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  اإلهداءاإلهداء

  

   ......أمي الحبيبة ؤها سر نجاحيومن كان دعا التضحيةو  إلى  رمز العطاء

   إلى قدوتي  وملهمي .....أبي الغالي

  .....زوجي العزيز وسندي إلى رفيق دربي

  إلى إخوتي وأخواتي وصديقاتي وجميع أحبتي

  بسمات حياتي....جودي وزياد من وهبوني الحياة ألف مرة بكلمة " أمي" لكم إلى

  إلى روح الشهيد الحي......فهمي أبو سعيد

خيراً إلى الرقم الصعب في معادلة قضية فلسطين ....ومهد المناضلين ....إلى الالجئين وأ
  .الفلسطينيين داخل فلسطين وخارجها



  ت

  شكر وتقديرشكر وتقدير
 من والذي البحث هذا إلنجاز والتحمل القوة نفسي في بث الذي الكریم اهللا أحمد

ئة منتفعي شبكة ف –مستوى رضا سكان المخیم عن مساكنهم   على الضوء سلطت خالله
  وسبل تحسین مستوى الرضا من خالل مبادئ العمارة التقلیلیة. -األمان االجتماعي

 د. رائد العطل الذي ألستاذي االمتنان وعظیم الشكر بوافر أتقدم أن إال یسعني وال
   في المتابعة واإلشراف على بحثي. ثمیًنا ووقًتا عظیًما جهًدا كرّس 

علم والباحثین كل حاضنة ال اإلسالمیةهندسة وللجامعة وٕالى قسم العمارة بكلیة  ال
  الشكر والتقدیر، وأخص بالشكر المهندس الفاضل سالم القدوة.

على  وأتقدم بجزیل الشكر للمهندسین الكرام في دائرة البنیة التحتیة وتطویر المخیمات
د الكریم بركات د.م أسامة بدوي وم. سها شامیة وم.عب تزویدي بالمعلومات والخرائط الالزمة 

  وم.أیمن الروبي 
، أشكر أخي أشكر عائلتي أمي وأبي وٕاخوتي على دعمهم ووقوفهم إلى جانبي

   المهندس عبد القادر على جهوده الكبیرة ومساعدتي في إتمام رسالتي.
أبنائي على صبرهم ى دعمه الالمحدود وتشجیعه وتحمله و أشكر زوجي الحبیب عل

  وتحملهم فترات انشغالي عنهم
أشكر عائلة زوجي العزیزة وعمتي الفاضلة "أم زوجي" على دعمها ووقوفهم إلى 

ة المعماری ةالمهندس تيوأخ تيلصدیق العرفان وجمیل المحبة بخالص أتقدم كما  .جانبي
  نسمة السقا على دعمها ووقوفها إلى جانبي في رحلتي البحثیة.

یرتي من أجل إتمام رسالتي فإني أتقدم بجزیل الشكر والعرفان لكل من دعمني في مس
  وتمنى لي الخیر والتوفیق

واحلمد  الذي بنعمته تتم الصاحلات   



  ث

 

من أوسع شرائح  مهمةتحسین مستوى رضا شریحة  دراسة سبل یهدف البحث إلى 
الفقراء أو محدودي الدخل عن مساكنهم في مخیمات  وهي شریحة ،المجتمع في قطاع غزة

وذلك في ضوء توجه معماري عالمي تقلیلي  تي تقوم األونروا بإعادة تأهیلها وبنائها،وال ،الالجئین
 إلىالذي یدعو أیضًا ، و (Minimalist Architecture)یدعو إلى البساطة وهو العمارة التقلیلیة 

هي: ظروف الناس المعیشیة،  واالعتبارات للجوهر .في التصمیمessences) (التركیز على الجوهر
  .زائد ولفراغ، مواد البناء، الشكل. باإلضافة إلى تجرید المبنى من كل ما ها الضوء،

ویسعى البحث من خالل مبادئ التقلیلیة في العمارة إلى تدعیم ما تفعله األونروا تجاه 
لترفع المستوى الموجود  ؛التي تعاني من الفوضى البصریة، والمشاكل التصمیمیة  مساكن المخیم

والذي یضمن مشاركة مجتمعیة حقیقیة للسكان وفاعلیة  ،دنى المتفق علیه دولیاً إلى مستوى الحد األ
 تساهم فیه التشطیبات واأللوان بتحقیق و ،لوظائف المسكن، ویوفر التهویة واإلضاءة الطبیعیة

متمثلة في االستبانة  اعتمد البحث على الدراسة المیدانیة بالرضا.الراحة النفسیة والشعور 
عن مساكنهم (األكثر فقرًا)  معرفة مستوى رضا سكان منتفعي شبكة األمان االجتماعيوالمقابالت ل

من خالل عدة معاییر  في مخیمات المنطقة الوسطى (البریج، النصیرات، المغازي، دیر البلح)
لقیاس الرضا، وهي: المشاركة المجتمعیة، الوظیفیة في المسكن، التهویة، اإلضاءة واأللوان 

  والتشطیبات.

 شبكة األمان االجتماعیة معدل الرضا العام عن مساكن منتفعيظهرت النتائج أن أ
(SSN)  وتمیل النتائج إلى الموافقة بدرجة قلیلة  ،والتي تقوم األونروا بإعادة بنائها أقل من المتوسط

ن اإلضاءة واأللواو التهویة، و الوظیفیة، و وهي المشاركة المجتمعیة،  ،مجتمعة المعاییر الخمسة في
موافقة السكان بدرجة كبیرة على  وعلى مستوى كل معیار على حدى أظهرت النتائج .والتشطیبات

بدرجة متوسطة ثم التشطیبات والمشاركة المجتمعیة  اإلضاءة ثم التهویة، تلیها األلوان والوظیفیة
ین مستوى تحس فيأوصت الدراسة بضرورة االستفادة من مبادئ العمارة التقلیلیة  وقد؛ بدرجة قلیلة

  شكًال ومضمونًا. تبسیط وتقلیل منظم ومدروس للتصمیم المعماريسكان المخیم بما توفره من رضا 
  : ت المفتاحیةاالكلم

 Minimalist)، العمارة التقلیلیة (SSN)، شبكة أمان االجتماعي  (UNRWA)ألونرواا
Architecture)، ،مخیمات، الجئین، قطاع غزة مستوى الرضا.  



  ج

Abstract 

          This research aims to improve the satisfaction level of one of the 
major categories in the Palestinian society in Gaza Strip, which includes  
poor people or people with limited income, about their houses in refugee 
camps that UNRWA rehabilitated and reconstructed. This will be fulfilled 
through a global minimal architectural trend called Minimalist 
Architecture. The concept of minimalist architecture is to strip everything 
down to its essential quality and achieve simplicity through the 
concentration on the ‘essences’ in design. The considerations for ‘essences’ 
are human condition, light, space,  form, building material, buildings are 
stripped of all but the most essential elements. 

The study used mixed method (qualitative & quantitative)    
represented in a questionnaire, interviews and analysis to identify the 
satisfaction level of the beneficiaries of Social Safety Net (SSN) about their 
houses (the poorest). In addition, the study adopted some standards to 
measure that satisfaction, including community participation, house 
functionalism, ventilation design, lighting design, colors scheme and 
finishing materials. 

Results showed that the satisfaction level of SSN beneficiaries about 
their houses that UNRWA  reconstructed is below the average. Results also 
indicated slight agreement on the five standards mentioned above. 
Therefore, the study recommended making use of minimal architecture 
principles in improving residents’ satisfaction with the concerned bodies as 
UNRWA and designers in general. 

Key words: UNRWA, Social Safety Network, Minimalist 
Architecture, satisfaction level, Camps, Gaza Strip.                       



  ح

 

  الصفحة  الموضوع
   أ  رآنیةق آیة

   ب  اإلهداء
   ت  وتقدیر شكر

   ث  الدراسة ملخص
   ح  المحتویات قائمة
   ر  الجداول قائمة
   ش  األشكال قائمة

   ع  المصطلحات
    البحث ةمقدم  األول الفصل

  2  مقدمة 1.1
  2  البحثیة المشكلة 2.1
  4  البحث فرضیة 3.1
  6  البحث أهمیة 4.1
  6  البحث أهداف 5.1
  7  البحث منهجیة 6.1
  8  البحث حدود7.1
  11  البحث معوقات 8.1
  11  البحث هیكل9.1

  12  سابقة دراسات 10.1
   الثاني الفصل

  تطويرها يف األونروا ودور املخيم يف السكنية البيئة 
  

  16  مقدمة 1.2
  16  ومساكنه المخیم مورفولوجیا 2.2

  16  المخیمات في العمراني التطور مالمح  1.2.2
  20  للمخیمات التخطیطیة المالمح 2.2.2
  29  المخیم في للمسكن المعماري التطور مراحل 3.2.2



  خ

  الصفحة  الموضوع
  44  غزة قطاع في الالجئین مخیمات في األونروا دور 3.2

  45  االجتماعي األمان شبكة برنامج في المسجلة العائالت مساعدة في األونروا دور 1.3.2
  45  المخیم مساكن تطویر في األونروا دور 4.2

  46  متحدةال األمم میثاق في المالئم المسكن 1.4.2
  48  المخیمات في) األونروا( المخیمات وتطویر التحتیة البنیة دائرة دور 2.4.2

  61  الخالصة 5.2
  الثالث الفصل

  املخيم يف تقليلية عمارة حنو 
  

  63  وعملي فكري منهجك التقلیلیة 2.3
  65  اإلسالم في  التقلیلیة 3.3
  67  الفن في التقلیلیة 4.3
  69  التقلیلیة العمارة مفهوم 5.3

  73  كاتجاه التقلیلیة ظهور إلى أدت عوامل 1.5.3
  75  التقلیلیة العمارة مبادئ 2.5.3

  78  :الدراسیة الحاالت 6.3
  78  أزوما مسكن 1.6.3
  83   جاسبر مسكن 2.6.3
  86  ومقاربة فلسفیة رؤیة: المخیم ومسكن التقلیلیة العمارة بین ما 7.3
  94  الخالصة 8.3

   الرابع الفصل
  الدراسة نهجيةم

  

  96  مقدمة 1.4
  96  الدراسة منهجیة 2.4
  98  الدراسة أداة تصمیم 3.4

  98    االستبانة 1.3.4
  99  األداة صدق 2.3.4
  106   االستبانة ثبات 3.3.4



  د

  الصفحة  الموضوع
  107  اإلحصائي األسلوب 4.3.4
  110  :االجتماعیة أمان شبكة منتفعي لمساكن المیدانیة الدراسة 5.3.4

  110  الدراسة عینة 4.4
  112  :دراسیة كحالة الوسطى المنطقة مساكن اختیار أسباب 1.4.4
  113  االستبیان توزیع إدارة 2.4.4
  113  :المیدانیة راسةالد في الباحثة واجهتها التي الصعوبات 3.4.4
  114  الشخصیة البیانات وفق الدراسة لعینة اإلحصائي الوصف 4.4.4
  115  المسكن خصائص وفق الدراسة عینة خصائص 5.4.4

  116  الخالصة 5.4
  اخلامس الفصل

  الدراسة فرضيات واختبار البيانات حتليل 
  

  118  المقدمة 1.5
  118  االستبانة فقرات تحلیل 2.5

  118  " المجتمعیة المشاركة"  معیار فقرات تحلیل 1.2.5
  121  "المبنى في الوظیفیة"  معیار فقرات تحلیل 2.2.5
  133  " المسكن في التهویة"  معیار فقرات تحلیل 3.2.5
  135  " المسكن في واأللوان اإلضاءة"  معیار فقرات تحلیل 4.2.5
  137  " المسكن في المستخدمة التشطیب مواد"  معیار فقرات تحلیل 5.2.5
  140  " الرضا مستوى"  معیار فقرات تحلیل 6.2.5

  142  الدراسة فرضیات اختبار 3.5
  150  والمقابالت المیدانیة الدراسة 4.5

  150  :البناء إعادة قبل االجتماعي األمان شبكة منتفعي مساكن مشاكل 1.4.5
  152  ):المخیم في البناء إعادة بعد( األونروا مساكن بتصمیم المتعلقة المشاكل 2.4.5
  155  :یةالفن والمواصفات بالتشطیبات المتعلقة المشاكل 3.4.5
  156  :اإلنشاء إعادة بعد مساكنها في األسر بها قامت التي التعدیالت 4.4.5
  157  األهالي توصیات 5.4.5

  158  الخالصة 5.5



  ذ

  الصفحة  الموضوع
  السادس الفصل

  الدراسة وتوصيات نتائج 
  

  160  مقدمة 1.6
  160  والفرضیات األهداف ضوء في الدراسة نتائج 2.6

  160  الدراسة أهداف ضوء في النتائج 1.2.6
  165  الدراسة فرضیات ضوء في النتائج 2.2.6

  167  التوصیات 3.6
  167  التقلیلیة العمارة ضوء في المجتمعیة المشاركة 1.3.6
  168  التقلیلیة العمارة ضوء في المسكن وظائف فاعلیة زیادة 2.3.6
  169  المعماري بالتعلیم تتعلق توصیات 4.3.6
  169  روااألون وسیاسات بنظم تتعلق توصیات 5.3.6
  170  السكنیة المخیم ببیئة لالرتقاء توصیات 6.3.6
  170  أخرى توصیات 7.3.6
  170  مستقبلیة بدراسات توصیات 8.3.6

  171  الخالصة 4.6
  173  المراجع
  180  المالحق



  ر

 

  الصفحة  الجدول  رقم الجدول

  33  الوحدة المستلمة ألسر الالجئین على أساس حجم األسرة   )1.2جدول (

  )2.2جدول (
مقارنة بین المراحل األربعة لتطور مساكن المخیمات من حیـث الفتـرة 
الزمنیــــة، خصــــائص تصــــمیم كــــل مرحلــــة، عــــدد الطوابــــق، الواجهــــات 

  الخارجیة، مادة البناء.

41  

  )3.2جدول (
مــــن خــــالل  یوضــــحان المراحــــل األربعــــة فــــي تطــــور مســــكن المخــــیم

 التصمیم ثالثي األبعاد.
43  

  51  عدد العائالت المستفیدة من منحة إعادة بناء المساكن في المخیم  )4.2جدول (

  )5.2جدول (
المســاكن دون المســـتوى المطلـــوب فـــي مخیمــات الالجئـــین فـــي قطـــاع 

  غزة
52  

  59  التشطیبات واأللوان المستخدمة في مساكن المخیمات   )6.2جدول (

  )7.2جدول (
م وفــــي عــــام 1994الفــــرق بــــین إعــــادة تأهیــــل المســــاكن الفردیــــة فــــي 

   م 2011
60  

  )1.3جدول (
یـــة فـــي مســـاكن المخـــیم مقاربـــة بـــین التقلیلیـــة بـــالمفهوم الحـــدیث والتقلیل
  للحاالت األكثر فقرًا التي تشرف علیها األونروا

90  

  )2.3جدول (
جـــدول معـــاییر القیـــاس الخمســـة لمســـتوى رضـــا ســـكان المخـــیم والتـــي 
یمكـــن تحســـینها مـــن خـــالل فلســـفة مبـــادئ العمـــارة التقلیلیـــة واعتبـــارات 

  االختیار

91  

  99  درجات مقیاس لیكرت الخماسي  )1.4جدول (

  )2.4جدول (
معامل االرتباط بین كل فقرة من فقـرات معیـار " المشـاركة المجتمعیـة 

  " والدرجة الكلیة للمعیار
100  

  )3.4جدول (
الوظیفیـة فـي المبنـى معامل االرتباط بین كل فقرة من فقـرات معیـار " 

  " والدرجة الكلیة للمعیار
101  



  ز

  الصفحة  الجدول  رقم الجدول

  )4.4جدول (
معامل االرتباط بین كل فقرة مـن فقـرات معیـار " التهویـة فـي المسـكن 

  " والدرجة الكلیة للمعیار
102  

  )5.4جدول (
اإلضاءة واأللوان في  معامل االرتباط بین كل فقرة من فقرات معیار "

  المسكن " والدرجة الكلیة للمعیار
103  

  )6.4جدول (
معامـــل االرتبـــاط بـــین كـــل فقـــرة مـــن فقـــرات معیـــار " مـــواد التشـــطیب 

  المستخدمة في المسكن " والدرجة الكلیة للمعیار
104  

  )7.4جدول (
كل فقرة من فقرات معیار" مستوى الرضـا العـام " معامل االرتباط بین 

  والدرجة الكلیة للمعیار
105  

  )8.4جدول (
معامــل االرتبــاط بــین درجــة كــل معیــار مــن معــاییر اإلســتبانة والدرجــة 

  الكلیة لإلستبانة
106  

  107  اإلستبانة معامل ألفا كرونباخ لقیاس ثبات  )9.4جدول (

  108  التوزیع الطبیعيیوضح نتائج اختبار   )10.4جدول (

  )11.4جدول (
أعداد المساكن التي اشتملت علیها الدراسة من إجمالي عدد المساكن 

  المنفذة في مخیمات المنطقة الوسطى.
110  

  )12.4جدول (
المســاكن التــي تــم إعــادة بنائهــا فــي المخیمــات وخارجهــا لالجئــین ذوي 

  الحاالت االجتماعیة بتمویل من الیابان
112  

  114  توزیع أفراد العینة حسب البیانات الشخصیة  )13.4جدول (

  115  حسب خصائص المسكن توزیع أفراد العینة  )14.4جدول (

  )1.5جدول (
لكــــل فقــــرة مــــن فقــــرات  (.Sig)المتوســــط الحســــابي وقیمــــة االحتمــــال 

  " معیار " المشاركة المجتمعیة
119  

  )2.5جدول (
لكــــل فقــــرة مــــن فقــــرات  (.Sig)المتوســــط الحســــابي وقیمــــة االحتمــــال 

  یفیة في المبنى "معیار " الوظ
121  

  131   العالقة بین الوظیفیة في المبنى وعدد أفراد األسرة وعدد الطوابق  )3.5جدول (

  )4.5جدول (
لكــــل فقــــرة مــــن فقــــرات  (.Sig)المتوســــط الحســــابي وقیمــــة االحتمــــال 

  التهویة في المسكن " معیار "
133  



  س

  الصفحة  الجدول  رقم الجدول

  )5.5جدول (
لكــــل فقــــرة مــــن فقــــرات  (.Sig)المتوســــط الحســــابي وقیمــــة االحتمــــال 

  واأللوان في المسكن " اإلضاءة  معیار "
135  

  )6.5جدول (
لكــــل فقــــرة مــــن فقــــرات  (.Sig)المتوســــط الحســــابي وقیمــــة االحتمــــال 

  في المسكن " مواد التشطیب المستخدمة معیار "
137  

  )7.5جدول (
لكــــل فقــــرة مــــن فقــــرات  (.Sig)المتوســــط الحســــابي وقیمــــة االحتمــــال 

  مستوى الرضا " معیار "
140  

  )8.5جدول (
معامـــــل االرتبـــــاط بـــــین المشـــــاركة المجتمعیـــــة ومســـــتوى رضـــــا ســـــكان 

  المخیمات عن مساكنهم
142  

  )9.5جدول (
معامــــل االرتبــــاط بــــین الوظیفیــــة فــــي المبنــــى ومســــتوى رضــــا ســــكان 

  المخیمات عن مساكنهم
143  

  )10.5جدول (
معامــــل االرتبــــاط بــــین التهویــــة فــــي المســــكن ومســــتوى رضــــا ســــكان 

  المخیمات عن مساكنهم
143  

  )11.5جدول (
معامـــل االرتبـــاط بـــین اإلضـــاءة واأللـــوان فـــي المســـكن ومســـتوى رضـــا 

  سكان المخیمات عن مساكنهم
144  

  )12.5جدول (
معامل االرتباط بین مواد التشـطیب المسـتخدمة فـي المسـكن ومسـتوى 

  رضا سكان المخیمات عن مساكنهم
144  

  146  مساحة المسكن – " لعینتین مستقلتینT اختبار" نتائج   )13.5جدول (

  147  عدد غرف المسكن – " لعینتین مستقلتینT اختبار" نتائج   )14.5جدول (

  148  رةعدد أفراد األس – " لعینتین مستقلتینT اختبار" نتائج   )15.5جدول (

  149  عدد الطوابق – " لعینتین مستقلتینT اختبار" نتائج   )16.5جدول (

  151  هل اختفت تلك المشاكل بعد إعادة البناء من قبل وكالة الغوث؟  )17.5جدول (



  ش

 

  الصفحة  لشكلا  رقم الشكل

  3  نهج الدراسة  )1.1( شكل

مســاكن المخــیم التــي قامــت األونــروا بإعــادة تأهیلهــا لمنتفعــي شــبكة    )2.1( شكل
  األمان االجتماعي

3  

  5  فرضیات الدراسة  )3.1( شكل

  9  وموقع مخیمات الالجئین فیها خریطة قطاع غزة  )4.1( شكل

  10  محافظة دیر البلح  وموقع مخیمات الالجئین المستهدفة بالدراسة  )5.1( شكل

  )1.2( شكل
ســوریا  لالجئــین الفلســطینیین فــي بدایــة نشــأته وهــو -مخــیم جرمانــة

  ن وخارجها عند نشأتها  یمثل صورة مخیمات الالجئین في فلسطی
17  

  )2.2( شكل
األردن وقــد تــم اســتبدال بعــض الخیــام بمنــازل مؤقتــة -مخــیم البقعــة 

  من األلواح الخشبیة واألسبست. 
17  

  )3.2( شكل
مخـــیم خـــانیونس لالجئـــین وقـــد تـــم بنـــاء البیـــوت علـــى شـــكل أكـــواخ 

(Huts)الطــرق الترابیــة، وتظهــر فیهــا الحمامــات الخارجیــة  ، وبینهــا
  في السبعینات 

18  

  20  . 1988، 1955المخطط الهیكلي لمخیم النصیرات في عامي    )4.2( شكل

  22   متعددة الطوابق في مخیم دیر البلح. السكنیة المباني   )5.2( شكل

فـي  إلى جانب مباني طابق أرضي متعددة الطوابق السكنیة المباني  )6.2( شكل
  البریجمخیم 

22  

المبــاني الســكنیة المشـــطبة إلــى جانـــب المبــاني غیـــر المشــطبة فـــي    )7.2( شكل
  مخیم البریج 

23  

ى جانـــب البـــاطون، الطـــابق األرضـــي مشـــطب مبـــاني األسبســـت إلـــ   )8.2( شكل
 واألول قید اإلنشاء د

24  

  25 عالقة المباني ببعضها الشراكة وااللتصاق. المصدر: الباحث  )9.2( شكل



  ص

  الصفحة  لشكلا  رقم الشكل

  26  مخطط استعماالت األراضي لمخیم المغازي    )10.2( شكل

  27  الشارع الرئیس الذي یخترق مخیم دیر البلح    )11.2( شكل

  28 الشوارع الفرعیة التي تقسم المخیم إلى بلوكات سكنیة متالصقة     )12.2( شكل

  28 طرقات ضیقة في مخیم النصیرات    )13.2( شكل

عنصر الغموض في طرقات المخـیم فأنـت ال تعلـم مـاذا خلـف هـذا    )14.2( شكل
  الزقاق؟ 

29  

  30 مراحل تطور المسكن في المخیم   )15.2( شكل

  30  خیمة البرومید وخیمة الجرس   )16.2( شكل

  31 خیمة البرومید في مخیم الشاطئ   )17.2( شكل

  32 مسقط أفقي لغرف الوكالة وهي تمثل الوحدة النواة لمسكن المخیم    )18.2( شكل

  )19.2( شكل
مركز توزیع المیـاه العامـة فـي المخیمـات وتخـدم كـل حنفیـة مـا بـین  

  م 1971جبالیا عام فرد في مخیم  250  -200
34  

  35  مرحلة التوسعة واإلضافة   )20.2( شكل

التوســـــعة األفقیـــــة واســـــتغالل الفنـــــاء الخـــــارجي كغـــــرف ومســـــاحات    )21.2( شكل
  مخیم الشاطئ -إضافیة وتغطیتها بواسطة األسبست والزینكو

36  

  36  مسكن المخیم ومراحل اإلضافة  )22.2( شكل

  37  نموذج البیت العربي التقلیدي   )23.2( شكل

مخـــیم  -المرحلـــة الرابعـــة لمســـاكن المخیمـــات وهـــي التوســـع الرأســـي   )24.2( شكل
  دیر البلح. 

38  

مخـیم دیـر  -المرحلة الرابعة لمساكن المخیمات وهي التوسع الرأسـي  )25.2( شكل
  البلح

38  

مبنى سكني مكون من طابقین یتبـع المرحلـة الرابعـة لتطـور مسـكن    )26.2( شكل
  المخیم في مخیم البریج ومشطب من الخارج 

39  



  ض

  الصفحة  لشكلا  رقم الشكل

  )27.2( شكل
نـــاء الكرمیـــدي الخـــاص بالمرحلـــة الثانیـــة وقـــد حـــافظ علیـــه المالـــك الب

  كرمز للجوء 
40  

  48  مشاریع األونروا اإلسكانیة، خانیونس    )28.2( شكل

  54 مراحل عملیة تحدید المساكن المستهدفة لتدخل األونروا  )29.2( شكل

) ألحـــد المســـاكن التـــي تـــم إعـــادة بنائهـــا فـــي A2مســـاقط للنمـــوذج (   )30.2( شكل
   مخیم المغازي 

57  

) ألحـــد المســـاكن التـــي تـــم إعـــادة بنائهـــا فـــي A3مســـاقط للنمـــوذج (  )31.2( شكل
  مخیم النصیرات 

57  

  59 حد المساكن التي تم إعادة بنائها في مخیم النصیرات نموذج أ  )32.2( شكل

  60 نموذج أحد المساكن التي تم إعادة بنائها في مخیم البریج    )33.2( شكل

  64 بیت تقلیلي  )1.3( شكل

  Dan Flavin" ،" 67مضیئة ل دان فالفن أعمدة الفلورسنت ال   )2.3( شكل

" الزاویـة الدامیـة"   "Carl Andre"بلوكات خشبیة ل كـارل أندریـه    )3.3( شكل
 . 1985في متحف أمسترادم، 

68  

  68  .1970تكساس ، -أعمال فنیة اسمنیتة  لدونالد جود في مارفا   )4.3( شكل

  69  مسكن تقلیلي في هولندا یظهر كقطعة نحتیة فنیة.  )5.3( شكل

  )6.3( شكل
-للمعمـاري ألبرتـو كـامبو فـي مدریـد Cala Houseمسـكن تقلیلـي  

  2015أسبانیا ، 
69  

  )7.3( شكل
مــن تصــمیم جــون باوســن فــي  Tetsuka houseمســكن تقلیلــي  

 الیابان، 
70  

  71  المغمور بالضوء Tetsuka houseالفراغ الداخلي لمسكن    )8.3( شكل

  72  ،9/11الحدیقة التذكاریة    )9.3( شكل

  74 منظورها المنخفض. العمارة التقلیلیة الیابانیة ب   )10.3( شكل



  ط

  الصفحة  لشكلا  رقم الشكل

  77 دوائر العجین المتكررة في صفوف وأعمدة داخل منزل أحد الفقراء  )11.3( شكل

  78  أوساكا – Sumiyoshiالموقع العام لمنزل أزوما في مدینة    )12.3( شكل

  79 وقع المبنى المالصق للمباني المجاورة من الواجهتین الطویلتین م   )13.3( شكل

  79  واجهة المسكن األسمنتیة الناعمة والمجردة من أي إضافات    )14.3( شكل

الفكــــرة التصــــمیمیة لمســــكن أزومــــا المتمثلــــة بالتوجیــــه نحــــو الفنــــاء    )15.3( شكل
  الداخلي، والجسر الذي یربط بین فراغات المسكن.

80  

  81  استخدام أندو للمساقط المستطیلة    )16.3( شكل

  81 الفناء الداخلي وما یوفره من إضاءة وتهویة    )17.3( شكل

  82  خلي وما یوفره من إحساس بالطبیعة واالتساع الفناء الدا   )18.3( شكل

  83 الفكرة التصمیمیة لمسكن جاسبر    )19.3( شكل

  84  التماثل المزدوج لتكوینات مسكن جاسبر    )20.3( شكل

فــــي  البصــــري لتواصــــلضــــاءة الطبیعیــــة واالزجاجیــــة، اإل فتحــــاتال   )21.3( شكل
  مسكن جاسبر 

85  

  85 استخدام التشطیبات الناعمة واللون األبیض في الفراغ    )22.3( شكل

  86  یوضح مسكن في إحدى مخیمات الالجئین دون المستوى المطلوب   )23.3( شكل

یوضـــح مســـكن فـــي إحـــدى مخیمـــات الالجئـــین بعـــد إعـــادة تأهیلـــه    )24.3( شكل
  وبنائه 

87  

یوضـــح مـــدخل أحـــد المســـاكن فـــي مخیمـــات الالجئـــین بعـــد إعـــادة    )25.3( شكل
  تأهیله 

87  

  88  ادة بناء المسكن في المخیم حالة الفراغ قبل تدخل األونروا وٕاع   )26.3( شكل

  88  حالة الفراغ بعد تدخل األونروا وٕاعادة بناء المسكن في المخیم   )27.3( شكل

  89  حالة الفراغ قبل تدخل األونروا وٕاعادة بناء المسكن في المخیم    )28.3( شكل

  89  حالة الفراغ قبل تدخل األونروا وٕاعادة بناء المسكن في المخیم    )29.3( شكل



  ظ

  الصفحة  لشكلا  رقم الشكل

  94  نهج الدراسة   )30.3( شكل

  109  نتائج اختبار التوزیع الطبیعي   )1.4( شكل

  111  راسة وهي مخیمات المحافظة الوسطى منطقة الد  )2.4( شكل

المتوسط الحسابي النسبي لمعاییر الرضا الستة (تـم فصـل اإلضـاءة   )1.5شكل (
  عن األلوان) عن مساكن األونروا

141  

  145  فرضیات الدراسة  )2.5شكل (

مســـــاكن المخـــــیم لمنتفعـــــي شـــــبكة األمـــــان االجتمـــــاعي قبـــــل إعـــــادة    )3.5( شكل
 انشائها.

151  
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  الفصل األول

 
 

  :مةدمق 1.1

األهـداف التـي و  أهمیـة البحـث،و فرضـیات الدراسـة، و  المشكلة البحثیـة،یعرض الفصل األول 
معوقـات الدراســة وحــدودها الزمانیــة أهــم م والمنهجیــة المتبعــة فــي ذلـك، ثــ تسـعى الدراســة إلــى تحقیقهـا

  وأخیرًا هیكلیة البحث وأهم الدراسات السابقة. ،والمكانیة

  المشكلة البحثیة: 2.1

واألكثریــة  إن التخطــیط فــي السیاســات اإلســكانیة  یهــدف دائمــًا إلــى تحقیــق الرفــاه لألكثریــة،
س تصــــنیف شـــــرائحه محــــدودي الــــدخل والفقــــراء فــــي أي مجتمــــع مهمــــا كانــــت أســــمــــن دائمــــًا هــــي 
  ).2012(الرحماني، 

مــن هنــا جــاء التركیــز فــي هــذا البحــث علــى دراســة تحســین مســتوى رضــا الســكان المســجلین 
عــن مســاكنهم، والتــي تــأتي ضــمن جهــود األونــروا   -أو األكثــر فقــراً -ضــمن شــبكة األمــان االجتمــاعي

الجئــین وعــن إعــادة تأهیــل ول األول والمباشــر عــن مخیمــات الؤ كونهــا المســ ،لتحســین البیئــة الســكنیة
كمـا هـو موضـح فـي مساكنهم، وأیضًا ضمن خطط األونـروا الحالیـة والمسـتقبلیة لتطـویر المخیمـات، 

فــي  ولــیس ضــمن المبــادرات الذاتیــة للســكان ،) الحاجــة الُملحــة لتطــویر مســاكن المخــیم1-1شــكل (
  ى.  والتي قد تحتاج إلى أبحاث ودراسات أخر  إعادة بناء مساكنهم في المخیم

یحـــاول البحــث الـــربط بـــین عمــارة المســـاكن التـــي یــتم تطویرهـــا فـــي المخیمــات مـــن قبـــل هنــا 
 Minimalistاألونــروا لمنتفعــي شــبكة األمــان االجتمــاعي (األكثــر فقــرًا) ومبــادئ العمــارة التقلیلیــة

Architecture  فوالتكل والبذخ اإلسراف على فعل كردة ،التي ظهرت بعد الحرب العالمیة الثانیة 
 Less is)والتـي مـن أهـم مبادئهـا القلیـل یعنـي الكثیـر ،الثانیـة العالمیـة الحـرب بعـد العمـارة فـي

More) معرفـــة مســـتوى رضـــا ســـكان منتفعـــي شـــبكة األمـــان االجتمـــاعي عـــن ، وهـــذا الـــربط یتطلـــب
، واالســتفادة مــن فلســفة )2-1كمــا هــو موضــح فــي شــكل ( مســاكنهم التــي تقــوم وكالــة الغــوث ببنائهــا

  العمارة التقلیلیة في تحسین مستوى رضا سكان هذه الفئة عن مساكنهم. ومبادئ
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  نهج الدراسة، الباحث) 1.1شكل (    

 

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  ) مساكن المخیم التي قامت األونروا بإعادة تأهیلها لمنتفعي شبكة األمان االجتماعي2.1شكل (

  )2015A(األونروا،  

تحسین مستوى رضا منتفعي 
مساكن  شبكة أمان االجتماعي 

  (األكثر فقرًا)

(SSN) لیة
قلی

 الت
مارة

الع
  

تدخل األونروا
 

 الباحث 

ني  إعادة تأهیل مساكن المخیم دون المستوى  االستفادة من مبادئ العمارة التقلیلیة
مكا

یل 
تحل
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  فرضیة البحث: 3.1

نهم في مخیمات كاالبحثیة المتمثلة في كیفیة تحسین مستوى رضا السكان عن مس لحل المشكلة
التـي توجـه البحـث وتمثـل اإلطـار لوضـع  لتقلیلیة، فإن الفرضـیاتالالجئین في ضوء مبادئ العمارة ا

  :كاآلتيتقدیر عن نتائج الدراسة هي 

ـــة منتفعـــي  –هنـــاك نقـــاط التقـــاء بـــین المســـاكن التـــي تصـــممها االونـــروا  § شـــبكة األمـــان فئ
والعمــارة التقلیلیــة وأكثرهــا وضــوحًا النــواحي الشــكلیة والواجهــات   -(األكثــر فقــرًا) االجتمــاعي
  الخارجیة.

فئـة  - مـن قبـل التي تقوم األونـروا بتصـمیمها المخیمات ة عن مساكنلبدرجة قلی رضاهناك  §
  - منتفعي شبكة األمان االجتماعي

فئة منتفعي شبكة  -مستوى رضا سكان المخیمات سینفي تح العمارة التقلیلیة مبادئتساهم  §
 مساكنهم. عن -األمان االجتماعي

  فإن البحث یجیب على األسئلة التالیة: هذه الفرضیاتولفحص 

-مــا هــو مســتوى رضــا الســكان عــن المســاكن التــي تنفــذها وكالــة الغــوث فــي مخیمــات الالجئــین - 
 ؟في قطاع غزة كحالة دراسیة مخیمات المنطقة الوسطى

رضا  تحسینتساهم في و  ،للحالة المعماریة في مخیمات الالجئین ل العمارة التقلیلیة تمثل حالً ه - 
وهـــل تكمـــن نقـــاط  ؟كنهمعـــن مســـا -فئـــة منتفعـــي شـــبكة األمـــان االجتمـــاعي– ســـكان المخیمـــات

عمـــارة بـــین مشـــتركة لاللتقـــاء أخـــرى االلتقـــاء فـــي النـــواحي البصـــریة فقـــط أم أن هنـــاك مســـاحات 
 ؟ا والعمارة التقلیلیةمساكن األونرو 

باســتخدام  عــن مســاكنهم لزیــادة مســتوى رضــا ســكان المخیمــات والتوصــیات االقتراحــاتمــا هــي  - 
 ؟مبادئ العمارة التقلیلیة

  فرضیات الدراسة اإلحصائیة: §

منتفعـــي شـــبكة  وهـــم فرضـــیات قیـــاس مســـتوى رضـــا الســـكان مجتمـــع الدراســـةیمكـــن صـــیاغة 
  من خالل اآلتي: یماألمان االجتماعي عن مساكنهم في المخ

بــین المشــاركة  α ≥0.05 الفرضــیة األولــى: توجــد عالقــة ذات داللــة إحصــائیة عنــد مســتوى  - 
  المجتمعیة ومستوى رضا سكان المخیمات عن مساكنهم.

بـین الوظیفیـة فـي  α ≥0.05 الفرضـیة الثانیـة: توجـد عالقـة ذات داللـة إحصـائیة عنـد مسـتوى  - 
 ن مساكنهم.المبنى ومستوى رضا سكان المخیمات ع
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بــین التهویــة فــي  α ≥0.05 الفرضــیة الثالثــة: توجــد عالقــة ذات داللــة إحصــائیة عنــد مســتوى  - 
  المسكن ومستوى رضا سكان المخیمات عن مساكنهم

 بــین اإلضــاءة α ≥0.05 الفرضــیة الرابعــة: توجــد عالقــة ذات داللــة إحصــائیة عنــد مســتوى  - 
 ن مساكنهم.األلوان في المسكن ومستوى رضا سكان المخیمات عو 

 بـــین مـــواد α ≥0.05 الفرضـــیة الخامســـة: توجـــد عالقـــة ذات داللـــة إحصـــائیة عنـــد مســـتوى  - 
 التشطیب المستخدمة في المسكن ومستوى رضا سكان المخیمات عن مساكنهم.

  

  

  

  
  

  

  

  

  
  

  الباحث ) فرضیات الدراسة.3.1شكل (

 فرضیات فرعیة أخرى: §
بـین متوسـطات اسـتجابة المبحـوثین  α ≥0.05 توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائیة عنـد مسـتوى  - 

  حول رضا سكان المخیمات عن مساكنهم تعزى إلى مساحة المسكن.
بـین متوسـطات اسـتجابة المبحـوثین  α ≥0.05 توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائیة عنـد مسـتوى  - 

  حول رضا سكان المخیمات عن مساكنهم تعزى إلى عدد غرف المسكن.
بـین متوسـطات اسـتجابة المبحـوثین  α ≥0.05 ة عنـد مسـتوى توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائی - 

  حول رضا سكان المخیمات عن مساكنهم تعزى إلى عدد أفراد األسرة.
بـین متوسـطات اسـتجابة المبحـوثین  α ≥0.05 توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائیة عنـد مسـتوى  - 

 حول رضا سكان المخیمات عن مساكنهم تعزى إلى عدد الطوابق.
 

مستوى رضا سكان 
بكة المخیمات (منتفعي ش

 )SSNاألمان االجتماعیة)(

 

 المشاركة المجتمعیة

 في المسكن التهویة

 الوظیفیة في المسكن

 اإلضاءة واأللوان

 التشطیبات في المسكن

H2  

H4  

H5  

H3  

H1  
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  بحث:أھمیة ال 4.1

یــزداد  قطــاع غــزة یمثلــون ثلــث ســكان الــذین مخیمــاتال المعیشــي الصــعب لالجئــین فــي واقــعالإن  .1
خاصة  ،االقتصادیة واالجتماعیةو السیاسیة، و  ،المعیشیة على كل المستویات یومًا بعد یوم سوءاً 
ثر علــى النــواحي العمرانیــة فــي یــؤ  بــال شــك یــرة علــى غــزة، وذلــكخاأل 2014 یولیــو حــرببعــد 
نســلط الضــوء علــى قضــیة الالجئــین، حتــى  بقــوة طــرق هــذا الموضــوع یســتدعيممــا  یمــاتالمخ

 .هم المعیشیة القاسیةنسى قضیتهم وظروفوحتى ال تُ 
مسـتوى رضـا  لتحسـین ةیـتوظیف العمارة التقلیلالحاجة إلى تحسین واقع المساكن داخل المخیم و  .2

 نموهـا، وسـالمة األسـرة ونفـي تكـ المسـاهمة الركـائز أحـد فالمسـكن، مسـاكنهم السـكان عـن 
 واستقرارها النفسیة في سكینتها إیجابیاً  یؤثر فإنه لألسرة، الیومي المأوى یوفر أنه إلى باإلضافة

 واالقتصادي.  االجتماعي
 حیـث إن ،سكن المالئم الالئـق ألهـالي المخـیم إلـى حـین حـل قضـیتهم مسـتقبالً مضرورة توفیر ال .3

بــل علـــى  ،بــالعیش الكـــریم ال یتنــاقض مــع حـــق العــودةتحســین واقــع المخیمــات وحـــق الالجئــین 
العكــس مــن ذلــك یســاهم فــي تعزیــز صــمود المخیمــات والحفــاظ علــى هویتهــا السیاســیة والحقوقیــة 

المعنونــــة بـــــ: ) فــــي أطروحتهــــا  2010وهــــذا مــــا أكدتــــه توصــــیات دراســــة (الجبــــالي،  ،والثقافیــــة
مخـــیم  -، الحلـــول المقترحـــة ســـطینیةاعیـــة لســـكان المخیمـــات الفل"األوضـــاع االقتصـــادیة واالجتم

  .بالطة نموذجًا"
التـي مـن  الالجئـین تربط الدراسة بین توجه معماري تقلیلي وبین مسـاكن اقتصـادیة فـي مخیمـات .4

وهو  ،عفویة وعشوائیة في التوسع الرأسي واألفقي أهم خصائصها المساحات السكنیة المحدودة،
 .وبسیطةمنظمة  مخیمات یفتح المجال أمام عمارة قد ما

وعلـى  ،االستفادة من نتائج الدراسة البحثیة واألخذ بها علـى مسـتوى الجهـات الداعمـة للمخیمـات .5
، وتطبیقها داخل أو خارج المخیم، وضمن أي رأسها وكالة الغوث لتشغیل الالجئین الفلسطینیین

 مخیمات.  المشاریع مستقبلیة  لتطویر 
 یة الذي یتناول موضوع العمارة التقلیلیة ومبادئها.هذه الدراسة المرجع األول باللغة العربتعد  .6

  

  أھداف البحث: 5.1

مـــن  مهمـــةللدراســـة البحثیـــة هـــو إمكانیـــة تحســـین مســـتوى رضـــا شـــریحة  إن الهـــدف األســـاس
فقـــراء أو محـــدودي ال وهـــي شـــریحة ،أوســـع شـــرائح المجتمـــع فـــي قطـــاع غـــزة وفـــي معظـــم المجتمعـــات

 ،في ضوء توجه معماري تقلیلي یدعو إلى البساطة لك وذ ،العیش بكرامة لهم یضمنبحیث  ،الدخل
  عدة، كاآلتي: یة وذلك من خالل أهداف فرع
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 .لعمرانیة، وتطور مسكن المخیمدراسة تحلیلیة لمورفولوجیا مخیمات الالجئین من النواحي ا .1
تطلق علیه ، والذي مان االجتماعیةاألبناء مساكن منتفعي شبكة  يالتعرف على دور األونروا ف .2

 Individual Shelter)علــــى أســــاس المنحــــة. ن الفــــرديتأهیــــل المســــكإعــــادة  ألونــــرواا
Rehabilitation on Grant Basis) 

  .تسلیط الضوء على مبادئ العمارة التقلیلیة وفلسفتها في تصمیم المساكن .3
دراســة مســـتوى رضـــا الســـكان عـــن مســـاكن منتفعـــي شـــبكة أمـــان االجتماعیـــة التـــي تنفـــذها وكالـــة  .4

خــالل خمســة معــاییر لقیــاس الرضــا وهــي المشــاركة المجتمعیــة، الوظیفیــة، التهویــة، الغــوث مــن 
 اإلضاءة واأللوان، التشطیبات.

 .توظیف مبادئ العمارة التقلیلیة في تحسین مستوى رضا السكان عن مساكنهمدراسة أسس  .5

  منھجیة البحث: 6.1

كـــل مـــنهج یفـــي  إن حیـــث ،عـــدة منـــاهج تحقیقـــًا ألهـــداف الدراســـة وطبیعتهـــا، تـــم اســـتخدام 
ى العمــارة التقلیلیــة إلــللتعــرف  المــنهج الوصــفيبمتطلبــات مرحلــة معینــة فــي الدراســة، حیــث اســتخدم 

فــي دراســة  المــنهج  التحلیلــيوٕامكانیــة تطبیقهــا فــي عمــارة مخیمــات الالجئــین، واســُتخدم  مبادئهــاو 
مـن خـالل إجـراء لمیداني المسح اوتحلیل البیانات والمعلومات التي تم الحصول علیها، إضافة إلـى 

 ،(Semi-Structural Interview)حـةالمفتو و  المقابالت التي تتضمن نوعین مـن األسـئلة المغلقـة
لقیـاس مسـتوى رضـا  One-to-One interview)(وقد تم تنفیذها بین الباحـث وصـاحب المسـكن 

ســـة علـــى عـــدة الســـكان عـــن المســـاكن التـــي تنفـــذها وكالـــة الغـــوث لتشـــغیل الالجئـــین. واعتمـــدت الدرا
  وهي: ،مصادر لجمع البیانات

 :تيلمعالجة الجوانب التحلیلیة لموضوع الدراسة لجأت الباحثة إلى جمع البیانات األولیة من خالل اآل .1
 االستبانة كأداة رئیسة للدراسة، صممت خصیصاً لهذا الغرض. §
از ذلـك مـن وتـم إنجـ ًا،مسـكن 35وهـو من مجتمع الدراسة بأكمله  % 85الدراسة المیدانیة ل §

مسـاكن منتفعـي شـبكة أمـان االجتماعیـة فـي مخیمـات المحافظـة  مـنمسكنًا  30 خالل زیارة
فـي  مهمـةسـاكن، وتوثیـق بعـض التفاصـیل الالوسطى، وتنفیذ مقـابالت مـع أصـحاب هـذه الم

. باإلضافة إلى رصد البیئة الفیزیائیـة فـي الوضـع القـائم الفوتوغرافيهذه المساكن بالتصویر 
 .الفوتوغرافيمن خالل التحلیل المكاني والتوثیق باستخدام التصویر للمخیمات 

الدراسة المیدانیة والتي تتمثل في الزیارات والمقابالت للمؤسسات المعنیـة مثـل وكالـة الغـوث  §
وتطــــویر  التحتیــــةومقابلــــة مهندســــي دائــــرة البنیــــة  ،الدولیــــة لتشــــغیل الالجئــــین الفلســــطینیین

البلدیات، الجهـاز المركـزي  كذلك زیارة  ،عن تطویر المخیماتولة المباشرة ؤ المخیمات المس
 لإلحصاء الفلسطیني وغیرها.
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المســـح المیـــداني والمقـــابالت لمعرفـــة مســـتوى رضـــا ســـكان مخیمـــات المحافظـــة وتـــم إجـــراء 
مخیم الوسطى عن مساكنهم المنفذة من قبل وكالة الغوث في المنطقة الوسطى وتحدیدًا في 

الفئــــة المســـتهدفة مــــن الســـكان هــــم ، علمـــًا بـــأن دیـــر الــــبلحالمغــــازي و و ، النصـــیراتو البـــریج، 
مـــان االجتمـــاعي أو مـــا یعرفـــون بالحـــاالت االجتماعیـــة األالمصـــنفون ضـــمن منتفعـــي شـــبكة 

األكثر فقرًا أو حاالت العسر الشدید في وكالة الغوث. وتم إنجاز المسح المیـداني فـي الفتـرة 
صـــیرات، ، للمخیمـــات التالیـــة (البـــریج، النم 10/7/2014وحتـــى  1/7/2014الزمنیـــة مـــن 

ي على غزة الذي دام قرابة الشـهرین تـم اسـتكمال مخـیم دیـر سرائیلالمغازي) وبعد العدوان اإل
بعـــد مـــرور عـــام علـــى شـــغل المبنـــى والســـكن فیـــه فـــي  نجـــزت الدراســـة المیدانیـــةأالـــبلح، وقـــد 
  .یر البلحالبریج، النصیرات، المغازي) وثالثة أعوام في مخیم دمخیمات (

ولتحري الدقة تم إنجاز المسح المیداني من خالل مقابالت مع السكان في مساكنهم الجدیدة 
 Semi-Structural)مــــن خــــالل أســــئلة االســــتبیان المغلقــــة والمفتوحــــة ویطلــــق علیــــه 

Interview) ومــن حســنات المقابلــة أنهــا  ،ویســتخدم هــذا النــوع فــي البحــوث الكمیــة والنوعیــة
یدة حیث یمكن ضبط االستجابات بصورة أفضل كون األسـئلة التـي تقـدم تعطي معلومات ج

  ).2009لهم محددة (الضامن، 

 وذلك للوقوف على أهم سماتها ومبادئها. ؛ العمارة التقلیلیة نتمثال تین دراستینتحلیل حال §

ات الكتـب والمراجـع العربیـة واألجنبیـة ذ ىاتجهت الباحثة في معالجة اإلطـار النظـري للدراسـة إلـ .2
العالقــة، والــدوریات والمقــاالت والتقــاریر، المخططــات واألبحــاث والدراســات الســابقة التــي تناولــت 

 موضوع الدارسة، والبحث والمطالعة في مواقع اإلنترنت المختلفة.

  حدود البحث:7.1

مخیمــات المنطقــة یمثلهــا ، و مخیمــات الالجئــینتــم تطبیــق هــذه الدراســة علــى  الحــدود المكانیــة: - 
 حیـــث یوضـــح الشـــكل النصـــیرات، المغـــازي، دیـــر الـــبلح وهـــي البـــریج، ي قطـــاع غـــزةفـــ الوســـطى

یوضــح المحافظــة  )5.1الشــكل (خریطــة قطــاع غــزة وموقــع مخیمــات الالجئــین فیهــا، و   )4.1(
الوســـطى ومنطقـــة الدراســـة فیهـــا وهـــي المخیمـــات األربعـــة (البـــریج، النصـــیرات، المغـــازي، دیـــر 

 شــبكة األمــان االجتمــاعي ضــمنمســجلین مســاكن ال مــن اً مســكن 30 اســتهدافحیــث تــم . الــبلح)
 المسـاكن هلمعرفـة مسـتوى الرضـا عـن هـذ في المنطقة الوسـطى، المیدانیة بالدراسة (األكثر فقرًا)

  لألسر المستحقة. والتي تقوم األونروا بإعادة تأهیلها وبنائها
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  )2014) خریطة قطاع غزة وموقع مخیمات الالجئین فیها (وزارة التخطیط، 4.1شكل (
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 المستهدفة بالدراسة (البریج، النصیرات، المغازي، دیر البلح)     وموقع مخیمات الالجئین محافظة دیر البلح ) 5.1شكل (

 )2014( وزارة التخطیط، 



 

11 

  الفصل األول

تطـور المخیمـات العمرانیـة م ومراحـل المخـی مورفولوجیـادراسـة نسـبة لبال الحدود الزمانیـة للبحـث: - 
إنجـاز  بینمـا تـم ،م وحتـى تـاریخ إعـداد الدراسـة 1948 نكبـة نشأت المخیمات إثـرفإنها تبدأ منذ 

، للمخیمــات التالیــة م10/7/2014وحتــى  1/7/2014المســح المیــداني فــي الفتــرة الزمنیــة مــن 
 اً یومـــ 51اســـتمر لزة الـــذي ي علـــى غـــســـرائیلوبعـــد العـــدوان اإل ،(البـــریج، النصـــیرات، المغـــازي)

نجـــزت أمخـــیم دیــر الـــبلح، وقــد  مســاكن تـــم اســتكمال فإنــه م، 2014أغســـطس  26وانتهــى فــي 
، تالبریج، النصیرابعد مرور عام على شغل المبنى والسكن فیه في مخیمات ( الدراسة المیدانیة

   .وثالثة أعوام في مخیم دیر البلح  غازي)مال

  معوقات البحث: 8.1

ات المتخصصــة فــي دراســة المســكن وخصائصــه فــي مخیمــات الالجئــین والتركیــز قلــة الدراســ - 
 والدیمغرافیة للمخیمات. ، االقتصادیة، االجتماعیةعلى الدراسات في النواحي السیاسیة

صــــعوبة الحصــــول علــــى المعلومــــات الخاصــــة بــــالواقع التخطیطــــي والتصــــمیمي لمخیمــــات  - 
المشـرفة علـى المخیمـات وهـي وكالـة الغـوث الالجئین منذ نشأتها إلـى یومنـا هـذا مـن الجهـة 

توثیـــق المشــاریع التـــي تــم تنفیـــذها فــال وجـــود  أو، لتلـــك المعلومــاتلعــدم وجــود نظـــام أرشــفة 
وخاصـة فـي المراحـل األولـى  لخرائط أو تقاریر توثق مراحل إشراف األونروا على المخیمـات

 من إنشاء المخیمات وتوسعها في الثمانینات والتسعینات.
 لتصـــویر داخـــل المخیمـــات بســـبب خطـــورة األوضـــاع األمنیـــة خاصـــة بعـــد الحـــربصـــعوبة ا -

 .2014في یولیو  ي على غزةسرائیلالتي قامت بها قوات االحتالل اإل األخیرة

  ھیكل البحث:9.1

  فصول:  ستة یتضمن البحث

ف البحثیــة وأهــدا واســتعراض المشــكلةیتنــاول الفصــل األول أهمیــة الدراســة البحثیــة   الفصــل األول:
البحــث، إضــافة إلــى فرضــیة البحــث التــي ســیتم إثباتهــا أو نفیهــا وعــرض األســئلة البحثیــة التــي ســیتم 

منهجیـــة الدراســـة وأهـــم معوقـــات البحـــث، إضـــافة  إلـــىاإلجابـــة علیهـــا مـــن خـــالل الدراســـة، التعـــرف 
  الستعراض الدراسات السابقة وخطة البحث. 

حیـــث ســـیتم  ،ورفولوجیـــا المخـــیم ومســـاكنهمیتنـــاول الفصـــل الثـــاني الحـــدیث حـــول  الفصـــل الثـــاني:
مالمــــح التطـــور العمرانــــي والتخطیطـــي للمخیمــــات إضـــافة إلــــى التطـــور المعمــــاري علــــى  اســـتعراض

  .لمسكن المخیممستوى مسكن المخیم، ثم یتناول عرضًا لخصائص البیئة الفیزیائیة 
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دون  المخیمـــاتدور األونـــروا فـــي عملیـــة تطـــویر مســـاكن یتنـــاول الفصـــل الثالـــث : الفصـــل الثالـــث
یلیـه المحـور الثـاني ، المستوى المطلـوب للمسـجلین فـي شـبكة األمـان االجتمـاعي (الفئـة األكثـر فقـرًا)

ن، والمقاربة بـین ین دراسیتی، تحلیل حالتوهو العمارة التقلیلیة، مفهومها وأهم مبادئهامن هذه الدراسة 
  في المخیمات.ة تأهیلها ومساكن األونروا التي تقوم بإعادمبادئ العمارة التقلیلیة 

حیث یعرض الفصل طبیعـة البیانـات التـي تـم جمعهـا، أداة الدراسـة األساسـیة، صـدق  :الفصل الرابع
األداة، وثبــات نتائجهــا، والمعالجــات اإلحصــائیة المســتخدمة، وخصــائص عینــة الدراســة، وخصــائص 

  المساكن التي تم قیاس مستوى رضا السكان عنها.

المســح والدراســة ن عرضــًا ألهــم النتــائج التــي توصــلت إلیهــا الدراســة مــن یتضــم  الفصــل الخــامس:
  المیدانیة وربطها مع مبادئ العمارة التقلیلیة.

  التوصیات التي توصلت إلیها الدراسة.النتائج و  یعرض أهم الفصل السادس:
  

  دراسات سابقة: 10.1

1. Developing Simple and Economic Buildings in the Gaza Strip Using 
Minimalist Architecture Principles 

  2013 غزة-اإلسالمیة الجامعة القدوة، یوسف سالم

 تلـــك تطبیـــق إمكانیـــة فـــي وتبحـــث التقلیلیـــة، العمـــارة ومبـــادئ مالمـــح أهـــم الدراســـة هـــذه تقـــدم
 بالصــنادیق الرمادیــة مبانیهـا تتصــف التـي غــزة قطـاع فــي المحلیـة العمــارة علـى والمخرجــات المفـاهیم

 غیـــر بالقیمـــة القـــرار وأصـــحاب والمخططـــین المعمـــاریینو  النـــاس، قناعـــة مـــن یزیـــد ممـــا رســـانیة،الخ
 العمـــارة مبـــادئ علـــى اعتمـــاداً  واالرتقـــاء للتطـــویر وقابلیتـــه غـــزة قطـــاع فـــي الســـكني للرصـــید الظـــاهرة
  .التقلیلیة

 العمــارة توفرهــا التــي والجمالیــة الوظیفیــة النــواحي ٕابــرازو  اكتشــافإعــادة  علــىركــزت الدراســة 
 المجـالت فـي نشـرت التي المشاریع بعض مع ومقارنتها البصریة التمارین بعض خالل من البسیطة
 الحالیـة الدراسـة تركـز بینمـا عالمیـة، جـوائز على حازت التي تلك أو المتخصصة المعماریة والمواقع

 مــــاناأل شــــبكة منتفعــــي لفئــــة الفلســــطینیین الالجئــــین المخیمــــات ســــكان رضــــا مســــتوى دراســــة علــــى
 مبـــادئ مـــن واالســتفادة تأهیلهـــا بإعـــادة األونــروا تقـــوم التــي مســـاكنهم عـــن) فقــراً  األكثـــر( االجتمــاعي

  . الرضا مستوى تحسین في البسیطة التقلیلیة العمارة
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2. Usama  Badawy, and Waltz.  Housing conditions and upgrading of 
the refugee camp in Palestine (West bank and Gaza strip). Second 
edition . 

  2014-والتز فیكتوریا ، د.  بدوي  إبراهیم أسامة. م.د/  إعداد

 الفلسـطینیة والبلـدات للمـدن الحضـري الشـكل فـي والتغیـر التطـور تحلیل على الدراسة تركز 
 الحضـــریة المورفولوجیـــا علـــى المـــؤثرة الرئیســـة العوامـــل تحدیـــد إلـــى باإلضـــافة الالجئـــین، ومخیمـــات

 مخیمـات علـى الضـوء تسـلیط أولها ،عدة أساسیة محاور الدراسة هذه تناولت وقد. الحضري كلوالش
 والبنیـة المسـكن وأوضـاع المخـیم فـي والبیئیـة الفیزیائیـة النـواحيوكـذلك  الالجئـین، وأوضاع الالجئین
 المشــاركة نهــج باســتخدام المخیمــات تخطــیط وٕامكانیــة التخطــیط تعریــف حــول الحــدیث ثــم التحتیــة،

   الغوث لوكالة التابع المخیمات وتطویر التحتیة البنیة برنامج وأهداف المجتمعیة

 علـــى وحلـــول مقترحــات وتقـــدم المخیمــات لتطـــویر التخطیطیــة الجوانـــب علــى الدراســـة تركــز
 تركــز بینمــا. المخــیم لبیئــة المعیشــیة الظــروف لتحســین عــام بشــكل والتصــمیمي التخطیطــي المســتوى
 لمنتفعــي الغــوث وكالــة تنفــذه الــذي المســكن عــن الســكان رضــا مســتوى حســینت علــى الحالیــة الدراســة
 المســاكن هــذه أصــحاب مــع المقــابالت واجــراء المیدانیــة الدراســة خــالل مــن االجتمــاعي األمــان شـبكة

  .ذلك تحقیق في التقلیلیة العمارة مبادئ من واالستفادة

  غزة قطاع في نیةوالعمرا الطبیعیة للبیئة ومالءمتها األونروا إسكان مشاریع .3

  2010-غزة-سالمیةاإل الجامعة-الفرا رزق كمال فوزي     

 فــي بتنفیــذها األونــروا قامــت التــي اإلســكان مشــاریع ألهــم الباحــث یعــرض الدراســة هــذه فــي
 ومــدى توزیعهــا لمنــاطق شــاملة دراســة البحــث ویتضــمن،  2006 عــام حتــى 2000 منــذ غــزة قطــاع

 تناســــب التــــي المحلیـــة المعــــاییر تحدیــــد إلـــى البحــــث ویخلــــص ،لقاطنیهـــا المحیطــــة للبیئــــة متهـــاءمال
 السـكان رضـا مسـتوى قیـاس فـي تبحـث فهـي الحالیـة الدراسـة أما ،المسلم العربي الفلسطیني المجتمع

  . السابق البناء مكان نفس وعلى المخیم نطاق داخل األونروا تنفذها التي المساكن عن

 الضـفة" جنـین لمخـیم دراسـیة حالـة. الفلسـطینیة للمخیمـات التخطیطیـةو  العمرانیة الخصائص .4
  "الغربیة

  2006 نابلس-الوطنیة النجاح جامعة-تصلق محمد صالح أمل     
 للمخیمـــات والتخطیطیـــة العمرانیـــة الخصـــائص وتحلیـــل دراســـة  إلـــى األطروحـــة هـــذه تهـــدف

 لعمرانــيا النســیج تحلیــل علــى التركیــز تــم حیــث خــاص، بشــكل جنــین ولمخــیم عــام بشــكل الفلســطینیة
 مراحــل خــالل مــن الشــوارع وشــبكة العامــة والمرافــق والخــدمات المعماریــة الخصــائص وتحلیــل للمخــیم
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 بعــین األخــذ مــع  الحاضــر، الوقــت ولغایــة م 1956 عــام النشــأة بدایــة منــذ للمخــیم العمرانــي التطــور
 نتـــائج شـــارتأ وقـــد.  النســـیج هـــذا تشـــكیل فـــي ســـاهمت التـــي والثقافیـــة االجتماعیـــة األبعـــاد االعتبـــار
 العربیــــة للمدینــــة العمرانـــي والنســــیج جنــــین لمخـــیم العمرانــــي النســـیج بــــین تشــــابه وجـــود إلــــى الدراســـة

 مســــتوى تــــدني أظهــــرت وأیًضــــا للســــكان، واالجتماعیــــة الثقافیــــة المالمــــح یعكــــس الــــذي واإلســــالمیة
  .السكنیة ثافةالك في الكبیر االرتفاع نتیجة المخیم في والترفیهیة واالجتماعیة الصحیة الخدمات

  طولكرم محافظة مخیمات في والعمرانیة التخطیطیة المالمح على المؤثرة العوامل .5
  2003 نابلس-الوطنیة النجاح جامعة-تمام أبو خضر حلمي معتصم     

 مخیمـي فـي والعمرانیـة التخطیطیـة المالمـح على المؤثرة العوامل موضوع في الدراسة تبحث
 الفلســـطینیة، المخیمـــات تأســـیس تناولـــت فصـــول ثمانیـــة مـــن ســـةالدرا وتتكـــون شـــمس ونـــور طـــولكرم
 تمـت كمـا المسـكن، وخصـائص السـكان خصـائصو  الدراسـة، بمخیمي والتعریف لها العامة والسمات

 وأخیـــراً  ،للمخــیم والعمرانیــة التخطیطیــة التطــور مراحــلو  الســكنیة الوحــدة فــي التغیــر مظــاهر  دراســة
 أن تبــــین إذ المخـــیم، فـــي والعمرانیــــة التخطیطیـــة المالمـــح علـــى المــــؤثرة العوامـــل الدراســـة ضـــحتأو 

 فــي والجــوار القرابــة وعامــل الحالیــة التخطیطیــة المالمـح علــى تــأثیر لــه التخطــیط اتجــاه مثــل العوامـل
 تطبیـق فـي والتهـاون الطوابـق شـیوع فـي االقتصـادیة الظـروف لعبـت كمـا المبینة، البیئة حول التفاهم
  .والعمرانیة التخطیطیة والمالمح البیئة على والتغییر التعدي زاد مما التنظیمیة القوانین

 فـــي العمرانیـــة والمالمـــح التخطیطیـــة المســـتویات علـــى تركـــز الدراســـة أن یتضـــح ســـبق ممـــا
  .المسكن مستوى على التصمیم لموضوع تتطرق ولم   المخیم

  " العمران جغرافیة في دراسة) "2000-1950( فلسطین في الالجئین مخیمات .6
   2009  العربیة الدول جامعة– شناعة مصطفى محمد إیاد -دكتوراه رسالة    

 وتوزیعها سماتها الفلسطینیة، المخیمات نشأة تناولت فصول سبعة على األطروحة تحتوي
 في المسكن ومورفولوجیا المخیمات سكان خصائص استعرضت ثم  العمراني، وتطورها الجغرافي

 الحالة دراسة وتضمنت فیها، الحضریة والمشكالت اتللمخیم الوظیفي التركیب المخیمات،
 المخیمات لمستقبل تحلیالً  الدراسة تناولت وأخیرا) غزة بقطاع رفح مخیم( فلسطین في للمخیمات
التطور والنمو العمراني للمخیمات بأنه تطور عشوائي إلى أن نتائج الدراسة  أشارتو ، وسكانها

تختلف اختالفًا كبیرًا عن األنماط التقلیدیة المعروفة الفلسطینیة ودون تخطیط، وأن المخیمات 
  (القریة، المدینة، البادیة) من حیث البناء والتركیب.
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  مقدمة: 1.2

حیث سیتم  ،م ومساكنهمورفولوجیا المخی الضوء على الباحث طفي هذا الفصل سُیسلِ 
مالمح التطور العمراني والتخطیطي للمخیمات إضافة إلى التطور المعماري على مستوى  استعراض

مسكن المخیم، للتعرف عن كثب على بیئة المخیمات والمراحل التي مرت بها والمشاكل التي تعاني 
مساعدة سیما دورها في  ، الوأیضًا سیتم التعرف على دور األونروا في مخیمات الالجئین منها.

  لمنتفعي هذه الشبكة.العائالت المسجلة في شبكة أمان االجتماعیة وفي تأهیل المساكن الفردیة 

  :مساكنھو مورفولوجیا المخیم 2.2

  أداة للتحلیل:  –المورفولوجیا 

المورفولوجیا في الدراسات التصمیمیة كالتصمیم الحضري هي االستدالل واالستنتاج 
وهنا تخرج  .),ÇALIŞKAN,2011 MARSHALL(عالقات بین الشكل والوظیفة باستخدام ال

المجال الذي ارتبطت به الكلمة  –كما تعني في علم األحیاء المورفولوجیا من مجرد وصف للشكل (
) إلى أداة للتحلیل. وكمعنى أدق فإنها تعني النظر إلى الشكل الحضري في سیاقه، في البدایة

یات التحولیة التي تمیزه وعالقاته بالعملیات الحضریة األخرى الهامة واستخدامه، وضمن العمل
  ).  Technische, 2010 Universiteit Eindhoven (كالعملیات السیاسیة واالجتماعیة 

یعرض هذا الجزء من الفصل مورفولوجیا المخیم أي مراحل تكوین المخیم ومساكنه تحت 
حتى  1948ى مدار خط زمني یبدأ منذ تكون المخیم عام تأثیر العملیات التحولیة التي مر بها عل

  لحالي.وقتنا ا
  مالمح التطور العمراني في المخیمات  1.2.2

 المدن قرب المخیم موقع إلى 1948الُمهجرین إثر نكبة عام  الفلسطینیین حركة كانت
 تم وعلیه ئیس،الر  الشارع قریبًا من الخیام )، فوضعت1القائمة (انظر ملحق رقم  الموجودة والقرى
) مخیم جرمانة 1.2). ویمثل شكل (2003 حدود الخیمة (أبو تمام، ضمن المعیشي الفراغ تعریف

وهو مثال لمخیمات الالجئین في فلسطین وخارجها. ثم استعیض عن الخیام وقامت  سوریافي 
فعملت م، األمم المتحدة بإنشاء وحدات سكنیة مؤقتة كمأوى لهم لحین إیجاد حل لعودتهم إلى مدنه

تقسیم قطعة األرض إلى وحدات متساویة تقریبًا حدودها هو حدود الخیمة التي تأوي قاطنیها، على 
. )2006 (تصلق،تجمعها فراغات كالطرقات متعامدة ومتوازیة، والتي تفتقر لمقومات الحیاة الكریمة
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ل مؤقتة من وقد تم استبدال بعض الخیام بمناز  ،) مخیم البقعة في األردن2.2ویوضح شكل (
  .األسبستاأللواح الخشبیة و 

  
یا  لالجئین الفلسطینیین في بدایة نشأته وهو یمثل صورة مخیمات الالجئین في ر سو -) مخیم جرمانة1.2شكل (

  ).2015B، فلسطین وخارجها عند نشأتها (األونروا

  
. األسبستلواح الخشبیة و األردن وقد تم استبدال بعض الخیام بمنازل مؤقتة من األ - ) مخیم البقعة2.2( شكل

  .)2015B، ، (األونروا

باستئجار أراض حكومیة من الحكومات األردنیة  1953ثم قامت وكالة الغوث في العام    
وبناء مساكن من الطوب والطین من أجل  ،من الضفة الغربیة وقطاع غزة آنذاك كلٍ والمصریة في 

وهو العام الذي  1956عوام أي في عام إسكان المهجرین بعد أن طال بهم الحال، وبعد ذلك بأ
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المسقوف بالكرمید  سمنتیعتبر إشارة إلى تفكیر وكالة الغوث الدولیة ببناء المساكن من الطوب واأل
ال یفصل و  تم تقسیم المخیم إلى تجمعات تضم وحدات سكنیة متراصة بجانب بعضها البعض

اري للمیاه العادمة في الصیف. وقد الساكن عن جاره سوى طرق ترابیة توحل في الشتاء وتصبح مج
، بمساحة ال تزید ومرافقهاال تتعدى عدد الغرف فیه غرفتین أو ثالثة ومطبخ  ُسلمت كل عائلة منزالً 

 ب هذا االزدحام مشاكل صحیة واجتماعیةأشخاص، وسبَّ  7-5، وتضم الغرفة ما بین 2م45عن 
ت عامة لجمیع أهل المخیم كما هو موضح التهویة والتشمیس مفقودة، وال یتوفر إال حماما حیث إن

) وقد جلبت هذه المساكن الجدیدة أعدادًا كبیرة من الالجئین الذین كانوا یعیشون 3.2في الشكل (
  ).2006 في المساجد والمدارس أو مع أقاربهم ( تصلق،

  
لطرق الترابیة، ، وبینها ا(Huts)) مخیم خانیونس لالجئین وقد تم بناء البیوت على شكل أكواخ 3.2( شكل

  )2015B، (األونرواوتظهر فیها الحمامات الخارجیة في السبعینات 

وبفضل التأثیر الثقافي أخذت التجمعات السكنیة تتحول شیئًا فشیئًا إلى حارات تشبه في 
تفاصیلها حارات المدن اإلسالمیة القدیمة، حیث ما قامت بتصمیمه األمم المتحدة من مخططات 

وال تتوافق مع ثقافتهم وال مع بیئة المجتمع الفلسطیني االجتماعیة والدینیة  هندسیة ال تتالءم
وا وحداتهم السكنیة بطریقة عشوائیة، فأخذوا من الطریق المستقیمة، وخرج بتوسیعوالفكریة، فبدأوا 

مما أدى إلى زیادة وحداتهم السكنیة على حساب الفراغات خارج حدود الخیمة المعطاة لهم؛ 
ن خالله ما یشبه الزقاق الذي یعتبر عنصرًا فضاقت الطرقات وضاعت استقامتها وتكوَّ الخارجیة، 

في تخطیط الحارات العربیة بشكل عام والفلسطینیة بشكل خاص، أما الوحدات السكنیة فقد  ممیزاً 
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باإلضافة إلى الفراغ  ،زادت مساحتها وكثرت فراغاتها بحیث تكون فیها الساحة ومكان للخدمات
  ).2006 الداخلي (تصلق،المغلق 

من هنا بدأت تترسم المعالم الثابتة للمخیم والوحدة السكنیة، حیث مرت المخیمات 
وحدات السكنیة المستقلة بدءًا بالخیام مرورًا بال ،الفلسطینیة بمراحل مختلفة من تطورها العمراني

لمخیمات بشكل عام من بالحارات السكنیة، مما انعكس ذلك إلى تحول النسیج العمراني ل وانتهاءً 
نسیج مفروض من قبل وكالة الغوث وتشغیل الالجئین التابعة لألمم المتحدة إلى نسیج عمراني 

  ).2006 االجتماعیة والبیئیة (تصلق،و  یعبر عن احتیاجات الالجئین وخصائصهم الثقافیة

في العام  ةي للمناطق الفلسطینیة في الضفة الغربیة وقطاع غز سرائیلوفي فترة االحتالل اإل
یة إلى تفریغ المخیمات والحد من تطورها ونموها العمراني وٕالى ، لجأت السیاسة اإلسرائیل1967

وهكذا بدأت الجرافات العسكریة   ،اختراق المخیمات ووضعها تحت سیطرة المراقبة السهلة للجیش
أوى وقد وبذلك تشرد آالف الفلسطینیین وأصبحوا دون م ،بشق طرق عریضة في وسط المخیمات

)، وقد 1987(سرحان،  یون على تلك العملیة اسم مشروع إصالح معیشة الالجئینسرائیلأطلق اإل
ل الالجئون إلى أحیاء جدیدة أقیمت من أجلهم على أرض خلویة وقد بدأت خطط التوطین في قِ نُ 

ي أوائل قطاع غزة عندما أراد أرئیل شارون تقلیص المخیمات أثناء محاولته منع حركة المقاومة ف
السبعینات، وكان یهدف إلى إسكان الالجئین في مساكن دائمة ضمن مناطق جغرافیة محصورة تقع 

بتوطین سكان المخیمات خارج فأقدمت على ما یسمى  ،یةسرائیلتحت سیطرة السلطات اإل
ها كما حدث كإغراء لسكان المخیمات على تركها ومغادرت ،أقامت المشاریع العمرانیةف ،المخیمات

أقامت مشاریع بیت الهیا شمال القطاع لتفریغ سكان مخیم جبالیا  ، حیث1971ي قطاع غزة عام ف
ومشروع الشیخ رضوان في مدینة غزة لتفریغ سكان مخیم الشاطئ ومشروع حي األمل بمدینة 

ومشاریع أحیاء تل السلطان وكندا والبرازیل في مدینة رفح  ،خانیونس لتفریغ سكان مخیم خانیونس
یة بنسف الكثیر من المنازل سرائیلغ سكان مخیم رفح جنوب قطاع غزة، كما قامت القوات اإللتفری

إلى عام  1987وسد الكثیر من الشوارع في االنتفاضة الفلسطینیة األولي التي امتدت من عام 
وكل ذلك للقضاء على المخیمات ومعالمها والحد من نموها وتطورها،  ،بحجج أمنیة واهیة 1994
مقطع بسبب هذه و كانت ومازالت مصدر الثورات الفلسطینیة، فأصبح المخیم مفكك االتصال ألنها 

  ).2004السیاسة (مصلح، 

تأسست أول سلطة فلسطینیة على األرض الفلسطینیة، حیث أخذ  1994وفي بدایة العام 
 إسرائیلت حیث عاد الكثیر من السكان الذین هدم ،من نوعه اً آخر  التطور العمراني للمخیمات شكالً 

قد طرأت زیادة على مساحة المخیمات و  منازلهم في المخیمات وأعادوا بناء مساكنهم من جدید.
خاصة بعد توقیع اتفاقیات  ،نتیجة للزیادة المستمرة في السكان وعودة الكثیر من النازحین بالخارج

لي لمخیم ) یوضح المخطط الهیك4.2). والشكل (1996(الزعنون،  إسرائیلالسالم مع حكومة 
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، وهو عبارة عن مقطع للبلوكات السكنیة ]1988واألیسر لعام  1955األیمن عام [النصیرات، 
وفیها تماثل في االرتداد في مخطط الخمسینات والذي تآكل في مخطط الثمانینات (شناعة، 

2009 .(  

  
 )2009. (شناعة، 1988، 1955المخطط الهیكلي لمخیم النصیرات في عامي  )4.2شكل (

كان من الطبیعي أن یتطور وینمو العمران ویبتلع مساحات واسعة من األراضي القریبة،   
منها الریفیة ومنها الزراعیة المحاذیة للمخیمات وما یتوفر من أراضي فضاء قریبة من المخیم، وهذه 
الزیادة في المساحة غیر معترف بها من قبل وكالة الغوث فهي ال تعترف إال بالمساحة المخصصة 
للمخیم وهي مساحة إنشاؤه فقط، وتقدم خدماتها وتصرف موازنتها داخل هدا اإلطار (شناعة، 

2009.(  

فعلى سبیل المثال وحسب معاییر توزیع المناطق الجغرافیة فإن جهاز اإلحصاء المركزي  
 یطلق على المساحة األصلیة التي أنشئ علیها المخیم في البریج اسم (مخیم البریج) أما التوسعات
العمرانیة من حوله تسمى البریج أو(البریج المدینة) وتقوم البلدیة باإلشراف علیها وتقدیم الخدمات 

  ). 2015) (شقلیه،2المختلفة لها (انظر ملحق 

  المالمح التخطیطیة للمخیمات   2.2.2

 العمرانیة المالمح كامل جماع بأنه للمناطق العام المظهر أو الشكل أو التشكیل یعرف 
االرتفاعات ( األبعاد الثالثیةو  د)الحدو  الشكل، األبعاد،( السطحیة المظاهر یتضمنو  لمناطقا لتلك

 وتوزیع حیزاتها واالستعماالت الوظائفو  واألنشطة )واالستخدام العمران وكثافات والحیزات والكتل
 كلمكونات الش من العدید لیشمل ویمتد یة)األساس البنىو  الطرق( االتصاالتو  الحركة ومعابر

البیئة المشیدة  نوعیةو  العمراني والطابع والحیز البناء ومنظومات العمراني كالنسیج التشكیلو 
وفي معرض الحدیث حول المالمح التخطیطیة للمخیمات سیتم التركیز على  ).2011(محسن، 
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الغالبیة العظمى من إجمالي مساحة المخیمات مخصصة لالستخدام  حیث إن استعماالت األراضي
 ي.السكن

  استعماالت األراضي 1.2.2.2

حالة المباني سیتم التركیز في الحدیث حول استعماالت األراضي في المخیم على 
وارتفاعها باإلضافة إلى عالقتها مع بعضها واستعماالتها، وأیضًا الفضاءات المكشوفة والمساحات و 

ل تجربة الباحث في الخ ،الخضراء، والشوارع وتصنیفها في المخیم. مع عرض الصور التوضیحیة
  دراسته المیدانیة في مخیمات المنطقة الوسطى.

 المباني السكنیة في المخیمات:  - أ
 1950شهدت المخیمات زیادة كبیرة في عدد المباني السكنیة في الفترة الممتدة من عام 

ویعزى زیادة المباني السكنیة في المخیمات ربما إلى تحسن الظروف المعیشیة وزیادة  ،2000حتى 
في زیادة  مما أثري سرائیلأعداد السكان وٕاقامة العدید من مشاریع التوطین خالل فترة االحتالل اإل

أنه حدثت طفرة عمرانیة مع بدایة قدوم السلطة  عدد المباني السكنیة، ومن الالفت للنظر أیضاً 
  ).2009(شناعة،  1994الفلسطینیة عام 

  مات : حاالت المباني السكنیة وارتفاعاتها في المخی §
بدأت مرحلة جدیدة من حیاة  مع االنتعاش في النواحي االقتصادیة وتوفر فرص العمل،

الالجئین الفلسطینیین وهي مرحلة التوسع العمراني التي قام فیها الالجئون بالبناء على جمیع 
 نیة الكبیرة فقدمن البناء، ومع استمرار الزیادة السكا حصتهم من األرض لمن لم یتمكن سابقاً 

ة للبناء، وبما أن أراضي المخیمات مستأجرة فقد ُقیدت عملیة التوسع في أصبحت الحاجة ملحّ 
ال خیار سواه لمن قام  مفروضاً  البناء خارج حدود المخیم، مما یعني أن التوسع الرأسي أصبح أمراً 

وابق بالبناء على جمیع حصته لتصبح المباني متالصقة، ومن هنا بدأ سكان المخیمات ببناء الط
العلویة بحسب ما تسمح به وكالة الغوث القاضي بعدم تجاوز البناء لطابقین، وهذا ما یعطي 

لمخیمي  میدانیاً  االنطباع العام عن حاالت المباني في المخیمات، وقد أجرت وكالة الغوث مسحاً 
 2000لمسح المیداني الذي جرى عام ل ووفقاً  ،طولكرم بالضفة الغربیة والنصیرات في قطاع غزة

%  10.4فقد تبین أن المباني التي تتكون من طابق واحد قلیلة وغالبیتها قدیمة ونسبتها ال تتعدى 
% في  42.2في المخیمین. وهناك من المساكن األخرى المكونة من طابقین أو ثالثة ما نسبته 

ل المخیمین بحسب المسح، مما یعني أن نصف مباني المخیم تتكون من أكثر من طابق وقد تص
المباني السكنیة  )6.2و ( )5.2(. وتوضح األشكال )2009(شناعة،  أربعة طوابقو  إلى ثالثة

  المتعددة الطوابق في مخیمي دیر البلح والبریج.
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 )2015، الباحث( متعددة الطوابق في مخیم دیر البلح. السكنیة المباني )5.2شكل (

  
 )2014، الباحث( .البریجفي مخیم  ب مباني طابق أرضيإلى جان متعددة الطوابق السكنیة المباني )6.2شكل (
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 ،وبالنسبة لحالة المساكن في المخیمات فإن المشاهد قد یرى تفاوتًا في خصائص المساكن
)، ومساكن 7.2مشطبة كما في شكل (الفتجد المساكن المشطبة جنبًا إلى جنب مع المساكن غیر 

باني متعددة الطوابق من الباطون المسلح كما إلى جانب م األسبستومسقوفة ب سمنتمبنیة من األ
)، مساكن مبنیة على استقامة واحدة، ومباني تبرز فجأة بكتلة بارزة أو درج أو 8.2في شكل (

التي نشأت تحت نفس و  عمود غرس في الشارع. غیر أن هناك سمة غالبة لجمیع المخیمات
واالجتماعیة مما جعلها تنمو بطریقة هناك تشابه كبیر في ظروفها االقتصادیة و  الظروف السیاسیة

عفویة وغیر مخطط لها بدون قوانین أو ضوابط تنظم عملیة التطور العمراني، فما یمیزها هو كثافة 
معظمها و  البناء العالیة والتوجه نحو التوسع الرأسي، وهي مباني صندوقیة غیر مشطبة من الخارج

   .Badawy,Waltz 2014)(ال زال قید االنشاء 

  
 ).2015 الباحثمشطبة في مخیم البریج (الغیر كنیة المشطبة إلى جانب المباني المباني الس )7.2ل (شك
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 ).2015 الباحثإلى جانب الباطون، الطابق األرضي مشطب واألول قید اإلنشاء ( األسبستمباني  )8.2شكل (

  عالقة المباني ببعضها البعض داخل المخیمات: §

القة الشراكة، وهي من األمور المهمة في دراسة النسیج المقصود بهذه العالقة هي ع
بحیث یكون كال  (Back to back) التخطیطي للمخیمات، إذ تتسم المباني بتالصقها تماماً 

ناتج عن ارتداد المبنیین عن بعضهما،  دون فراغ، أو وجود ممر ضیق جداً  المبنیین متالصقین
رطوبة في األوساخ وسببت فیها فقد تراكمت  ،ونشأ عن ذلك بعض األضرار الصحیة والبیئیة

)، وتصل نسبة المباني المتالصقة أو المشتركة بجدار حوالي 9.2( الجدران، كما في الشكل
، مما 2000عام  % في مخیمي طولكرم والنصیرات حسب دراسة وكالة الغوث 45.4النصف 

  ). 2009یعكس مدى التالصق والتكدس العمراني (شناعة، 
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 . المصدر: الباحثعالقة المباني ببعضها الشراكة وااللتصاق )9.2(شكل 

  استعماالت المباني: §
اقعة إن السمة العامة لمباني المخیمات هي مباني سكنیة، وقد حاولت بعض العائالت الو  

فقامت  ،ة التي تزخر بحركة سكان المخیمات االستفادة من هذا الموقعمبانیها على الشوارع الرئیس
ة والتي هي بغالبیتها محالت للمواد التموینیة والمطاعم. سلمحالت التجاریة على الشوارع الرئیببناء ا

همة الموجودة في المخیمات حیز خاص لوكالة الغوث الدولیة، حیث یضم مباني مومن المباني ال
قدیم ون خدمات المخیم وتخیم، یمثالن إدارة شؤ وكالة الغوث الدولیة وهما مبنیان صغیران في كل م

ریاضي  الصحیة الالزمة. وكذلك مبنى لنادٍ المساعدات لألسر المحتاجة والقیام بتوفیر الخدمات 
س فیه بعض النشاطات الخاصة بالشباب والریاضة، ومركز النشاط النسوي، ومبنى العیادة. تمارَ 

افة وهكذا تتلخص استخدامات األراضي في المخیمات بكون معظمها حالیًا أراضي سكنیة ذات كث
الدكاكین والمطاعم والصیدلیات وبعض البقاالت  ، ویمتد على طول الشارع الرئیسعمرانیة ومتراصة

  ).  2009بین الزقاق (شناعة، 

  : الفضاءات المكشوفة والمناطق الخضراء  - ب
بعد التوسع في العمران وبناء كل أسرة بیتًا جدیدًا غطى كل قطعة األرض الخاصة بكل 

ء على أرض المخیم تزداد حتى أصبحت األرض مغطاة بالمباني ولم یبقى أسرة أصبحت نسبة البنا
سوى الطرقات والشوارع والزقاق والساحات الخاصة بوكالة الغوث الدولیة والفراغات المحصورة عند 

 المخیم ). وحتى هذه الفضاءات والساحات المكشوفة داخل2009الزوایا الحادة للطرقات (شناعة، 
 الفراغات على المخیم لسكان التعدي المتواصل ذلك في والسبب ،والحدود المعالم واضحة غیر

 الحق تحمي رسمیة جهات أو هیئات لعدم وجود الخاصة الداخلیة الفراغات لصالح العامة الخارجیة
  ).2006المخیم (تصلق،  داخل العامة والفراغات العام
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ت الحدائق والساحات انعدم، فوهكذا أصبح من النادر وجود فراغات وفضاءات مكشوفة
 العامة الضروریة للنواحي البیئیة ولمزاولة شتى النشاطات المجتمعیة ولعب األطفال في المخیمات

ة منها أماكن لتجمع الشباب لتبادل الترفیه وقضاء الوقت. وفي المكتظة، وأصبحت الشوارع الرئیس
ن األشجار والنباتات المنزلیة بعض البیوت التي لها فناء تقوم األسرة بزراعة ما یمكن زراعته م

  ). 2009(شناعة، 

  
  )2006مخطط استعماالت األراضي لمخیم المغازي  (األونروا،  )10.2شكل (

وهو مخطط الستعماالت األراضي لمخیم المغازي أن   )10.2ویالحظ في الشكل (
كشوفة والحدائق استعمال األرض الغالب هو للسكن باللون األزرق، أما الطرق والفضاءات الم

 فمساحتها محدودة جدًا.

   شبكة الطرق والحركة داخل المخیمات  - ت
ة والطرق المتفرعة منها وكذلك الزقاق جزءًا ضئیًال من حیث تصنیف تشكل الشوارع الرئیس 

) شبكة الشوارع والطرقات في 2009قسم (شناعة، و استخدامات أراضي المخیمات الفلسطینیة، 
  المخیم إلى اآلتي:

ریضة نسبیًا، حیث ع رئیسیة: تخترق المخیم أو توصل إلى مركزه ویتفرع منها طرق عشوار  §
تتوزع على جانبها المحالت التجاریة والمطاعم كما هو موضح  م، 20- 15یبلغ عرضها 

 الذي یخترق مخیم دیر البلح. ) الشارع الرئیس11.2في شكل (

 

 

 

 تجاري

 مختلط

 سكني
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حیث  ،إلى داخل المخیمیس الرئ تتوزع من الشارع ،م10- 6شوارع فرعیة: یبلغ عرضها  §
تقسم الشوارع الفرعیة المخیمات إلى تجمعات سكنیة متالصقة كما هو موضح في شكل 

)12.2.( 
وخاصة  ،هي: عامة، شبه عامة، شبه خاصةعدة، طرقات ضیقة: وتنقسم إلى أنواع  §

م كما في شكل  2.5مغلقة. وهي تتفرع مباشرة من الشوارع الفرعیة وال یتجاوز عرضها 
وهي تتمتع بتشمیس وتهویة بشكل جید وكذلك تحظى بنوع من الظالل واإلضاءة )، 13.2(

، وبعض األزقة التي ال تتجاوز ا م تكون فیها التهویة سیئة وبالتالي ترتفع  الطبیعیة الجیدة
فیها نسبة الرطوبة، وكذلك اإلضاءة الطبیعیة تكون فیها محدودة، وهذه األزقة عادة تقلل 

اني السكنیة التي تطل علیها، بسبب تالصقها وقربها من بعضها من خصوصیة المب
 ).2009البعض، فنوافذ المساكن المتجاورة متقابلة (شناعة، 

  
  )2015، الباحثالذي یخترق مخیم دیر البلح  (الرئیس  الشارع )11.2شكل (
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 )2015، لباحثاالشوارع الفرعیة التي تقسم المخیم إلى بلوكات سكنیة متالصقة  ( )12.2شكل (

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

       )2014) طرقات ضیقة في مخیم النصیرات (الباحث، 13.2شكل (
بـل مكـان لممارسـة بعـض  ،ة والفرعیة لیست فقط لحركة العربـات فحسـبهذه الشوارع الرئیس

األنشــــطة االجتماعیــــة والترفیهیــــة، فــــي ظــــل غیــــاب الســــاحات العامــــة والفضــــاءات التــــي فقــــدت مــــن 
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وهنالـــك العدیـــد مـــن عناصـــر المفاجـــأة التـــي تجعـــل المـــرء ال یمـــل خـــالل المشـــي داخـــل المخیمـــات. 
ات، حیـث هنـاك تنـوع علـى امتـداد الواجهـ أو) 14.2المخیم، سواء كانت في الطرق كمـا فـي شـكل (

وكــذلك فــي عــرض وضــیق الطریــق وتعرجهــا واســتقامتها وانفتــاح وانغــالق خــط  ،شــائیةفــي المــادة اإلن
  ).2009ع السماء (شناعة، البصر أو االتصال م

  

  
  

  )2015في طرقات المخیم فأنت ال تعلم ماذا خلف هذا الزقاق؟ (الباحث،  الغموضعنصر  )14.2شكل (
 

  مراحل التطور المعماري للمسكن في المخیم 3.2.2

 من یعد امتالكه على وقدرتها الحتیاجاتها، المالئم المسكن على األسرة حصول إن
 المساهمة الركائز أحد والتطلعات. فالمسكن اآلمال قائمة في األولویة ویحتل المتطلبات األساسیة،

 إیجابیاً  یؤثر فإنه لألسرة، الیومي المأوى یوفر أنه إلى باإلضافة نموها، وسالمة األسرة في تكون
 في تمتلكه األسرة ما وأثمن أهم یعد أنه كما واالقتصادي، االجتماعي واستقرارها النفسیة في سكینتها

  ).2005حیاتها (باهمام وآخرون، 
أهم الخصائص  إلىوفي دراسة لمراحل التطور المعماري للمسكن في المخیم سیتم التعرف 

  ومدى توفیرها الحتیاجات السكان االجتماعیة والنفسیة. ،التي تمیز كل مرحلة من هذه المراحل
وفي شكلها  ،هامرت الوحدة السكنیة بمخیمات الالجئین بمراحل من التغیر في تصمیم

  ).2003مراحل: (أبو تمام،  رجي ومساحتها. وهي عبارة عن أربعالخا
  



  

30 

  الثانيالفصل 

  
  

 مراحل تطور المسكن في المخیم )15.2شكل (

  المرحلة األولى " إقامة الخیام": 1.3.2.2

قامت جمعیات اإلغاثة العاملة في فلسطین بتزوید الالجئین الفلسطینیین بأماكن اللجوء 
، وأصبحت الخیمة والمخیم التعریف والعنوان لتلك األراضي 1948أثر حرب الخیام على  ٕاقامةو 

). ویوضح 2009التي استلمتها ونظمتها وكالة الغوث الدولیة في مطلع الخمسینات (شناعة، 
 للعائلة جرس أنواع الخیام التي كانت توزع على الالجئین: خیمة  )17.2(، )16.2الشكلین (

الكبیرة ویتم تثبیتها بواسطة وتَدین  للعائلة برومید وخیمة ة وتد واحد،الصغیرة ویتم تثبیتها بواسط
  ).2006(تصلق، 
  

  
   )2006(تصلق،  وخیمة الجرس) خیمة البرومید 16.2شكل (

 

 

 

 الخیمة

 فراغ الخیمة

 ممرات الخیمة
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 ).2015B، ، خیمة البرومید في مخیم الشاطئ (األونروا )17.2شكل (

  

  المرحلة الثانیة "غرف الوكالة": 2.3.2.2

مرار مشكلة الالجئین الفلسطینیین شرعت وكالة الغوث في سنوات الخمسینات، نتیجة الست
بتنفیذ برنامج بناء مأوى الالجئین، وذلك ببناء األكواخ المسقوفة بالكرمید في مخیمات الالجئین فیما 

وهذه الغرف تمثل الوحدة النواة  )18.2( كما هو موضح في الشكل ،رف الوكالةتعرف ببیوت وغ
  ). 2009خیم (شناعة، لمسكن الم
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  )2006(تصلق، ) مسقط أفقي لغرف الوكالة وهي تمثل الوحدة النواة لمسكن المخیم 18.2شكل (

نجلترا والذي یعرف إن في ستم بناء المساكن في صفوف خطیة كمنازل العمال البریطانی
 ف المیاه العادمةحدیقة صغیرة وقنوات مكشوفة لصر وملحق به  (colony house)بالمستعمرات 

)(Badawy and Waltz, 2014.  

حول مخیمات الالجئین الفلسطینیین في فلسطین تصنیف  2009تناولت دراسة شناعة 
مخططات بناء وحدات السكن في مخیمات الالجئین الفلسطینیة في مرحلة بناء ما یعرف األونروا ل

  مین رئیسیین:قسقف الكرمیدیة وقامت بتصنیفها إلى بغرف الوكالة ذات األس
 2م 8.14وهي ثالثة أنواع وتراوحت مساحتها بین :)Detached Room: وحدات منفصلة (أوالً 

  .2م 6.9إلى 

: بمعنى وجود جدار مشترك بین كل  (Semi Detached Room) : وحدات شبه منفصلةثانیاَ 
راوحت أنماط ت ةوحدتین سكنیتین یقع على الحد الفاصل بین قطعتي السكن وبلغ عددها تسع

  ).2009من سابقتها (شناعة،  أكثر اتساعاً  هيو  ،2م 88.18إلى  2م 27.84مساحتها بین 

اتخذت األونروا معیار حجم األسرة في توزیع الوحدات السكنیة على الالجئین الفلسطینیین 
  في المخیمات كما هو موضح في الجدول التالي:

 

 

 

 الوحدة النواة

التوسع المستقبلي 
 للوحدة السكنیة

 طرقات الحارة

 الفناء الداخلي 
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   )1.2جدول (

  ) بتصرف الباحثة2009اس حجم األسرة (شناعة، الوحدة المستلمة ألسر الالجئین على أس

   الوحدة المستلمة، المساحة
  حجم األسرة )2م 88.18 -  2م 6.9(

A  فرد  3- 1األسر المكونة من  
B   فرد 6- 4األسر المكونة من  
C  األسر المكونة من ثمانیة أفراد  
AA   فرد11- 9األسر المكونة من  
BB  فرد 14-11األسر المكونة من  
BB+B  فرد 14األسر المكونة أكثر من  

  
من المالحظ أن برنامج اإلسكان الذي قامت بتنفیذه األونروا یركز على الجانب االقتصادي 

إذ تعاملت  ،وأغفل الجوانب النفسیة واالجتماعیة في بناء الوحدات السكنیة ،التصمیمو  في التخطیط
وحدات السكنیة في المدن والقرى في ذلك األونروا ببناء وحدات سكنیة منخفضة التكالیف مقارنة بال

  :اآلتيالوقت، وتمثل ذلك في 
مما  ،غیاب جزء من المكونات األساسیة للوحدة السكنیة مثل فراغات إضافیة للنوم ولألوالد §

 ).2009 یجعل الحیاة والحركة بالغة الصعوبة داخل الوحدة السكنیة (شناعة،
نیة والمساحة الخارجیة للوحدة السكنیة والبالغة صغر مساحة األرض المقام علیها الوحدة السك §

% من مساحة قطعة األرض 30فإذا كانت الوحدة السكنیة تأخذ مساحة أكثر من  ،2م 98
فإن المساحة المتبقیة لن تكفي لممارسة األنشطة االجتماعیة  ، (BB+B)السكنیة مثل الوحدة

 منزل.والمنزلیة من مكان للعب األطفال ومكان للجلوس وفناء لل
حیث تكرار التصمیم للوحدة السكنیة وعدد فتحاتها، وقلة  اإلنشائیةخفض التكالیف في النواحي   §

 سماكة العقد المحملة على جدران الطوب المصمت، عدم وجود سور للمسكن (شناعة،
2009.( 

بحیث تخدم كل دورة حوالي  وكانت الوحدة تضم دورتینتم إنشاء دورات میاه للرجال والنساء  §
  ).2003ائة فرد (أبو تمام، م
في بدایة إنشاء المخیمات لم توفر شبكة میاه للشرب، وعملت األونروا على توفیر صهاریج  §

لتر ماء لكل شخص یومیا. وأنشأت في وقت  10 – 5المیاه لتوزیعها على الالجئین بمعدل 
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مراكز  ىبیب إلالخزانات بواسطة شبكة أنا ووزعت المیاه من ،الحق خزانات میاه في المخیمات
) وتخدم كل حنفیة ما بین 19.2توزیع المیاه العامة في المخیمات كما هو موضح في شكل (

 ).2003(أبو تمام،  فردً  250  - 200
 

 
فرد في مخیم  250  - 200)  مركز توزیع المیاه العامة في المخیمات وتخدم كل حنفیة ما بین 19.2شكل (

  )2015B، (األونروا، م 1971جبالیا عام 

  اإلضافة":و المرحلة الثالثة "التوسعة 3.3.2.2

بدأت هذه المرحلة في مطلع السبعینات وتمیزت بتوسع الوحدة السكنیة من خالل عملیة 
جراء فتح السوق  ،اإلضافة للوحدة السكنیة وزیادة اإلنفاق على المسكن نتیجة لالنفتاح االقتصادي

لیج ومن العمالة الفلسطینیة في دول الخ ،راضي المحتلةیة أمام العمالة الفلسطینیة في األسرائیلاإل
ضافة كاستجابة طبیعیة لنمو األسر نتیجة للزیادة الطبیعیة وتمیزت هذه العربي. جاءت التوسعة واإل

 ).2009شناعة،  ؛Badawy,Waltz, 2014المرحلة عن السابق من خالل: (

فراغات للوحدة تلبیة لالحتیاجات القائم وٕاضافة مرافق صحیة و  ىإجراء تحسینات على المبن •
 .)2009االجتماعیة لألسرة (شناعة، 

والحفاظ على خصوصیة الملكیة  بناء األسوار حول قطع األراضي المقسمة لتحدید خطوط •
  ).2009المساكن (شناعة، 
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التقید بتعلیمات وشروط البناء المطبقة داخل مخیمات الالجئین من قبل األونروا، فعملیة  •
ددة والتقید بالمواصفات الهندسیة والتعلیمات المتعلقة باالرتداد وعدم التعدي على المراقبة مش

) 20.2والشكل (). 2009الطرق والساحات مطبقة من قبل القاطنین في المخیم (شناعة، 
التوسع  تمحیث  ،عبارة عن مسقط أفقي للوحدات السكنیة في مرحلة اإلضافة والتوسع األفقي

) لمساكن 21.2)، والشكل (2006یة التابعة للوحدة السكنیة (تصلق، باتجاه الساحة الخارج
أو الزینكو للفراغ الخارجي التابع  األسبستمخیم الشاطئ بعد إضافة غرف جدیدة مسقوفة ب

 للوحدة السكنیة.
  

  
  )2006) مرحلة التوسعة واإلضافة (تصلق، 20.2( شكل

  

 

 

 

الوحدة السكنیة 
 بعد التوسعة

 طرق فرعیة

 طرق فرعیة
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 األسبستناء الخارجي كغرف ومساحات إضافیة وتغطیتها بواسطة ) التوسعة األفقیة واستغالل الف21.2شكل (

  )2015B، (األونروامخیم الشاطئ -والزینكو

بعمل  انحول تحسین الظروف المعیشیة للمخیمات  قام الباحث (بدوي ووالتز)وفي دراسة ِل 
یه كما هو ضافة علمقاربة بین البیت العربي التقلیدي وبیت المخیم الذي قام السكان بالبناء واإل

)، وذلك بما یتالءم مع متطلباتهم االجتماعیة حیث تم إضافة ملحقات 22.2( موضح في الشكل
أو الزینكو، وقد  األسبستببنائها وتم تغطیتها بألواح من األونروا للوحدة النواة األساسیة التي قامت 

الضیوف ما یسمى تم الفصل بین الفراغ الخاص بالعائلة والساحة الخارجیة أو مكان استقبال 
غرف، ومن الصعب توفیر  3بالصالون، وكانت الغالبیة العظمى من الوحدات السكنیة ال تزید عن 

غرف نوم منفصلة لألوالد والبنات والوالدین لصغر مساحة المسكن، ولكن السمات العامة لمساكن 
كما في  اء والحدیقةالمخیمات أصبحت تشبه إلى حد كبیر البیت العربي التقلیدي الذي یتوسطه الفن

 وتفصل فیه الفراغات المعیشیة للعائلة وفراغات استقبال الضیوف )23.2(شكل 
)(Badawy,Waltz, 2014.  

  

  
  .Badawy,Waltz, 2014)) مسكن المخیم ومراحل اإلضافة (22.2شكل (

1 2 3
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  )23.2شكل (

  .Badawy,Waltz, 2014)نموذج البیت العربي التقلیدي (

  

  بناء الطوابق": و  حلة الرابعة "التوسع الرأسيالمر   4.3.2.2

بدأت هذه المرحلة منذ نهایة السبعینات وازدادت في أواسط الثمانینات والتسعینات خاصة 
بعض الالجئین ممن یستطیع تحمل أعباء م، 1994 عامبعد مجيء السلطة الوطنیة الفلسطینیة 

أما الالجئین الذین فقدوا عملهم والدعم  البناء قاموا ببناء مساكنهم وتجدیدها بقدر المستطاع.
االقتصادي من أقاربهم بعد حرب الخلیج ال یزالون یعیشون في ظروف معیشیة فقیرة. مما جعل 

، ویمثل عملیة تحسین الظروف السكنیة تعتمد بشكل أساسي على المبادرات الشخصیة من الالجئین
) یمثل مرحلة التوسع الرأسي في 25.2( كل، والشفي مسكن المخیم المرحلة الرابعة )24.2( الشكل

  .Badawy,Waltz, 2014)(مخیم دیر البلح 
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  ) 2006(تصلق،  مخیم دیر البلح. -) المرحلة الرابعة لمساكن المخیمات وهي التوسع الرأسي24.2شكل (

  

  
  المصدر: الباحث).مخیم دیر البلح. ( -المرحلة الرابعة لمساكن المخیمات وهي التوسع الرأسي) 25.2شكل (

غرف ذكرت أن الوحدة السكنیة خرجت عن طور  )بدوي ووالتز( لدراسة نفس ال وفي
ویمكن مالحظة أن البنیة الفیزیائیة للمخیم  ،في البناء االرتفاع عمودیاً  الوكالة والغرف المتناثرة إلى

  ین:أتنقسم إلى جز 

 

 

الطابق العلوي 
 الُمضاف

الفراغ الخارجي 
 للوحدة السكنیة
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من إجمالي  المباني تم بناؤها  % 40- 30تجدید مساكنها. (حوالي و  مناطق ومباني تم بناؤها - 
 إلى طابقین أو ثالثة طوابق).

  مناطق ومباني الزالت فقیرة، ذات كثافة عالیة تعاني نقصًا في مرافق الصرف الصحي. - 
  
  مجموعات:  سكان المخیمات ینقسمون إلى ثالث وأیضا

في  حوالي نصف سكان المخیم غادروا المخیمات للسكن في مأوى قد یكون أفضل أو أسوأ - 
  خارجه.

المجموعة الثانیة والتي تشكل ما یقارب الربع إلى ثلث سكان المخیمات استطاعت تحسین  - 
   (خاصة دول الخلیج) ظروفها السكنیة، من خالل الدعم المادي الذي قدمه أقاربهم من الخارج.

عیش المجموعة الثالثة والتي تشكل ما یقارب ربع سكان المخیمات أو أكثر من الثلث ال زالت ت - 
ولیس لهم بدیل آخر أو وسائل تساعدهم على نیة متردیة وفقیرة بكثافة عالیة، في ظروف سك
  Badawy,Waltz, 2014).( تحسین مساكنهم

  خصائص هذه المرحلة:

استخدام مواد بناء جدیدة كالزجاج، األلمونیوم، الرخام والسیرامیك في التشطیبات الداخلیة  §
هر مبنى سكني في مخیم البریج من طابقین مشطب من ) یظ25.2والخارجیة، وفي الشكل (

 الخارج وقد استخدم المالك الزجاج واأللمنیوم للشبابیك، وقد حافظ مالك المسكن على غرف
جوء الوكالة المسقوفة بالكرمید وهو یعبر عن المرحلة الثانیة للمسكن في المخیم كرمز لقضیة اللّ 

 . )26.2شكل ( والعودة

  
ى سكني مكون من طابقین یتبع المرحلة الرابعة لتطور مسكن المخیم في مخیم البریج ومشطب من مبن) 26.2شكل (

  )2015، (الباحث، )27.2(جوء في الشكل لّ الخارج وقد حافظ مالك المسكن على البناء الكرمیدي كرمز ل
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  )2015لجوء (الباحث، البناء الكرمیدي الخاص بالمرحلة الثانیة وقد حافظ علیه المالك كرمز ل) 27.2شكل (

الشكل الغالبیة العظمى من المباني غیر مشطبة من الخارج أي دون قصارة أو بیاض انظر  §
وهذه السمة ال تقتصر فقط على مباني المخیم ولكنها سمة عامة للمباني في غزة  .)25.2(

 .(Al Qudwa, 2013)وهو ما یعرف بالعمارة الرمادیة 
یة وتأثره بنمط سرائیلي بحكم عمل صاحب المبنى في المدن اإلئیلسراالتأثر بعمارة االحتالل اإل §

بل تجاوزه إلي  ،البناء هناك، ولم یقتصر التأثر على استخدام عناصر معماریة خارجیة فحسب
 ).2009 التأثر بالتصمیم مثل فتح المطبخ على الصالون أو غرفة الجلوس (شناعة،

ناء بالنسبة لمساحة األرض الكلیة فحسب المسح زیادة كثافة البناء والمقصود بها مساحة الب §
في مخیم النصیرات  2م 89.29فإن متوسط مساحة المسكن المبنیة  )،2000(المیداني للوكالة 

 ).2009 وهذه الزیادة تفسر أن البناء قائم على معظم مساحة القطعة الممنوحة لألسرة (شناعة،
من تخطیط البلدیات (شناعة،  اً م تكن جزءتم بناؤها بدون رخصة ول المساكن المبنیة حدیثاً  §

2009( 
ال تطبق مبادئ التصمیم المعماري الصحیحة من توجیه للمنزل، إضاءة وتشمیس عند تصمیم  §

المباني السكنیة في المخیم وقد یكون مرجع ذلك صغر مساحة األرض والبناء بشكل متالصق 
ب الشكل. حتى آخر متر مربع في المسقط، والذي نتج عن ذلك مسقط غری

)(Badawy,Waltz 2014. 
) مقارنة بین المراحل األربعة لتطور مساكن المخیمات من حیث الفترة الزمنیة، 2.2( الجدول  §

 مادة البناء.و الواجهات الخارجیة، و عدد الطوابق، و كل مرحلة،  الوحدة في خصائص تصمیم
الل التصمیم ثالثي ) یوضحان المراحل األربعة في تطور مسكن المخیم من خ3.2( الجدول  §

األبعاد. 
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  ) 2.2( جدول
  مادة البناء.مقارنة بین المراحل األربعة لتطور مساكن المخیمات من حیث الفترة الزمنیة، خصائص تصمیم كل مرحلة، عدد الطوابق، الواجھات الخارجیة، 

 تصمیم الوحدة (المسقط األفقي) عدد الطوابق الواجھات الخارجیة  مادة البناء
الفترة 
  الزمنیة

  الفترة

أثر حرب  الكبیرة للعائلة برومید وخیمة الصغیرة للعائلة جرس خیمة - -  -
1948  

 المرحلة األولى: نصب الخیام

  الحوائط من الطین 

األسقف كرمیدیة محملة بواسطة 
  عراضات خشبیة.

  أكواخ بسقف كرمیدي  •

وحدات مكررة متشابهة  •
في الشكل الخارجي 

 والفتحات.

مساحة الوحدة  Detached Roomوحدات منفصلة  • يطابق واحد أرض
 .2م 6.9إلى  2م8.14

: مساحتها  Semi Detached Room وحدات شبه منفصلة •
 .2م 88.18إلى  2م 27.84بین 

 .2م98مساحة الوحدة السكنیة +مساحة الوحدة الخارجیة  تبلغ  •
 فرد. 100دورات المیاه خارج الوحدة السكنیة، تخدم كل دورة حوالي  •
 وجد سور للمسكن.ال ی •

  المرحلة الثانیة:غرف الوكالة  الخمسینات

 

الحوائط من الطوب  •
ي أو البلدي، سمنتاأل

 األسبستاألسقف من 
 والزینكو.

 

بدأت األكواخ الكرمیدیة 
باالختفاء وظهرت  األسقف 

یة ومن الزینكو.   األسبست
الفتحات مختلفة األبعاد 

والمقاسات حسب رغبة مالك 
 المسكن. 

 توسع الوحدة السكنیة من خالل عملیة اإلضافة للوحدة السكنیة. • واحد أرضي طابق 
مشاركة السكان في اختیار التصامیم للفراغات المضافة على  •

 الجهة التي یریدونها من قطعة األرض، وأبعاد 
إجراء تحسینات على المبنى القائم وٕاضافة مرافق صحیة  •

 یة لألسرة.وفراغات للوحدة تلبیة لالحتیاجات االجتماع
 بناء األسوار حول قطع االراضي المقسمة  •
التقید بتعلیمات وشروط البناء المطبقة داخل مخیمات الالجئین  •

من قبل األونروا، عدم التعدي على الطرق والساحات مطبقة 
 من قبل القاطنین في المخیم.

 

مطلع 
 السبیعینات

المرحلة الثالثة التوسعة 
  واإلضافة 
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 تصمیم الوحدة (المسقط األفقي) عدد الطوابق الواجھات الخارجیة  مادة البناء
الفترة 
  الزمنیة

  الفترة

اني الجدیدة مادة البناء للمب •
ي سمنتهي الطوب األ

 المسلح. سمنتواأل

استخدام مواد بناء جدیدة  •
كالزجاج، األلمونیوم، 
الرخام والسیرامیك في 

 التشطیبات الداخلیة
  الخارجیة.و 

واجهات مختلفة ومتنوعة  •
التصمیم حسب رغبة 

 المالك.

الغالبیة العظمى من  •
المباني غیر مشطبة من 
الخارج أي دون قصارة 

وتحتوي أدوار ال  وبیاض،
  تزال قید االنشاء.

طابق أرضي إلى 
  أربعة أدوار أو أكثر.

 هناك تغیر في شكل المسقط األفقي وتوزیع الغرف الداخلیة. •
حدوث تحسن في تصمیم البیت وتوزیع الفراغات الداخلیة وقد  •

  یستعین الناس بالمهندس أو المقاول لوضع مخطط للمنزل.

بدأت في 
السبعینات 
وازدادت 

ي أواسط ف
الثمانینات 
  والتسعینات

لمرحلة الرابعة "التوسع 
  بناء الطوابق"و  الرأسي
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3 

  ) 3.2( جدول
 المراحل األربعة في تطور مسكن المخیم من خالل التصمیم ثالثي األبعاد.

  

 

. المصدر: الباحث1970- 1950المرحلة الثانیة: األكواخ الكرمیدیة (غرف الوكالة)،  
  

  م. المصدر: الباحث1948:إقامة الخیام بعد نكبة المرحلة األولى 
 
 

 

  

 

. المصدر: الباحث1990-1970المرحلة الثالثة : التوسعة األفقیة واإلضافة  المرحلة الرابعة: التوسع الرأسي وبناء الطوابق. المصدر: الباحث  

2  1  

4 
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ائها أثرت مما سبق یمكن استنتاج أن المراحل التي مرت بها المخیمات عبر تاریخ إنش
بشكل كبیر على عمارتها والشكل النهائي لها وعلى مستوى المبنى السكني أیضًا. فكثافة البناء 

یة وبینها بیوت لم تصل الى مرحلة أسمنتغابة  إلىلها العالیة المرتفعة واالكتظاظ السكاني حوَّ 
العوامل الجویة، ففي  والزینكو تصارع للبقاء والوجود تحت األسبستفهي مسقوفة ب ،التأهیل والبناء

مباٍن من الباطون الى جانب و المخیم ترى مباٍن سكنیة مشطبة وجدیدة بجانب أخرى غیر مشطبة، 
مباٍن جدیدة و مباٍن مرتفعة ومباٍن بطابق أرضي واحد، و ، األسبستمباٍن من الطین ومسقوفة ب

إلى جنب مع  الوحدات السكنیة أخیرًا الوحدات السكنیة الفقیرة والمهمشة تجدها جنبًا و  وأخرى قدیمة،
الجدیدة التي تم بناؤها، هذا الخلیط العمراني الممیز بشكل عام ینطبق على جمیع المخیمات في 

  .اقطاع غزة مع وجود تفاوت بسیط في بعضه

دور األونـــروا فـــي مخیمـــات الالجئـــین، وعلـــى وجـــه  الجـــزء مـــن الفصـــل الثـــانيیعـــرض هـــذا 
 لتحتیة وتطویر المخیمـات للمسـجلین فـي شـبكة األمـان االجتمـاعيالخصوص ما تقدمه دائرة البنیة ا

تأهیــل المســاكن الفردیــة لمنتفعــي إعــادة  ، ثــم عــرض لمعــاییر واعتبــارات األونــروا عنــد(األكثــر فقــرًا)
  .شبكة األمان االجتماعي في المخیمات

  دور األونروا في مخیمات الالجئین في قطاع غزة: 3.2

من أكبر المؤسسات الدولیة  UNRWAالالجئین الفلسطینیین تعتبر وكالة الغوث وتشغیل 
العاملــة فــي فلســطین بشــكل عــام، وفــي مجــال الالجئــین الفلســطینیین بشــكل خــاص، وتقــوم األونــروا 
بـــدور یـــوازي دور حكومـــة فـــي المنفـــى تقـــوم بخدمـــة رعایاهـــا، وال ســـیما قبـــل تـــولي منظمـــة التحریـــر 

نیات مـــن القـــرن الماضـــي. وهـــي منظمـــة إنســـانیة فریـــدة الفلســـطینیة زمـــام القیـــادة فـــي منتصـــف الســـتی
ولكنها لیست ثابتة أو متجانسة وهـي لیسـت فـوق السیاسـة، رغـم ذلـك فـإن وجـود األونـروا فـي المنـاخ 
السیاســي الــراهن هــو أمــر جــوهري ویرجــع ذلــك إلــى أن وجودهــا مؤشــر یــدل علــى المســئولیة الدولیــة 

دة، بوصــفها طرفــًا فــي الجمعیــة العامــة لألمــم المتحــدة تجــاه الالجئــین الفلســطینیین وبحقهــم فــي العــو 
  ).2013(جمعیة منتدى التواصل، 

 1,7إن قطاع غزة، وهو شریط بري ضیق على شاطئ البحر المتوسط، یحتضن أكثر مـن 
كیلــومتر مربــع فقــط وهــي تعتبــر واحــدة  360ملیــون شــخص. وتغطــي غــزة مســاحة مــن األرض تبلــغ 

ملیــون نســمة، أي ثالثــة أربــاع   1.24ویقــدر أن  .كان فــي العــالممــن أكثــر األمــاكن اكتظاظــا بالســ
الســكان، فــي القطــاع هــم مــن الالجئــین الفلســطینیین المســجلین لــدى األونــروا. ویعــیش حــوالي نصــف 

منشـأة  200وعبـر أكثـر مـن  .ملیون الجئ في مخیمات غزة المعترف بها والتـي یبلـغ عـددها ثمانیـة
ظــف، تقــوم األونــروا بتقــدیم خــدمات التعلــیم والرعایــة الصــحیة مو  10,000یعمــل فیهــا مــا یزیــد عــن 
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واإلغاثــــة والخــــدمات االجتماعیــــة والقــــروض الصــــغیرة والمســــاعدات الطارئــــة لالجئــــین الفلســــطینیین 
  ).2015C،  األونروا( المسجلین لدیها في غزة

  عي:دور األونروا في مساعدة العائالت المسجلة في برنامج شبكة األمان االجتما 1.3.2

م لطلـــب التســـجیل فـــي برنـــامج شـــبكة األمـــان االجتمـــاعي بحیـــث تتأهـــل العـــائالت عنـــد التقـــد
، شـریطة أن یثبـت طلـب االلتحـاق )1(تنطبق علیها شروط عـدة ، مـن أهمهـا أن تكـون الجئـة مسـجلة

  ). 2015، أبو شعبان( )2(بالبرنامج أن المتقدمین یعیشون تحت خط الفقر المطلق

بعـــض أو جمیـــع أشـــكال المســـاعدات التالیـــة للعـــائالت المســـجلة ضـــمن تقـــوم الوكالـــة بتقـــدیم 
برنــامج شــبكة األمــان االجتمــاعي، وقــد تتــأثر المســاعدات المقدمــة (الحصــص الغذائیــة أو المســاعدة 

  النقدیة) للتغییر وذلك حسب توافر المیزانیة والمواد الغذائیة، وهذه المساعدات هي:

 الدعم الغذائي عیني ونقدي. §
 النقدیة االختیاریة. المساعدة §
 إعادة تأهیل المسكن. §
 . هدراسة الحالة وتقدیم المشورة ِباإلنفاق المباشر أو بدون §

  والمساعدة المتعلقة بإعادة تأهیل المسكن هي محور التركیز في هذه الدارسة البحثیة.

  دور األونروا في تطویر مساكن المخیم: 4.2

ئــین مــن ذوي الحــاالت االجتماعیــة األكثــر فقــرًا تقــوم األونــروا بتأهیــل مســاكن مخیمــات الالج
، سواء بإجراء إصالحات  )3(ِبمنتفعي شبكة األمان االجتماعي (العسر الشدید)، أو ما یسمون حدیثا

بنائــه فــي المخــیم أو غیــر ذلــك مــن التــدخالت، وأیضــًا تقــوم بتأهیــل إعــادة  معینــة علــى المســكن أو
بنائهـا فـي نفـس مكانهـا السـابق فـي المخـیم إعـادة  أومساكن الالجئین متضرري الحروب وٕاصالحها 

  ).2015أو خارجه حسب معاییر معینة (الروبي، 

                                                           
  المتزوجــات ) بمــا فــي ذلــك الزوجــات غیــر الالجئــات، األطفــال بــالتبني وكــذلك أزواج وذریــة الالجئــات المســجالت 1(

 (أو اللواتي كن متزوجات) من أزواج غیر مسجلین في سجالت وكالة الغوث.
) یقدر خط الفقر المطلق بمجموع تكلفـة سـلة الغـذاء مـع كمیـة التغذیـة الكافیـة، فضـًال عـن التكـالیف األخـرى غیـر 2(

 الغذاء "االحتیاجات األساسیة، مثل التعلیم والصحة والمأوى والمالبس والمواصالت.
الحــــاالت االجتماعیــــة بمنتفعــــي شــــبكة األمــــان االجتمــــاعي حســــب تعلیمــــات خــــدمات اإلغاثــــة رقــــم  ة)  تــــم تســــمی3(

1/2008 
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مـــن  بنـــاء مســـاكن الالجئـــین الفلســـطینیینإعـــادة  یركـــز هـــذا البحـــث علـــى دور األونـــروا فـــي
فـــي المخیمـــات فـــي نفـــس مكانهـــا األصـــلي (أي المخـــیم)، وقبـــل  منتفعـــي شـــبكة األمـــان االجتمـــاعي

بنـاء مسـاكن منتفعـي شـبكة أمـان االجتمـاعي أو (ذوي الحـاالت إعـادة  ور األونروا فيالحدیث عن د
االجتماعیة) سیتطرق البحث إلى المبادئ والقرارات المعلنـة عـن الجمعیـة العامـة لألمـم المتحـدة فیمـا 
یخـــص الحـــق فـــي الســـكن المالئـــم لجمیـــع أعضـــاء األســـرة البشـــریة ســـواء كـــانوا الجئـــین أو مـــواطنین 

غـــــوث وتشـــــغیل الالجئـــــین فـــــي الظـــــروف العادیـــــة. وألن وكالـــــة  فـــــي أوقـــــات الطـــــوارئ أو محلیـــــین،
الحـد األدنـى مـن  معرفـةالفلسطینیین تعتبـر طرفـًا فـي الجمعیـة العامـة لألمـم المتحـدة فمـن الضـروري 

الــذي مــن المفتــرض أن تــوفره األونــروا لالجئــین  للعــیش بكرامــةمواصــفات الســكن المالئــم لإلنســان 
  في مساكنهم وخاصة للفئات الضعیفة والهشة منهم. الفلسطینیین

  المسكن المالئم في میثاق األمم المتحدة: 1.4.2

الثقافیــة الصــادر و  تــنص دیباجــة المیثــاق الــدولي الخــاص بــالحقوق االقتصــادیة واالجتماعیــة
(جامعــة منیســوتا، علــى: 1966 -دیســمبر-16عــن الجمعیــة العامــة لألمــم المتحــدة الصــادر بتــاریخ 

2015(  

إذ ترى أن اإلقـرار بمـا لجمیـع أعضـاء األسـرة  إن الدول األطراف في هذا العهد،"
، ومن حقوق متساویة وثابتة، یشكل وفقـا للمبـادئ كرامة أصیلة فیهمالبشریة من 

وٕاذ  المعلنــة فــي میثــاق األمــم المتحــدة، أســاس الحریــة والعــدل والســالم فــي العــالم،
وٕاذ تـــدرك أن  ،اإلنســـان األصـــیلة فیـــهكرامـــة تقـــر بـــأن هـــذه الحقـــوق تنبثـــق مـــن 

الســـبیل الوحیـــد لتحقیـــق المثـــل األعلـــى المتمثـــل، وفقـــا لإلعـــالن العـــالمي لحقـــوق 
هــو ســبیل ، اإلنســان، فــي أن یكــون البشــر أحــرارا ومتحــررین مــن الخــوف والفاقــة

ـــع بحقوقـــه االقتصـــادیة  تهیئـــة الظـــروف الضـــروریة لتمكـــین كـــل إنســـان مـــن التمت
وٕاذ تضـع فـي اعتبارهـا  یـة، وكـذلك بحقوقـه المدنیـة والسیاسـیة،واالجتماعیة والثقاف

مــــا علــــى الــــدول، بمقتضــــى میثــــاق األمــــم المتحــــدة، مــــن التــــزام بتعزیــــز االحتــــرام 
 11وتـــنص المـــادة  ............."والمراعـــاة العـــالمیین لحقـــوق اإلنســـان وحریاتـــه،

شـخص فـي الدول األطراف في هذا العهد بحق كل "إقرار من نفس المیثاق على 
مســتوى معیشــي كــاف لـــه وألســرته، یــوفر مــا یفـــي بحــاجتهم مــن الغــذاء والكســـاء 

المعیشیة. وتتعهـد الـدول األطـراف  وبحقه في تحسین متواصل لظروفهوالمأوى، 
  ).2015" (جامعة منیسوتا، ....باتخاذ التدابیر الالزمة إلنفاذ هذا الحق
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المعنــون ب"الحــق فــي الســكن المالئــم"  4ومــن خــالل قــراءة الباحثــة فــي التعلیــق العــام رقــم  
" یتبــین أن مفهــوم "الســكن" الــوارد فــي المیثــاق یعنــي "الســكن المالئــم" (األمــم المتحــدة، 4"ملحــق رقــم 

  على قرار األمم المتحدة مفهوم السكن المالئم: 4). حیث وضح التعلیق 1991

 أو تقییـــدیاً  ضـــیقاً  وفــي رأي اللجنـــة أن الحـــق فـــي الســـكن ینبغـــي أال یفســـر تفســـیراً " 
للمأوى الموفر للمرء بمجرد وجود سـقف فـوق  ،، على سبیل المثـالیجعله مساویاً 

رأسه، أو یعتبر المأوى على وجه الحصر سلعة. بل ینبغي النظر إلى هـذا الحـق 
. وهــذا باعتبــاره حــق المــرء فــي أن یعــیش فــي مكــان مــا فــي أمــن وســالم وكرامــة

 ألول، یعتبـــر الحـــق فـــي الســـكن مرتبطـــاً مناســـب لســـببین علـــى األقـــل. ففـــي المقـــام ا
ــاً  ارتباطــاً  بســائر حقــوق اإلنســان وبالمبــادئ األساســیة التــي یقــوم علیهــا العهــد.  كلی

وهكذا، فإن "الكرامـة المتأصـلة فـي شـخص اإلنسـان" التـي یقـال إن الحقـوق المبینـة 
فــــي العهــــد مســــتمدة منهــــا تقتضــــي أن ُیفســــر مصــــطلح "الســــكن" تفســــیرا یأخــــذ فــــي 

مجموعـــة متنوعـــة مـــن االعتبـــارات األخــرى، وبدرجـــة أهـــم جـــدا، أن ُیكفـــل الحســبان 
الحق في السكن لجمیع الناس بصـرف النظـر عـن الـدخل، أو إمكانیـة حیـازة مـوارد 

باعتبارهـا إشـارة  )1( 11 ، یجـب أن تُقـرأ اإلشـارة الـواردة فـي المـادةاقتصادیة. ثانیـاً 
مـا أعلنـت لجنـة المسـتوطنات . وكوٕانمـا إلـى السـكن المالئـمال إلى السـكن فحسـب 

"المــــأوى  فــــإن :2000العالمیــــة للمــــأوى حتــــى عــــام  اإلســــتراتیجیةالبشــــریة وكــــذلك 
ـــي ـــة، المالئـــم یعن ـــع بالدرجـــة المالئمـــة مـــن الخصوصـــیة، والمســـاحة الكافی ... التمت

واألمـــان الكـــافي، واإلنـــارة والتهویـــة الكـــافیتین، والهیكـــل األساســـي المالئـــم، والموقـــع 
 "وكـل ذلـك بتكـالیف معقولـة -بة إلى أمكنة العمـل والمرافـق األساسـیة المالئم بالنس

  ).1991( األمم المتحدة، 

اتفاقــــًا كلیــــًا مــــع متطلبــــات "الكرامــــة  هــــو معیــــار یتفــــقأي أن الحــــد األدنــــى للســــكن المالئــــم 
األصـیلة" الموجــودة فـي اإلنســان. وهنـا ال یمكــن النظـر إلــى مسـكن المخــیم دون اعتبـار هــذا المعیــار 

لحد األدنى والتي أخذت األونروا وكالة الغوث لألمم المتحدة وتشغیل الالجئین على عاتقهـا االلتـزام ل
  بهذه المواثیق كونها  طرفًا في الجمعیة العامة لألمم المتحدة . 

توحیـدًا  بالمسـكنكمـا وردت فـي وثـائق األونـروا  shelterبترجمة مصـطلح  الباحثةوستقوم 
 لمســكن هــو المســكن والمنــزل والبیــت والــدار كلهــا كلمــات تعنــي الشــيءلمصــطلحات البحــث، وألن ا

أي المكان الذي یأوي إلیه اإلنسان وتتشكل فیه عاداته الیومیة التي تصبح فیما بعـد جـزءًا مـن  نفسه
والرحمــة ویــرتبط المســكن بمفهــوم الســكینة التــي تعنــي الطمأنینــة  ).2005(محمــد، ســلوكه النمطــي 
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والسـكن أیضـًا هـو  وسكن الشيء أو الفـرد یعنـي اسـتقر وهـدأ عـن الحركـة. دوء، والتراحم واألمن واله
نسان واطمـأن بـه مـن أهـل وغیـره. ونفـس المعنـى ینطبـق علـى كلمـة المنـزل المشـتقة ما سكن إلیه اإل

ومــا یتضــمن ذلــك مــن حســن  ،مــن "نــزل" والتــي تعنــي الحلــول أو نــزول النــاس بعضــهم علــى بعــض
  ر، لسان العرب).الضیافة والكرم (ابن منظو 

  دور دائرة البنیة التحتیة وتطویر المخیمات (األونروا) في المخیمات:  2.4.2

في غزة بهدف تحسـین الظـروف المعیشـیة  دائرة البنیة التحتیة وتطویر المخیماتتم تأسیس 
لالجئي فلسطین من خـالل تخطـیط وتصـمیم وٕانشـاء مرافـق ومسـاكن ومـدارس ومراكـز صـحیة تابعـة 

علـى  أیضـاً  البرنـامجمن خالل التخطیط الشـامل لقطـاع الصـحة البیئیـة. كمـا یعمـل  ، وأیضاً لألونروا
ترمیم أعمال المجاري والصرف الصحي وآبار المیاه ومعالجة المیـاه العادمـة فـي مخیمـات الالجئـین 

، 2010وبعد تأسیس آلیة تنسیق من أجل إدخال مـواد البنـاء إلـى غـزة عـام  والمناطق المحیطة بها.
مدرسـة وثالثـة مراكـز  34بدأت األونروا العمل بخطة إنعاش وٕاعادة بناء. ومنذ ذلك الوقت، تم بنـاء 

وحـدة سـكنیة فـي رفـح بتمویـل مـن  752صحیة، وذلك إلى جانب مشروع واسع النطاق یهـدف لبنـاء 
إســـكان بتمویـــل مـــن إعـــادة  حكومـــة المملكـــة العربیـــة الســـعودیة. وتشـــمل المبـــادرات األخـــرى مشـــاریع

وحــــــدة فــــــي خــــــان  650واإلمــــــارات العربیــــــة المتحــــــدة، والتــــــي تــــــم بموجبهــــــا بنــــــاء  وهولنــــــدالیابــــــان ا
  ).28.2. انظر الشكل ()2015D،  األونروا(یونس

  

 )D2015) مشاریع األونروا اإلسكانیة، خانیونس (األونروا، 28.2شكل (



 

49 

  الثانيفصل ال

ثلـة فـي دائـرة حـول اسـتجابتها لتطـویر المخیمـات متم) 2020ي تقریر لألونروا (غزة عـام وف
 أساسـیاً  أمـراً  المخیمـات بـات تطـویر أكـدت األونـروا علـى أن البنیـة التحتیـة وتطـویر المخیمـات ، 

 تطـویر شـاملة بأعمـال القیـام وضـرورة البیئـة. صـحة ولتحسـین للسـكان المعیشـیة األوضاع لتحسین
 االستخدام للمباني، العشوائي التوسع كاالكتظاظ، المزمنة المشاكل لمعالجة المخیمات وخارج داخل
المتداعیـة  المسـاكن إلـى إضـافة إلیهـا الوصـول یتعـذر التـي الطـرق واألزقـة لألراضـي، المخطـط غیـر

  ).2013(األونروا، 

 دیـر مخـیم فـي المخیمـات لتطـویر تجریبـي مشـروع علـى العمـل فـي البـدء األونـروا وتتوقـع
 إلـى إضـافة المخـیم حـول الحالیة اتالبیان مسٍح لتحدیث إجراء المشروع هذا تنفیذ وسیتضمن البلح.
تطـویر  خطـط إن المجتمـع. بمشـاركة المخیمـات تحسـین خطـط لتطـویر تشـاركیة تخطـیط عملیـة

 شمولیاً  نهجاً  تتبع والبرامجي، اإلداري اإلصالح عملیة من كجزء األونروا تضعها والتي المخیمات،
 المنتفعین مساهمة لتعزیز المجتمع ویشرك للمخیمات االجتماعیة والمادیة الجوانب یعكس وتشاركیاً 

 ع،المجتم یحددها وفقًا ألولویات سیتم البلح دیر مخیم تطویر أن یعني التطویر. وهذا عملیة خالل
 مسـاحات وٕاقامـة العامـة المرافـق تأهیـل أو البنـاء الطـرق، توسـیع تتضـمن أن المـرجح مـن والتـي

 دیـر مخـیم فـي تجریبـي مشـروع خـالل مـن المخیمـات توسیع وتطـویر األونروا إلى وتهدف خضراء.
  ).2013(األونروا،  2020 العام بحلول غزة في األخرى المخیمات كافة لیشمل البلح

بمتابعـة عملیـات البنـاء بهـدف التقلیـل  كما تقوم دائرة البنیة التحتیة وتطویر المخیمات أیضاً 
للعـائالت الفلسـطینیة الالجئـة  بنـاء المسـاكنإعـادة  من اآلثار المباشرة لحاالت الطوارئ، وهـذا یشـمل

یة أو ســرائیلالتــي أصــبحت بــال مــأوى بعــد أن تعرضــت منازلهــا للتــدمیر بســبب العملیــات العســكریة اإل
عطــي برنــامج وكالــة الغــوث األولویــة لالجئــین المســجلین كحــاالت عســر شــدید یالكــوارث الطبیعیــة، و 

ن ضـمن شـبكة األمـان االجتمـاعي و غیـر اآلمنـة وهـم المسـجلتأهیـل مسـاكنها إعـادة  وذلك من خـالل
  .)2015D(األونروا ،

  تأھیل المساكن الفردیة لمنتفعي شبكة األمان االجتماعي في المخیمات:إعادة  1.2.4.2

تأهیــل مســاكن المخــیم إعــادة  یطلــق برنــامج البنیــة التحتیــة وتطــویر المخیمــات علــى مشــاریع
 Individual Shelter Rehabilitation) تأهیل المسكن الفـردي علـى أسـاس المنحـةإعادة  اسم

on Grant Basis) فیزیائیـة  اً المسـاكن التـي تعـاني ظروفـ بشـكل أسـاس  ، ویستهدف هـذا البرنـامج
  .)2015(شامیة،  بدون المستوى المطلو 

-250وتصل تكلفة المتر المربع الواحد للمسكن الـذي تقـوم ببنائـه األونـروا فـي المخـیم مـن 
  ).2015، دوالر أمریكي (العویني 260
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تأهیـل المســكن علـى أسـاس المنحـة  فــإن إعـادة  ووفقـًا لوثـائق األونـروا التوجیهیــة بخصـوص
وهــذا   ،علــى عملیــة تقیــیم متعــددة المراحــل ءً لتحتیــة وتطــویر المخیمــات یكــون بنــاتــدخل دائــرة البنیــة ا

  التدخل یكون واحدًا من الخیارات التالیة:

: ویشـــمل تشــیید مســـاكن جدیـــدة علــى قطـــع فارغـــة مـــن : بنــاء جدیـــد علـــى موقــع جدیـــدالتـــدخل األول
 األرض.

بنــاء: ویتطلــب هــدم المســكن المتواجــد وبنــاء مســكن جدیــد فــي نفــس المكـــان إعــادة  التــدخل الثــاني:
 السابق في المخیم.

توسیع أو تمدید: ویتضمن بناء ملحق أفقي أو رأسي للمسكن الموجـود، وبـذلك تتـوفر  التدخل الثالث:
 مساحة إضافیة.

بنـــاء جـــزء مـــن المســـكن: ویشـــمل هـــدم جـــزء مـــن المســـكن وٕاعـــادة بنائـــه علـــى إعـــادة  لتـــدخل الرابـــع:ا
 المساحة نفسها أو إضافة مساحة أخرى لها، بما فیها األعمال اإلنشائیة.

إصالحات كبیرة وٕانشاءات تكمیلیة: إصالحات تحسینیة شاملة، مثـل نوافـذ جدیـدة،  التدخل الخامس:
 ي جدید...الخأسمنتإنشاءات تكمیلیة كأعمدة لتدعیم سقف قصارة، سباكة. وتركیب 

إصــالحات ثانویــة: إصــالحات صــیانة روتینیــة (كإصــالح النوافــذ واألســطح) دون  التــدخل الســادس:
   .)2015(شامیة، وجود ألي أعمال انشائیة أو إزالة 

مسـكن هـدم البنـاء المسـكن ویشـمل إعـادة  وسیركز البحث على التـدخل الثـاني لألونـروا وهـو
البنـاء فـي مكـان جدیـد إعـادة  ولـیس ،المتواجد وبناء مسكن جدید في نفس المكان السـابق فـي المخـیم

أو في مشـاریع اإلسـكان، ألن ذلـك مـن شـأنه أن یـؤثر علـى منظومـة تحسـین وتطـویر المخیمـات فـي 
  الوقت الحالي ومستقبًال.

 Shelter)لمســـكن تأهیـــل اإعـــادة  وفـــي مقابلـــة مـــع م. عبـــد الكـــریم بركـــات مـــدیر وحـــدة

Rehabilitation Unit)  المهنـــدس أیمـــن الروبـــي، أكـــدا أن تـــدخل دائـــرة الهندســـة واإلنشـــاءات و
م وحتـى اآلن 1992للمسجلین ضمن برنامج شـبكة األمـان االجتمـاعي (العسـر الشـدید) قـد بـدأ عـام 

 وعلــى عمــل إصــالحات علــى المســكن أ 2002وعــام  1994مــع التركیــز فــي الفتــرة مــا بــین عــامي 
إلى اآلن على البناء  2002ه كامًال في المخیمات، بینما أصبح تركیز الممولین في الفترة ئإعادة بنا

یة لمئــات سـرائیلسـكان جدیــدة خـارج حـدود المخیمــات، وذلـك یرجـع لتــدمیر القـوات اإلإضـمن مشـاریع 
داءات ثـــم الحـــروب واالعتـــ 2000وآالف المنـــازل منـــذ بـــدأت االجتیاحـــات للمنـــاطق الحدودیـــة عـــام 
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ألـــف مســـكن، فـــإذا كانـــت مســـاكن  80والتـــي تســـببت فـــي تضـــرر  2014یة وآخرهـــا حـــرب ســـرائیلاإل
البنـاء ولكـن فـي مشـاریع إعـادة  المخیمات في أمـاكن حدودیـة خطیـرة فـإن سیاسـة األونـروا تتمثـل فـي

ســاحته. إال أن االهتمــام إســكانیة، تجنبــًا إلعــادة الهــدم، وٕامــا بســبب ضــیق مســكن المخــیم وصــغر م
صــــالح المســــاكن ضــــمن حــــدود المخــــیم لحــــاالت العســــر الشــــدید (منتفعــــي شــــبكة األمــــان إ تأهیــــل و ب

تأهیـــل المـــأوى إعـــادة  االجتمـــاعي) ال زال ضـــمن أولویـــات الـــدائرة، حیـــث قامـــت الـــدائرة ضـــمن قســـم
(بركـات،  2000إلـى عـام  1992مسكن في المخیمات سنویًا منـذ عـام  600بإعادة بناء ما یقارب 

  ).2015 ؛ الروبي،2014

) 4.2تقریبیـة لـدائرة البنیـة التحتیـة وتطـویر المخیمـات فـإن الجـدول التـالي ( إحصائیاتوفي 
 2000إنشـاء مسـاكنها فـي مخیمـات قطـاع غـزة منـذ عـام إعادة  یوضح عدد العائالت المستفیدة من

  ).2015(شامیة،  2007إلى عام 

   )4.2جدول (

  ).2015المساكن في المخیم (شامیة، عدد العائالت المستفیدة من منحة إعادة بناء 

  العام  #
 إعادة  عدد العائالت المستفیدة من منحة

  بناء المسكن

1  2000  142  
2  2001  127  
3  2002  271  
4  2003  68  
5  2005  41  
6  2007  19  
  668  إجمالي المساكن المنفذة  

  
وسط النسبة المئویة وفي إحصائیات تقریبیة لدائرة البنیة التحتیة وتطویر المخیمات فإن مت

في مخیمات قطاع غزة، وهو ما یتطلب أخذ ذلك % 43دون المستوى المطلوب قد بلغ  للمساكن
بعین االعتبار ضمن الخطط التطویریة المستقبلیة إلعادة البناء في مخیمات الالجئین في قطاع 

  ).2015غزة (شامیة، 
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   )5.2جدول (
  الجئین في قطاع غزةدون المستوى المطلوب في مخیمات الالمساكن 

   )4() بتصرف الباحثة2015(شامیة، 

  
  مخیمات قطاع غزة

مساحة 
المخیم (كم 

  مربع)

إجمالي 
عدد 

المباني 
  السكنیة

إجمالي 
عدد 

الوحدات 
  السكنیة

إجمالي عدد 
الوحدات السكنیة 
دون المستوى 

  المطلوب

النسبة المئویة 
إلجمالي عدد 
المساكن دون 

المستوى 
  المطلوب

  %42 2338 5,569 3,675 0.75  لشاطئمخیم ا  1
 %42 1922 4,602 3,227 0.79  مخیم النصیرات  2
 %38 1455 3,829 2,653 0.78  مخیم البریج  3
 %43 564 1,311 922 0.17  مخیم دیر البلح  4
 %43 1145 2,678 1,916 0.56  مخیم المغازي  5
 %46 2731 5,937 4,331 1.07  مخیم رفح  6
 %45 2945 6,469 4,270 1.18  مخیم خانیونس  7
 %44 2834 6,406 5,313 1.31  مخیم جبالیا  8
  %43 متوسط النسبة المئویة للمساكن دون المستوى المطلوب 

  

 )Family Eligibility(:معاییر االستحقاق لألسر في المخیمات §

العائلـة ن ولتكـو  ووفقًا لوثائق األونروا التوجیهیة بخصوص إعادة تأهیل المسـكن علـى أسـاس المنحـة
  : )2015(شامیة، : فإنه یجب أن تنطبق علیها الشروط التالیة المسكنتأهیل إعادة  مستحقة لمنحة

 یجب أن تكون العائلة مسجلة لدى األونروا كالجئین فلسطینیین. - 
یجــب أن تعــیش العائلــة فــي مخــیم لالجئــین أو ذات ملكیــة خاصــة خــارج حــدود المخــیم.(إذا  - 

المنــزل علــى ملكیــة خاصــة لهــا  إنشــاءیم وقــد اختــارت أن یــتم كانــت األســرة تعــیش فــي المخــ
خــارج حــدود المخــیم، قــد یطلــب مــن األســرة تســلیم المنــزل األصــلي إلــى الســلطات المعنیــة. 

تطــــویر و  واســــتغالل الفــــراغ الــــذي تــــم إخــــالؤه ســــیكون تحــــت مســــؤولیة دائــــرة البنیــــة التحتیــــة
 ت).   المخیمات ضمن عملیة التخطیط الشاملة لتطویر المخیما

                                                           
بتصرف الباحثة في احتساب النسبة المئویة إلجمالي عدد المساكن دون المستوى المطلوب ومتوسط النسبة  )4(

  المئویة للمساكن دون المستوى المطلوب.
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 یجب أال تمتلك العائلة مكانًا آخرًا بدیًال لإلقامة. - 
تأهیـل إعـادة  یجب أن تقع العائلة ضـمن الحـاالت األكثـر احتیاجـًا واسـتحقاقًا للمسـاعدة  فـي - 

من برنـامج  المأوى، وتعرف اآلن في اإلغاثة والخدمات االجتماعیة بأنهـا عائلـة مسـتحقة ضـ
 ه.شبكة أمان االجتماعیة كما سبق تعریف

التـــي تنـــدرج تحـــت شـــبكة أمـــان االجتماعیـــة تقـــع تحـــت خـــط الفقـــر المـــدقع أو المطلـــق  العـــائالت
  ویجب أن تكون واحدة أو أكثر من الفئات اآلتیة:

العـــائالت التـــي تقـــع ضـــمن شـــبكة أمـــان االجتماعیـــة ویعیشـــون فـــي ظـــروف دون المســـتوى  - 
 تأهیل مسكنهم.إعادة  المطلوب یستحقون

وضــاع طارئــة بســبب الكــوارث الطبیعیــة أو الحریــق، أثــرت ســلبًا العــائالت التــي تعرضــت أل - 
على المسكن، أو العائالت التي تنطبـق علیهـا معـاییر شـبكة أمـان االجتماعیـة كنتیجـة لهـذه 

 الكوارث.
(شــبكة أمــان االجتماعیــة) والتــي تعــیش فــي ظــروف معیشــیة أدنــى مــن المســتوى  مســتأجرو - 

 المطلوب تكون مستحقة إلصالحات طفیفة.
(شــبكة أمــان االجتماعیــة) یعیشــون فــي منشــآت غیــر آمنــة، غیــر قابلــة لإلصــالح  تأجرومســ - 

 ).التأهیلإعادة  أي تنطبق علیهم معاییر( ومؤهلین إلعادة إصالح المأوى
تأهیــل المبنــى وقــادرون إعــادة  مســتأجرو (شــبكة أمــان االجتماعیــة) وتنطبــق علــیهم شــروط - 

یعتبـــرون مســـتحقین  -موثقـــة رســـمیاً – علـــى تـــوفیر قطعـــة مـــن األرض خـــارج حـــدود المخـــیم
 .)2015(شامیة،  إلنشاء مبنى أو مأوى لهم

  : تحدید المساكن المستهدفة لتدخل األونروا §
تأهیــل المــأوى فإنــه یــتم تنفیــذ إعــادة  حق المســاعدة فــيتللوصــول إلــى الحــاالت األكثــر احتیاجــًا وتســ

المراحــل هــذا المســح مــن خــالل  وذلــك لضــمان حــق األولویــة للمنتفعــین. ویــتم تنفیــذ ســاكنمســح للم
  ): 29.2الموضحة في الشكل اآلتي (
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 ) مراحل عملیة تحدید المساكن المستهدفة لتدخل األونروا29.2شكل (

 وهي مسح المسكن السریع واالختیار األولي للمنتفعین  :المرحلة األولى
(Rapid Shelter Survey and Initial Selection of Beneficiaries) 

بتزوید طاقم دائرة البنیـة التحتیـة وتطـویر  (RSSP)یقوم قسم اإلغاثة والحاالت االجتماعیة 
مســح الفقــر  بنــاًء علــىبــالقوائم األولیــة للعــائالت المرشــحة إلعــادة تأهیــل المســكن  ICIP)(المخیمــات

لمقدمـة مـن والذي یشـمل جمیـع المسـجلین ضـمن شـبكة األمـان االجتمـاعي، أو مـن خـالل الطلبـات ا
  .)2015(شامیة، الناس أنفسهم لقسم الخدمات االجتماعیة إلعادة تأهیل مساكنهم 

  سیر عملیة المسح السریع: §

مســح المســكن الســریع واالختیــار المبــدئي للمنتفعــین ینــتج عنــه تصــنیف الظــروف الفیزیائیــة 
معـاییر االختیـار ن أم ال(للمأوى، والمعاییر التالیة تستخدم لتحدیـد إذا كـان المسـكن یعتبـر قابـل للسـك

   :حیث یجب استیفاء معیار أو أكثر من المعاییر التالیة )SISC( األولیة للمأوى)

 أو الزینكو. األسبستغرف المأوى ذات سقف من  .1
 أو الزینكو. األسبستمادة بناء الحوائط  .2
 الهیكل اإلنشائي للمأوى غیر آمن. .3
الئمــة تشــمل االكتظــاظ الســكاني وعــدم یعــاني المبنــى الســكني مــن ظــروف بیئیــة وصــحیة غیــر م .4

 وجود فصل في غرف األوالد والبنات.
  
  
  

مراحل تحدید المساكن 
 األونروا المستهدفة لتدخل

المرحلة األولى:مسح المسكن 
 السریع واالختیار األولي للمنتفعین

 

تقییم تفصیلي  :یةالثانالمرحلة 
 ووضع األولویات

 

المرحلة الثالثة: الرفع المساحي 
 وتحدید التدخل النهائي
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  النتیجة: §

نتــائج مســح المــأوى الســریع واالختیــار األولــي للمســتفیدین عبــارة عــن قائمــة مــن المســتفیدین 
إعــادة  تنطبـق علیهــا اسـتحقاق العــائالت، ومعـاییر (شــبكة أمـان االجتماعیــة)، ومسـاكنهم بحاجــة إلـى

. باإلضـافة إلـى خریطـة تحـدد مواقـع هـذه  (ISRL)ع ضمن قائمة تأهیل المسـكن األولیـةتأهیل  وتق
المســاكن. هــذه القائمــة ســتكون مســتحقة للتــدخل والتمویــل. التنفیــذ لهــذا التــدخل ســیعتمد الحقــًا علــى 

  .)2015(شامیة، التقییم التفصیلي وأولویات االختیار 

  اتالمرحلة الثانیة: تقییم تفصیلي ووضع األولوی
(Detailed Assessment and Prioritization) 

تبع بتقیــیم تفصـیلي وتحدیــد األولویــات مسـح المــأوى السـریع واالختیــار المبـدئي للمنتفعــین سـیُ 
، وذلــك مــن )ISRL(مــن المبــاني التــي تــم اختیارهــا بشــكل أولــي فــي القائمــة األولیــة لتأهیــل المبــاني 

إلغاثــــــة والخــــــدمات االجتماعیــــــة (البــــــاحثین خــــــالل اســــــتبیان، حیــــــث ســــــیكون علــــــى عــــــاتق فریــــــق ا
 Socio-Economical) مــــن االســــتبیان االقتصــــادي-االجتمــــاعیین) تعبئــــة الجــــزء االجتمــــاعي

Assessment Form)  (المهندسـین) وسـیكون علـى عـاتق فریـق البنیـة التحتیـة وتطـویر المخیمـات
) 1.2ملحــق (ظــر ، ان(Technical Assessment Form) تعبئــة الجــزء الفنــي مــن االســتبیان

. بعـــد ذلـــك یـــتم تحویـــل البیانـــات التـــي یـــتم االقتصـــادي والفنـــي -تقیـــیم المســـكن االجتمـــاعي نمـــوذج
الحصـول علیهــا مـن االســتبیان إلـى درجــات باسـتخدام نمــوذج للتقیـیم إلكمــال وضـع الــدرجات لتحدیــد 

  .)2015(شامیة، ) األولویات( المساكن التي تأخذ أعلى الدرجات

  یم التفصیلي:سیر عملیة التقی §

هــدف التقیــیم التفصــیلي هــو جمــع وتحلیــل البیانــات والتــي تخــدم أولویــات المســكن والتحدیــد 
. ویمكــن إنجــاز ذلــك مــن (ISRL)األولــي للتــدخل لكــل مســكن فــي الالئحــة األولیــة لتأهیــل المبــاني 

  :یان الذي یتضمن أسئلة حول التاليخالل الزیارات المیدانیة وتعبئة االستب

فیزیائیــة للمــأوى والظــروف الصــحیة والبیئیــة: وهــذا یتضــمن ســالمة الهیكــل اإلنشــائي، الســالمة ال  - أ
نـــوع مـــواد البنـــاء فـــي عناصـــر المبنـــى األساســـیة، وضـــع المرافـــق الصـــحیة وٕامكانیـــة الوصـــول، 

 التهویة، ازدحام في المسكن، اإلضاءة النهاریة والرطوبة.
رة الذین یعانون من إعاقـات، أمـراض الظروف الصحیة ألفراد األسرة: وتشمل عدد أعضاء األس  - ب

 عقلیة ومشاكل صحیة مزمنة.
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الحالــة االجتماعیـــة واالقتصـــادیة ألفـــراد األســـرة: حجـــم األســـرة، عمـــر رب األســـرة، مســـتوى الفقـــر   - ت
لعائالت شبكة األمـان االجتماعیـة (الفقـر المـدقع والمطلـق)، الفصـل علـى أسـاس الجـنس، القـدرة 

 . )2015(شامیة، من خالل المشاركة في أسلوب المساعدة التأهیل إعادة  على المساهمة في
  عملیة تحدید أولویات االختیار: §

تـــم تصـــمیم نظـــام وضـــع درجـــات لتحدیـــد المســـتفیدین حســـب ترتیـــب األولویـــة (نمـــوذج التقیـــیم). 
  :)2015(شامیة، المباني التي تم تقییمها تصنف كالتالي

  وفي وضع خطیر. یر آمنة إنشائیاً غولى: للمباني األولویة التي تقع في المرتبة األ

صــحیة بســبب عوامــل أخــرى( ظــروف صــحیة الغیــر ع فــي المرتبــة الثانیــة: المبــاني األولویــة التــي تقــ
  .وبیئیة غیر مالئمة، ازدحام السكن...الخ)

  النتائج: §

بعـــد االنتهـــاء مـــن التقیـــیم التفصـــیلي وتحدیـــد األولویـــات ســـتكون هنـــاك قائمتـــان للمســـتفیدین 
  . 2أولویة و  1یم، القائمة یجب أن تصنف إلى أولویة متاحة لكل مخ

 المرحلة الثالثة: الرفع المساحي وتحدید التدخل النهائي :

تأهیلهـا، ویظهـر هـذا المسـح  إعادة  یتم تنفیذ رفع مساحي مفصل لجمیع المساكن التي سیتم
فـذ، المسـاحات : حدود قطعة أرض المسكن، حدود المسكن، المساكن المتاخمـة، المنامهمةتفاصیل 

المفتوحــة المحیطــة بالمســكن، مــع تحدیــد المســتویات والمــواد المســتخدمة لرصــف الطــرق، یلــي ذلــك 
علـى الجـدوى الفنیـة والفاعلیـة مـن حیـث التكلفـة عـن طریـق مـدیر  بناءً عملیة تحدید التدخل النهائي 

   .)2015(شامیة،  المشروع أو مفوضه

  تم إعادة بنائها في المخیم:التي ی معاییر التصمیم المعماري للمساكن §

 :)2015روبي، ال(وضع المعاییر التصمیمیة وفقًا لحجم العائلة بحسب التالي  .1

 غرفة + مطبخ + مرافق صحیة  1شخص:    1-2 - 

 غرفة + مطبخ + مرافق صحیة 2شخص:    3-5 - 

وضــــح مســــاقط ی)  30.2غــــرف + مطــــبخ + مرافــــق صــــحیة، الشــــكل ( 3+ أشــــخاص:   6 - 
 . عادة بنائها في المخیمسكن تم إلموقطاعات 
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 متطلبات المساحة الكلیة یتم تحدیدها وفقًا للتالي: .2

، 2م 9للغرفـة الثانیـة والثالثـة، المطــبخ  2م 12ة)، وللغرفـة األولـى (الرئیســ 2م 14رفـة حجـم الغ - 
 في حالة المسكن ذو الثالث غرف. 2م 6، 2م5المرافق الصحیة 

 .2م 32.2(للتوزیع والمرونة) = % 15غرفة+مطبخ+مرافق صحیة + A1)( :1شخص 1-2 - 

  2م 46% (للتوزیع والمرونة) = 15غرفة + مطبخ + مرافق صحیة +  A2)(:2شخص 3-5  - 

 .    2م 59% (للتوزیع والمرونة) =15غرفة+ مطبخ مرافق صحیة +  A3)( :3+أشخاص6 - 

  
   2015A)(األونروا، ازيالمغحد المساكن التي تم إعادة بنائها في مخیم أل )A2مساقط للنموذج () 30.2شكل (

  
   2015A)) ألحد المساكن التي تم إعادة بنائها في مخیم النصیرات (األونروا،A3مساقط للنموذج ()31.2شكل (
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  ة أخرى إلعادة تأهیل المساكن الفردیة:یاعتبارات تصمیم §
 مسـاكنتسعى األونروا أن تـوفر لالجئـین الـذین یعیشـون فـي مسـاكن غیـر آمنـة أو غیـر صـحیة  .1

 :)2015روبي، ال(  سبة حسب المعاییر التالیةمنا
 ، غیر مزدحمةوبیئیاً  آمنة إنشائیاً  - 
 تراعي الفصل بین الجنسین. - 

 متصلة بالبنیة التحتیة األساسیة ( شبكة میاه، كهرباء، شبكة صرف صحي). - 

 مزودة بمرافق صحیة، مطبخ وحمام. - 

 مضاءة وذات تهویة بشكل جید. - 

 لها مداخل مناسبة. - 

طابق واحد، إال عندما تكـون قطعـة األرض ال تسـتوعب  بإنشاء سیكون محصوراً  ااألونرو تدخل  .2
   .حاجات األسرة بالنسبة للمساحة

التصــمیم ســیزود درجــًا ألي توســعات مســتقبلیة، بمــا فــي ذلــك أي حاجــات إنشــائیة. هــذه الزیــادة  .3
یید الفعلـي یجب أن تتضمن مساحة كافیة لدرج داخلي وأي تعدیل إنشائي متطلب مستقبًال. التش

صـغر قطعـة األرض. لللدرج یكون مضمونا فقط في المساكن التي یجب أن تشید علـى طـابقین 
% 15ا فـــي ال مســـاحة الـــدرج یجـــب أال تـــؤثر علـــى قـــوانین مســـاحات الغـــرف، یجـــب تضـــمینه

  (للتوزیع والمرونة).
ل وجود إنشاء غرفة إضافیة في مسكن االبن/االبنة في حا والد مسن من خالل  یمكن استیعاب .4

مـن بنـاء مسـكن مكـون مـن غرفـة واحـدة، ومرفـق صـحي  عائلتین تعیشان في نفس المسكن بـدالً 
  إضافي یمكن إضافته لتوفیر وصول مناسب لكبار السن.

) زوجـة أخـرى تعـیش فـي 2) شخص معاق، أو معتـل نفسـیًا، (1غرفة إضافیة یمكن توفیرها لـ ( .5
  نفس المسكن.

أو أي مســاحة أخــرى مســتغلة كــدخل لألســرة، فــإن  الً محــ یضــمفــي حــال كــان المســكن األصــلي  .6
المسكن المعاد إنشاؤه یجب أن یتضمن مساحة إضافیة یمكـن اسـتخدامها لـنفس الغـرض، وعلـى 

 العائلة أن تساهم إلنهاء األعمال لهذه المساحة.
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التشــطیبات المســتخدمة فــي مســاكن منتفعــي شــبكة األمــان االجتمــاعي فــي المخیمــات حســب  §
  ونروا:معاییر األ 

لمســاكن شــبكة األمـــان  (األلــوان المســتخدمة فــي الــدهانو ) أهــم التشــطیبات، 6.2ویوضــح جــدول ( 
  االجتماعي في المخیمات). 

  ) 6.2جدول (
  التشطیبات واأللوان المستخدمة في مساكن المخیمات (الباحث).

  األلوان  التشطیبات  العنصر
  أبیض  سوبركریل  الحوائط
  أبیض  بولیسید  األسقف

  أبیض وأسود  كسر خام  رضیاتاأل
  أبیض  ألمونیوم وزجاج  الشبابیك
  برتقالي فاتح (بطیخي)  خشب أبلكاج  األبواب

  أبیض  رشقة  جدران المبنى الخارجیة

) بعض المباني التي تم إعادة تأهیلها وبناؤها في المخیمات في 33.2)، (32.2وتوضح األشكال (
  2013العام 

  
 ) 2015Aكن التي تم إعادة بنائها في مخیم النصیرات (األونروا،) نموذج أحد المسا32.2شكل (
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 ) 2015A(األونروا، ) نموذج أحد المساكن التي تم إعادة بنائها في مخیم البریج33.2شكل (

م من 2011م وفي عام 1994) الفرق بین إعادة تأهیل المساكن الفردیة في 7.2ویوضح جدول (
  ).2015نواٍح عدة (الروبي، 

  ) 7.2( جدول

  )2015روبي، ( م 2011م وفي عام 1994الفرق بین إعادة تأھیل المساكن الفردیة في 

  م2011إعادة تأهیل مساكن المخیم في   م1994إعادة تأهیل مساكن المخیم في   وجه المقارنة

  األعمدة والبالطات الخرسانیة المسلحة  الحوائط الحاملة  الهیكل اإلنشائي

  یةأسمنتبلوكات   ت حجر بلديبلوكا  الحوائط الخارجیة
  بالطات خرسانیة مسلحة وبلوكات مفرغة  وبلوكات مفرغة مسلحة بالطات خرسانیة  األسقف
 Raft foundation  نظام اللبشة  قواعد شریطیة  القواعد

system  
  Terrazo Tilesبالط كسر الرخام   Terrazo Tilesبالط كسر الرخام   ترابیع البالط

  خشب أبلكاج  خشب مكوبج  األبواب
  ألمونیوم وزجاج  خشبیة  الشبابیك
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  الخالصة 5.2

على الرغم من محاولة الالجئین تجدید مساكنهم وٕاعادة بنائها وتحسینها بجهود ومبادرات 
ذاتیة وعفویة، واستخدامهم للخرسانة المسلحة في البناء وبعض المواد الحدیثة في التشطیب 

لعدید من المساكن المتردیة والتي تعاني مشاكل تصمیمیة كبیرة إال أن هناك ا  ،كاأللمونیوم والزجاج
ضاءة والتهویة تعود لعوامل االكتظاظ السكاني والكثافة السكنیة العالیة والظروف ونقصًا في اإل

االقتصادیة الصعبة، كل ذلك یتطلب أن تكون هناك جهود مشتركة من البلدیات وتفعیل دور 
یة البناء والتوسع وخطط أوسع لتطویر المخیمات وتوفیر معاییر لوضع قوانین تنظم عمل ااألونرو 

تدعیم جهود األونروا  الباحثةالحد األدنى من السكن المالئم الذي یضمن العیش بكرامة. تحاول 
لترفع المستوى الموجود  تأهیل المساكن دون المستوى المطلوبإعادة  من خالل عرض دورها في

علیه دولیًا والذي یمكن تسمیته بحد المسكن الكریم بتفاصیله الهامة  إلى مستوى الحد األدنى المتفق
في توفیر الكرامة لإلنسان من تهویة وٕاضاءة طبیعیة ومشاركة مجتمعیة من خالل كفاءته الوظیفیة 

  وتحقیقه للشعور بالرضا والراحة النفسیة.

ة بین عمارتها لى مبادئ العمارة التقلیلیة ویخلق مقاربالضوء ع یسلط الفصل الثالث 
  مساكن المخیم التي تشرف علیها األونروا.وعمارة 



 

 

 

    الفصل الثالثالفصل الثالث
  حنو عمارة تقليلية يف املخيمحنو عمارة تقليلية يف املخيم

  

  مقدمة 1.3
  التقلیلیة كمنهج فكري وأسلوب حیاة 2.3
  التقلیلیة في المنهج اإلسالمي 3.3
  التقلیلیة في الفن 4.3
  مفهوم العمارة التقلیلیة 5.3

  مارة التقلیلیةعوامل ظهور الع 1.5.3
  مبادئ العمارة التقلیلیة 2.5.3

  الحاالت الدراسیة 6.3
  (Azuma House)مسكن أزوما  1.6.3
  )Gaspar House( مسكن جاسبر  2.6.3

  ما بین العمارة التقلیلیة ومسكن المخیم رؤیة فلسفیة ومقاربة 7.3
  الخالصة 8.3



 

63 

  الثالثالفصل 

 الفصل الثالث
  نحو عمارة تقلیلیة في المخیم

  مقدمة 1.3
،  الضوء على مبادئ العمارة التقلیلیة وفلسفتها في تصمیم المساكن الفصل الثالث طیسل       

العمارة التقلیلیة كمنهج فكري وعملي، وحول مفهومها في اإلسالم والفن، ثم  عنیتحدث  حیث
قلیلیة، یتطرق إلى مفهوم العمارة التقلیلیة ومبادئها، ثم یعرض حالتین دراسیتین كنماذج للعمارة الت

توظیف مبادئ العمارة أسس  ویدرس وأخیرًا یناقش المقاربة ما بین العمارة التقلیلیة ومسكن المخیم.
    .التقلیلیة في تحسین مستوى رضا السكان عن مساكنهم

  التقلیلیة كمنھج فكري وعملي: 2.3

ثلــة فــي ظهــرت فكــرة البســاطة فــي عــدة ثقافــات وخاصــة فــي الثقافــة الیابانیــة التقلیدیــة المتم
همــا: أفكــار  ،حیــث تعــود جــذور الفكــر التقلیلــي إلــى مفهــومین)، (Zen Philosophyفلســفة زیــن 

ومـــن تعـــالیم الثقافـــة البوذیـــة، حیـــث أوصـــى  ) (Wabi Sabiفیلســوف یابـــاني یـــدعى وابـــي ســـابي
أن  الفیلسوف الیاباني وابي سـابي بالتمسـك بـالفقر الطـوعي مشـیدًا بمزایـاه، وتعتقـد ثقافـة زیـن البوذیـة

المكانـــة و  الممتلكـــات التـــي یجـــب اقتناؤهـــا هـــي الضـــرورات وتـــرفض المادیـــة كوســـیلة إلرضـــاء الـــذات
االجتماعیـــة، وال تقتصـــر هـــذه الفلســـفة علـــى تحســـین الرفاهیـــة العامـــة، ولكنهـــا عملیـــة ألولئـــك الـــذین 

  .(Qudwa, 2013)یحاولون توفیر المساحات 

والمالبس أو األثاث، ولكنها تعني أیضًا إن األقل في كل شيء ال یعني فقط في الممتلكات 
جهـــــدًا مبـــــذوًال أقـــــل وبالتـــــالي مـــــاًال أقـــــل، إن الفكـــــرة المركزیـــــة للتقلیلیـــــة الحدیثـــــة هـــــي تقلیـــــل النزعـــــة 
االستهالكیة، تقلیل المصروفات یعني أیضًا تقلیل االستهالك والمشتریات، وذلك یعني ممتلكات أقل 

آلخــــر، وتنظیفهــــا أو الــــتخلص منهــــا، وتبــــدو التقلیلیــــة  تتطلــــب المحافظــــة علیهــــا، ونقلهــــا مــــن مكــــان 
كمفهــــوم غریــــب علــــى ثقافــــة اإلعالنــــات والتســــوق التــــي ترســــخت بعمــــق. إن أتبــــاع التقلیلیــــة لیســــوا 

، أتباعهــــا لیســــوا hippies)(، أوهیبیــــین )anarchists(أو فوضــــویین  ،) libertarians(تحــــرریین
ة أو حتــى المالبــس الحدیثــة، التقلیلیــة لیســت معتقــد نبــاتیین ولیســوا ضــد التبــرج، أو النظافــة الشخصــی

الحقیقـة أن التقلیلیـة هـي فلسـفة  .دیني أو مجموعة من األخالق التي یجب على أتباعهـا االلتـزام بهـا
عملیـــة تطبیقیــــة برجماتیــــة تهــــدف إلــــى تقلیــــل بعـــض المــــواد والفوضــــى الروحیــــة التــــي تخنــــق الحیــــاة 

  .(Qudwa, 2013)العصریة وتجعل األیام مزدحمة ومرِهقة 

إن نهـــج  ،عـــالم الفـــن حیـــث اســـتخدمت ألول مـــرة إن تفســـیر معنـــى التقلیلیـــة یتجـــاوز حـــدود
التقلیلیة یرتكز على المستخِدم  فـي كـل شـيء، سـواء فـي رسـم لوحـة مـن القمـاش، أو تصـمیم سـیارة، 
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مارســة أو إنتــاج برنــامج مــن بــرامج الحاســوب. إنهــا تحــاول دعــم المســتخِدم فــي إنجــاز مهمتــه فــي الم
العملیـــة، هـــذا یعنـــي التركیـــز علـــى تلبیـــة احتیاجـــات المســـتخدم فـــي عملـــه خاصـــة عنـــدما ال یصـــل 

  .(VanEenoo, 2011)المستخدم إلى الهدف المحدد مع األدوات المتاحة 

إن العمــل الفنــي الــذي یحتــوي علــى عناصــر أقــل وأبســط یــوفر مســاحة للخیــال، الفجــوة التــي 
لة فـي أذهاننــا، فـإن التقلیلیــة هـي الوسـیلة للــتخلص مـن الكثیــر ممكـن أن تحـدثها الضوضــاء المتواصـ

مــن الضوضــاء والتركیــز علــى الجــوهر، مــع الضوضــاء األقــل یمكننــا العبــور إلــى الحریــة التــي نحــن 
بحاجــة إلیهــا. إن التقلیلیــة لیســت فكــرة ولكنهــا حقیقــة، هنالــك تعطــش غیــر مقصــود لكــل مــا هــو أقــل. 

  . (VanEnoo, 2011)لهذا االحتیاج  ویمكن للتقلیلیة أن تكون جواباً 

والكثیـــر مـــن النـــاس یمكـــن  ،أن یعرفوهـــاارســـون الفلســـفة التقلیلیـــة دون العدیـــد مـــن النـــاس یم
ممارسة التقلیلیة كأسـلوب حیـاة یحتـاج إلـى إن اعتبار أن لدیهم نمط حیاة تقلیلي في وقتنا الحاضر. 

فـــي منازلنـــا مـــن خـــالل خطـــوات عملیـــة األدوات والدافعیـــة لمعالجـــة المنـــاطق التـــي تتســـم بالفوضـــى 
لتنظیمها ونبذ الفوضى، وتساعد ممارسة التقلیلیـة فـي أسـلوب حیـاة كـل منـا علـى العـیش مـع القلیـل. 
بــالتزامن مــع الحفــاظ علــى نمــط الحیــاة المتمثــل بالقلیــل مــن الفوضــى والكثیــر مــن البســاطة فإنــه مــن 

يء، البیـت التقلیلـي  كمـا هـو موضـح فـي الصعب القول أن ممارسة التقلیلیـة تعنـي األقـل فـي كـل شـ
) بسیط وأساسي، متواضع، وغیر مكتظ أو مزدحم. مرتب ونظیـف ونقـي. مـن أهـم مزایـا 1.3شكل (

أكثــر جاذبیــة، وأســهل للتنظیــف، إن رؤیــة مســكن متحــرر مــن  ،للعــین جهــاداً إالبیــت التقلیلــي أنــه أقــل 
ضـروریة الیـر غق ذلـك هـو إزالـة األشـیاء اح لتطبیـالفوضى هو قمة الهـدوء والتحـرر والجمـال، والمفتـ

(Qudwa, 2013).  

  
 (Qudwa, 2013)بیت تقلیلي،  )1.3شكل (
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كــل یــوم فــي حیاتنــا یمكــن أن یكــون مزدحمــًا للغایــة، اإلســراع إلــى العمــل، لرؤیــة األصــدقاء، 
كثـر عقد اجتماعات الـخ، فإنـك عنـدما تعـود أخیـرًا للمنـزل فـي نهایـة یـوم عمـل طویـل، ال تریـد شـیئًا أ

مــن االســترخاء. بعیــدًا عــن كــون التقلیلیــة عمــارة بــاردة كمــا یصــفها الــبعض، فقــد أصــبحت فــي الواقــع 
تسـعى العمــارة التقلیلیــة التــي تســتخدم فــي مشــاریع  .مـالذًا لكثیــرین مــن البــاحثین عــن البســاطة والنقــاء

لـــنفس عنـــد المســـاكن والعقـــارات التجاریـــة أن تكـــون عمـــارة نظیفـــة ومبســـطة، وٕالـــى اســـتخدام ضـــبط ا
میـزة بحــد ذاتـه، بـدًال مــن كونـه شــیئا  (empty space)التصـمیم، فـي الواقــع أصـبح الفضـاء الفــارغ 

  .(Qudwa, 2013)یجب ملؤه أو شغله 

إن مبـــــــادئ التقلیلیـــــــة تعتبـــــــر أداة نظریـــــــة مفیـــــــدة تـــــــدعم فهمـــــــًا مختلفـــــــًا لمفهـــــــوم االختـــــــزال 
(Reduction)اطة مـــــن جوانبهـــــا المتعـــــددة ، وبـــــذلك تخلـــــق نقطـــــة انطـــــالق تســـــمح بتعریـــــف البســـــ

(VanEenoo, 2011).  

  التقلیلیة  في اإلسالم:  3.3

: فــي بیانــه ألنــواع الزهــد، فثــاني أنواعــه  -رحمــه اهللا تعــالى-یقــول اإلمــام أحمــد بــن حنبــل  
القـارئ للسـیرة  یتطلّـع). فعندما 2004"ترك الفضول من الحالل، الشيء الزائد عن الحد" (النابلسي، 

عـن تفاصـیل البیئـة المبنیـة فـي حیـاة الرسـول صـلى اهللا علیـه وسـلم یـرى البسـاطة و ب النبویة عـن كثـ
في كل تفاصیلها، في بیت النبي صلى اهللا علیه وسلم، في حجرات أزواجـه، فـي مسـجده، وهـذا یـدل 
علـى تبنــي الرســول صــلى اهللا علیــه وســلم نهــج التقلیلیـة فــي الحیــاة، بالتأكیــد لــیس مــن بــاب التضــییق 

ــأَ وَ وٕانمــا مــن بــاب التمتــع علــى قــدر الحاجــة. " علــى الــنفس ، " ســورة الضــحىثْ دِّ َحــفَ  كَ بِّــرَ  ةِ َمــعْ نِ ا بِ مَّ
، ولقد كان للعدیـد مـن صـحابة الرسـول صـلى اهللا علیـه وسـلم تجـارتهم وأمـوالهم وبسـاتینهم )11اآلیة(

عـن  –ه وسـلم صـلى اهللا علیـ –وبیوتهم، وكانوا یتمتعون وتظهر نعمة اهللا علیهم، فلم ینههم الرسول 
ذلـك. ومــن هنــا یمكـن االســتدالل علــى معنـى التقلیلیــة أو الزهــد فـي اإلســالم علــى أنـه "الوســطیة" فــي 

  االستهالك بدون "ضرر وال ضرار". 

یمكن القول هنا أن فلسفة التقلیلیة في اإلسالم تتجسـد فـي كـون الـدنیا دار عمـل یمتلـك فیهـا 
ن مبالغــة أو إســراف. وكمــا قــال النابلســي " الزهــد أن اإلنســان مــا یحتــاج ویظهــر نعمــة اهللا علیــه دو 

  )2004(النابلسي،   "تشتغل فیما خلقت من أجله

ومن هنا ظهرت فلسفة الزهد كنمط سلوكي لدى المسلمین، لكن الزهد المحبب هـو الوسـطي 
دون تضـییع لحـق نفسـه فـي التمتـع  ،الذي یدل على نفسیة المسلم المشتغلة بخالفة اهللا على األرض

َفَقاَل َلَنا: ِإنَُّكْم  -َصلَّى اللَّه َعَلْیِه َوَسلَّمَ -نعم اهللا تعالى علیه.  َقاَل َأُبو الدَّْرَداِء: ((ُكنَّا َمَع َرُسوِل اللَِّه ب
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ٌة، فَـِإنَّ اللَّـَه َعـزَّ َقاِدُموَن َعَلى أْخَواِنُكْم، َفَأْصِلُحوا ِرَحاَلُكْم َوِلَباَسُكْم، َحتَّى َتُكوُنوا ِفـي النَّـاِس َكـَأنَُّكْم َشـامَ 
َش)) (النابلسي،    )2004َوَجلَّ َال ُیِحبُّ اْلُفْحَش َوَال التََّفحُّ

لكنهــا تــدور حــول نقطــة واحــدة  ،ومراتــب متعــددة ،وللزهــد تفســیرات ســلوكیة وروحانیــة عدیــدة
  )2004وهي عدم المبالغة و"التكاثر".(النابلسي، 

ا تدلل على كون فلسفة اإلسالم قائمـة ناهي في دینإضافة إلى ذلك فإنه یوجد العدید من النو 
  " ینَ فِ رِ سْ المُ  بُّ حِ  یُ َال  اهللاَ  نَّ إِ وهذا واضح من النصوص القرآنیة " ،على التقلیلیة دون تفریط

  )67قان، اآلیة (سورة الفر  "َوالَِّذیَن ِإَذا َأنَفُقوا َلْم ُیْسِرُفوا َوَلْم َیْقُتُروا َوَكاَن َبْیَن َذِلَك َقَواًما"یقول تعالى 

ـٍة وَ  ” َمعـاِرَج َعَلْیهـا َوَلْوال َأْن َیُكوَن النَّاُس ُأمًَّة واِحَدًة َلَجَعْلنـا ِلَمـْن َیْكفُـُر بِـالرَّْحمِن ِلُبُیـوِتِهْم ُسـُقًفا ِمـْن ِفضَّ
ْن ُكلُّ ذِلَك َلمَّا َمتـاُع اْلَحیـاِة الـدُّْنیا ) َوُزْخُرًفا َوإِ 34) َوِلُبُیوِتِهْم َأْبواًبا َوُسُرًرا َعَلْیها َیتَِّكُؤَن (33َیْظَهُروَن (

  )35-33" سورة الزخرف آیات ()35(َواْآلِخَرُة ِعْنَد َربَِّك ِلْلُمتَِّقیَن 

  ویقول د. علي الثویني وهو معماري وباحث عراقي حول مفهوم الزهد واإلسراف في العمارة: 

اجــات العمــارة والفنــون "إن الوصــول إلــى نقطــة التــوازن هــذه والتوقــف عنــدها فــي نت
والتـأثیر علـى  ،واآلداب هي من سجایا البراعة واإلبداع والتحكم الرفیع في اإلیقـاع

وٕان تحقیــق ذلــك التــوازن بــین طرفــي المعادلــة  ،أحاســیس المتلقــي للفعــل اإلبــداعي
عقد التحدیات التـي تجابـه المعمـاري أو الفنـان أو األدیـب. أ(األكثر أو األقل) من 

اطة أو السهولة في هذا اإلطار المتوازن ال یعني الـرخص أو الـوفر، وأسلوب البس
سهل المنال في العملیة التصمیمیة. والمبنى البسیط في شكله یكـون نتیجـة دراسـة 

هنــا مــن تــأثیره علــى اســتعمال طویلــة ولیســت اعتباطیــة متســرعة. وتتــأتى البســاطة 
ه بــــالنظر. كمــــا هــــو وتنظـــیم حیــــاة مســــتعملیه، وتــــأثیره علــــى تســــهیل فهمــــه وٕادراكــــ

الخطاب اإلسالمي العام الذي ورد سهل الفهم واإلفهام ویعتمد على آلیات بسـیطة 
  ).2007الثویني، “(في شرحه

التقلیلیة طریقة الحیاة التي یدعو إلیها دیننا الحنیف، الذي هو دین الفطرة ودین الحیاة،  تعد  
وفیمــا ورثنــاه مــن ســیرة الرســول  ،اإلســالمیةوهــذا یتجســد فــي بنــاء نظــام الحیــاة فــي العقیــدة والشــریعة 

وفــي  ،صــلى اهللا علیــه وســلم. فــاألولى بنــا كمســلمین تطبیــق مــنهج التقلیلیــة فــي الحیــاة بصــفة عامــة
   .إلیه الرسول صلى اهللا علیه وسلم العمارة كونه منهج دینهم الذي دعا
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    :التقلیلیة في الفن 4.3

 الرقصتخدم لوصف االتجاهات التي ظهرت في یس Minimalism كان مصطلح التقلیلیة       
في البدایة اقتصر هذا المصطلح على . الخمسینات أوائل منذ والنحت والرسم واألدب والموسیقى

من وجهة و  وصف الفن التقلیلي في الفنون البصریة، و كان للرسم الدور الرائد في الفن التقلیلي،
منذ أن اعتبرت أهمیة الحركة التي  ،حدود الرسمنظر تاریخیة وبشكل مبرمج  تجاوزت التقلیلیة 

أنبوب الفلورسنت المثبت بشكل ف ،تكمن في جدلیة اعتبار حالة التجرید في المجال ثالثي األبعاد
على طبیعتها أو لوحات معدنیة  وضعت في  التي ُتركتخشبیة العوارض و المائل على الحائط، 

مكعبات  أو و زجاجیة وضعت في ترتیبات بسیطة،صنادیق معدنیة أأو أنماط معینة على األرض، 
تعتبر من جمیعها  ،وأشكال هندسیة أخرى مصنوعة من الخشب الرقیق أو األلمونیوم أو الحدید

طرق التي تعبر عن أعمال  العدید من الفنانین الفاعلین في نیویورك ولوس أنجلوس في أوائل ال
  .نماذج التعبیر عن الفن التقلیلي) 3.3، ()2.3تمثل األشكال (و  (Marzona, 2004). الستینات

   
"، الصورة على الجهة الیمنى نصب تذكاري "Dan Flavin) أعمدة الفلورسنت المضیئة ل دان فالفن 2.3شكل (

. المصدر 1977، الصورة على الجهة الیسرى بدون عنوان (على شرف هارولد یواكیم)، V. Tatlin ،1964ل 
http://www.artnet.com, 2016  

ممیزات الفن التقلیلي التجاور الهندسي للعناصر المتماثلة، وقد ظهر في أمریكا كرد فعل إن من 
  . إن مسمى الفن التقلیلي یرجع إلى فیلسوف Pop Artعلى التجریدیة التعبیریة وفن البوب

http://www.artnet.com
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. 1985" الزاویة الدامیة"  في متحف أمسترادم،  "Carl Andre") بلوكات خشبیة ل كارل أندریه 3.3شكل (
    http://www.stedelijk.nl/en/artwork/1560-bloody-angle, 2016المصدر:

عنون ب" الم 1965سعى في مقاله عاملم ی الذي  Richard Wolheim  "ریتشارد ولهیم"الفن 
ظاهرة عامة في الفن في القرن لیصف اتجاه فني أمریكي جدید، ولكن لوصف الفن التقلیلي" فقط 

منحوتاتهم و العشرین، ونسب نقاد الفن هذا التوجه ألعمال الفنانین الخمسة والتي كانت أشكالهم، 
، "سول لویت"، "د جوددونال"، "دان فالفن"، یه"كارل أندر "ورسوماتهم تندرج تحت الفن التقلیلي وهم: 

من وضعا األسس النظریة لهذه هما  دونالد جود وروبرت موریس ویعتبر، "روبرت موریس" و
) أعمال الفنان دونالد جود التي تعكس 4.3ویوضح الشكل( (Marzona, 2004). الحركة

  توجهات الفن التقلیلي.

  
  .1970، تكساس -) أعمال فنیة اسمنیتة  لدونالد جود في مارفا 4.3شكل (

  http://www.npr.org 2016 المصدر:

http://www.stedelijk.nl/en/artwork/1560-bloody-angle
http://www.npr.org
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  مفھوم العمارة التقلیلیة: 5.3

ظهـــر مصـــطلح التقلیلیـــة فـــي الخطـــاب المعمـــاري فـــي النصـــف الثـــاني مـــن الســـبعینات فـــي 
المقاالت الصحفیة وفصـول بعـض الطبعـات التـي اسـتخدمت المصـطلح لوصـف جوانـب التحـور فـي 

ممارسة التقلیلیـة فـي العمـارة أو كونـك تقلیلیـًا فكل المعماري ألعمال فرد أو أكثر من المعماریین، الش
أشــــــهر رواد هــــــذه العمــــــارة هــــــم لیجوریتــــــا وٕان فــــــذلك یعنــــــي عمــــــارة األشــــــكال الهندســــــیة البســــــیطة، 

)(Legorretaكـــــان ،(Kahn) ، أنـــــدوتـــــادو)Ando( بـــــدأت الكتابـــــة حـــــول التقلیلیـــــة فـــــي أواخـــــر .
نات كاتجاه ولیس كمظهـر فـردي، وأصـبح جلیـًا بأنـه تـم التأسـیس لموضـوع جدیـد فـي نظریـات الثمانی
  معاصرة  ) مساكن تقلیلیة 6.3)، (5.3تمثل األشكال ( (STEVANOVIC, 2013). العمارة

  ) مسكن تقلیلي في هولندا یظهر كقطعة نحتیة فنیة.5.3شكل (
  /http://www.trendir.com 2016,المصدر:

  2015أسبانیا ، - للمعماري ألبرتو كامبو في مدرید Cala Houseمسكن تقلیلي ) 6.3شكل (
  /http://www.archilovers.com,2016المصدر:

http://www.trendir.com
http://www.archilovers.com,2016
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وهو أحد أشهر - العمارة التقلیلیة  Pawson)( جون باوسون المعماري اإلنجلیزي یعرض
 (Minimum)في كتابه الحد األدنى  في العمارة والفن. إذ یناقشكتطبیق لمفهوم البساطة  -روادها

وضروریات الوجود، ویؤكد  البساطة كأسلوب حیاة وكوسیلة لتنظیم وتحدید "طقوس" الحیاة الیومیة
   ).(Bertoni, 2002. فیه على فكرة "الحد األدنى" كطریقة في التفكیر والعمل والمعیشة

عماریین تأثرًا بالتقلیلیة الیابانیة، حیث قضى أربع أكثر المهو  Pawson) (جون باوسن 
سنوات في الیابان، كان مفتونا بالفضاء النقي الفارغ والزاهد ألدیرة القرون الوسطى والتي تسمح 
 بعبادة اهللا بدون عوائق والحیاة المكرسة للفقر المادي والثروة الروحیة. باوسن في كتابه الحد األدنى

Minimum (1996) ین مصادر اإللهام، المتمثلة في مفاهیم البساطة، االختزال، والجوهر دمج ب
 (STEVANOVIC, 2013) وقدمها كمفتاح لفهم الحالة الضروریة والجودة األساسیة للتقلیلیة 

من تصمیم المعماري  Tetsuka house) ( ) مسكن في الیابان8.3)، (7.3وتوضح األشكال (
حیث تظهر فیه فلسفته في التصمیم التي  2005عام  انالیاب- مدینة طوكیو في "جون باوسن"

  .لید الیابانیة، واألشكال الهندسیة البسیطةتحترم التقا

  
، من تصمیم جون باوسن في الیابان Tetsuka houseمسكن تقلیلي ) 7.3شكل (

  (johnpawson.com, 2015)المصدر:
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  (johnpawson.com, 2015) ،المغمور بالضوء Tetsuka houseلمسكن  اغ الداخليالفر ) 8.3شكل (

األهـــم مـــن ذلـــك، المثـــل األعلـــى فـــي الرمزیـــة للحجـــج  التـــي تأخـــذ مســـلماتها مـــن الـــدیانات 
ختیاریـة لالختـزال، وهـذا والطوائف الزاهدة هـو اإلیمـان بالتقلیلیـة كعمـارة بسـیطة، تعتمـد علـى عملیـة ا

یساعد الناس أكثـر علـى اكتشـاف رغبـاتهم الحقیقیـة واحتیاجـاتهم األساسـیة فـي الحیـاة. بهـذه الطریقـة 
فـــــــــــــإن التقلیلیـــــــــــــة تعمـــــــــــــل كظـــــــــــــاهرة عالمیـــــــــــــة لـــــــــــــرفض المـــــــــــــادة والتوجـــــــــــــه نحـــــــــــــو الروحانیـــــــــــــة 

  .(STEVANOVIC, 2013)والجوهر

الوصـول إلـى   (Massimo Vignelli)وقـد حـاول المصـمم والمعمـاري اإلیطـالي فیجنیلـي
، إنهـا توجـه، اً تعریف شامل للتقلیلیة كظاهرة في العمارة والتصـمیم، یقـول فـي التقلیلیـة: " لیسـت طـراز 

أسلوب حیاة، رد فعـل مباشـر للضوضـاء البصـریة واالبتـذال، هـي الحنـین إلـى جـوهر األشـیاء ولـیس 
  ).(Bertoni, 2002مظهرها" 

حـول التقلیلیـة وفـن الضوضـاء البصـریة ذكـر فیهـا أن   (Pip Vice)لبیـب فـایسوفي مقالـة 
التقلیلیـــة هــــي فقــــر متعمــــد، ربمــــا لتهدئــــة الــــذنب مـــن الثــــروة المفرطــــة فــــي مجتمــــع مســــتقطب بشــــكل 

نت فقط أ )(Claudio Silvestrin المصمم والمعماري التقلیلي بینما یقول ). (Vice, 1994متزاید
  ).(Bertoni, 2002لي تحتاج لدهن حائط باللون األبیض لتسمى تقلی
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مـن خـالل فلسـفته  )(Walkerوعلى مستوى التخطیط والبسـتنة یفضـل المعمـاري والمخِطـط 
یقــول: " أنــا  )15.3(شــكل  التركیــز علــى عــدد قلیــل مــن األجســام، واســتخدام مــواد قلیلــة ذات مغــزى

سبیل المثال:  مهتم في كیف أنه یمكن ألشیاء قلیلة تستخدمها أن  تكون لها تفاعالت متعددة، فعلى
أین ستلقي مجموعة من األشجار الظالل؟، أنا أهتم أین سیجلس الناس، ولـیس فقـط المقاعـد، ولكـن 
الخطـوات، الحـوائط، كـل ذلـك. أنـا دائمــًا أهـتم فـي محاولـة جعـل أقــل األشـیاء تفعـل أشـیاء أكثـر، هــو 

  )walker, 2012(مسألة اهتمام فني"  إنهاأكثر من االهتمام باالختزال، 

  

  (walker, 2012)، 9/11الحدیقة التذكاریة  )9.3كل (ش

 تومن المالحظ أن التقلیلیة سواًء في الفن أو العمارة أو غیرها قد تطورت لتلبي حاجا
، Grant(إنسانیة. فربما كانت التقلیلیة في الماضي القریب ذوقًا، إال أنها أصبحت اآلن مسألة بقاء 

2008 (  

أن التقلیلیة هو نتیجة تطور حاجة إنسانیة للتبسیط والتي وفي هذا السیاق یمكن القول ب
 Charles)" یقول "تشارلز مینغوسترتبط بمفاهیم أخرى كاالستدامة وهي حل إبداعي لهذه الحاجة. 

Mingus):  جعل البسیط معقدًا شيء مألوف، ولكن جعل المعقد بسیطًا، ومدهشًا ببساطته هو"
   ).Grant ،2008( اإلبداع"
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  عوامل أدت إلى ظھور التقلیلیة كاتجاه:  1.5.3

مــــن المعــــروف أن االتجــــاه المعمــــاري فــــي القــــرن العشــــرین تــــأثر بفكــــرة الثــــورة علــــى الطــــراز  .1
وهــو أشـــهر رواد الهندســـة المعماریـــة - "أدولـــف لـــوس" عّبـــدوقــد  ،الكالســیكي المشـــبع بالتفاصـــیل

ر" وقــد صـرح أیضــًا فـي كتاباتــه الطریــق أمـام التقلیلیــة عنـدما صــرح "القلیـل یعنــي الكثیـ -الحدیثـة
"أن التقـــدم  الثقـــافي یقـــاس بمـــدى إزالـــة الزخـــارف مـــن كـــل تفاصـــیل حیـــاة  1908الشـــهیرة عـــام 

  . Toy, 1994)اإلنسان الیومیة" (

وقد سارع لوكوربیزیه وهو أحد رواد العمـارة الوظیفیـة إلـى تأكیـد هـذه التطبیقـات الثقافیـة واالجتماعیـة 
  .Toy, 1994)( ت ثقافة الناس كلما زاد اختفاء الزخارف والحلیات)للفكرة قائًال (كلما زاد

عـن  جزئیـاً  مسـئولةالتي ظهـرت بعـد ذلـك  simple elegance)(جمال األناقة البسیطة إن 
وكانت الدوافع لهؤالء المفكرین أمثال "میس فان  ،التصمیم التقلیلي الذي نراه الیوم إستراتیجیةتطویر 

الهــدف منهــا القضــاء علــى الرغبــة  ،رهم فــي ذلــك الوقــت ذات طبیعــة سیاســیةدروه"، "لوكروبزیــه" وغیــ
المتاح ة للجمی ع البرجوازیة والبذخ داخل المنازل، والمباني، واالستعاضة عن ذلك بأخالقیات النفعیة 

)(Toy, 1994.  

اح كاالهتمام باالنفتالتقلیلیة والمدرسة الوظیفیة  على الرغم من وجود أوجه للشبه بین العمارة
واتصــال الفــراغ، بنــاء عمــارة أساســیة أفقیــة، تقلیــل التفاصــیل إلــى الحــد األدنــى، اللعــب بالضــوء علــى 

  . (Melhuish, 1994)یكمن في مفهوم التقلیل نفسه  رئیسلسطح األبیض، لكن االختالف الا

فالوظیفیة في سعیها نحو التجدید بما یتالءم مع عصر اآللة ترفع شعار "المنزل آلة للعیش 
المطـاف كـردة فعـل، بینمـا والتـي ولـدت فـي نهایـة  ،یه" فـإن الوظیفیـة هـي الغایـة والهـدف بحـد ذاتهـاف

العمـــارة التقلیلیـــة فإنهـــا لتحقیـــق برنامجهـــا الـــوظیفي البســـیط فإنهـــا تســـتخدم الوظیفیـــة كوســـیلة لتحقیـــق 
  .(Melhuish, 1994) بعین االعتبار التجربة المادیة والحسیة للفراغ المرتب  تأخذو  غایتها

كامتداد لثورة اتجاه العمـارة الحدیثـة نحـو الطـراز العـالمي فـي بـدایات القـرن العشـرین ظهـرت 
فكرة "أن جمال العمارة یكمن في خلوها من الزخارف" وتبعًا لهذا التوجه فإن كثیرًا مـن معمـاریي هـذه 

قـط بوظیفتـه والمجـرد والـذي یعـّرف ف الفتـرة المعـروفین طـور شـكًال مصـقوًال للفـراغ المعمـاري "الخـالي
  Toy, 1994)من الحلیات والجمالیات، فراغ "نظیف"، هاديء، ذو كفاءة. (

وكانت النتائج المرجوة هي الحصول على شعور إیجـابي لإلنسـان وشـعور بالطبیعـة والسـعة 
  Toy, 1994)على عكس الطرز السابقة (



 

74 

  الثالثالفصل 

اإلعمـار إعـادة  ي سـیاقبعد الحرب العالمیة األولى، نشأ مصطلح "الحد األدنـى لإلسـكان" فـ .2
وٕاعــــادة التأهیــــل المتعلــــق بــــالنموذج المعمــــاري اإلســــكاني الــــذي یرمــــز إلــــى العقالنیــــة والوظیفیــــة 

والتــــي شــــكلت فیمــــا بعــــد ســــمات اإلســــكان فــــي العصــــر الحــــدیث.  ،والكفــــاءة مــــن حیــــث التكلفــــة
(STEVANOVIC, 2013).  

لتقلیلیـین والمسـتوحاة مـن بسـاطتها كانت العمارة التقلیدیـة الیابانیـة مصـدر إلهـام للمعمـاریین ا .3
األنیقة، حیث تأثر الغرب ببعض المعتقدات مـن الیابـان مثـل " نحـن عبـارة عـن  جزیـرة صـغیرة، 

المســاحات المحــدودة  النــاس فیهــا أكثــر مــن الفضــاء أو "الفــراغ". إن العبقریــة الیابانیــة فــي توســیع
ظهــر فیهــا الفوضــى والعشــوائیة.  وال ســیما فــي مــدن مثــل طوكیــو وأوســاكا حیــث ت معروفــة جیــدًا،

عند دخول المنزل فمع قضاء وقت أطول في العمل أكثر من المنزل. والمنزل هو مكان للهدوء، 
ُیترك الحذاء في الخارج ویمارس الیابانیون أسـلوب وفلسـفة حیـاتهم الخاصـة البعیـدة عـن أسـلوب 

إلــى غایاتهــا وأهــدافها الخاصــة الغــرب، لقــد أخــذت التقلیلیــة جــزءًا مــن الهــدوء الیابــاني وترجمتــه 
بمنظورهم المنخفض (الجلوس على األرض، الوسائد، الحصیر واسـتخدام الطـاوالت المنخفضـة، 

). Vice, 1994الرغم من مصنعیتها العالیـة)، األلـوان الخافتـة (على استخدام المواد الطبیعیة ( 
ل أساســـي طاولـــة ) یظهـــر فـــراغ المعیشـــة الهـــادئ المرتـــب، حیـــث یضـــم بشـــك18.3فـــي الشـــكل (

 خشبیة منخفضة ووسائد للجلوس على األرض، وقطعة خشبیة أخرى كخزانة منخفضة.

  
 (www.chicagoize.com, 2015) . العمارة التقلیلیة الیابانیة بمنظورها المنخفض) 10.3شكل (

http://www.chicagoize.com
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الهولدنیـة وهـي حركـة  )Stijl Deیل" ("دي سـتا التقلیلیـة اسـتوحت أفكارهـا مـن خـالل حركـة .4
و اســتخدام العمــل الفنــي التجریــدي البســیط  والتــي تــدعو إلــى ،فــي بدایــة القــرن العشــرین ســادت

 ).Vice, 1994الخطوط المستقیمة واألشكال المستطیلة فقط (

نالحظ أن األسباب متعددة ولكن النتیجة واحدة وهي الحاجة إلى التقلیلیة كمبدأ في العمارة، 
الدعوة إلى التقلیلیة في العمارة والتصمیم، والبسـاطة واالكتفـاء  إلىاتفقت تلك العوامل مجتمعة حیث 

والتـــي یمكـــن التعبیـــر عنهـــا  ،بحاجـــات اإلنســـان الضـــروریة "ولكـــن دون اإلخـــالل بضـــروریات حیاتـــه"
ن المالئم في . (انظر فقرة المسكاصطالحیَا ب"الحد األدنى المالئم للسكن" كما أقرته حقوق اإلنسان

  ).50صفحة  میثاق األمم المتحدة

  مبادئ العمارة التقلیلیة: 2.5.3

جوناثـــان جالنســـي   (New Moderns)تمـــت الـــدعوة إلـــى المـــنهج التقلیلـــي فـــي كتـــاب
"Jonathan Glancy" "وRichard Bryantsكطـراز للتسـعینیات، وكـان ذلـك كـرد فعـل طبیعـي " 
فـــي المجتمـــع، والـــذي یـــدعو إلـــى اســـتخدام  ات األكثـــر ثـــراءً ه للمـــواد مـــن الفئـــلالســـتهالك المبـــالغ فیـــ

طبیعیــة، الــدهان بــاللون األبــیض أو بــدرجات ألــوان محایــدة "الاللونیــة"،  الخطــوط المســتقیمة، المــواد
عناصـر التصـمیم المجــردة مـن كــل التفاصـیل التقلیدیــة، والمغمـورة بضــوء النهـار، خالیــة مـن التأثیــث 

  .Toy, 1994)لمنهج التقلیلیة كطراز أنیق ( الزائد. ومن هنا بدأ التأسیس

األفكــار التصــمیمیة للعمــارة التقلیلیــة تتمحــور حــول تجریــد كــل شــيء إلــى صــفاته األساســیة 
)، وذلك ال یعني التخلص النهـائي مـن الزخرفـة، ولكـن أن تقلـل (Bertoni, 2002وتحقیق البساطة 

 أحـــد إزالـــة شـــيء آخـــر لتحســـین التصـــمیمجمیــع األجـــزاء والتفاصـــیل إلـــى المرحلـــة التـــي ال یســتطیع  
Pawson, 1996).(  

 التصـمیم التقلیلـي هـو محـور العمـارة التقلیلیـة  فيessences) التركیز على "الجوهر" (یعد 
 ,Bertoniویعبر عنه بالضوء، الشكل، تفاصیل المواد، الفراغ، المكان، ظـروف اإلنسـان المعیشـیة 

فحسـب، ر نظـرتهم واهتمـامهم بالصـفات الفیزیائیـة للمبنـى، )، المعماریون التقلیلیون ال تقتص(2002
مرئیــة للمبنــى، مــن خــالل االســتماع إلــى الشــكل الغیــر رون بعمــق إلــى الجوانــب الروحیــة و ینظــ فهــم

 ). (Bertoni, 2002 واالهتمام بالتفاصیل، الناس، الفراغ، الطبیعة والمواد

الة البســاطة مــن خــالل األشــكال عناصــر التصــمیم تنقــل رســ فــي العمــارة التقلیلیــةكمــا نجــد 
الهندسیة األساسـیة، العناصـر دون زخرفـة، مـواد بسـیطة، تكـرار الهیاكـل الـذي یعطـي شـعورًا بالنظـام 

)، حركــة الضـوء الطبیعــي تكشــف مســاحات بســیطة ونظیفــة، (Pawson, 1996والجـودة الحقیقیــة 
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البســاطة، عــن و  حــث عــن الجــوهرفــإن العمــارة التقلیلیــة بكــل تواضــع "االســتماع إلــى الشــكل" تبوعلیــه 
  )(Bertoni, 2002  اكتشاف الصفات ذات القیمة في المواد البسیطة والشائعة.إعادة  طریق

 ،(Ruby, 2003)وهنــاك فــرق بــین التبســیط والتقلیــل مــن جهــة واالختــزال مــن جهــة أخــرى   
ها، وهو ما أدى إلى قد أثر سلبًا على جوهر العمارة وكینونت ،االختزال في الفكر المعماري والتصمیم

التعامل مع حاجات اإلنسان بطریقة علمیة بحتة جعلت الحاجات الفسیولوجیة على رأس األولویات، 
مما أدى إلى ظهور الطراز العالمي الذي اختزل العمارة حول اإلنسان إلى وظائف تصمم من أجلها 

صممه "میس فن دوروه" ، فقد الفراغات. أحد أبرز األمثلة على ذلك منزل "فرانسورث" الشهیر الذي 
كان المنزل یعبر عن االتجاه المعماري الذي نشط لدى معماریي الجیل الثاني مـن الحركـة العقالنیـة 

ولكنه لم یعبر عن حاجات اإلنسان الفعلیة ولم یـِف باالحتیاجـات االنسـانیة لصـاحبة المنـزل  ،بنجاح
  .(El-Saqqa, 2013)المصمم الذي انتهى بها األمر لرفع دعوى قضائیة ضد المعماري 

وفیما یلي یمكن تلخیص المالمح العامة والسمات األساسیة للعمارة التقلیلیة بعد عرض آراء 
  المعماریین والمنظرین التقلیلیین:

المبنــــى یجــــرد مــــن كــــل مــــا هــــو زائــــد عــــدا عناصــــره األساســــیة (الحلیــــات، الزخــــارف، األعتــــاب،  - 
 ها).المشربیات، أیة إضافات أخرى ال وظیفة ل

 التأكید على استقامة الخطوط التصمیمیة واإلطار أو (الهیكل) الخارجي للشكل. - 

 الضوء الطبیعي یؤكد على الخطوط وأسطح الفراغات الداخلیة النظیفة والمرتبة. - 

 استخدام اللون األبیض أو الدرجات المحایدة في التشطیبات الداخلیة الناعمة. - 

 الشائعة البسیطة.استخدام المواد الطبیعیة أو المحلیة  - 

 التكرار لعناصر التصمیم، الهیاكل، الذي یعطي شعورًا بالنظام. - 

فــي التصــمیم التقلیلــي واالعتبــارات للجــوهر هــي: ظــروف essences) التركیــز علــى الجــوهر( - 
 الناس المعیشیة، الضوء، المكان، الفراغ، مواد البناء، الشكل.

مكتظ أو مزدحم. مرتب ونظیف ونقي. من  المسكن التقلیلي هو بسیط وأساسي، متواضع، وغیر - 
 أكثر جاذبیة، وأسهل للتنظیف. ،للعین جهاداً إم مزایا البیت التقلیلي أنه أقل أه

إلى أنه قد یكون من المكلف الحصول على عمالة تنتج تشطیبات منمقة هنا یجب اإلشارة و   
ن المختلفـین بینـت نجاعتـه فـي وملساء إال أن تطبیقات منهج التقلیلیـة فـي العمـارة مـن قبـل المعمـاریی
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الـذي اتسـمت عمارتـه  Ricardo Legorretaتصـمیم مشـاریع أقـل كلفـة مثـل المعمـاري المكسـیكي 
. ومــن هنــا یمكــن اســتخدام التقلیلیــة كاتجــاه معمــاري Toy, 1994)بكونهــا عمــارة شــعبیة تقلیلیــة (

  عالمي في خدمة مساكن الفئات األكثر فقرًا في المخیمات أو خارجها.

:"البسـاطة فـي الشـكل ال تعـادل بالضـرورة Robert Morris الفنـان التقلیلـي نه كمـا یقـول أل
  .( Ruby, 2003)بساطة التجربة"

 ،إن بســاطة بیــوت الفقــراء الالجئــین ال یعنــي ســطحیة وضــحالة تجــربتهم المعیشــیة الیومیــة 
ال تختلـف فـي قیمتهـا عـن  ،فهنالك العدید من التفاصیل االثنوجرافیة الغنیة في حیاة اإلنسان البسـیط

حیـــاة الفئـــات ذات المســـتویات المعیشـــیة األعلـــى، وهـــذا مـــا یحـــاول البحـــث تأكیـــده مـــن خـــالل جهـــود 
األونــروا وتوظیــف مبــادئ التقلیلیــة إلعطــاء القیمــة لتفاصــیل حیــاة اإلنســان البســیط وتحســین مســكنه 

  لیصل إلى حد المسكن الكریم.

مسـاكن العـائالت الفقیـرة وانعكاسـات  دام فـي أحـد) فراغ متعدد االستخ11.3یوضح الشكل (
 إخفائهـا باسـتخدام اإلضاءة فیه التي تكشف عـن تفاصـیل الخطـوط المكونـة ألسـطح هـذا الفـراغ دون 

. قامت األم بعمل صفوف من أقراص العجین الدائریـة فـي تكـرار وایقـاع مـنظم، وهـذه إحـدى الستائر
  مظاهر الحیاة البسیطة للفقراء.

  
  ( Qudwa, 2013)أحد الفقراء داخل منزل صفوف وأعمدة في المتكررة العجین دوائر) 11.3شكل (
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  الحاالت الدراسیة: 6.3

  :(Azuma House) مسكن أزوما 1.6.3

هـــذا المنـــزل مـــن تصـــمیم المعمـــاري الیابـــاني تـــادو أنـــدو، یقـــع المنـــزل وســـط زحـــام النســـیج 
أوساكا الیابانیة. ویبدو  في Sumiyoshi"" في مدینة) (Row housesالعمراني للمساكن المتتابعة 

تبلـغ مسـاحة ي في وضع متناقض مـع المنـازل المحیطـة المبنیـة مـن الخشـب أسمنتالمنزل كصندوق 
  ).en.wikiarquitectura, 2015(2م62األرض التي ُأنشأ علیها المسكن

المنـازل التـي لـذا یعتبـر هـذا المنـزل مـن  ،كون المعماري من رواد الفكـر التقلیلـي فـي العمـارة -1
 تترجم الفكر التقلیلي إلى أرض الواقع.

 كون المبنى سكني یتفق مع مدخل هذا البحث وهو المباني السكنیة. -2

طبیعــة النســیج العمرانــي الموجــود فیــه المنــزل یشــبه إلــى حــد كبیــر النســیج العمرانــي لمنطقــة  -3
) 12.3()، والشـــكل Row houseالدراســـة وهـــو النســـیج المتضـــام والمنـــازل المصـــفوفة (

)  14.3)، (13.3یوضـــــح موقـــــع العـــــام للمســـــكن وســـــط المســـــاكن المصـــــفوفة. واألشـــــكال (
 المسكن بالنسبة للمساكن المالصقة. توضح منظور وواجهة

  

  (openbuildings.com,2015) أوساكا– Sumiyoshi مدینة) الموقع العام لمنزل أزوما في 12.3شكل (
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الطویلتین كما هو موضح في الشكل  اني المجاورة من الواجهتین) موقع المبنى المالصق للمب13.3شكل (
  (misfitsarchitecture.com, 2015) المصدر: )19.3( السابق

  

 (openbuildings.com, 2015) ) واجهة المسكن األسمنتیة الناعمة والمجردة من أي إضافات14.3شكل (
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  :(Azuma House)وما مسكن أز 

  وصف المسكن: -

اعتمد "أندو" في تصمیمه لكتلة مسكن أزوما نهجًا مختلفًا عن ذلك المستخدم في المساكن 
للخارج، بینما توجیه مسكن "أندو"  المساكن المجاورة المصفوفة على طول الشارع، حیث إن توجیه

یربط التصمیم بین و  تكون منهما البناء،ی اّلذینللداخل حیث صمم الفناء الداخلي في مركز الطابقین 
. كما هو موضح في الشكل (Ruby, 2003) فراغات المسكن بواسطة جسر في الطابق الثاني

)15.3( .  

  

) الفكرة التصمیمیة لمسكن أزوما المتمثلة بالتوجیه نحو الفناء الداخلي، والجسر الذي یربط بین 15.3شكل (
  (seciltelyakar, 2015)فراغات المسكن. المصدر: 

  -في التصمیم: ةمالمح التقلیلی

  الشكل والوظیفة: §

)،  16.3اســـتخدم "أنـــدو" األشـــكال المســـتطیلة فـــي المســـاقط كمـــا هـــو موضـــح فـــي الشـــكل (
، وكــذلك فــي الواجهــات المصــمتة الخالیــة مــن الفتحــات، وذلــك بســبب المســتقیمة األســطحوالخطــوط و 

جیران، وحتى الواجهة األساسیة فإنها ال تضـم إال تالصق الواجهات للضلع األطول للمستطیل مع ال
مدخل المسكن، لهذا اعتمد "أندو" في تصـمیمیه علـى التوجیـه للـداخل وعلـى اإلضـاءة والتهویـة التـي 

الصــــراحة فــــي اســــتخدام الشــــكل ).  إن 17.3یوفرهــــا الفنــــاء الــــداخلي كمــــا هــــو موضــــح فــــي شــــكل (
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لیلــي فــي التصــمیم المعمــاري. وهــذا یرجــع إلــى أن ســمات الفكــر التق البســیط والتكعیبــي مــن المعمــاري
 التعقیــــدات الهندســــیة فــــي تقلیــــلالن تعبــــر عــــالبســــیطة  (Geometry)اســــتخدام األشــــكال الهندســــیة 

  تعقیدات اإلنشاء ومتطلباته.و 

  

  (en.wikiarquitectura, 2015)) استخدام أندو للمساقط المستطیلة 16.3شكل (

  

 (Openbuildings.com, 2015)یوفره من إضاءة وتهویة  ) الفناء الداخلي وما17.3( شكل

بإدخالـه الضـوء الطبیعـي والهـواء إلـى كـل غرفـة   الفنـاء لكسـر الجمـود "تـادو أنـدو " اسـتخدم
حیــة حاجــات اإلنســان الفســیولوجیة والرو  )، إضــافة إلــى أنــه یلبــيContrahabit, 2011( بالمســكن
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خاصــة فـــي هــذا الــنمط مـــن المنــازل المصـــفوفة حســاس باالتســـاع مــن حیــث االتصـــال بالطبیعــة واإل
  ). 18.3كما هو موضح في الشكل ( المعروفة بصغر مساحتها وتضامها

  

 (en.wikiarquitectura, 2015)) الفناء الداخلي وما یوفره من إحساس بالطبیعة واالتساع 18.3شكل (

 األلوان:و  اإلضاءة §

وهــذا  ،الخرســانة مــن الــداخل والخــارج الــنمط "الاللــوني" المعتمــد علــى لــون یالحــظ اســتخدام
أراد هـــذا التعبیـــر الصـــریح لمـــواد التشـــطیب  "تـــادو أنـــدو" إنیعبـــر عـــن صـــراحة اإلنشـــاء والتشـــطیب. 

الــذي یعتبــر المــدخل األساســي  ومالهــا مــن أثــر علــى االنعكاســات الضــوئیة واللونیــة اآلتیــة مــن الفنــاء
  لإلضاءة والتهویة في المسكن.

  التشطیب:مواد  §

وتفاصـــیلها  ،المعمـــاري فـــي التشـــطیب ألـــواح الخرســـانة مســـبقة الصـــب بلونهـــا الخـــام اســـتخدم
  ، دون استخدام أي اضافات ملتصقة غیر ضروریة. السطحیة لتزین الواجهة

هذا المنزل یعبر بقوة عن الفكر التقلیلي الذي أتى لیعزز العمارة حـول اإلنسـان علـى عكـس 
إلنســان. فعلــى الــرغم مــن بســاطة ووضــوح التصــمیم والشــكل حیــاة ا يالعمــارة الحدیثــة المختزلــة لمعــان
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إال أنه استطاع الوفـاء بمتطلبـات اإلنسـان دون اختـزال لمعنـى العمـارة  ،المجرد الذي أتى به المصمم
  ولضرورة اتصاله بالطبیعة عن طریق الفناء . 

 )Gaspar House( جاسبر  مسكن 2.6.3

مهندس المعماري التقلیلي "كامبو بیزا"  یقع مسكن جاسبر في إسبانیا، قام بتصمیمه ال
(Campo Baeza)  في مدینة كادیز، األندلسیة  1992وتم إنشاؤه في عامCádiz, Andalucia 

)en.wikiarquitectura.com, 2015.(  

 ُأغلق م،18 ضلعه طول، 2م 90أنشأ على مساحة  الشكل مربع مسقط عن عبارة المسكن
 الشریط تغطیة و متساویة، وحدات 3 إلى تقسیمه تم م، 3.5 ارتفاعها جدران بأربع محیطه
 الخارجیة، بالساحات ومرتبطة عرضي بشكل تقع فراغات 3 تضم المغطاة المساحة. فیه المركزي

 بین التقاطع نقطة وفي م 4.5 ارتفاعه یبلغ اآلخرین الفراغین من أعلى ارتفاعه المركزي الفراغ
 بین البصري لتواصلوا باالستمراریة تسمح مزججة فتحات دتوج ارتفاعا واألقل المرتفعة الحوائط
 الفكرة التصمیمیة لمسكن جاسبر  )19.3(والخارج ویوضح الشكل  الداخل

)en.wikiarquitectura.com, 2015(.  
 

 

  

  (en.wikiarquitectura.com, 2015) ) الفكرة التصمیمیة لمسكن جاسبر 19.3( شكل

  مالمح التقلیلیة في المسكن: §

خدام األشكال البسیطة الناتجة عن الخطوط المستقیمة وهي المربع والمستطیل، اعتمد است
كامبو في تصمیمه على التماثل المزودج للتكوینات، التشابه، وقد انعكس ذلك أیضًا من خالل 
زراعة أربع أشجار لیمون مقابل بعضها والتي تعطي إیحاء انعكاس المرآة من شدة التماثل  

)en.wikiarquitectura.com, 2015(.  كما هو موضح في الشكل)20.3( . 
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  (en.wikiarquitectura.com, 2015)  التماثل المزدوج لتكوینات مسكن جاسبر )20.3(شكل 

 استخدام اللون األبیض في الفراغات یضفي الوضوح واالستمراریة. - 

بواســطة الفتحــات مســتمرة وذلــك یرجــع إلــى انفتــاح الفراغــات علــى بعضــها  المســكن فــي اإلضــاءة - 
 الزجاجیة.

 استخدام التشطیبات الناعمة الهادئة. - 

 )،21.3المســــكن مجــــرد مــــن أي إضــــافات غیــــر ضــــروریة. كمــــا هــــو موضــــح فــــي األشــــكال ( - 
)22.3.(  
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 في مسكن جاسبر  البصري لتواصلالزجاجیة، اإلضاءة الطبیعیة وا فتحات) ال21.3شكل (

(en.wikiarquitectura.com, 2015) 

 
  (en.wikiarquitectura.com, 2015) ) استخدام التشطیبات الناعمة واللون األبیض في الفراغ 22.3شكل (

األولى في منطقة  بعد استعراض حالتین دراسیتین تعكس مبادئ وفلسفة العمارة التقلیلیة،
ذات كثافة سكانیة أعلى منها في الحالة الدراسیة الثانیة إال أن هناك مالمح مشتركة للعمارة 

لتقلیلیة و هي استخدام األشكال البسیطة، تجرید المبنى من كل ما هو زائد وغیر ضروري، ا
  استخدام اللون األبیض والتشطیبات الناعمة واالهتمام بخلق فراغات مغمورة بالضوء الطبیعي.
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  سفیة ومقاربةلالعمارة التقلیلیة ومسكن المخیم: رؤیة ف نما بی 7.3

  تسلیط الضـوء علـى المـذهب التقلیلـي ومن خالل من الفصل یحاول البحث في هذا الجزء  
التــي تقــول بأنــه یوجــد مســاحة مشــتركة ونقــاط التقــاء بــین مبــادئ العمــارة  ،اختبــار الفرضــیة البحثیــة

النواحي البصریة والشكل الخارجي على  وخاصة في ،التقلیلیة وعمارة مساكن األونروا في المخیمات
) یوضح الحالة المتردیة إلحد مساكن المخیم قبل 23.3هما. الشكل (الرغم من اختالف منشأ كٍل من

)، توضــح تــدخل 25.3)،(24.3إعــادة تأهیلــه وبنائــه مــن قبــل األونــروا، فــي المقابــل  فــإن األشــكال (
األونـروا فـي إعـادة البنـاء ویظهــر التصـمیم ببسـاطة خطوطـه واســتخدام اللـون األبـیض فـي التشــطیب 

  الخارجي.
  
  

  
  

  )2013یوضح مسكن في إحدى مخیمات الالجئین دون المستوى المطلوب (األونروا،  )23.3شكل (
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  )2013تأهیله وبنائه (األونروا، إعادة  ) یوضح مسكن في إحدى مخیمات الالجئین بعد24.3شكل (

  
  

  )2013تأهیله (األونروا، إعادة  في مخیمات الالجئین بعدأحد المساكن ) یوضح مدخل 25.3شكل (
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) یوضح 27.3) یوضح المطبخ في مسكن المخیم قبل إعادة تأهیله والشكل (26.3كل (الش
حالة الفراغ بعد إعادة بناء المسكن وتدخل األونروا، حیث ظهر فراغ منظم بإضـاءة جیـدة واسـتخدام 

  األلوان الفاتحة مع اللون األبیض في التشطیبات الداخلیة.

  
  

  )2013نروا وٕاعادة بناء المسكن في المخیم (األونروا، ) حالة الفراغ قبل تدخل األو 26.3شكل (
  

  
  )2013) حالة الفراغ بعد تدخل األونروا وٕاعادة بناء المسكن في المخیم (األونروا، 27.3شكل (
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) یوضــح زاویــة مــن مســكن دون المســتوى المطلــوب تضــم مغســلة قبــل إعــادة 28.3الشــكل (
عادة بناء المسكن وتدخل األونروا، حیث تم تصمیم ) یوضح حالة الفراغ بعد إ29.3تأهیله والشكل (

  حمام  تتوفر فیه اإلضاءة الطبیعیة الجیدة.

  
  )2013) حالة الفراغ قبل تدخل األونروا وٕاعادة بناء المسكن في المخیم (األونروا، 28.3شكل (

  
  )2013ا، ) حالة الفراغ قبل تدخل األونروا وٕاعادة بناء المسكن في المخیم (األونرو 29.3شكل (
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) یوضـــح المقاربـــة بـــین التقلیلیـــة بمفهومهـــا الحـــدیث، وتقلیلیـــة عمـــارة مســـاكن 1.3الجـــدول (
المخیم التي تشرف علیها األونـروا كمـا یراهـا الباحـث والتـي تهـدف إلـى تحسـین مسـاكن المخـیم التـي 

  نشأت تحت ظروف سیاسیة، اقتصادیة واجتماعیة صعبة.

  ) 1.3جدول (
بالمفھوم الحدیث والتقلیلیة في مساكن المخیم للحاالت األكثر فقراً التي مقاربة بین التقلیلیة 

  تشرف علیھا األونروا

  عمارة تقلیلیة في المخیمات  التقلیلیة بالمفهوم الحدیث  
  عبارة عن فقر غیر متعمد عبارة عن فقر متعمد وطوعي

داخـــــل  رد علـــــى الفوضـــــى البصـــــریة التصـــــمیمیة  رد على الفوضى البصریة والزخارف
فــــي التوســــع فــــي عشــــوائیة الو  المســــكن وخارجــــه،

  المخیم.
واألشــــــــــكال  مســــــــــتقیمةالخطــــــــــوط اســــــــــتخدام ال

  الصریحة.
اســــــــتخدام الخطــــــــوط المســــــــتقیمة فــــــــي المســــــــاقط 

  والواجهات والتي ینتج عنها أشكال بسیطة.
الضـوء الطبیعـي  االهتمام باإلضاءة فـي الفـراغ

یؤكد على الخطـوط وأسـطح الفراغـات الداخلیـة 
  نظیفة والمرتبة.ال

 االرتـدادات ، مراعـاةفي الفراغ باإلضاءةاالهتمام 
الكثافــة البنائیــة الالزمــة إلدخــال الضــوء فــي ظــل 

  .العالیة، وتالصق المساكن
 ،اللـــــون األبـــــیض هـــــو مـــــا یمیـــــز هـــــذه العمـــــارة

التشــطیبات ذات جــودة عالیــة وقــد تكــون مكلفــة 
  .جداً 

ي اللــون األبــیض هــو اللــون المســتخدم فــي المبــان
ها في المخیمـات  مـن إعادة تأهیلها وبنائ التي تم

مقبولــــــة التشــــــطیبات ذات جــــــودة  قبــــــل األونــــــروا،
  وتكلفة معقولة.

  

قــد تكــون التقلیلیــة فــي العمــارة جــاءت ردًا علــى الفوضــى البصــریة والزخــارف والحلیــات، فــإن 
ول تصــمیمیة مــن خــالل التقلیلیــة بمــا تــوفره مــن حلــول تقلیلیــة اقتصــادیة تقلــل مــن تكلفــة المبنــى، وحلــ

فراغــات واضــحة مرتبــة مغمــورة بالضــوء لهــا تأثیرهــا اإلیجــابي علــى الــنفس،  فإنهــا بــذلك تــرد  علــى 
بنـاء وتنظـیم للفـراغ الـداخلي إعـادة  الفوضى البصریة للمساكن المهترئة في المخیم والتي بحاجة إلـى

الظروف االقتصادیة الصـعبة والشكل الخارجي، وتأتي في سیاق حلول لواقع أحادي الجانب فرضته 
  توفرت لدى السكان وفاضلوا بینها.على أهالي المخیم ولیس كخیار من بین مجموعة خیارات  
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إن الربط بین التقلیلیة كمدرسة فلسفیة بصریة تسعى لتحقیق جوهر التصـمیم، وبـین مسـاكن 
قـاء واللـون الرمـادي ألن التكـرار والن لن یكون فیه قصـور المخیمات أو أي مساكن أخرى في القطاع

  ).2014والصندوقیة سمة مشتركة تجمع أكثر مما تفرق (القدوة، 

فئـة منتفعـي شـبكة األمـان لبعد استعراض دور األونروا في عملیة تطویر مساكن المخیمـات 
 االجتمـــاعي، والمعـــاییر التصـــمیمیة لمســـاكن األونـــروا فـــي المخـــیم، واســـتعراض مبـــادئ التقلیلیـــة 

(Minimalism) اسـیة لهـا، فتها في العمارة، وأقوال المنظرین باإلضافة إلى تحلیل الحاالت الدر وفلس
نقاط أساسیة تمثل مساحة مشتركة للمقاربة بـین فلسـفة العمـارة التقلیلیـة  فإنه یمكن استخالص خمس

مـات أو خارجهـا، هـذه كمدرسة توجیهیة وٕامكانیة تطبیق مبادئها في عمارة مساكن األونروا في المخی
ســـتمثل البوصـــلة األساســـیة لوجهـــة الدراســـة المیدانیـــة ومعرفـــة مســـتوى رضـــا ســـكان  ،اط الخمـــسالنقـــ

المخیمــات عــن مســاكن األونــروا، ومــن ثــم توظیــف فلســفة الفكــر التقلیلــي فــي تحســین مســتوى رضــا 
) النقاط الخمسة واعتبارات اختیارها لتمثیل 2.3( سكان المخیم عن مساكنهم. یوضح الجدول التالي

والتـي یمكـن تحسـینها مـن خـالل فلسـفة مبـادئ  ،القیاس الخمسة لمسـتوى رضـا سـكان المخـیممعاییر 
  العمارة التقلیلیة. 

  ) 2.3جدول (
جدول معاییر القیاس الخمسة لمستوى رضا سكان المخیم والتي یمكن تحسینھا من خالل فلسفة 

  مبادئ العمارة التقلیلیة واعتبارات االختیار، الباحث

  المعیار  #
  ارات االختیاراعتب

  مساكن األونروا في المخیم  فلسفة العمارة التقلیلیة 
1  

المشاركة المجتمعیة
  

العمارة التقلیلیة تنظر إلى الجوانب 
مرئیة من الغیر و الروحیة للمبنى، 

خالل االهتمام بالناس وظروفهم 
المعیشیة، وهو من أهم االعتبارات 
للجوهر في التصمیم في فلسفة العمارة 

  لیلیة.التق

 تصمیم مساكن الالجئین في المخیم یهدف إلى
تأهیل مساكن فئة من ذوي الحاالت إعادة 

توفیر الحد األدنى من و  االجتماعیة، األشد فقراً 
السكن الكریم حسب معاییر السكن المالئم، 
مما یتطلب مشاركة السكان في تصمیم 

إعادة  المسكن الذي تشرف األونروا على
و ما تسعى الدراسة المیدانیة تأهیلیه وبنائه، وه

  لمعرفته وتحدید مستوى رضا الناس عنه. 
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  المعیار  #
  ارات االختیاراعتب

  مساكن األونروا في المخیم  فلسفة العمارة التقلیلیة 
2  

الوظیفیة
  

تســـتخدم العمـــارة التقلیلیـــة الوظیفیـــة فــــي 
الكفــــاءة برنامجهــــا التصــــمیمي لتحقیــــق 

التــــي تخــــدم فلســــفة البســــاطة  الوظیفیــــة
وتقلیــل كــل مــا هــو زائــد وبمــا یــتالءم مــع 
الظــــــروف المعیشــــــیة لســــــاكني المســــــكن 

  وجود. وضرورات ال

كانـــــت الكفـــــاءة ســـــیتم التعـــــرف علـــــى مـــــا إذا 
قــــد تحققــــت مــــن خــــالل  الوظیفیــــة الضــــروریة

الدراســة المیدانیـــة ومعرفـــة مســـتوى رضـــا ســـكان 
المخیم (فئة منتفعي شبكة االمان االجتمـاعي): 
عبر النقاط التالیة:(مراعاة وجود جمیع فراغـات 
المسكن الضروریة، تناسب عدد غرف المسـكن 

د، تناســــب وظیفــــة الفــــراغ مــــع مــــع عــــدد األفــــرا
مســــــاحته، ســــــهولة التأثیــــــث، إمكانیــــــة التوســــــع 
الرأســي، عـــدم مواجهـــة صــعوبات عنـــد ممارســـة 
األنشــــطة المختلفــــة مثــــل (االغتســــال، النظافــــة، 
إعداد الطعام، تناولـه، التخـزین...)، مرونـة فـي 
تصمیم المسكن وتغییر بعض وظائف فراغاتـه، 

  بساطة التصمیم الخارجي).
3  

التهو 
یة

  

غیر واضحة كعنصر مستقل فـي فلسـفة 
العمــارة التقلیلیــة، ولكنهــا تعتبــر  عنصــر 
هـــام جـــدًا فـــي أي مـــنهج تصـــمیمي ألي 
مدرسة أو توجه معماري وهو ما ینطبـق 
علــــــــى العمــــــــارة التقلیلیــــــــة فــــــــي تلبیتهــــــــا 

  الحتیاجات مستخدمیها.

ســیتم التعــرف علــى مســتوى رضــا الســكان فیمــا 
تبــــارات التالیــــة یتعلــــق بالتهویــــة مــــن خــــالل االع

(مســاحة النوافــذ كافیــة إلدخــال الهــواء الطبیعــي 
لــداخل المســكن، موقــع وعــدد النوافــذ، االســتغناء 

  عن المروحة في فصل الصیف).

4  

اإلضاءة
 

واأللوان
  

اإلضــــاءة الطبیعیــــة واأللــــوان هــــي لعبــــة 
العمـــــــارة التقلیلیـــــــة والتـــــــي تتمیـــــــز بهـــــــا، 
فاإلضــــــــــاءة الطبیعیــــــــــة تكشــــــــــف عــــــــــن 

نظیفــــة، وتؤكــــد علــــى مســــاحات فارغــــة و 
الخطــــــوط وأســــــطح الفراغــــــات الداخلیــــــة 
المشـــــطبة بـــــاللون األبـــــیض أو درجـــــات 

  األلوان المحایدة.

ســیتم التعــرف علــى مســتوى رضــا الســكان فیمــا 
یتعلق باإلضاءة الطبیعیـة واأللـوان مـن خـالل:( 
معرفـــة إذا مـــا كانـــت اإلضـــاءة الطبیعیـــة كافیـــة 

هـارًا ویمكن االستغناء عن اإلضـاءة الصـناعیة ن
فــــــي جمیــــــع الفراغــــــات، مــــــدى تــــــأثیر األلـــــــوان 
المســتخدمة فــي فراغــات المســكن علــى مســتوى 
الرضـــــا والشــــــعور بالرحابـــــة واالتســــــاع والراحــــــة 

  النفسیة).
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  المعیار  #
  ارات االختیاراعتب

  مساكن األونروا في المخیم  فلسفة العمارة التقلیلیة 
5  

مواد
 

التشطیب
  

تتمیــــز التشــــطیبات ببســــاطتها ونعومتهــــا 
وجودتهـــــــــــا العالیـــــــــــة، وابتعادهـــــــــــا عـــــــــــن 
الزخــــــــــارف أو الحلیــــــــــات الملصــــــــــقة أو 

قــــــد تكــــــون ُمكلفــــــة المضــــــافة للمبنــــــى، و 
بعــــــض األحیــــــان نظـــــــرًا لحاجتهــــــا إلـــــــى 

  العمالة الماهرة.

ســیتم التعــرف علــى مســتوى رضــا الســكان فیمــا 
یتعلـــق بالتشـــطیبات الداخلیـــة والخارجیـــة ومـــدى 
جودتهـــا وعـــدم حاجتهـــا للصـــیانة بعـــد عـــام مـــن 
استخدام المسـكن فـي منطقـة الدراسـة (مخیمـات 

  المنطقة الوسطى). 

ة مشـتركة بـین مـا تهـدف إلیـه العمـارة التقلیلیـة وبـین مظـاهر حیـاة الفقـراء هنا تبرز لدینا نقط
عـــانوا مـــن فصـــلهم القســـري عـــن مكـــانهم وعـــن  -إضـــافة إلـــى فقـــرهم -وتحدیـــدًا فقـــراء المخـــیم الـــذین 

عـن أرضـهم التـي عاشـوا علیهـا وأعطـتهم إحسـاس االنتمـاء. فمعظـم و تاریخهم وزمنهم المرتبطین به، 
فــي العمــارة تتحــدث عــن االحســاس باالنتمــاء واالحســاس بالســكن بالتحدیــد  5جیــاكتابــات الفینومینولو 

)(at-homeness feel  الفیلســوف األلمــاني هیــدجر نالهــام فــي وجــود اإلودوره) ســان علــى األرض
Hidegger وبما أن العمارة التقلیلیة كاتجـاه یسـعى إلبـراز ضـروریات الوجـود باسـتخدام التعبیـرات .(

الحاجــة ماســة أكثــر إلــى خلــق بیئــة ســكنیة ذات تــأثیر هنــا للــون واإلضــاءة، تبــرز الصــریحة للشــكل وا
ولیواكب مظاهر حیاة الفقراء "البسیطة" التي تشكل الحاجات  ،قوي ومباشر لیخلق اإلحساس بالسكن

  . )El-Saqqa, 2013(الفعلیة "األدنى" لوجود اإلنسان الذي یصل بها اإلنسان إلى "االكتفاء"

عمـــارة التقلیلیـــة بســـاطة تكویناتهـــا الخارجیـــة وخطوطهـــا الصـــریحة، اســـتخدام ومـــن ممیـــزات ال
اللون األبیض، فإنه في هذه النقطة بالتحدید فإن التقلیلیـة تكـاد توحـد الجمیـع الفقـراء واألغنیـاء تحـت 

فأنـت لـن تفـرق فـي أشـكال هـذه المبـاني إن كانـت لمیسـوري الحـال أو لمحـدودي  ،مظلة عمارة واحدة
فإنهـا لـن تصـل إلـى حـد اإلسـراف المبـالغ فیـه  ،كانت هناك اختالفات بسیطة في الشـكل الدخل، وٕان

  في المباني السكنیة كالزخارف والحلیات والعقود ، الكرمید، الحجر القدسي....الخ.

:"العمـارة التقلیلیـة هـي  وهـو لى تعریف جدید للعمارة من وجهة نظـر تقلیلیـةإیخلص الباحث 
األشــیاء، تنــتج عنهــا  ت مظلــة التصــمیم التقلیلــي فــي رحلــة اكتشــاف جــوهرعمــارة توحــد الجمیــع، تحــ

، فراغاتها مرتبة ومنظمة ونظیفة مغمـورة بالضـوء الطبیعـي التي یعیشهاتجربة اإلنسان عمارة تعكس 
  .وتحقق الراحة والهدوء لمستخدمیها"

                                                           
اتجــاه فلســفي حــدیث یعنــى بــالنظر إلــى الظــواهر كمــا یفرضــها وجــود اإلنســان وضــرورة عیشــه ) الفینومینولوجیــا: 5(

  ).El-Saqqa, 2013(ولیس تبعًا التجاهات العصر أو أي أحكام خارجیة مسبقة



 

94 

  الثالثالفصل 

  الخالصة: 8.3

ألـوان ، و خطـوط مسـتقیمةیخلص هذا الفصل إلى أن العمارة التقلیلیة تعنـي شـكل صـریح ذو 
بالســعة. ومــن هنــا  اإلحســاسو لإلنســان  اإلیجــابيشــعور التحقــق هــي بــذلك و  .ضــوء طبیعــيو  ،هادئــة

تهـــدف الباحثـــة إلـــى اســـتخدام مبـــادئ العمـــارة التقلیلیـــة فـــي إضـــفاء الشـــعور اإلیجـــابي لفقـــراء المخـــیم 
وهنــا تكمــن  ،اطة واكتفــاءهم مــن "تقلیــل" ومــن بسـ(المعبـر عنــه بمســتوى الرضـا) بمــا یتــوفر أصــًال لـدی

ین موضـوع هـذا البحـث. بین العمارة التقلیلیة كاتجاه معمـاري عـالمي وبـ مساحة مشتركة ونقاط تالقٍ 
  الباحث في دراسته. ) نهج30.3(ویوضح شكل 
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  مقدمة  1.4

تهــدف هــذه الدراســة إلــى تحقیــق مجموعــة مــن األهــداف، أهمهــا معرفــة مســتوى رضــا ســكان 
مخیمات من خالل التطبیق على المساكن في  ،المخیمات عن مساكنهم التي نفذت من قبل األونروا

دیـــر الـــبلح). وتحقیقـــًا ألهـــداف الدراســـة تـــم وضـــع -المغـــازي-النصـــیرات-المنطقـــة الوســـطى (البـــریج
ســیتم التعــرف علیهــا مــن خــالل هــذا الفصــل، حیــث ســیعرض الفصــل طبیعــة البیانــات عــدة إجــراءات 

التـــي تـــم جمعهــــا، أداة الدراســـة األساســــیة، صـــدق األداة، وثبـــات نتائجهــــا، والمعالجـــات اإلحصــــائیة 
المســتخدمة، وخصــائص عینــة الدراســة، وخصــائص المســاكن التــي تــم قیــاس مســتوى رضــا الســكان 

  عنها.

  منھجیة الدراسة  2.4

كــــل مــــنهج یفــــي  حیــــث إن ،عــــدة تحقیقــــًا ألهــــداف الدراســــة وطبیعتهــــا، تــــم اســــتخدام منــــاهج
علـى أسـاس  المنهج  الوصفي التحلیلـي، القـائم فقد تم استخدامبمتطلبات مرحلة معینة في  الدراسة، 

وصف الظواهر المراد دراستها وصفًا دقیقًا، كما هي في الواقع، ومحاولة تفسـیرها، وجمـع أكبـر قـدر 
ممكــن مــن البیانــات حولهــا بهــدف تحلیــل تلــك البیانــات وصــوًال لتعمیمــات ونتــائج وعالقــات جدیــدة. 

مـة ومتاحـة للدراسـة ویعرف المنهج الوصفي التحلیلي بأنه المنهج الذي یتناول أحداث وممارسات قائ
والممارســــات بالوصــــف  األحــــداثوعلــــى الباحــــث أن یتفاعـــل مــــع هــــذه  ،دون التـــدخل فــــي مجریاتهــــا
     .)2003والتحلیل (األغا واألستاذ، 

ى العمــارة التقلیلیــة ومبادئهــا وٕامكانیــة تطبیقهــا فــي إلــللتعــرف  المــنهج الوصــفي وتــم اســتخدام
فـي دراسـة وتحلیـل البیانـات والمعلومـات التـي  التحلیلـي المـنهج عمارة مخیمات الالجئین، واسُتخدم 

مــن خــالل إجـراء المقــابالت التــي تتضــمن نــوعین المســح المیــداني تـم الحصــول علیهــا، إضــافة إلـى 
وقــد تــم تنفیــذها بــین الباحــث  ،(Semi-Structural Interview)المفتوحــةو  مــن األســئلة المغلقــة
اس مسـتوى رضـا السـكان عـن المسـاكن التـي لقیـ One-to-One interview)وصـاحب المسـكن (

  وهي: ،تنفذها وكالة الغوث لتشغیل الالجئین. واعتمدت الدراسة على عدة مصادر لجمع البیانات

لمعالجة الجوانب التحلیلیة لموضوع الدراسة لجأت الباحثة إلـى جمـع البیانـات األولیـة مـن خـالل  .3
 :تياآل
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 االستبانة كأداة رئیسة للدراسة، صممت خصیصاً لهذا الغرض. §

وتـم إنجـاز ذلـك مـن  ًا،مسـكن 35وهـو %  من مجتمع الدراسة بأكمله 85الدراسة المیدانیة ل §
مـن مسـاكن منتفعـي شـبكة أمـان االجتماعیـة فـي مخیمـات المحافظـة مسكنًا  30خالل زیارة 

فـي  مهمـةوتوثیـق بعـض التفاصـیل ال سـاكن،الوسطى، وتنفیذ مقـابالت مـع أصـحاب هـذه الم
هذه المساكن بالتصویر الفوتوغرافي. باإلضافة إلى رصد البیئة الفیزیائیـة فـي الوضـع القـائم 

 للمخیمات من خالل التحلیل المكاني والتوثیق باستخدام التصویر الفوتوغرافي.

ة مثـل وكالـة الغـوث الدراسة المیدانیة والتي تتمثل في الزیارات والمقابالت للمؤسسات المعنیـ §
وتطــــویر  ومقابلــــة مهندســــي دائــــرة البنیــــة التحتیــــة ،الدولیــــة لتشــــغیل الالجئــــین الفلســــطینیین

ولة المباشرة عن تطویر المخیمات، كذلك زیارة  البلدیات، الجهـاز المركـزي ؤ المخیمات المس
 لإلحصاء الفلسطیني وغیرها.

رضـــــا ســــكان مخیمـــــات المســـــح المیــــداني والمقـــــابالت لمعرفــــة مســــتوى وتــــم إجــــراء 
المحافظة الوسطى عن مساكنهم المنفذة من قبل وكالة الغوث في المنطقة الوسطى وتحدیدًا 

الفئـة المسـتهدفة مـن السـكان ، علمـًا بـأن دیـر الـبلحالمغازي و و ، النصیراتو البریج، مخیم في 
یـة مان االجتمـاعي أو مـا یعرفـون بالحـاالت االجتماعاألهم المصنفون ضمن منتفعي شبكة 

األكثر فقرًا أو حاالت العسر الشدید في وكالة الغوث. وتم إنجاز المسح المیـداني فـي الفتـرة 
صـــیرات، ، للمخیمـــات التالیـــة (البـــریج، النم 10/7/2014وحتـــى  1/7/2014الزمنیـــة مـــن 

ي على غزة الذي دام قرابة الشـهرین تـم اسـتكمال مخـیم دیـر سرائیلالمغازي) وبعد العدوان اإل
بعـــد مـــرور عـــام علـــى شـــغل المبنـــى والســـكن فیـــه فـــي  نجـــزت الدراســـة المیدانیـــةأد الـــبلح، وقـــ
  .البریج، النصیرات، المغازي) وثالثة أعوام في مخیم دیر البلحمخیمات (

ولتحــــري الدقــــة تــــم إنجــــاز المســــح المیــــداني مــــن خــــالل مقــــابالت مــــع الســــكان فــــي 
-Semi)حـــة ویطلـــق علیـــه مســـاكنهم الجدیـــدة مـــن خـــالل أســـئلة االســـتبیان المغلقـــة والمفتو 

Structural Interview) ومـن حسـنات  ،ویسـتخدم هـذا النـوع فـي البحـوث الكمیـة والنوعیـة
المقابلـــة أنهـــا تعطـــي معلومـــات جیـــدة حیـــث یمكـــن ضـــبط االســـتجابات بصـــورة أفضـــل كـــون 

  ).2009األسئلة التي تقدم لهم محددة (الضامن، 

 وذلك للوقوف على أهم سماتها ومبادئها. ؛ ةالعمارة التقلیلی نتمثال تین دراستینتحلیل حال §

الكتـب والمراجـع العربیـة واألجنبیـة ذات  ىاتجهت الباحثة في معالجة اإلطـار النظـري للدراسـة إلـ .4
العالقــة، والــدوریات والمقــاالت والتقــاریر، المخططــات واألبحــاث والدراســات الســابقة التــي تناولــت 

 اإلنترنت المختلفة. موضوع الدارسة، والبحث والمطالعة في مواقع
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  تصمیم أداة الدراسة 3.4

وســــیتم  ،تعـــد االســــتبانة والدراســـة المیدانیــــة للحــــاالت الدراســـیة هــــي األداة األساســـیة للبحــــث
التطـــرق فـــي البدایـــة إلـــى الحـــدیث عـــن االســـتبانة وتصـــمیمها، یلیهـــا الحـــدیث عـــن الحـــاالت الدراســـیة 

  وماهیتها.

  االستبانة 1.3.4

أداة الدراسة لمعرفة "مستوى رضا سكان المخیمات عن مساكنهم، بإعداد  الباحثةقامت 
كحالة دراسیة)، واتبعت  - (مساكن منتفعي شبكة أمان االجتماعیة في مخیمات المنطقة الوسطى

  - الباحثة الخطوات التالیة لبناء االستبانة:
 تحدید المشكلة البحثیة وصیاغة الفروض. .1
وفــي ضــوء صــیاغة مشــكلة الدراســة  ،هــداف الدراســةفــي ضــوء أالهــدف الــرئیس لالســتبانة تحدیــد  .2

 الرئیسة.
االطـالع علـى البحـوث والدراسـات السـابقة ذات العالقـة بموضـوع الالجئـین ومعـاییر الرضـا عـن  .3

 المساكن.
 تحدید المعاییر التي قد تؤثر في مستوى رضا السكان. .4
 وضع عدد من األسئلة المتعلقة بكل محور من محاور االستبیان. .5
 تبانة الدراسة في صورتها األولیة.صیاغة اس .6
وعلى محكمین مختصین لالستنارة بـآرائهم. انظـر ملحـق  ،عرض االستبانة على مشرف الدراسة .7

 ).1.4رقم (
تعــدیل االســتبانة وٕاعــادة صــیاغتها حســب مــا اقتــرح المختصــون، لتســتقر فــي صــورتها النهائیـــة  .8

 ).2.4ملحق رقم (
ة للتأكــد مــن وضــوح فقراتهــا وشــمولها لكافــة المجــاالت تطبیــق أداة الدراســة علــى عینــة اســتطالعی .9

 والمحاور الالزمة.
 التأكد من ثبات النتائج. .10

  تتكون استبانة الدارسة من قسمین رئیسیین:
لمســتجیب (الجــنس، الحالــة االجتماعیــة، العمــر، لوهــو عبــارة عــن البیانــات الشخصــیة القســم األول: 

ئص المسـكن (مسـاحة المســكن، عمـر المسـكن، عــدد )، وخصــاالمهنـة، المؤهـل العلمــي، دخـل األسـرة
  غرف المسكن، عدد أفراد األسرة، عدد الطوابق)

  معاییر : 6فقرة، موزعة على  42وهو عبارة عن أسئلة الدراسة، ویتكون من  القسم الثاني:
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  ) فقرات.5، ویتكون من (المشاركة المجتمعیةالمعیار األول: 
  ) فقرة.14، ویتكون من (الوظیفیة في المبنىالمعیار الثاني: 
  ) فقرات.5، ویتكون من (التهویة في المسكنالمعیار الثالث: 
  ) فقرات.8، ویتكون من (اإلضاءة واأللوان في المسكنالمعیار الرابع: 

  ) فقرات.9، ویتكون من (مواد التشطیب المستخدمة في المسكنالمعیار الخامس: 
  ) فقرات.5ویتكون من ( المعیار السادس: مستوى الرضا،

وقد تم استخدام مقیاس لیكرت الخماسي لقیاس استجابات المبحوثین لفقرات االستبیان حسـب جـدول 
)1.4:(  

  )1.4جدول (
  الخماسي درجات مقیاس لیكرت 

  أوافق بشدة  أوافق  ال أدري  أرفض  أرفض بشدة  االستجابة
  5  4  3  2  1  الدرجة

" وبذلك یكـون الـوزن النسـبي فـي هـذه  أرفض بشدة) لالستجابة " 1الدرجة ( الباحثة تاختار 
  % وهو یتناسب مع هذه االستجابة.20الحالة هو

  صدق األداة: 2.3.4

" لقیاســــــــــه مــــــــــا وضــــــــــع ســــــــــتبیانقــــــــــیس االیأن  "االســــــــــتبانة یعنــــــــــي األداة وهــــــــــي  صــــــــــدق
شمول االستقصاء لكل العناصر التي یجب أن تـدخل فـي "، كما یقصد بالصدق )2010(الجرجاوي،

، ووضـــوح فقراتهـــا ومفرداتهـــا مـــن ناحیـــة ثانیـــة، بحیـــث تكـــون مفهومـــة لكـــل مـــن التحلیـــل مـــن ناحیـــة
  بطریقتین: انةالتأكد من صدق االستب وقد تم ).2001، وآخرون (عبیدات "یستخدمها

 :"الصدق الظاهري" صدق المحكمین - 1

 مجـال فـي المتخصصـین المحكمـین مـن عـدًدا الباحـث یختـار أن "هـویقصد بصدق المحكمین 
عـرض االسـتبانة علـى مجموعـة حیـث تـم  )2010(الجرجـاوي، "الدراسـة موضـوع المشـكلة أو الظـاهرة

 تآلراء المحكمین وقامـ ةالباحث توقد استجاب ،متخصصین  ستة محكمینمن المحكمین تألفت من 
رج االسـتبیان فـي صـورته بإجراء ما یلزم من حذف وتعدیل فـي ضـوء المقترحـات المقدمـة، وبـذلك خـ

  النهائیة. 
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  ق المقیاس:صد -2
 Internal Validity: االتساق الداخلي أوالً 

الـذي  المعیـاریقصد بصدق االتساق الداخلي مدى اتساق كل فقـرة مـن فقـرات االسـتبانة مـع 
بحساب االتساق الداخلي لالستبانة وذلك من خالل حساب  ةالباحث تهذه الفقرة، وقد قام تنتمي إلیه

  نفسه. معیارات االستبانة والدرجة الكلیة للمعامالت االرتباط بین كل فقرة من فقر 
   )2.4جدول (

  معیاروالدرجة الكلیة لل" المشاركة المجتمعیة "  االرتباط بین كل فقرة من فقرات معیار معامل

  الفقرة  م

ون
رس

 بی
مل

معا
  

باط
الرت

ل
 

یة 
مال

الحت
ة ا

قیم
ال

)
S

ig
(.  

1. 
باستشارة األسرة في  قام مهندس التصمیم في وكالة الغوث

 0.000* 848.  م منزلنا وتحدید احتیاجاتها بشكل فعال.تصمی

 0.000* 844.  على كامل المخططات قبل تنفیذها. بإطالعي قام قسم التصمیم  .2

 0.000* 879.  رغبة األسرة.  بناًء علىقام قسم التصمیم بتعدیل المخططات  .3

 0.000* 813.  أتیحت لنا فرصة المتابعة أثناء بناء المنزل.  .4

5. 
لنا فرصة المشاركة في تشطیب المنزل واختیار األلوان أتیحت 

 0.000* 774.  المحببة لعائلتي.

  . α ≥0.05 داللة  مستوىاالرتباط دال إحصائیًا عند  *

"  المشاركة المجتمعیة) معامل االرتباط بین كل فقرة من فقرات معیار" 2.4جدول (یوضح 
 االرتباط المبینة دالة عند مستوى معنویة والدرجة الكلیة للمعیار، والذي یبین أن معامالت

0.05≤αوضع لقیاسه. ، وبذلك یعتبر المعیار صادقًا لما  
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   )3.4جدول (
  معیاروالدرجة الكلیة لل" الوظیفیة في المبنى "  االرتباط بین كل فقرة من فقرات معیار معامل

  الفقرة  م
ون

رس
 بی

مل
معا

  
باط

الرت
ل

 

یة 
مال

الحت
ة ا

قیم
ال

)
S

ig
(.  

1. 
غرف ( عي التصمیم وجود جمیع فراغات المنزل الضروریة مثلیرا

 0.001* 558.  الحمام).- المطبخ- الضیافة-المعیشة-النوم

2. 

(كأن تستخدم  ُتستخدم فراغات المنزل حسب المخططات المعتمدة
غرفة النوم للنوم والمعیشة للجلوس)، ولم أقم بتغییر وظیفة فراغ إلى 

  وظیفة أخرى.
.549 *0.001 

3. 
قم بإجراء أي تعدیالت على تصمیم المنزل من الداخل أو لم أ

 0.001* 537.  الخارج.

 0.000* 758.  عدد غرف المنزل مع عدد أفراد األسرة. یتناسب .4

 0.000* 738.  تتناسب وظیفة الفراغ مع مساحته. .5

6. 
ال أجد صعوبة في وضع قطع األثاث بالشكل المناسب في فراغات 

 0.000* 868.  المنزل المختلفة.  

7. 
یوجد إمكانیة للتوسع الرأسي أو األفقي في حال زیادة عدد أفراد 

 0.020* 376.  األسرة مستقبًال.

 0.001* 562.  َیسُهل فهم وظائف الفراغات الداخلیة من قبل زوار المنزل.  .8

9. 

ال تواجه األسرة  أي صعوبات عند ممارستها لألنشطة المختلفة مثل 
 الطعام، تناوله، تخزینه والنوم، الراحة (االغتسال، النظافة، إعداد

  استقبال الضیوف).و 
.694 *0.000 

وباإلمكان تغییر بعض وظائف  تتوفر مرونة في تصمیم المنزل.10
 0.046* 0.367  فراغات المنزل.

 0.009* 431.  یراعي التصمیم الخصوصیة البصریة وعدم كشف ما بداخل المنزل..11

عن مصادر الضوضاء لغرف یراعي التصمیم الخصوصیة والبعد .12
 0.000* 620.  النوم.

 0.021* 374.   ینسجم شكل المبنى من الخارج مع المباني المحیطة..13

  .α ≥0.05 داللة  مستوىاالرتباط دال إحصائیًا عند  *

  العام""معیار مستوى الرضا  7.4" ضمن جدول أشعر بالرضا عن تصمیم الفراغات الداخلیة لمنزليالفقرة الرابعة عشر "  *
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"  الوظیفیة في المبنى) معامل االرتباط بین كل فقرة من فقرات معیار" 3.4جدول (یوضح 
 والدرجة الكلیة للمعیار، والذي یبین أن معامالت االرتباط المبینة دالة عند مستوى معنویة 

0.05≤αوضع لقیاسه. ، وبذلك یعتبر المعیار صادقًا لما  

   )4.4جدول (
  معیاروالدرجة الكلیة لل" التھویة في المسكن "  ل فقرة من فقرات معیاراالرتباط بین ك معامل

  الفقرة  م

ون
رس

 بی
مل

معا
  

باط
الرت

ل
 

یة 
مال

الحت
ة ا

قیم
ال

)
S

ig
(.  

 0.000* 754.  مساحة النوافذ كافیة إلدخال الهواء الطبیعي لداخل المنزل. .1

 0.000* 855.  عدد النوافذ یسمح بدخول الهواء ویجدده یومیًا.و  موقع .2

3. 

غیر عیة في منزلي على إزالة الروائح تساعد التهویة الطبی
مرغوب بها (مثل الروائح الصادرة عن الطبخ وعن دورات ال

  المیاه).
.717 *0.000 

4. 
یمكن االستغناء عن المروحة داخل فراغات منزلي في فصل 

 0.002* 510.  الصیف.

  . α ≥0.05 داللة  مستوىاالرتباط دال إحصائیًا عند  *

  "معیار مستوى الرضا العام" 7.4جدول  ضمنتهویة الفراغات الداخلیة بمنزلي" أشعر بالرضا عن الفقرة الخامسة "  *

"  التهویة في المسكن) معامل االرتباط بین كل فقرة من فقرات معیار " 4.4جدول (یوضح 
 مستوى معنویة والدرجة الكلیة للمعیار، والذي یبین أن معامالت االرتباط المبینة دالة عند 

0.05≤αوضع لقیاسه. ،  وبذلك یعتبر المعیار صادقًا لما  
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   )5.4جدول (
والدرجة الكلیة المسكن "  األلوان فيو " اإلضاءة االرتباط بین كل فقرة من فقرات معیار معامل

  معیارلل

  الفقرة  م

ون
رس

 بی
مل

معا
  

باط
الرت

ل
ة ( 

مالی
الحت

ة ا
قیم

ال
S

ig
(.  

1. 
یة ویمكن االستغناء عن اإلضاءة اإلضاءة الطبیعیة كاف

 0.005*  458.  الصناعیة نهارًا في جمیع الفراغات.

 0.019* 381.  كافیة.و  اإلضاءة الصناعیة المستخدمة موزعة بشكل جید .2

3. 
 األلوان المستخدمة في تشطیب صالة المعیشة تعطیها رحابة

 0.000* 882.  اتساعًا.و 

 0.000* 831.  تحقق الهدوء والراحة. األلوان المستخدمة في تشطیب غرف النوم .4

 0.000*  915.  مناسبة. األلوان المستخدمة في تشطیب المطبخ .5

6. 
األلوان المستخدمة في التشطیب الداخلي تزید من الشعور 

 0.000* 838.  بالراحة النفسیة.

  . α ≥0.05 داللة  مستوىاالرتباط دال إحصائیًا عند  *

اإلضاءة في منزلي "، أشعر بالرضا عن التشطیبات المستخدمة في منزلـي" ضـمن بالرضا عن أشعر الفقرة السابعة والثامنة  "*
  "معیار مستوى الرضا العام" 7.4جدول 

األلوان في و  اإلضاءة) معامل االرتباط بین كل فقرة من فقرات معیار " 5.4جدول (یوضح 
ط المبینة دالة عند مستوى معنویة " والدرجة الكلیة للمعیار، والذي یبین أن معامالت االرتبا المسكن
 0.05≤ α وضع لقیاسه. ، ، وبذلك یعتبر المعیار صادقًا لما  
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   )6.4جدول (
" مواد التشطیب المستخدمة في المسكن "  االرتباط بین كل فقرة من فقرات معیار معامل

  معیاروالدرجة الكلیة لل

  الفقرة  م

ون
رس

 بی
مل

معا
  

باط
الرت

ل
ة ( 

مالی
الحت

ة ا
قیم

ال
S

ig
(.  

1. 
ال یحتاج المنزل إلى قدر كبیر من الصیانة بسبب قوة مواد 

 0.000* 764.  البناء والتشطیبات المستخدمة في المنزل.

2. 
ویدوم لفترة  نوع الدهان المستخدم داخل المنزل ذو جودة عالیة

 0.000* 750.  طویلة.

3. 
البالط المستخدم في األرضیات ذو جودة عالیة ومالئم لوظائف 

 0.000* 644.  ت الداخلیة. الفراغا

4. 
األبواب المستخدمة في التشطیبات الداخلیة ذات جودة عالیة 

  وتدوم طویًال. 
.783 *0.000 

5. 
النوافذ المستخدمة في التشطیبات الداخلیة ذات جودة عالیة 

  وتدوم طویًال.
.667 *0.000 

6. 
الحمام ذات و  األدوات الصحیة المستخدمة في المطبخو  التركیبات

  تدوم طویًال.و  عالیة جودة
.672 *0.000 

 0.001* 536.  مادة التشطیب الخارجي ذات جودة عالیة وتدوم لفترات طویلة. .7

 0.033* 347.  تعكس مظهرًا جمالیا.و  التشطیبات الخارجیة بسیطة .8

  . α ≥0.05 داللة  مستوىاالرتباط دال إحصائیًا عند  *

  "معیار مستوى الرضا العام" 7.4ت المستخدمة في منزلي"  ضمن جدول أشعر بالرضا عن التشطیبا" الفقرة التاسعة *

مواد التشطیب ) معامل االرتباط بین كل فقرة من فقرات معیار " 6.4جدول (یوضح 
" والدرجة الكلیة للمعیار، والذي یبین أن معامالت االرتباط المبینة دالة عند  المستخدمة في المسكن

  وضع لقیاسه. لك یعتبر المعیار صادقًا لما، وبذ α ≥0.05 مستوى معنویة 
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   )7.4جدول (
  معامل االرتباط بین كل فقرة من فقرات معیار" مستوى الرضا العام " والدرجة الكلیة للمعیار

  الفقرة  م
ون

رس
 بی

مل
معا

  
باط

الرت
ل

 

یة 
مال

الحت
ة ا

قیم
ال

)
S

ig
(.  

 0.000* 609.  أشعر بالرضا عن تصمیم الفراغات الداخلیة لمنزلي .1

 0.000* 823.  أشعر بالرضا عن تهویة الفراغات الداخلیة بمنزلي. .2

 0.019* 382.  أشعر بالرضا عن اإلضاءة  في منزلي. .3

 0.000* 818.  أشعر بالرضا عن األلوان المستخدمة  في منزلي. .4

 0.003* 506. منزلي. في المستخدمة التشطیبات عن بالرضا أشعر عام بشكل .5

  . α ≥0.05 داللة  مستوىًا عند االرتباط دال إحصائی *

"  مســـتوى الرضـــا) معامـــل االرتبـــاط بـــین كـــل فقــرة مـــن فقـــرات معیـــار " 7.4جـــدول (یوضــح 
 والدرجـــة الكلیـــة للمعیـــار، والـــذي یبـــین أن معـــامالت االرتبـــاط المبینـــة دالـــة عنـــد مســـتوى معنویـــة 

0.05≤αوضع لقیاسه. ، وبذلك یعتبر المعیار صادقًا لما  

  

  Structure Validity لبنائياثانیا: الصدق 

یعتبر الصدق البنائي أحد مقاییس صدق األداة الذي یقیس مـدى تحقـق األهـداف التـي تریـد 
الدراســـة بالدرجـــة الكلیـــة لفقـــرات  معـــاییرمـــن  معیـــارارتبـــاط كـــل  ىاألداة الوصـــول إلیهـــا، ویبـــین مـــد

  االستبانة.

یر االســتبانة دالـة إحصــائیًا ) أن جمیــع معـامالت االرتبــاط فـي جمیــع معـای8.4یبـین جـدول (
  لما وضعت لقیاسه. عتبر جمیع معاییر االستبانة صادقةوبذلك ت α ≥0.05 معنویة  یاتعند مستو 
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   )8.4جدول (
  اإلستبانة والدرجة الكلیة لإلستبانة معاییرمن  معیاردرجة كل  معامل االرتباط بین

  معامل بیرسون  المعیار
  لالرتباط

القیمة 
  (.Sig)االحتمالیة

 0.000* 585.  .المشاركة المجتمعیة

 0.000* 864. .الوظیفیة في المبنى

 0.000* 658. .التهویة في المسكن

 0.015* 397. .اإلضاءة في المسكن

 0.000* 777. .استخدام األلوان في المسكن

 0.001* 577. .مواد التشطیب المستخدمة في المسكن

 0.000* 823.  مستوى الرضا.

  . α ≥0.05 داللة  مستوىاالرتباط دال إحصائیًا عند *          

  : Reliabilityثبات االستبانة  3.3.4

 مرات عدة تطبیقه أعید إذا النتائج نفساالستبیان  یعطي أنیقصد بثبات االستبانة هو "

إلى أي درجة یعطي المقیاس قراءات متقاربة عند " أیضا ، ویقصد به)2010(الجرجاوي، "متتالیة
ت تمراریته عند تكرار استخدامه في أوقاواسأو ما هي درجة اتساقه وانسجامه  ،رة یستخدم فیهاكل م

  ). 2002مختلفة" (القحطاني، 

  نة الدراسة من خالل:من ثبات استبا الباحثة توقد تحقق

  :Cronbach's Alpha Coefficient معامل ألفا كرونباخ  

ثبات االستبانة، وكانت النتائج كما هي مبینـة طریقة ألفا كرونباخ لقیاس  الباحثة تاستخدم
  ).9.4في جدول (
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   )9.4جدول (
  معامل ألفا كرونباخ لقیاس ثبات اإلستبانة

عدد   المعیار
  الفقرات

معامل ألفا 
  كرونباخ

الصدق 
  *الذاتي

 0.926 0.858 5  .المشاركة المجتمعیة

 0.931 0.867 14 .الوظیفیة في المبنى

 0.838 0.702 4 .التهویة في المسكن

 0.714 0.510 2 .اإلضاءة في المسكن

 0.973 0.946 4 .استخدام األلوان في المسكن

 0.900 0.809 8 .مواد التشطیب المستخدمة في المسكن

 0.798 0.637 5  مستوى الرضا.

 0.965 0.931 42  جمیع المعاییر معا

  نباخ= الجذر التربیعي الموجب لمعامل ألفا كرو  الصدق الذاتي*

حیـــث تتـــراوح بـــین  ،) أن قیمـــة معامـــل ألفـــا كرونبـــاخ مرتفعـــة لكـــل معیـــار9.4( یتضـــح مـــن الجـــدول
). وكـــذلك قیمـــة الصـــدق الـــذاتي 0.931) بینمـــا بلغـــت لجمیـــع فقـــرات االســـتبانة (0.510،0.946(

بینمــــا بلغــــت لجمیــــع فقــــرات االســــتبانة  ،)0.714،0.973مرتفعــــة لكــــل معیــــار حیــــث تتــــراوح بــــین (
  ذا یعنى أن معامل الصدق الذاتي مرتفع.) وه0.965(

). وتكــون الباحثــة قــد 4وبــذلك تكــون االســتبانة فــي صــورتها النهائیــة كمــا هــي فــي الملحــق (
اسـتبانة الدراســة ممـا یجعلهــا علـى ثقــة تامـة بصــحة االسـتبانة وصــالحیتها تأكـدت مــن صـدق وثبــات 

  ا.أسئلة الدراسة واختبار فرضیاتهجابة عن لتحلیل النتائج واإل

  

  األسلوب اإلحصائي: 4.3.4

 Statistical Packageتفریغ وتحلیل االسـتبانة مـن خـالل برنـامج التحلیـل اإلحصـائي تم 

for the Social Sciences  (SPSS.22).  
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  :Normality Distribution Test اختبار التوزیع الطبیعي  

الختبار ما  K-S) (  Kolmogorov-Smirnov Testسمرنوف - اختبار كولمجوروف تم استخدام
فـــي جـــدول ، وكانـــت النتـــائج كمـــا هـــي مبینـــة إذا كانـــت البیانـــات تتبـــع التوزیـــع الطبیعـــي مـــن عدمـــه

)10.4.(  

   )10.4جدول (
  التوزیع الطبیعيیوضح نتائج اختبار 

القیمة االحتمالیة   المعیار
(Sig.) 

 0.211  .المشاركة المجتمعیة

 0.813 .الوظیفیة في المبنى

 0.330 .ي المسكنالتهویة ف

 0.060 .اإلضاءة في المسكن

 0.122 .استخدام األلوان في المسكن

 0.541 .مواد التشطیب المستخدمة في المسكن

 0.675  مستوى الرضا.

 0.873  جمیع معاییر االستبانة معاً 

  

مــن  أكبــرجمیــع معــاییر الدراســة ل (.Sig)) أن القیمــة االحتمالیــة 10.4( یتضــح مــن الجــدول
 حیــثهــذه المعــاییر یتبــع التوزیــع الطبیعــي، وبــذلك فــإن توزیــع البیانــات ل α ≥0.05 ى الداللــة مســتو 

  فرضیات الدراسة. جابة عن سیتم استخدام االختبارات المعلمیة لإل
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  نتائج اختبار التوزیع الطبیعي. الباحث) 1.4شكل (

  تم استخدام األدوات اإلحصائیة التالیة:

 .الدراسة عینةوصف ل ):Frequencies & Percentages( لنسب المئویة والتكراراتا - 1

 .والمتوسط الحسابي النسبي المتوسط الحسابي - 2

  .لمعرفة ثبات فقرات اإلستبانة، )Cronbach's Alphaاختبار ألفا كرونباخ( - 3

مـا  لمعرفـةK-S) (   : Kolmogorov-Smirnov Test سـمرنوف - اختبـار كولمجـوروف - 4
 .یع الطبیعي من عدمهإذا كانت البیانات تتبع التوز 

) لقیـاس درجـة االرتبـاط: Pearson Correlation Coefficientمعامـل ارتبـاط بیرسـون ( - 5
. وقــد تــم اســتخدامه لحســاب االتســاق دراســة العالقــة بــین متغیــرینهــذا االختبــار علــى یقــوم 

 والعالقة بین المتغیرات.الداخلي والصدق البنائي لالستبانة، 

) لمعرفة مـا إذا كانـت متوسـط درجـة االسـتجابة قـد T-Test( حدةفي حالة عینة وا Tاختبار  - 6
أم زادت أو قلــت عــن ذلــك. ولقــد تــم اســتخدامه  3 درجــة الحیــاد" ال أدري" وهــي ىوصــلت إلــ

 للتأكد من داللة المتوسط لكل فقرة من فقرات االستبانة.

 ) لمعرفــة مــا إذا كــانIndependent Samples T-Test( فــي حالــة عینتــین Tاختبــار  - 7
 ذات داللة إحصائیة بین مجموعتین من البیانات المستقلة.  تهناك فروقا
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  الدراسة المیدانیة لمساكن منتفعي شبكة أمان االجتماعیة: 5.3.4

فـي مخیمـات المحافظـة الوسـطى وهـي (البـریج، النصـیرات،  اً مسـكن 30زیـارة ب ةالباحث تقام
شــبكة أمــان االجتماعیــة فــي نفــس المنطقــة.  لمنتفعــيبتنفیــذها المغــازي، دیــر الــبلح) قامــت األونــروا 

للحصول على معلومـات حـول تجربـة المسـكن الجدیـد بعـد  ؛وٕاجراء مقابالت مع أصحاب هذه األسر
 المشاكل التي كـانوا یعـانون منهـا فـي مسـكنهم قبـل إلىعام من إنشائه، وألخذ تغذیة راجعة والتعرف 

الحــالي، وأهــم التعــدیالت التــي قــاموا بتنفیــذها فــي بنائــه، والمشــاكل التــي یواجهونهــا فــي الوقــت إعــادة 
ا. وقــد المســكن إضــافة إلــى أهــم التوصــیات التــي یرونهــا مــن وجهــة نظــرهم تزیــد مــن مســتوى الرضــ

. تـم خـالل الزیـارة المیدانیـة االطـالع عـن قـرب ة من سـاعة ونصـف إلـى سـاعتینالمقابلمدة  تراوحت
وتـم التقـاط صـور مختلفـة  ،لى اإلضاءة والتهویةتصمیم الفراغات، وتشطیبات المسكن إضافة إعلى 

  للمسكن من الداخل والخارج. 

  عینة الدراسة  4.4

في مخیمات المحافظة الوسطى وهي (البریج،  اً سكنی مبنى 30نحو تم تنفیذ مسح شامل ل  
مبنــــى نفذتــــه األونــــروا لمنتفعــــي شــــبكة أمـــــان  36النصــــیرات، المغــــازي، دیــــر الــــبلح) مــــن إجمـــــالي 

) منطقـة الدراسـة بالنسـبة لقطـاع غـزة. وتغطــي 2.4ویوضـح الشــكل ( ،فـي نفـس المنطقـة االجتمـاعي
% مــن إجمــالي 21و ،الوســطىالمنطقــة % مــن إجمــالي مجتمــع الدراســة فــي 83الدراســة مــا یقــارب 

، كمــا هــو موضــح فــي 2013-2011مجتمــع الدراســة فــي مخیمــات قطــاع غــزة ككــل فــي الســنوات 
  الجدول اآلتي:

  ) 11.4جدول (
  داد المساكن التي اشتملت علیھا الدراسة من إجمالي عدد المساكن المنفذة في مخیماتأع

  المنطقة الوسطى. 

#  
  المحافظة

عدد 
المساكن 
  المنفذة

عدد المساكن التي 
  مالحظات  سنة التسلیم  اشتملت علیها الدراسة

1  
  2011  6  10  مخیم دیر البلح

من  2صعوبة الوصول إلى 
من   2المساكن وعدم استجابة 
  أصحاب المساكن.

    2013  6  6  مخیم المغازي  2
  صعوبة الوصول إلى مسكن واحد  2013  7  8  مخیم البریج  3
   2013  11  12  مخیم النصیرات 4
   30  36  اإلجمالي 
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(وزارة  ) منطقة الدراسة وهي مخیمات المحافظة الوسطى (البریج، النصیرات، المغازي، دیر البلح)2.4شكل (
  )2014، التخطیط

أن قســـم التصـــمیم فـــي دائـــرة البنیـــة التحتیـــة وتطـــویر المخیمـــات قـــد قـــام  هومـــن الجـــدیر ذكـــر 
، وقد تم التنفیذ وٕاعادة 2007في عام  (SSN)لمنتفعي شبكة أمان االجتماعیة  اً مسكن 271بتصمیم 
بتمویــل مــن  2012،2013، 2011فــي مخیمــات قطــاع غــزة فــي األعــوام  اً ســكنی مبنــىً  168البنــاء ل

 ) وقد تقلص عـدد المسـاكن المنفـذة وتـأخر تنفیـذها بسـبب الحصـار12.4( بان حسب الجدول رقمالیا
كـل ذلـك أدى  ،العمـالتفـي حـدوث فـرق و  لـى ارتفـاع أسـعار مـواد البنـاءإٕاغالق المعابر الـذي أدى و 

: دها كمــا هــو موضــح فــي الجــدول اآلتــيلیصــل عــد التمویــل ونقــص المســاكن المنفــذةإلــى عجــز فــي 
  .)2015ب، (أبو شوار 
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   )12.4جدول (
ت االجتماعیة بتمویل في المخیمات وخارجھا لالجئین ذوي الحاال إعادة بنائھا المساكن التي تم

  من الیابان

  المحافظة  #
عدد المساكن 

إعادة  التي تم
  بنائها

  مالحظات  سنة التسلیم

  مخیم جبالیا  2013  33  محافظة الشمال .1
  ءمخیم الشاطى  2013  31  محافظة غزة .2
مخیمات المحافظة   2013  26  المحافظة الوسطى .3

  الوسطى
  داخل المخیمات  2011  10  مخیم دیر البلح .4
  خارج المخیم  2012  44  خانیونس-سكاناإلإعادة  مشاریع .5
  مخیم رفح  2013  24  محافظة رفح .6

  اً مسكن 168  إجمالي عدد المساكن المنفذة  
  

والتــي   ،منتفعــي شــبكة األمــان االجتمــاعيل اإلســكانإعــادة  وتجــدر اإلشــارة إلــى أن مشــاریع
مســـكنًا هـــي خــــارج  44ویبلـــغ عــــددها  كمــــا هـــو موضـــح فــــي الجـــدول الســـابق نفـــذت فـــي خـــانیونس

وذلـــك ألســـباب تعــود إلـــى صـــغر مســـاحة األرض األصــلیة وال تنطبـــق علیهـــا خصـــائص  ؛المخیمــات
سـب الجـدول السـابق وقـد تـم اختیـار عینـة الدراسـة ح. عینة البحث التـي تسـتهدف مسـاكن المخیمـات

م دیـر الـبلح الـذي نفـذت مسـاكنه عـام ومخـی ،2013من المنطقة الوسطى والتي نفذت مسـاكنها عـام 
2011.  

  مساكن المنطقة الوسطى كحالة دراسیة: أسباب اختیار 1.4.4

معایشة الباحث لمنطقة الدراسة واالعتماد على التحلیل المكاني والخبرة البصریة لجمیع مفردات  •
أبحاث السلوك البیئي والتي  السكنیة والعمرانیة في المخیمات، حیث تعتبر الدراسة منالبیئة 

تتضمن دراسات البیئة المبنیة المختلفة وتحوالتها تتطلب منهجیة بحث تختلف عن الطرق 
المجردة، بحیث تستطیع وصف الظاهرة كما هي وكما یتلقاها وعي اإلنسان المعایش للظاهرة 

والذي أصبحت تعتمد  Experiencingهذا ما یسمى مبدأ "المعایشة" و  ،ةدون أي أحكام مسبق
علیه أبحاث البیئات المبنیة بصورة كبیرة مؤخرًا، ویمثل أساسًا لمناهج البحث الفینومینولوجي، 

یجمع خاللها فحیث یعتمد هذا المبدأ على معایشة الباحث نفسه لمنطقة الدراسة لفترة معقولة 
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المشاهدات. فجمیعها و التسجیالت، و الصور، و ختالف طرقها كالمقابالت، البیانات الالزمة با
إضافًة إلى في تحلیله وفهمه للبیئة، أدوات للبحث في هذه الحالة، إذ تساعد الباحث  دتع

. وبدون هذه المعایشة (المخیم) للمنطقة قید الدراسة )(Life-worldمعایشته للحیاة الیومیة 
ة للظاهرة (وهي هنا البیئة السكنیة للمخیمات) إلى عوامل منفصلة ال سیتم تجرید الطبیعة المعقد

ل الفئة المستهدفة من تعكس الظاهرة نفسها وتجردها من عمقها ومن واقعها المعاش من قب
 ).El-Saqqa, 2013مما قد یؤدي إلى ظهور نتائج غیر واقعیة ( ؛البحث

مخــیم دیــر وســیتم البــدء بظــة الوســطى خطــة تطــویر المخیمــات فــي المحافتعتــزم األونــروا تنفیــذ  •
، والتـــــي تتضـــــمن إعـــــادة بنـــــاء مســـــاكن األســـــر الفقیـــــرة (المصـــــنفة ضـــــمن شـــــبكة األمـــــان الـــــبلح

  ). 2014االجتماعي) (شامیة، 

  إدارة توزیع االستبیان: 2.4.4

التـابع لـدائرة البنیـة التحتیـة وتطـویر المخیمـات فـي وكالـة الغـوث،  قسـم التصـمیم التواصل معتم  •
وأرقــام لدراســة فــي مخیمــات المنطقــة الوســطى، ل علــى كشــوفات الفئــة المســتهدفة فــي اوالحصــو 

   .هواتف أصحاب هذه المساكن من منتفعي شبكة األمان االجتماعي

د تحدیـلتعـریفهم بهـدف زیـارتهم ومـن ثـم تـم  ،ةتم االتصال بأصـحاب مسـاكن كـل مخـیم علـى حـد •
ات األربعــــة إلجــــراء المقــــابالت وتعبئــــة موعــــد الزیــــارة ومعرفــــة مكــــان ســــكن العائلــــة فــــي المخیمــــ

 االستبیان.

الوسطى البالغ المنطقة الخطة األولیة كانت تهدف إلى زیارة جمیع المساكن التي تم تنفیذها في  •
مســكنًا، ولكــن لصــعوبة الوصــول لــبعض المســاكن، وعــدم اســتجابة أصــحاب مســاكن  36عــددها 

جـــــراء المقـــــابالت وتعبئـــــة مســـــكنًا، إل 30المیدانیـــــة  اطـــــي فـــــي زیارتهـــــتغ ةأخـــــرى جعلـــــت الباحثـــــ
 وقد تم البدء بمخیم البریج یلیه النصیرات ثم المغازي وأخیرًا دیر البلح. االستبیان،

  

  في الدراسة المیدانیة: ةھا الباحثتصعوبات التي واجھال 3.4.4

  للتباعد الجغرافي فیما بینها. مساكن الفئة المستهدفةصعوبة التنقل بین  •

 م2014حـرب خل المخیمات، بسـبب خطـورة األوضـاع األمنیـة خاصـة بعـد صعوبة التصویر دا •
 األخیرة على غزة.
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   البیانات الشخصیةالدراسة وفق  لعینةالوصف اإلحصائي  4.4.4

فهــذا القســم مــن االســتبیان یتضــمن  ،خصــائص العینــة وفــق البیانــات الشخصــیة إلــىللتعــرف 
للمسـتجیبین  )مهنـة، المؤهـل العلمـي، دخـل األسـرةالجنس، الحالة االجتماعیـة، العمـر، ال( لىإالتعرف 

  لالستبیان. 

  ) 13.4جدول (
  البیانات الشخصیة توزیع أفراد العینة حسب

 النسبة المئویة % العدد البیانات الشخصیة

 الجنس
 43.3 13 ذكر

 56.7 17 أنثى

 الحالة االجتماعیة

 6.7 2 أعزب/آنسة

 93.3 28 متزوج/ـة

ـة مطلق/  - - 

مل/ـةأر   - - 

 16.7 5  40-26من 

 66.7 20  60-41من 

فما فوق 60  1 3.3 

 القطاع
 

 3.3 1 قطاع خاص 

قطاع حكومي    - - 

 - - مؤسسة دولیة

 86.7 26  بدون عمل

 10 3  أعمال حرة

 المؤهل العلمي

 53.3 16  ثانویة عامة

 - - دبلوم

 6.7 2 بكالوریوس

 - - دراسات علیا

لثانویة العامةدون ا  12 39.3 

 دخل األسرة

شیكل 1000أقل من   29 96.7 

1000-1500  1 3.3 

1500-2000  - - 

2000-2500  - - 

2500أكثر من   - - 
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 إنـاث، وقـد تبـین أیضـاً % 56.7أكثر من نصف عینة الدراسـة أن  السابقجدول ال یتضح من
% 66.7صـــوص أعمـــارهم فقـــد تبـــین أن ، أمـــا بخحـــالتهم االجتماعیـــة متـــزوج/ة %93.3أن معظمهـــم 

% ال یعملـــون، بینمـــا 86.7أن معظمهـــم  ســـنة، وقـــد تبـــین أیضـــاً  60-41مـــنهم أعمـــارهم تتـــراوح بـــین 
 1000أقـــل مـــن  دخلهـــم% 96.7تبـــین أن معظمهـــم  % مـــؤهلهم العلمـــي ثانویـــة عامـــة، وأخیـــراً 53.3
فیمــا یتعلــق بالوضــع . وهــذه الخصــائص تتفــق مــع معــاییر منتفعــي شــبكة األمــان االجتمــاعي شــیكل

  االقتصادي ومحدودیة الدخل لهذه األسر.

   خصائص المسكنوفق  خصائص عینة الدراسة 5.4.4

(مساحة المسـكن، عمـر المسـكن، عـدد غـرف المسـكن، عـدد أفـراد  هي: وخصائص المسكن
  األسرة، عدد الطوابق).

  )14.4جدول (
  خصائص المسكن توزیع أفراد العینة حسب 

ددالع خصائص المسكن  النسبة المئویة % 

 مساحة المسكن
 60.0 18 2م 80أقل من 

 40.0 12 2م 80-100

 - -  فما فوق 2م 100

 عمر المسكن

 100.0 30 سنوات أو أقل 3

 - - سنوات 10- 4

 - - سنة 11-20

 - - سنة فما فوق 20

 عدد غرف المسكن

 6.7 2 غرفة ومطبخ وحمام

 13.3 4 غرفتین ومطبخ وحمام

 23.3 7 غرف ومطبخ وحمام 3

 56.7 17 غرف ومطبخ وحمام 4

 عدد أفراد األسرة

 13.3 4  أفراد 3

 10.0 3 أفراد 4

 6.7 2 أفراد 5

 70.0 21 أفراد 6أكثر من 

 عدد الطوابق

 36.7 11 واحد

 60.0 18 اثنین

 3.3 1 ثالثة

 - - أربعة
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، 2م 80أقـل مـن % 60.0المسـاكن أكثـر مـن نصـف مسـاحة أن  السـابقجـدول ال یتضح من
، أمـــا بخصـــوص عـــدد غـــرف ســـنوات أو أقـــل 3 %100.0أن عمـــر كافـــة المســـاكن  وقـــد تبـــین أیضـــاً 

أن  ، وقد تبـین أیضـاً غرف ومطبخ وحمام 4 عددها %56.7النصف أكثر من  المساكن فقد تبین أن
عـدد  %60.0المسـاكن تبـین أن غالبیـة  أفـراد، وأخیـراً  6عدد أفراد أسـرهم أكثـر مـن  %70.0معظمهم 

. وهذه الخصائص  للعینة وللمسكن تتفق مـع معـاییر واعتبـارات اختیـار األونـروا للفئـة طوابقهم اثنین
المســـتهدفة وأیضـــًا مـــع المعـــاییر التصـــمیمیة لمســـاكن هـــذه الفئـــة (كمـــا ورد فـــي ذكرهـــا فـــي الفصـــل 

  الثالث).

  الخالصة: 5.4

ع، وتناولــــت أیضــــًا أهــــداف الدراســــة، تــــم اســــتعراض منهجیــــة الدراســــة خــــالل الفصــــل الرابــــ
وثباتهـا، ثـم فرضیاتها، كیفیة تصمیم أداة الدراسـة وهـي االسـتبانة والدراسـة المیدانیـة واختبـار صـدقها 

وسـوف یتنـاول  .تناول الفصل الحدیث حـول عینـة الدراسـة وخصـائص العینـة وفـق السـكان والمسـكن
المیدانیـــة التـــي قـــام بهـــا الباحـــث فـــي مخیمـــات الفصـــل الخـــامس تحلـــیًال لنتـــائج االســـتبیان، والدراســـة 

  المنطقة الوسطى مع ربط هذه النتائج مع مبادئ العمارة التقلیلیة.



 

    اخلامساخلامسالفصل الفصل 
  حتليل البيانات واختبار فرضيات الدراسةحتليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة
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   .تحلیل فقرات االستبانة 2.5

 .تحلیل فقرات معیار "المشاركة المجتمعیة" 1.2.5

  .ظیفیة "تحلیل فقرات معیار "الو  2.2.5
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البناء إعادة  المشاكل المتعلقة بتصمیم مساكن األونروا (بعد 2.4.5
  .في المخیم)

  .المشاكل المتعلقة بالتشطیبات والمواصفات الفنیة 3.4.5
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  .توصیات األهالي 5.4.5

  .الخالصة   5.5
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  المقدمة: 1.5

، وذلــك مــن خــالل تحلیــل البیانــات واختبــار فرضــیات الدراســةیتضــمن هــذا الفصــل عرضــًا ل
تم التوصل إلیها مـن خـالل تحلیـل  والتي ستبانةاالاإلجابة عن أسئلة الدراسة واستعراض أبرز نتائج 

تـــم  حیـــث، الدراســـة اســـتبانةلـــذا تـــم إجـــراء المعالجـــات اإلحصـــائیة للبیانـــات المتجمعـــة مـــن  ،فقراتهـــا
للحصــول علــى نتــائج الدراســة  (SPSS.22)اسـتخدام برنــامج الــرزم اإلحصــائیة للدراســات االجتماعیــة 

عــــرض نتــــائج الدراســــة المیدانیــــة ، باإلضــــافة إلــــى تم عرضــــها وتحلیلهــــا فــــي هــــذا الفصــــلالتــــي ســــی
  والمقابالت مع السكان.

   تحلیل فقرات االستبانة 2.5

لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة  ،لعینة واحدة Tاختبارتم استخدام لتحلیل فقرات االستبانة 
 Sig > 0.05 )Sigإذا كانــت ، فــأم ال 3وهــي الحیــاد " ال أدري"  االســتجابة قــد وصــلت إلــى درجــة

 األفـرادویكون فـي هـذه الحالـة متوسـط آراء  ،الفرضیة الصفریةفإنه ال یمكن رفض  )0.05أكبر من 
أما إذا كانت  ، 3وهي الحیاد " ال أدري"  حول الظاهرة موضع الدراسة ال یختلف جوهریًا عن درجة

Sig < 0.05 )Sig  فیتم رفض الفرضیة الصفریة وقبول الفرضیة البدیلـة القائلـة بـأن 0.05أقل من (
، وفــي هــذه الحالــة یمكــن  3وهــي الحیــاد " ال أدري"  درجــةعــن یختلــف جوهریــًا  األفــرادآراء وســط مت

 .3وهـي الحیـاد " ال أدري"  درجـةتحدید ما إذا كان متوسـط اإلجابـة یزیـد أو یـنقص بصـورة جوهریـة 
موجبـــة فمعنـــاه أن المتوســـط الحســـابي قیمـــة االختبـــار فـــإذا كانـــت  ،وذلـــك مـــن خـــالل قیمـــة االختبـــار

  والعكس صحیح.الحیاد " ال أدري"  لإلجابة یزید عن درجة

حصـــائیة علـــى التغذیـــة لفقـــرات االســـتبیان وتفســـیر النتـــائج اإل افـــي تحلیلهـــ ةالباحثـــ تاســـتند
الراجعــة والمقــابالت التــي أجریــت مــع الســكان وتجــربتهم خــالل عــام علــى اســتخدامهم لمســكنهم فــي 

 وام على استخدام المسكن في مخیم دیر البلح. أع 3مخیمات (البریج، المغازي، النصیرات)  و

  " المشاركة المجتمعیة تحلیل فقرات معیار " 1.2.5

درجــة لمعرفــة مــا إذا كانــت متوســط درجــة االســتجابة قــد وصــلت إلــى  Tتــم اســتخدام اختبــار 
  ).1.5النتائج موضحة في جدول ( أم ال. 3وهي الموافقة المتوسطة 
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   )1.5جدول (

  " لكل فقرة من فقرات معیار " المشاركة المجتمعیة (.Sig)قیمة االحتمال المتوسط الحسابي و

 الفقرة م
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1.  

 قام مهندس التصمیم في وكالة الغوث
باستشارة األسرة في تصمیم منزلنا وتحدید 

  ل.احتیاجاتها بشكل فعا
1.96 39.29 -3.84 *0.000 2 

2.  
على كامل  بإطالعي قام قسم التصمیم 

 1 0.021* 2.14- 48.28 2.41  المخططات قبل تنفیذها.

3.  
بناًء قام قسم التصمیم بتعدیل المخططات 

 4 0.000* 5.11- 35.71 1.79  رغبة األسرة.  على

4.  
أتیحت لنا فرصة المتابعة أثناء بناء 

 3 0.000* 5.27- 36.55 1.83  المنزل. 

5.  
أتیحت لنا فرصة المشاركة في تشطیب 

- 26.90 1.34  المنزل واختیار األلوان المحببة لعائلتي.
18.43 *0.000 5 

  0.000* 6.30- 37.10 1.86  جمیع فقرات المعیار معاً  

  .α ≥0.05 داللة  مستوىالمتوسط الحسابي دال إحصائیًا عند * 
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  :یأتي ) یمكن استخالص ما1.5من جدول (
) أي أن المتوســـط 5(الدرجـــة الكلیـــة مـــن  2.41ســـاوي ی )2رقـــم (للفقـــرة المتوســـط الحســـابي  - 

تسـاوي  )Sig(.القیمـة االحتمالیـة وأن   2.14-ختبـاراال، قیمـة %48.28 الحسـابي النسـبي
ممـا یــدل ،  α ≥0.05 لـذلك تعتبـر هـذه الفقــرة دالـة إحصـائیًا عنـد مســتوى داللـة  ،0.021

وهـي الحیـاد " ال أدري"  درجـةعـن  انخفـض ة االسـتجابة لهـذه الفقـرة قـدعلى أن متوسط درج
  من قبل أفراد العینة على هذه الفقرة.  بدرجة قلیلة وهذا یعني أن هناك موافقة ،3

أي أن المتوســــــط الحســــــابي النســــــبي  1.34ســــــاوي ی )5رقــــــم ( للفقــــــرةالمتوســــــط الحســــــابي  - 
لـذلك  ،0.000تساوي  )Sig(.تمالیة القیمة االحوأن  ،18.43-، قیمة االختبار 26.90%

ممـا یـدل علـى أن متوسـط ، α ≥0.05 تعتبـر هـذه الفقـرة دالـة إحصـائیًا عنـد مسـتوى داللـة 
وهـذا یعنـي أن  ،3وهي الحیاد " ال أدري"  درجةعن  انخفض درجة االستجابة لهذه الفقرة قد

 من قبل أفراد العینة على هذه الفقرة. بدرجة قلیلة جداً  هناك موافقة

، وأن المتوســـط الحســـابي 1.86بشـــكل عـــام یمكـــن القـــول بـــأن المتوســـط الحســـابي یســـاوي  - 
تســاوي  )Sig(.القیمــة االحتمالیــة وأن  ،6.30- %، قیمــة االختبــار37.10النســبي یســاوي 

 إحصــائیًا عنــد مســتوى داللــة  " داالً  المشــاركة المجتمعیــة"  لــذلك یعتبــر معیــار 0.000
0.05≤ α  ، ســط درجــة االســتجابة لهــذا المعیــار یختلــف جوهریــًا عــن ممــا یــدل علــى أن متو

مــن قبـــل أفـــراد  قلیلـــةوهـــذا یعنــي أن هنـــاك موافقـــة بدرجــة  3وهــي  ،درجــة الحیـــاد " ال أدري"
 العینة على فقرات هذا المعیار.

أن هنــاك موافقــة بدرجــة قلیلــة مــن قبــل أفــراد العینــة علــى  یتضــح مــن نتــائج التحلیــل الســابقة - 
ویعــــزى ذلــــك إلــــى ضــــعف المشــــاركة المجتمعیــــة فــــي عملیــــة التصــــمیم  فقــــرات هــــذا المعیــــار

والتــي لفئـة منتفعـي شـبكة أمــان االجتمـاعي (األكثـر فقـرًا) والمتابعـة والتنفیـذ للمبـاني الســكنیة 
تقوم وكالـة الغـوث بتأهیلهـا بإعـادة بنائهـا فـي نفـس مكانهـا السـابق فـي المخـیم، حیـث أكـدت 

نها قد قامت بالتوقیع علـى المخططـات وهـي تعتقـد أنـه ال الغالبیة العظمى من فئة الدراسة أ
یحــق لهــا التعــدیل فــي المخططــات و أن تغییــر التصــمیم سیســتغرق وقتــًا طــویًال وٕاجــراءات 
كثیــرة ســتقلل مــن فــرص ســكنهم فــي المنــزل الجدیــد بالســرعة المطلوبــة، وهــذا یتعــارض مــع 

یة أضـــــعفت تـــــدخلهم حـــــاجتهم الملحـــــة للســـــكن. كمـــــا أن عـــــدم فهمهـــــم للمخططـــــات الهندســـــ
ومشاركتهم في عملیـة التصـمیم وتحدیـد االحتیاجـات، كمـا أكـدت الغالبیـة العظمـى. وهـذا مـا 
یتعارض مع فكر العمارة التقلیلیة التي تركز على مبـدأ العمـارة كأسـلوب حیـاة یـومي یتطلـب 

وانـــب أیضـــًا فـــإن العمـــارة التقلیلیـــة تنظـــر إلـــى الج. فهـــم الزبـــون لتلبیـــة احتیاجاتـــه فـــي عملیـــة
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الروحیة للمبنى، والغیر مرئیة من خالل االهتمام بالناس وظـروفهم المعیشـیة، وهـو مـن أهـم 
 االعتبارات للجوهر في التصمیم في فلسفة العمارة التقلیلیة.

 تحلیل فقرات معیار " الوظیفیة في المبنى" 2.2.5

درجة الموافقة ت لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصل Tتم استخدام اختبار 
  ).2.5النتائج موضحة في جدول ( أم ال. 3وهي المتوسطة 

   )2.5جدول (

  " لكل فقرة من فقرات معیار " الوظیفیة في المبنى (.Sig)المتوسط الحسابي وقیمة االحتمال 

 الفقرة م

بي
سا

الح
ط 

وس
لمت

ا
ي  

ساب
الح

ط 
وس

لمت
ا

بي
نس

ال
بار  
الخت

ة ا
قیم

یة  
مال

الحت
ة ا

قیم
ال

)
S

ig
(. 

لترت
ا

  یب

1 
یراعي التصمیم وجود جمیع فراغات المنزل 

-المعیشة-غرف النوم (الضروریة مثل
  الحمام).- المطبخ-الضیافة

2.80 56.00 -
0.77 0.224 8 

2 

ُتستخدم فراغات المنزل حسب المخططات 
 ،المعتمدة(كأن تستخدم غرفة النوم للنوم

والمعیشة للجلوس)، ولم أقم بتغییر وظیفة 
  خرى.فراغ إلى وظیفة أ

3.37 67.33 1.69 0.051 3 

3 
لم أقم بإجراء أي تعدیالت على تصمیم 

- 52.67 2.63  المنزل من الداخل أو الخارج.
1.49 0.074 11 

4 
عدد غرف المنزل مع عدد أفراد  یتناسب
- 50.00 2.50  األسرة.

1.80 *0.042 13 

- 52.67 2.63  تتناسب وظیفة الفراغ مع مساحته. 5
1.28 0.105 11 

6 
ال أجد صعوبة في وضع قطع األثاث 
بالشكل المناسب في فراغات المنزل 

  المختلفة.  
2.33 46.67 -

2.71 *0.006 14 

7 
یوجد إمكانیة للتوسع الرأسي في حال زیادة 

 2 0.003* 2.99 72.67 3.63 عدد أفراد األسرة مستقبًال.

8 
َیسُهل فهم وظائف الفراغات الداخلیة من 

 4 0.082 1.43 66.21 3.31  قبل زوار المنزل. 
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 الفقرة م

بي
سا

الح
ط 

وس
لمت

ا
ي  
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الح
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وس

لمت
ا

بي
نس
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بار  
الخت
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یة  
مال

الحت
ة ا

قیم
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)
S
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(. 

لترت
ا

  یب

9 

ال تواجه األسرة  أي صعوبات عند 
ممارستها لألنشطة المختلفة مثل 
(االغتسال، النظافة، إعداد الطعام، تناوله، 

  استقبال الضیوف).و  ،النوم، الراحة ،تخزینه

2.69 53.79 -
1.12 0.136 9 

10 
وباإلمكان  تتوفر مرونة في تصمیم المنزل

- 52.86 2.64  راغات المنزل.تغییر بعض وظائف ف
1.63 0.058 10 

11 
یراعي التصمیم الخصوصیة البصریة وعدم 

- 57.33 2.87  كشف ما بداخل المنزل.
0.54 0.297 6 

12 
یراعي التصمیم الخصوصیة والبعد عن 

- 56.67 2.83  مصادر الضوضاء لغرف النوم.
0.74 0.233 7 

13 
 أشعر بالرضا عن تصمیم الفراغات الداخلیة

- 58.00 2.90  لمنزلي.
0.37 0.356 5 

14 
ینسجم شكل المبنى من الخارج مع المباني 

 1 0.000* 4.32 75.33 3.77  المحیطة.

- 58.42 2.92  جمیع فقرات المعیار معاً  15
0.56 0.291  

  .α ≥0.05 داللة  مستوىالمتوسط الحسابي دال إحصائیًا عند * 
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  :) یمكن استخالص ما یلي2.5من جدول (

) أي أن المتوســــط 5(الدرجــــة الكلیــــة مــــن  3.77ســــاوي ی )14رقــــم (للفقــــرة المتوســــط الحســــابي  - 
تســــاوي  )Sig(.القیمــــة االحتمالیــــة وأن  ،4.32االختبــــار  ، قیمــــة%75.33 الحســــابي النســــبي

مما یدل على أن ، α ≥0.05 لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائیًا عند مستوى داللة  ،0.000
وهـذا یعنـي أن  ،3وهـي الحیـاد " ال أدري"  درجـةعـن  زاد ستجابة لهذه الفقـرة قـدمتوسط درجة اال

 من قبل أفراد العینة على هذه الفقرة.بدرجة كبیرة  هناك موافقة

، %46.67 ي أن المتوسـط الحسـابي النسـبيأ 2.33 سـاويی) 6رقـم ( للفقـرةالمتوسط الحسابي  - 
لـذلك تعتبـر هـذه الفقـرة  ،0.006تسـاوي  )Sig(.القیمـة االحتمالیـة وأن  ،46.67االختبـار قیمة 

ممـا یـدل علـى أن متوسـط درجـة االسـتجابة لهـذه ، α ≥0.05 دالـة إحصـائیًا عنـد مسـتوى داللـة 
 بدرجـة قلیلـة وهذا یعنـي أن هنـاك موافقـة ،3وهي الحیاد " ال أدري"  درجةعن  انخفض الفقرة قد

 من قبل أفراد العینة على هذه الفقرة.

ر الوظیفیة فإنه تم تفصیل فقـرات هـذا المجـال والتعـرف علـى النسـبة الممثلـة لكـل و ألهمیة معیا
  فقرة من حیث الرفض والموافقة. 

-غـــرف النـــوم (یراعـــي التصـــمیم وجـــود جمیـــع فراغـــات المنـــزل الضـــروریة مثـــلالفقـــرة األولـــى: 
   الحمام).-المطبخ-الضیافة-المعیشة

لمســكن الضــروریة مثــل غــرف النــوم، حــول مــدى موافقــة األســر علــى وجــود جمیــع فراغــات ا
% مــن أفــراد العینــة یؤكــدون عــدم تــوفر جمیــع فراغــات المســكن 53المعیشــة، الضــیافة  یالحــظ أن 

% مــن أفــراد العینــة علــى 47الضــروریة وأهمهــا صــالة المعیشــة ویلیهــا غرفــة الضــیوف، بینمــا یؤكــد 
  دد أفرادها عن ستة أفراد.وجود جمیع فراغات المسكن الضروریة ومعظمهم من األسر التي یقل ع

) حــول تقیــیم مشــاریع إســكان األونــروا فــي خــانیونس 2010وهــذا مــا أكدتــه دراســة (لزیــدان، الــرزي، 
تــل الســلطان) أن نســبة الموافقــة مــن الســكان  -خــانیونس، إســكان رفــح -ورفــح (اإلســكان األوروبــي

ة عـدم الرضـا فـي بعـض التصمیم الداخلي  لمسـاكن األونـروا كانـت منخفضـة جـدًا، وقـد وصـلت نسـب
  % لعدم وجود غرفة الضیوف.72% لعدم وجود غرفة المعیشة و81البنود 
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(كأن تستخدم غرفة النوم للنوم  ُتستخدم فراغات المنزل حسب المخططات المعتمدةالفقرة الثانیة: 
  .ولم أقم بتغییر وظیفة فراغ إلى وظیفة أخرى )والمعیشة للجلوس

فراغـــــات المســـــكن تســـــتخدم حســـــب  ینـــــة موافقـــــون علـــــى أنمـــــن أفـــــراد الع %66تبـــــین أن 
وظائف فراغات المسكن األساسیة كالمطبخ والمرافق الصحیة  ر فيیالمخططات حیث لم یحدث تغی

وقلة الخیارات الممكنة للتغییر في وظائف فراغـات  ویعزى ذلك إلى محدودیة المساحة وعدد الغرف،
  غرفة النوم نهارًا لتكون غرفة معیشة أو ضیافة. وٕان حصل تغییر فإنه یكون في وظیفة  المسكن.
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  لم أقم بإجراء أي تعدیالت على تصمیم المنزل من الداخل أو الخارجالفقرة الثالثة: 
هــا قامــت بــإجراء تعــدیالت علــى تصــمیم حیــث إن ،% مــن العینــة تــرفض العبــارة60تبــین أن 

  . وكانت هذه التعدیالت عبارة عن: المسكن

لنوم للضیوف أو المعیشة نهارًا، فتح نوافذ إضافیة، باب على االرتداد، وفي استخدام غرفة ا
كمــال التشــطیبات: حــدة ســكنیة كاملــة. أو إبعــض المســاكن تــم إضــافة غرفــة فــي الطــابق الثــاني أو و 

مثل زیادة مساحة السیرامیك علـى جـدران المطـبخ والحمـام، اكمـال رخـام المطـبخ واألرفـف الرخامیـة، 
  ألوانه.و  ن المنزلتغییر نوع دها

أمــا بـــاقي أفــراد العینـــة فـــإنهم لــم یقومـــوا بعمــل تعـــدیالت علـــى التصــمیم ولكـــن نســبة كبیـــرة مـــنهم 
  لیس لدیهم القدرة المادیة على إجراء هذه التغییرات.و  ،یرغبون في ذلك

  

  
  

  .  مع عدد أفراد األسرة المسكنعدد غرف  یتناسبالفقرة الرابعة: 
) أن عدد 4لسابقة أن هناك موافقة بدرجة قلیلة جدًا على (الفقرة یتضح من تحلیل النتائج ا

غرف المسكن ال یتناسب مع عدد أفراد األسرة، ویعزى ذلك أن معاییر تصمیم األونروا لعدد الغرف 
غرف  ث یكون من نصیب هذه األسرة  ثالثحی ،تثبت عندما یصل عدد أفراد األسرة لستة أفراد

)، بینما بلغ 59،60ییر التصمیم المعماریة لمساكن األونروا صفحةانظر معاومطبخ وحمام فقط (
% من إجمالي أفراد العینة، من هنا  70أفراد  6عدد أفراد األسرة في عینة الدراسة األكثر من 

على فاعلیة استخدام الفراغات  یتضح مدى العجز في عدد غرف المسكن، والذي یؤثر أیضاً 
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% تعاني صعوبات في 70ن الغالبیة العظمى من عینة الدراسة ) حیث یتضح أ6وتأثیثها (الفقرة 
  وضع األثاث في غرف المسكن ویعزى ذلك إلى قلة عدد الغرف والمساحة المحدودة لها. 

 حیث إن ،إلى ضیق مساحة المسكن األصلیة إن مشكلة المساحة تعود بشكل أساس
ضًا فإن هذا العامل أثر أیضا وأی  ،2م 80% من عینة الدراسة تبلغ مساحة مسكنها أقل من 60

  غرفة المعیشة.  على عدم وجود جمیع فراغات المنزل الضروریة مثل

الوظیفیة مدى وجود عالقة بین لمعرفة  Chi-Square Tests كاي سكویر تم استخدام اختبار
زل عدد غرف المن یتناسب عالقة بین الفقرة الرابعة" تبین أن هناكو ، في المبنى وعدد أفراد األسرة

ال أجد صعوبة في وضع قطع األثاث بالشكل المناسب في " والفقرة السادسة" مع عدد أفراد األسرة
أنه كلما قل حیث  ،α ≥0.05 عند مستوى الداللة  " وبین عدد أفراد األسرةفراغات المنزل المختلفة

ح، أیضًا كلما والعكس صحی یزید عدد أفراد األسرة في المسكن فإن مستوى الرضا عن الفقرة الرابعة
  وضع األثاث بالشكل المناسب. يقل عدد أفراد األسرة  فإنه تقل درجة الصعوبة ف
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 المسكنال أجد صعوبة في وضع قطع األثاث بالشكل المناسب في فراغات  الفقرة السادسة:
  المختلفة

  
  

  سرة مستقبًال.یوجد إمكانیة للتوسع الرأسي في حال زیادة عدد أفراد األالفقرة السابعة: 

إمكانیة للتوسع الرأسي في حال زیادة %، أنه یوجد 80أكدت الغالبیة العظمى ألفراد العینة 
وهذا یعكس أن األونروا أخذت بالحسبان التوسع الرأسي وزیادة عدد  عدد أفراد األسرة مستقبًال.

االعتبار حاجات السكان  الطوابق مستقبًال، وهذا یتفق مع مبادئ العمارة التقلیلیة والتي تأخذ بعین
  یعكس نمط وأسلوب حیاتهم.  بماعند التصمیم المستقبلیة 
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% من 66یتضح أن ، داخلیة من قبل زوار المنزلَیسُهل فهم وظائف الفراغات ال الفقرة الثامنة:
  وهذا یرجع إلى بساطة التصمیم ووضوحه. د العینة یوافقون على هذه الفقرة،أفرا

  
  

 تواجه األسرة أي صعوبات عند ممارستها لألنشطة المختلفة مثل (االغتسال، الالفقرة التاسعة: 
   استقبال الضیوف).و  ،النظافة، إعداد الطعام، تناوله، تخزینه والنوم، الراحة

% من أفراد العینة یجدون صعوبة  55 حیث إن هناك موافقة بدرجة قلیلة على هذه الفقرة
زى ذلك إلى أن صغر مساحة الفراغات الداخلیة وصعوبة ویع ،عند ممارستهم لألنشطة المختلفة

التأثیث وقلة عدد الغرف لعینة الدراسة جعلها تواجه صعوبات عند استقبال الضیوف، التخزین 
خاصة أدوات المطبخ  وغیرها. بینما صعوبة توفیر الراحة عند النوم  یرجع إلى طبیعة الضوضاء 

  ي.في المخیم وقلة الخصوصیة وتزاحم المبان
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   .مسكنوباإلمكان تغییر بعض وظائف فراغات السكن تتوفر مرونة في تصمیم الم الفقرة العاشرة:

وأنه لیس  ،% من أفراد العینة یرون أنه ال تتوفر مرونة في تصمیم المنزل64تبین أن 
ر لمحدودیة المساحة وقلة الخیارات الممكنة لتغییباإلمكان تغییر بعض وظائف المنزل ویعزى ذلك 

بینما یؤكد باقي أفراد العینة إمكانیة حدوث تغییرات في حال وجود  ،وظائف فراغات المنزل
  اإلمكانات المادیة.

  
  

   یراعي التصمیم الخصوصیة البصریة وعدم كشف ما بداخل المنزل. الفقرة الحادیة عشرة:

یعـزى و  ،ال یراعي الخصوصیة البصـریة من أفراد العینة یرون أن التصمیم %54 تبین أن 
ذلــك أن المشــكلة األساســیة تعــود إلــى طبیعــة مســاكن المخــیم وقربهــا مــن بعــض وٕامكانیــة كشــف مــا 
بداخل المنزل. وكذلك بالنسبة للبعد عن مصادر الضوضاء فـإن المشـكلة األساسـیة فـي بیئـة المخـیم 

  واكتظاظ المباني ولیس مشكلة على  مستوى تصمیم مسكن األونروا.  
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   أشعر بالرضا عن تصمیم الفراغات الداخلیة لمنزلي. عشر:الفقرة الثالثة 

مستوى الرضا عن تصمیم الفراغات الداخلیة یوضح أن ما یقارب  نصف أفراد العینة كانوا 
وجود بعض المشاكل القلیلة التي كانوا مع مالحظة  ،راضین عن مسكنهم مقارنة بالوضع السابق

حیث ال یعانون من ازدحام في عدد قلیًال  هادد أفرادوظهر ذلك في العائالت التي عیعانون منها 
األفراد في المسكن أو مشاكل في ممارسة أنشطتهم الیومیة. بینما النسبة األكبر من أفراد العینة وهم 

ن عن تصمیم الفراغات الداخلیة بسبب دد األفراد الكبیر فإنهم غیر راضیفي الغالب األسر ذات ع
ووجود مشاكل في ممارسة أنشطتهم الیومیة  ،سبة لعدد أفراد األسرةاالزدحام وضیق المساحة بالن

  استقبال الضیوف، مكان الجلوس العائلة والتخزین.

  

  
  

   ینسجم شكل المبنى من الخارج مع المباني المحیطة.الفقرة الرابعة عشر: 
% من أفراد العینة أن شكل المبنى من الخارج ینسجم مع المباني المحیطة، أي 87یرى 

هناك موافقة بدرجة كبیرة على هذه الفقرة. ویعزى ذلك لتشطیبه الجید وارتفاعه المتناسق مع أن 
عن التصمیم  اً كبیر  نتائج الفقرة األخیرة أن هناك رضىً مباني المنطقة المحیطة. وهو ما أكدته 

تقییم  ) حول2010الخارجي للمسكن وتوزیع الفتحات فیه. وهذا ما أكدته دراسة (لزیدان، الرزي، 
مشاریع إسكان األونروا في خانیونس ورفح (اإلسكان األوروبي خانیونس، إسكان رفح تل السلطان) 

%، وهو یشبه 71.87أن نسبة الموافقة من السكان حول الشكل الخارجي لمساكن األونروا بلغت 
ق في تصمیمه الشكل الخارجي لمساكن منتفعي شبكة األمان االجتماعي في المخیمات. ویتواف

بساطة في التصمیم الخارجي، تصمیم مساكن األونروا مع مساكن العمارة التقلیلیة من حیث ال
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وصراحة الشكل التكعیبي دون أي عناصر بناء ملتصقة بالواجهة، وكذلك استخدام اللون األبیض 
  في الطالء الخارجي.

  

  
 

  عدد الطوابقو  العالقة بین الوظیفیة في المبنى وعدد أفراد األسرة §

مـــدى وجـــود عالقـــة بـــین لمعرفـــة  Chi-Square Tests كـــاي ســـكویر اســـتخدام اختبـــار تـــم
  ).3.5النتائج موضحة في جدول ( .عدد الطوابقو  الوظیفیة في المبنى وعدد أفراد األسرة

   )3.5جدول (
   عدد الطوابقو وعدد أفراد األسرة الوظیفیة في المبنىالعالقة بین 

 الوظیفیة في المبنىفقرات  م

 عدد الطوابق  فراد األسرةعدد أ

قیمة 
  االختبار

القیمة 
االحتمالیة 

)Sig(. 

قیمة 
  االختبار

القیمة 
االحتمالیة 

)Sig(. 

1 
یراعي التصمیم وجود جمیع فراغات المنزل 

- المعیشة-النوم غرف( الضروریة مثل
  الحمام).- المطبخ-الضیافة

7.447 0.591 3.520 0.741 

2 

لمخططات ُتستخدم فراغات المنزل حسب ا
 ،(كأن تستخدم غرفة النوم للنوم المعتمدة

والمعیشة للجلوس)، ولم أقم بتغییر وظیفة 
  فراغ إلى وظیفة أخرى.

8.291 0.505 3.315 0.768 

3 
لم أقم بإجراء أي تعدیالت على تصمیم 

 0.898 2.220 0.451 8.853  المنزل من الداخل أو الخارج.
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 الوظیفیة في المبنىفقرات  م

 عدد الطوابق  فراد األسرةعدد أ

قیمة 
  االختبار

القیمة 
االحتمالیة 

)Sig(. 

قیمة 
  االختبار

القیمة 
االحتمالیة 

)Sig(. 

4 
اد عدد غرف المنزل مع عدد أفر  یتناسب
 0.762 3.367 0.012* 21.111  األسرة.

 0.728 3.616 0.206 12.130  تتناسب وظیفة الفراغ مع مساحته. 5

6 
ال أجد صعوبة في وضع قطع األثاث 
بالشكل المناسب في فراغات المنزل 

  المختلفة.  
20.779 *0.014 7.675 0.263 

7 
یوجد إمكانیة للتوسع الرأسي أو األفقي في 

 0.703 3.808 0.850 4.821 أفراد األسرة مستقبًال. حال زیادة عدد

8 
َیسُهل فهم وظائف الفراغات الداخلیة من 

 0.685 3.941 0.658 6.802  قبل زوار المنزل. 

9 

ال تواجه األسرة  أي صعوبات عند 
ممارستها لألنشطة المختلفة مثل (االغتسال، 
 ،النظافة، إعداد الطعام، تناوله، تخزینه

  استقبال الضیوف).و  حةالنوم، الرا

12.391 0.192 2.399 0.880 

10 
وباإلمكان  تتوفر مرونة في تصمیم المنزل

 0.593 4.624 0.908 4.050  تغییر بعض وظائف فراغات المنزل.

11 
یراعي التصمیم الخصوصیة البصریة وعدم 

 0.332 6.886 0.845 4.878  كشف ما بداخل المنزل.

12 
البعد عن یراعي التصمیم الخصوصیة و 

 0.040* 11.267 0.601 7.347  مصادر الضوضاء لغرف النوم.

13 
أشعر بالرضا عن تصمیم الفراغات الداخلیة 

 0.646 4.226 0.801 5.365  لمنزلي.

14 
ینسجم شكل المبنى من الخارج مع المباني 

 0.033* 11.857 0.917 3.913  المحیطة.

  .α ≥0.05 إحصائیًا عند مستوى داللة  هدال * العالقة

عدد غرف المنـزل مـع عـدد أفـراد  یتناسب ) وجود عالقة بین الفقرة الرابعة"3.5جدول (یبین 
ال أجد صعوبة في وضع قطع األثاث بالشكل المناسب في فراغات المنـزل " والفقرة السادسة" األسرة
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الوظیفیـة فـي ، بینمـا بـاقي فقـرات  α ≥0.05 عنـد مسـتوى الداللـة  " وبین عـدد أفـراد األسـرةالمختلفة
تـم التطـرق إلیـه فـي الفقـرة الرابعـة مـن ( عـدد أفـراد األسـرةتبین عـدم وجـود عالقـة بیـنهم وبـین  المبنى

  الوظیفیة)

یراعــي التصــمیم الخصوصــیة والبعــد عــن  وجــود عالقــة بــین الفقــرة الثانیــة عشــر" وقــد تبــین أیضــاً 
لمبنـى مـن الخـارج مـع المبـاني ینسـجم شـكل ا" والفقرة الرابعة عشر"  مصادر الضوضاء لغرف النوم

الوظیفیـــة فـــي ، بینمـــا بـــاقي فقـــرات α ≥0.05عنـــد مســـتوى الداللـــة  " وبـــین عـــدد الطوابـــق المحیطـــة
 ممــــا یعنــــي أن الخصوصــــیة تــــزداد، عــــدد الطوابــــقتبــــین عــــدم وجــــود عالقــــة بیــــنهم وبــــین  المبنــــى

  الضوضاء تقل في المساكن  ذات الطابقین.و 

 ھویة في المسكن "تحلیل فقرات معیار " الت 3.2.5

درجــة  قــد وصــلت إلــىلمعرفــة مــا إذا كانــت متوســط درجــة االســتجابة  Tتــم اســتخدام اختبــار 
  ).4.5النتائج موضحة في جدول ( .3وهي الموافقة المتوسطة 

   )4.5جدول (

  " التھویة في المسكن لكل فقرة من فقرات معیار " (.Sig)المتوسط الحسابي وقیمة االحتمال 

 الفقرة م
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1. 
مساحة النوافذ كافیة إلدخال الهواء 

 1 0.018* 2.19 70.34 3.52  الطبیعي لداخل المنزل.

2. 
عدد النوافذ یسمح بدخول الهواء و  موقع

 2 0.259 0.66 63.33 3.17  ویجدده یومیًا.

3. 

یة في منزلي على إزالة یة الطبیعتساعد التهو 
مرغوب بها (مثل الروائح الغیر الروائح 

  الصادرة عن الطبخ وعن دورات المیاه).
3.03 60.69 0.13 0.450 3 

4. 
یمكن االستغناء عن المروحة داخل 

 4 0.000* 6.84- 34.67 1.73  فراغات منزلي في فصل الصیف.

  0.186 0.91- 56.94 2.85  جمیع فقرات المعیار معاً  

  .α ≥0.05 داللة  مستوىالمتوسط الحسابي دال إحصائیًا عند * 
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  ) یمكن استخالص ما یلي:4.5من جدول (

) أي أن المتوسـط الحسـابي 5(الدرجة الكلیـة مـن  3.52ساوي ی )1رقم (للفقرة المتوسط الحسابي  -
لـــذلك  ،0.018اوي تســـ )Sig(.القیمـــة االحتمالیـــة وأن  ،2.19 ، قیمـــة االختبـــار%70.34 النســـبي

ممــا یــدل علــى أن متوســط درجــة ، α ≥0.05 تعتبــر هــذه الفقــرة دالــة إحصــائیًا عنــد مســتوى داللــة 
بدرجـة  وهذا یعني أن هناك موافقة ،3وهي الحیاد " ال أدري"  درجةعن  زاد االستجابة لهذه الفقرة قد

  من قبل أفراد العینة على هذه الفقرة.كبیرة 

، %34.67أي أن المتوسـط الحسـابي النسـبي  1.73 سـاويی )4رقـم (رة للفقـالمتوسـط الحسـابي  -
لـذلك تعتبـر هـذه الفقـرة دالـة  ،0.000تسـاوي  )Sig(.القیمـة االحتمالیـة وأن  ،6.84- قیمة االختبـار

 ممـا یـدل علـى أن متوسـط درجـة االسـتجابة لهـذه الفقـرة قـد، α ≥0.05 إحصائیًا عنـد مسـتوى داللـة 
مـن قبـل أفـراد  بدرجة قلیلة وهذا یعني أن هناك موافقة ،3وهي " ال أدري" الحیاد  درجةعن  انخفض

  العینة على هذه الفقرة.

یتضح من تحلیل النتائج أن هناك رضا بدرجة كبیرة عن تصمیم النوافذ حیث تسمح بدخول 
ل المیدانیـة لهـذه المسـاكن فـإن عوامـ اوزیارتهـ ةولكن حسب مالحظة الباحثـ ،الهواء الطبیعي للمسكن

أخرى قد تساهم في تقلیل مستوى الرضا عن التهویة في الفقرات األخرى الثانیة والثالثة وهـي عالقـة 
تــي تعمــل علــى قــد یقلــل مــن تیــارات الهــواء الاألمــر الــذي  ؛المبــاني ببعضــها وتالصــقها فــي المخــیم

ي فصـل مرغوب بها في المسكن. كما أن عدم االستغناء عن المروحة فالغیر التخلص من الروائح 
  الصیف یرجع أیضًا إلى عوامل أخرى غیر التهویة الجیدة وهي الراحة الحراریة في المسكن.  
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 االرتیاح قییملت )Saleh and Jadi,2012( واتفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة

ث بالحاسـوب، حیـ والمحاكـاة االسـتبیانات فلسـطین باسـتخدام في الالجئین مخیمات مساكن في الحراري
% 81أكدت الدراسـة أن مسـاكن الحـاالت االجتماعیـة التـي قامـت األونـروا بإنشـائها حـارة صـیفًا وأن 

  من شاغلي هذه المساكن یستخدمون المرواح الكهربائیة.

 " اإلضاءة واأللوان في المسكن تحلیل فقرات معیار " 4.2.5

درجــة  د وصــلت إلــىقــلمعرفــة مــا إذا كانــت متوســط درجــة االســتجابة  Tتــم اســتخدام اختبــار 
  ).5.5النتائج موضحة في جدول ( أم ال. 3 وهيالموافقة المتوسطة 

   )5.5جدول (

  اإلضاءة  "لكل فقرة من فقرات معیار  (.Sig)المتوسط الحسابي وقیمة االحتمال 
  " واأللوان في المسكن
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اإلضاءة الطبیعیة كافیة ویمكن االستغناء عن .1
 1 0.012* 2.38 72.00 3.60  اإلضاءة الصناعیة نهارًا في جمیع الفراغات.

اإلضاءة الصناعیة المستخدمة موزعة بشكل .2
  كافیة.و  جید

3.57 71.33 2.60 *0.007 2 

األلوان المستخدمة في تشطیب صالة .3
  ا رحابة واتساعًا.المعیشة تعطیه

3.00 60.00 0.00 0.500 4 

 األلوان المستخدمة في تشطیب غرف النوم.4
- 59.33 2.97  تحقق الهدوء والراحة.

0.14 0.443 5 

 3 0.442 0.15 60.67 3.03  مناسبة. األلوان المستخدمة في تشطیب المطبخ.5

األلوان المستخدمة في التشطیب الداخلي .6
- 56.67 2.83  النفسیة. تزید من الشعور بالراحة

0.66 0.259 6 

  0.314 1.03 63.42 3.17  جمیع فقرات المعیار معاً  

  .α ≥0.05 داللة  مستوىالمتوسط الحسابي دال إحصائیًا عند * 
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  ) یمكن استخالص ما یلي:5.5من جدول (

الحسـابي ) أي أن المتوسـط 5(الدرجة الكلیـة مـن  3.60ساوي ی )1رقم (للفقرة المتوسط الحسابي  -
لــــذلك ، 0.012تســــاوي  )Sig(.القیمــــة االحتمالیــــة وأن  2.38 ، قیمــــة االختبــــار%72.00 النســــبي

ممــا یــدل علــى أن متوســط درجــة ، α ≥0.05 تعتبــر هــذه الفقــرة دالــة إحصــائیًا عنــد مســتوى داللــة 
بدرجـة  قةوهذا یعني أن هناك مواف ،3وهي الحیاد " ال أدري"  درجةعن  زاد االستجابة لهذه الفقرة قد

  من قبل أفراد العینة على هذه الفقرة.كبیرة 

، %56.67أي أن المتوسـط الحسـابي النسـبي  2.83 سـاويی )6رقـم (للفقـرة المتوسـط الحسـابي  -
لـذلك تعتبـر هـذه الفقـرة دالـة  ،0.259تسـاوي  )Sig(.القیمـة االحتمالیـة وأن  ،0.66- قیمة االختبـار

ال ممـا یـدل علـى أن متوسـط درجـة االسـتجابة لهـذه الفقـرة  ،α ≥0.05 إحصـائیًا عنـد مسـتوى داللـة 
  .3وهي درجة الحیاد " ال أدري"  عن یختلف جوهریا

، وأن المتوســط الحســابي النســبي 3.17 بشــكل عــام یمكــن القــول بــأن المتوســط الحســابي یســاوي -
ذلك لـــ ،0.314تســـاوي  )Sig(.القیمـــة االحتمالیـــة وأن  ،1.03 %، قیمـــة االختبـــار63.42یســـاوي 

 عنـد مسـتوى داللـة  إحصـائیاً  دالغیـر " اسـتخدام اإلضـاءة واأللـوان فـي المسـكن  "یعتبـر معیـار 
0.05≤ α ،درجــة  عــن ال یختلــف جوهریــاالمعیــار  ممــا یــدل علــى أن متوســط درجــة االســتجابة لهــذا

  . 3وهي الحیاد " ال أدري" 

  

تــم تصــمیمها كبیــرة،  ممــا ســبق یتضــح أن درجــة الموافقــة علــى اإلضــاءة فــي المســاكن التــي
أن مساحة النوافذ جیدة وتتناسب مع مساحة الفراغـات الداخلیـة حیـث یمكـن ذلك إلى  الباحثةوتعزو 
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وذلـــك یتوافـــق مـــع مبـــادئ العمـــارة التقلیلیـــة التـــي تلعـــب  غناء عـــن اإلضـــاءة الصـــناعیة نهـــارًا،االســـت
  فاء الحیویة علیها.همًا في مساهمتها في التأكید على الفراغ وٕاضماإلضاءة فیها دورًا 

یتضــــح مــــن النتیجــــة العامــــة للفقــــرات أن هنــــاك موافقــــة بدرجــــة متوســــطة علــــى أن األلــــوان 
قــد و  واللــون المســتخدم هــو األبــیض، المســتخدمة تزیــد مــن مســتوى الرضــا والشــعور بالراحــة النفســیة،

یختفـي عنـد اللـون المسـتخدم هـو األبـیض و  حیـث إن ،یرجع ذلك لتأثیر جودة الدهان في تقییم اللون
زیـد مـن بینما یرى النصف اآلخر من أفراد العینة أن اللون األبیض یحقق الهدوء والراحة وی ،تنظیفه

  الراحة النفسیة.

تدعو العمارة التقلیلیة إلى الزهد في األلوان واسـتخدام لـون واحـد هـو األبـیض أو درجـات األلـوان 
نـــوان للنقـــاء والبســـاطة، ولكـــن الغالبیـــة المحایـــدة ممـــا یعطـــي اتســـاع فـــي الفراغـــات الداخلیـــة وهـــو ع

العظمـى مـن أفـراد العینـة التـي قامـت بتغییــر اللـون بسـبب جودتـه المنخفضـة قامـت باسـتخدام بعــض 
  التأثیرات اللونیة في الدهان وهو ما یعكس ثقافة الجمال لدیهم.     

  تحلیل فقرات معیار " مواد التشطیب المستخدمة في المسكن " 5.2.5

درجــة لمعرفــة مــا إذا كانــت متوســط درجــة االســتجابة قــد وصــلت إلــى  Tاختبــار  تــم اســتخدام
  ).6.5النتائج موضحة في جدول ( أم ال. 3وهي الموافقة المتوسطة 

   )6.5جدول (

مواد التشطیب  "لكل فقرة من فقرات معیار  (.Sig)المتوسط الحسابي وقیمة االحتمال 
  " المستخدمة في المسكن
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1. 

ال یحتاج المنزل إلى قدر كبیر من الصیانة 
بسبب قوة مواد البناء والتشطیبات 

  المستخدمة في المنزل.
2.28 45.52 -

2.76 *0.005 5 

2. 
نوع الدهان المستخدم داخل المنزل ذو جودة 

- 39.31 1.97  ة طویلة.ویدوم لفتر  عالیة
4.40 *0.000 7 

3. 
البالط المستخدم في األرضیات ذو جودة 

 4 0.384 0.30 61.38 3.07  عالیة ومالئم لوظائف الفراغات الداخلیة. 

4. 
األبواب المستخدمة في التشطیبات الداخلیة 

- 37.24 1.86  ذات جودة عالیة وتدوم طویًال. 
4.52 *0.000 8 
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5. 
ي التشطیبات الداخلیة النوافذ المستخدمة ف

 3 0.116 1.22 66.43 3.32  ذات جودة عالیة وتدوم طویًال.

6. 

األدوات الصحیة المستخدمة في و  التركیبات
الحمام ذات جودة عالیة وتدوم و  المطبخ
  طویًال.

2.03 40.69 -
4.01 *0.000 6 

7. 
مادة التشطیب الخارجي ذات جودة عالیة 

 2 0.014* 2.32 69.66 3.48  وتدوم لفترات طویلة.

8. 
تعكس مظهرًا و  التشطیبات الخارجیة بسیطة

 1 0.000* 5.67 78.62 3.93  جمالیا.

- 54.74 2.74  جمیع فقرات المعیار معاً  
1.71 *0.049  

  .α ≥0.05 داللة  مستوىالمتوسط الحسابي دال إحصائیًا عند * 

  

  ) یمكن استخالص ما یلي:6.5من جدول (

) أي أن المتوسـط الحسـابي 5(الدرجة الكلیـة مـن  3.93ساوي ی) 8رقم (للفقرة المتوسط الحسابي  -
لـــذلك ، 0.000تســـاوي  )Sig(.القیمـــة االحتمالیــة وأن 5.67  ، قیمـــة االختبــار%78.62 النســبي

ممــا یــدل علــى أن متوســط درجــة ،  α ≥0.05 تعتبــر هــذه الفقــرة دالــة إحصــائیًا عنــد مســتوى داللــة 
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وهذا یعني أن هناك موافقة بدرجـة  ،3وهي درجة الحیاد " ال أدري" عن االستجابة لهذه الفقرة قد زاد 
  كبیرة من قبل أفراد العینة على هذه الفقرة.

، %37.24أي أن المتوســط الحســابي النســبي  1.86ســاوي ی )5رقــم ( للفقــرةالمتوســط الحســابي  -
عتبـر هـذه الفقـرة دالـة لـذلك ت،  0.000 تسـاوي )Sig(.القیمـة االحتمالیـة وأن  4.52-قیمـة االختبـار 

مما یـدل علـى أن متوسـط درجـة االسـتجابة لهـذه الفقـرة قـد ،  α ≥0.05 إحصائیًا عند مستوى داللة 
مــن قبــل أفــراد  بدرجــة قلیلــة موافقــة وهــذا یعنــي أن هنــاك ،3وهــي درجــة الحیــاد " ال أدري"  عــن  زاد

  العینة على هذه الفقرة.

، وأن المتوســط الحســابي النســبي 2.74 ســابي یســاويبشــكل عــام یمكــن القــول بــأن المتوســط الح -
لذلك یعتبر ، 0.049 )تساويSig(.القیمة االحتمالیة وأن  1.71-%، قیمة االختبار54.74یساوي 
،  α ≥0.05 " دال إحصـائیًا عنـد مسـتوى داللـة  مـواد التشـطیب المسـتخدمة فـي المسـكن "معیار 

درجـة الحیـاد " ال أدري" عیار یختلف جوهریـًا عـن مما یدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذا الم
  .من قبل أفراد العینة على فقرات هذا المعیار قلیلةوهذا یعني أن هناك موافقة بدرجة  ،3وهي 

یتضح من نتائج تحلیل الفقرات السابقة أن درجة الموافقة على التشطیبات في المسكن قلیلة 
نه بعد شغل المبنى لمدة عام لمعظم مساكن العینة ویعزى ذلك إلى أن جودة التشطیبات منخفضة وأ

إضـافة إلــى  ،فـإن المسـكن یحتـاج إلــى صـیانة فـي الكثیـر مــن مرافقـه (انظـر تحلیـل مشــاكل المسـكن)
قلة جودة بعض التشطیبات المستخدمة كالدهان، األبواب ضعیفة وقابلة للكسر، اإلضاءة الصناعیة 

ة المســتخدمة تعرضــت للصــدأ والتلــف فــي أقــل مــن ذات جــودة منخفضــة، كمــا أن التركیبــات الصــحی
وهـذا مـا یتعـارض مـع مبـادئ  ،عام، ضعف جودة التشطیبات یزیـد مـن كلفـة صـیانة وتشـغیل المبنـى

العمارة التقلیلیة التي تتسم ببساطة التشطیبات في الشكل، اللون، الملمس ولكنها تستخدم التشطیبات 
  ذات الجودة العالیة والتي تدوم طویًال.

) حـــول تقیـــیم مشـــاریع إســـكان 2010تفـــق هـــذه النتـــائج مـــع نتـــائج لدراســـة (لزیـــدان، الـــرزي، وت
األونـــروا فـــي خـــانیونس ورفـــح (اإلســـكان األوروبـــي خـــانیونس، إســـكان رفـــح تـــل الســـلطان) أن نســـبة 

% ونســـبة عـــدم الرضـــا عـــن بعـــض البنـــود قـــد بلغـــت 42الموافقـــة علـــى المواصـــفات الفنیـــة قـــد بلغـــت 
  % على المغاسل.51% على الدهانات المقشرة، 59ألبواب المفككة، % على ا67كالتالي 
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   " الرضا تحلیل فقرات معیار " مستوى 6.2.5

درجــة لمعرفــة مــا إذا كانــت متوســط درجــة االســتجابة قــد وصــلت إلــى  Tتــم اســتخدام اختبــار 
  ).7.5النتائج موضحة في جدول ( أم ال. 3وهي الموافقة المتوسطة 

   )7.5( جدول

  " مستوى الرضا "لكل فقرة من فقرات معیار  (.Sig)وسط الحسابي وقیمة االحتمال المت
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1. 
أشعر بالرضا عن التصمیم الخارجي 

  لمنزلي وتوزیع الفتحات به
3.93 78.67 4.73 *0.000 1 

 6 0.000* 6.30- 37.10 1.86  مشاركة المجتمعیةال .2

3. 
أشعر بالرضا عن تصمیم الفراغات 

 3 0.356 0.37- 58.00 2.90  الداخلیة لمنزلي.

4. 
أشعر بالرضا عن تهویة الفراغات 

 2 0.155 1.03 65.33 3.27  الداخلیة بمنزلي.

5. 
أشعر بالرضا عن اإلضاءة  في 

  منزلي.
3.77 75.33 3.91 *0.000 1 

6. 
ر بالرضا عن األلوان المستخدمة  أشع

  في منزلي.
2.90 58.00 -0.39 0.349 3 

7. 
 عن بالرضا أشعر عام بشكل

 منزلي. في المستخدمة التشطیبات
2.41 48.28 -2.39 *0.012 5 

  0.224 0.77- 57.03 2.85  جمیع فقرات المعیار معاً  

  .α ≥0.05 داللة  مستوىالمتوسط الحسابي دال إحصائیًا عند * 
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  ) یمكن استخالص ما یلي:7.5من جدول (

) أي أن المتوسـط الحسـابي 5(الدرجة الكلیـة مـن  3.77ساوي ی) 4رقم (للفقرة المتوسط الحسابي  -
لـــذلك ، 0.000تســـاوي  )Sig(.القیمـــة االحتمالیــة وأن 3.91  ، قیمـــة االختبــار%75.33 النســبي

ممــا یــدل علــى أن متوســط درجــة ،  α ≥0.05 تعتبــر هــذه الفقــرة دالــة إحصــائیًا عنــد مســتوى داللــة 
وهذا یعني أن هناك موافقة بدرجـة  ،3وهي  درجة الحیاد " ال أدري"االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن 

  كبیرة من قبل أفراد العینة على هذه الفقرة.

، %37.10أي أن المتوســط الحســابي النســبي  1.86ســاوي ی )1رقــم ( للفقــرةالمتوســط الحســابي  -
لـذلك تعتبـر هـذه الفقـرة دالـة ،  0.000 تسـاوي )Sig(.القیمـة االحتمالیـة وأن  6.30-ختبـار قیمـة اال

مما یـدل علـى أن متوسـط درجـة االسـتجابة لهـذه الفقـرة قـد ،  α ≥0.05 إحصائیًا عند مستوى داللة 
د مــن قبــل أفــرا بدرجــة قلیلــة موافقــة وهــذا یعنــي أن هنــاك،  3وهــي  "درجــة الحیــاد " ال أدريعــن  زاد

  العینة على هذه الفقرة.
بشـــكل عـــام فـــإن مســـتوى الرضـــا العـــام عـــن معـــاییر الرضـــا األساســـیة فـــي االســـتبیان وهـــي 

قلیلـــة وخاصــــة فـــي بنــــد  والتشــــطیباتالمشـــاركة المجتمعیـــة، الوظیفیــــة، التهویـــة، االضــــاءة، األلـــوان 
هنــــاك رضــــا عــــن بینمــــا تظهــــر النتــــائج أن  ،األلــــوانو  المشــــاركة المجتمعیــــة، التشــــطیبات، الوظیفیــــة

) المتوســط 1.5اإلضــاءة ثــم التهویــة فــي مســاكن منتفعــي شــبكة األمــان االجتمــاعي، ویبــین الشــكل (
   الرضا في المعاییر الستة. النسبي لمستویات

  
  ) اإلضاءة عن األلوان الستة (تم فصلالمتوسط الحسابي النسبي لمعاییر الرضا  )1.5شكل (

 ن األونروا، الباحثمساك عن

 عدم الرضا الرضا

%37.1 58% %48.2 65.33%  75.33% 58% 
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  فرضیات الدراسةاختبار  3.5

حتـــى  الفرضـــیة األولـــى( اختبـــار الفرضـــیات حـــول العالقـــة بـــین متغیـــرین مـــن متغیـــرات الدراســـة
  الخامسة)

  .بین متغیرین من متغیرات الدراسة ال توجد عالقة ذات داللة إحصائیة :الفرضیة الصفریة

  .ئیة بین متغیرین من متغیرات الدراسةتوجد عالقة ذات داللة إحصا :الفرضیة البدیلة

الفرضـیة فإنـه ال یمكـن رفـض  α ≥0.05أكبر من مستوى الداللـة  Sig.(P-value)إذا كانت 
الصــفریة وبالتــالي ال توجــد عالقــة ذات داللــة إحصــائیة بــین متغیــرین مــن متغیــرات الدراســة، أمــا إذا 

رفــض الفرضــیة الصــفریة وقبــول  فیــتم α ≥0.05 أقــل مــن مســتوى الداللــة  Sig.(P-value)كانــت 
  .توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین متغیرین من متغیرات الدراسةالفرضیة البدیلة القائلة بأنه 

  

المشــاركة بــین  α≥ 0.05 توجــد عالقــة ذات داللــة إحصــائیة عنــد مســتوى : األولــىالفرضــیة 
 .المجتمعیة ومستوى رضا سكان المخیمات عن مساكنهم

) .Sig، وأن القیمـــــة االحتمالیـــــة (0.251یســـــاوي  ) أن معامـــــل االرتبـــــاط8.5یبـــــین جـــــدول (
یـدل علـى عـدم وجـود عالقـة ذات وهـذا  ،α ≥0.05 الداللـة  مسـتوىمـن  كبـروهـي أ 0.095تساوي 

   داللة إحصائیة بین المشاركة المجتمعیة ومستوى رضا سكان المخیمات عن مساكنهم.

   )8.5جدول (
  رضا سكان المخیمات عن مساكنھم ىالمجتمعیة ومستو المشاركةبین معامل االرتباط 

  الفرضیة
معامل 
  بیرسون
  لالرتباط

القیمة 
 (.Sig)االحتمالیة

بین  α≥ 0.05 توجد عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى 
 0.095 0.251  المشاركة المجتمعیة ومستور رضا سكان المخیمات عن مساكنهم.
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الوظیفیـة فـي بـین  α≥ 0.05 ت داللـة إحصـائیة عنـد مسـتوى توجد عالقة ذا:  الثانیةالفرضیة 
 المبنى ومستوى رضا سكان المخیمات عن مساكنهم.

) تسـاوي .Sigالقیمة االحتمالیة (، وأن 612.) أن معامل االرتباط یساوي 9.5جدول (یبین 
ة وهذا یدل على وجود عالقة ذات داللة إحصـائی، α ≥0.05وهي أقل من مستوى الداللة  0.000

أي أنـــه كلمـــا تحققـــت  .الوظیفیـــة فـــي المبنـــى ومســـتوى رضـــا ســـكان المخیمـــات عـــن مســـاكنهمبـــین 
  الوظیفیة في المسكن فإن مستوى الرضا یزداد.

   )9.5جدول (
  رضا سكان المخیمات عن مساكنھم ىومستو الوظیفیة في المبنىبین معامل االرتباط 

  الفرضیة
معامل 
  بیرسون
  لالرتباط

القیمة 
 (.Sig)االحتمالیة

بین  α≥ 0.05 توجد عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى 
 0.000* 612.  رضا سكان المخیمات عن مساكنهم. ىومستو  الوظیفیة في المبنى

  .α ≥0.05  داللة ىاالرتباط دال إحصائیًا عند مستو         *

  

لتهویــة فــي ابــین  α≥ 0.05 توجــد عالقــة ذات داللـة إحصــائیة عنــد مســتوى : الثالثــةالفرضـیة 
 .المسكن ومستوى رضا سكان المخیمات عن مساكنهم

) .Sigالقیمــــة االحتمالیــــة (، وأن 794.) أن معامــــل االرتبــــاط یســــاوي 10.5جــــدول (یبــــین 
وهـذا یـدل علـى وجـود عالقـة ذات داللـة  α ≥0.05 وهـي أقـل مـن مسـتوى الداللـة  0.000تسـاوي 

أي أنه كلمـا زادت  .المخیمات عن مساكنهمالتهویة في المسكن ومستوى رضا سكان بین إحصائیة 
  درجة التهویة في المسكن فإن مستوى رضا السكان یزداد.

  ) 10.5جدول (
  رضا سكان المخیمات عن مساكنھم ىومستو التھویة في المسكنبین معامل االرتباط 

  معامل بیرسون  الفرضیة
  لالرتباط

القیمة 
 (.Sig)االحتمالیة

بین  α≥ 0.05 یة عند مستوى توجد عالقة ذات داللة إحصائ
 0.000* 794.  رضا سكان المخیمات عن مساكنهم. ىومستو  التهویة في المسكن

  .α ≥0.05  داللة ىاالرتباط دال إحصائیًا عند مستو         *
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ــد مســتوى : الرابعــةالفرضــیة  ــة إحصــائیة عن ــین  α≥ 0.05 توجــد عالقــة ذات دالل  اإلضــاءةب
 .ا سكان المخیمات عن مساكنهماأللوان في المسكن ومستوى رضو 

) .Sigالقیمــــة االحتمالیــــة (، وأن 766.) أن معامــــل االرتبــــاط یســــاوي 11.5جــــدول (یبــــین 
وهـذا یـدل علـى وجـود عالقـة ذات داللـة  ،α ≥0.05 وهي أقل من مسـتوى الداللـة  0.000تساوي 

أي أنـه  ،نهمفي المسكن ومستوى رضا سـكان المخیمـات عـن مسـاك األلوانو  اإلضاءةبین إحصائیة 
كلمـــا تـــوفرت اإلضـــاءة المناســـبة واأللـــوان المریحـــة المناســـبة فـــإن مســـتوى رضـــا ســـكان المخـــیم مـــن 

  منتفعي شبكة األمان یزداد.
  ) 11.5جدول (

  رضا سكان المخیمات عن مساكنھم ىومستو األلوان في المسكنو اإلضاءةبین معامل االرتباط 

  معامل بیرسون  الفرضیة
  لالرتباط

القیمة 
 (.Sig)حتمالیةاال

 اإلضاءةبین  α≥ 0.05 توجد عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى 
 0.000* 766.  في المسكن ومستوى رضا سكان المخیمات عن مساكنهم. األلوانو 

  .α ≥0.05  داللة ىاالرتباط دال إحصائیًا عند مستو         *
مواد التشطیب بین  α≥ 0.05  توجد عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى: الخامسةالفرضیة 

 .المستخدمة في المسكن ومستوى رضا سكان المخیمات عن مساكنهم

) تساوي .Sigالقیمة االحتمالیة (، وأن 379.یساوي  ) أن معامل االرتباط12.5جدول (یبین 
بین وهذا یدل على وجود عالقة ذات داللة إحصائیة  α ≥0.05 الداللة  مستوىوهي أقل من  0.021

أي أنـه كلمـا ، رضـا سـكان المخیمـات عـن مسـاكنهم ىومستو  في المسكن التشطیب المستخدمة مواد
   زادت جودة التشطیبات في المسكن فإن مستوى رضا السكان یزداد عن مسكنهم.

  ) 12.5جدول (
  رضا سكان المخیمات ىومستو مواد التشطیب المستخدمة في المسكنبین معامل االرتباط 

  عن مساكنھم 

  معامل بیرسون  الفرضیة
  لالرتباط

القیمة 
 (.Sig)االحتمالیة

مواد بین  α≥ 0.05 توجد عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى 
التشطیب المستخدمة في المسكن ومستوى رضا سكان المخیمات عن 

  مساكنهم.
.379 *0.021 

  .α ≥0.05  داللة ىاالرتباط دال إحصائیًا عند مستو * 
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  فرضیات الدراسة )2.5شكل (

  

بـین متوسـطات  α≥ 0.05 فـروق ذات داللـة إحصـائیة عنـد مسـتوى  توجـد: السادسـةالفرضـیة 
 لخصـائص المسـكنتعزى  مستوى رضا سكان المخیمات عن مساكنهمالمبحوثین حول  اتاستجاب

 ).مساحة المسكن، عدد غرف المسكن، عدد أفراد األسرة، عدد الطوابق(

" لمعرفـــة مـــا إذا كـــان هنـــاك فـــروق ذات داللـــة عینتـــین مســـتقلتینلT  اختبـــار "تـــم اســـتخدام 
كـذلك تـم اسـتخدام  إحصـائیة وهـو اختبـار معلمـي یصـلح لمقارنـة متوسـطي مجمـوعتین مـن البیانـات.

لمعرفـــة مـــا إذا كـــان هنـــاك فـــروق ذات داللـــة إحصـــائیة وهـــذا االختبـــار  التبـــاین األحـــادي" اختبـــار " 
  أكثر. متوسطات أو 3معلمي یصلح لمقارنة 

 

  تنقسم الفرضیة السادسة إلى الفرضیات الفرعیة التالیة:

  

  

  

مستوى رضا سكان 
المخیمات (منتفعي شبكة 

 )SSNاألمان االجتماعیة)(

 

 المشاركة المجتمعیة

 في المسكن التهویة

 الوظیفیة في المسكن

 ناإلضاءة واأللوا

 التشطیبات في المسكن

H1 : 0.251 

H2 : 0.612  

H3 : 0.794 

H4: 0.766  

H5: 0.379  
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بـــین متوســـطات اســـتجابة  α≥ 0.05 توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائیة عنـــد مســـتوى  §
إلــى مســاحة  المبحــوثین حــول تحســین مســتوى رضــا ســكان المخیمــات عــن مســاكنهم تعــزى

  المسكن.
  )13.5جدول (

  مساحة المسكن – " لعینتین مستقلتینT  "اختبارنتائج  

 المعیار

  المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قیم

یة   
مال

الحت
ة ا

قیم
ال

)
S

ig
(. 

أقل من 
  2م 80

80-
 2م100

 0.591 0.543 1.73 1.93 .المشاركة المجتمعیة

 0.109 1.654 2.64 3.11 .الوظیفیة في المبنى

 0.172 1.402 2.56 3.04 .التهویة في المسكن

 0.452 0.763 3.01 3.28 .األلوان في المسكنو  اإلضاءة

- 2.85 2.65 مواد التشطیب المستخدمة في المسكن.
0.634 

0.531 

 0.721 0.361 3.20 3.31 .مستوى الرضا

 0.360 0.932 2.70 2.92 معاً  المعاییرجمیع 

المقابلــــة  (.Sig)) تبــــین أن القیمــــة االحتمالیــــة 13.5مــــن النتــــائج الموضــــحة فــــي جــــدول (
لجمیـــع المعـــاییر والمعـــاییر  α ≥ 0.05أكبـــر مـــن مســـتوى الداللـــة "  قلتینلعینتـــین مســـتT  الختبــار"

وبذلك یمكن استنتاج أنه ال توجد فـروق ذات داللـة إحصـائیة بـین متوسـطات تقـدیرات  ،مجتمعة معاً 
تعزى إلى مسـاحة المسـكن. أي أنـه ال یوجـد  عینة الدراسة حول هذه المعاییر والمعاییر مجتمعة معاً 

  عن المساكن ومساحة مساكنهم.  رضا السكان عالقة بین مستوى
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بـــین متوســـطات اســـتجابة  α≥ 0.05 توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائیة عنـــد مســـتوى  §
المبحـــوثین حـــول دور العمـــارة التقلیلیـــة فـــي تحســـین مســـتوى رضـــا ســـكان المخیمـــات عـــن 

 إلى عدد غرف المسكن. مساكنهم تعزى
  )14.5جدول (

  عدد غرف المسكن – " لتینلعینتین مستقT  اختبار"نتائج  

 المعیار

  المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قیم

یة   
مال

الحت
ة ا

قیم
ال

)
S

ig
(. 

غرف  3
ومطبخ 
وحمام 
  فأقل

غرف  4
ومطبخ 

وحمام أو 
 أكثر

 0.103 1.688 1.59 2.18 .المشاركة المجتمعیة

 0.002* 3.493 2.55 3.40 .الوظیفیة في المبنى

 0.330 0.992 2.70 3.04 .التهویة في المسكن

 0.010* 2.757 2.81 3.65 .األلوان في المسكنو  اإلضاءة

 0.111 1.649 2.52 3.01 مواد التشطیب المستخدمة في المسكن.

 0.222 1.249 3.11 3.48 .مستوى الرضا

 0.005* 3.082 2.56 3.19 معاً  المعاییرجمیع 

  0.05*الفرق بین المتوسطین دال إحصائیا عند 

  

المقابلـــــة  (.Sig)) تبـــــین أن القیمـــــة االحتمالیـــــة 14.5ة فـــــي جـــــدول (الموضـــــحن النتـــــائج مـــــ
للمعیـارین" الوظیفیـة فـي المبنـى،  α ≥ 0.05أقل من مستوى الداللـة "  لعینتین مستقلتینT الختبار" 

 وبذلك یمكـن اسـتنتاج أنـه توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائیة ،استخدام اإلضاءة واأللوان في المسكن"
عـزى إلـى عـدد ت عینـة الدراسـة حـول هـذین المعیـارین والمعـاییر مجتمعـة معـاً ت بین متوسطات تقدیرا

غـــرف ومطـــبخ وحمـــام فأقـــل. أي أن  3 وذلـــك لصـــالح المســـاكن التـــي عـــدد غرفهـــا ،غـــرف المســـكن
ضـاءة توى رضـا سـاكنیها عـن الوظیفیـة واإلأقل أي سكان أقل فـإن مسـ المساكن التي بها عدد غرف

كثــر، أي التــي المســاكن ذات عــدد الغــرف األ ســاكني مســتوى رضــا مــن  أعلــىواأللــوان فــي المســكن 
وذلــك یعنــي أنــه كلمــا زاد عــدد أفــراد األســرة فــإن درجــة الرضــا عــن الوظیفیــة  تضــم عــدد أفــراد أكبــر،

  واإلضاءة واأللوان تقل. 
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أكبــر مــن مســتوى الداللــة  (.Sig)أن القیمــة االحتمالیــة  أمــا بالنســبة لبــاقي المعــاییر فقــد تبــین
0.05 ≤ α ، وبـذلك یمكــن اســتنتاج أنـه ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصـائیة بــین متوســطات تقــدیرات

  عینة الدراسة حول هذه المعاییر تعزى إلى عدد غرف المسكن. 

بـــین متوســـطات اســـتجابة  α ≥0.05 فـــروق ذات داللـــة إحصـــائیة عنـــد مســـتوى  توجـــد §
ا ســـكان المخیمـــات عـــن دور العمـــارة التقلیلیـــة فـــي تحســـین مســـتوى رضـــالمبحـــوثین حـــول 

  إلى عدد أفراد األسرة. تعزى مساكنهم
  )15.5جدول (

  عدد أفراد األسرة – " لعینتین مستقلتینT  "اختبارنتائج  

 المعیار

  المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قیم

یة   
مال

الحت
ة ا

قیم
ال

)
S

ig
(. 

3 /4 /5 
  أفراد

أفراد  6
 فأكثر 

 0.133 1.549 1.69 2.30 .المشاركة المجتمعیة

 0.004* 3.146 2.67 3.52 .لوظیفیة في المبنىا

 0.148 1.486 2.69 3.22 .التهویة في المسكن

 0.026* 2.356 2.93 3.73 .األلوان في المسكنو  اإلضاءة

 0.079 1.828 2.56 3.14 مواد التشطیب المستخدمة في المسكن.

 0.443 0.778 3.19 3.44 .مستوى الرضا

 0.005* 3.056 2.63 3.31 معاً  المعاییرجمیع 

  0.05*الفرق بین المتوسطین دال إحصائیا عند         
  

المقابلـــــة  (.Sig)) تبـــــین أن القیمـــــة االحتمالیـــــة 15.5الموضـــــحة فـــــي جـــــدول (ن النتـــــائج مـــــ
للمعیـارین" الوظیفیـة فـي المبنـى،  α ≥ 0.05أقل من مستوى الداللـة "  لعینتین مستقلتینT الختبار" 

وبـــذلك یمكـــن اســـتنتاج أنـــه توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائیة بـــین  لمســـكن"اإلضـــاءة واأللـــوان فـــي ا
متوسطات تقدیرات عینة الدراسة حول هذین المعیـارین والمعـاییر مجتمعـة معـا تعـزى إلـى عـدد أفـراد 

  أفراد فأقل.  5األسرة وذلك لصالح الذین عدد أفراد أسرهم 
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أكبــر مــن مســتوى الداللــة  (.Sig)مالیــة أن القیمــة االحت أمــا بالنســبة لبــاقي المعــاییر فقــد تبــین
0.05 ≤ α  وبــذلك یمكــن اســتنتاج أنــه ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائیة بــین متوســطات تقــدیرات

  عینة الدراسة حول هذه المعاییر تعزى إلى عدد أفراد األسرة.
یتضح من تحلیل النتـائج أنـه كلمـا قـل عـدد أفـراد المسـكن فـإن مسـتوى الرضـا عـن الوظیفیـة 

وهـذا یـدل علـى أن تصـمیم فراغـات ومسـاحات المسـكن تـتالءم بدرجـة أكبـر  ،الضاءة واأللوان یزیدوا
مع منتفعي شبكة األمان االجتماعي  كلمـا قـل عـدد أفـراد األسـرة. بینمـا ال یوجـد عالقـة بـین مسـتوى 

  رضا السكان عن المشاركة المجتمعیة، التشطیب، التهویة واأللوان یعزى لعدد أفراد األسرة.
بـــین متوســـطات اســـتجابة  α ≥0.05 فـــروق ذات داللـــة إحصـــائیة عنـــد مســـتوى  توجـــد §

دور العمـــارة التقلیلیـــة فـــي تحســـین مســـتوى رضـــا ســـكان المخیمـــات عـــن المبحـــوثین حـــول 
  إلى عدد الطوابق. تعزى مساكنهم

  )16.5جدول (
  عدد الطوابق – " لعینتین مستقلتینT  "اختبارنتائج  

 المعیار

  المتوسطات

ة ا
قیم

بار
الخت

یة   
مال

الحت
ة ا

قیم
ال

)
S

ig
اثنین،   واحد .)

 ثالثة
 0.282 1.097 1.70 2.11 .المشاركة المجتمعیة

 0.449 0.767 2.84 3.06 .الوظیفیة في المبنى

 0.710 0.376 2.80 2.93 .التهویة في المسكن

 0.813 0.238 3.14 3.22 .اإلضاءة واأللوان في المسكن

 0.092 1.747 2.53 3.07 ة في المسكن.مواد التشطیب المستخدم

 0.628 0.490 3.21 3.36 .مستوى الرضا

 0.289 1.080 2.74 3.00 معاً  المعاییرجمیع 

المقابلـــــة  (.Sig)) تبـــــین أن القیمـــــة االحتمالیـــــة 16.5الموضـــــحة فـــــي جـــــدول (ن النتـــــائج مـــــ
المعـــاییر والمعـــاییر  لجمیـــع α ≥ 0.05أكبـــر مـــن مســـتوى الداللـــة "  لعینتـــین مســـتقلتینT الختبـــار" 

توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائیة بـین متوسـطات تقـدیرات ال وبذلك یمكن اسـتنتاج أنـه ، معاً  مجتمعة
عینـة الدراسـة حــول هـذه المعـاییر والمعــاییر مجتمعـة معـا تعــزى إلـى عـدد الطوابــق. ممـا یعنـي أنــه ال 

  بق.یوجد عالقة بین مستوى رضا السكان عن المسكن تعزى إلى عدد الطوا
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  الدراسة المیدانیة والمقابالت: 4.5

مســكن مــن منتفعــي شــبكة األمــان  30بأكملهــا وهــي  الدراســة عینــةالدراســة المیدانیــة شــملت 
مســاكن منتفعــي شــبكة أمــان االجتماعیــة فــي الباحــث لوتــم إنجــاز ذلــك مــن خــالل زیــارة  االجتمــاعي

اكن، وتوثیـق بعـض التفاصـیل مخیمات المحافظـة الوسـطى، وتنفیـذ مقـابالت مـع أصـحاب هـذه المسـ
    .الهامة في هذه المساكن بالتصویر الفوتغرافي

  البناء:إعادة  مشاكل مساكن منتفعي شبكة األمان االجتماعي قبل 1.4.5

 التـي تـم مـن منتفعـي شـبكة األمـان االجتمـاعي عنـد إجـراء المقـابالت مـع أصـحاب المسـاكن
شــاكل التــي كــانوا یعــانون منهــا فــي مســكنهم القــدیم وســؤالهم عــن الم إنشــائها مــن قبــل األونــروا،إعــادة 

  :كاآلتياإلجابات كانت فإن  ،إنشاؤهإعادة  قبل

  % من أفراد العینة یرون أن المساكن لم تكن صحیة.90 - 

  % من أفراد العینة یؤكدون أن مساكنهم كانت ذات مساحة صغیرة.95 - 

منهــا نســبة كبیــرة آیلــة % مــن أفــراد العینــة یــرون أن الحــوائط كانــت بهــا شــروخ كبیــرة، و 98 - 
  للسقوط.

% مــــن أفــــراد العینــــة یــــرون أن مــــادة البنــــاء كانــــت قدیمــــة جــــدًا مــــن الطــــین أو الطــــوب 90 - 
  ي.سمنتاأل

  أو الزینقو المتهالك. األسبست% من أفراد العینة یرون أن األسقف كانت من 100 - 

 % مـــن أفـــراد العینـــة یـــرون أن دخـــول میـــاه األمطـــار فـــي فصـــل الشـــتاء مـــن األســـقف100 - 
  .والحوائط

  % من أفراد العینة یرون أن التهویة واإلضاءة كانت غیر كافیة.88 - 

  % من أفراد العینة یؤكدون وجود القوارض.99 - 

% مــــن أفــــراد العینــــة یــــرون أن شــــبكات تغذیــــة المیــــاه والصــــرف الصــــحي كانــــت بالیــــة 93 - 
 ومتهالكة. 
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 )2007، األونرواالمصدر:(انشائها. عادة إ مساكن المخیم لمنتفعي شبكة األمان االجتماعي قبل )3.5( شكل

كانــت  البنــاء مــن قبــل وكالــة الغــوثإعــادة  وعنــد ســؤال األهــالي حــول اختفــاء المشــاكل  بعــد
  ).4.5)، وفي شكل (17.5االجابات كما هي موضحة في الجدول (

  )17.5جدول (
  البناء من قبل وكالة الغوث؟إعادة  ھل اختفت تلك المشاكل بعد 

 النسبة المئویة % العدد البناء من قبل وكالة الغوث؟إعادة  المشاكل بعدهل اختفت تلك 
 43.3 13 نعم

 53.3 16  بشكل جزئي

 3.3 1 ال

 100.0 30 المجموع

  

أجابوا أن  الدراسة من عینة% 43.3أن ما نسبته  )4.5وشكل ( )17.5(یتضح من جدول 
 % أجـابوا أنهـا اختفـت بشـكل جزئـي،53.3، البناء من قبل وكالة الغـوثإعادة  بعد مشاكلهم اختفت

  . أجابوا أنها لم تختف %3.3بینما 
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 البناء من قبل وكالة الغوث؟إعادة  هل اختفت تلك المشاكل بعد )4.5( شكل

البنـاء فـإن اإلجابـات إعـادة  وعند سؤال األهالي عـن المشـاكل التـي یعـاني منهـا السـكان بعـد  
  كانت كالتالي:

  البناء في المخیم):إعادة  مساكن األونروا (بعدقة بتصمیم المشاكل المتعل 2.4.5

% من أفراد العینة یؤكدون أن التصمیم ال یحتوي على صالة معیشة، فیقومون بتحویل 76 - 
، أو یستخدمون غرفة النوم إلى المعیشة واستقبال ضیوف في النهار وتستخدم للنوم في اللیل

 ).8.5)، (7.5،()6.5( )،5.5( األشكالموضح في ع مقابل الدرج كمعیشة كما هو فراغ الموزِّ 

  
  

 )2014المصدر:(الباحث، ) تحویل غرفة النوم إلى معیشة واستقبال الضیوف نهارًا. 6.5، ()5.5شكل(



 

153 

  الخامسالفصل 

  
) استغالل المساحة أسفل الدرج كفراغ للمعیشة واستقبال الضیوف، أو كمكتب. 8.5)، (7.5( شكل

  )2014المصدر:(الباحث، 

 

المسكن كما هو  % من أفراد العینة یرون أن مساحة بیت الدرج كبیرة مقارنة مع مساحة30 - 
 ).10.5)، (9.5( موضح في الشكلین

  

 )2014المصدر:(الباحث، . 2م80مساحات الدرج الكبیرة نسبیًا مقارنة بمساكن ال تتجاوز مساحتها  )10.5، ()9.5شكل(

بیت الدرج  یكون من خالل مدخل منفصل ولیس من خالل الدخول للمسكنیرون أن  40% - 
 .مسكنمستغلة في ظل صغر مساحة الالغیر مما یزید من المساحات الضائعة و 
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التصمیم  مالئمةسنوات أثر كثیرًا على  6وجود فجوة بین عملیة التصمیم والتنفیذ لما یقارب  - 

وین أنماط األسرة وتغیر سبل العیش والتحول في عدد وتك في تغیرال حیث ،تیاجات ساكنیهالح
 التصمیم. لم تؤخذ كما ینبغي في أفراد األسرة عما كان في السابق

في تصمیم غرف المسكن وبإمكان  خصوصیةینة یرون بأنه ال توجد ال% من أفراد الع15 - 
 المسكن. كشف من بداخل   الزائرین

من خالل الدراسة المیدانیة للباحث وزیارته للمساكن التي نفذتها األونروا لمنتفعي شبكة األمان 
ابقة یر من مشاكل المسكن الساالجتماعي، فإن تصمیم األونروا ساهم بشكل واضح في حل كث

ولوحظ أیضًا استخدام مداخل المسكن أغفل بعض الفراغات الضروریة كالمعیشة،  ولكنه
 منفصلة عن بیت الدرج مما یزید من المساحات الضائعة في ظل صغر مساحة المسكن، أو

   استخدام نظام الدرج المربع الذي یزید من المساحات الضائعة.

المضر بكفاءة الفراغات الداخلیة  یعني التقلیل البرنامج  الوظیفي في العمارة التقلیلیة ال
، الذي من شأنه أن یزید من الكفاءة التشغیلیة لفراغات أخرى مثل المعیشة والضیافة لولكن التقلی

، وهذا ما یحاول تركز مبادئ التصمیم التقلیلي في العمارة على استغالل المساحات بالطریقة المثلى
  ونروا. البحث تدعیمه من خالل جهود األ

  
  

 )2014المصدر:(الباحث،  الدرج. مساحة عن ةالمدخل منفصل ) مساحة12.5، ()11.5( شكل
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  المشاكل المتعلقة بالتشطیبات والمواصفات الفنیة: 3.4.5

أو المیاه في الحمام % من أفراد العینة یعانون من مشكلة میول البالط حیث تبرك  48.15 - 
الصرف فتحات بسبب سوء التبلیط وعدم مراعاة میول البالط نحو في بعض الغرف و  المطبخ
  .الصحي

والمواسیر بسبب تلفها  الصحیة ا بعمل صیانة وتغییر للتركیباتأفراد العینة قامو  % من37.04 - 
كما أنهم یؤكدون أن هذه التركیبات ذات جودة منخفضة، تصدأ وسرعان ما  ،وتسریبها للمیاه

 یحدث بها تسدیدات. 

(صغر قطرها، تسدیدها،  وجود مشاكل في تمدیدات المیاه% من أفراد العینة یؤكدون 53.7 - 
وتسریبها للمیاه إلى المسكن  لجدران والسقف)، وفي مناهل الصرف الصحيتسریب المیاه الى ا

 وخاصة في فصل الشتاء.  

جودة منخفضة ویتآكل بسرعة ومساحته  ا% من أفراد العینة یرون أن رخام المطبخ ذ30 - 
حضیر الطعام وتخزین أدوات المطبخ، كما هو موضح في صغیرة مما یسبب مشاكل في ت

 ).13.5شكل (

جدران المطبخ والحمام في أماكن  السیرامیك علىوضع أفراد العینة یؤكدون أن % من 12 - 
عرضة لالتساخ والرطوبة، هذا ما  یجعلها محدودة وترك باقي الحوائط مدهونة باللون األبیض

% من أفراد العینة بإكمال تشطیبها ممن توفرت لدیهم اإلمكانات المادیة، كما هو 27دفع 
 ).14.5موضح في شكل (

 )2014المصدر:(الباحث، ) المساحات المحدودة لرخام المطبخ والسرامیك في المطبخ والحمام. 14.5، ()13.5( شكل 
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األبواب المستخدمة ذات جودة منخفضة وتنكسر % من أفراد العینة یؤكدون أن 29.63  - 

 .بسهولة

ویصعب تنظیفه، مما جعل  الدهان جودته منخفضة جداً من أفراد العینة یرون أن % 29.63 - 
 الغالبیة العظمى منهم تعید دهان المسكن.

بإحكام  قتغل الها حیث إن ،سكن% من أفراد العینة یؤكدون وجود مشكلة في نوافذ الم18.5 - 
 وتتسرب میاه األمطار من خاللها، إضافة إلى أنها بال حمایة خارجیة.

وجود مشكلة حقیقیة في مستوى التشطیبات والمواصفات  لوحظ ةمن خالل الزیارات المیدانیة للباحث
 تقشیر ،طارمیاه األمكتسرب حیث تعاني المساكن بعد عام من تنفیذها من مشاكل كبیرة  ،الفنیة

والتمدیدات  ، التركیبات الصحیةنوع البالط وطریقة التبلیط التي لم تراعي المیول الصحیحةالدهان، 
الكهربائیة ذات الجودة المنخفضة، األبواب الخشبیة بجودة منخفضة فمعظمها قد تعرض للكسر بعد 

ز على بساطة التصمامیم یتعارض مع فكر العمارة التقلیلیة الذي یرك ذلكفترة قصیرة من تركیبه. 
  .مع الجودة العالیة لها

  اإلنشاء:إعادة  في مساكنھا بعد لتعدیالت التي قامت بھا األسرا 4.4.5

استقبال للضیوف و  % من أفراد العینة قاموا بتحویل إحدى غرف النوم إلى صالة معیشة76 - 
 نهارًا.

البلح وعام في باقي  بعد شغلها بثالثة أعوام في مساكن مخیم دیر- % من المساكن 33.3 - 
مثال ذلك إضافة غرفة ، إضافة غرفة  ،قامت بعمل إضافات على المسكن -مخیمات الوسطى

وخاصة  ومرافقها (وحدة سكنیة كاملة)، بسبب صغر المساحة بالنسبة لعدد أفراد األسرة
 ).16.5( )،15.5للعائالت الممتدة، كما موضح بالشكلین (

ال تشطیب الحمام والمطبخ بالسیرامیك لجمیع الحوائط، بدًال قامت بإكم % من أفراد العینة27 - 
وٕاكمال رخام المطبخ بدًال من وجوده على  ،من استخدامه على حائط واحد بمساحة محدودة

 مساحة محدودة.
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 % من أفراد العینة قاموا بفتح نافذة جدیدة لم تكن موجودة في التصمیم األصلي.20 - 
 إعادة دهان المسكن بألوانهم المفضلة ذات الجودة العالیة.كما قامت الغالبیة العظمى ب - 

 

  توصیات األھالي: 5.4.5

موقع عنصر االنتقال الرأسي (بیـت الـدرج) واالطـالع علـى و  استشارة األسرة في تصمیم المسكن - 
 المخططات قبل التوقیع علیها.

 لعائلة.المشاركة في اختیار التشطیبات كنوع البالط والدهان واأللوان المحببة ل - 
كمـــال ي المطـــبخ والمرافـــق الصـــحیة، وإ ات فـــي المســـكن بشـــكل عـــام وفـــجـــودة التشـــطیبحســـین ت - 

 تشطیب الحوائط بالسیرامیك في المطبخ والحمام.
 مراعاة عدد أفراد األسرة في عملیة التصمیم. - 
 تصمیم فراغ خاص بالمعیشة واستقبال الضیوف. - 
 متابعة العمال عند التنفیذ. - 
 ات في التصمیم وخاصة المطبخ والحمام.زیادة مساحات الفراغ - 
عطــاء رب األســرة مســاهمات مالیــة إلعــادة البنــاء وفــق التصــمیم الــذي یــراه مناســبًا الحتیاجاتــه إ - 

 ومتطلباته.
مما سبق یخلص الباحث إلى أنه من الضروري مشاركة األهالي عنـد تصـمیم مسـاكنهم،        

تعكس أسلوب حیـاتهم وتراعـي  هر بحیثتركز على الجو  تصمیمات إلى ذلك من شأنه الوصول
   ظروفهم المعیشیة، وهو ما تنادي به العمارة التقلیلیة. 

) إضافة وحدة سكنیة بمرافقها في الطابق الثاني. 16.5إضافة غرفة نوم في الطابق الثاني، شكل (  )15.5( شكل
 )2014المصدر:(الباحث، 
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  الخالصة: 5.5

عـن مسـاكن منتفعـي شـبكة األمـان االجتماعیـة والتـي  أظهرت النتائج أن معـدل الرضـا العـام
ى الموافقـة بدرجـة وتمیـل النتـائج إلـ ،أقل من المتوسـط تقوم األونروا بإعادة بنائها على أساس المنحة

قلیلــــة فـــــي المعــــاییر الخمســـــة وهــــي المشـــــاركة المجتمعیــــة، الوظیفیـــــة، التهویــــة، اإلضـــــاءة واأللـــــوان 
والتشــطیبات. حیــث كانــت معــدالت عــدم الرضــا أعلــى فــي المشــاركة المجتمعیــة یلیهــا التشــطیبات ثــم 

. وكانــت والتهویــة )،(معــاً  الوظیفیــة، بینمــا كانــت هنــاك موافقــة كبیــرة فــي معیــاري اإلضــاءة واأللــوان
والـبعض اآلخـر ال یتوافـق مـع مبـادئ  ،بعض المعاییر تتفـق مـع العمـارة التقلیلیـة كاإلضـاءة والتهویـة

  المجتمعیة والوظیفیة والتشطیبات.العمارة التقلیلیة  كالمشاركة 

الفصـــل التـــالي واألخیـــر ســـیعرض أهـــم النتـــائج الدراســـة البحثیـــة والتوصـــیات التـــي خـــرج بهـــا 
عد عرضه لمبادئ العمـارة التقلیلیـة ونتـائج الدراسـة المیدانیـة لمسـتوى رضـا سـكان المخیمـات البحث ب

  من منتفعي شبكة األمان االجتماعي عن المساكن التي تقوم ببنائها األونروا.
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  مقدمة 1.6

 راسة وفرضیاتها،وء أهداف الدتخلص الدراسة البحثیة إلى مجموعة من النتائج في ض
راسة وفرضیاتها النتائج في ضوء أهداف الدویستعرض الفصل السادس واألخیر في الدراسة البحثیة 

  ثم أهم التوصیات التي خُلصت إلیها الدراسة.

  

  :األھداف والفرضیاتنتائج الدراسة في ضوء  2.6

  النتائج في ضوء أھداف الدراسة 1.2.6

تحلیلیة لمورفولوجیا مخیمات الالجئین من النواحي العمرانیة، وتطور دراسة  :الهدف األول
البیئة الفیزیائیة للمخیمات في قطاع غزة، وأزمة السكن والمساكن  إلىالتعرف و مسكن المخیم، 

  فإن نتائج الدراسة المتعلقة بهذا الهدف: .فیها

ني السكنیة في الفترة شهدت المخیمات الفلسطینیة في قطاع غزة زیادة كبیرة في عدد المبا §
حتى اآلن، ویعزى زیادة المباني السكنیة في المخیمات ربما إلى تحسن  1950الممتدة من عام 

مقارنة بظروفهم المعیشیة إثر الهجرة من بلدانهم وقراهم األصلیة في - الظروف المعیشیة 
الل فترة االحتالل ، وزیادة أعداد السكان وٕاقامة العدید من مشاریع التوطین خ-فلسطین المحتلة

حیث  .1994االسرائیلي، إضافة إلى الطفرة العمرانیة مع بدایة قدوم السلطة الفلسطینیة عام 
 45880إن المخیمات في قطاع غزة تتربع اآلن على عرش التجمعات السكانیة فیها نحو 

 ، أي ما یعادل عشرة أضعاف الكثافة السكانیة لقطاع غزة ككل.2فرد/كم

الفلسطینیة بمراحل مختلفة من تطورها العمراني  بدءًا بالخیام مرورًا بغرف مرت المخیمات  §
الوكالة (األكواخ الكرمیدیة) ثم مرحلة التوسعة واإلضافة، وانتهاءًا بالتوسع الرأسي وبناء 
الطوابق ، مما انعكس ذلك إلى تحول النسیج العمراني للمخیمات بشكل عام من نسیج مفروض 

وتشغیل الالجئین التابعة لألمم المتحدة إلى نسیج عمراني یعبر عن  من قبل وكالة الغوث
غیر أن هناك سمات مشتركة ، احتیاجات الالجئین وخصائصهم الثقافیة واالجتماعیة والبیئیة

لجمیع المخیمات والتي نشأت تحت نفس الظروف السیاسیة وهناك تشابه كبیر في ظروفها 
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بطریقة عفویة وغیر مخطط لها بدون قوانین بناء أو  االقتصادیة واالجتماعیة جعلتها تنمو
ضوابط تخطیطیة تنظم عملیة التطور العمراني، فما یمیزها هو كثافة البناء العالیة والتوجه نحو 
التوسع الرأسي حیث تتكون مباني المخیم السكنیة من أكثر من طابق وقد تصل إلى ثالثة 

 .ة من الخارج و معظمها ال زال قید االنشاءوأربعة طوابق، وهي مباني صندوقیة غیر مشطب

، مان االجتماعیةاألبناء مساكن منتفعي شبكة  يالتعرف على دور األونروا فالهدف الثاني: 
 Individual)على أساس المنحة. الفردي تطلق علیه األونروا إعادة تأهیل المسكنوالذي 

Shelter Rehabilitation on Grant Basis) ،  بهذا الهدف:فإن النتائج 

یعطي برنامج وكالة الغوث األولویة لالجئین المسجلین كحاالت عسر شدید وذلك من خالل  §
إعادة تأهیل مساكنها الغیر اآلمنة وهم المسجلین ضمن شبكة األمان االجتماعي، ویطلق 
برنامج البنیة التحتیة وتطویر المخیمات على مشاریع إعادة تأهیل مساكن المخیم اسم إعادة 

 Individual Shelter Rehabilitation on)هیل المسكن الفردي على أساس المنحة تأ

Grant Basis) بشكل أساسي المساكن التي تعاني ظروف   ، ویستهدف هذا البرنامج
، وتصل تكلفة المتر المربع الواحد للمسكن الذي تقوم ببنائه فیزیائیة دون المستوى المطلوب

دوالر أمریكي، إن تدخل دائرة البنیة التحتیة وتطویر  350- 300األونروا في المخیم من 
المخیمات یكون بناءًا على عملیة تقییم متعددة المراحل وهي مسح المسكن السریع واالختیار 
األولي للمنتفعین، ثم تقییم تفصیلي ووضع األولویات، وأخیرًا الرفع المساحي وتحدید التدخل 

 النهائي.

ح المساكن ضمن حدود المخیم لحاالت العسر الشدید (منتفعي إن االهتمام بتأهیل واصال §
شبكة األمان االجتماعي) ال زال ضمن أولویات الدائرة، حیث قامت الدائرة ضمن قسم إعادة 

إلى عام  1992مسكن في المخیمات سنویًا منذ عام  600تأهیل المأوى بإعادة بناء ما یقارب 
  م 2007إلى عام  2000مسكن من عام  670 ب، وما یقار 2000

في إحصائیات تقریبیة لدائرة البنیة التحتیة وتطویر المخیمات فإن متوسط النسبة المئویة  §
% في مخیمات قطاع غزة وهو ما یتطلب أخذ 43للمساكن دون المستوى المطلوب قد بلغ 

ي ذلك بعین االعتبار ضمن الخطط التطویریة المستقبلیة إلعادة البناء في مخیمات الالجئین ف
 قطاع غزة.

معاییر استحقاق العائالت لتدخل األونروا في إعادة تأهیل المسكن أن تكون العائلة مسجلة  §
لدى األونروا كالجئین فلسطینیین، یجب أن تعیش العائلة في مخیم لالجئین أو ذات ملكیة 

عائلة ضمن خاصة خارج حدود المخیم، وأال تمتلك العائلة مكانًا بدیًال آخرًا لإلقامة، أن تقع ال
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الحاالت األكثر احتیاجًا واستحقاقًا للمساعدة في إعادة تأهیل المأوى، وتعرف اآلن في اإلغاثة 
والخدمات االجتماعیة بأنها عائلة مستحقة ضمن برنامج  شبكة أمان االجتماعیة كما سبق 

 تعریفه.

لتقییم). تم تصمیم نظام وضع درجات لتحدید المستفیدین حسب ترتیب األولویة (نموذج ا §
وتصنف المباني التي تم تقییمها كالتالي: األولویة للمباني الغیر آمنة إنشائیا وفي وضع 
خطیر. ثم المباني الغیر صحیة بسبب عوامل أخرى( ظروف صحیة وبیئیة غیر مالئمة، 

 ازدحام السكن...الخ)

كانت تنفذ  حدوث تغیر في المواصفات الفنیة لمشاریع إعادة اصالح المساكن الفردیة التي §
، 2011بدایة التسعینات وحتى بدایة األلفیة الجدیدة عن المشاریع التي نفذت حالیا في عامي 

من حیث القواعد اإلنشائیة، الهیكل اإلنشائي، مواد التشطیب والمواصفات الفنیة حیث  2013
 زادت جودتها ومواصفاتها في بعض العناصر وقلت الجودة في عناصر أخرى.(تغیر التصمیم
اإلنشائي إلى األفضل أصبح هیكل إنشائي بدل حوائط حاملة، الشبابیك من الزجاج 
واأللمونیوم. وقلت جودتها في بعض المواصفات كاألبواب المستخدمة من األبلكاج القابل 

 للكسر).
فـإن . تسلیط الضوء علـى مبـادئ العمـارة التقلیلیـة وفلسـفتها فـي تصـمیم المسـاكنالهدف الثالث: 

 لمتعلقة بهذا الهدف: النتائج ا

ظهرت فكرة البساطة في عدة ثقافات وخاصة في الثقافة الیابانیة التقلیدیة المتمثلة في فلسفة  §
) التي تدعو إلى التمسك بالفقر الطوعي، وهي فلسفة عملیة تطبیقیة (Zen Philosophyزین 

لفكرة المركزیة برجماتیة تهدف إلى تقلیل بعض العناصر والفوضى الروحیة في حیاتنا، إن ا
للتقلیلیة الحدیثة هي تقلیل النزعة االستهالكیة ، وذلك یعني ممتلكات أقل تتطلب المحافظة 
علیها، ونقلها من مكان آلخر، وتنظیفها أو التخلص منها. والمفتاح لتطبیق ذلك هو إزالة 

 األشیاء الغیر ضروریة.

، (Reduction)مختلفًا لمفهوم االختزال  إن مبادئ التقلیلیة تعتبر أداة نظریة مفیدة تدعم فهماً  §
 وبذلك تخلق نقطة انطالق تسمح بتعریف البساطة من جوانبها المتعددة.

،الزهد والبساطة في العیش "ترك الفضول من الحالل" وهو الشي الزائد عن  تعتبر التقلیلیة §
ن الحیاة، وهذا إلیها دیننا الحنیف، الذي هو دین الفطرة ودیالذي یدعو  حیاةالطریقة الحد" 

یتجسد في بناء نظام الحیاة في العقیدة والشریعة اإلسالمیة وفیما ورثناه من سیرة الرسول صلى 
 . اهللا علیه وسلم
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في التصمیم essences) أهم سمات ومبادئ العمارة التقلیلیة هي: التركیز على الجوهر( §
، المكان، الفراغ، مواد البناء، التقلیلي واالعتبارات للجوهر هي: ظروف الناس المعیشیة، الضوء

زائد (كالحلیات، الزخارف، األعتاب،  والشكل. باإلضافة إلى تجرید المبنى من كل ما ه
المشربیات، أیة إضافات أخرى ال وظیفة لها) عدا عناصره األساسیة، الضوء الطبیعي یؤكد 

تقلیلیة باستخدام اللون على الخطوط وأسطح الفراغات الداخلیة النظیفة. تتمیز أیضا العمارة ال
 األبیض أو الدرجات المحایدة في التشطیبات الداخلیة الناعمة.

دراســة مســتوى رضــا الســكان عــن مســاكن منتفعــي شــبكة أمــان االجتماعیــة التــي الهــدف الرابــع: 
تنفذها وكالة الغوث من خالل خمسة معاییر لقیاس الرضا وهي المشـاركة المجتمعیـة، الوظیفیـة، 

 إن النتائج المتعلقة بهذا الهدف: ضاءة واأللوان، التشطیبات.التهویة، اإل

هناك موافقة بدرجة قلیلة جدًا من قبل الفئة على المشاركة المجتمعیة، یعود ذلك إلى   ضعف  §
المشاركة المجتمعیة في عملیة التصمیم والمتابعة والتنفیذ لمساكنهم التي تقوم األونروا 

عارض مع فكر العمارة التقلیلیة التي تركز على مبدأ العمارة بتصمیمها وتنفیذها. وهذا ما یت
كأسلوب حیاة یومي یتطلب فهم الزبون لتلبیة احتیاجاته في عملیة التصمیم، وعلى اهتمامها 

 بالتعرف على احتیاجات ساكنیها والجوانب الغیر مرئیة في التصمیم.

تصمیمها، وذلك یتوافق مع مبادئ  هناك موافقة بدرجة كبیرة على اإلضاءة في المساكن التي تم §
العمارة التقلیلیة التي تلعب اإلضاءة فیها دورًا هامًا في مساهمتها في التأكید على الفراغ 

 وٕاضفاء الحیویة علیه.

هناك موافقة بدرجة متوسطة على األلوان، واللون المستخدم هو األبیض، وقد یرجع ذلك لتأثیر  §
ن اللون المستخدم هو األبیض ویختفي عند تنظیفه. بینما جودة الدهان في تقییم اللون حیث أ

یرى النصف اآلخر من أفراد العینة أن اللون األبیض یحقق الهدوء والراحة ویزید من الراحة 
النفسیة. العمارة التقلیلیة تدعو إلى الزهد في األلوان واستخدام لون واحد هو األبیض أو درجات 

ع في الفراغات الداخلیة وهو عنوان للنقاء والبساطة، ولكن األلوان المحایدة مما یعطي اتسا
الغالبیة العظمى من أفراد العینة التي قامت بتغییر اللون بسبب جودته المنخفضة قامت 

  باستخدام بعض التأثیرات اللونیة في الدهان وهو ما یعكس ثقافة الجمال لدیهم.  

  ء الطبیعي. هناك رضا عن تصمیم النوافذ حیث تسمح بدخول الهوا §

هناك موافقة بدرجة قلیلة على التشطیبات في المسكن، ویعزى ذلك إلى أن جودة التشطیبات  §
منخفضة وأنه بعد شغل المبنى لمدة عام لمعظم مساكن العینة فإن المسكن یحتاج إلى صیانة 
في الكثیر من مرافقه، إن ضعف جودة التشطیبات یزید من كلفة صیانة وتشغیل المبنى وهذا 
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ما یتعارض مع مبادئ العمارة التقلیلیة التي تتسم ببساطة التشطیبات في الشكل، اللون، 
الملمس ولكنها تستخدم التشطیبات ذات الجودة العالیة والتي تدوم طویًال، وهي بذلك تقلل من 

  كلفة نفقات الصیانة.

في   النهائیة األسعار لیلجأون الى تقلی قد المتعهدون بالتنفیذ ألعمال البناء والتشطیب المختلفة §
من خالل تشغیل األیدي العاملة الغیر ماهرة وأیضا تقلیل  ظل وضع اقتصادي غیر مستقر

وأحیانا في  الدهان، أعمال البالط. ،مثل القصارةجودة المواصفات الفنیة في بعض العناصر 
كمشكلة  المسكن وفي تشطیباته أعمال تنفیذ وتشطیب طریقة التنفیذ فتجد مشاكل كثیرة في

وذلك بدوره یؤثر  جودة البناء مما یؤثر على ،میول البالط، ودخول میاه األمطار داخل المسكن
  مستوى رضا السكان.على 

تتوافق معاییر تصمیم األونروا مع مبادئ العمارة التقلیلیة، وبدا ذلك واضحا في الشكل  §
تتفق مع مبادئ العمارة التقلیلیة  ولم ،الخارجي وكتل المبنى واأللوان واالضاءة المفعمة بالحیویة

 مفي أن التصمیم هو انعكاس لطریقة الحیاة وظروف العیش، أي انه ذو فاعلیة في التصمی
الوظیفي حیث تكون المشاركة المجتمعیة في أعلى مستویاتها والتي كان مستوى الرضا عنها 

رضا ظهرت النتائج قد أو في أقل مرتبة تلیها في عدم الرضا جودة التشطیبات المستخدمة، 
بینما هناك رضا بدرجة متوسطة عن الوظیفیة  بدرجة كبیرة عن اإلضاءة والتهویة في المسكن.

حیث أن مستوى رضا األسر التي یقل عدد أفرادها عن ستة أفراد أعلى من مستوى  في المسكن
 رضا األسر التي یزید عدد أفرادها عن ستة، ففي ظل محدودیة المساحات داخل المسكن

 قصور في تأدیة المسكن لوظائفه.  یسببوزیادة عدد األفراد بداخله فإنه 
توظیف مبادئ العمارة التقلیلیة في تحسین مستوى رضا السكان الهدف الخامس: دراسة أسس 

  إن النتائج المتعلقة بهذا الهدف:. عن مساكنهم

، (فقر زخارف والحلیاتالالبصریة و  على الفوضى قد تكون التقلیلیة في العمارة قد جاءت رداً  §
متعمد)، فإن التقلیلیة بما توفره من حلول تقلیلیة اقتصادیة تقلل من تكلفة المبنى، وحلول 

تصمیمیة من خالل فراغات واضحة مرتبة مغمورة بالضوء لها تأثیرها اإلیجابي على النفس،  
والتي بحاجة  عي)في المخیم (فقر طو  لمهترئةن المساكلبصریة الفوضى فإنها بذلك ترد على ال

والشكل الخارجي، وتأتي في سیاق حلول لواقع أحادي  إلى اعادة بناء وتنظیم للفراغ الداخلي
الجانب فرضته الظروف االقتصادیة الصعبة على أهالي المخیم ولیس كخیار من بین مجموعة 

 خیارات  توفرت لدى السكان وفاضلوا بینها.
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ذو خطوط مستقیمة، ألوان هادئة، ضوء طبیعي) فهي أن العمارة التقلیلیة تعني (شكل صریح  §
المعبر عنه بمستوى الرضا بما یتوفر ، و بذلك تساهم في إضفاء الشعور اإلیجابي لفقراء المخیم

 أصًال لدیهم من "تقلیل" ومن بساطة واكتفاء.

ر التقلیلیة لیس فقط فراغات تؤدي وظیفة ما ولكنها قد تكون عالجا روحیًا اذا ما ُفهمت وشع §
بها المستجیبون أو المتلقون لهذه العمارة. وهي عمارة عالمیة ببساطتها ال تحدها حدود الزمان 

 أو المكان وهي لیست حكرًا على فئة معینة من الناس أغنیاء أو فقراء.
العمارة التقلیلیة هي عمارة " یخلص الباحث الى تعریف جدید للعمارة من وجهة نظر تقلیلیة: §

في رحلة اكتشاف جوهر األشیاء، تنتج  البسیط ظلة التصمیم التقلیليتحت م توحد الجمیع
، فراغاتها مرتبة ومنظمة ونظیفة مغمورة عیشیةالمعنها عمارة تعكس تجربة اإلنسان 

 .بالضوء الطبیعي وتحقق الراحة والهدوء لمستخدمیها"

 

  الدراسة فرضیاتالنتائج في ضوء  2.2.6

فئة منتفعي  – األونرواط التقاء بین المساكن التي تصممها هناك نقا الفرضیة البحثیة األولى:
 والعمارة التقلیلیة وأكثرها وضوحًا النواحي الشكلیة والواجهات -شبكة األمان االجتماعي

 الخارجیة.

، إال أن الرائي لمسكن المخیم الذي قامت منهما كلٍ  ونشأة على الرغم من اختالف سبب ظهور §
تقلیلي یتبع العمارة التقلیلیة فإنه لن یستطیع التفریق بینهما وبین  ببنائه األونروا، وأي مسكن

تسعى لتحقیق جوهر  بصریة فلسفیة التقلیلیة كمدرسةهناك تشابه بین  مكان وجود أٍي منهما.
التي تقوم األونروا بتصمیمها للفئات األكثر فقرًا في بساطة  المخیماتمساكن وبین  التصمیم،
وفي أسطح  یة في المساقطفق، استخدام الخطوط األبیة الصریحةالكتل التكعیو  األشكال
، استخدام اللون األبیض، االهتمام بتوفیر اإلضاءة الطبیعیة، وهو ما یؤكد تحقق الفراغات

  األولى. الفرضیة البحثیة

التي تقوم األونروا  رضا بدرجة قلیلة عن مساكن المخیمات : هناكالثانیةالفرضیة البحثیة 
 .من قبل  فئة منتفعي شبكة األمان االجتماعي بتصمیمها

نتائج الدراسة المیدانیة مجتمعة تمیل إلى الرضا بدرجة قلیلة عن مساكن المخیمات من قبل أن  §
  وهو ما یؤكد الفرضیة الثانیة للدراسة البحثیة. –فئة منتفعي شبكة األمان االجتماعي  - 
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التقلیلیة في تحسین مستوى رضا سكان تساهم مبادئ العمارة  :الثالثةالفرضیة البحثیة 
   .عن مساكنهم -فئة منتفعي شبكة األمان االجتماعي -المخیمات 

الفئـة األكثـر فقـرًا  تبرز لدینا نقطة مشتركة بین ما تهدف إلیه العمارة التقلیلیة وبین مظاهر حیـاة §
فصـــلهم  عـــانوا مـــنالـــذین إضـــافة إلـــى فقـــرهم  -منتفعـــي شـــبكة األمـــان االجتمـــاعي–فـــي المخـــیم 

عـــن أرضـــهم التـــي عاشـــوا علیهـــا و القســـري عـــن مكـــانهم وعـــن تـــاریخهم وزمـــنهم المـــرتبطین بـــه، 
وأعطــتهم إحســاس االنتمــاء. فمعظــم كتابــات الفینومینولوجیــا فــي العمــارة تتحــدث عــن االحســاس 

ســان نالهــام فــي وجــود اإلودوره  at-homeness feel)(باالنتمــاء واالحســاس بالســكن بالتحدیــد 
). وبما أن العمارة التقلیلیـة كاتجـاه یسـعى Hidegger(الفیلسوف األلماني هیدجر  على األرض

هنـــا إلبـــراز ضـــروریات الوجـــود باســـتخدام التعبیـــرات الصـــریحة للشـــكل واللـــون واإلضـــاءة، تبـــرز 
 ،الحاجــة ماســة أكثــر إلــى خلــق بیئــة ســكنیة ذات تــأثیر قــوي ومباشــر لیخلــق اإلحســاس بالســكن

فقــراء "البســیطة" التــي تشــكل الحاجــات الفعلیــة "األدنــى" لوجــود اإلنســان ولیواكــب مظــاهر حیــاة ال
  الذي یصل بها اإلنسان إلى "االكتفاء". 

فئة –من خالل الدراسة التحلیلیة للعمارة التقلیلیة ومبادئها ودراسة مستوى رضا سكان المخیم  §
ت مع السكان فإنه عن مساكن األونروا، ومن خالل المقابال - منتفعي شبكة األمان االجتماعي

  سكان عبر التالي:یمكن توظیف مبادئ العمارة التقلیلیة في تحسین مستوى رضا ال

العمارة التقلیلیة تنظر إلى الجوانب الروحیة للمبنى، وغیر المرئیة من خالل االهتمام بالناس  - 
قلیلیة، صمیم في فلسفة العمارة التوظروفهم المعیشیة، وهو من أهم االعتبارات للجوهر في الت

المشاركة المجتمعیة لسكان المخیم عند تصمیم مساكنهم قد تزید من مستوى رضاهم وبذلك فإن 
 عن مساكنهم المستقبلیة.

تستخدم العمارة التقلیلیة الوظیفیة في برنامجها التصمیمي لتحقیق الكفاءة الوظیفیة التي تخدم  - 
یة لساكني المسكن روف المعیشفلسفة البساطة وتقلیل كل ما هو زائد وبما یتالءم مع الظ

 وضرورات الوجود، ولیس االختزال المضر بكفاءة وظائف المسكن.

اإلضاءة الطبیعیة واأللوان هي لعبة العمارة التقلیلیة والتي تتمیز بها، فاإلضاءة الطبیعیة  - 
تكشف عن مساحات فارغة ونظیفة، وتؤكد على الخطوط وأسطح الفراغات الداخلیة المشطبة 

 األبیض أو درجات األلوان المحایدة.باللون 

لیات تتمیز التشطیبات ببساطتها ونعومتها وجودتها العالیة، وابتعادها عن الزخارف أو الح §
 الملصقة أو المضافة للمبنى.
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  نتائج الدراسة اإلحصائیة:

§ H1 : 0.05 توجــــد عالقــــة ذات داللــــة إحصــــائیة عنــــد مســــتوى ال≤ α  بــــین المشــــاركة
  ضا سكان المخیمات عن مساكنهم.المجتمعیة ومستوى ر 

§ H2  0.05 : توجد عالقة ذات داللة إحصائیة عنـد مسـتوى≤ α  بـین الوظیفیـة فـي المبنـى
 ومستوى رضا سكان المخیمات عن مساكنهم.

§ H3 0.05 : توجـد عالقـة ذات داللـة إحصـائیة عنـد مسـتوى≤ α  بـین التهویـة فـي المسـكن
  ومستوى رضا سكان المخیمات عن مساكنهم

§ H4 : 0.05 توجد عالقة ذات داللة إحصائیة عند مسـتوى≤ α األلـوان فـي و  بـین اإلضـاءة
 المسكن ومستوى رضا سكان المخیمات عن مساكنهم.

§ H5 : 0.05 توجـــد عالقـــة ذات داللـــة إحصـــائیة عنـــد مســـتوى≤ α  بـــین مـــواد التشـــطیب
 المستخدمة في المسكن ومستوى رضا سكان المخیمات عن مساكنهم.

  التوصیات: 3.6

  العمارة التقلیلیة ضوء في المشاركة المجتمعیة 1.3.6

العمارة التقلیلیة تحترم أسلوب و طریقة حیاة قاطني المسكن وظروفهم المعیشیة ومن هنا 
  یلزم التركیز على مشاركة السكان في عملیة التصمیم والتنفیذ لمسكنهم وذلك من خالل:

والتركیز على الجوانب الغیر مرئیة في ضرورة مشاركة األسر في تصمیم مسكنها المستقبلي،  §
  التصمیم والتي تساهم في زیادة مستوى رضا السكان.

التعرف عن قرب على احتیاجات األسر وفهم وظروفهم المعیشیة ومتطلبات كل أسرة على  §
 تبآلیات التصمیم والبناء ، لتساهم األسرة في اتخاذ القرارا قحدى وتوضیح كل ما یتعل

  ة البناء في نفس مكان مسكنها السابق.المناسبة عند إعاد

توضیح التصمیم للفئات المستهدفة بطریقة مبسطة واستخدام الرسم الثالثي األبعاد لتوصیل  §
 األفكار التصمیمیة بما یتناسب مع مستواهم العلمي.

 تعدیل التصمیم بناء على رغبة األسرة. §

 المسكن الخاص بهم.اشراك األسر التي لدیها طاقات ومهارات في العمل في بناء  §

على –زیادة عدد الخیارات التصمیمیة المتاحة وتوضیحها لمنتفعي شبكة األمان االجتماعي  §
وتملك مسكنًا ذو مساحة محدودة في  6وجه الخصوص األسر التي یزید عدد أفرادها عن 
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و إعطائها فرصة للسكن ضمن مشاریع اإلسكان الخاصة بوكالة الغوث خارج المخیم  - المخیم
إذا كانت ترغب بذلك)، واعطائهم متسع من الوقت للتفكیر واتخاذ القرار قبل توقیعهم على (

  العقد المبرم بینهم وبین األونروا. 

  العمارة التقلیلیة ضوء في زیادة فاعلیة وظائف المسكن 2.3.6

ضرورة استخدام مبادئ  العمارة التقلیلیة التي تركز على الجوهر في التصمیم والغرض 
صمم ألجله المسكن، وتحقیق الراحة والرضا عبر زیادة فاعلیة وظائف فراغات المسكن وذلك  الذي

  من خالل:

 عدد القاطنین فیه.لتطویر المعاییر التصمیمة لتالئم مساحة المسكن  §

 سیتم التي الوظائف واألنشطة مع یتناسب بما الفراغ أو الغرفة ومساحة أبعاد بتحدید العنایة §
 ا.فیه مزاولتها

تجنب المساحات الضائعة في الموزعات للحركة والمرونة، وبیت الدرج على حساب الفراغات   §
 األخرى.

مراعاة تصمیم مدخل المسكن لیكون من بیت الدرج بدل فصل المدخل عن بیت الدرج وهو ما  §
  یزید من المساحات الضائعة التي ما یكون المسكن بأمس الحاجة لها.

جزئیا بمراعاة أال تكون الفتحات متقابلة مع فتحات المباني الخصوصیة البصریة یمكن حلها  §
 السكنیة المحیطة. 

أفراد والتي حسب معاییر  6تطویر البدائل التصمیمیة لألسر التي یزید عدد أفرادها عن  §
األونروا یثبت عدد الغرف عند ثالثة، وحیث أن معظم األسر عدد أفرادها أكثر من ستة،  فذلك 

  لیة التصمیم وممارسة السكان ألنشطة حیاتهم الیومیة. أثر سلبًا على فاع

التخلص من قطع األثاث، أو أي مقتنیات أخرى لم تستخدم منذ فترة، و التي لیس لها  أي  §
وظائف وتستغل جزءا من مساحة الفراغ، وذلك للمحافظة قدر اإلمكان على الفراغ المرتب 

  الخالي من أي عناصر غیر ضروریة تشوه منظره.

د حلول خالقة في توزیع األثاث الداخلي وعدم اإلكثار من القطع التي تعمل على تقلیل إیجا §
المساحة كأن تستخدم قطعة األثاث ألكثر من وظیفة وذلك بهدف االستغالل األمثل لمساحة 
الفراغ، كاستخدام مقعد الجلوس نهارا سریر لیًال، استخدام مقاعد للجلوس تضم مساحات 

  ألرفف الحائطیة التي ال تصل الى األرض.تخزینیة، استخدام ا

 اعادة تدویر األثاث القدیم لقطع یمكن استغاللها بطریقة أفضل. §
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  :في ضوء العمارة التقلیلیة تحسین جودة التشطیبات 3.3.6

تدعو العمارة التقلیلیة إلى تحقیق معاییر الجودة الحقیقیة ( لیست العالیة) في المنتج المعماري 
  بكة األمان االجتماعي من خالل:لمساكن منتفعي ش

  استخدام مواد تشطیب ذات جودة معقولة وعمرها زمني یدوم فترة أطول. §

التأكید على أهمیة الدور اإلشرافي لمهندسي دائرة البینة التحتیة وتطویر المخیمات أثناء عملیة  §
لتشطیب المختلفة في المتابعة الفنیة والرقابة الكاملة على تنفیذ أعمال البناء وا تنفیذ المسكن و

  . جمیع مراحلها لضمان جودة التنفیذ

  توصیات تتعلق بالتعلیم المعماري 4.3.6

تدریس مبادئ العمارة التقلیلیة ضمن مناهج نظریات العمارة وتطبیق مبادئها في المساقات  §
  التصمیمیة المختلفة.

المدارس والحركات على التحلیل والنقد وخاصة فیما یتعلق بتوجهات وأفكار  لبةتشجیع الط §
  المعماریة واالستفادة الواعیة من تجاربها.

استخدام أسالیب التحلیل الفینومینولوجي في التدریس المعماري تعتمد على معایشة المبنى،  §
والخروج من دائرة االنبهار بالصور البصریة للمشاریع المعماریة في دول العالم المتطور التي 

 التحلیل.تحد من تنمیة حس النقد ومنهج 

حث الباحثین والمعماریین على عمل أبحاث علمیة حول تأثیث المساحات المحدودة حیث واجه  §
أصحاب المساكن صعوبة في تأثیث منازلهم، وهو ما یدعو الیه التقلیلیة بالتخلص من األثاث 

 الزائد وكیفیة استغالله واستعماله في الفراغ. 

صمیم التقلیلي في عمارة المساكن في غزة وٕارساء دعوة المعماریین لتطبیق استراتیجیات الت §
 أسس عمارة بسیطة نقیة زاهدة وتلبي االحتیاجات المادیة والمعنویة 

  توصیات تتعلق بنظم وسیاسات األونروا 5.3.6

وضع السیاسات على المدى القریب والبعید من قبل األونروا للعمل على تطویر المعاییر  §
ستخدام مبادئ العمارة التقلیلیة التي إلى جانب دعوتها للبساطة التصمیمیة لمساكن المخیمات با

  والنقاء فإنها تؤكد على نهج المشاركة المجتمعیة من خالل تلبیة احتیاجات العمارة لقاطنیها.

تركیز دور المانحین تخصیص المنح المالیة لدعم مشاریع إعادة تأهیل المباني السكنیة في  §
 راء في المخیم وذوي الحاالت االجتماعیة.المخیمات وخاصة  لشریحة الفق
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االهتمام بالعملیة التصمیمیة والمنتج المعماري النهائي من حیث ضمان المشاركة المجتمعیة و  §
  دراسة حاجات المجتمع الفعلیة (المادیة والروحیة)، وتحقق الكفاءة الوظیفیة. 

  .طة تطویر المخیماتكمدخل تصمیمي یمكن تطبیقه في خ ةتوظیف منهج العمارة التقلیلی §

  توصیات لالرتقاء ببیئة المخیم السكنیة: 6.3.6

ضرورة القیام بأعمال تطویر شاملة داخل وخارج المخیمات لمعالجة المشاكل المزمنة 
كاالكتظاظ، التوسع العشوائي للمباني، االستخدام غیر المخطط لألراضي، الطرق واألزقة التي 

  ساكن المتداعیة وذلك من خالل:یتعذر الوصول إلیها إضافة إلى الم

تكاتف جهود األونروا، الوزارات، البلدیات، اللجان الشعبیة داخل المخیم لتطویره والنهوض  §
 ببیئته العمرانیة.

  وضع قوانین وانظمة للبناء في المخیم، ومتابعة تنفیذها وااللتزام بها. §

البیانات الخاصة بالسكان  إعداد قواعد بیانات مثل خرائط األساس، الصور الجویة الحدیثة، §
 والمساكن من قبل األونروا والبلدیات تكون جاهزة لالستخدام.

 توصیات أخرى: 7.3.6

أن هناك في قطاع غزة الجئ فلسطیني فقد أرضة ووطنه ولحین عودته، من حقه أن یعیش  §
  ضمن مستویات معیشیة  تكفل حقه في السكن الكریم والمالئم.

مختصین بشئون الالجئین ومناقشة مشاكلهم التصمیمیة ضرورة وجود باحثین وكتاب  §
 والتخطیطیة والتي تعزز من صمودهم في المخیمات.

  توصیات بدراسات مستقبلیة 8.3.6

دراسة تطبیقیة لمبادئ العمارة التقلیلیة على المشاریع االسكانیة لوكالة الغوث ومشاریع إعادة  §
  تأهیل مساكن المخیم.

  تخدام الجمالیات البصریة في العمارة التقلیلیة.مساكن اقتصادیة باس دراسة §

 ج اإلسالمي.االعمارة التقلیلیة في ظل المنه دراسة §

 المذهب التقلیلي الزاهد والثقافة العربیة التقلیدیة وقیمها الجمالیة. دراسة §

استخدام أفكار العمارة التقلیلیة في تصمیم األثاث في المساحات الصغیرة ولذوي الدخل  دراسة §
 .حدودالم
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  الخالصة 4.6

إن الربط بین التقلیلیة كمدرسة فلسفیة بصریة تسعى لتحقیق جوهر التصـمیم، وبـین مسـاكن 
یحقـــق الهـــدف المرجـــو مـــن التقلیـــل والتبســـیط المـــنظم  المخیمـــات أو أي مســـاكن أخـــرى فـــي القطـــاع

جمع أكثـر ممـا والصندوقیة سمة مشتركة ت أو األبیض ألن التكرار والنقاء واللون الرمادي المدروس،
بالسعة. ومن  واالحساسیجابي لإلنسان اإلشعور القق تحالعمارة التقلیلیة ومبادئها وبذلك فإن ، تفرق
وزیــادة مبــادئ العمــارة التقلیلیــة فــي إضــفاء الشــعور اإلیجــابي لفقــراء المخــیم  فإنــه یمكــن توظیــفهنــا 

   .لسطینیةات الفرضاهم عن مساكنهم وذلك من شأنه أن یعزز صمودهم في المخیم

  

  

  

  

  

  

  



 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ععــــــــراجراجــــــالمالم
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) 1.2ملحق (  
 المخیمات الفلسطینیة وواقع الالجئین

  ریف الالجئ الفلسطیني : تع

أیـــار  15ولغایـــة  1946حزیـــران  1"هـــو أي فـــرد كـــان مكـــان إقامتـــه فـــي فلســـطین خـــالل الفتـــرة مـــن 
".(تعریـــف 1948للنـــزاع الـــذي انـــدلع فـــي  نتیجـــة، وتعـــرض لفقـــدان بیتـــه ومصـــادر معیشـــته 1984

  األونروا)

  تعریف المخیم:
اســتأجرتها الحكومــات المستضــیفة مــن قطعــة مــن األرض تكــون إمــا حكومیــة أو فــي أغلــب الحــاالت 

كمســــاعدة لالجئــــین الفلســــطینیین فــــي تســــهیل  األونــــرواالمــــالك المحلیــــین، وضــــعت تحــــت تصــــرف 
احتیاجاتهم األساسیة، وال یمكن لسكان المخیمات تملك هذه األراضي، ولكن لهم الحق في االستفادة 

  (تعریف األونروا)".منها للسكنى

  :توزیع الالجئین الفلسطینیین 

عشیة حرب النكبة شرد وهجـر الالجئـین الفلسـطینیین إلـى أمـاكن متعـددة سـواء كانـت فـي الـداخل أو 
الخارج، وذلـك بحسـب الظـروف السـائدة، ونسـتعرض هنـا أعـداد الالجئـین الفلسـطینیین حسـب أمـاكن 

  والجدول التالي یوضح ذلك.  1948اللجوء التي ذهبوا إلیها بعد حرب 

  

  )1جدول رقم (

  أماكن اللجوء  النسبة %  الجئینعدد ال  م
  الضفة الغربیة  38% 323,000  1
  قطاع غزة  25.8% 219,000  2
  سوریا  11.5%  97,800 3
  لبنان  13.7%  115,600 4
  األردن  9.5% 80,800 5
  العراق  0.5%  4,300  6
  مصر  1.0% 8,500  7
  اإلجمالي  100% 813,700  
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ملیـــون الجـــئ  5.3حـــوالي  01/01/2013لغـــوث وقـــد بلـــغ عـــدد الالجئـــین المســـجلین لـــدى وكالـــة ا
% من مجمل السكان الفلسطینیین علمـًا بـأن هـذه التقـدیرات تمثـل 45.7فلسطیني یشكلون ما نسبته 

الحد األدنى لعـدد الالجئـین الفلسـطینیین باعتبـار وجـود الجئـین غیـر مسـجلین والجئـین یسـكنون دوًال 
) أعـــداد الالجئـــین حســـب مكـــان 2ول رقـــم (أخـــرى باســـتثناء منـــاطق عملیاتهـــا الخمـــس، یوضـــح جـــد

حســــــــب مركــــــــز اإلحصــــــــاء 2013اقــــــــامتهم، ونســــــــبتهم إلجمــــــــالي عــــــــدد الشــــــــعب الفلســــــــطیني فــــــــي
  )77، 73، 75، ص2013الفلسطیني(منتدى التواصل، 

  

  )2جدول رقم (

  عدد الالجئین *  إجمالي الفلسطینیین**
النسبة إلى إجمالي 

  الفلسطینیین %
  المكان

  48 مناطق  -  - 1,398,313
  األراضي الفلسطینیة  18.7%  2,159,015  4,356,931
  الدول العربیة***  27%  3,112,878  5,142,016
  الدول األجنبیة  -  -  655,456

  اإلجمالي  45%  5,217,893  11,552,716
  جمعیة منتدى التواصل، دراسة تحلیلیة، واقع ومستقبل مخیمات الجئي قطاع غزة والتحدیات المستقبلیة :المصدر

*األرقــــام الخاصــــة بأعــــداد الالجئــــین الفلســــطینیین حســــب احصــــاءات األونروا.**األرقــــام الخاصــــة بأعــــداد 
إجمـــالي الفلســـطینیین حســـب إحصـــاءات المركـــزي لإلحصـــاء الفلســـطیني .***الـــدول العربیـــة هـــي (األردن، 

  لبنان، سوریا).

  

  :التوزیع الجغرافي للمخیمات الفلسطینیة

نیین في تجمعات بدائیة أطلـق علیهـا مخیمـات قـد وزعـت هـذه المخیمـات تم تجمیع الالجئین الفلسطی
، غیـر رسـمیةلیرسم على الخریطة تجمعـات  عدد المخیماتعلى مستوى  دول الطوق، حیث تقلص 

) موزعین على تسع وخمسین 3ملیون نسمة، أنظر جدول رقم(1.6حیث یعیش ثلث الالجئین حوالي
وا الخمــس وهــي (األردن، لبنــان، ســوریا، الضــفة الغربیــة، مخیمــا تنتشــر فــي منــاطق عملیــات األونــر 

  غزة).
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 )3جدول رقم (

  
 جمعیة منتدى التواصل، دراسة تحلیلیة، واقع ومستقبل مخیمات الجئي قطاع غزة والتحدیات المستقبلیة :المصدر

 
عمـــار،  ، عقبـــة جبـــر، عــین الســـلطان، األمعــري، دیـــر)مخـــیم عائدة(عایــدة:مخیمــات الضـــفة الغربیـــة

 المـاء، طـولكرم، الفـوَّار، نـور بیـت لجلزون، قلندیا، الدهیشة، الفارعة، العروب، بالطة، عسكر، عینا
  شمس، جنین، شعفاط، العوجا.

 البلح، خانیونس، رفح. جبالیا، الشاطئ، النصیرات، البریج، المغازي، دیر :مخیمات قطاع غزة
  مخیمات الالجئین في قطاع غزة : 5.2.2

  ة وجغرافیة عن قطاع غزة:أوال: لمحة تاریخی

هــذا  1948، كانــت غــزة ضــمن المنطقــة العربیــة، فــي عــام 1947وفــق قــرار التقســیم األممــي عــام 
 "رودس"اإلقلیم أصبح تحت سیطرة مصر وفق اتفاق الهدنة العربیة االسرائیلیة التـي عرفـت باتفاقیـة 

  صبحت تحت سیادتهم.بعد أن أ "قطاع غزة"وقد أطلق علیها المصریین حدیثا اسم  1947عام 

مدینة غزة عاصمة لمركز اللواء الذي یحمل اسمها "لواء غزة" الذي یحده من الغـرب البحـر األبـیض 
المتوسط، ومن الشرق لواء الخلیل وقضاء بئر السـبع، ومـن الشـمال لـواء الرملـة، ومـن الجنـوب شـبه 

قریـة،  54جدل، خانیونس و جزیرة سیناء، وكان لواء غزة یضم قبل النكبة ثالث مدن هي :غزة، الم
، ولم یبق من لواء غزة إال شریط 1948قریة اثر نكبة  45وقد اغتصب الصهاینة مدینة المجدل و 

 365كـم، وتبلـغ مسـاحة قطـاع غـزة حـوالي  12-7كم وعرضه یتراوح بـین  40ساحلي ضیق طوله 
، وتعـد الكثافـة السـكانیة 1948وقد تدفق إلیه مئات اآلالف من الالجئین الفلسطینیین بعد نكبة ، 2كم

  فیه واحدة من أعلى المعدالت في العالم، حیث یشكل الالجئون النسبة العظمى من سكانه.

  عدد الالجئین في المخیمات  إجمالي عددا لالجئین  عدد المخیمات  الدولة أو المنطقة
  369,949  2,110,114  10  األردن
  238,528  474,053 12  لبنان
  159,303  528,711 10  سوریا

  216,403  895,703 19  الضفة الغربیة
  540,515  1,263,312 8  غزة

  1,524,698  5,271,893 59  المجموع الكلي
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حیـــث  1994مـــن قبــل االحــتالل االســرائیلي وبقـــي كــذلك حتــى عــام  1967أحتــل قطــاع غــزة عــام 
فلسـطین  أصبح تحت السیادة الوطنیـة الفلسـطینیة فأطلقـت  السـلطة علـى قطـاع غـزة اسـم محافظـات

الجنوبیــة، التــي تضــم محافظــة غــزة وهــي أكبــر محافظــات الجنــوب ومركزهــا االقتصــادي والسیاســي، 
ومحافظـة خــانیونس، ومحافظــة رفــح، ومحافظــة شــمال غــزة، ومحافظــة وســط غزة.(منتــدى التواصــل، 

  ).86، 87ص2013

 نشأة مخیمات قطاع غزة وتطورها: ثانیا:

) ألـــف 250-200ومهجـــرًا مـــا یقـــرب مـــن (، وصـــل مشـــردا 1948ثـــر النكبـــة عـــام أعلـــى 
فلسطیني من أراضیهم األصلیة إلى قطاع غزة لینضموا إلى جانـب السـكان األصـلیین البـالغ عـددهم 

ألــف نســمة، واســتقبل القطــاع جــزءا كبیــرا مــن الالجئــین الــذین توزعــوا فــي مختلــف  80آنــذاك حــوالي 
ة (الكــویكرز) علــى إنشــاء المخیمــات مــدن وقــرى القطــاع، إلــى أن عملــت جمعیــة األصــدقاء األمریكیــ

في مناطق تواجدها اآلن، وقـد قامـت الجمعیـة المـذكورة بتوزیـع الخیـام علـى الالجئـین، واسـتمرت فـي 
  ).87، ص2013اإلشراف على المخیمات حتى تشكیل وكالة الغوث الدولیة(منتدى التواصل، 

نوبه، ولكنها مركزة في مخیمات قطاع غزة موزعة جغرافیا في شتى أرجائه من شماله إلى ج
المنطقــة الوســـطى، وتعتبــر مخیمـــات غــزة مـــن أكثــر المنـــاطق ازدحامــا بالســـكان، حیــث یتـــراوح عـــدد 

الــف نســمة فــي المتوســط (حســب احصــاءات الوكالــة)، أمــا مــن  80-30ســكان المخــیم الواحــد مــن 
خیمـــات أخـــرى الناحیـــة الجغرافیـــة فهنالـــك بعـــض المخیمـــات المترابطـــة والمتداخلـــة مـــع البلـــدیات، وم

منفصلة تماما عن المدن، لذا یوجد في قطاع غزة ثالث مخیمات منفصلة عن المدن هي : البـریج، 
النصــیرات، المغــازي . بینمــا یوجــد خمــس مخیمــات متداخلــة مــع المــدن وهــي :جبالیــا، الشــاطئ، دیــر 

  ).92، ص2013البلح، خانیونس، ورفح (منتدى التواصل، 

  

  

  

  

  

  



 

186 

  المالحق

  ت في قطاع غزة ومساحتها وبعض المعلومات المتوفرة عنها منذ النشأة:وفیما یلي عرض للمخیما

تاریخ  المخیم المحافظة م
 اإلنشاء

المساحة عند 
اإلنشاء 
 بالدونم

المساحة 
الراهنة 
 بالدونم

السكان 
عند 

 اإلنشاء 

السكان داخل 
المخیمات في 

01/01/2013 

1 
شمال 
 غزة

 52,020 37,500 1448 1403 1984 جبالیا

 41,043 23,000 520 519 1949 الشاطئ ةغز  2

 28,868 16,000 589 559 1949 النصیرات دیر البلح 3

 33,781 13,000 478 528 1950 البریج دیر البلح 4

 7,742 9,000 132 156 1948 دیر البلح دیر البلح 5

 19,329 9,000 548 599 1949 المغازي دیر البلح 6

 44,642 12,099 564 549 1949 خانیونس خانیونس 7

 41,892 41,000 1364 1364 1949 رفح رفح 8

 269,317 160,599 5870 4313     المجموع  

  المصدر : الصفحة الرسمیة لألونروا
  موطني للدراسات واألبحاث  
  حسب الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني 01/01/2013أعداد السكان في  
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  )2.2ملحق رقم (
المسكن تصنیفات  

فیال: وهي مبني قائم بذاته مشید من الحجر النظیف عادة، ومعد أصال لسكن أسرة واحدة،  .1
وتتكون من طابق واحد بجناحین، أو من طابقین أو أكثر یصل بینهما درج داخلي، ویخصص 
أحد األجنحة في حالة الطابق الواحد أو الطابق الثاني للنوم. والجناح األخر أو الطابق 

خصص لالستقبال والمطبخ والخدمات بمختلف أنواعها، كما یتوفر قي الغالب للفیال األرضي ی
حدیقة نحیط بها، مهما كانت مساحتها باإلضافة إلي سور یحیط بها من الخارج، كما یتوفر 
كراج للسیارة، ویغطي السطح العلوي للفیال بمادة القرمید على األغلب، ویمكن أن یوجد ضمن 

  لمباني أو المالحق ویكون من مكوناتها.حدود الفیال أحد ا
دار: وهي مبني معد أصال لسكن أسرة واحدة أو أكثر، ویمثل البناء التقلیدي في فلسطین، وقد  .2

تكون الدار من طابق واحد أو طابقین تستغلهما أسرة واحدة، أما إذا كانت الدار مقسمة إلي 
اصة بها، ویقیم بكل منهما أسرة وحدات سكنیة منفصلة، تشتمل كل واحدة على المرافق الخ

  مستقلة.
شقة: وهي جزء من من دار أو عمارة، وتتكون من غرفة أو أكثر مع المرافق، من مطبخ  .3

وحمام ومرحاض، ویقفل علیها جمیعا باب خارجي، وهي معدة لسكن أسرة واحدة ویمكن 
  الوصول إلیها عن طریق درج أو ممر یؤدي إلي الطریق العام.

هي غرفة قائمة بذاتها لیس بها مرافق بل تشترك عادة مع غیرها من الغرف في غرفة مستقلة:  .4
مرحاض) وهي معدة أصال للسكن وتوجد عادة علي أسطح المباني  - حمام - المرافق( مطبخ

  أو بالفناء، وتكون جزء من دار أو فوق أسطح العمارات عادة.
بر، إذا كانت مستخدمة للسكن، خیمة: وتشتمل الخیمة المصنوعة من القماش أو الشعر أو الو  .5

  وتعتبر الخیمة غرفة واحدة.
براكیة: لفظ محلي یطلق على الحدة السكنیة المستقلة التي تتكون من غرفة واحدة أو أكثر،  .6

  وتكون المادة الغالبة قي بناء الجدران والسقف هي الزنك أو الصاج أو االسبست.
المغارات، أو أي مكان مشغول بسكن أخرى: وتشمل أي حاالت غیر ما سبق مثل األكواخ،  .7

وال ینطبق علیه أي من التصنیفات السابقة. كما ویقصد بنوع المسكن في المخیمات، أن هناك 
بیوت ومساكن تتكون من طابق وأخري من عدة طوابق وبیوت تشتمل على مساحة من 

 . هص تمیز األرض. وأخري تشترك مع غیرها بجدار مما یطبع النسیج المعماري للتجمع بخصائ
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  )3.2ملحق (
 البیئة الفیزیائیة في المخیم

تي مرت بها البیئة الفیزیائیة راحل األربع السیتم التطرق للوضع الحالي للمخیمات الذي أفرزته الم
، مساحة المسكن، ع المسكن، درجة التزاحم بالمسكنفي المخیم من حیث نظام حیازة المسكن، نو 

 ن في المخیم.    مادة بناء المسكن، حالة المسك

  نظام حیازة المسكن  .1

تقع مخیمات الالجئین في الضفة الغربیة وقطاع غزة على أراض حكومیة وأراض خاصة، 
استأجرتها وكالة الغوث الدولیة، وبالتالي أصبحت هذه األراضي تحت تصرف األمم المتحدة، 

لك والمشتري وال یسجل في أي وعملیة البیع والشراء تتم بشكل غیر قانوني، إذ تكون بعقد بین الما
دائرة رسمیة، ولكن السكان یعتبرون أنفسهم مالكین لهذه األراضي، لذلك نجد أن غالبیة المساكن 

  ). 2003في مخیمات الالجئین مملوكة للسكان، (صالحة، 

بالنسبة لحیازة وملكیة المساكن في المخیمات، فقد أشار التعداد العام للجهاز المركزي 
أن نسبة المساكن المملوكة لألسرة أو أحد  2007فلسطیني في نتائجه النهائیة لعام لإلحصاء ال

% في المتوسط العام في مخیمات قطاع غزة مجتمعة، وهذه النسبة 85.31أفرادها وصلت إلى 
) یعبر عن واقع حیازة المساكن في مخیمات 1األكبر في األراضي الفلسطینیة، الشكل التالي (

  ). 2012ء الفلسطیني،قطاع غزة (اإلحصا

  

  
  ) یوضح ملكیة السكن في مخیمات قطاع غزة، الباحث.1( شكل
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  نوع المسكن: .2

تتعدد األنماط السكنیة للوحدات السكنیة في المخیمات كغیرها في باقي المناطق كالمدن 
 والقرى، وتعكس هذه األنماط أثر المستوى االقتصادي واالجتماعي للسكان، ومن هذه العوامل التي
تؤدي إلى اختالف نمط المسكن، العامل االقتصادي والعامل السیاسي، باإلضافة إلى تطویر مواد 

). ووفقًا لتصنیفات 2009البناء، أسعار األراضي، العادات والتقالید، ثم البیئة المحیطة (شناعة، 
 ر، شقة،هي: فیال، دا ،الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني فإن المسكن یصنف إلى أربعة أقسام

تعریفات تصنیف  2أخرى والتي تشمل غرفة مستقلة، خیمة، براكیة، أخرى (انظر ملحق رقم 
  .)المسكن

، في حین بلغ مسكناً  40570بلغ عدد المساكن المأهولة في مخیمات قطاع غزة حوالي 
  ).2009مسكنًا (شناعة،  20329عدد المساكن المأهولة في مخیمات الضفة الغربیة 

% من مجموع 56.4حیث تشكل نسبة  ،في المخیمات كثر شیوعاً النوع األ وتشكل الدار 
% 42المساكن المأهولة في مخیمات القطاع، تأتي الشقة في المرتبة الثانیة حیث تشكل ما نسبته 

من مجموع المسكان المأهولة في مخیمات قطاع غزة، بینما تأتي الفیال في المرتبة الثالثة بما نسبته 
  ).2012) (اإلحصاء الفلسطیني، 2( وضح في الشكل% كما هو م1.2

  
  ) نوع المسكن في مخیمات قطاع غزة، الباحث.2( شكل
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  درجة التزاحم في المسكن  .3

مته لهم یتطلب ذلك معرفة كن بساكنیه من أجل معرفة مدى مالءلدراسة أحوال المس
فة المسكن المعبر عنها والذي یتأتى بدراسة كثا ،وتوضیح مقدار الضغط السكاني داخل المسكن

). تشیر البیانات اإلحصائیة 1995 بأنها عدد األشخاص بالنسبة للغرفة الواحدة (أحمد، الشامي،
إلى أن مخیمات الالجئین في قطاع غزة تعاني من اكتظاظ سكاني كبیر، فقد بلغت الكثافة 

لسكانیة لمخیمات قطاع ، وٕاذا ما أردنا احتساب الكثافة ا2/كماً فرد 4583السكانیة في قطاع غزة 
2/كماً فرد 47726غزة نجدها قد بلغت حوالي 

2كم 5.75(مساحة المخیمات ، 
عدد سكانها ، 

 بالمقاییس العالمیة والمحلیة على السواء، علماً  نسمة)، وهذه النسبة للمخیمات كبیرة جداً  269317
2/كماً فرد 4521بأن الكثافة السكانیة العالمیة تقدر 

 2فرد/كم 0.026العالم ما بین  وتتراوح في دول، 

(جمعیة  2005لعام األمم المتحدة  إحصائیاتفي الصین، حسب  2/كماً فرد 18196و في الدنمارك
   ).2013التواصل، 

- 1كما تشیر اإلحصاءات إلى أن عدد األسر التي تسكن في وحدات سكنیة تحتوي على 
في مساكن ذات كثافة  % من أسر المخیمات تسكن21.1%، في حین أن 23.9غرفة بلغ  2

  ).2012أفراد/غرفة (اإلحصاء الفلسطیني،  3سكانیة 

فرد/غرفة، وكلما كان  2) أن درجة التزاحم المقبولة هي 1985(عبد الحكیم،  وبینت دراسة
نصیب الفرد من المساحة الكلیة للمسكن أكبر قلت درجة التزاحم، وكان عدد األفراد بالنسبة للغرفة 

ما یدل ذلك على تحسن في األوضاع االقتصادیة واالجتماعیة للفرد أو لألسرة  باً الواحدة أقل، وغال
  ) الكثافة السكانیة في مخیمات قطاع غزة.4ویوضح جدول ( ،)1985(عبد الحكیم، 
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  ) 4جدول (

  )2013یوضح الكثافة السكانیة لمخیمات قطاع غزة (جمعیة التواصل، 

 المخیم *عدد السكان )2(كم*المساحة )2الكثافة (فرد/كم

 جبالیا 52020 1.448 35925

 الشاطئ  41043 0.52 78929

 دیر البلح 7742 0.132 58652

 النصیرات 33781 0.589 57353

 البریج 28868 0.478 60393

 المغازي 19329 0.548 35272

 خانیونس 44642 0.564 79152

 رفح 41892 1.364 30713

  عالمجمو 269317 5.643 47726

رفــة ضــمن حــدود المخــیم مســاحة المعّ الوحســب وكالــة الغــوث هــي   * مســاحة المخیمــات المعتمــدة فــي اإلحصــائیات
نشائه ولیس امتداد المخیم، وكذلك عدد السكان في داخـل حـدود منطقـة المخـیم المعتـرف بهـا مـن إاألصلیة في بدایة 

  وكالة الغوث.
  مساحة المسكن. 4

بعة للمسكن بحیث تضم جمیع غرف المنزل وما یتبعها من ویقصد بها مساحة البناء التا
مطابخ وحمامات وشرفات، وتعتمد مساحة المسكن على القدرة االقتصادیة لألسرة وتاریخ بناء 
المسكن وعدد الغرف وتوابعها، إضافة لالعتبارات االجتماعیة والفنیة والجمالیة التي قد تضیفها 

). وفي دراسة میدانیة  1995والبروزات (أحمد، الشامي،  بعض األسر إلى مساكنها متل البرندات
إلى أن  حصائیاتلوكالة الغوث عن سكان المخیمات الفلسطینیة في الضفة وقطاع غزة تشیر اإل

، وفي مخیم النصیرات بلغت 2م 88.36متوسط مساحة المسكن في مخیم طولكرم بلغت 
توسط مساحة المسكن في مخیم ) یوضح مساحات المساكن ونسبها وم3، والشكل (2م89.29

النصیرات وذلك یدل على صغر مساحة المسكن، ویعود ذلك لصغر مساحة األرض المخصصة 
كما تمت اإلشارة إلیه في مراحل تطور المسكن  ،هئنشاإللبناء ومحدودیة مساحة المخیم في بدایة 

  ).2000في المخیم (األونروا، 



 

192 

  المالحق

  
  احات المساكن ونسبها ومتوسط مساحة المسكن في مخیم النصیرات في قطاع غزة، الباحث.) مس3( شكل

  

  . مادة البناء المستخدمة في المسكن5

الضفة الغربیة وقطاع غزة بارتفاع نسبة استخدام الطوب في تمیزت المخیمات الفلسطینیة 
بلغت نسبة استخدام الطوب في بناء المساكن عنها في المدن والقرى الفلسطینیة، حیث  سمنتواأل
%، 54.1%، وفي المدن 96.5 نحو في المخیمات الفلسطینیة في الضفة والقطاع  سمنتواأل

النخفاض ). ویرجع ذلك 2007 % في األراضي الفلسطینیة (اإلحصاء الفلسطیني،53.8والقرى 
خول المحدودة من مادة الحجر والتي تتماشى مع المقدرة االقتصادیة والد سمنتسعار الطوب واألأ

لسكان المخیمات، كذلك النسجام استخدام مادة الطوب مع الطابع الكلي للبناء في المخیمات 
  ).2009 والمحافظة بشكل عام (شناعة،

% من المساكن في المخیمات 42.3ات تبین أن ما نسبته وفي بعض المسوح واالحصائی
 ما نسبتهق، ویتأكد ذلك من أن المسلح، وهذا یؤهلها لبناء أكثر من طاب سمنتمسقوفة باأل

). أما المباني المبنیة من مواد 2003% من المباني مكونة من طابق فما فوق (صالحة، 35.6
% من إجمالي مساكن 57.7، الصفیح، القرمید، المواد األخرى، فشكلت األسبستبناء مؤقتة مثل 

). 2007ء الفلسطیني،) (اإلحصا4كما هو موضح في الشكل ( األسبستالمخیمات غالبیتها من 
على صحة  األسبستوعلى ذلك فهذه المباني حالتها ردیئة وعلى الرغم من خطورة وأضرار مادة 

بأن هذه المادة منعت من االستخدام في جمیع دول العالم  فإنه یستخدم حتى اآلن، علماً  ،اإلنسان
  ).2009(شناعة،
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  ة، الباحث.) مادة البناء المستخدمة في مخیمات قطاع غز 4( شكل

  حالة المسكن في المخیمات .6

تخطیط مخیمات الالجئین، إعادة  تعد دراسة حالة المسكن مهمة وضروریة في عملیات
وتجدید األحیاء، وقد أعدت الكثیر من الدول معاییر وأسس الستخدامها في تقییم مستوى البیئة 

شبكة العامة للكهرباء، الصرف السكانیة، ومن هذه المعاییر: تاریخ بناء المسكن، االتصال بال
الصحي، الهاتف، دخول الشمس، التهویة للمسكن، مساحة المسكن، عدد الغرف واستخدامها، مواد 
البناء المستخدمة، حالة التشیید، ملكیة المسكن، درجة التزاحم، الشعور بالراحة داخل وخارج 

  ).2009 المسكن، والمضایقات البصریة (شناعة،

صنیف جهاز اإلحصاء المركزي فإن حالة المسكن في مخیمات الالجئین تنقسم إلى ووفقًا لمعاییر ت
حصائیة، (معجم االصطالحات اإل هي: ردیئة، متوسطة، جیدة، جیدة جدا ،أربعة مستویات

هي: مساكن تتطلب  ،. ووفق هذه المعاییر یمكن تقسیم هذه المساكن إلى ثالث مجموعات)2012
رى تتطلب اإلصالح وٕاعادة التأهیل، وثالثة حالة مساكنها جیدة وتتطلب اإلزالة وٕاعادة البناء، وأخ

  ).2009 (شناعة، المحافظة علیها

حول موضوع حالة السكن فإنها كانت  2007ووفقًا لنتائج مسوح جهاز اإلحصاء الفلسطیني 
  كاآلتي:
% من مساكن المخیمات ردیئة، وكانت أعلى نسبة في مخیمات رفح ودیر البلح 33نحو  -1

في قطاع غزة، وتتمیز مساكن هذه المجموعة بأنها متدهورة وتفتقر إلى النواحي الصحیة 
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كالتهویة واإلضاءة الطبیعیة، كما أن المساحات المفتوحة غیر كافیة، بجانب معاناة 
المساكن من التكدس الشدید، وعدم الترتیب والتنظیم ونقص الخدمات، وهذه المساكن 

 ).2009ا(شناعة،یفضل إزالتها وٕاعادة بنائه
% وهي أعلى نسبة على اإلطالق، وهذه المساكن تعاني من 42.6تشكل المساكن المقبولة  -2

مشاكل، ولكن لم تصل إلى الدرجة التي یحكم علیها باإلزالة الكاملة، بل یمكن إصالحها 
وترمیمها بشكل مؤقت لحین إیجاد سبیل إلعادة تخطیط شامل للمخیمات. وتتراوح نسبة 

% في مخیمات :النصیرات والبریج 40 - % 30التي تتسم حالتها بالقبول من المساكن 
 ).2009% في باقي المحافظات(شناعة،50 - % 40ورفح والمغازي، وترتفع لتصل من 

%، وهذه الفئة أفضل حاال من 12.4المساكن التي تعتبر في حالة جیدة بلغت نسبتها  -3
 ).2009شناعة،سابقاتها، وتختلف نسبة المساكن من مخیم آلخر (

% من إجمالي المساكن  12عن  تقل نسبة المساكن التي تتسم بحالة جیدة جداً  -4
 ).2009(شناعة،

  

  

  

  

  

  

  ) حالة المخیمات في مخیمات قطاع غزة، الباحث.5شكل (

  

أزم  ة الس  كن والمس  اكن ف  ي مخیم  ات قط  اع غ  زة وارتباطھ  ا بمع  دالت الفق  ر  ثانی  ا:
  والبطالة:

سكن والمساكن في مخیمات الالجئین سیتطرق البحث إلى عرض قبل الحدیث حول أزمة ال
الوضع االقتصادي والفقر في مخیمات الالجئین لتسلیط الضوء على الفئة من ذوي الحاالت 

وقد تحتاج لتدخل األونروا  ،بناء مساكنها بمفردهاإعادة  االجتماعیة والتي ال تستطیع تحمل أعباء
  في ذلك.
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  في مخیمات الالجئین: القوى العاملة والفقر .1

في العقد المنصرم، سجل الوضع االجتماعي االقتصادي للفلسطینیین العادیین في غزة 
فقد عملت سنوات من االحتالل والنزاع والحصار المستمر على ترك الغالبیة  ، مستمراً  انحداراً 

ثر عرضة للخطر العظمى من السكان في حاجة إلى المساعدة الدولیة. وال یزال الالجئون هم األك
في ظل الظروف الحالیة، ویستمر المجتمع بمعایشة مستویات متصاعدة من البطالة وعدم األمن 

الجئ یعیشون في فقر  325,000عتقد أن حوالي یُ األونروا  إحصائیاتوحسب  .رالغذائي والفق
شخص  350,000مدقع وغیر قادرین على اإلیفاء باحتیاجاتهم األساسیة للغذاء. كما أن هناك 

  ).2015 (الصفحة الرسمیة لألونروا، آخر یقبعون تحت خط الفقر الرسمي

وفي دراسة تحلیلیة لواقع ومستقبل مخیمات الجئي قطاع غزة والتحدیات المستقبلیة  
الجئین في قطاع غزة قد ) وجدت أن نسبة الفقر في مخیمات ال2013ل(جمعیة منتدى التواصل، 

هذا یعني أن المستوى المعیشي قد تدنى في  ،%42.5لتبلغ  2012ما هي علیه في عام ازدادت ع
السنوات التالیة لتدخل أسر جدیدة تحت خط الفقر، مع العلم أن هذه النسبة متضمنة ذلك المقدار 
من المساعدات الطارئة التي تم الحصول علیها من المؤسسات اإلغاثیة المختلفة ومن وكالة 

مساعدات الطارئة من االستهالك الشهري لألسر فستزید نسبة الغوث، إذا ما تم استثناء قیمة ال
أي أن أكثر من نصف أسر المخیمات تحت خط  ،%52.5% لتصبح 10الفقر بما ال یقل عن 

  ).2013الفقر(جمعیة منتدى التواصل، 

وبالنسبة ألعداد العاطلین عن العمل في مخیمات قطاع غزة في الربع الثاني من عام  
  ).2013(اإلحصاء الفلسطیني،  21400نحو  فقد بلغوا  2013

  

  أزمة السكن والمساكن في المخیمات: .2

المسكن هو المكان الذي یشعر فیه اإلنسان باألمان ویتمتع بالخصوصیة واالنتماء، إن 
لألبعاد االجتماعیة لظاهرة اإلسكان  كبرىالمختصین في قضایا السكن والمسكن یولون أهمیة 

لذي یسكن فیه الفرد یعد أمرًا حیویًا في تكوین شخصیته، وعامًال مؤثرًا على وتداعیاتها. فالمكان ا
  ). 2013صحته النفسیة والجسدیة واالجتماعیة (جمعیة التواصل، 
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وال یمكن الفصل بین نوعیة البیئة العمرانیة في المخیمات ونوعیة حیاة الالجئین، ففي غزة 
معظم جدران ، و خیمات من أوضاع متردیة% في المتوسط من المساكن في الم49یعاني نحو 

مساكن الالجئین غیر آمنة من الناحیة الهیكلیة، وهي سیئة العزل وغیر مقاومة للمیاه كما ال یمكن 
إصالح أسطح المساكن في كثیر من األحیان وبالتالي فهي في حاجة إلى االستبدال، كما أن 

فن والبرد في الشتاء والحر في الصیف، وتعاني المنازل من الرطوبة والع ،التهویة غیر كافیة
وتتكدس العدید من األسر داخل غرف قلیلة إضافة إلى أن معظم الطرق ضیقة، یتعذر الوصول 
إلیها وغیر مضاءة. وتذكر هذه الدراسة أن المخیمات في قطاع غزة تتربع على عرش التجمعات 

ف الكثافة السكانیة لقطاع غزة ، أي ما یعادل عشرة أضعا2/كماً فرد 45880السكانیة فیها نحو 
یة على مدار العقد الماضي في إلحاق األضرار سرائیلككل. ولقد تسببت االعتداءات العسكریة اإل

أو في التدمیر الكامل لآلالف من مساكن الالجئین. وقد اضطرت األونروا إلى منح أولویة تقدیم 
هم التي تضررت أثناء العدوان المساعدات لآلالف من الالجئین إلصالح وٕاعادة بناء مساكن

ي، على حساب المساكن لمنتفعي شبكة األمان االجتماعي (حاالت العسر الشدید) والذي سرائیلاإل
كان من المفترض القیام به وفقًا لخطة إنعاش وٕاعادة إعمار غزة. وحسب (تقریر األونروا غزة عام 

ر مساعدات إسكانیة للحاالت توفی 2013) أن األونروا كانت تعتزم في العام 2012، 2020
ملیون دوالر  42.5بقیمة  2008-2009المتبقیة والتي تضررت من العملیة العسكریة عامي (

مسكن غیر الئق لمنتفعي شبكة األمان االجتماعي  20,000أمریكي)، وتنوي األونروا دعم بناء 
إعمار غزة بحلول  (حاالت العسر الشدید) بما فیها المساكن التي تشملها خطة إنعاش وٕاعادة

  ). 2012، 2020(تقریر األونروا، غزة عام  2020العام

  

  :2022عدد الوحدات السكنیة المطلوبة في المخیمات للعقد القادم  .3

) قامت باحتساب عدد الوحدات السكنیة المطلوبة في 2013وفي دراسة (جمعیة التواصل، 
السكنیة المطلوبة في مخیمات قطاع غزة  المخیمات خالل العقد القادم للوصول إلى عدد الوحدات

وذلك من شأنه أن یعید تسلیط الضوء على دور األونروا في تحمل  األسر بناءهاوال تستطیع 
  ولیاتها تجاه الالجئین وتحسین مساكنهم. ؤ مس

یبلغ عدد األسر في المخیمات التي تحتاج إلى شقة واحدة أو أكثر خالل العقد القادم 
ات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني أن عدد الالجئین داخل المخیمات %. وتشیر بیان64.5

 6.3كما أن متوسط عدد األسرة في المخیمات  ،نسمة 317482هو  2012في قطاع غزة عام 
% من 64.5أسرة. ولما كان  50394فرد، وعلیه یكون عدد األسر في مخیمات قطاع غزة حوالي 
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لى وحدات سكنیة خالل العقد القادم، فإن عدد األسر في األسر في مخیمات قطاع غزة بحاجة إ
  ).2013أسرة. (جمعیة التواصل،  32504المخیمات التي تحتاج إلى شقة واحدة یصل إلى حوالي 

   )5جدول (

  2012توزیع األسر في مخیمات قطاع غزة حسب حاجة األسر لعدد الشقق خالل العشر سنوات القادمة 

  مخیمات قطاع غزة
  ر من المساكنحاجة األس

  المجموع
1  2  3  4+  

  32504  6500  8819  8920  8265  عدد األسر
  

) أعاله، ُیالحظ أن عدد األسر التي تحتاج إلى شقة واحدة أو اثنین أو 6من الجدول (
قط تحتاج إلى وحدات سكنیة أو أكثر ف 4ثالثة متقاربة تقریبًا، وبافتراض أن األسر التي تحتاج إلى 

فإن الحد األدنى للوحدات السكنیة المطلوبة خالل العشر سنوات القادمة یبلغ إذن  وحدات سكنیة، 4
  وحدة سكنیة موزعة كما في الجدول التالي: 78565

   )6جدول (
توزیع الوحدات في مخیمات قطاع غزة حسب حاجة األسر لعدد الشقق خالل العشر سنوات 

  )2013(جمعیة التواصل،  2012القادمة 

  ةمخیمات قطاع غز 
  حاجة األسر من المساكن

  المجموع
1  2  3  4+  

عدد الوحدات 
  السكنیة

8265  17840  26457  26003  78565  

 78565أسرة في مخیمات قطاع غزة تحتاج إلى  32504مما سبق یتضح أن هنالك 
وتشیر بیانات الجهاز المركزي  ،2022قد القادم أي حتى نهایة عام وحدة سكنیة خالل الع

طیني إلى أن نسبة األسر في مخیمات قطاع غزة التي لها المقدرة على بناء لإلحصاء الفلس
% من 75.6%، أي أن 24.4الوحدات السكنیة الالزمة لهم خالل العشر سنوات القادمة، هي 

% من هذه 20.2األسر ال تستطیع بناء ولو وحدة سكنیة واحدة، فضًال عن أكثر من ذلك، بینما 
% من األسر بناء أكثر من وحدة 4.2نیة واحدة، وفقط تستطیع األسر تستطیع بناء وحدة سك

بناء أي شقة من أسر المخیمات على عدد  لو تم إسقاط نسبة من ال یستطیعونسكنیة واحدة، و 
األسر التي تحتاج إلى الوحدات السكنیة، بغض النظر عن عددها لوجدنا أن نسبة من یحتاجون 

% من أسر المخیمات، أي أن ما یقارب من 49اء حوالي إلى السكن ولیس لدیهم القدرة على البن
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تحتاج إلى وحدة سكنیة واحدة أو أكثر  24574نصف عدد األسر في المخیمات والبالغ عددها 
ولیس لدیهم المقدرة على البناء ولو وحدة سكنیة واحدة. ولمعرفة عدد الوحدات السكنیة المطلوبة 

، ونظرًا لتجانس األسر في المخیمات، سیتم ر بناءهاات والتي ال تستطیع األسلألسر في المخیم
توزیع نسبة الحاجة ألعداد الوحدات السكنیة على شریحة األسر التي بحاجة إلى مساكن لتصبح 

  كما في الجدول اآلتي:

   )7جدول ( 
التوزیع النسبي لألسر التي لیس لدیھا مقدرة على البناء في مخیمات قطاع غزة حسب حاجة 

  )2013(جمعیة التواصل، 2012سنوات القادمة وحدات السكنیة خالل العشر من ال األسر

  التجمع
  حاجة األسر من المساكن

  المجموع
1  2  3  4+  

  100  20  27.2  27.4  25.4  مخیمات قطاع غزة
  

ویمكن حساب عدد الوحدات السكنیة المطلوبة للمخیمات في قطاع غزة خالل األعوام من 
  وهي بالحد األدنى كما یلي: ع األسر بناءها، وال تستطی2022حتى  2012

  تساوي: قطاع غزة، وال تستطیع األسر بناءها عدد الوحدات السكنیة المطلوبة في مخیمات

وحدة سكنیة (جمعیة  58,975=  24,574)* 0.254*0.274+1*0.272+2*4+3*0.20(
  ).2013التواصل، 
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) 2.3ملحق رقم (  
مخریطة البریج المدینة والبریج المخی  
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  مالحق الفصل الثالثمالحق الفصل الثالث
  

  والفني االقتصادي-االجتماعي المسكن تقییم نموذج 1.3
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  ) 1.3ملحق (
  والفني االقتصادي-االجتماعي المسكن تقییم نموذج
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  مالحق الفصل الرابعمالحق الفصل الرابع
  

  قائمة بأسماء محكمي االستبیان 1.4

  االستبیان 2.4
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  ) 1.4ملحق رقم (
  قائمة بأسماء محكمي االستبانة

  

  الجامعة اإلسالمیة - د. رائد العطل .1
  الجامعة اإلسالمیة - د.فرید القیق .2
  الجامعة اإلسالمیة- د.أحمد سالمة محیسن .3
  الجامعة اإلسالمیة- د.عمر عصفور .4
 األونروا -د.أسامة بدوي .5
محاضر في -الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني - إحصائي -أ. نبیل الغول .6

  القدس المفتوحة. جامعة
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) 2.4ملحق رقم (  
 االستبانة

 غزة – اإلسالمیة الجامعة
 العلیا الدراسات عمادة
 الهندسة كلیة

   قسم الهندسة المعماریة
    

  

  الموضوع/ استبیان لبحث علمي

لراحة بیئة معماریة سلیمة تحقق الرضا واالسكن في  و لكل فرد من المجتمع الحق في العیش الكریم
قسم البنیة  لساكنیها، یهدف هذا االستبیان إلى معرفة مستوى الرضا عن المسكن الذي قام النفسیة

التحتیة وتطویر المخیمات بوكالة الغوث ببنائه من خالل مجموعة من األسئلة نرجو من سیادتكم 
 خیم عنتحسین مستوى رضا سكان الم"نحو اإلجابة علیها ضمن الدراسة البحثیة التي بعنوان 

  "مساكنهم في ضوء مبادئ العمارة التقلیلیة
  كحالة دراسیة) -قطاع غزة -(منتفعي شبكة األمان االجتماعي في مخیمات المنطقة الوسطى

ستكون إجاباتكم عونًا في تحدید مستوى الرضا عن مساكنكم، وفي االرتقاء بمستوى السكن 
لدراسة العلمیة  فقط، متمنین علیكم بعض بالمخیم، مع العلم أنه لن تستخدم إجاباتكم إال في ا

  وقتكم.

  وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدیر،،،،

  الباحثة       

  م. إیمان خالد أبو سعید
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1.   

    العنوان 2.1    االسم (اختیاري)1.1
  ذكر                  أنثىالجنس                   3.1
  أرمل/ـة    مطلق/ـة                  متزوج/ـة      أعزب/آنسةماعیة:      الحالة االجت 4.1
  فما فوق 60        60- 41من        40- 26من           25-18من                 : العمر 5.1
  أعمال حرة       بدون عمل      مؤسسة دولیة قطاع خاص           قطاع حكومي                   :  المهنة 6.1
  ثانویة عامة            دبلوم              بكالوریوس         دراسات علیا      أمي/ ُملمالمؤهل العلمي:         7.1
  2500أكثر من     2500-2000    2000-1500     1500- 1000    شیكل 1000قل من أدخل األسرة:            8.1

  

2.   

 فما فوق   2م100           2م 100- 80          2م 80أقل من مساحة المسكن:        1.2

  سنة فما فوق 20سنة            20-11سنوات          10 - 6سنوات أو أقل        5عمر المسكن:          2.2
  غرف و مطبخ وحمام أو أكثر  4غرف ومطبخ وحمام      3وحمام        غرفة ومطبخ وحمام       غرفتین ومطبخ    :عدد غرف المسكن 3.2
     أفراد 6أفراد                   أكثر من  5أفراد                   4أفراد                 3عدد أفراد األسرة:           4.2
     ثالثة                      أربعة                   واحد                   اثنینعدد الطوابق:              5.2

  

3  

أوافق   العبارة  #
ال   أوافق  بشدة

أرفض   أرفض  أدري
  بشدة

المعیار 
  لاألو

  المشاركة المجتمعیة .1

1.1  
قام مهندس التصمیم في وكالة الغوثباستشارة األسرة في تصمیم منزلنا 

  وتحدید احتیاجاتها بشكل فعال.
          

            قام قسم التصمیم باطالعي على كامل المخططات قبل تنفیذها. 2.1

            قام قسم التصمیم بتعدیل المخططات بناء على رغبة األسرة.  3.1

            أتیحت لنا فرصة المتابعة أثناء بناء المنزل.  4.1

أتیحت لنا فرصة المشاركة في تشطیب المنزل واختیار األلوان المحببة  5.1
  عائلتي.ل
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المعیار 
  الثاني

  الوظیفیة في المبنى .2

غرف  (یراعي التصمیم وجود جمیع فراغات المنزل الضروریة مثل  1.2
  الحمام).-المطبخ- الضیافة- المعیشة- النوم

          

ُتستخدم فراغات المنزل حسب المخططات المعتمدة(كأن تستخدم غرفة النوم  2.2
  بتغییر وظیفة فراغ إلى وظیفة أخرى. للنوم والمعیشة للجلوس)، ولم أقم

          

            لم أقم بإجراء أي تعدیالت على تصمیم المنزل من الداخل أو الخارج. 3.2
            عدد غرف المنزل مع عدد أفراد األسرة. یتناسب 4.2
            تتناسب وظیفة الفراغ مع مساحته. 5.2
ب في فراغات ال أجد صعوبة في وضع قطع األثاث بالشكل المناس 6.2

  المنزل المختلفة.  
          

یوجد إمكانیة للتوسع الرأسي أو األفقي في حال زیادة عدد أفراد األسرة  7.2
 مستقبًال.

          

            َیسُهل فهم وظائف الفراغات الداخلیة من قبل زوار المنزل.  8.2
ال تواجه األسرة  أي صعوبات عند ممارستها لألنشطة المختلفة مثل  9.2

االغتسال، النظافة، إعداد الطعام، تناوله، تخزینه والنوم، الراحة و (
  استقبال الضیوف).

          

وباإلمكان تغییر بعض وظائف  تتوفر مرونة في تصمیم المنزل 10.2
  فراغات المنزل.

          

            یراعي التصمیم الخصوصیة البصریة وعدم كشف ما بداخل المنزل. 11.2
            لخصوصیة والبعد عن مصادر الضوضاء لغرف النوم.یراعي التصمیم ا 12.2
            أشعر بالرضا عن تصمیم الفراغات الداخلیة لمنزلي. 13.2
            ینسجم شكل المبنى من الخارج مع المباني المحیطة. 14.2

المعیار 
  الثالث

  التھویة في المسكن .3

            زل.مساحة النوافذ كافیة إلدخال الهواء الطبیعي لداخل المن  1.3
            موقع و عدد النوافذ یسمح بدخول الهواء ویجدده یومیًا. 2.3
تساعد التهویة الطبیعیة في منزلي على إزالة الروائح الغیر مرغوب بها  3.3

  (مثل الروائح الصادرة عن الطبخ وعن دورات المیاه).
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            ف.یمكن االستغناء عن المروحة داخل فراغات منزلي في فصل الصی 4.3
            أشعر بالرضا عن تهویة الفراغات الداخلیة بمنزلي. 5.3

المعیار 
  الرابع

  اإلضاءة في المسكن .4

اإلضاءة الطبیعیة كافیة ویمكن االستغناء عن اإلضاءة الصناعیة نهارًا   1.4
  في جمیع الفراغات.

          

            اإلضاءة الصناعیة المستخدمة موزعة بشكل جید و كافیة. 2.4

            أشعر بالرضا عن اإلضاءة  في منزلي. 3.4

المعیار 
  الخامس

  استخدام األلوان في المسكن .5

            األلوان المستخدمة في تشطیب صالة المعیشة تعطیها رحابة و اتساعًا.  1.5
            األلوان المستخدمة في تشطیب غرف النوم تحقق الهدوء والراحة. 2.5
            ب المطبخ مناسبة.األلوان المستخدمة في تشطی 3.5
            األلوان المستخدمة في التشطیب الداخلي تزید من الشعور بالراحة النفسیة . 4.5
            أشعر بالرضا عن األلوان المستخدمة  في منزلي. 5.5

المعیار 
  السادس

  مواد التشطیب المستخدمة في المسكن .6

وة مواد البناء المنزل إلى قدر كبیر من الصیانة بسبب ق جال یحتا  1.6
  والتشطیبات المستخدمة في المنزل.

          

            نوع الدهان المستخدم داخل المنزل ذو جودة عالیة و ویدوم لفترة طویلة. 2.6
البالط المستخدم في األرضیات ذو جودة عالیة ومالئم لوظائف  3.6

  الفراغات الداخلیة. 
          

            لیة ذات جودة عالیة وتدوم طویًال. األبواب المستخدمة في التشطیبات الداخ 4.6
            النوافذ المستخدمة في التشطیبات الداخلیة ذات جودة عالیة وتدوم طویًال. 5.6
التركیبات و األدوات الصحیة المستخدمة في المطبخ و الحمام ذات   6.6

  جودة عالیة و تدوم طویًال.
          

            تدوم لفترات طویلة.مادة التشطیب الخارجي ذات جودة عالیة و  7.6
            التشطیبات الخارجیة بسیطة و تعكس مظهرًا جمالیا. 8.6
            منزلي. في المستخدمة التشطیبات عن بالرضا أشعر عام بشكل 9.6
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