 0.590 3 0.01دالة عند  0.534 2
 0.01دالة عند  0.606 4 0.01دالة عند  0.442 3
 0.01دالة عند  0.705 5 0.01دالة عند  0.531 4
 0.01دالة عند  0.697 6 0.01دالة عند  0.551 5
المحور  0.01دالة عند  0.617 6

 الخامس/
 استدامة
 المياا

 0.01دالة عند  0.492 1
 0.01دالة عند  0.784 2 0.05دالة عند  0.359 7
 0.01دالة عند  0.718 3 0.01دالة عند  0.516 8
 0.01دالة عند  0.723 4 0.01دالة عند  0.537 9

 0.01دالة عند  0.760 5 0.01دالة عند  0.473 10
  0.01دالة عند  0.618 11

 0.01دالة عند  0.494 12
 0.01دالة عند  0.435 13

 0.393= 0.01، وعند مستوى داللة 0.304= 0.05( عند مستوى داللة 44ح=قيمة )ر( الجدولية )د.

 .0.05جميع فقرات االستبانة حققم ارتباطات دالة عند مستوى  أنَّ (8.3رقم )ويظهر الجدول 

فقرة( حققم درجات ارتباط دالة مع درجة المحور الذي  39جميع فقرات االستبانة ) أنَّ  نبيَّ يما ك
 .0.01ى داللة تنتمي إليه عند مستو 
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، حســـــــــاب معامسات االرتباط بين درجة كل محور والدرجة الكلية لمحاور االســـــــــتبانة كما تم  
 ن ذلك:يبي    (9.3رقم ) والجدول

 (: 9.3جدول رقم )
 ارتباطات درجات محاور استبانة مدى تطبيق معايير االستدامة في التصميم يوضح

 حي الشجاعية( - ي مدينة غزة )دراسة حالةعمارها فمناطق المنكوبة والمعاد إالعمراني لل

 معامل المحاور
 مستوى الداللة االرتباط

 0.01دالة عند  0.698 استدامة الموقع
 0.01دالة عند  0.626 كفاءة واستدامة المبنى والطاقة

 0.01دالة عند  0.648 كفاءة واستدامة مواد البناء المستخدمة
 0.01عند دالة  0.540 كفاءة البيية الداخلية 

 0.01دالة عند  0.388 استدامة المياه

 0.393= 0.01، وعند مستوى داللة 0.304= 0.05( عند مستوى داللة 44قيمة )ر( الجدولية )د.ح=

جميع المحاور قد حققم ارتباطات دالة مع الدرجة الكلية لالســـــــــــتبانة عند  أنَّ ( 3-9رقم )ن يتبيَّ 
التساق من صدق ا تبانة في صورتها النهائية تتسم بدرجة عاليةاالس مما  عني أنَّ  ؛0.01توى داللة مس

جميع فقرات ومحاور االســـــــــــــتبانة مترا طة في قياس مدى تطبيق معايير االســـــــــــــتدامة في  وأنَّ  الداخلي،
ن حي الشـــجاعية( م -عمارها في مدينة غزة )دراســـة حالةمراني للمناطق المنكوبة والمعاد إ التصـــميم الع

 .منظور أفراد العينة

 يتم التقكد من مدى ثبات االستبانة من خالل:ثبات االستبانة: 

 باستخدام التجزئة النصفية: .أ

وجية فقرات الز الحساب معامل االرتباط بين مجمــوع درجات الفقرات الفرد ة ومجموع درجات  تم  
لنصفين )ابراون لتعديل طول األ عاد زوجية عدد فقرات  - لكل محور، كما تم استخدام معادلة سبيرمان

ين غير ( لأل عاد الفرد ة الفقرات )النصـــــــــفGuttmann's Coefficientومعادلة جتمان ) ،متســـــــــاويين(
 :ن ملكيبي ِ  (10.3رقم )متساويين(، والجدول 
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 (: 10.3جدول رقم )
 قيم الثبات باستخدام التجزئة النصفية الستبانة مدى تطبيق معايير االستدامة في يوضح
 حي الشجاعية( -عمارها في مدينة غزة )دراسة حالةللمناطق المنكوبة والمعاد إمراني التصميم الع

 عدد محاور االستبانة
 الفقرات

 معامل
 االرتباط

 معامل
 مستوى الداللة الثبات

 0.01دالة عند  0.662 0.511 8 استدامة الموقع
 0.01دالة عند  0.729 0.603 13 كفاءة واستدامة المبنى والطاقة

 0.01دالة عند  0.693 0.581 7 تدامة مواد البناء المستخدمةكفاءة واس
 0.01دالة عند  0.718 0.624 6 كفاءة البيية الداخلية 

 0.01دالة عند  0.682 0.502 5 استدامة المياه
 0.01دالة عند  0.843 0.774 39 الدرجة الكلية لساستبانة

(، وهي 0.843–0.662ات تراوحم بين )عامالت الءبم أنَّ ( 10.3) ن من الجدول الســــابقيتبيَّ 
 من الءبات. االستبانة تتسم بدرجة عالية مما  شير إلى أنَّ  ؛(0.01عند مستوى داللة ) اإحصائي  دالة 

 باستخدام معادلة ألفا كرونباخ: .ب

والجدول اآلتي  ،تقدير ثبات االستبانة  حساب معامل ألفا كرونباخ لفقرات االستبانة  محاورها تمَّ 
 ن ملك:يبي ِ ( 3-11)

 (: 11.3جدول رقم )
 معامسات الثبات لمحاور استبانة مدى تطبيق معايير االستدامة في يوضح

 حي الشجاعية( -عمارها في مدينة غزة )دراسة حالةمراني للمناطق المنكوبة والمعاد إالتصميم الع
 قيمة ألفا عدد الفقرات ةانمحاور االستب

 0.901 8 استدامة الموقع
 0.842 13 تدامة المبنى والطاقةكفاءة واس

 0.821 7 كفاءة واستدامة مواد البناء المستخدمة
 0.813 6 كفاءة البيئة الداخلية 

 0.762 5 استدامة المياا
 0.847 39 الدرجة الكلية لالستبانة

( وهي قيم مرتفعة، 0.901–0.762تقع بين )قيم ألفا  أنَّ  (11.3) يتضــــح من الجدول الســــابق
ا هاالســــــتبانة تتســــــم بدرجة عالية من الءبات تفي  متطلبات التطبيق على أفراد العينة، وأنَّ  أنَّ  وتدل على

 تتسم بدرجة عالية من الصدق والءبات؛ مما  عزز سالمة النتائا التي يتم الحصول عليها.
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 :األساليب اإلحصائية 5.3

يغ البيانات وتصــفيتها لتفر  SPSS-20 تم  اســتخدام برناما الرزم ارحصــائية للعلوم االجتماعية
وتصــحيحها ومعالجتها، من خالل ما تم  ارةــارة إليه ســا ق ا من األســاليب المتعلقة  صــدق وثبات فقرات 

 االستبانة.
 األساليب اإلحصائية المستخدمة في اإلجابة عن أسيلة الدراسة، والتحقق من فروضها:

 .المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي -

 معامل ارتباط بيرسون للكشف عن العالقة بين المتغيرات. -

للكشــــــــــف عن داللة الفروق بين متوســــــــــطات درجات عينتين مســــــــــتقلتين من  T-Testاختبار "ت"  -
 البيانات.

( للكشف عن داللة الفروق بين متوسطات درجات One Way ANOVAتحليل التباين األحادي ) -
 أكءر من عينتين مستقلتين.

 ( للكشف عن اتجاا الفروق الناتجة عن تحليل التباين األحادي.Scheffe) اختبار ةيفيه -
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 الفصل الرابع
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ومناقشتها النتائج 
 نيتضـــــــمن هذا الفصـــــــل النتائا التي يتم التوصـــــــل إليها في هذا الدراســـــــة، وملك  عد ارجا ة ع

األســــئلة والتحقق من الفرضــــيات  اســــتخدام األســــاليب ارحصــــائية المناســــبة لكل منها، كما يتم تفســــير 
 ارطار النظري والدراسات السا قة.ومناقشة النتائا في ضوء 

 تحديد تقديرات الدراسة كاآلتي: تم   ،ات أفراد العينةولتحديد درجات إجا 

وهي القيمة المقابلة للوزن  ،(0.8=5÷4( ونقســم )4=1-5وملك  إ جاد مدى التدرج الخماســي )
 (.%16النسبي )

 يوضح تقديرات الدراسة: (1.4) والجدول اآلتي
 (: 1.4جدول رقم )

 أوزاع تقديرات الدراسة يوضح
 درجة التقدير الوزع النسبي طول الخلية

 اضعيفة جد   %36أقل من -20من  1.8أقل من -1
 ضعيفة %52أقل من  – 36من  2.6أقل من  - 1.8 

 متوسطة %68أقل من  – 52 3.4أقل من  – 2.6
 كبيرة %84أقل من  – 68 4.2أقل من  – 3.4

 اكبيرة جد   %100أقل من  – 84 5أقل من  – 4.2

 جته.وملك للحكم على نوع التقدير ودر 
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 تحليل فقرات محاور االستبانة 1.4

 تحليل فقرات المحاور الرئيسية للمتغير المستقل:

عينة الســــتجا ات أفراد ال ،والوزن النســــبي ،واالنحرا  المعياري  ،اســــتخدام المتوســــط الحســــابي تم  
ا في مارهعمراني للمناطق المنكوبة والمعاد إ على استبانة مدى تطبيق معايير االستدامة في التصميم الع

 ن ملك:يبي ِ  (2.4) را ودرجته الكلية، والجدول اآلتيحي الشجاعية(  محاو  - مدينة غزة )دراسة حالة

 
 (: 2.4جدول رقم )

 العينة على محاور االستبانة المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزع النسبي، الستجابات أفراديوضح 

 المحاور الرئيسية
 عدد

 الفقرات
 المتوسط

 يالحساب
 االنحراف
 المعياري 

 الوزع النسبي
 الدرجة الترتيب %

 متوسطة 1 60.3 9.09 24.11 8 استدامة الموقع
 متوسطة 2 52.5 10.19 34.14 13 كفاءة واستدامة المبنى والطاقة

 متوسطة 3 55.6 7.31 19.46 7 كفاءة واستدامة مواد البناء المستخدمة
 ضعيفة 4 49.2 5.93 14.76 6 كفاءة البيئة الداخلية 

 ضعيفة 5 41.9 4.62 10.48 5 استدامة المياا
 متوسطة -- 52.8 24.96 102.94 39 الدرجة الكلية لالستبانة

درجة تقدير مدى تطبيق معايير االســـتدامة في التصـــميم  أنَّ  (2.4) يتضـــح من الجدول الســـابق
حي الشـــــــــجاعية( من وجهة  - الةعمارها في مدينة غزة )دراســـــــــة حعمراني للمناطق المنكوبة والمعاد إ ال

االســـتدامة تتطلب تكاليف  الباحث ملك أنَّ  فســـر( وهي متوســـطة، وي%52.8قع عند )نظر المبحوثين  
ظرو  االعتداءات والســـــــرعة في إعادة  وتحضـــــــيرات واســـــــتعدادات قد ال تكون متوفرة في غزة، كما أنَّ 

 لمعايير االستدامة. اع  نية مواءمة المباني المنشقة سرياالعمار تزيد من عدم إمكا
 ترتبت محاور االستبانة كما يلي:تم و 

( وهي متوســــــطة، 60.3بوزن نســــــبي )% المرتبة األولى )اســــــتدامة الموقع( في جاء محور  -أوال  
 ت  اهظة.عامة ال تحتاج لتكاليف أو إمكانا استدامة الموقع أمور  ويفسر الباحث ملك  قنَّ 

( 55.6بوزن نســـبي )%في المرتبة الءانية  واد البناء المســـتخدمة( محور )كفاءة واســـتدامة م - ني اثا
 كون المتســـــبب في توســـــط هذا النســـــبة أن المبحوثين  وهي متوســـــطة، ويفســـــر الباحث ملك إلى أنَّ 

 الب  ناء المســـــتخدمة هي غامواد البغير متخصـــــصـــــين ولم يدلو  قجوبة دقيقة في االســـــتبيان رغم أن 
 وال  حتاج لمواد بناء خاصة.الطقس معتدل،  اختال  كبير، كما أنَّ مواد عالمية، ال يوجد عليها 
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( وهي 52.5بوزن نســــــبي )% في المرتبة الءالءة  محور )كفاءة واســــــتدامة المبنى والطاقة(  - ثالءا  
تكون المباني فيها ةــيء من االســتدامة،  متوســطة، ويفســر الباحث ملك إلى محاولة المؤســســات أنْ 

 تطبيق هذا المحور بنسبة متوسطة. نة ترى أنَّ ولكن آراء أفراد العي

(، ويفســـــــر الباحث 49.2بوزن نســـــــبي )%في المرتبة الرا عة محور )كفاءة البيئة الداخلية(  -را عا  
راء آ عمار تحقيق كفاءة واســــــــــــــتدامة البيئة الداخلية، إال أنَّ لى محاولة القائمين على إعادة ارملك إ

 يق هذا المجال ضعيفة، ولم ترتِق للمستوى المقبول.نسبة تحق أفراد العينة ترى أنَّ 

(، أي بدرجة 41.9بوزن نســـبي )% في المرتبة الخامســـة   قتي محور )اســـتدامة المياا(  -خامســـا  
وجود مشكلة حقيقية في استدامة المياا وقيام االحتالل ارسرائيلي  ويفسر الباحث ملك إلى ،ضعيفة

عانيه قطاع غزة من تلوث للمياا  ســــبب مياا الصــــر  الصــــحي  ســــرقة المياا الجوفية ، وكذلك ما  
 والحفر االمتصاصية وصر  مياا الصر  الصحي إلى مياا البحر . 

 
 تحليل فقرات المحور األول: استدامة الموقع:

 (: 3.4جدول رقم )
  ،المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزع النسبييوضح 

 ات محور استدامة الموقععلى فقر  الستجابات أفراد العينة

 المتوسط فقرات محور استدامة الموقع م
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 الوزع 
 النسبي

% 
 الدرجة الترتيب

 متوسطة 1 66.5 1.52 3.33 تخصيص مواقف للدراجات الهوائية والنارية. 1
 متوسطة 2 65.1 1.53 3.26 استخدام ةبكة النقل للمركبات الكبيرة وتشجيع النقل العام. 2
 متوسطة 3 63.4 1.58 3.17 إنشاء ممرات للمشاة معزولة عن المركبات. 3
 متوسطة 4 62.2 1.59 3.11 تنظيم مواقف للسيارات. 4
 متوسطة 5 62.1 1.60 3.11 حفظ وتوفير الطاقة في المباني بتقنيات بديلة 5

عمل قنوات خاصة لتصريف مياا السيول واألمطار في  6
 الموقع.

 متوسطة 6 61.5 1.50 3.08

 متوسطة 7 56.1 1.61 2.80 المحافظة على الغطاء النباتي. 7
 ضعيفة 8 45.2 1.63 2.26 مراعاة تضاريس الموقع. 8

 متوسطة -- 60.3 9.09 24.11 استدامة الموقع
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أوزان فقرات محور )اســــــــتدامة الموقع( قد تراوحم بين  أنَّ  (3.4) يتضــــــــح من الجدول الســــــــابق
 (، وجاءت أعلى الفقرات كما يلي:%66.5– 45.2)

قع ســتدامة المو "تخصــيص مواقف للدراجات الهوائية والنارية" في أعلى مراتب ا :4جاءت الفقرة رقم  -
، ويفســــــــــر الباحث ملك إلى وجود مكان خاص في غالبية المباني المعاد  (66.5بوزن نســــــــــبي )%

 اعمارها لمءل هذا الوسائل .

ةــــــــــــــبكة النقل للمركبات الكبيرة وتشــــــــــــــجيع النقل العام" بوزن نســـــــــــــبي "اســــــــــــــتخدام  :5ثم الفقرة رقم  -
الظرو  العامة تحتم االهتمام  النقل العام وأســـاليب النقل  الباحث ملك إلى أنَّ  فســـروي ،(65.1)%
 للحالة االقتصاد ة لدى أفراد العينة. ايص، نظر  الرخ

 في حين كانت أدنى الفقرات كما يلي:
، ويفســر الباحث  (45.2ى المراتب بوزن نســبي )%اريس الموقع" في أدن"مراعاة تضــ :1الفقرة رقم  -

ملك إلى أن البيوت المراد إعادة إعمارها ال تقام إال في نفس األماكن وملك الةــــــــــــــتراط أن ملكيتها 
 تعود لنفس المواطن .

ملك الباحث  فســـــــــــــروي ،(56.1"المحافظة على الغطاء النباتي" بوزن نســـــــــــــبي )% 2:ثم الفقرة رقم  -
رتفاع الكءافة الســــكانية  قطاع غزة  شــــكل عام وبمنطقة الشــــجاعية  شــــكل خاص ، كما يرجع ملك ا

إلى عدم وجود المســــــــاحة الكافية  القرب من البيوت المعاد اعمارها رقامة مناطق خضــــــــراء مءال  ، 
 .لى المتضررين تبعات مالية إضافيةمما قد يلقي عضع المالي؛ إلى صعوبة الو وقد  عود 
 .حاضو كد النتائا عدم االهتمام الكافي بتطبيق سياسات االستدامة  شكل ملحوظ و كما تؤ 
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 :تحليل فقرات المحور الثاني: كفاءة واستدامة المبنى والطاقة
 (: 4.4جدول رقم )

ءة االستجابات أفراد العينة على فقرات محور كف ،المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزع النسبييوضح 
 واستدامة المبنى والطاقة

المتوسط  فقرات محور كفاءة واستدامة المبنى والطاقة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوزع 
 الدرجة الترتيب النسبي%

استخدام غال  أخضر وزراعة النباتات على أسقف المنازل  1
 متوسطة 1 60.4 1.46 3.02 وعلى الواجهات.

 متوسطة 2 58.5 1.36 2.93 ألسقف.تظليل لجسم المبنى من جهة ا 2
 متوسطة 3 56.3 1.41 2.81 توجيه المبنى لمراعاة العوامل المناخية المحيطة للمبنى. 3
 متوسطة 4 55.0 1.44 2.75 استخدام تقنية الخال ا الشمسية في توليد الطاقة الكهربائية. 4
 متوسطة 5 54.1 1.32 2.71 توفير الظالل على األسقف  األساليب المختلفة. 5
 متوسطة 6 53.5 1.41 2.68 توفير ارضاءة عن طريق فتحات في األسقف. 6

ةكل التصميم للمبنى؛ وملك لتصميم المبنى  شكل يتماةى  7
 متوسطة 7 53.4 1.44 2.67 مع حركة الهواء والشمس في الموقع.

توفير الظالل على الواجهات  الكاسرات الشمسية أو  8
 متوسطة 8 52.3 1.25 2.61 البروزات.

 متوسطة 9 52.3 1.34 2.62 استخدام أفنية داخلية لتوفير التهوية وارضاءة. 9
 ضعيفة 10 51.7 1.43 2.59 مراعاة الشكل والتوجيه لمتطلبات البيئة. 10
 ضعيفة 11 49.0 1.51 2.45 استخدام عوازل حرارية في الحوائط. 11
 ضعيفة 12 47.9 1.55 2.40 اا.ملية تسخين المياستخدام تقنية الخال ا الشمسية في ع 12
 ضعيفة 13 38.3 1.27 1.92 حما ة وتظليل للشبابيك. 13

 متوسطة -- 52.5 10.19 34.14 كفاءة واستدامة المبنى والطاقة

فقرات محور )كفاءة واســـتدامة المبنى والطاقة( من االســـتبانة  أنَّ  (4.4) رقميتضـــح من الجدول 
 (، وجاءت أعلى الفقرات كما يلي:60.4%–38.3وثين تراوحم بين )نظر المبح من وجهة

استخدام غال  أخضر وزراعة النباتات على أسقف المنازل وعلى الواجهات" : "4جاءت الفقرة رقم  -
، ويفسر الباحث ملك إلى  (60.4بوزن نسبي )% ،في أعلى مراتب كفاءة واستدامة المبنى والطاقة

، كما أن زراعة األسطح ببعض النباتات المءمرة مات مءل هذا المزروعات أن التكلفة الماد ة قليلة ل
 .الجذور الصغيرة  مكن أن  حقق االستفادة للسكان

الباحث  فســر(، وي58.5بوزن نســبي )% ،"تظليل لجســم المبنى من جهة األســقف": 3ثم الفقرة رقم  -
 .المبنى للحرارة  وصية لدى السكان كما أنها تعمل على الحد من اكتسابلخصملك إلى ا
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 في حين كانت أدنى الفقرات كما يلي:

 . (38.3أدنى المراتب بوزن نسبي )% حما ة وتظليل للشبابيك" في: "5الفقرة رقم  -

 (،47.9"استخدام تقنية الخال ا الشمسية في عملية تسخين المياا" بوزن نسبي )%: 1ثم الفقرة رقم  -
ع ي يتطلبها تطبيق المشـــــــــــروعات التي  حتاجها المجتمالباحث ملك إلى التكلفة العالية الت فســـــــــــروي

كمــا أن الجهــات المــانحــة عنــد تمويلهــا للبيوت المعــاد اعمــارهــا ال تهتم  ــاألثــاث  على أرض الواقع،
المتواجــد في البيــم المــدمر من قبــل كمــا أنهــا ال تراعي وجود مءــل هــذا التقنيــة في كــل بيــم معــاد 

 .اعمارا 
 كفاءة واستدامة مواد البناء المستخدمة: تحليل فقرات المحور الثالث:

 (: 5.4جدول رقم )
 االنحراف المعياري والوزع النسبيالمتوسط الحسابي و يوضح 

 الستجابات أفراد العينة على فقرات محور كفاءة واستدامة مواد البناء المستخدمة

 فقرات محور كفاءة واستدامة مواد البناء المستخدمة م
المتوسط 
 الحسابي

راف االنح
 المعياري 

 الوزع 
 الدرجة الترتيب النسبي%

 متوسطة 1 59.0 1.56 2.95 إعادة استخدام الهدر من المواد المستهلكة في المبنى. 1
 متوسطة 1 59.0 1.56 2.95 تجميع مواد البناء المهدرة في أماكن خاصة في الموقع. 2
 متوسطة 3 58.4 1.53 2.92 استخدام مواد لها خاصية العزل الحراري في األسقف. 3
 متوسطة 4 58.2 1.49 2.91 استخدام ألوان مناسبة لبيئة المنطقة للواجهات واألرضيات. 4
 متوسطة 5 55.2 1.49 2.76 استخدام مواد لها خاصية العزل الحراري في الحوائط. 5
 متوسطة 6 53.0 1.41 2.65 استخدام مواد معاد تدويرها. 6
 ضعيفة 7 46.5 1.53 2.32 .ة وغير ضارة  البيئة وصحة ارنساناستخدام مواد صد قة للبيئ 7

 متوسطة -- 55.6 7.31 19.46 كفاءة واستدامة مواد البناء المستخدمة

فقرات محور )كفاءة واستدامة مواد البناء المستخدمة( من  أنَّ  (5.4) يتضح من الجدول السابق
 (، وجاءت أعلى الفقرات كما يلي:59%–46.5نظر المبحوثين تراوحم بين ) االستبانة من وجهة

"تجميع : 7والفقرة رقم  ،إعادة استخدام الهدر من المواد المستهلكة في المبنى": "6جاءت الفقرة رقم  -
مواد البناء المهدرة في أماكن خاصــة في الموقع" في أعلى مراتب محور كفاءة واســتدامة مواد البناء 

اضـطرار السـكان الفلسـطينيين إلى إعادة  إلى احث ملكالب يفسـرو  ،(59المسـتخدمة بوزن نسـبي )%
اســــــــتخدام مواد البناء  عد تدمير المســــــــاكن والعمائر  ســــــــبب منع االحتالل لدخول العديد من المواد 

 .المستخدمة في البناء فتارة   سمح بدخول  عضها وتارة  ال  سمح بذلك 

 في حين كانت أدنى الفقرات كما يلي: -
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 ،ام مواد صــد قة للبيئة وغير ضــارة  البيئة وصــحة ارنســان" في أدنى المراتباســتخد: "1الفقرة رقم  -
، ويفســـــــر الباحث ملك الى ارتفاع تكلفة المواد الصـــــــد قة للبيئة كذلك عدم (46.5بوزن نســـــــبي )%

 اعتماد مءل هذا المعايير من قبل الممولين والشرفين على إعادة ارعمار.
يفســــــر متدنية، و  ة( وهي نســـــــب53بوزن نســـــــبي )% ،د تدويرها"اســـــــتخدام مواد معا: "5ثم الفقرة رقم  -

ضـــــــــــعف ارمكانات في إعادة تدوير المواد التي ممكن اســـــــــــتخدامها في البناء في  الباحث ملك إلى
  قطاع غزة .

انع عمار من مص، عدم إعطاء اهتمام كاٍ  للتنسيق بين جميع جهات اريالحظ من النتائا السا قة
 ن فيما يتعلق  المشاريع.وموردين ومصممين وممولي

 
 تحليل فقرات المحور الرابع: كفاءة البيية الداخلية

 (: 6.4جدول رقم )
 ،المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزع النسبييوضح 

 على فقرات محور كفاءة البيية الداخلية  أفراد العينةالستجابات  

 المتوسط فقرات محور كفاءة البيية الداخلية  م
 ابيالحس

االنحراف 
 المعياري 

 الوزع 
 الدرجة الترتيب النسبي %

 كبيرة 1 56.7 1.34 2.84 تحقيق الخصوصية بين العام والخاص. 1
ة للضوضاء. 2  متوسطة 2 51.2 1.43 2.56 استخدام مواد ماص 

3 
تحقيق االتصال  البيئة الخارجية عبر الفتحات 

 التصميمية.
 متوسطة 3 50.6 1.41 2.53

 متوسطة 4 47.9 1.32 2.39 اغ المعيشة عن فراغ دورات المياا.فصل فر  4

5 
تجنب استخدام مواد البناء مات ارةعاع العالي 

 في الحوائط واألسقف واألرضيات.
 متوسطة 5 47.7 1.38 2.39

استخدام ألوان مريحة ود كورات تتناسب مع المناخ  6
 الداخلي المصغر.

 ضعيفة 6 41.2 1.38 2.06

 ضعيفة -- 49.2 5.93 14.76 يية الداخلية كفاءة الب
من فقرات محور )كفاءة البيئة الداخلية( من االســـــــتبانة  أنَّ ( 6.4)يتضـــــــح من الجدول الســـــــابق 

 (، وجاءت أعلى الفقرات كما يلي:%56.7–41.2وجهة نظر المبحوثين بين )
كفــاءة البيئـة تحقيق الخصــــــــــــــوصــــــــــــــيــة بين العــام والخــاص" في أعلى مراتــب : "4جــاءت الفقرة رقم  -

، ويفســــــر الباحث ملك الى أن تصــــــاميم البيئة الفلســــــطينية تراعي (56.7بوزن نســــــبي )% ،الداخلية
 الخصوصيات الحياتية للناس.



 

82 
 

الباحث ملك  فســـر(، وي%51.2ة للضـــوضـــاء " بوزن نســـبي )اســـتخدام مواد ماصـــ  : "6ثم الفقرة رقم  -
التصــــــــاميم للبيئة  نَّ ، كما أالمحلي ا ما في الســــــــوق ة للضــــــــوضــــــــاء نوع  إلى وجود مواد بناء ماصــــــــ  

هو دون و  ،متوســــــــط اتقدير أفراد العينة عموم   نَّ ســــــــطينية تراعي الخصــــــــوصــــــــيات الحياتية، إال أالفل
 المقمول.

 في حين كانت أدنى الفقرات كما يلي:
اســـــــــتخدام ألوان مريحة ود كورات تتناســـــــــب مع المناخ الداخلي المصـــــــــغر" في أدنى " :1الفقرة رقم  -

، ويفسر الباحث ملك الى عدم اهتمام القائمين على إعادة ارعمار (41.2بوزن نسبي )% ،المراتب
 اســـــتخدام مءل هذا الد كورات في المنازل المعاد اعمارها وقد يرجع ملك الى اهتمامهم  إعادة البيم 

 الى ما كان عليه دون هذا التغييرات.
ةعاع العالي في الحوائط واألسقف واألرضيات" : "تجنب استخدام مواد البناء مات ار5ثم الفقرة رقم  -

واضــحة لدى القائمين الباحث هذا الضــعف إلى عدم وجود معايير  ويفســر(، %47.7بوزن نســبي )
ا يناسب البيئة الفلسطينية من مواد وألوان وخامات، كما مَ عمار والمؤسسات الرسمية لِ على إعادة ار

يئة ال تناســــــب الب ا، ويضــــــع لمســــــاته الخاصــــــة التي أحيان  المشــــــاريع عادة ما يتحكم فيها الممول أنَّ 
 الفلسطينية.

 تحليل فقرات محور: استدامة المياه
 (: 7.4جدول رقم )

  ،المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزع النسبييوضح 
 الستجابات أفراد العينة على فقرات محور استدامة المياه

 المتوسط فقرات محور استدامة المياه م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوزع 
 النسبي%

 الدرجة الترتيب

1 
إنشاء ةبكة منفصلة عن ةبكة الصر  الصحي لتجمع 

 المياا الرماد ة ومحطة لمعالجتها.
2.54 1.45 50.8 1 

 ضعيفة

 ضعيفة 2 44.8 1.46 2.24  .مطار من أسقف المباني لري الحدائقتجميع مياا األ 5
 ضعيفة 3 42.3 1.26 2.11 للتحكم في ترةيد استهالك المياا. استخدام أنظمة حديءة 4

3 
والتي  ،استخدام نباتات مورقة ومناسبة لبيئة موقع المبنى

 ال تحتاج إلى كميات كبيرة من المياا للعيش.
1.99 1.15 39.8 4 

 ضعيفة

 اجد  ضعيفة  5 31.8 1.11 1.59 إنشاء ةبكة  جانب الشبكة الرئيسية لتوزيع المياا. 2
 ضعيفة -- 41.9 4.62 10.48 استدامة المياه

من وجهة نظر فقرات محور )استدامة المياا( من استبانة  أنَّ  (7.4) يتضح من الجدول السابق
 (، وجاءت أعلى الفقرات كما يلي:50.8%–31.8المبحوثين بين )
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رماد ة إنشـــــاء ةـــــبكة منفصـــــلة عن ةـــــبكة الصـــــر  الصـــــحي لتجمع المياا ال: "1جاءت الفقرة رقم  -
الباحث  فسـر(، وي50.8في أعلى مراتب كفاءة البيئة الداخلية بوزن نسـبي )%"،  ومحطة لمعالجتها

المجلى( و  ،واالغتســـال : مياا المغاســـل،مشـــاريع كءيرة بدأت فصـــل المياا الرماد ة )مءلإلى أنَّ ملك 
 سهل إعادة تكريرها واستخدامها. ُ  ،عن مياا الصر  في ةبكة مستقلة

 نت أدنى الفقرات:في حين كا

ســـبي في أدنى المراتب بوزن ن ،إنشـــاء ةـــبكة  جانب الشـــبكة الرئيســـية لتوزيع المياا ": "2الفقرة رقم  -
سطين، ولم يتم تطبيقها في فل ،هذا األنظمة الحديءة مكلفةأنَّ الباحث ملك إلى  فسر(، وي31.8)%

 عمار.ى إعادة ارا زال لدى القائمين علعدم االستشعار  مشكلة المياا م كما أنَّ 

 :اختبار الفرضيات ومناقشتها 2.4

ال توجد فروق مات داللة إحصائية بين متوسطات آراء أفراد العينة لمدى تطبيق اختبار الفرض األول: 
 -عمارها في مدينة غزة )دراسة حالةمراني للمناطق المنكوبة والمعاد إ معايير االستدامة في التصميم الع

 إناث( لدى أفراد العينة.-االجتماعي )مكور عزى للنوعحي الشجاعية( تُ 

( 229تمم المقارنة بين متوســـــــــط آراء أفراد العينة من الذكور )ن=  ،لإلجا ة عن هذا الســـــــــؤال
( على اســــــــــتبانة مدى تطبيق معايير االســــــــــتدامة في 102ومتوســــــــــط آراء أفراد العينة من ارناث )ن= 

حي الشـــــــــجاعية(  -رها في مدينة غزة )دراســـــــــة حالةعمامراني للمناطق المنكوبة والمعاد إ التصـــــــــميم الع
ســتخدام ا موضــوع الدراســة  اســتخدام اختبار )ت( للفروق بين متوســطات درجات عينتين مســتقلتين، وتم  

 ســــــــــبب اعتدالية توزيع الدرجات في كل من مجموعتي التطبيق،  ؛هذا االختبار ارحصــــــــــائي البارامتري 
( 4-8)ي (، والجدول اآلت210: 2005م، عن ثالثين مفردة )عال   عدد أفراد العينة يزيد إضـــافة إلى أنَّ 

 ن ملك:يبي ِ 
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 (: 8.4جدول رقم )
 اختبار )ت( للفروق بين متوسطات آراء أفراد العينة لمدى تطبيق معاييريوضح 

 إناث(-عزى للنوع االجتماعي )ذكوراالستدامة في التصميم العمراني ت  

المتوسط  المتغير ةناالستبا
 ابيالحس

االنحراف 
 المعياري 

قيمة 
 مستوى الداللة )ت(

 استدامة الموقع
 8.91 25.23 الذكور

 0.01دالة عند  3.417
 9.01 21.59 ارناث

 كفاءة واستدامة المبنى والطاقة
 9.99 35.13 الذكور

 0.01دالة عند  2.676
 10.32 31.91 ارناث

كفاءة واستدامة مواد البناء 
 المستخدمة

 7.41 20.58 رالذكو 
 0.01دالة عند  4.287

 6.43 16.94 ارناث

 كفاءة البيية الداخلية 
 5.78 15.73 الذكور

 0.01دالة عند  4.592
 5.71 12.59 ارناث

 استدامة المياه
 4.38 10.82 الذكور

 0.01دالة عند  2.867
 5.14 10.03 ارناث

 الدرجة الكلية لساستبانة
 23.87 107.29 الذكور

 0.01دالة عند  4.913
 24.69 93.18 ارناث

 2.576= 0.01، عند مستوى داللة 1.96= 0.05( عند مستوى داللة 329قيمة )ت( الجدولية )د.ح= 

ه توجد فروق مات داللة إحصــــــــــائية بين متوســــــــــطات آراء أنَّ  (8.4)ن من الجدول الســــــــــابق يتبيَّ 
اد لصـــالح الذكور من أفر  اور والدرجة الكلية لالســـتبانة،الذكور ومتوســـطات آراء ارناث على جميع المح

أفراد العينة الذكور لديهم تقديرات أعلى لمدى تطبيق معايير االســــــــــــتدامة في التصــــــــــــميم  أي أنَّ  العينة؛
حي الشــــــجاعية( على الدرجة  -عمارها في مدينة غزة )دراســــــة حالةمراني للمناطق المنكوبة والمعاد إ الع

ميم عايير ومبادئ التصـــعلى م االذكور أكءر اطالع   الباحث ملك إلى أنَّ  فســـرور، ويالكلية وجميع المحا
مار، عفي مجال إعادة ار ن، وغالبية العامليهم المقاولون والمصـــــــــــممون والمراقبون والمتطلبات، حيث إن

 وهم أقدر على لمس الفروق المستدامة في التصاميم والتنفيذ.
وق مات داللة إحصــــــــــــــائية بين متوســــــــــــــطات آراء أفراد العينة لمدى ال توجد فر  اختبار الفرض الثاني:

)دراسة  عمارها في مدينة غزةمراني للمناطق المنكوبة والمعاد إ تطبيق معايير االستدامة في التصميم الع
 عزى للمبحوثين )مهندس، متضرر( لدى أفراد العينة.حي الشجاعية( تُ  -حالة
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( 69ين متوســـــط آراء أفراد العينة من المهندســـــين )ن= لإلجا ة عن هذا الســـــؤال تمم المقارنة ب
( على اســتبانة مدى تطبيق معايير االســتدامة في 262ومتوســط آراء أفراد العينة من المتضــررين )ن= 

حي الشـــــــــجاعية(  -عمارها في مدينة غزة )دراســـــــــة حالةمراني للمناطق المنكوبة والمعاد إ التصـــــــــميم الع
ســتخدام ا )ت( للفروق بين متوســطات درجات عينتين مســتقلتين، وتم  موضــوع الدراســة  اســتخدام اختبار 

 ســــــــــبب اعتدالية توزيع الدرجات في كل من مجموعتي التطبيق،  ؛هذا االختبار ارحصــــــــــائي البارامتري 
( 9.4)(، والجدول التالي 210: 2005عدد أفراد العينة يزيد عن ثالثين مفردة )عالم،  إضـــــافة إلى أنَّ 

 ن ملك:يبي ِ 
 (: 9.4رقم ) جدول

 االستدامة اختبار )ت( للفروق بين متوسطات آراء أفراد العينة لمدى تطبيق معاييريوضح 
 متضرر( - عزى للمبحوثين )مهندسفي التصميم العمراني ت  

المتوسط  المتغير ةاالستبان
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

قيمة 
 مستوى الداللة )ت(

 استدامة الموقع
 7.07 22.91 مهندس

 0.01دالة عند  0.268
 9.47 23.68 متضرر

 كفاءة واستدامة المبنى والطاقة
 7.91 33.96 مهندس

 0.01دالة عند  0.164
 10.72 34.18 متضرر

كفـــــاءة واســـــــــتـــــدامـــــة مواد البنـــــاء 
 المستخدمة

 6.54 18.43 مهندس
 0.01دالة عند  1.306

 7.49 19.73 متضرر

 كفاءة البيية الداخلية 
 3.65 14.48 مهندس

 0.01دالة عند  0.450
 6.40 14.84 متضرر

 استدامة المياه
 5.45 11.37 مهندس

 0.01دالة عند  0.842
 4.32 10.61 متضرر

 الدرجة الكلية لساستبانة
 21.76 100.65 مهندس

 0.01دالة عند  0.855
 25.74 103.54 متضرر

 2.576= 0.01، عند مستوى داللة 1.96= 0.05ة ( عند مستوى دالل329قيمة )ت( الجدولية )د.ح= 

ه ال توجــد فروق مات داللــة إحصــــــــــــــــائيــة بين متوســــــــــــــطــات آراء أنــَّ ( 9.4) ن من الجــدول يتبيَّ 
فراد أ أي أنَّ  ؛ن على جميع المحاور والدرجة الكلية لالســــــتبانةالمتضــــــررين ومتوســــــطات آراء المهندســــــي

ق المنكوبة مراني للمناطير االســــــــتدامة في التصــــــــميم العالعينة لديهم تقديرات متقاربة لمدى تطبيق معاي
حي الشـــــــــــــجاعية( على الدرجة الكلية وجميع المحاور،  -عمارها في مدينة غزة )دراســـــــــــــة حالةوالمعاد إ 

 صــــــورة  طالعهم على البياناته قد  كون  ســــــبب تقارب الرؤية للطرفين، أو اويعزو الباحث ملك إلى أنَّ 
 تدامة ومدى تطبيقها  صورة قريبة.مما جعلهم يرون االسواضحة؛ 
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ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات آراء أفراد العينة لمدى تطبيق معايير الفرض الثالث:
حي  -عمارها في مدينة غزة )دراسة حالةطق المنكوبة والمعاد إاالستدامة في التصميم العمراني للمنا

 ر )طابق، طابقين، ثساث وأكثر( لدى أفراد العينة.عزى لعدد طوابق المبنى المتضر الشجاعية( ت  

إجراء تحليل التباين األحادي الختبار أثر طوابق المبنى المتضرر )طابق، طا قين، ثالث وأكءر(  تم  
ي مدينة عمارها فمراني للمناطق المنكوبة والمعاد إ على مدى تطبيق معايير االستدامة في التصميم الع

ن قيمة اختبار ) ( يبي ِ ( 10.4) لدى أفراد العينة، والجدول اآلتياعية( حي الشج -غزة )دراسة حالة
 وى الداللة للفروق بين المتوسطات.ومست

 (: 10.4جدول رقم )

 ن نتائج تحليل التباين األحادي لمعرفة الفروق بين متوسطات آراء أفراد العينة لمدىيبي   

 لعدد طوابق المبنى المتضرر عزى تطبيق معايير االستدامة في التصميم العمراني ت   

المتوسط  الفيات المتغير
 الحسابي للفيات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 قيمة 
 ف

مستوى 
 الداللة

 استدامة الموقع
 1030.82 2 21.96 طابق واحد

13.430 
دالة عند 

0.01 
 76.76 328 23.83 طا قين

  330 28.95 ثالث وأكءر

كفاءة واستدامة 
 لطاقةالمبنى وا

 1809.74 2 31.75 طابق واحد
19.390 

دالة عند 
 93.33 328 33.27 طا قين 0.01

  330 40.81 ثالث وأكءر

كفاءة واستدامة مواد 
 البناء المستخدمة

 169.22 2 18.19 طابق واحد
1.211 

ة غير دال
 اإحصائي  

 52.71 328 20.02 طا قين
  330 20.67 ثالث وأكءر

 يية الداخليةكفاءة الب
 162.13 2 13.89 طابق واحد

4.720 
دالة عند 

0.01 
 34.35 328 14.69 طا قين

  330 16.67 ثالث وأكءر

 استدامة المياه
 29.65 2 10.14 طابق واحد

1.391 
غير دالة 

 اإحصائي  
 21.31 328 10.96 طا قين

  330 10.05 ثالث وأكءر

الدرجة الكلية 
 لساستبانة

 9412.22 2 95.92 ق واحدطاب
16.531 

دالة عند 
0.01 

 569.36 328 102.77 طا قين
  330 117.14 ثالث وأكءر

 4.61= 0.01، وعند مستوى داللة 3.00= 0.05( عند مستوى داللة 328، 2قيمة ) ( الجدولية عند )د.ح=
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ة على محاور استدامة الموقع ه توجد فروق مات داللة إحصائيأنَّ ( 10.4) ن من الجدول السابقيتبيَّ 
لمتغير طوابق  االستبانة تبع  وكفاءة واستدامة المبنى والطاقة وكفاءة البيئة الداخلية والدرجة الكلية لمحاور ا

المبنى المتضرر ألفراد العينة، هذا ولغرض توضيح اتجاا الفروق بين متوسطات تقديرات أفراد العينة 
ء اختبار ةيفيه جرا، تم  إلمتغير عدد طوابق المبنى المتضرر ابانة تبع  ور والدرجة الكلية لالستعلى المحا

 .للكشف عن ملك
 (: 11.4جدول رقم )

 نتائج اختبار شيفيه للكشف عن اتجاه الفروق بين متوسطات
 لمتغير طوابق المبنى المتضرر نة على المحاور ذات الداللة تبًعاتقدير أفراد العي 

 طابقين طابق البياع المتغير

 استدامة الموقع
  1.873 طابقين

 *5.1190 *6.992 وأكثر 3

 كفاءة واستدامة المبنى والطاقة
  1.521 طابقين

 *7.5387 *9.059 وأكثر 3

 كفاءة البيية الداخلية
  0.8004 طابقين

 *5.979 *2.779 وأكثر 3

 الدرجة الكلية لساستبانة
  6.851 طابقين

 *14.372 *21.2235 وأكثر 3

 السا قين ما يلي: (11.4( و )10.4) ن من الجدولينتبيَّ ي

توجد فروق مات داللة إحصائية على محاور الدالة والدرجة الكلية لالستبانة بين مجموعة طوابق  -
ومجموعتي طوابق المبنى طابق وطا قين، لصالح مجموعة  ،طوابق وأكءر من ناحية 3المبنى المتضرر 

طوابق وأكءر،  3المباني مات أفراد العينة من أصحاب  أي أنَّ  وأكءر؛طوابق  3بق المبنى المتضرر طوا
ارها في مدينة عممراني للمناطق المنكوبة والمعاد إ لمدى تطبيق معايير االستدامة في التصميم الع اتقدير  

ائا من متضرري االعتداءات الباحث هذا التحيز في النت فسرحي الشجاعية(، وي -غزة )دراسة حالة
وأماكن  حيث المبنى  حوي خصوصيات ، المزا ا التصميمية هم األكءر ةعور ايلية المتكررة  قنَّ سرائار

لما زادت ك هأنَّ  اواسعة  مكن فيها تطبيق  عض معالجات االستدامة أكءر من المباني األقل طوابق، كم
ض كن من القيام ببعمما  م ؛مما يؤثر على تدفق األموال والتمويل ؛عمارتكلفة إعادة ار ادتالطوابق ز 

 ارضافات المستدامة.
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الفرض الرابع: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات آراء أفراد العينة لمدى تطبيق معايير 
حي  -عمارها في مدينة غزة )دراسة حالةمراني للمناطق المنكوبة والمعاد إاالستدامة في التصميم الع

 .(2م300، أكثر من 2م300-101، 2م100متضرر )الشجاعية( تعزى لمساحة المبنى ال

، 2م300-101، 2م100إجراء تحليل التباين األحادي الختبار أثر مساحة المبنى المتضرر ) تم  
 مراني للمناطق المنكوبة والمعاد( على مدى تطبيق معايير االستدامة في التصميم الع2م300أكءر من 

ن يبي ِ ( 12.4)ي لدى أفراد العينة، والجدول اآلت جاعية(حي الش -مارها في مدينة غزة )دراسة حالةإع
 وى الداللة للفروق بين المتوسطات.قيمة اختبار ) ( ومست

 (: 12.4جدول رقم )

 أفراد العينةنتائج تحليل التباين األحادي لمعرفة الفروق بين متوسطات آراء 
 المبنى المتضرر عزى لمساحةلمدى تطبيق معايير االستدامة في التصميم العمراني ت  

 الفيات المتغير
المتوسط 
الحسابي 

 للفيات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 قيمة 
 ف

مستوى 
 الداللة

 استدامة الموقع
 948.21 2 21.52 2م100

12.273 
 

دالة عند 
0.01 

 77.26 328 25.37 2م101-300
  330 27.88 2م300أكءر من 

كفاءة واستدامة المبنى 
 والطاقة

 504.36 2 32.39 2م100
4.979 

 

دالة عند 
0.01 

 101.29 328 34.74 2م101-300
  330 37.35 2م300أكءر من 

كفاءة واستدامة مواد 
 البناء المستخدمة

 460.73 2 18.31 2م100
9.047 

 

دالة عند 
0.01 

 50.93 328 19.24 2م101-300
  330 23.24 2م300أكءر من 

  خليةكفاءة البيية الدا
 138.46 2 13.82 2م100

4.014 
 

دالة عند 
0.01 

 34.50 328 15.15 2م101-300
  330 16.35 2م300أكءر من 

 استدامة المياه
 99.33 2 9.78 2م100

4.755 
 

دالة عند 
0.01 

 20.89 328 10.61 2م101-300
  330 12.06 2م300أكءر من 

 الدرجة الكلية لساستبانة
 8876.76 2 95.82 2م100

15.502 
 

دالة عند 
0.01 

 572.63 328 105.11 2م101-300
  330 116.88 2م300أكءر من 

 4.61= 0.01، وعند مستوى داللة 3.00= 0.05( عند مستوى داللة 328، 2قيمة ) ( الجدولية عند )د.ح=
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لى جميع المحاور والدرجة ه توجد فروق مات داللة إحصائية عأنَّ ( 12.4)ن من الجدول السابق يتبيَّ 
وضيح اتجاا ولغرض ت، هذا، لمتغير مساحة المبنى المتضرر ألفراد العينة االستبانة تبع  الكلية لمحاور ا

مساحة لمتغير  اور والدرجة الكلية لالستبانة تبع  الفروق بين متوسطات تقديرات أفراد العينة على المحا
 . لكشف عن ملكجراء اختبار ةيفيه لإ تم  المبنى المتضرر، 

 (:13.4جدول رقم )

 نتائج اختبار شيفيه للكشف عن اتجاه الفروق بين متوسطات
 لمتغير مساحة المبنى المتضرر اينة على المحاور ذات الداللة تبعً تقدير أفراد الع 

 2م300-101 2م100 البياع المتغير

 استدامة الموقع
  *3.848 2م101-300

 2.512 *6.361 2م300أكءر من 

 كفاءة واستدامة المبنى والطاقة
  2.344 2م101-300

 2.614 *4.958 2م300أكءر من 

 كفاءة واستدامة مواد البناء المستخدمة
  0.929 2م101-300

 *3.996 *4.925 2م300أكءر من 

 كفاءة البيية الداخلية 
  1.335 2م101-300

 1.201 *2.536 2م300أكءر من 

 استدامة المياه
  0.827 2م101-300

 1.450 *2.277 2م300أكءر من 

 الدرجة الكلية لساستبانة
  *9.284 2م101-300

 *11.774 *21.058 2م300أكءر من 
 ما يلي:( 13.4( و )12.4)ن من الجدولين السا قين يتبيَّ 

 توجد فروق مات داللة إحصـــــــائية على جميع المحاور والدرجة الكلية لالســـــــتبانة بين مجموعة مســـــــاحة
، 2م300-101و  2م100ومجموعتي مســــــــاحة المبنى ، من ناحية 2م300مبنى المتضــــــــرر أكءر من ال

أفراد العينة  أي أنَّ  ؛2م300لصــــالح مجموعة مســــاحة المبنى المتضــــرر أكءر من  الفروق حيث ظهرت 
لمدى تطبيق معايير االســــــتدامة في  اتقدير  أكءر  2م300من أصــــــحاب المباني مات المســــــاحة أكءر من 

حي الشــــــــجاعية(،  -عمارها في مدينة غزة )دراســــــــة حالةالمنكوبة والمعاد إ  يم العمراني للمناطقالتصــــــــم
 ام األكءر ةعور  هسرائيلية المتكررة  قنَّ النتائا من متضرري االعتداءات ارويعزو الباحث هذا التحيز في 

ا تطبيق كن فيه م ، حوي خصـــوصـــيات وأماكن واســـعة ،حيث المبنى واســـع وكبير ، المزا ا التصـــميمية
ة إعادة تكلف ادته كلما زادت الطوابق ز  عض معالجات االســـتدامة أكءر من المباني األقل طوابق، كم أنَّ 

 ،مما  مكن من القيام ببعض ارضــــــــــافات المســــــــــتدامة ؛مما يؤثر على تدفق األموال والتمويل ؛عمارار
ها كلما ن  ني  طوابق أكءر، حيث إأصــــــحاب المباوحيث يدعم النتيجة الســــــا قة التي توجد فروق لصــــــالح 

 زادت المساحة وعدد طوابق المبنى أصبح الشعور  مدى تطبيق معايير االستدامة أوضح.
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الفرض الخامس: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات آراء أفراد العينة لمدى تطبيق 
عمارها في مدينة غزة )دراسة إمراني للمناطق المنكوبة والمعاد معايير االستدامة في التصميم الع

 70-30وأقل،  دوالرألف  30عمار المبنى المتضرر )لتكلفة إعادة إحي الشجاعية( تعزى  -حالة
 ( لدى أفراد العينة.دوالرألف  70، أكثر من دوالرألف 

ألف  30إجراء تحليل التباين األحادي الختبار أثر تكلفة إعادة إعمار المبنى المتضرر ) تم  
( على مدى تطبيق معايير االستدامة في دوالرألف  70، أكءر من دوالرألف  70-30قل، وأدوالر 

دى ل حي الشجاعية( -عمارها في مدينة غزة )دراسة حالةمراني للمناطق المنكوبة والمعاد إ التصميم الع
 طات.متوسوى الداللة للفروق بين الن قيمة اختبار ) ( ومستيبي ِ ( 14.4)ي أفراد العينة، والجدول اآلت

 (: 14.4جدول رقم )

 نتائج تحليل التباين األحادي لمعرفة الفروق بين متوسطات آراء أفراد العينة 
 مار المبنى المتضررلتكلفة إعادة إععزى لمدى تطبيق معايير االستدامة في التصميم العمراني ت  

المتوسط  )دوالر(الفيات المتغير
 الحسابي للفيات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 بعاتالمر 

 قيمة 
 ف

مستوى 
 الداللة

 استدامة الموقع
 833.26 2 21.38 ألف  وأقل 30

10.688 
 

دالة عند 
 77.96 328 24.57 ألف  30-70 0.01

  330 27.80 ألف  70أكءر من 

كفاءة واستدامة 
 المبنى والطاقة

 1659.39 2 30.28 ألف  وأقل 30
17.606 

 

دالة عند 
 94.25 328 34.80 ألف  30-70 0.01

  330 39.35 ألف  70أكءر من 

كفاءة واستدامة مواد 
 البناء المستخدمة

 796.50 2 16.83 ألف  وأقل 30
16.294 

 

دالة عند 
 48.88 328 19.85 ألف  30-70 0.01

  330 23.15 ألف  70أكءر من 

 كفاءة البيية الداخلية 
 183.20 2 13.87 ألف  وأقل 30

5.353 
 

عند  دالة
 34.22 328 14.57 ألف  30-70 0.01

  330 16.90 ألف  70أكءر من 

 استدامة المياه
 29.18 2 9.88 ألف  وأقل 30

1.369 
 

غير دالة 
 21.32 328 10.74 ألف  70-30 اإحصائي  

  330 10.85 ألف  70أكءر من 

الدرجة الكلية 
 لساستبانة

 13286.68 2 92.25 ألف  وأقل 30
24.346 

 

دالة عند 
 545.74 328 104.54 ألف  30-70 0.01

  330 118.05 ألف  70أكءر من 

 4.61= 0.01، وعند مستوى داللة 3.00= 0.05( عند مستوى داللة 328، 2قيمة ) ( الجدولية عند )د.ح=
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عدا )استدامة ه توجد فروق مات داللة إحصائية على جميع المحاور أنَّ ( 14.4) ن من الجدول يتبيَّ 
د العينة، عمار المبنى المتضرر ألفراتكلفة إعادة إ لمتغير  االستبانة تبع  المياا( والدرجة الكلية لمحاور ا

ة الكلية ور والدرجولغرض توضيح اتجاا الفروق بين متوسطات تقديرات أفراد العينة على المحا ،هذا
 .اء اختبار ةيفيه للكشف عن ملكجر إ تم   ،لمتغير مساحة المبنى المتضرر الالستبانة تبع  

 (: .415جدول رقم )

 نتائج اختبار شيفيه للكشف عن اتجاه الفروق بين متوسطات
 عمار المبنى المتضررلتكلفة إعادة إ اينة على المحاور ذات الداللة تبعً تقدير أفراد الع 

 )دوالر(البياع المتغير
 دوالرألف  30

 وأقل
ألف  30-70

 دوالر

 استدامة الموقع
  *3.198 ألف  30-70

 3.22593 *6.424 ألف  70أكءر من 

 كفاءة واستدامة المبنى والطاقة
  *4.512 ألف  30-70

 *4.554 *9.066 ألف  70أكءر من 

 كفاءة واستدامة مواد البناء المستخدمة
  *3.017 ألف  30-70

 *3.298 *6.315 ألف  70أكءر من 

 ءة البيية الداخلية كفا
  0.702 ألف  30-70

 *2.326 *3.028 ألف  70أكءر من 

 الدرجة الكلية لساستبانة
  *12.289 ألف  30-70

 *13.513 *25.802 ألف  70أكءر من 
 ما يلي:( 15.4( و )14.4)ن من الجدولين السا قين يتبيَّ 

كلفة تالدرجة الكلية لالستبانة بين مجموعة توجد فروق مات داللة إحصائية على جميع المحاور الدالة و 
و  وأقل دوالرألف  30ومجموعتي مساحة المبنى من ناحية،  دوالرألف  70عمار أكءر من إعادة ار

ألف  70أكءر من  عمارتكلفة إعادة ارلصالح مجموعة الفروق  حيث ظهرت، دوالرألف  30-70
يق معايير لمدى تطب اتقدير  التكاليف المرتفعة أكءر أي أن أفراد العينة من أصحاب المباني مات  ؛دوالر

حي  -عمارها في مدينة غزة )دراسة حالةمراني للمناطق المنكوبة والمعاد إ االستدامة في التصميم الع
هم رة  قنَّ سرائيلية المتكر النتائا من متضرري االعتداءات ارالشجاعية(، ويعزو الباحث هذا التحيز في 

وي ما والمبنى كبير  ح امرتفعة نوع   عمارتكلفة إعادة ار حيث ،ا ا التصميمية المز  ااألكءر ةعور  
 مكن فيها تطبيق  عض معالجات االستدامة أكءر من المباني األقل طوابق،  ،خصوصيات وأماكن واسعة

 مكن ما م ؛مما يؤثر على تدفق األموال والتمويل ؛عمارتكلفة إعادة ار ادته كلما زادت الطوابق ز أنَّ  اكم
حاب صوحيث يدعم النتيجة السا قة التي توجد فروق لصالح أ ،من القيام ببعض ارضافات المستدامة

ها كلما زادت المساحة وعدد طوابق المبنى والتكلفة أصبح الشعور  مدى المباني  طوابق أكءر، حيث إن
 ويمكن تطبيق المعايير  صورة أفضل. ،تطبيق معايير االستدامة أوضح
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ادس: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات آراء أفراد العينة لمدى تطبيق الفرض الس
عمارها في مدينة غزة )دراسة مراني للمناطق المنكوبة والمعاد إمعايير االستدامة في التصميم الع

شيقل، أكثر من  3000-1001شيقل وأقل،  1000عزى لدخل رب األسرة )حي الشجاعية( ت   -حالة
 ل( لدى أفراد العينة.شيق 3000

-1001ةيقل وأقل،  1000إجراء تحليل التباين األحادي الختبار أثر دخل رب األسرة ) تم  
لمناطق مراني لةيقل( على مدى تطبيق معايير االستدامة في التصميم الع 3000ةيقل، أكءر من  3000

 ى أفراد العينة، والجدول اآلتيلدحي الشجاعية(  -عمارها في مدينة غزة )دراسة حالةالمنكوبة والمعاد إ 
 وى الداللة للفروق بين المتوسطات.ن قيمة اختبار ) ( ومستيبي ِ ( 16.4)

 (: 16.4جدول رقم )

 نتائج تحليل التباين األحادي لمعرفة الفروق بين متوسطات آراء أفراد العينة 
 األسرةلمدى تطبيق معايير االستدامة في التصميم العمراني تعزى لدخل رب 

المتوسط  الفيات المتغير
 الحسابي للفيات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 قيمة 
 ف

مستوى 
 الداللة

 استدامة الموقع
 8.56 2 24.17 ةيقل وأقل 1000

0.103 
غير 
دالة 
 اإحصائي  

 82.99 328 23.87 ةيقل 1001-3000
  330 24.75 ةيقل 3000أكءر من 

كفاءة واستدامة 
 المبنى والطاقة

 167.36 2 33.27 ةيقل وأقل 1000
1.619 

غير 
دالة 
 اإحصائي  

 103.35 328 35.23 ةيقل 1001-3000
  330 35.63 ةيقل 3000أكءر من 

كفاءة واستدامة 
مواد البناء 
 المستخدمة

 38.54 2 19.81 ةيقل وأقل 1000
0.720 

غير 
دالة 
 اإحصائي  

 53.50 328 19.15 ةيقل 1001-3000
  330 18.13 ةيقل 3000ن أكءر م

كفاءة البيية 
 الداخلية 

 14.54 2 15.02 ةيقل وأقل 1000
0.413 

غير 
دالة 
 اإحصائي  

 35.25 328 14.46 ةيقل 1001-3000
  330 14.25 ةيقل 3000أكءر من 

 استدامة المياه
 182.69 2 10.50 ةيقل وأقل 1000

1.964 
غير 
دالة 

 إحصائيا  
 20.38 328 9.72 ةيقل 1001-3000

  330 14.00 ةيقل 3000أكءر من 

الدرجة الكلية 
 لساستبانة

 191.86 2 102.77 ةيقل وأقل 1000
0.307 

غير 
دالة 
 اإحصائي  

 625.58 328 102.44 ةيقل 1001-3000
  330 106.75 ةيقل 3000أكءر من 

 4.61= 0.01، وعند مستوى داللة 3.00= 0.05( عند مستوى داللة 328، 2قيمة ) ( الجدولية عند )د.ح=
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ه ال توجد فروق مات داللة إحصـــائية على جميع المحاور والدرجة الكلية أنَّ  (16.4) ن من الجدول يتبيَّ 
تقديرات  أفراد العينة لديهم مما  عني أنَّ  ؛لمتغير دخل رب األســــــــرة ألفراد العينة االســــــــتبانة تبع  لمحاور ا

يعزو و  هم المدمرة  اختال  دخلهم الشهري،ير االستدامة عند إعادة بناء منازلمتقاربة لمدى تطبيق معاي
عمار ال تتم على نفقة أفراد العينة، وإنما مؤســـــــــــــســـــــــــــات دولية أو محلية لديها إعادة ار الباحث هذا  قنَّ 

 وال تختلف  اختال  الدخل الشهري للمتضررين. ،عمار ومتطلباتهتة رعادة ارمعايير ثاب

 
 ساصةالخ 4.4

تناول الفصــــــــــــل الطريقة البحءية المعتمدة لتقييم االســــــــــــتدامة في التصــــــــــــميم العمراني في المباني المعاد 
اعمارها في منطقة الشـــجاعية، حول تعريفها وخصـــائصــها ومجتمع ومنها الدراســـة، وتناول الفصـــل  عد 

عانة ة المســـــتخدمة واالســـــتملك نبذة عن توزيع عينة الدراســـــة تبعا  لمتغيرات الدراســـــة ومن ثم أداة الدراســـــ
. وتوصــــــــــل الباحث في نها ة التحليل الى عدد من المحاور التي SPSSببرناما التحليل ارحصــــــــــائي 

واســــــــتدامة مواد البناء حققم  عض معايير االســــــــتدامة بدرجة متوســــــــطة مءل: اســــــــتدامة الموقع، كفاءة 
 المستخدمة.

 حيث كان ترتيب محاور االستبانة كما يلي : 

 .، أي بدرجة متوسطة (  %60.3)استدامة الموقع ( في المرتبة األولى بوزن نسبي )جاء محور  -1
( ،  %55.6جاء محور) كفاءة واســتدامة مواد البناء المســتخدمة ( في المرتبة الءانية بوزن نســبي ) -2

 أي بدرجة متوسطة .
( ، أي %52.5جاء محور ) كفاءة واســـــــــــتدامة المبنى والطاقة ( في المرتبة الءالءة بوزن نســـــــــــبي ) -3

 بدرجة متوسطة .
 ( ، أي بدرجة ضعيفة .%41.9جاء محور ) استدامة المياا ( في المرتبة الخامسة بوزن نسبي )  -4

وتوصـــل الباحث في نها ة الفصـــل لنتيجة تجمل النتائا التي خلص اليها خالل الدراســـة التحليلية، وهي 
جة كبيرة وهذا النتيجة تســــــــــــــتلزم اقتراحات أن المباني المعاد اعمارها لم تحقق معايير االســــــــــــــتدامة بدر 

لمعالجة العناصــر التي لم تحقق فيها االســتدامة في التصــميم العمراني  الرا عوتوصــيات من الباحث في 
 للمباني المعاد اعمارها  منطقة الشجاعية.
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 الفصل الخامس
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الستنتاجات والتوصيات ا
 

 النتائج:  1.5
 : مكن تحديد أبرز النتائا على النحو التالي  ،في ضوء التحليالت النظرية والعملية للدراسة

كوبة مراني للمناطق المنر االســتدامة في التصــميم العدرجة تقدير أفراد العينة لمدى تطبيق معايي .1
( وهي %52.8حي الشـــــــــجاعية( :قع عند ) -عمارها في مدينة غزة )دراســـــــــة حالةوالمعاد إ

االســتدامة تتطلب تكاليف وتحضــيرات واســتعدادات قد ال  أع   إلى الباحث ذلك فســرمتوســطة، وي
عمار تزيد من عدم رعة في إعادة اإلاالعتداءات والســـــــــ ظروف تكوع متوفرة في غزة، كما أع  

 وترتبت محاور االستبانة كما يلي:ا لمعايير االستدامة، نية مواءمة المباني المنشأة سريعً إمكا

( وهي متوســطة، ويفســر الباحث 60.3أعلى المراتب بوزن نســبي )% جاء محور )اســتدامة الموقع( -
 ات  اهظة.أو إمكانعامة ال تحتاج لتكاليف استدامة الموقع أمور  ملك  قنَّ 

( وهي متوســـــــطة، 55.6محور )كفاءة واســـــــتدامة مواد البناء المســـــــتخدمة( بوزن نســـــــبي )% ا:ني  وثا -
مواد عالمية، ال يوجد عليها اختال   امواد البناء المســــتخدمة هي غالب   ويفســــر الباحث ملك إلى أنَّ 

 وال  حتاج لمواد بناء خاصة. ،الطقس معتدل كبير، كما أنَّ 
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( وهي متوســــــطة، ويفســــــر 52.5محور )كفاءة واســــــتدامة المبنى والطاقة( بوزن نســــــبي )%ثم  قتي  -
تكون المباني فيها ةـــــيء من االســـــتدامة، ولكن آراء أفراد  الباحث ملك إلى محاولة المؤســـــســـــات أنْ 

 تطبيق هذا المحور بنسبة متوسطة. العينة ترى أنَّ 

عدم اهتمام  لى(، ويفسر الباحث ملك إ49.2ثم  قتي محور )كفاءة البيئة الداخلية( بوزن نسبي )% -
ا ة وملك  ظهر جليا  في اســـــــتج عمار تحقيق كفاءة واســـــــتدامة البيئة الداخليةعلى إعادة ارالقائمين 

 ، ولم ترتِق للمستوى المقبول.وترى أن نسبة تحقيق هذا المجال ضعيفة، أفراد العينة

ويفســـــر الباحث  ،أي بدرجة ضـــــعيفة ؛(41.9 قتي محور )اســـــتدامة المياا( بوزن نســـــبي )% اوأخير   -
وجود مشــــــــكلة حقيقية في المياا في قطاع غزة وملك  ســــــــبب ســــــــرقة االحتالل لمياا اآل ار ملك إلى 

 تلوث مياا البحر  ســـبب مصـــباتالجوفية وقلة وجود محطات تكرير مياا الصـــر  الصـــحي وكذلك 
 .اجهة هذا المشكلةالصر  الصحي، وعدم وجود رؤية وخطط واضحة لدى المسؤولين لمو 

توجد فروق مات داللة إحصــــائية بين متوســــطات آراء الذكور ومتوســــطات آراء ارناث على جميع  .2
ر لديهم أفراد العينة الذكو  أي أنَّ  لصالح الذكور من أفراد العينة؛ المحاور والدرجة الكلية لالستبانة،

اد ني للمناطق المنكوبة والمعمراتقديرات أعلى لمدى تطبيق معايير االســــــــــــتدامة في التصــــــــــــميم الع
 ســرفدرجة الكلية وجميع المحاور، ويحي الشـــجاعية( على ال -عمارها في مدينة غزة )دراســـة حالةإ 

هم نَّ ، حيث إعلى معايير ومبادئ التصــــــــــــــميم والمتطلبات االذكور أكءر اطالع   الباحث ملك إلى أنَّ 
عمار، وهم أقدر على لمس جال إعادة ارفي م ن، وغالبية العامليالمقاولون والمصـممون والمراقبون 

 الفروق المستدامة في التصاميم والتنفيذ.

ن يالمتضـــرر ن ومتوســـطات آراء المهندســـيال توجد فروق مات داللة إحصـــائية بين متوســـطات آراء  .3
أفراد العينة لديهم تقديرات متقاربة لمدى  أي أنَّ  ؛على جميع المحاور والدرجة الكلية لالســــــــــــــتبانة

ة غزة عمارها في مدينمراني للمناطق المنكوبة والمعاد إ ايير االســـــــتدامة في التصـــــــميم العتطبيق مع
قد  هالباحث ملك إلى أنَّ  فسردرجة الكلية وجميع المحاور، ويحي الشجاعية( على ال -)دراسة حالة

م يرون مما جعله ؛ كون  ســبب تقارب الرؤية للطرفين، أو اطالعهم على البيانات  صــورة واضــحة
 ستدامة ومدى تطبيقها  صورة قريبة.اال

توجد فروق مات داللة إحصائية على محاور الدالة والدرجة الكلية لالستبانة بين مجموعة   .4
طوابق وأكءر من ناحية، ومجموعتي طوابق المبنى طابق وطا قين،  3طوابق المبنى المتضرر 

 .طوابق وأكءر 3لصالح مجموعة طوابق المبنى المتضرر 

مات داللة إحصـــــــــــــــائية على جميع المحاور والدرجة الكلية لالســــــــــــــتبانة بين مجموعة توجد فروق  .5
و  2م100ومجموعتي مســـــــــــاحة المبنى  ،من ناحية 2م300المبنى المتضـــــــــــرر أكءر من  مســـــــــــاحة
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أفراد العينة  أي أنَّ  ؛2م300، لصــــالح مجموعة مســــاحة المبنى المتضــــرر أكءر من 2م101-300
لمدى تطبيق معايير االســــتدامة  اتقدير  أكءر  2م300أكءر من من أصــــحاب المباني مات المســــاحة 

حي  -)دراســـــــــــــــة حالةعمارها في مدينة غزة مراني للمناطق المنكوبة والمعاد إ في التصــــــــــــــميم الع
المتكررة  ســـرائيليةالنتائا من متضـــرري االعتداءات ارالباحث هذا التحيز في  فســـرالشـــجاعية(، وي

أماكن  حوي خصـــــوصـــــيات و  ،حيث المبنى واســـــع وكبير ،التصـــــميمية المزا ا  اهم األكءر ةـــــعور   قنَّ 
كلما  هنَّ أ ا مكن فيها تطبيق  عض معالجات االســتدامة أكءر من المباني األقل طوابق، كم ،واســعة

ممــا  مكن من  ؛ممــا يؤثر على تــدفق األموال والتمويــل ؛عمــارتكلفــة إعــادة ار ادتزادت الطوابق ز 
حاب صوحيث يدعم النتيجة السا قة التي توجد فروق لصالح أ ،دامةالقيام ببعض ارضافات المست
ها كلما زادت المســــــاحة وعدد طوابق المبنى أصــــــبح الشــــــعور  مدى المباني  طوابق أكءر، حيث إن

 تطبيق معايير االستدامة أوضح. 

تبانة ستوجد فروق مات داللة إحصائية على جميع المحاور )عدا استدامة المياا( والدرجة الكلية لال .6
ومجموعتي مســـــاحة المبنى  ،من ناحية دوالرألف  70عمار أكءر من تكلفة إعادة اربين مجموعة 

 70أكءر من  عمارتكلفة إعادة ار، لصــــــــــــالح مجموعة دوالرألف  70-30و  وأقل دوالرألف  30
مدى ل تقدير اأفراد العينة من أصــــــــــــــحاب المباني مات التكاليف المرتفعة أكءر  أي أنَّ  ؛دوالرألف 

ة غزة عمارها في مدينمراني للمناطق المنكوبة والمعاد إ تطبيق معايير االســـــــتدامة في التصـــــــميم الع
النتائا من متضــــرري االعتداءات الباحث هذا التحيز في  رجعحي الشــــجاعية(، وي -)دراســــة حالة

 مار مرتفعة نوعا  عتكلفة إعادة ار حيث ، المزا ا التصميمية االمتكررة  قنهم األكءر ةعور   سرائيليةار
 مكن فيها تطبيق  عض معالجات االستدامة  ،والمبنى كبير  حوي خصوصيات وأماكن واسعة ،ما

ثر مما يؤ  ؛عمارتكلفة إعادة ار ادته كلما زادت الطوابق ز أنَّ  اأكءر من المباني األقل طوابق، كم
وحيث يدعم  ،ســــــــــــــتدامةمما  مكن من القيام ببعض ارضــــــــــــــافات الم ؛على تدفق األموال والتمويل

ا زادت ها كلمأصــــــــحاب المباني  طوابق أكءر، حيث إنالنتيجة الســــــــا قة التي توجد فروق لصــــــــالح 
 ،المســــــاحة وعدد طوابق المبنى والتكلفة أصــــــبح الشــــــعور  مدى تطبيق معايير االســــــتدامة أوضــــــح

 ويمكن تطبيق المعايير  صورة أفضل.

 االســــــــــــتبانة تبع  لمحاور والدرجة الكلية لمحاور اال توجد فروق مات داللة إحصــــــــــــائية على جميع ا .7
أفراد العينــة لــديهم تقــديرات متقــاربــة لمــدى  ممــا  عني أنَّ  ؛لمتغير دخــل رب األســــــــــــــرة ألفراد العينــة

الباحث  ر فسوي هم المدمرة  اختال  دخلهم الشهري،تطبيق معايير االستدامة عند إعادة بناء منازل
عايير ية لديها معلى نفقة أفراد العينة، وإنما مؤســـســـات دولية أو محلعمار ال تتم إعادة ار هذا  قنَّ 

 وال تختلف  اختال  الدخل الشهري للمتضررين. ،عمار ومتطلباتهثابتة رعادة ار
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 التوصيات 2.5

 :  توصي الدراسة  اآلتي إليها الدراسة، لمفي ضوء النتائا التي توص  

 تناسقة مع البيئة الفلسطينية.الئحة معايير تطبق معايير االستدامة المع ضو  -1

من الضـــــــــــروري إعطاء االهتمام الكافي والتنســـــــــــيق بين جهات التمويل المختلفة وجهات التنفيذ في  -2
 من أجل الوصول لتطبيق أفضل لمعايير االستدامة. ؛الميدان والمتضررين

ف مناطق لن في مختى اآلضــــرورة إجراء مراجعات ةــــاملة لجميع التصــــاميم التي لم يتم تنفيذها حت   -3
  ما يتالءم ومعايير االستدامة. ،عامة والمدمرة خاصةغزة  

ز معايير عنى بتعزيضرورة االهتمام  شكل أكبر حول إعداد الندوات والمؤتمرات وورش العمل التي تُ  -4
 .ايز مبادئ التنمية المستدامة عموم  وفي تعز  ،عمارهاامة في التصاميم للمناطق المعاد إ االستد

ائل ارعالم  شــــــكل عام ومواقع التواصــــــل االجتماعي  شــــــكل خاص، في تســــــليط التركيز على وســــــ -5
 ة على الفرد والمجتمع.الضوء على معايير االستدامة في البناء وفوائدها الجم  

 

 مقترحات الدراسة:  3.5

  قترح الباحث إجراء دراسات وبحوث حول:

 عمارها.اعتماد تصاميم المناطق المعاد إ آليات  -1

  .لتصميمة مدخل للحياة الكريمة لإلنسان الفلسطينيمعايير االستدامة ا -2

 ذة.عمار وأثرها على جودة المشاريع المنفمؤسسات إعادة ارسبل التعاون والتنسيق والتشبيك بين  -3
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 : المراجع

 : أواًل: المراجع العربية

( التمويل الدولي للمؤسسات األهلية الفلسطينية وأثرا على 2011أبو حماد، ناهض محمود ) -1
، جامعة األزهر، غزة، رسالة ماجستيرم، 2010-م 2000التنمية السياسية في قطاع غزة 

 فلسطين.
، دار النشر 6، طمناهج البحث في العلوم النفسية والتربوية(: 2011أبو عالم، رجاء محمود ) -2

 للجامعات، القاهرة.
ارة التقليد ة في ( التنمية المستدامة في العم2010أبو علي، نا ف بن نائل بن عبد الرحمن ) -3

، جامعة أم القرى، رسالة ماجستيرحالة دراسية منطقة الحجاز،  –المملكة العربية السعود ة 
 المملكة العربية السعود ة.

(. الدور التمويلي لمنظمات المجتمع المدني في التنمية الزراعية 2011أبو منديل، غسان ) -4
، الجامعة ارسالمية، الة ماجستيررسم، 2010 -1996دراسة حالة قطاع غزة  -المستدامة 

 غزة، فلسطين.
( استراتيجيات تحقيق االستدامة في التصميم العمراني للمدارس 2011إسماعيل، سمر يوسف ) -5

، جستيررسالة مامدارس وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين  قطاع غزة،  –حالة دراسية–
 غزة.

مركز الدراسات إعادة البناء ما  عد النزاع،  (2006اندرليني، سنام تراغي والبشرى، جودي ) -6
 ، الوال ات المتحدة. االستراتيجي

( ضمان جودة التعليم العالي مدخل للتنمية المستدامة 2010بدوي، عبد الرؤو  ومجاهد، أةر  ) -7
 ، مصر.61، ع 17ما  مجلة مستقبل التربية العربية،في المجتمع المصري، 

 ( االئتال  من أجل النزاهة والمساءلة.2015ءلة في إعادة ارعمار )تقرير النزاهة والشفافية والمسا -8
 .2025/2013( مطبوعة رقم 2013الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ) -9

 م.2383/2017( مطبوعة رقم 2017الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ) -10
ادر اع في غزة، ص( تقرير األمم المتحدة لتقصي الحقائق  شقن النز 2009جولدستون، ريتشارد ) -11

 عن األمم المتحدة، المترجم: مجلس حقوق ارنسان في األمم المتحدة.
( استراتيجيات تطوير الفراغات العامة الحضرية مدينة غزة كحالة دراسة، 2014حرز هللا، عماد ) -12

 ، الجامعة ارسالمية، فلسطين.رسالة ماجستير
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عمار في قطاع غزة  عد الكوارث ( استراتيجيات إعادة ار2016حلس، حازم صادق سليم ) -13
 ، الجامعةرسالة ماجستيرتجربة المجلس الفلسطيني لإلسكان،  –حالة دراسية  –والحروب 

 ارسالمية، غزة، فلسطين.
تقويم للمدن التقليد ة  (( سياسات التجديد الحضري وفق مناها االستدامة 2014خروفة، عمر ) -14

ا –  .133-105، ص 3العدد 7، المجلدالهندسية مجلة القادسية للعلوم(، الموصل أنمومج 
(. إدارة المياا ودورها في التنمية الزراعية المستدامة في محافظة 2015الدليمي، آمنة جبار ) -15

 ، جامعة األنبار، العراق.446 – 419، ص 114، ع مجلة اآلداباألنبار، 
جلة جامعة دمشق ( التخطيط من أجل التنمية المستدامة، م2009ديب، ريدة ومهنا، سليمان ) -16

 ، دمشق، سوريا.34-1، ص ص 1، ع 25للعلوم الهندسية، ما 
( المخططات التفصيلية ومدى مالءمتها لتطبيق مبادئ االستدامة في 2014زعرب، وحيد سعيد ) -17

 ، الجامعة ارسالمية، غزة.رسالة ماجستيرحالة دراسية بلد ة خان يونس،  –قطاع غزة 
 –ت المنظمات الدولية في إعادة ارعمار لفترة ما  عد الحرب ( استراتيجيا2012زغيب، أمينة ) -18
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 المساحق
 الباحث( رسالة تسهيل مهمة 1ملحق رقم )
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 ( قائمة بأسماء السادة المحكمين2ملحق رقم )

 

الرتبة  التخصص أسماء المحكمين م
 ع العملمكا مجال العمل األكاد:مية

 أستام دكتور الهندسة محمد الكحلوتأ.د.   .1
 رئيس قسم

 ةيعمار مالالهندسة 
 غزة-الجامعة ارسالمية 

 وزارة األةغال الهندسة استشاري  هندسة م. عزات ةقليه  .2

 نقا ة المهندسين الهندسة استشاري  هندسة م. حسن المدهون   .3
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 ( االستبانة في صورتها النهائية3ملحق رقم )

 
 المهندس، أخي المتضرر: تحية طيبة وبعد، أخي 

 السسام عليكم ورحمة هللا وبركاته....

مدى تطبيق معايير االستدامة في التصميم العمراني للمناطق  قوم الباحث  إعداد دراسة  عنوان "
" وملك استكماال  لمتطلبات حي الشجاعية( -المنكوبة والمعاد اعمارها في مدينة غزة )دراسة حالة

دى مول على درجة الماجستير في بناء المؤسسات والتنمية المستدامة، ولهذا الغرض أعد الباحث الحص
دراسة عمارها في مدينة غزة )مراني للمناطق المنكوبة والمعاد إتطبيق معايير االستدامة في التصميم الع

 .حي الشجاعية( -حالة

ها، من م التكرم  إبداء وجهة نظركم التي ترونمنك أيد كم نسخة من االستبانة، راجي اأضع بين   سرني أنْ 
ق مقابل كل فقرة وحسب درجة الحكم التي تتواف)×( جا ة بوضع عالمة ، وارخالل قراءة فقرات االستبانة

هذا المعلومات ستستخدم ألغراض البحث العلمي وسيتم التعامل معها  مع وجهة نظركم، وأؤكد لكم أنَّ 
  منتهى السرية.

 فائق االحترام والتقدير،،، وتفضلوا بقبول

 الباحث: ساجد فايز شقليه
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 : المتغيرات الد:مغرافيةأواًل 

 متضرر      مهندس     المستجيب:

    أنثى        ذكر         الجنس:

 ثساث وأكثر     طابق      طابق واحد   طوابق المبنى المتضرر

 2م300أكثر من     2م300-101    فأقل 2م100  مساحة المبنى المتضرر:

 )ألف $( 70أكءر من      70-30    وأقل 30     عمار:تكلفة إعادة اإل

 )ةيقل( 3000أكءر من     3000-1001   وأقل 1000    دخل رب  األسرة:

مراني للمناطق المنكوبة والمعاد : االستبانة: مدى تطبيق معايير االستدامة في التصميم العاثانيً 
 حي الشجاعية( -في مدينة غزة )دراسة حالة عمارهاإ

موافق  الفقرة م
غير  محايد موافق بشدة

 موافق

غير 
موافق 

 بشدة

 المجال األول/ استدامة الموقع

      مراعاة تضاريس الموقع. 1
      المحافظة على الغطاء النباتي. 2
      تنظيم مواقف للسيارات. 3
      والنارية. تخصيص مواقف للدراجات الهوائية 4

استخدام ةبكة النقل للمركبات الكبيرة وتشجيع  5
 .النقل العام

     

6 
عمل قنوات خاصة لتصريف مياا السيول 

 واألمطار في الموقع.
     

      نشاء ممرات للمشاة معزولة عن المركبات.إ 7

      حفظ وتوفير الطاقة في المباني بتقنيات بديلة 8

 كفاءة واستدامة المبنى والطاقةالمجال الثاني/ 
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موافق  الفقرة م
غير  محايد موافق بشدة

 موافق

غير 
موافق 

 بشدة

1 
استخدام تقنية الخال ا الشمسية في عملية تسخين 

 المياا
     

استخدام تقنية الخال ا الشمسية في توليد الطاقة  2
 الكهربائية.

     

      تظليل لجسم المبنى من جهة األسقف. 3

4 
استخدام غال  أخضر وزراعة النباتات على 

 . الواجهاتأسقف المنازل وعلى 
     

      حما ة وتظليل للشبابيك. 5

      استخدام عوازل حرارية في الحوائط. 6

      مراعاة الشكل والتوجيه لمتطلبات البيئة  7

8 
توفير الظالل على الواجهات  الكاسرات الشمسية 

 أو البروزات.
     

      توفير الظالل على األسقف  األساليب المختلفة. 9

      استخدام أفنية داخلية لتوفير التهوية وارضاءة. 10

      توفير ارضاءة عن طريق فتحات في األسقف. 11

12 
توجيه المبنى لمراعاة العوامل المناخية المحيطة 

 للمبنى.
     

13 

ةكل التصميم للمبنى وملك لتصميم المبنى 
 شكل يتماةى مع حركة الهواء والشمس في 

 الموقع.
    

 

  لمجال الثالث / كفاءة واستدامة مواد البناء المستخدمةا
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موافق  الفقرة م
غير  محايد موافق بشدة

 موافق

غير 
موافق 

 بشدة

1 
استخدام مواد صد قة للبيئة وغير ضارة  البيئة 

 وصحة ارنسان.
     

استخدام مواد لها خاصية العزل الحراري في  2
 الحوائط.

     

استخدام مواد لها خاصية العزل الحراري في  3
 األسقف.

     

4 
لبيئة المنطقة للواجهات استخدام ألوان مناسبة 

 واألرضيات.
     

      استخدام مواد معاد تدويرها. 5

6 
إعادة استخدام الهدر من المواد المستهلكة في 

 المبنى.
     

7 
تجميع مواد البناء المهدرة في أماكن خاصة في 

 . الموقع
     

  المجال الرابع / كفاءة البيية الداخلية

1 
ود كورات تتناسب مع استخدام ألوان مريحة 

 المناخ الداخلي المصغر
     

2 
تحقيق االتصال  البيئة الخارجية عبر الفتحات 

 التصميمية.
     

      فصل فراغ المعيشة عن فراغ دورات المياا. 3

      تحقيق الخصوصية بين العام والخاص. 4

5 
ةعاع العالي البناء مات ار تجنب استخدام مواد

     ألسقف واألرضيات.في الحوائط وا
 

ة للضوضاء. 6       استخدام مواد ماص 



 

109 
 

موافق  الفقرة م
غير  محايد موافق بشدة

 موافق

غير 
موافق 

 بشدة

 المجال الخامس/ استدامة المياه

إنشاء ةبكة منفصلة عن ةبكة الصر  الصحي  1
      لتجمع المياا الرماد ة ومحطة لمعالجتها.

      إنشاء ةبكة  جانب الشبكة الرئيسية لتوزيع المياا. 2

ى ناسبة لبيئة موقع المبناستخدام نباتات مورقة وم 3
      والتي ال تحتاج إلى كميات كبيرة من المياا للعيش.

استخدام أنظمة حديءة للتحكم في ترةيد استهالك  4
      المياا.

مطـــار من أســــــــــــــقف المبـــاني لري تجميع ميـــاا األ 5
       .الحدائق
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