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 إهداء
هبين كل ما ميلك حىت إىل الذي و  .أمحد اهللا عز وجل على منه و عونه إلمتام هذا البحث 

 تلكامنسان الذي  اإل، إىلأحقق له آماله، إىل من كان يدفعين قدما حنو األمام لنيل املبتغى
سه تقدي ة يفاإلنسانية بكل قوة، إىل الذي سهر على تعليمي بتضحيات جسام مرتمج

  يف عمره؛هللاأطال  ـليبقعلى  " بن علي" الغايل أيبللعلم، إىل مدرسيت األوىل يف احلياة، 
 اليت صربت إىل " جوبةأمي " عصماين حم إىل اليت وهبت فـلذة كبدها كل العطاء و احلنان،

يل  عواهاانت دكالّرعاية و كانت سندي يف الشدائد، و   على كل شيء، اليت رعتين حق
 وجهي يف تهابتساماكلما تذكرت   ارحتتابلتوفيق، تتبعتين خطوة خطوة يف عملي، إىل من 

يهما الدارين؛ إل اء يفاجلز  هللا عين خريجزاها  نبع احلنان أمي أعز مالك على القـلب و العني
خوايت و أويت خإ ىلدة إأهدي هذا العمل املتواضع لكيّ  أُدخل على قـلبهما شيئا من السعا

  عمارة كحلية لكرميا ةستاذألكما أهدي مثرة جهدي لتقـامسو ا معي عبء احلياة ؛   الذين
انر ها يل و ه فـأإلي الذي كلما تظلمت الطريق أمامي جلأت شريف سليمان:األستاذ الكرمي

دين هبا و  فة زو معر  كلما دب اليأس يف نفسي زرع فيا األمل ألسري قدما و كلما سألت عن
 ىل كل أساتذةدة؛ إتعدكلما طلبت كمية من و قته الثمني وفره يل ابلرغم من مسؤولياته امل

 و يف أنفسنا واتناي يف ذه؛ و إىل كل من يؤمن أبن بذور جناح التغيري  لبصرية الفنون اقسم 
ا ما  يغريو ري ما بقوم حىت ال يغ تعاىل " : إن هللاقـال هللا ...قبل أن تكون يف أشياء أخرى

 .لمن سورة الرعد إىل كل هؤالء أهدي هذا العم11اآلية  ...."أبنفسهم
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 شكر 
 هللا صلى هللا صدق رسول "هللامن مل يشكر الناس مل يشكر " : عليه و سلمقـال رسول هللا صلى هللا

 عليه و سلم 

ك وحده ال شري ال هللاإإله  و نشهد أن ال امتنانهاحلمد هللا على إحسانه و الشكر له على توفيقه و 
 هللا عليه ولى صضوانه  ر له الداعي إىلله تعظيما لشأنه و نشهد أن سيدان و نبينا حممد عبده و رسو 

ذا هوفيقه لنا إلمتام بعد شكر هللا سبحانه و تعاىل على ت .على آله و أصحابه و أتباعه و سلم
يف  راالستمراعلى  شجعوين ين والبحث املتواضع أتقدم جبزيل الشكر إىل الوالدين العزيزين الذين أعانو 

 إىل من شرفين اجلزيل لشكراجلامعية و البحث؛ كما أتوجه ابمسرية العلم و النجاح،و إكمال الدراسة 
ذكرة ذه املهي حروف  لن تكفيتال " كحلي عمارة" ةالدكتور  ةإبشرافه على مذكرة حبثي األستاذ

   سامهت بشكل؛ و اليتبثمن العلمية اليت ال تقدر االكبري علي، ولتوجيهاهت ابصربه احقه اإليفـائه
الص شكري خبأتوجه  ؛ كماةالفنون البصريهذا العمل؛ إىل كل أساتذة قسم  استكمالكبري يف إمتام و 

 .  ملالع و تقديري إىل كل من ساعدين من قريب أو من بعيد على إجناز و إمتام هذا

أدخلين  رضاه وحلاً ترب أوزعين أن أشكر نعمتك اليت أنعمت علي و على والدي و أن أعمل صا " 
 "برمحتك يف عبادك الصاحلني
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 مقدمة البحث :   -
و  مع تسارع وتيرة الحياة اليومية ، أصبح المرء يعاني أشكاال مختلفة من الضغوطات    

ير ذلك بسبب المتطلبات الخاصة مع العمل و العائلة و المجتمع الذي يعيش فيه ، و في كث
من األحيان تكون لتلك الضغوطات تأثيرات سلبية على صحته من جهة و سيجد أن عالقته 

من جهة اخرى و في نفس الوقت يجب أن يعلم بأنه يملك سيطرة  مع اآلخرين قد تضررت
 كاملة على الكيفية التي سيتعامل بها مع تلك الضغوطات حيث أن هناك عددا من الوسائل

التي من شأنها  تقليل حدتها و من بين هذه الوسائل هي مجموعة الصناعة التي تندرج 
 ناعتها العديد من المعايير من ضمنهاتحتها صناعة فضاءات الترفيه و التي يعتمد في ص
 القواعد التصميمية و البيئة أثناء تخطيطها و إنجازها .

ميم في الفاعلية بين التصميم و البيئة و ما مدى تأثيرها في تص يتمحور موضوع بحثيو    
الترفيه و محاولة الوصول إلى تلك العالقة بين عنصري التصميم و البيئة في  فضاءات

 التأثير على حياتنا اليومية .

 الدوافع و األسباب الذاتية :  -

يم اهتمامي بمجال فن التصم ن بينهاو قد كان في اختيار هذا الموضوع ميوالت ذاتية م   
ضافة إلى أن هذا الموضوع يندرج بشكل عام و اهتمامي بتصميم الفضاءات بصفة خاصة إ

 ضمن تخصصي الجامعي تصميم المحيط...

 :و من الدوافع و األسباب الموضوعية   -
 .وريا داهمال و تدهور فضاءات الترفيه القليلة القائمة في مدينة مستغانم و عدم صيانتها  -
 غياب الفكر الشامل إلستراتجيات تخطيط هذه الفضاءات . -
مما ادى إلى سوء توزيع مواقعها  غياب المفهوم الشامل لشبكة المناطق الترفيهية -
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ت ضاءافزيادة الكثافة السكانية و ارتفاع القيمة العمرانية مما ادى إلى عدم استغاللها ك -
 للترفيه 

نقص الوعي البيئ لدى زوار و مستخدمى فضاءات الترفيه ،و عدم تطبيق القوانين و  -
 اللوائح بصيانتها و الحفاظ عليها .

و  تصميم فضاءات الترفيه في بالدنا يتجلى له النقص الواضح في العديد من االعتبارات -
  لتطرق احوث ، يالحظ انه أثناء المعايير أثناء تصميمها ، فالعديد من الدارسيين لهذه الب

ئات لعنصر البيئة يكتفي البعض بدراسة الجانب الفيزيائي أي الطبيعي لها مغفال وجود ب
 دية قتصاتماعية و الثقافية و االأخرى متفاعلة و متداخلة مع البيئة الطبيعية كالبيئة االج

خاصة بكل  صميم فهنالك عناصرو يتناسي البعض أنه إضافة للخصائص العامة للت
على حدي ، و الذي من خالله يتحقق الوجود المادي للفراغ الذي يدركه تخصص 

 اإلنسان بحواسه ، فيؤثر في مشاعره و يوجه سلوكياته .

: ما مدى أهمية كل من التصميم كعملية و البيئة كوسط  اإلشكالية المطروحة هي    
 بالنسبة لإلنسان ؟ و ما العالقة بينهما ؟.

يندرج هذا الموضوع في تخصص تصميم المحيط ضمن الفنون البصرية و أهم مركبات      
ـــد ـــــكولوجي ...لمفهوم البيئة و قواعأفكاره مفهوم علمي ، طبيعي )فيزيائي( ، اجتماعي سي

التصميم  العامة و الخاصة و محاولة الوصول إلى تصميم بيئة متكاملة تخدم الفرد و 
 ت في تصميم محكم لفضاء ترفيهي بمدينة مستغانم .توظيف هذه العالقا

و لإلجابة على اإلشكالية استعنا بعديد من المناهج منها التاريخي الذي يضم نفس      
فضاءات الترفيه و ذكر أبعاد المواضيع التي درست مجال البيئة و التصميم ، و كذا تصميم 

التطورات و النظريات لهذين المجالين ، كما اعتمدت المنهج الوصفي التحليلي الذي يصور 
نيا ، و كذا دراسة تأثير التصميملنا واقع البيئة و التصميم و طرق التعامل معها ميدا

 ب
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 بمختلف أنواعه ، و قد استخدمت المنهج التجريبي في محاولة التصميم فضاء ترفيهي  من
خالل مجسم مصغر يبن أهم مبادئ ووظائف و مكونات و فلسفة تصميم ذلك الفضاء 
باإلطالع على بعض المشاكل التي يعانيها سكان الفضاءات العمرانية و أهم النقائص و 

 بهذا و المقاالت و المجالت العلمية و الدراسات المرتبطة كذالك الرسائل العلمية و الكتب
  الموضوع .

 طريقة عرض الدراسة .هيكل البحث : 
حيث اشتمل األول على مبحثين '' البيئة و  البحث إلى أربعة فصول ، تم تقسيم      

وان ت عنحتمفهومها و عالقتها باإلنسان '' ،و الثاني التأثير المتبادل بين اإلنسان و البيئة 
 متضمنالبيئة و اإلنسان ،و ثاني فصل فقد كان بعنوان الفاعلية بين التصميم و البيئة و ال
ل الفص مبحثين ''األول مفهوم التصميم و الثاني الفاعلية'' بين ''التصميم و البيئة ''،اما

 ىالثالث فقد جاء بعنوان ''تصميم فضاءات الترفيه'' ، و تم تخصيص رابع فصل للتعرف عل
احة سمدينة مستغانم و توزيعها الجغرافي و تم التطرق في هذا الفصل إلى منطقة الدراسة ) 

 الوئام ( ووضع اإلستراتجيات الالزمة لتطويرها  .
 حدود البحث المكانية :  -

 حدود البحث المكانية تشمل مدينة مستغانم بشكل عام و ساحة الوئام بشكل خاص .
 الصعوبات (: ) المشاكل و معوقات البحث -

و قد واجهت بعض الصعوبات في محاولة إعدادي لهذا البحث و خاصة في الجانب    
التطبيقي أهمها نقص المراجع التي تدرس فضاءات الترفيه في الجزائر ، إضافة إلى النقص 
المادي الذي تحتاجه في الوصول إلى صورة للمساحة المخصصة إلعادة التهيئة و هذا بعد 

 ى إذن التقاط الصور للمكان حصولي عل

 ج
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  .مكوناتها  –أقسامها  –البیئة تعریفها :   أوال

  .التعریف بالبیئة لغة و اصطالحا 

  مفهوم البیئة  -1
 :معنى البیئة في اللغة: أوال 
:  أصالن،و الواو ،و الهمزة ،و لها ) بوأ(مة عربیة یرجع جذرها اللغوي إلى مادة البیئة كل   

  .تساوى الشیئین:  اآلخرو .أحدهما الرجوع إلى الشيء من باء یبوء بوءا 

الرجوع ، اإلقرار و االعتراف و المنزل :و تطلق هذه المادة في اللغة على عدة معان هي   
  : یأتي بیان تلك المعانيو فیما . و المكان ،و الحالة 

جاء في حق بني : ، و في القرآن الكریم ) رجع(باء بالشيء بوءا بمعنى :  الرجوع -
َن اللَّهِ : ((إسرائیل قوله تعالى  اُءوا ِبَغَضٍب مِّ بَ  .)1())وَ

به ، و  ،و باء بما علیه ، بمعنى احتمله واعترفیقال باء به و إلیه :  االعتراف اإلقرار -
وُء ((:  منه قوله ُ يَّ  َأب ِتَك َعَل مَ َك ِبِنعْ وُء  َل ُ َأب َك ِبَذْنِبي  وَ  .أي ألتزم و أرجع و أقر: )2())َل

المنزل ، و قیل : والبیئة و الباءة و المباءة: (جاء في لسان العرب  :المنزل و المكان  -
من كذب علي متعمًدا فلیتبوأ (:ومنه حدیث . )3(منزل القوم حیث یتبوأون من قبل واد 

لینزل منزله من النار : و تكررت هذه اللفظة في الحدیث و معناها  .)4()من النار مقعده
 .)6(أي أسكنه : بوأه اهللا منزال : یقال : 
و بواه منزال و فیه أنزله كأباءه و االسم (  :و أما المكان و البیت ، فقد ورد أیضا         

و المكان حله و أقام كآباء به و تبوأ و المباءة المنزل  البیئة بالكسر والرمح نحوه قابله به
  1.كالبیئة الباءة بیت النحل في الجبل و متبوأ الولد من الرحم

                                                        
 .61االیة من : سورة البقرة  - 1
 ).5964(باب ماذا یقول اذا اصبح : كتاب الدعوات  2323/5اخرجه البخاري في صحیحه   - 2
 ) 1/38(الطبعة األولى : بیروت - لمحمد بن مكرم بن منظور االفریقي المصري ،دار صادر: ینظر لسان العرب  - 3
 ).39. 1/18(لسان العرب  - 4
  ).110(رقم "ص" اثم من كذب على النبيباب : كتاب العلم ) 1/52(أخرجه البخاري في صحیحه  - 5
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أي بحال سوء ، و إنه : و باءت بیئة سوء على مثال بیعة : ( فقد جاء قولهم : الحالة  -
 .)1()لحسن البیئة ، رغم بعضهم به جمیع الحال 

بیئة طبیعیة و بیئة : المنزل و الحال و یقال  :البیئة ( المعجم الوسیط و جاء في         
  )2().اجتماعیة و بیئة سیاسیة 

  : معنى البیئة في االصطالح : ثانیا 
، و من هذه عرفت البیئة بعدة تعریفات مختلفة في ألفاظها ، و لكنها متفقة في معانیها   

  : التعریفات 
و غالفها  األرضحیط الذي تعیش فیه األحیاء مؤلفا من هي الم: ( عرفها بعضهم بقوله  -

 )3()الجوي ، و ما علیها ، و ما في باطنها 
هي الوسط أو المجال المكاني الذي یعیش فیه اإلنسان ، بما : (و عرفها بعضهم بقوله  -

، و  اإلنسان بها یتأثرخلقها اهللا سبحانه ، ) جمادات طبیعیة (یضم من مظاهر طبیعیة 
 .)4(یؤثر فیها 

المحیط المادي الذي یعیش فیه اإلنسان بما یشمل من ماء و : ( و عرفت أیضا بأنها  -
 )5() .هواء ، و فضاء و تربة و كائنات حیة ، و منشآت أقامها إلشباع حاجاته 

اني ألنه یشمل كل عناصر البیئة و الذي أمیل إلي اختیاره من هذه التعریفات التعریف الث   
  2...اهللا تعالى أعلم و 

                                                        
  .)38/ 1(لسان العرب  - 1
 المحیطو المحكم و ) 43/ 1: (بیروت –محمد بن یعقوب الفیروزآببادي ،ظ مؤسسة الرسالة :  المحیطینظر القاموس  - 2

دار : عبد الحمید بن الهنداوي ، دار النشر :إسماعیل بن سیده المرسي، تحقیق ألبي الحسن علي بن :  األعظم
  ).562.561(م 2000-الكتب العلمیة الطبعة األولى ،بیروت 

  .).39. 38/ 1(لسان العرب  - 3
مجمع اللغة :محمد النجار،دار الدعوة تحقیق /حامد عبد القادر /احمد الزیات/مصطفى  إبراهیم: جم الوسیط عالم -4

  2).75/ 1(العربیة 

 القانونمقدمة إلى كلیة الشریعة و  ماجستیر،رسالة  عدنان بن صادق ضاهر:  اإلسالميالبیئة في الفقه  أحكامینظر  - 5
  4ص)م 2009ه 1430(بغزة  اإلسالمیةفي الجامعة 
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 : التعریف العلمي للبیئة  -2
یرجع الفضل األول لتحدید مفهوم البیئة العلمي إلى العلماء العاملین في مجال العلوم      

البیئة (الحیویة والطبیعیة، فیرى البعض أن للبیئة مفهومان یكمل بعضهما األخر أولهما 
ه من تكاثر ووراثة فحسب بل تشمل عالقة ، وهو كل ما یختص بحیاة اإلنسان نفس) الحیویة

اإلنسان بالكائنات الحیة، الحیوانیة والنباتیة التي تعیش في صعید واحد أما ثانیهما فهو 
، وهذه تشمل موارد المیاه وتربة األرض والجو ونقائه أو تلوثه ) البیئة الطبیعیة أو الفیزیقیة(

  .وغیر ذلك من الخصائص الطبیعیة للوسط
البعض اآلخر أن البیئة تعني الوسط الذي یعیش فیه الكائن الحي أو غیره من ویرى     

مخلوقات اهللا وهي تشكل في لفظها مجموعة الظروف والعوامل التي تساعد الكائن الحي 
أخر التركیز على اإلنسان باعتباره أحد مكونات البیئة  اتجاهعلى بقائه ودوام حیاته ویحاول 

نها كل مكونات الوسط الذي یتفاعل مع اإلنسان مؤثرا أو متأثرا، أو الفاعلة فیعرف البیئة بأ
هي اإلطار الذي یعیش فیه اإلنسان ویحصل منه على مقومات حیاته من غذاء وكساء 
ومأوى أو یمارس فیه عالقاته مع اقرأنه من بني البشر ویبدو األقرب للحقیقة العلمیة القول 

والثقافیة  االجتماعیةوالعوامل  والبیولوجیة، أن البیئة هي مجموع العوامل الطبیعیة
التي تتجاور في توازن وتأثر على اإلنسان والكائنات األخرى، بطریق مباشر أو  واالقتصادیة

فهناك البیئة : ذو مضمون مرکب اصطالحغیر مباشر وهذا التعریف یبین بأن البیئة 
الطبیعیة بمكوناتها التي أودعها اهللا فیها وتشمل الماء والهواء والتربة وأشعة الشمس، وما 3

،  االصطناعیةیعیش على تلك العناصر والمكونات من إنسان ونبات وحیوان وهناك البیئة 
وهي تشمل كل ما أوجده تدخل اإلنسان وتعامله مع المكونات الطبیعیة للبیئة كالمدن 

  قات اإلنسانیة واالجتماعیة ، التي تدیر هذه المنشآت، بصفة عامة تشیروالمصانع والعال
البیئة إلى المحیط الكائن حول شيء وقد یكون هذا الشيء إنسان أو حیوان أو برنامج 

  .حاسوب أو نفس اإلنسان
                                                        

 الطحالوي، تأثیر البیئة. النعمان،. ح 2. مدرسة تهتم بدراسة علم النفس ودراسة الشكل: مدرسة الجشطالت - 1
هندسیة، المجلد الرابع والعشرون العدد الطبیعیة والثقافیة في شكل البیئة الفضائیة، مجلة جامعة دمشق للعلوم ال

  .4، ص2008-الثاني 
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ویتفق العلماء في الوقت الحاضر على أن مفهوم البیئة یشتمل جمیع الظروف والعوامل      
فیها الكائنات الحیة، وتأثر في العملیات التي تقوم بها فالبیئة بالنسبة  ة التي تعیشالخارجی

لإلنسان هي اإلطار الذي یعیش فیه ، والذي یحتوي على التربة والماء والهواء وما یتضمنه 
كل عنصر من هذه العناصر الثالثة من مكونات جمادیة، وكائنات تنبض بالحیاة وما یسود 

مطار وجاذبیة مغناطیسیة ومن  هذا اإلطار من مظاهر شتى من طقس ومناخ وریاح وإ
  عالقات متبادلة بین هذه العناصر

  :علم البیئة  -1
هو العلم الذي یختص بدراسة مختلف العالقات المتداخلة بین الكائنات الحیة ، مع      

اإلنسان منذ  االرتباطبعضها البعض وبین عوامل البیئة المحیطة ،ولعله هو أقدم العلوم 
ظهوره مع النبات والحیوان كمصدر للغذاء والكساء وكمصدر خطر لحیاته، كان اإلنسان 
القدیم یعلم أنواع النباتات والحیوان حوله ویسمیهم ویعلم مكان تواجدهم ودورة حیاتهن ثم 

  .نفعها وضرها وربط تلك المعلومات بمناخ وتربة معینة 
ماء برصد التغیرات التي تحدث في عوامل البیئة، بإجراء وفي العصر الحدیث یقوم العل     

التجارب الحقلیة والمعملیة ، ویستخدمون في ذلك العدید من األجهزة والمعدات والوسائل 
كاألقمار الصناعیة والدراسات السیكولوجیة، علم البیئة یحتاج إلى تداخل العلوم العدیدة 

  .وتكاملها 
 :مصطلح البیئة كعلم   -2

أصله " Ecologie"وبالفرنسیة " Ecology"ا عن البیئة كعلم والذي یقابله باإلنجلیزیة أم      
 أي العلم، وهذا یفضي إلى علم" logoc"أي المنزل والثاني " oikos"إغریقي شقه األول 

البیئة، والذي یعنى بدراسة العالقات المتبادلة بین اإلنسان والنبات والحیوان، بل في دراسة 
  Ernst"4"تكاملیة للكون ویعتبر 

   

                                                        
  .2017-02-15يكيبيديا، املوسوعة احلرة و والتعريف العلمي للبيئة ، -1
 3- 1أزهري مصطفى صادق ، اإلنسان والبیئة في ما قبل التاریخ ، مقرر اإلنسان والبیئة في ما قبل التاریخ ، جزء  - 2
  3.، ص2013،
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Heinrich Haeckel "وفي عام " 1866أول من أوجد كلمة علم البیئة عام " إرنست هایكل
ى عمق العالقات بین استحدث العالم كانسیلي مفهوم النظام البیئي والذي یجسد مد 1935

 )1(األحیاء ومجموعة الظروف البیئیة المؤثرة 
  : علوم متعلقة بعلم البیئة العام 

  :علم اجتماع البیئة -1
الذي یهتم بالعالقة بین المجتمع والبیئة المحیطة به، وتأثیر كل  االجتماعهو أحد فروع علم 

  .األخر منهما على
نشأة علم البیئة كحاجة موضوعیة للبحث في أحوال البیئة الطبیعیة ومجموعات :  النشأة

النباتات أو الحیوانات التي تعیش فیها، و طبیعة العالقة بینها وبین الكائنات الحیة الموجودة 
فیها، كما أن علم البیئة یبحث في اإلفراد والجماعات والمجتمعات واألنظمة البیئیة ،لذلك 

البیئي بعلم  االجتماعة لظهور علم اجتماع البیئة إلكمال العالقات، تأثر علم ظهرت الحاج
البشریة، والذي هیمن بأفكاره على علم االجتماع في الوالیات المتحدة األمریكیة  االیكولوجیة

فقد برز مفهوم البیئة ومدرسة الدفاع عنها في الفكر  1990و  1945خالل الفترة مابین 
لخمسینات من القرن العشرین، لتدور رؤیتها حول الحاجة إلى فهم الوضعي خالل عقد ا

الطبیعة وأفرادها بالدراسة والرعایة والحاجة لفهم الحیاة اإلنسانیة ومسارها من خالل الحیاة 
الطبیعیة، وتغطي أفكار هذه المدرسة مساحة واسعة من المعتقدات العلمیة والسیاسیة والدینیة 

تقدیم مجموعة من األولویات السیاسیة واالقتصادیة والبرامج واالقتصادیة ، إلى جانب 
  .الحمایة البیئة والدفاع عنها

البیئي، أصبحت الحاجة ماسة  االجتماعالعالمي بعلم  لالهتمامنظرا :  النظریة االتجاهات
إلى التعریف على األسس واألطر النظریة الموجهة للبحوث والدراسات االجتماعیة في مجال 

وتعني أن اإلنسان یخضع بكل مافیه للبیئة، : نظریة الحتمیة البیئیة . علم االجتماع البیئي
  )2(5.فهي التي تسیطر علیه ولیس العكس

  

                                                        
 .18: ـص، 2011محمود عز الدین عمران، مدخل علم اجتماع البیئة، األقصى، ـــــــ،  إنشاد - 1
بن احمد عبد المنعم، الوسائل القانونیة اإلداریة لحمایة البیئة في الجزائر، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العام،  - 2

  .12،ص 2009 -2008قوق بن عكنون، غوتي سعاد، جامعة الجزائر بن یوسف بن خدة كلیة الح: تحت إشراف 
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مناخ معین وغطاء نباتي وحیاة حیوانیة ،تؤثر على اإلنسان من فالبیئة بما فیها من       
مختلف الجوانب ومثال ذلك تأثیر البیئة على عظام اإلنسان، فإذا كان اإلنسان یعیش في 
بیئة جبلیة یكون تأثیرها باإلیجاب على تقویة عضالت أرجله، أما إذ ما كانت بحریة فهي 

والمتناقض الواضح بین الشعوب وخاصة  المتباینتقوي عظالت الیدین وقد أدى هذا التأثیر 
انتباه الفالسفة منذ القدم أدى إلى ظهور نظریة  سترعيابین األسیویین واألوروبیین والذي 

 :الحتمیة لتفسیر هذا التناقض وقد تبلورت ثالث آراء في هذا الخصوص 
  .أي أن البیئة ذات فعل حتمي على المكونات الحیة :  الحتمیة البیئیة  -1
  .أي أن البیئة تتشكل نتیجة تأثیر الكائنات الحیة :  الحتمیة الحضاریة  -2
الحیة وبقیة عناصر  في العالقات بین الكائنات تبادل أي أن هناك:التأثیر المتبادل  -3

  .البیئة
وهي عكس النظریة الحتمیة حیث تقر بإیجابیة اإلنسان ألنها تملكه  :االختیاریةالنظریة    

نما له قوة كبیرة على بیئته فعاله،   إرادة  ومؤثرة لیس في ما یتخذه من قرارات في حیاته وإ
2ولوسیان فیفر -ل دیالبالش أیضا، لذلك ترى أن اإلنسان مخیر ومن مؤیدي هذه النظریة فیدا

 6  
  
  
  
  

  

                                                        
 Paul Vidal de La Blachبالفرنسیة ) 1918 -  1845(اإلسم الكامل بول فیدال دو البالش : فیدال دیالبالش  .1

جغرافي فرنسي كان له تأثیر عظیم في تطویر الجغرافیا المعاصرة ؛ درس فیدال التاریخ والجغرافیا في المدرسة العلیة 
عندما أصبح بروفیسورة یدرس مادة الجغرافیا في  1898حتى عام  1877درس فیها من عام الطبیعیة في باریس، و 

تتلمذ على یده أو على ید تالمیذه أبرز  .1918، وبقي یحاضر فیها حتى سنة وفاته عام السوریونجامعة 
الجغرافیین الفرنسیین في القرنین السابقین، وكان فیدال القوة المحركة وراء سلسلة من الدراسات اإلقلیمیة الهامة التي 

وحتى تاریخ وفاته دوریات سنویة حول  1891أجریت حول فرنسا ومناطق أخرى من العالم ؛ أصدر منذ عام 
  جمعت أوراق فیدال في كتاب سمي مبادئ الجغرافیا البشریة 1950عام وفي . الجغرافیا

  lucien febreلوسیان فیبر بالفرنسیة : ولوسیان فیفر .2
هو مؤرخ فرنسي ، عرف بمشاركته في تصمیم الموسوعة الفرنسیة رفقة أناتول  1956سبتمبر  11 - 1878یولیو  

  .دي مونزي 
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وهي التوافقیة وتقوم هذه النظریة بدور الوساطة بین أنصار النظریة  : االحتمالیةالنظریة 
، فكان البد من ظهور نظریة ثالثة جدیدة تحاول التوفیق بین االختیاریةالحتمیة والنظریة 

تؤمن بالحتمیة المطلقة وال باإلمكانیة االختیاریة المطلقة ،  اآلراء المختلفة، وهذه النظریة ال
نما تؤمن بدور اإل نسان والبیئة وتأثیر كل منهما على األخر بشكل متغیر فتغلب على وإ

بعض البیئات تعاظم تأثیر الطبیعة وسلبیة تأثیر اإلنسان علیها، ویكون العكس في بعض 
1األحیان 

7.  
، ننتقل  وكذالك بعض العلوم المتعلقة بها واصطالحوبعد التطرق لتعریف البیئة كعلم      

إلى رواد هذا المجال حیث تكلم الكثیرون في البیئة ، وفي عالمنا اإلسالمي ال یستطیع عاقل 
بشهادة الجمیع إنه ) االجتماععلم (أن یغفل دور رائد وعلم هذا العلم  االجتماعیدرس علم 

یئة والذي أدلى بدلوه في هذا الموضوع أي الب" خلدون ابنعبد الرحمان "العالمة الموسوعي 
فترى ماهیة  ،دراسته الموضوع العمران البشري  حیث انه كان من السباقین لذلك من خالل

  .البیئة عنده 
 :البیئة عند ابن خلدون  

عددا من القضایا "مقدمة ابن خلدون "في كتابه المشهور ،) 2(بن خلدون ناقش ا     
األساسیة في علم االجتماع منها اختالف الجماعات البشریة في أبدانها وطبائعها وسلوكها، 

  .وزوالها  وانحطاطهاوكذلك شؤون الدول 
وكان للبیئة دور بالغ األهمیة في تفسیر ابن خلدون لتلك الظواهر، وللبیئة عنده      

رض المختلفة في درجة حرارتها بحسب موقعها مستوى أكبر یتمثل في أقالیم األ: مستویان 
بین خط االستواء والقطب الشمالي، ومستوى أصغر وهو حظ األرض من الخصب 

  ...واإلمكانات الزراعیة
  :أقالیم األرض  

الناس في صفاتهم  واختالفیبدأ عبد الرحمان ابن خلدون مناقشته للعمران البشري،      
 خالل دراسة أقالیم األرض كما عرفها الجغرافیون القدماء،وعاداتهم وأحوالهم وتاریخهم، من 

   ن خاللـحیث أكد على تأثیر أقالیم األرض في التكوین الجسدي والنفسي لإلنسان وذلك م
                                                        

  2017-03- 15وعة الحرة، علم اجتماع البیئة ، ویكیبیدیا، الموس  - 1
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  ...اتساع اإلقلیم أو صغر حجمه، برودته، درجة حرارته
  :اإلقلیم ولون البشرة 

رفضا قاطعا الخرافة الشائعة التي تعزو سواد بشرة السودان  ابن خلدونیرفض (...     
اختصوا بلون السواد لدعوة كانت علیه من أبیه  نوحبن ا ولد حامإلى أن السودان هم ] السود

هو  ابن خلدونظهر أثرها في لونه وفي ما جعل اهللا من الرق في عقبه، والصواب في رأي 
یعة الحر والبرد وأثرهما في الهواء وفي ما یتكون طب رد اختالف لون البشرة بین الناس إلى

فیه من الحیوانات، ذلك أن القاطن لمناطق األرض الجنوبیة تزید تأثیر القیظ الشدید على 
المناطق الشمالیة یضعف تأثیر  يجنوبهم، فتسود جلودهم، في حین أن كون الشمس أفقیة ف

ع ذلك ما یقتضیه مزاج البرد المفرط من الحر ویزید من تأثیر البرد فتبیض ألوان أهلها ویتب
زرقة العیون وبرش الجلود وصوبة الشعر، وذلك بخالف أهل المناطق المعتدلة في حرارتها 

  ...في الخلق والخلق الناجم عن مزاج أهویتهم المعتدل  االعتدالحیث نجد 
 :اإلقلیم واألخالق والخلق  

ال یقتصر تأثیر اإلقلیم في اإلنسان المقیم به على لون البشرة عند ابن خلدون، بل      
یتعداه إلى الطبع والخلق أیضا ومن ذلك غلبة الخفة والمرح والطیش على السودان، على 
سبیل المثال، وذلك لتأثیر الحرارة في انتشار روح المرح وتفشیه، بخالف البرد الذي یؤدي 

  ... فه إلى انقباضه وتكاث
  :المناطق الخصبة والمناطق الجدباء 

یرى ابن خلدون أن سكان القفار البدو الذین یقتصرون في غالب أحوالهم على األلبان،     
ویفتقرون إلى الحبوب واألدم أحسن حاال في جسومهم وأخالقهم وأذهانهم من أهل التلول 

ي ذلك واهللا أعلم أن كثرة األغذیة والسبب ف" المنغمسین في العیش الرغید، ویفسر ذلك بقوله 
ویستشهد ابن ... " ولد في الجسم فضالت ردیئة ټ ورطوبتهاوكثرة األخالط الفاسدة العفنة 

خلدون للداللة على صحة رأیه بمقارنة البدو من عرب وبربر في مناطق شمال إفریقیا بغیرهم 
في القفار بنظائرها في من الحضر، بل یتجاوز ذلك إلى مقارنة غیر اإلنسان من حیوانات 

)1(...).األمصار، فیجدها متفوقة في األولى على األخیرة
8

  

                                                        
  23/03/2017علي خلیل محمد ،البیئة عند ابن خلدون ، افاق البیئة و التنمیة ،بتصرف  - 1

http://www.maan -ctr.org/magazine/archive/Issue9/tor  

http://www.maan
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العالمة ابن خلون للبیئة ننتقل إلى جانب مهم  االجتماعوبعد التطرق إلى نضرة رائد علم  - 
في التطرق إلى دراسة البیئة والذي یغفل في الكثیر من األحیان في مجتمعاتنا ، ونقصد هنا 
علم النفس البیئي الذي یستخدم في المجتمعات المتطورة على أوسع نقاط ، فترى ماهي 

  .حقیقته واهم خصائصه وفوائده 
علم النفس البیئي من أحدث العلوم  Environmental psychology: علم النفس البیئي  

ولكن كان هناك بعض المقدمات األخرى التي أدت إلى الظهور  1970المأخوذ بها منذ سنة 
لكاتبه "  1968علم النفس البیئي  "Ecological psycologyالفعلي له، مثل إصدار كتاب 

األخرى المرتبطة ببعض المشكالت التي ماك اندرو، باإلضافة إلى مجموعة من المسببات 
  :تعاني منها البیئة ومن بین هذه المشكالت البیئیة 

 .تعاظم مشكالت البیئة في المجتمع النامي -
زیادة الجدل حول دور كل من الوراثة والبیئة في صناعة السلوك اإلنساني، وهذا نتیجة   -

التفاعل مثل ارتفاع نسبة  تفاعل هذه العوامل المختلفة، ودور كل من هذه العوامل في
التخلف العقلي في المناطق الملوثة، وهل للتخلف العقلي نتیجة الوراثة أم نتیجة الوراثة 

 في هذه المناطق ؟ 
ظهور بعض الدراسات التي حاولت الربط بین البیئة الفیزیقیة المادیة، وبعض المتغیرات  -

النفسیة في منتصف الخمسینات، ولكن لم تقنن إال في السبعینات وعلى سبیل المثال فان 
األحیاء الفقیرة المتخلفة هي مسرح الجریمة والتخلف ، و علیه في تعریف علم النفس 

  . یدرس العالقة بین البیئة المادیة والسلوك اإلنساني البیئي هو العلم الذي
 .فشل الرؤى األحادیة في معالجة مشكالت البیئة والسلوك  -

 

  : األنظمة البیئیة  - 

معرفة فقد كتب العالم البیئي  وأكثرهاالمفاهیم البیئیة  أقدمیعد مفهوم النظام البیئي من     
بوضوح  وأشار) The lake as amicrocosm(المروفة م مقالته  1886عام ) Forbs( فوربس 

ما على  تأثیرأي شيء یؤثر على أي نوع في البحیرة سوف یكون له  أن إلىفي هذه المقالة 
  . األخرىالمكونات 
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واستخدم المصطلح  1939و 1935عام ) Tanseley( تناسليبعد ذلك جاء العالم     
)ecosystem (األنظمةانه مثل هذه  أكدطها الفیزیاوي وقد لكي یشمل الكائنات الحیة ومحی 

 .دراسة الظواهر الطبیعیة بصورة منعزلة  إمكانیةللطبیعة وذلك لعدم  األساسیةتعد الوحدة 
الكائنات الحیة ضمن النظام الواحد  أنواعهناك تفاعال مستمرا بین مختلف  أن أكدوقد     

نماوهذا التفاعل لیس فقط بین الكائنات الحیة   . بین المادة العضویة والمادة غیر العضویة  وإ
 تأثیرا وأولهاوبعد استخدام هذا المصطلح من قبل الكثیر من الباحثین في حقل علم البیئة    

لعلم البیئة وضعه  أساسيتالها اول كتاب  1942عام  )Lindeman(كان مقالة لندیمان 
 . 1953عام ) Odum(العالم اودم 

اما ، الحیاتي زائدا المحیط غیر الحي وقد عرف لندیمان النظام البیئي على انه المجتمع    
 .البیئیة لألنظمةعلى الطبیعة الدینامیكیة  أكدافقد  1956عام ) Evans(وایفانز) 1953(اودم 
هو عبارة عن أي وحدة تنظیمیة أو مكانیة تشمل كائنات حیة ، و مواد غیر حیة متفاعلة    

  )1(.تؤدي إلى تبادل للمواد بین األجزاء الحیة و غیر الحیةبحیث 

و مجتمع و هو أقرب ) جماعة(یعـد أكثـر شمـوال من المصطلحین ) نظـام بیئـي(مصطلح و   
و  ENVIRONEMENTشبها إلى حـد ما من حیث المجال إلى المصطلحین البیئة 
، .تعریف هذه المصطلحاتالمـوطن ، و البد ألغراض الفهم و الوضوح أن یتم التعرض ل

فالجماعـة هي مجموعة من األفراد المتفاعلة فیما بینها و هي تنتمي عادة إلى نفس النوع و 
في مكان محدود، و هكذا یمكن الحدیث عن جماعة من الغزالن تعیـــش في جزیرة ، و 

  9    )2(. هكـذا و، جماعة الحشرات في بلتیمور و جماعة سلمون كوهو في بحیرة
  Types of ecosystems البیئیة األنظمة أنواع
طبق بتري  أوحدیقة  أوبركة  أوغابة  أویكون النظام البیئي كوكبا  أنمن الممكن     

  .الحاوي على مستعمرة معینة 

                                                        
  . 30، 28، 27، 26: ، ص2003و التوزیع عام اإلنسان و البیئة، دار الحامد للنشر : راتب سعود: د )1( -1
اإلصدار  -البیئة و المجتمع، دار الشروق الطبعة العربیة األولى : علي فالح شوابكة: أیمن سلیمان مزاهرة، د: -2 -2

   40: ، ص2003األول 
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مساحة لها حدود والتي من خاللها تنساب وتخرج  أیةالنظام البیئي هو  أنویمكن القول     
یة وقد ر حول النظام البیئي هي حدود اعتباالحدود التي ترسم  نإ ، األخرىالطاقة والمواد 

  . الدراسة  إلغراضتكون مالئمة فقط 
، االنهار ) ponds(، البرك ) lakes(البیئیة المائیة الكبیرة هي البحیرات  األنظمةمن     

)rivers ( الجداول ،)springs ( المستنقعات ،)swamps ( األنهر، مصبات )estuaries (
، ) forests(البیئیة الكبیرة على الیابسة فتشمل الغابات  األنظمة أما ،والبحار والمحیطات 

وكل نظام من ،) deserts(والصحارى ) savanna(والمراعي ) grasslands(الحشائش  أراضي
  . أخرىبیئیة  أنظمة إلىیمكن تقسیمها  األنظمةهذه 
تكون مترابطة مع بعضها البعض لذا  األرضالبیئیة على سطح  األنظمةمختلف  إن    

سوف نحصل على وحدة حیاة كبیرة  األرضالبیئیة على سطح  األنظمةفعند جمع مختلف 
   .او نظام بیئي على مستوى كوكب ارضي 

 بنسجهالبیئیة وتدرجاتها تكون مترابطة فیما بینها  األنظمةمختلف  إنمن هذا یتضح      
لذا . باطات تساعد في حفظ التوازن الكلي للنظام البیئي حیاتیة معقدة ، ومجموع هذه االرت

توجیه ضغوط على نظام بیئي معین في مكان ما من الممكن ان  أوتخریب  أوفان أي خلل 
  )1( 10. أخرغیر مرغوبة في مكان  األحیانیمتلك تأثیرات معقدة غیر متوقعة وبعض 

  Ecosystem Structureتركیب النظام البیئي 
) non-living component(مكون غیر حي :  أساسیینكل نظام بیئي یمتلك مكونین   

  :والمكونات غیر الحیة تشمل ) . living component(ومكون حي 
هي الشمس والریاح وغیرها فضال عن  أساسهاالعوامل الفیزیاویة المختلفة مثل الطاقة التي 

  . لغذائیة وغیرها الضروریة للحیاة والمركبات ا الكیماویةالعوامل 
تشمل الكائنات المنتجة والكائنات المستهلكة وهذه بدورها تقسم  فأنهاالمكونات الحیة  أما   

الكائنات المحللة  أوالحیوانات والمستهلكین الدقیقین   أمثلتهمالى المستهلكین الكبار ومن 
  .البكتریا والفطریات  األساسوهي بالدرجة 

  
                                                        

   2003علم البیئة،الطبعة العربیة الثانیة، اإلصـدار الرابــع : بـوران محمد حمدان أودیة –علیـاء حاتوع ) 2(     -3
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  -Non living (abiotic)componentsالمكونات غیر الحیة للنظام البیئي  أوال
والطاقة الشمسیة یتم  األرضیةالشمس هي مصدر الطاقة للنظام البیئي الحیوي على الكرة 

مخزونة  كیماویةطاقة  إلىفي النباتات الخضراء  تحویلها من خالل عملیة البناء الضوئي 
حیوانیة التغذیة  أو، والحیوانات نباتیة التغذیة ) كالمواد السكریة ( في المركبات العضویة 

المختلفة وبذلك تحصل  -سوف تقوم بتكسیر هذه المركبات من خالل العملیات االیضیة
وتنساب الطاقة في صورة معینة خالل النظام البیئي وفي كل . على هذه الطاقة المخزونة 

الحیاة ، في حین ان الغالبیة منها  إدامةحیاتي فان جزءا صغیرا منها یستخدم لغرض مستوى 
طاقة حراریة غیر مستغلة وهذه الحالة تدعى تبدید الطاقة  أوسوف تتبدد على هیئة حرارة 

)Entropy . ( وتشمل المكونات غیر الحیة للنظام البیئي ما یأتي:  
  :الكیماویةأـ العوامل 

 األوكسجینوتشمل المركبات غیر العضویة الموجودة في المیاه والجو والتربة مثل     
فضال عن المركبات  األخرىوالعناصر الضروریة  الكربونوالنتروجین وثنائي اوكسید 

العضویة مثل المواد البروتینیة والكربوهیدرات والدهون والفیتامینات وغیرها من المواد التي 
  .لنظام البیئي تعد ضروریة لدیمومة ا
  :ب ـ العوامل الفیزیاویة

وتشمل الظروف المناخیة مثل الحرارة والضوء والریاح والرطوبة والتیارات وسقوط     
وتفاعل الطاقة الشمسیة مع المواد العضویة وغیر العضویة والمظاهر التركیبیة  اإلمطار
  .اكین والزالزل في النظام البیئي مثل العوامل غیر المناخیة كالبر  األرضلقشرة 
  :مكــونات النظـام البیئـي - ثانیا

  ).الكائنــات الحیـة(یتألـف النظـام البیئـي مـن مكونـات غیر حیة و مكونات حیة  
و هي مكونات ال تتمتع بمظاهر الحیاة و تتكون من المواد : المكونـات غیـر الحیـة -أ 

جزء : العضویـة، و تقسم إلى ثـالثـة أجـزاءو غیـر ) مخلفات األحیاء و الجثث( العضویة 
 .جزء صلب –مائي و جزء غازي 

یشكل الوسط الذي تتم فیه التفاعالت و الوظائف الحیویة  ):الماء(الجـزء المائي  )1
  ).اإلطراح -التغذیة (للكائن الحي 
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یتـألف الهـواء من مزیـج من الغازات أهمها غاز اآلزوت   ):الهـواء(الجـزء الغـازي  )2
باإلضافة  ، % 0.003الكربون بنسبة  وأكسیدو ثانـي %  20.9و األوكسجین  78%

 .إلــى بخار المـاء و غازات أخرى نادرة
تتـألف الیـابسة مـن الصخور و الرواسب و األتربــة التي تتواجد ): الیابسة(الجـزء الصلب  -

كائنات مختلفـة و العناصر المعدنیة و العضویة الموجودة في التربة لها دور  و تعیش بها
  )1(. هـام في حیاة الكائنات الحیة و في تكوین مادتها

  :المكونـــات الحیـــة -ب
و تشمـل الكائنات التي تتمتع بمظاهر الحیاة من تغذیة و تنفس و حركة و تكاثـر، أو   

  )2(. غـذاء إلـى كـائنات منتجة و مستهلكة و محللةتقسم بحسب شكـل حصولهـا على ال
كالحشـرات و الفقـاریات و : فالمكونـات الحیـة تشمـل النباتـات كاألشجـار و الحیوانـات  

) 3(. كالبكتیریا و الفطریات) المیكروبات(الكائنات المجهریة 
11

  
  

  : البیئة في اإلسالم  - 
خلق اهللا األرض و هیئها لتكون صالحة للسكنى ، و أحاطها بهواء مؤلف من مجموعة   

من الغازات بنسب متفاوتة ، و أودع في جوفها الثروات الطبیعیة من معادن و میاه ال یعلم 
  . مقدارها إال هو 

ا، وقد وجدت هذه المخلوقات من أجل اإلنسان الذي استخلفه اهللا لعمارة األرض واستغالله   
فهي أمانة لدى اإلنسان علیه  .")4(هو أنشأكم من األرض واستعمركم فیها ''قال تعالى 

المحافظة علیها واالستفادة منها مع عدم اإلضرار بمكوناتها الموزونة ألن كل عنصر من 
مكونات األرض له دور یؤدیه كما خلقه اهللا سبحانه وتعالى، واإلخالل في تكوینه یعني 

  .")5( إنا كل شيء خلقناه بقدره"تعطیل دوره في الحیاة 

                                                        
  .19: في مواجهــة التلـوث، نشـر مشتـرك المؤلـف و دار األمـل، ص البیئــة: فتحي دردار: أ) 1
  .20: السابق، ص نفسه المرجع) 2 
 .41: ، ص  المرجع السابقأیمن سلیمان مزاهرة، : د) 3 
 61سورة هود، اآلیة  )4
  .49.سورة القمر ، اآلیة  )5
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وقد جاء اإلسالم لیهذب اإلنسان فأمره بعمل  ،" )1( " وكل شيء عنده بمقداروقوله تعالى    
  .فیه صالحه وصالح اآلخرین ونهاه أن یتعدى أو یضر غیره من المخلوقات ما
وحث اإلسالم على النظافة واالقتصاد و عدم اإلسراف، وغرس األشجار ونهى عن قتل   

وقد جاءت التوجیهات القرآنیة والسنة النبویة بتوجیهات كریمة تتخذ . الحیوان الغیر حاجة
واألخذ . قواعد لتحدید العالقة بین خلیفة اهللا، اإلنسان، واألرض التي ائتمنه اهللا علیها 

كریمة یؤمن العیش لمخلوقات اهللا ومنها اإلنسان، وتستمر الحیاة على األرض بالتوجیهات ال
  .بسالم حتى یرث اهللا األرض وما علیها

سراف  فالمسلم مأمور بالتمتع بما تحتوي علیه بیئته من هواء وماء وخیرات بغیر إفساد     وإ
نس نصیبك من الدنیا و صدق اهللا العظم القائل و وابتغ فیما آتاك اهللا الدار اآلخرة وال ت

 .)2(وأحسن كما أحسن اهللا إلیك وال تبغ الفساد في األرض إن اهللا ال یحب المفسدین 
وحث اإلسالم على النظافة واعتبرها عنوان المسلم، وتشمل نظافة البدن والملبس والمسكن    

فنظافة وطهارة البدن والملبس شرط من شروط صحة الركن الثاني من أركان  والطریق ،
  12.اإلسالم وهو الصالة 

  

  

  

  

  

  

  

                                                        
 .9سورة الرعد، اآلیة  - 1
  ۷۷:سورة القصص، اآلیة - 2
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  التأثیر المتبادل بین اإلنسان و البیئة –ثانیا 

كأنموذج أو نظام تفاعلي، تلخص في  إن دراسة تأثیر اإلنسان على البیئة أو تأثره بها     
تحدید األجزاء الرئیسة لهذا النظام وقیاس األهمیة النسبیة له، حیث تصبح العناصر أو 
المكونات األساسیة لهذا النظام أو النموذج هي اإلنسان والبیئة بمختلف مدلوالتها والعالقات 

لمعطى التاریخي الفلسفي ، بینهما، وذلك یجرنا إلى دراسة عدید المعطیات ولعل أبرزها ا
 .الدیني االجتماعي إضافة إلى الجانب الفني و التربوي

  Devlopment stages of humane environment :مراحل تطور بیئة اإلنسان - 
منذ أن خلق اهللا سبحانه وتعالى األرض إلى یومنا هذا، تطور وباستمرار الوسط البیئي الذي 

  )1(:یستطیع أن یمیز المراحل التالیةنعیش فیه والباحث في طبیعة هذا التطور 
  :البشر الستقبالمرحلة تسخیر األرض  -1

إلى أن أصبحت األرض مؤهلة لظهور اإلنسان علیها  انقضتوهذه تمثل الفترة التي    
خاللها تطور الغالف الجوي والمائي لألرض وظهرت ، أنواع مختلفة من النباتات 
والحیوانات وتشكلت الثروات المعدنیة، وتشمل هذه المرحلة معظم تاریخ األرض إلى أن 

  .ظهر اإلنسان علیها
  :مرحلة الصید  -2

ها حیاة تنقل مستمرة باحثا عن طعامه وشرابه ومارس فیها حیث عاش اإلنسان خالل    
مهنة الصید، ولم یكن لإلنسان في هذه المرحلة أي دور كبیر في التأثیر على البیئة 
واإلضرار بها، واقتصر التأثیر على البیئة فقط على العملیات التي تتم على سطح األرض 

  ...إلنزالقات األرضیةوفي باطنها مثل الزالزل والبراكین والفیضانات وا
 :مرحلة الزراعة  - 133

أالف عام ولغایة بدأ الثورة الصناعیة في منتصف القرن الثامن  12 - 10وتعود إلى قبل    
المرحلة التي بدأ  اعتبارهاعشر، ففي بدایتها عرف اإلنسان الزراعة وبدأ باالستقرار ویمكن 

 .فیها التأثیر السلبي على البیئة إذ بدأ جرف الغابات ألغراض الزراعة والرعي
  

                                                        
 .الشروق دار.عمان.االنسان والبیئة منظومات الطاقة والبیئة والسكان).م2000.(عبید،هاني-1
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 :مرحلة الثورة الصناعیة  -4
وتمتد هذه المرحلة من منتصف القرن الثامن عشر ولغایة منتصف القرن العشرین حیث    

وریة لتسییر وسائط النقل بدأ اإلنسان باستخدام اآلالت ألغراض شتى وبدا بحرق الوقود األحف
المختلفة مثل السفن والقطارات والسیارات والطائرات، وخالل هذه المرحلة أدى التصنیع إلى 
هجرة السكان من األریاف إلى المدن التي بدأت تكبر بحیث تجاوز بعض منها الملیون من 

 .البشر، مما أدى إلى ظهور مشکالت بیئیة خطیرة
 :  مرحلة ثورة المعلومات -5

وهي المرحلة التي نعیشها أالن وتمثل بدایاتها النصف الثاني من القرن العشرین، ففي   
وتفجرت ثورة  االتصالهذه المرحلة ظهرت الحاسبات اإللكترونیة وتطورت وسائل 

المعلومات وحدثت مشاكل بیئیة متعددة مثل تلوث الهواء والماء واستنزاف الثروات 
الطبیعیة، وبدأ الجمیع بالحدیث عن حلول لهذه المشكالت والعمل من أجل الحفاظ على 

14.البیئة واستدامة ثرواتها لألجیال القادمة 

)1(  
  

: ة ــــــــــان و البیئـــــــــــالعالقة بین اإلنس  
جال الحیوي؛ فاإلنسان یحتلُّ    ا من مكونات النظام البیئي والمَ نً كوِّ مكن اعتبار اإلنسان مُ ُ ی

ا في البیئة تمیِّزةً في عالقته مع البیئة؛ ذلك أنه أكثر األحیاء تأثیرً ة ومُ  .مكانة خاصَّ
حیث كانت لقد حدد الماء أشكال عالقة اإلنسان بالبیئة منذ وجوده على سطح األرض؛     

ج عن حیِّز االرتباط بالزراعة والصید، لكن هذه العالقة في  هذه العالقة بسیطة ال تَخرُ
عقَّدة؛ حیث إن العالقة القائمة بین  تعدِّدة ومُ العصر الحدیث تغیَّرت جذریا فأصبحْت مُ

ر حول األهداف االقتصادیة والنظرة الكلیة الص ناعیة اإلنسان وبیئته حالیا أصبحْت تَتمحوَ
  .والتقنیة والنفسیَّة

سیطر علیها، هذه الرؤیا تَضع      عتِقد أن اإلنسان فوق الطبیعة، وهو المُ ن یَ هناك مَ
رة، وهي مقارنة غریبة؛ ألنها  نة بینه وبین الطبیعة من حیث القوة والسیَط قارَ اإلنسان في مُ

قارنة بین العاقل مَ والتي تجعل م(الطبیعة) وغیر العاقل (اإلنسان) مُ ن اإلنسان المتحكِّ
سیِطرَ على الطبیعة  .والمُ

                                                        
  م2000 .الشروق دار.عمان.االنسان والبیئة منظومات الطاقة والبیئة والسكان.عبید،هاني -1
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عتبر الطبیعة     ستفید "وهناك طرف آَخر یَ د مواد خام متاحة لإلنسان في كل األوقات لیَ مجرَّ
منها، وتُصبح تحت رحمته ونفوذه، في هذه الحالة تشبه الطبیعة بشيء جامد، ال تقوى على 

ُسیِطر علیها أو یتال هیِمن وی ن یُ مة مَ قاوَ ناتهامُ كوِّ  .)1(عب بمُ
واَجهة ضدیَّة مع الطبیعة؛ لشعوره    إضافة لما سبَق هناك اعتقاد آَخر یَضع اإلنسان في مُ

 .بأن هذه األخیرة هبة ِمن الخالق له، یتصرَّف فیها كیفما یشاء
ال تَخلو ِمن النظرة األیدیولوجیة األفالطونیة  -حسب بعض البیئیین  -إن عالقة اإلنسان   "

سیِطرة على عقول البشر التي ) تَعِكس الوجودیة المادیة والنفعیة المُ

2)
15

( 
ولتقنین العالقة بین اإلنسان وبیئته یرى البیئیون أن ضدیة اإلنسان نحو الطبیعة ینبغي     

أن تتحول إلى توافق بین الطرفین من خالل الوعي البیئي عند الناس، والتركیز على مناهج 
المؤسَّسات التعلیمیَّة، إضافًة إلى العمل بمحاور المیثاق األخالقي للبیئة التعلیم البیئي في 

ا رئیسیَّة، أهمها  :التي تتبنى أفكارً
ا دینامیكیا فعاًال في عملیاتها؛ حیث  - نً كوِّ ا من الطبیعة؛ فهو یشكل مُ اعتبار اإلنسان جزءً

درك أنه لیس فوق الطبیعة، بل هو أحد عناصرها؛ ُ نبغي علیه أن ی دین بالوالء لها،  یَ یَ
نعِزل عنها ُحافظ علیها، وال یَ   .وی

مكن اقتصار مفهوم الطبیعة  - ُ واعتبار الطبیعة أساًسا ودعامة للبیئة البشریة؛ حیث ال ی
ستغلُّها اإلنسان لصالحه، إنما هي كل الرموز والفُنون  على أنها الموارد األرضیة التي یَ

قها الخالق، والتي تُ  ر والجمالیات التي خَل عِجزات اإللهیة لتُسخَّ شكِّل اإلبداعات الكونیَّة والمُ
سراف  شاعر  -من اإلنسان بتعقُّل واعتدال، ولیس بفوضى وإ ناء مَ هو أمرٌ یساعد على ِب

تكاِملة بعیدة عن  مة بین العقل والجَسد كوحدة مُ واءَ االرتیاح في عالقة اإلنسان ببیئته، والمُ
ك رِب تناِقضات واالزدواجیة المُ ة التي نجدها في الغالب تَعِكس استخدام الجسد في تلویث المُ

نما یَصبو لتنمیة  وتدمیر البیئة، بینما نجد العقل قد ال یوافق على سلوك التدمیر، وإ
ل الفرد مع البیئة  .الوجدان وترسیخ القیم، وكسب المهارات التي تساعد على سالمة تعامُ

                                                        
 .26: ، ص3جملة عامل الفكر، العدد  - 1
 .نفس املصدر السابق، نفس الصفحة - 2
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ا من حسن التصرُّف؛ كتعلُّم إن التعامل الحكیم والرصین مع البیئة    ا كافیً یتطلَّب إًذا قدرً
كیفیة التفكیر السلیم إلیجاد حلول للمشكالت البیئیة المختلفة، والهدف ِمن َخلق عالقة وطیدة 
بین اإلنسان وبیئته هو التحرُّك من االنشغال المستمر والدائم في معالجة األزمات الطارئة 

ا إلى استغالل )1(.لتخطیط الهاِدفإلى منع ُحدوثها من خالل الوعي وا فاإلنسان یسعى دائمً
ترجم هذا  ُ موارد بیئته بطریقة أو بأخرى؛ هدفًا منه في إشباع حاجاته األساسیة والثانویة، وی

ن كان اإلنسان )اإلنسان والبیئة( االستغالل في صوره المختلفة العالقة المتباَدلة بینهما ، وإ
ستفید األكبر   .هو المُ

)2("البیئیة -العالقة اإلنسانیة ":اء بهذه القضیة والتي أطلقوا علیهانشغل العدید ِمن العلمالذا فقد  
16  

  :و تأثير البيئة الطبيعية في اإلنسان تأقلم -

في دراسة العالقة بین اإلنسان والبیئة محاولة لفهم العالقة المتبادلة التأثیر بین هذین    
المتغیرین، فوجود اإلنسان على هذه األرض أوجب وجود عالقة مع األرض التي یعیش 
ن اختلفت درجة أثر كل منهما  علیها، والعالقة تعني قبل كل شيء وجود مؤثر ومتأثر، وإ

ذه العالقة منذ أن أوجد اهللا اإلنسان على هذه األرض، لیعبد اهللا ویعمر باآلخر، فقد تغیرت ه
هذه األرض، فقد هیأ اهللا تعالى لإلنسان من الظروف الطبیعیة واألشیاء ما یساعده في 
إعمار األرض وتحقیق سعادته وتكاثر نسله، لكن ضمن قواعد اإلیمان ونشاط الخیر لصالح 

كل شيء بقدر وبتوازن دقیق یحقق التوازن البیئي، واستمرار البشریة، أي أن اهللا تعالى خلق 
نَا ِفیَها: (حیاة اإلنسان بسعادة وكرامة، على هذه األرض، قال تعالى یْ َأْلَق َدْدَناَها وَ َض مَ اْألَرْ  وَ

ُزونٍ  وْ تَْنا ِفیَها ِمْن ُكلِّ َشْيٍء مَ َأْنبَ اِسيَ وَ وَ نَّا ُكلَّ َشْيٍء (: وقال تعالى .)3()رَ َدرٍ ِإ ُ ِبَق ْقَناه  .)4() َخَل
وأعظم التغیرات البیئیة من بعد آدم علیه السالم، كان طوفان نوح، وكانت إرادة اهللا في    

تدمیر المجتمعات الظالمة عقابًا لهم، فقد أهلك اهللا قوم عاد بالریح، وقوم ثمود بالصیحة، 
، وأغرق آل فرعون، أي أن التغیر  ات الكبرى التي كانت وأرسل اهللا على قوم لوط حاصبًا

تدمر المجتمعات السابقة كانت بسبب كفرهم وابتعادهم عن اإلیمان وبسبب ظلمهم، ولیس 
                                                        

 .27: املرجع السابق، ص -1

 .27: ص 3: جملة عامل الفكر، العدد -2

 19: سورة الحجر - 3
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بسبب أسلوب حیاتهم في الزراعة أو غیره، وفي البیئة المعاصرة نجد أن أنشطة اإلنسان في 
بین  الصناعة، ومنها أسلحة الدمار الشامل هي السبب المباشر في تشكیل العالقة السلبیة

 .اإلنسان وبیئته المعاصرة
لقد تمكن اإلنسان من استغالل موارد البیئة إلشباع حاجاته، وأصبح قادرًا على العیش تقریبًا 

وحول طبیعة العالقة بین اإلنسان وبیئته نجد أن هذه العالقة . في جمیع البیئات الطبیعیة
 :تأثرت عبر العصور بعوامل أهمها

 .ة، من مناخ وتربة ومیاه وتوفر الخیراتطبیعة البیئة الجغرافی  .1
 .تجمع السكان وكثافتهم في مكان محدد . 2
إمكانات السكان وقدراتهم العلمیة والتكنولوجیة وخبراتهم في استغالل الموارد ومدى  .3

 .االستفادة منها
 :وحول هذه العالقة ظهرت ثالث مدارس تحدد طبیعة العالقة بین اإلنسان والبیئة وهي

 :(Determinism school)، (الجبریة(المدرسة الحتمیة  -1
  هذه المرحلة تتمثل في  خصائصو 

 .أن للبیئة الطبیعیة الوزن األكبر في تشكیل طبیعة العالقة بین اإلنسان وبیئته -
خیرًا في تعامله مع البیئة المحیطة به - رٌ ولیس مُ سیّ  .إن اإلنسان مُ
 .بیعیة محدودةقدرة اإلنسان في تحدي معوقات البیئة الط -
البیئة هي التي حددت نمط عیش اإلنسان، وطریقة تفكیره، ونفسیته، وتوجیه أفكاره،  -

 .ولون بشرته وشكل جسمه، ومكان سكنه ونشاطه
 .أن البیئة ألغت قدرة ورغبة اإلنسان في تحدي الطبیعة -

 :(Possibilism School) المدرسة اإلمكانیة  -2
 .بدایة القرن العشرینازدهرت أفكار هذه المدرسة في  -
ارتبطت أفكار هذه المدرسة بقدرة اإلنسان في التأثیر في البیئة الطبیعیة، مع وجود تقدم  -

نتاج األدوات واآلالت، واستغالل هذه المنتجات في تمكین اإلنسان من  ملحوظ في التصنیع وإ
، مثل آ السكا، أو العیش العیش في كافة الظروف البیئیة، كالعیش في المناطق الباردة جدًا

، مثل الربع الخالي في الجزیرة العربیة  .في المناطق الحارة جدًا
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تتلخص فلسفة هذه المدرسة في أن اإلنسان قوة فعالة ومفكرة وقادرة على التفكیر  -
 .والتطویر، وهو سید البیئة والمسیطر علیها

 .اإلنسان هو الذي یحدد نمط استغالله لموارد الطبیعة -
عمران المختلفة، والتقدم العلمي التكنولوجي الذي أدى إلى التأثیر في البیئة مظاهر ال -

ال، یدعم فكر هذه المدرسة التي تؤكد دور اإلنسان في رسم عالقة ممیزة بالبیئة  بشكل فعّ
 .الطبیعیة

 :(Probabilism School) المدرسة التوافقیة  -3
المدرستین الحتمیة واإلمكانیة الذي یؤكد حقیقة ویقوم فكر المدرسة التوافقیة على التمازج بین 

اختالف البیئات، فما زالت بعض البیئات ینطبق علیها فكر المدرسة الحتمیة، وبیئات ینطبق 
 .علیها فكر المدرسة اإلمكانیة

حیث إن البیئات الطبیعیة في مناطق األرض لیست واحدة، فما زالت هناك حتى یومنا  -
ر من الصورة التي خلقها اهللا علیها، وهناك هذا بیئات طبیعیة لم ید غیّ ُ خلها اإلنسان، ولم ی

وتسمى هذه ر، التي أثر فیها اإلنسان بشكل كبی بیئات العواصم، والمدن الصناعیة الكبرى
المدرسة بالمدرسة الواقعیة ألنها تبین العالقة ما بین اإلنسان وبیئته كما هي موجودة فعًال 

 .ىبدون تحیز لجهة دون األخر 
  : الحیة مع البیئة تكیف الكائنات   - 

ساعدة المخلوق الحّي      ة هي مُ ة، وظیفتها األساسیّ ة تتّسم بها الكائنات الحیّ التكیّف خاصیّ
ه ال یوجد أي كائنین على  على التّعایش مع بیئته والتّكاثر فیها للحفاظ على نسله، حیث إنّ

، بل إّن لكل  تطابقین تمامًا ختلفًة تُساعده على كوكب األرض مُ واحد من الحیوانات خواّصًا مُ
باع هو من نتائج هذا التكیُّف ون والّط   .البقاء في بیئته، واختالف الّشكل والّل

حّددة،   یعتمد التكیّف على طبیعة البیئة؛ فبعُض الحیوانات تتخّصص بالعیش ضمَن بیئة مُ
من جهة -آسیا، بینما اإلنسان مثل أشجار الخیزران التي ال تتواجُد سوى في غابات شرق 
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ة إ -أخرى ، من الّصحارى الحارّ لى القطب قادرٌ على العیش في جمیع بیئات الكوكب تقریبًا
  17)1(.الشمالّي شدید البرودة

ة؛ حیث إّن الحیوانات دائمًا تُنتج من      ینتج التكیّف عن آلیة التّكاثر في المخلوقات الحیّ
ا یبقى على قید الحیاة فیما بعد، وهذا یعني أّن النّسل األقدر على التّعایُش مع  النّسل أقلَّ ممّ

، بین ستقبًال ة مُ نجاب الُذریّ واجهة ظروفها له فُرصة أكبر باالستمرار وإ ما تلك األقّل بیئته ومُ
قدرة تفشُل بالحصول على الغذاء والّطعام وتأمین مساحٍة للعیش فتقّل في عددها، وهذا 

تالحقة ة بُصورة مُ ة مع البیئة الطبیعیّ ُساعد على تكیُّف األنواع الحیّ   .ی
اهرة االنتقاء الطبیعّي،        ى هذه الّظ ر لعالم األحیاء تشارلز داروین تُسمّ ة التطوّ وفي نظریّ

ر الحیوانات ًا بتطوّ   )1(.وتُعتبر عامًال أساسیّ

ختلفة لتعریف معنى التكیُّف في علم األحیاء، وهي كاآلتي       :تُوجد ثالثة طرق مُ

باشرة استجابًة للبیئة   - ر حیوان أو نبات بطریقة مُ ر التكیُّف عن تغیّ عبّ ُ من ناحیة وظیفیة، ی
عّدل . التي یعیُش فیها األیض لدى الكائن مع االرتفاع أو من أمثلة ذلك تغیُّر مُ

 .التي یتواجُد فیها) وبالتّالي درجة الحرارة(االنخفاض في دائرة العرض 
ها الكائن لجعله أكثر قُدرٍة على   - ُ المعنى الثاني واألكثر انتشارًا یختصُّ بالمزایا التي یكتسب

ق مو والتّناسل، ویتعّل ة قادرٍة على البقاء للنّ نجاب ذریّ التكیّف في هذا الّسیاق  التّكاثر وإ
حدَّد ورثات الكائن لتجعله أقدر على التّعایش مع نظام بیئّي مُ من . بتغیّرات تطرأ على مُ

ر أعداد ُسالالت العّث المفلفل في إنكلترا خالل القرن التّاسع عشر  .أمثلته تغیّ
18 

ة تطویر االن  - حسب -تقاء الطبیعّي المعنى الثالث واألكثر قُبوًال لدى العلماء یتعلَُّق بكیفیّ
ر لدارون ة التطوّ حدَّدة -نظریّ نة في الكائنات ألداء وظائف مُ عیّ من أمثلة ذلك . لسماٍت مُ

ة تطاول رقاب الّزرافات لتمكینها من التغّذي على أوراق الّشجر التي تنمو على  كیفیّ
ر التكیُّف مع البیئة على الك. الفروع العالیة ؤّث ُ ثیر من األشیاء عوامل التكیّف مع البیئة ی

ة للمخلوقات  ة والوراثیّ ة والوظیفیّ نیة الجسدیّ ُ ر الب في الكائن الحي، فعلى سبیل المثال، تتغیّ
                                                        

مؤسسة أعمال الموسوعة : ، الریاض)الطبعة الثانیة(، الموسوعة العربیة العالمیة )1999(هیئة من المؤلفین   - 1
  .).ث( 7، جزء 595للنشر والتوزیع، ص 

 .).ح( 9، جزء 112- 211ص  المرجع نفسه ، )1999(هیئة من المؤلفین  - - 2
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فس، والتّكاثر،  بفعل التكیّف، وكذلك تتغیّر قدرتها على الحركة، والهجوم، والّدفاع عن النّ
ة  .والعنایة بالُذریّ

ة، نت        یجة تغیُّرات وطفراٍت في مورثات المخلوقات ویحدث التكیّف البیئّي، بصورة عامّ
ة لتُساعد الكائنات  باتات والحیوانات على حّد سواء(الحیّ على أن تُصبح أقدر على ) من النّ

ذا  الة، وإ ثات من جیٍل إلى اآلخر بسبب طبیعتها الفعّ العیش في بیئتها، وهي تنتقُل عبر المورّ
ثات تُصبح صفًة سائدةً  تمّ توارثها بین عدٍد كبیٍر من الحیوانات من نفس النّوع فإّن هذه المورّ

ًة جدیدةً من التكیّف )1(.لدیه، وعندها یكوُن النّوع قد اكتسب خاصیّ
19

  

رة استجابًة لكل التغیّرات التي تطرأ على البیئة      تكرّ ة التكیّف یحدث التكیّف بطریقة مُ كیفیّ
حیطة بالمخلوق الحي   .المُ

ة حدوث التكیّف،       یستشهد علماء األحیاء في بعض األحیان بمثاٍل مشهوٍر على كیفیّ
فلفل ى العث المُ ُسمّ ق بنوع من العّث الذي یعیش في إنكلترا وی   . وهو یتعّل

ث الصناعّي في بریطانیا نتیجة تطبیق القوانین والتشریعات، عادت      ومع تضاءل التلوّ
فلفل فاتح اللو    .ن باالرتفاع واالزدیادأعداد العث المُ

  )1(:اع التكیف یحدث التكیّف بطریقتینأنو 

ة للمخلوق، ویمكن       بیعة الفیزیائیّ ُسبّب تغیرًا في الّط مكن أن یكون تكیُّفًا جسدیًا ی فهو یُ
غیّر من أسلوب في التّعامل مع ظروف بیئته ُ د تكیّف سلوكّي ی من . كذلك أن یكون مجرّ

  :األمثلة علیها ما یأتي
 تكیّف السلوكّي و  التكیّف الجسدّي   -

-    
20  

 :تأثیر البیئة الطبیعیة في اإلنسانتاقلم و 
تؤثر البیئة الطبیعیة في اإلنسان وفي نمط حیاته، فلكل سكان منطقة خصائص محددة،     

فسكان المناطق الحارة یختلفون في خصائصهم وأسلوب معیشتهم عن سكان المناطق 
الباردة، وسكان الجبال عن سكان السهول، وسكان الصحراء عن الذین یعیشون على 

                                                        
1 -John L. Gittleman, "Adaptation | Biology and Physciology" ،Encyclopedia Britannica, 
Retrieved 15-01-2017. 
1- "Adaptation", National Geographic Society, Retrieved 15-01-2017. 
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بیئة الطبیعیة على اإلنسان من الجوانب المختلفة لذلك من المهم معرفة تأثیر ال، السواحل
 :ودور هذه البیئة في توجیه وتحدید سلوكیات ونشاطات اإلنسان من حیث

 (Location ) الموقع  -
 (Structure) البنیة أو التركیب  -
 )(Land Scape التضاریس  -
 (Climate) المناخ  -
في تأثیر عوامل البیئة الطبیعیة  في النهایة نستطیع القول أنه ال یجب المبالغة : الموقع  

نما  من موقع وبنیة وتضاریس ومناخ ألن الطبیعة ال تحدد كیفیة استخدامها واستغاللها وإ
اإلنسان بقدراته العقلیة الجسمیة یستطیع استخدام الطبیعة والتغییر فیها لمصلحته وتسهیل 

  .حیاته فیها
 

: مع التغیرات التي تحدث في بیئته، مثلمقدرة اإلنسان على التالؤم :  التأقلم البشري   
متدرجة  اوتتصف هذه التغیرات بأنه. تغیّر درجة حرارة المحیط واالرتفاع والمناخ والبیئات

ا التغیرات ا. تثیر استجابة طویلة األمد قصیرة األمد عن  لفجائیة التي تثیر استجابة سریعةأمّ
اویة  )1(.فال تدخل في نطاق التأقلم طریق الجملة العصبیة والغدد الصمّ

  :تأثیرات البیئة - 
ر الفصول من الشتاء إلى الصیف ومن الخریف إلى البیئیة تتغیّر الربیع، ومن الرطوبة  بتغیّ

ُستعرض تأثیره في الحیاة من خالل التأقلم ذلك من تغیّر في المناخ وما یؤدي إلى الجفاف   ی
  .مواد الكیمیاویة التي في البیئةمع درجة الحرارة والرطوبة والضغط والصوت وال

في الحالة مجموعة العناصر التي تؤثر تأثیرًا عظیمًا هي   :التأقلم مع درجة الحرارة -
ارة بمفردها والرطوبة والریاح، فإن مایلفت النظر أن درجة الحر  الجویة مثل أشعة الشمس

 إال ألن سرعة سبب ذلك  وما. أساسیًا على صالح المناخ للحیاة یمكن أن تكون دلیالً 
إضافة إلى  جة الحرارة تأثرًا فعلیًا وجدیاً التفاعالت التي تجري في الخالیا والنسج تتأثر بدر 

  . تأثیر درجة الحرارة الواضح في مختلف نواحي الحیاة
الحرارة فیتم بأن یرفع الشخص المتأقلم معّدل  انخفاض درجة  أما التأقلم مع البرودة -

عبّر عن ذلك في البهاستق ُ البدء باالرتجاف الذي یعد آلیة وقائیة ترفع معّدل  األساسي، وی
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تغرق عملیته مدة شهرین التأقلم مع البرودة ببطء إذ تس ویتم. أضعافهاالستقالب إلى 
ا ما، على األقل حرارة فیعود إلى دائم مع ال به سكان المناطق الحارة من تأقلمیتمتع  أمّ

  21.الجلد ي تثیر التعرق ودوران الدم فيالت تغیر في العوامل
ؤمه مع درجة الشكل من التالؤم في اإلنسان عن تال ال ینفصل هذاl :التأقلم مع الرطوبة -

 لرطبة إال مناإلنسان أن یحافظ على درجة حرارته في األجواء ا وال یستطیع. الحرارة
، إلى خالل التعرق الغزیر  - ة كمیة من إضاع الذي قد یؤدي، إن كان الجو رطبًا جدًا

مما یقتضي تناول مقادیر إضافیة من الملح للتعویض عن  األمالح التي في الجسم
  .الضائع

  على تأقلم اإلنسان مع الضغط واالرتفاع ما یشاهد في  :التأقلم مع تغیرات الضغط -
 قدم، 18000سكان جبال األندیز األصلیین الذین یعیشون في مناطق یزید ارتفاعها على 

 ئة فنقص وزنهم بالنسبة إلى طولهمف هؤالء السكان على العیش في هذه البیفقد تكیّ 
 لة الكریات الحمر وكتلة الغلوبینوزادت سعتهم الحیویة وسعة تهویتهم كما ازدادت كت

  .العضلي وضخامة عضلة البطین األیمن وعضالت األوعیة الرئویة الصغیرة
. لصوتضغط الهواء السریعة فیما یعرف با األذن تذبذبات تستشعر   :التأقلم مع الصوت -

الصوت حساسیة األذن، وذلك لنقص عمل كثیر من  وینقص استمرار التعرض لهذا
الطائرات وضجیج اآلالت محتملة بمرور الزمن،  مما یجعل أصواتالمستقبالت الحسیة، 

تأقلم ذا الوازدیاد الصخب والضجیج في العالم یجعل له .ّد هذا التحمل نوعًا من التأقلمویع
ات البدنیة واالضطرابات النفسیة العقلیة ذات تأثیر عظیم في  حدودًا تصیر معها األذیّ

  .صحة اإلنسان وراحته
د هذه المواد ذات العالقة بتأقلم اإلنسان مع الموا الملح أبرز   :الكیماویةالتأقلم مع المواد  -

الكلى بإفراغ  الرطوبة إذ تقوم الملح وثیق الصلة بتأقلمه مع وتأقلم اإلنسان مع. الكیماویة
ویلجأ اإلنسان إلى استدراك الملح من . تحافظ على تركیز ثابت للملح الملح والماء كي

  .طعامه وشرابه
                                                        

   1978الجمهوریة العربیة السوریة التعلیم العالي،  وزارة العربیة هاریسون، مبادىء الطب الباطني، الترجمة -1
 .تاقلم بشري  :عربي مجرد - العنوان 
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العملیات الصناعیة واستعماالتها المختلفة  شارة إلى أن المواد التي تنتج منوالبّد من اإل -
تنتقل إلى اإلنسان عند استهالكه للطعام، فقد حدث  ي تتراكم في النباتات والحیواناتالت

، ویبدي اإلنسان  الزرنیخ بتناولأن انتقل الزئبق و  با الوفاة أحیانًا بعض أنواع األطعمة وسبّ
  . بنقص امتصاصه إیاها التأقلم مع هذه المواد

  :أهمیة التأقلم الحیویة
أنواع التالؤم التي درست دقیقة عن  رف العلمیة أّدت إلى وضع مصطلحاتمع أن المعا

  .غامضة للتغیرات البیئیة قلم، فما زالت هناك تالؤمات أخرىتحت عنوان التأ
ر التأقلم   تجاه األحوال العادیة التي تتغیراالستتباب  قابلیاتیمكن على وجه العموم أن یغیّ

ر الفصول واالنتقال إلى أماكنبت وظائف یام الجدیدة، فإن لم یستطع التأقلم فسح المجال لق غیّ
رة ألحق ذلك ضررًا بلیغًا بالعضویة الفعالة بعملها في األحوال ذا یسمح التأقلم وهك. المتغیّ

ة وعند االنتقال إلى بیئات وظائفها في مجاالت االختالفات الفصلیة الكثیر  للعضویة بممارسة
ة الذيوهناك أیضًا ال ،جدیدة وقد یكون . ریظهر قبل حدوث التغیّ  تأقلم ذو الطبیعة التوقعیّ

الفیزیولوجیة البطیئة تجاه التغیّرات المناخیة  المنتظر دافعًا لحدوث التحضیرات توقع التغیّر
  . مفاجئ تحدث بشكل  التي غالبًا ما

 : التربیة البیئیة   -
تؤكد األدبیات المتوفرة، التي تتناول نشأة وتطور التربیة البیئیة، بأنها لیست حدیثة     

نماالعهد، لها أصولها القدیمة التي تمتد عبر التاریخ، في ثقافات وأدیان الشعوب، التي  وإ
، وجعل استخدامهاالبیئة، والعنایة بها وعدم إساءة  استثمارألقت على عاتق اإلنسان مسؤولیة 

وألفة ومودة، كفضیلة أخالقیة تعمل على إعداد اإلنسان  انسجاماما بین اإلنسان والطبیعة 
  .في وهي غایة أساسیة للتربیة البیئیةلمواجهة الحیاة 

المجتمعات القدیمة، وتحسین عالقته بما یحیط به، لتحقیق الحیاة الكریمة له ولألجیال من     
بعده، هذه التصورات التي كانت سائدة ضمن النظم التعلیمیة القدیمة، لم تكن خالیة من 

تطویر تصور واقعي للبیئة،  بعض التأویالت العلمیة، حیث عمل الفالسفة والمؤرخون على
شدید االرتباط بعوامل بشریة مباشرة، كآثار الضغط السكاني على المستوطنات البشریة؛ التي 

أن فساد العمران نابع من ظهور  اعتبرخلدون؛ الذي  وابنبینها أفالطون وكذلك أرسطو، 
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الحضارة، والتي متى وصلت إلى / عوامل سكانیة، في إطار ثنائیة الصراع الدائم بین البداوة 
مما أدى لتغییر إدارة المدینة والتركیبة . حدها انقلبت إلى ضدها وأفسدت العمران

  22السوسیولوجیة والدیمغرافیة وسط البیئة 
، وتطور مفهومها الذي أصبح یضم الوعي بمشكالتها وانبثاقبالبیئة  االهتمامونتیجة لتزاید   

واالجتماعیة والثقافیة، إلى جانب الجوانب الفیزیائیة والبیولوجیة، لترتبط  االقتصادیةالجوانب 
أهمیة كبرى عند العلماء والفالسفة، خالل القرنین الثامن  اكتسبتبذلك بالتربیة البیئیة، التي 

فق مراحل رئیسیة متعاقبة، حیث عشر والتاسع عشر، والتي تم إرساء أسسها الحدیثة و 
  تقال إلى المرحلة التي تلیها اآلنساهمت التطورات التي حدثت في كل مرحلة إلى 

عملیة تعلیمیة تعني بالعالقات بین اإلنسان  بأنهاوعرفها القانون العام للوالیات المتحدة   
وتوزیع الموارد،  التلوث،والطبیعة، وتشمل عالقة السكان والتلوث، وتعدد السكان و 

، وصونها، والنقل، والتكنولوجیا، والتخطیط الحضري والریفي مع البیئة البشریة واستنفاذها
  .الكلیة

  :وتُعرف التربیة البیئیة أیضًا بأنها   
  .التعلم من أجل فهم وتقدیر النظم البیئیة بكلیتها، والعمل معها وتعزیزها*  
یطة بمشكلة بیئیة بعینها من نشأتها ومنظوراتها التعلم للتبصر بالصورة الكلیة المح*  

  .وثقافاتها والعملیات الطبیعیة التي تسببها والحلول والمقترحة للتغلب علیها واقتصادیاتها
وهي تعلم . أنها تعلم كیفیة إدارة وتحسین العالقات في اإلنسان وبیئته بشمولیة وتعزیز*  

زالة العطب التقنیات الحدیثة وزیادة إنت استخدامكیفیة  اجیتها، وتجنب المخاطر البیئیة، وإ
  .القرارات البیئیة العقالنیة واتخاذالبیئي القائم، 

، الجانب من التربیة، الذي یساعد الناس على العیش باختصارأما التربیة البیئیة فهي،    
ئیة كما تعرف التربیة البی. بنجاح على كوكب األرض، وهو ما یعرف بالمنحى البیئي للتربیة

وتعني .على أنها تعلم كیفیة إدارة وتحسین العالقات بین اإلنسان وبیئته بشمولیة وتعزیز

                                                        

  26-25،ص2005 ، حفیظبن  - 1
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التقنیات الحدیثة وزیادة إنتاجیتها، وتجنب المخاطر  استخدامتعلم كیفیة  أیضاالتربیة البیئیة 
زالة العطب البیئي القائم،     )1(القرارات البیئیة العقالنیة واتخاذالبیئیة، وإ

23  
وفكرًا وفلسفة، هدفها  تسلیح اإلنسان في شتى أرجاء العالم بـ  اتجاهاوتُعد التربیة البیئیة     
یحدد سلوكه وهو یتعامل مع البیئة في أي مجال من ) ضمیر بیئي( أو ) خلق بیئي(

یعي اإلنسان  الوحدة والتكامل البیئي في عالمنا  أنمعناه " الخلق البیئي"   مجاالتها
تترتب على القرارات التي تتخذها البالد المختلفة، وعلى مناهج  أنیمكن المعاصر، حیث 

ثار على النطاق الدولي الخلق البیئي أو الضمیر البیئي الذي تهدف التربیة .. سلوكها، َا
إیجاده أو تنمیته عند كل إنسان في المجتمع العالمي، یعني أن یتكیف اإلنسان  إلىالبیئیة 

" ، معناه باختصارالخلق البیئي،  -تمر في تكییف البیئة من أجلهمن أجل البیئة، ال ان یس
  .)1(..، وبذلك تسهم التربیة البیئیة في حمایة البیئة"التعایش مع البیئة

  أهداف التربیة البیئیة
بدمج البیئة  االهتماممع أن التربیة البیئیة لیست حدیثة العهد، بید أنه منذ عهد قریب بدأ     

صراحة في عملیة التعلیم، ولكن بإعطاء األولیات والعنایة بالمشكالت التي تتعلق بحمایة 
.24[ .)2(الموارد الطبیعیة والحیاة النباتیة والحیوانیة، او ما یتصل بهما من موضوعات [  

  :األسس، أو المنطلقات للتربیة البیئیة، عدیدة، وتشمل ما یلي أوإن األهداف، 
ویتعین .المشكالت البیئیة تتسم بالتعقید، فینبغي أن تواجه بمجاالت المعرفة المختلفة أنبما 

، ومن ثم العالمي،حتى یدرك الفرد حجم  النظر للمشكالت البیئیة في سیاقها المحلي،أوًال
في األفراد عندما توضح  تأثیرافالتربیة البیئیة تكون أكثر .المشكالت، ویقتنع بها وبخطورتها

)2( سلوك الظاهر للناس تجاه البیئة یعتمد على المعارف والقیم التي یمتلكونهاوال.لهم
]25[.  

وكان میثاق بلغراد،الذي تمخض عن الندوة الدولیة التي عقدت في العاصمة الیوغسالفیة     
 إلى، قد شرح غایات وأهداف التربیة البیئیة كونها تهدف 1975أكتوبر /في تشرین األول

                                                        
رشید الحمد و محمد سعید صباریني،البیئة ومشكالتها،عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب،  - 1

  .195-194، ص 1979الكویت،
  

  .المصدر نفسه رشید الحمد و محمد سعید صباریني - -1  24
  .19،ص 2004أیمن سلیمان مزاهرة، التربیة البیئیة، دار المناهج، عمان، . بشیر محمد عربیات و د.د  - 2-  25
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تمكین اإلنسان من فهم ما تتمیز به البیئة من طبیعة معقدة نتیجة للتفاعل بین جوانبها 
والبد لها بالتالي من ان تزود الفرد والمجتمعات .. والثقافیة واالجتماعیةوالفیزیائیة  البیولوجیة

 بالوسائل الالزمة لتفسیر عالقة التكافل التي تربط بین هذه العناصر المختلفة في المكان
موارد العالم بمزید من التدبیر  استخداموالزمان بما یسهل توائمهم مع البیئة ویساعد على 

وینبغي للتربیة البیئیة كذلك . اإلنسان المختلفة في حاضره ومستقبله احتیاجاتوالحیطة لتلبیة 
تساعد على  أنان تسهم في خلق وعي وطني بأهمیة البیئة لجهود التنمیة، كما ینبغي لها 

اك الناس بجمیع مستویاتهم وبطریقة مسؤولة وفاعلة في صیاغة القرارات التي تنطوي إشر 
ولهذه الغایة ینبغي .. على مساس بنوعیة بیئتهم بمكوناتها المختلفة، وفي مراقبة تنفیذها

 أثارتتكفل بنشر المعلومات عن مشروعات إنمائیة بدیلة ال تترتب علیها  أنللتربیة البیئیة 
طرائق للحیاة تسمح بإرساء عالقات متناسقة  انتهاج إلىجانب الدعوة  إلى، ضارة بالبیئة

  .معها
ومن غایات التربیة البیئیة أیضًا تكوین وعي واضح بالتكامل البیئي في عالمنا المعاصر     

تترتب على القرارات، التي تتخذها البلدان المختلفة، وعلى مناهج سلوكها،  أنحیث أنه یمكن 
ثار على ا   .لنطاق الدوليَا

وثمة دور بالغ األهمیة للتربیة البیئیة من هذه الناحیة یتمثل في تنمیة روح المسؤولیة     
لنظام  أساساوالتضامن بین بالد العالم، بصرف النظر عن مستوى تقدم كل منها، لتكون 

  .یكفل حمایة البیئة البشریة وتطویرها وتحسینها
تكفل العملیة التربویة بنشر معارف وقیم وكفایات عملیة  بلوغ هذه الغایات إنما یفترض إن   

  ..تساعد على فهم مشكالت البیئة وحلها أنومناهج سلوك من شأنها 
وتشكل هذه األهداف كلها  عملیة تربویة موحدة، حیث ال طائل یرجى من أنشطة تربویة 

وال یجدي ذلك كثیرًا في تطویر نهج . تحقیق أهداف معینة بصورة مشتتة، وجزئیة ترمي الى
)1(جدید شامل تجاه البیئة

26[.  
)2(غازي أبو شقراء. یشیر د 

  :الى أن أهداف التربیة البیئیة حددت بما یلي ]27[
                                                        

لألستاذین رشید الحمد ومحمد سعید صباریني،عالم المعرفة، " البیئة ومشكالتها:" المیثاق  ورد كملحق في كتاب   -1
  1979الكویت، 

  )یونسكو( اإلنسان والبیئة في لبنان، منشورات اللجنة الوطنیة اللبنانیة للتربیة والعلوم والثقافة: غازي أبو شقرا، في -2
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والسیاسیة والبیئیة  واالجتماعیة االقتصادیةبترابط المسائل  واالهتمامتعزیز الوعي  -
  .والریفیة المدنیةفي المناطق ) اإلیكولوجیة(

والمهارات  االلتزامالمعرفة والقیم والمواقف وروح  الكتسابإتاحة الفرص لكل شخص  -
 .الضروریة لحمایة البیئة وتحسینها

  .خلق أنماط جدیدة من السلوك تجاه البیئة لدى األفراد والجماعات والمجتمع ككل -
  :التربیة البیئیة بالمبادئ التالیة استرشادودعا أبو شقراء الى  -
بجوانبها الطبیعیة، والتي صنعها اإلنسان وكذلك بجوانبها التكنولوجیة  البیئة وحدة متكاملة -

  .والثقافیة واألخالقیة والجمالیة واالقتصادیة واالجتماعیة
لة ما قبل المدرسة وتستمر في التربیة البیئیة عملیة متواصلة مدى الحیاة، تبدأ في مرح -

  .جمیع المراحل التربویة النظامیة وغیر النظامیة
األخذ بمنهج جامع بین فروع المعرفة یستعین بالمضمون الخاص لكل فرع منها لتیسیر  -

  .نظرة شمولیة متوازیة إلىالتوصل 
قلیمي ودولي إلىالتعرف  -   .القضایا البیئیة الكبرى من منظور محلي وقومي وإ
لهذه  التاریخيیز على األوضاع البیئیة الحالیة والمحتملة مع مراعاة اإلطار الترك -

  .األوضاع
تعزیز التعاون على الصعید المحلي والقومي واإلقلیمي والدولي في تالفي المشكالت  -

  .البیئیة واإلسهام بحل هذه المشكالت
  .لتطویرالجوانب البیئیة في مخططات التنمیة وا االعتبارأن تؤخذ صراحة بعین  -
الربط بین الحس البیئي ومعرفة البیئة والمهارات الكفیلة بحل مشكالتها وتوضیح القیم   -

  .المتعلقة بها في كل مرحلة من مراحل العمر
  .أعراض المشكالت وأسبابها الحقیقیة اكتشافمساعدة الدارسین على   -
الفكر النقدي والمهارات الكفیلة  التأكید على تشعب المشكالت ومن ثم ضرورة تنمیة  -

  .بحل المشكالت
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بیئات متنوعة للتعلم، ومجموعة كبیرة من النماذج التربویة، في التعلم والتعلیم  استخدام -
)1( عن البیئة، مع التأكید على األنشطة العملیة والتجارب المباشرة

28[.  
)2( راتب السعود هذه األهداف بتفصیل أكثر. د.وتناول أ

،موضحًا بأنه على الرغم من ان ]29[
أهمیة خاصة منذ السبعینات من القرن  اكتسبتللتربیة البیئیة أصولها القدیمة إال أنها 

العشرین نتیجة لحدوث وعي بالمشكالت البیئیة الكبرى التي بدأت تؤثر بعمق في نوعیة 
الموارد  واستنزاف السكاني، والتلوث، االنفجارالحیاة البشریة، وتهدد مستقبل األجیال، مثل 

مؤتمر األمم المتحدة للبیئة البشریة، الذي  اعترافالتربیة البیئیة من  انطلقتالطبیعیة، إذ 
، بدور التربیة كركن من أركان المحافظة على البیئة، 1972السوید عام /عقد في ستوكهولم

األخرى  التي دعت الیونسكو خاصة، ووكاالت األمم المتحدة 96فأصدر المؤتمر التوصیة 
التدابیر الالزمة لبرنامج جامع لعدة فروع علمیة للتربیة البیئیة في المدرسة  اتخاذ إلىعامة، 

  .جمیع قطاعات السكان إلىبالبیئة وحمایتها، ویوجه  االهتماموخارجها، من حیث 
إلیه الیونسكو في تحدید  استندتومنطلقًا ومبدأ هادیًا  أساساوكانت هذه التوصیة     

رنامج األمم األهداف الخمسة التالیة للبرنامج الدولي للتربیة البیئیة الذي ترعاه بالتعاون مع ب
تشجیع تبادل األفكار والمعلومات والخبرات المتصلة بالتربیة البیئیة بین  المتحدة للبیئة، وهي

  .دول العالم وأقالیمه المختلفة

                                                        
  ".البیئة وحقوق اإلنسان:" رئیس الجمعیة اللبنانیة لحقوق اإلنسان،مقدمة كتاب -المحامي جوزف مغیزل  -1 -1 28 

  .مصدر سابق –راتب السعود، اإلنسان والبیئة .  - 2  29



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



البیئةالتصمیم و                                 الفصل الثاني                                               
 

 
33 

 

  مـــاهیة التصمیـــــــــــم: أوال   
تتنوع األفكار في العقول، بین األفكار الضعیفة واألفكار المقبولة واألفكار الجیدة     

واألفكار الممتازة واألفكار اإلبداعیة واألفكار التي تحدث نقالت في التاریخ اإلنساني 
واألفكار الهدامة واألفكار الشریرة واألفكار المدمرة واألفكار التافهة واألفكار الساقطة، ولكن 

. األفكار تأخذ منحى آخر غیر الذي بدأت به عندما تطبق عملیًا على أرض الواقعهذه 
عادة صیاغتها لتصبح مالئمة للتنفیذ والتطبیق   .ولتطبیقها على أرض الواقع یجب بلورتها وإ

  : تعریف التصمیم         
 التصمیم هو عمل أساسي لإلنسان ، فنحن كلما نؤدي شیئا لغرض معین ،فإننا في    

غسل : مثل ...میم و هذا یعني أن معظم ما نقوم به یتضمن قسطا من التص...الواقع نصمم
، فهنا بمعنى خاص أنني اعني الزیادة في كل ما تصویر صور  أوتاب ،األواني ، حفظ ك

  .ضافة شيء جدید س لكل فعل هدف فقط بل ینتهي إلى إقلته ، فلی
و عملیة االبتكار هي التي تضیف الزیادة و على هذا یتكون لدینا التعریف األتي أن عملیة 

  .التصمیم تعني العمل الذي یحقق غرضه 
داف ـــج عنها مخطط أو خطة منظمة تعمل على تحقیق أهــة تخطیطیة ینتـــــهي عملیو    

األهداف ،إنها عملیة أنها عملیة موجهة ب" معینة ، و أبرز خصائص التصمیم ما یلي 
بكثیر من عوامل الخلفة  تتأثرلحل المشكالت ،إنها عملیة  منطقیة و إبداعیة ، أنها عملیة

  )1(..المعرفیة و المهاریة و الوجدانیة للمصممین 
 

:.1  

  
  
  
  
 
  

                                                        
،  2الحاسوب وبرمجیات الوسائط المتعددة ، ط: إحسان دمحم كنسارة ، عبده اهللا  إسحاق عطاركنسارة ، وعطار  - 1

  61:م، ص2013 .كة العربیة السعودیةلمعة أم القرى ، مكة المكرمة ، الممكتبة جام
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 : المصمم
ربما كان التعریف األوسع نطاق هو الذي یوفره . هو الشخص الذي یصمم أو یخلق شیئا    

م الذي یضع مسارات العمل التي ترمي إلى الجمیع یصم' : هربرت سیمون النفسعالم 
 )1( .'وضاع القائمة إلى تلك المفضلةتغییر األ

  .كذلك مثل المصممین الهواة ، هناك العدید من المهن مصمم مهنیة   
لتصبح مصمم محترف عادة ما یتطلب دراسة لمستوى درجة معینة وخبرة في مجال    

الدخول إلى بعض مهن التصمیم علیها رقابة صارمة أو محدودة . العمل أو تدریب
 .هو عموما غیر منظم 'مصمم'القانونیة ، ولكن استخدام لقب بالمتطلبات 

المصممین عادة . في مجال معین من الخبرة اإلبداع العمل كمصمم عادة ما ینطوي على  
عدادما یكونوا مسؤولیین عن و  أو نماذج ألشیاء جدیدة من شأنها أن  رسومات ضع مفهوم وإ

ط كیف سیبدو الشيء ، عملهم یأخذ في االعتبار لیس فق. تصنع عن طریق شخص آخر
یمكن أن یكون هناك و  یستخدم والكیفیة التي سیصنع بها ولكن أیضا كیف أنه سوف

 2.اختالفات كبیرة بین أنماط العمل والمبادئ للمصممین في مختلف المهن
بدأ یطبق على المنتجات مثل األثاث والمالبس التي  'المصممین'في الثمانینات مصطلح    

هكذا ، على . معین من المصممین' توقیع'الجمالیة الممیزة أو كانت من عمل  كانت بها
الحقا تم  المصطلح .' جینز المصممین'و 'مصممینكراسي 'سبیل المثال ، كان هناك 

، أو  ' مصمم المخدرات' أنشأ لغرض ، مثل لالنتباهتطبیقه على أي شيء كان بشكل مثیر 
 .التي یرتدیها بعض الرجال المتبعین للموضه 'قصبة مصمم'حتى 

 .المصمم هو الشخص الذي یصمم األشیاء
 : هناك أنواع مختلفة من المصممین وتشمل

 -مصمم سیارات - مصمم معماري أو مصمم هندسي -مصمم بث  -مهندس معماري   
- مصمم ألعاب -مصمم النسیج -المتصلة بفنانین الماكیاج -مصمم موضة -مصمم وجه

 -مصمم داخلي - مصمم تفاعل -مصمم صناعي - مصمم موسیقى  -مصمم رسوم

                                                        
معهد ماساتشوستس :   كامبریدج ، ماساتشوستس). الطبعة الثالثة(العلوم في االصطناعي ). 1996(، ها  سیمون -1

  111. ص،للتكنولوجیا الصحافة 
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مصمم  -مصمم حركه -مصمم اإلضاءة -اظر الطبیعیةمصمم المن -اتمصمم المجوهر 
 .مصمم جرافیك -مصمم مواقع اإلنترنت -مصمم أنظمة -المناظر الخالبة

 :المصمم یجب أن یكون لدیه ثقافة عامة عن معرفةو  
   .اإلنسان ةونفسی و المجتمع البیئة  -
   .فوالتقالید والعر  العادات -
   . ةالعام ةقافثوال نالدی -
  .ةكأحداث جاری واالقتصاد ةالسیاس -
  .و الموضة التجارة العالمیة -

  .)1(التكنولوجیا المتطورة في صناعة المالبس و مكمالتها
  

وفي هذا الجزء من البحث سوف یتم فیه . )نماذج اتخاذ القرار(التصمیم نماذج تسمي    
اتخاذ القرارات التصمیمیة ، وما  بیان أهمیة ودور المعلومات طبقا لكل نموذج من نماذج

لهذه المعلومات من تأثیر على كیفیة الحصول علي منتج تصمیمي متمیز ، من خالل 
المراحل المختلفة للعملیات التصمیمیة ، بما یعمل علي وضع صورة تكاملیا للعالقة بین 

  .مراحل تلك العملیات والمعلومات الالزمة لكل منها 
دراسة هذه النماذج هو إثبات أن مفهوم المعلومات أساس لكل  والهدف األساسي من     

النماذج ، فإن كانت النماذج تتحدث عن التصمیم كعملیات ومراحل إال أنها تؤكد على أن 
التصمیم هو جمع وتطویر وتحلیل وعرض للمعلومات على مدى تلك العملیات والمراحل ، 

راحل مختلفة وبصور مختلفة تتطور من وأن العملیات التصمیمیة عبارة عن معلومات في م
صورة إلي أخرى بتطور العملیات والمراحل ، وللوصول إلى هذا الهدف قام الباحث بدراسة 

كما قام الباحث بعرض لبعض التعریفات الموثقة ـ،مختصرة لنماذج اتخاذ القرارات التصمیمیة 
ذلك أنه یمكن وضع صیاغة لكل من نماذج اتخاذ القرارات والعملیات التصمیمیة ، ونتج عن 

  .شاملة لتعریف كال من النموذج والعملیات التصمیمیة 
3  

                                                        
رسالة دكتورة غیر   اآلليالرجالي باستخدام الحاسب  أزیاءلتصمیم  مقترحبرنامج  إعدادفاضل أبو موسى  إیهاب  -1

  144 ، ص المنوفیةالمنزلي  جامعة  االقتصادكلیة  –منشورة 
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  :العملیات التصمیمیة
للمعلومات العمل القفزة  هي نشاط ذهني متمثل في جمع وتناول وتنظیم إبداعي    

لموقف إشكالي ؛ للمساعدة على حل المشكلة في  اإلبداعیة في صنع القرار لمواجهة الالیقین
  .ظل محددات البیئة المحیطة بها

ذا كان الفن استجابة مباشرة للعدید من العوامل المختلفة التي تنتمي للمجتمعات إ    
اإلنسانیة، فإنه یعكس الظروف البیئیة والجغرافیة للمكان الذي یوجد فیه اإلنسان ، تلك 
العوامل مجتمعة تحدد مفاهیم الفن وموضوعاته وأشكاله، وبذلك أختلف التعبیر الفني من 

    . حضارة إلى أخرى
ومنذ القدم والتصمیم أساس الفنون، حیث أنه یمثل تطبیقًا لكافة النشاط اإلنساني الهادف   

إلى تنظیم األشكال وتكوینها، كما أنه محصلة للقدرات المتمثلة في الذكاء والقدرات الفنیة 
، فكل عمل فني یقوم على تصمیم أو خطة كأنها هیكل أساسي یختفي وراء التفاصیل إال  معًا

  .عین الخبیرة یمكنها أن تستشفه وان تحدد خصائصهأن ال
لیس هناك أي لغة عالمیة أو مؤسسة لتوحید المصممین , ومع مثل هذا التعریف الواسع   

. والنهج إلى هذا الموضوع المتباینةوهذا یسمح لكثیر من الفلسفات . في جمیع التخصصات
 )1( .ركیز على عملیة التصمیمدراسة جادة تتعلق بالتصمیم طالبت بزیادة الت, ومع ذلك

  

والتصمیم هو جهد منظم لخطة هادفة، وهذه الخطة مجموعة من الخطوات المتتالیة    
والمتنامیة عن طریق اإلبداع تستهدف وظائف محددة یتم فیها تجمیع العناصر التي تخدم 
الهدف النهائي للتصمیم في وحدة متكاملة، ودراسة التصمیم ال تقتصر على دراسة الشكل 

راحل والخطوات المتتالیة لكیفیة تنفیذه، والتي تكشف عن تتابع النهائي، بل تتعرض أیضا للم
وتسلسل العملیات الفكریة والتخطیطیة للتصمیم مما یساعد في التعرف على األسس التي 

  .بني علیها والمراحل التي مر بها التصمیم حتى وصل لصورته النهائیة
معتمدًا على موهبته الفنیة و ) صممالم(ویعد العمل الفني نتاج لعملیة إبداع یقوم بها الفنان 

رؤیته الخاصة، والدراسة التحلیلیة لعملیة اإلبداع الفني للتعرف على عناصرها والقواعد التي 
  4یخضع لها ترتیب هذه العناصر داخل وحدة العمل تساعد على صقل موهبة الفنان وتمكنه 

                                                        
  .01ص –م عربي عربي معج -معنى كلمة تصمیم في معجم المعاني الجامع والمعجم الوسیط  -1
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لعملیة التصمیمیة من التعبیر عن إبداعه في أفضل صورة ممكنة، لذلك فإن دراسة ا
من بدایتها وحتى الوصول إلى الناتج النهائي للعمل تعد من أهم  والمراحل التي تمر بها

الموضوعات المتصلة بالدراسات التحلیلیة للعمل الفني بوجه عام ومجال التربیة الفنیة بشكل 
إلى خاص، ولذلك سوف نناقش في هذا الفصل مفهوم التصمیم وارتباطه بالعلم باإلضافة 

العوامل المؤثرة فیه ومقوماته من عناصر وعملیات وأسس وقیم مختلفة وما یرتبط بذلك من 
   .أسالیب وخطوات للتفكیر والعمل أثناء العملیة التصمیمیة

وتنشأ أهمیة التصمیم من العناصر الضروریة اإلنسانیة في تلبیة احتیاجات اإلنسان    
عصرنا الحالي نظام إنساني أساسي وأحد األسس العامة والخاصة، فقد أعتبر التصمیم في 

الفنیة لحیاتنا المعاصرة، حیث یمتد لیشمل نواحي الحیاة، ویكمن الهدف من تعلیم التصمیم 
في القدرة على المالحظة باستخدام كل الحواس المختلفة، وعلى تخیل وتنظیم وربط 

قوانین فیها، وممارسة التجارب المعلومات واألشكال في البیئة المحیطة واكتشاف العالقات وال
  .في حل المشكالت الفنیة، ثم تحقیق الغرض من التصمیم

وأسس التصمیم ال تقل أهمیة عن عناصر التصمیم فهي عامل أساسي في تكامل بناء العمل 
الفني والتصمیم وهى الصلة بین القوى الداخلیة والخارجیة في تكوین الهیئات، فعناصر 

شكل وملمس وغیرها، كلها صفات حسیة ترتبط بالبصر، أما التصمیم من لون وخط و 
األسس فال ترى بالعین ولكنها تدرك بالعین والعقل معا، وهى نتاج تنظیم العناصر ویصعب 

  .فصلها عن بعضها البعض وهى بمثابة إرشادات لكیفیة استخدامها
ر من مجرد وتحتاج أسس التصمیم إلى فهم ووعى بها ألنها تعتمد على اإلحساس أكث   

النظر، ویطبق المصممون األسس حسیا دون تفكیر فیما یقومون بعملهم، حیث أن نظام 
العمل یتطور ویكون العمل أكثر وضوحا بعد إتمامه، وفى أثناء العمل یقوم المصمم بفحص 
ومراجعة المراحل من خالل نظرة موضوعیة ونقدیة حتى یخرج في النهایة عمل مبتكر خال 

.من القصور 5(1 (

)1(  

                                                        
  جامعة المنصورة/ قسم التربیة الفنیة/ استاذ مساعد التصمیم/ محمد احمد سالمة. -1
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: فروع التصمیم  
  :التصمیم الفني .1

التي یعیش  هو معالجة األشكال في البیئة "Design " إن التصمیم في ظل الثقافة الفنیة 
 ."المصممة"أي البیئة المبنیة وبكالم آخر البیئة  فیها اإلنسان والتي تدعى

علم وأصول ، وظیفة لها  فكل تصمیم له وظیفة وكل فالتصمیم هو فن الشكل الوظیفي    
 الوظائف النفعیة له أصول وجذور وفروع وأسرار علمیة فلكل نوع من تصامیم وعلیه

ذا ما اجتمع الفن والعلم في ،  لذلك فالتصمیم لیس فنآ فقط بل فن وعلم،وتكنولوجیة  وإ
  ثقافة" موضوع واحد أصبح 

العلم والمعرفة ولكن نستطیع تعمیم  إننا ال. وكل ثقافة یجب تعمیمها :  فالتصمیم هو ثقافة 
 یضم التصمیم كل أوجه النشاط التي. الثقافة وننشرها  نستطیع أن نعمم

إلى الفعل قد  االسممفهوم التصمیم من  فالتحول في... تشمل جمیع نواحي الحیاة الحدیثة 
 االنتباهكبیر لتركیز  تفكیرنا كلیى ویعني ذلك بصفة خاصة أنه قد حدث تحول أثر في طریقة

اللوحة لیس هو  فتصمیم،في أنواع كثیرة معینة من التصمیم ،إلى الفاعلیة في التصمیم ذاته 
نما هو إخراج  فالنظر هو ،ة إلى حیز الوجود الحسي والبصرياللوح اللوحة أو شكل اللوحة وإ

مع هذا الكالم یتفق المهندس ربیع  ولیس تدریب على حاسة النظر ،) ذهني( تدریب عقلي
بكثیر مما  من الذكاء ،وأكثر قدراإن الرسم یتطلب : " الرسم فیقول  ي عملیةالحرستاني ف

  إذ أن الرسم في حد ذاته هو تصمیم بحت یتطلب من مهارة یدویة ،
التصمیم هو عملیة عقلیة منظمة نستطیع بها التعامل مع أنواع متعددة من المعلومات و    

ء برؤیة واضحة لتلك األفكار، و عادة إدماجها في مجموعة واحدة من األفكار و االنتها
جدول زمني و التصمیم یتضمن الطریقة و المنتج  أوتظهر هذه الرؤیة في شكل رسومات 

یظهر التصمیم المعماري في صورة رسومات الهدف منها التعبیر عن أفكار . في نفس الوقت
  .عن المشروع أو المبنى المطلوب بنائه المصنع و تصوراته
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  المواقع تصمیم    .2
بواسطة أنماط  )اإلنترنت(الشبكة  عبر متعددة الوسائط هو عملیة تخطیط وتنفیذ محتویات

واجهات  أو بقیة متصفحات اإلنترنت المناسبة للعرض على التوصیفكلغات  التقنیات
  )1(.المبنیة في اإلنترنت المستخدم

 :موقع إنترنت أيیقوم علیها  التياألساسیات 
 - اسم الموقع و عنوانه (موقع على اإلنترنت من ثالث عناصر أساسیة  أيیتكون     

). تعرض للمستخدم التيملفات الموقع نفسه  -یوضع علیه ملفات الموقع  الذيالخادم 
تتطلب عملیة تصمیم أى موقع التعامل مع هذه العناصر الثالث ألنها تكمل بعضها لیظهر 

 )2(.الموقع على اإلنترنت في النهایة
  معنى تصمیم الویب

مجموعة من الملفات ) موقع إنترنت هو إنشاء تصمیم الویب المعنى من عملیة    
ویشمل (مما یسمح بعرض المحتوى ) أو أكثر خادم إنترنت الموضوعة جنبًا إلى جنب على

عند طلبها  صفحة إنترنت على شكل للمستخدم النهائي (هذا المحتویات والواجهات التفاعلیة
وكل ذلك  والصور النقطیة والنماذج البریدیة والتي تحتوي على عدة عناصر مثل كالنصوص

صفحات  و ,XML و ,HTML, XHTML المستخدمة مثلیتم ترتیبه بواسطة إحدى اللغات 
 JAVASCRIPT و ,الطرز المتراصة

  أساسیات تصمیم المواقع
، فالمواقع التى بها محتوى جید بتصمیم ردئ أو ال  من المهم أن یكون تصمیم المواقع جیدًا
ترتقي لمعاییر المستخدم لن یكون لها نفع للمستخدم، أیضًا إذا كان المواقع ذو تصمیم رائع 

التصمیم  –عدیمة القیمة، من المهم أن یجتمع العنصران  لكن لیس بها محتوى جید فهى
 )3(.شبكة االنترنت لنجاح أى موقع على_الجید والمحتوى الجید 

 

6
 

  

  

                                                        

1. ^ W3C QA. "My Web site is standard! And yours?".  2012مارس  21اطلع علیھ بتاریخ . 
ntent Accessibility Guidelines 2.2.2: orld Wide Web Consortium: Understanding Web CoW

 ePause, Stop, Hidواي باك مشین على موقع 2017دیسمبر   15نسخة محفوظة 
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  :التصمیم الجرافیكي   .3
قدیم قدم الحضارة، ونستطیع إدراك ذلك مـن خالل الرسوم والمنحوتات التي وصلتنا، والتي   

تعود إلى فترة ما قبـل التاریخ حیث كانت بدایتها الفنیة ال تقوم إال بنـازع عفـوي، وأكثـر 
غموض تجاه ظواهر األحیان یكون دافعها لما یراود تفكیر اإلنسان في تلـك الفتـرة مـن 

شارات سحریة وتماثیل متعددة على شكل رموز  الطبیعة، فتكون كما لـو إنهـا طقـوس دینیـة وإ
 لآللهة اعتقادًا منهم أن هذه اآللهة تحمیهم الشرور التي تحیط بهم مـن ظـواهر طبیعیـة

 .وحیوانات مفترسة
القـدیم فـي تمییز األشیاء وتعریفها إن هذه الرسوم واألشكال التي كان یستخدمها اإلنسان     

قد تطورت مع الزمن، وأصبحت السبب األول في ظهور الكتابة؛ هذا االكتشاف العظیم الذي 
أدركه اإلنسان من خالل التعایش مع الطبیعة، والصراع الذي كان یعیشه مع الظواهر 

 .الطبیعیة واختالف أحوالها، والتغییر الذي تمارسه عبر فصول السنة
قد اشتهر السومریین بمهـارتهم بـالفنون والنحـت علـى وجـه الخصوص، وكان أقدم ل  
لقد كـانوا مـن أمهر المصممین، فهم أول من جمع بین الكتابة . تجریدیین وانطباعیین ناحتیهم

والصور في أعمـالهم الفنیة حیث كان لكل صورة رمز ما، فكان اإلطار العام للتصمیم معبرًا 
)1(.ونات اإلنسان السومريوبقوة عن مكن

7

  
 

  ):العمارة الداخلیة (التصمیم الداخلي    .4
على الرغم من أن مجال التصمیم الداخلي قدیم جدا تشیر الدالئل األثریة في حضارة    

القدیمة وخاصة السكنیة  للمنشآتوجود تصمیم داخلي  إلىالعراق وحضارة مصر القدیمة 
آشوریة ، فرعونیة ومن خالل األختام  ،، أكدیة ، بابلیة منها وفي فترات مختلفة ، سومریة 

قى األثریة ، وكل تلك الدالئل تؤكد بان هناك ترتیبا األسطوانیة وألواح الطین والحجر واللُ 
انه یزاول الیوم مهنة جدیدة مختلفة تماما في  إال المنشاتتصمیم هذه  أساسهمعینا تم على 

في السابق ، حیث كان على عالقة رئیسة مع األشكال السطحیة  مفهومها عما كان یعمل به
فحل محله مصطلح  بزخرفة البیوت وكان قبل سنوات یطلق علیه مصطلح الدیكور الداخلي

فیها  أسسوفي بعض البلدان األوربیة التي  شموال ووصفا وهو التصمیم الداخل أكثر
                                                        

  .1987. -بغداد–تاریخ الفن القدیم في بالد وادي الرافدین  –زهیر صاحب، وسلمان الخطاط  - 1
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ذلك دلیل جامعة  إلىما یشیر التخصص بصورة جیدة یعرف الیوم بالعمارة الداخلیة، ك
لتصمیم الخاص وكل ا فيبرایتون انه مسلك مهم یمثل حلقة الوصل بین األفكار التصویریة 

 أكثروسیلة نحو خامة حقیقیة، فهو وصف الكیفیة تغیر األماكن الحالیة وتركیزها لتصبح 
فائدة لإلنسان ، حیث تمثل المواد والعناصر الشكل والمحتوى لها ، فهي العمود الفقري لهذا 

  .لنوع االستمراریة والتكامل بین التصمیم الداخلي إشارةالتخصص ، وهي 
والتصمیم المعماري ، حیث یكون عمل المعماري مع المصمم الداخلي جنبا إلى جنب ،    

أنه البد للمصمم الداخلي من " بقوله  Chingعمارة العالم جنك وهذا ما یؤكده المنظر في ال
دراكها ،  اإلطالع من  أكثرتصمیم الداخل یذهب بعمق  أن إالعلى الشخصیة المعماریة وإ

التعریف المعماري للفضاء في تخطیط حدوده األولیة والتأثیث واغناء الفضاء وتزیین وتكییف 
الداخلي آن یكون ملما بكیفیة تشكیل نظم المبنى كما انه یجب على المصمم . الموجودات 

كقیم ) االستمراریة وتحقیق االنسجام ( ، وان علیه أن یختار التأثیرات التي یعمل بها  وهیكلته
معماریة مهمة ، فالمبنى بشكله ومقیاسه وتنظیماته الفضائیة هي مسؤولیات المصمم الداخلي 

كل واإلنشاء ، الجانب االقتصادي ، القیمة من حیث التخطیط الوظیفي ، تكنولوجیا الهی
8" .التعبیریة لألفكار والنوعیة باإلضافة إلى اتخاذ المبنى بطابع الموقع 

)1(  

 Engineering Design :تصمیم الهندسي .5

هو عملیة عقلیة منظمة یستخدم فیها الطرق و األسس و عدد من اإلجراءات المتبعة في  
التصمیم الهندسي بصفة عامة یتم من خاللها االمتزاج بین التصمیم المنطقي و   إتمام عملیة

دمج أنواع مختلفة من المعلومات لتكوین رؤیة فكریة محددة تمتزج مع الذكاء و المهارة الفنیة 
لنتائج في صورة مخططات و رسومات أو أي صورة من صور التعبیر اإلخراجي و تظهر ا

عن منتج یستهدف تلبیة متطلبات أصحاب المشروعات و تتكون تلك الرؤى الهندسیة خالل 
مخططات  أوفي صورة رسومات ( جدول زمني محدد و تعبر مخرجات التصمیم الهندسي 

مصمم الهندسي و ال تقتصر مهمة المصمم عن أفكار و تصورات ال) برمجیات حاسوبیة  أو
الهندسي عند مرحلة تكوین الرسومات فقط بل قد یستعان بالمصمم الهندسي في عملیة 

                                                        
دار الكتب بغداد  .جامعة دیالي  م 1426/2005باء التصمیم الداخلي الطبعة  –ألف  نمیر قاسم خلف البیاتي - 1

  .10-9ص
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التنفیذ و اإلشراف على عملیة تحویل تلك التصمیمات لواقع و تفید التصمیمات الهندسیة في 
الفعلیة و تكون  تقدیم تصور كامل قابل للمراجعة للمشروع قبل البدء بمرحلة التنفیذ

التصمیمات الهندسیة كذلك قابلة للتعدیل في محاولة الوصول ألفضل صورة متاحة من 
الجودة في التصمیمات و قد تكون تلك التصمیمات الهندسیة كذلك في صورة رسومات ثنائیة 
أو ثالثیة األبعاد و تعد عملیة التصمیم الهندسي بشكل عام نتاج لألفكار مع الخبرة و 

بة و االستعانة بتطبیقات التكنولوجیا كذلك إخراج أفضل مستوى ممكن من التصمیمات الموه
و تستخدم التصمیمات الهندسیة في إیجاد حلول لمشكالت محددة من خالل االستعانة 
بالخطوط و النقاط التي یمكن استخدامها لتنظیم الفراغ و االنتقال بالمعلومات إلى شكل 

 مجال األساسیات في إتباعهندسیة تحتاج لحلول عن طریق  جدید یتضمن الحلول لمشكالت
التصمیم الهندسي باإلضافة للموهبة و الحس الفني و مراعاة األبعاد األساسیة التي یستند 

  .إلیها التصمیم الهندسي سواء اقتصادیة أو إنسانیة أو بیئیة 
  تصمیم نظم المعلومات .6
نات ونظم       تلي مرحلة التحلیل مرحلة مهمتها ترتیب ما لدى المحلل من أجزاء ومكوّ

، ویشترط به أن یحقق كافة األهداف  فرعیة وتركیبها لتشكل بمجموعها هیكًال متكامًال
ه سلسلة من الممارسات واإلجراءات . المنشودة من النظام یمكن تعریف تصمیم النظم بأنّ

نة للنظام بأسلوب یتماشى مع مصلحة المنظمة التي تستخدم إلعا دة ترتیب العناصر المكوّ
  .النظام ویكمله، لیصار إلى تحقیق أهداف معینة

  :مراحل تصمیم نظم المعلومات
 یعرف باسم التصمیم المنطقي للنظام، حیث یحول المحلل : لتصمیم العام للنظام لمراح

بها إلى حد الكمال، وتعتمد األهداف والمتطلبات إلى مواصفات ذات مستوى عاٍل تصل 
هذه المرحلة على اعتبار النظام عبارة عن مجموعة من التصورات واألفكار ذات صیغة 

تقع على عاتقها مسؤولیة : تصمیم المخرجات: منطقیة وتشمل عددًا من األنشطة هي
بناء تصورات حول شكل المعلومات المراد استخدامها وحجمها، ویسوجب ضرورة رعایة 

  . ذه التصورات بما یتماشى مع متطلبات المستفیدین منهاكفاءة ه
  . تصمیم المدخالت -
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  .تصمیم المعالجة -
  .تصمیم قاعدة البیانات -

 تعتبر هذه المرحلة بمثابة خطوة انتقالیة للتصامیم من كونها  :مرحلة التصمیم المادي
منطقیة إلى مادیة؛ ویتم ذلك بواسطة تحدید المواصفات التفصیلیة المرغوب توفرها 
 ، باألجهزة والبرمجیات المطلوبة، وتحدید منطق المعالجة ووسائل اإلدخال واإلخراج أیضًا

   :وتشمل هذه المرحلة مجموعة من األنشطة، وهي
 التصمیم الفیزیائي للمخرجات -
 التصمیم المادي لقاعدة البیانات تصمیم عملیات المعالجة  -
 .التصمیم المادي للمدخالت  -
  تصمیم تنسیق مواقع .7

تهتم بتصمیم الفنون البیئیة . هندسة عمارة البیئة، هي من المهن األكثر حداثة   
تعد عمارة البیئة ذات جوانب قدیمة مهنیًا، . والممارسات التي تبحث وتهتمّ بالمناظر الطبیعیةّ 

لكن بعد انتشار المدن وازدحامها بات الخلل واضح حیث أدى االجتیاح العمراني إلى خنق 
الضرر بالكائنات الحیة  إلحاقة ومناطق النشاطات االجتماعیة وحتى البیئة الطبیعی

  .والنباتات
مما جعل لتخصص عمارة البیئة دور مهم في تكوین المدن والمناطق واألحیاء الجدیدة     

  .باإلضافة لمعالجة المشاكل ذات العالقة في المناطق الحضریة
ین المخطط والمعماري، حیث انه یعمل على النطاق الواسع، یتمثل موقع معماري البیئة ب 

مع المخطط وبعد ذلك یقوم بالعمل على تجهیز المنطقة بیئیًا وتصمیم المناطق المفتوحة، 
وبعد ذلك یأتي دور المعماري الذي یجب أن یتجاوب مع توصیات معماري البیئة لدى عمله 

نشائهاعلى تصمیم المباني    .وإ
كاسم "  عمارة البیئة" صص عبر الزمن، لتصل إلى وتدرجت التسمیات العربیة لهذا التخ 

  .شامل لجمیع جوانب المجال الوظیفیة والبیئیة والجمالیة
  :هدف المهنة یضمن مجاالت مثل

  )site planning(تخطیط الموقع  -
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  )environmental restoration( تأهیل بیئي -
  )urban planning, urban design(التخطیط والتصمیم الحضري  -
  )design parks( تصمیم الحدائق والمنتزهات -

والمهن التي تدخل في هذا المجال الواسع كثیرة منها المهندسین الزراعیین والمهندسین 
المعماریین باإلضافة إلى المهندسیین المدنیین والشخص الذي یعمل في هذا المجال یسمى 

  Landscape Archite  معماري بیئي أو

  البیئة العمرانیة تصمیم محددات   -
العمراني نتاج لتفاعل عدید من العوامل وتعبیر عن ثقافة المجتمع  التصمیمإن عملیة     

االحتیاجات النفعیة  .)1(وأن دور عملیة العمران تعدي مجرد توفیر الحمایة أو تحقیق 
لإلنسان إن النظریات التي حاولت أن تفسر عملیة التشكیل العمراني كثیرة، ولكن العدید من 
هذه النظریات ترجع عملیة التشكیل إلى المحددات المادیة فقط وتحاول أن تبرز عوامل 

راض الدفاعیة المناخ واالحتیاج إلى المأوى ومواد وتقنیات اإلنشاء والعوامل االقتصادیة واألغ
واألمنیة كأهم المحددات التي تعزى إلیها طبیعة عملیة التشكیل العمراني ولكن من الواضح 
أن هذه النظریات تواجه الكثیر من أوجه القصور، حیث تناولت هذه النظریات النشاط 

من الجانب المادي فقط على الرغم من الجوانب الالمادیة المتعددة للثقافات  اإلنساني
العمران البد وانه تعبیر ونتاج له مدلوالته الثقافیة ولیس  أننرى  أنانیة بمعنى انه علینا اإلنس

  ).المواد-األبعاد -التشكیل(فقط العناصر المادیة 
عوامل المناخ، (فهناك بعض األمثلة التي توضح أن لیست فقط المحددات المادیة من     

فمثال ، المسئولة عن عملیة التشكیل العمرانيهي ...)المأوى، مواد البناء، عوامل اقتصادیة
اختالف المناخ من مكان إلى آخر قد ال یتبعه اختالف عمراني، ففي الیابان یختلف المنزل 
السكنى من الشمال إلى الجنوب بقدر ضئیل على الرغم من االختالف المناخي الشدید بین 

ة فقط ولكن في بعض المناطق یرجع البعض عملیة التشكیل للظروف الطبوغرافی .المنطقتین
 مثل مجتمعات النافجو 9التي تتشابه فیها الصفات الطبوغرافیة قد تتباین فیها البیئة العمرانیة

Navajo والبیبلو Pueblo الهندیة والتي ال یفصل بینهما سوى حدود سیاسیة.   

                                                        
1- Rapoport,A-“The Meaning Of The Built Environment”- California,Sage Publications- 1982 
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تلك العوامل التي تتحكم في صیاغة  هي المقصود بها: محددات تشكیل البیئة العمرانیة
محددات غیر  -مادیة محددات عمرانیة:  النتاج البنائي وتحدد مالمحه ویمكن تقسیمها إلى

  غیر مادیة عمرانیة
  

  .الفاعلیة بین التصمیم و البیئة : ثانیا 
  :التصمیم البیئي  تعریف- 

  

ا لتعریف سیم فان دیر ریان وستیوارت كوان، فإن    أي شكل من "هو  التصمیم البیئي طبقً
أشكال التصمیم التي تحد من التأثیرات المدمرة للبیئة عن طریق دمجها في عملیات 

یعد التصمیم البیئي أحد مجاالت التصمیم المتكاملة التي تحافظ على البیئة، كما  )1(".الحیاة
یساعد في الربط بین الجهود المبعثرة في العمارة الخضراء والزراعة المستدامة والهندسة 

  . البیئیة والترمیم البیئي وغیرها من المجاالت
العامل البیئي في عملیة " إضافة" وكانت طبیعة التطور البدائي للتصمیم البیئي تشیر إلى    

التصمیم ثم ركزت بعد ذلك على تفاصیل ممارسة التصمیم البیئي مثل نظام اإلنتاج أو 
وعن طریق تضمین نماذج دورة الحیاة من خالل فیض  )2(.المنتج الفردي أو الصناعة ككل

تعیش . الطاقة والمواد، ارتبط التصمیم البیئي بموضوع الصناعة البیئیة متعدد التخصصات
وتستند الحركة البیئیة في . الكائنات الحیة في أنظمة متباینة من العالقات التكافلیة المتوازنة

طراب في هذه العالقات قد أدى إلى انهیار خطیر أواخر القرن العشرین إلى معرفة أن االض
  .الطبیعیة األنظمة البیئیة في
وفي التاریخ اإلنساني، نتج عن الوسائل التكنولوجیة زیادة في عدد السكان عبر استخدام     

استخدام 10 النار واألدوات واألسلحة، وساهمت هذه الزیادة الدراماتیكیة في عدد السكان في

                                                        
نظام تحلیل طبقات موقع  ،(Design with Nature) "التصمیم باستخدام الطبیعة"یبسط إیان ماكهارج، في كتابه  1971 -1

وذكر مكهارج كافة الجوانب النوعیة لطبقة الموقع مثل التاریخ . ما من أجل الفهم الكامل للسمات النوعیة للمكان
، أداة (GIS) نظم المعلومات الجغرافیة الخ وأصبح النظام األساسي الیوم...والهیدرولوجیا والتضاریس والغطاء النباتي

 ممارسة تصمیم المناظر الطبیعیة البیئیة تستخدم في كل مكان في

   1978 .العبارة لنظام تصمیم صاغ هذا المصطلح بیل مولیسون ودایفید هولمجرین هذه  .لزراعة المعمرةا .2
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الطاقات المیكانیكیة في إنتاج اآلالت، كما حدثت تحسینات في الزراعة اآللیة واألسمدة 
صنعة واإلجراءات الصحیة العامةالكیماویة   11..المُ

وعلى الرغم من أن االختراعات السابقة كانت تمیل نحو ضبط التوازن البیئي من خالل 
  .)1(الطاقة، إال أن النمو األخیر في عدد السكان أدى إلى حدوث تغیرات بیئیة غیر طبیعیة

12  

   :عملیة التصمیم الحضري
یشغل مجال التصمیم الحضري موقعه ضمن العلوم اإلنسانیة المطلوب فیها إعمال     

كما . الفكر للوصول إلى بیئات مكانیة تحقق متطلبات مستعملیها من خالل عملیة التصمیم 
یدرس مجال التصمیم الحضري ویفهم ویدرك العالقة التبادلیة بین اإلنسان والمكان ، وله 

  عدة تعریفات منه
فن بناء المدن ، والطریقة التي یمكن أن یبني بها الناس بیئاتهم الطبیعیة والمشیدة  أنه •  

  .لتحقیق قیم االنتماء العاطفي والنفسي والرفاهیة لألجیال القادمة
أنه تحقیق مكانًا حقیقیًا وكامًال في تفاصیله وجزیئاته وفي بنیته بحیث تنتج بیئة مصنوعة  • 

التي یحمل كل منها جذور لغة مشتركة ، وبالتالي یحمل  العقیقیةمن مجموع الوحدات 
التصمیم وبنفس القدر من المشاركة لغة للتفاهم بین المصمم والمستعمل ، ویأتي بعد ذلك 
نمو المكان طبیعیًا ، وكانت دعوته األساسیة لرصد نشاطات الفرد والجماعة وعكسها على 

  )1(. 13ین المصمم والمستعملین للمكانالعمران نهجًا لبیان أسلوب جدید من المشاركة ب

أصبح التصمیم الحضري هو العلم الذي یمكن من صنع البیئات التي یعیش فیها     
اإلنسان ویعمل فیها كمجال اختصاص ، واألفكار والمفاهیم هي عصب ومحور عملیة 

  .التصمیم الحضري 
وجهة نحو النموذج حیث تتشعب عملیة التصمیم في مجال التصمیم الحضري لتكون م     

المعتمد على فحص المشكالت بدقة بقصد الوصول إلى الحلول فائقة الصحة ، من خالل 
  ) البحث ، تشخیص المعلومات ، تتبع األفكار : ( ثالثة مداخل أساسیة هي 

  

                                                        
  

  
1- Alexander,Christopher,etal,APattern Language,New York: Oxford University press,2002 
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فالفكرة والمفهوم یمثالن حلقة الوصل في تركیب عملیة التصمیم الحضري بین المشكالت   
اذ تشكل مرحلة صیاغة الفكرة ومن بعدها المفهوم حلقة الوصل الفاعلة . والتصمیم النهائي 

  . بین مرحلتین من مراحل عملیة التصمیم في مجال التصمیم الحضري
لتصمیم الحضري باعتبارها اسم عندما تطلق في حال ومن هنا فمفردة التصمیم في مجال ا  

الغایة ، وباعتبارها فعل في حال اإلظهار ، وستكون هي األساس ثم تضاف إلیها المفردة 
عملیة التصمیم ، مشكلة التصمیم ، : المراد بیان معناها ، والمعنى أن المصطلحات ستكون 
     .ارات التصمیم ، مخطط التصمیمحلول التصمیم ، فكرة التصمیم ، مفهوم التصمیم ، قر 

یأتي المفهوم في اللغة بمعنى أنه مجموع الصفات والخصائص الموضحة لِمعنى آلِّي   
. بمعنى فكرة أو فكر؛ تصور مجردًا ، عنه بكلمة تصور أو داللة كما ، كما یعبر) منطق(

في اللغة العربیة  ، في حین یجيء كصفة یعبر عنه بكلمة اإلنكلیزیةفي اللغة  یأتي المفهوم
تعریف التصور في اللغة ، هو وحدة فكر ُشكلت عبر فكرة مجردة على  إن،  بمعنى تصوري

قاعدة من الخصائص الشائعة ، أو المألوفة لمجموعة من األشیاء ، أما الشيء فهو أي جزء 
  - : مدرك أو محتمل العالم ، وهو في العمل المصطلحي عبارة عن

   . الموضوعات وحدة فكریة للتعرف على -
   . وحدة معرفیة لتنظیم المعرفة من الناحیة المنطقیة -
  . وحدة اتصال لنقل المعرفة -

  )1( أي وحدة فكریة یعبر عنها مصطلح أو رمز حرفي أو أي رمز آخر في اللغة

وهو  –المفهوم یمثل صنفا كامال  أنالى )2( وبهدف توضیح وظیفة المفهوم ، یشیر كروم 
في  أساسیة وظائفمجموعة الخصائص التي نقرنها بهذا الصنف ، وتخدم المفاهیم عدة 

 إلىالمفاهیم تساعد في بناء اقتصاد معرفي عن طریق تقسیم العالم  إنحیاتنا العقلیة ، منها 
  ومعالجتها إدارتهاوحدات یمكن 

14  
                                                        

، وزارة الثقافة ، الهیئة ) المصطلح  اشكالیة-قضایا العلوم االنسانیة: اسس مصطلحیة (هلیل، محمد حلمي ،  - 1
 36-13،ص1996العامة لقصور الثقافة،سلسلة العلوم والفلسفة،القاهرة،

2. Groome,David,An Introduction to Cognitive Psychology:Processes and 
Disorders,London: PsychologyPrss Ltd ,1999-P32 
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وجود ثالث مرحل في تشكیل المفهوم المعماري ، وهي  إلىكما تشیر دراسة العسكري      
 .، ومرحلة  التشكیل  ) منهجیة التصمیم ( ومرحلة  ) مشكلة التصمیم( مرحلة 

، والتفكیر عبر  اإلحساسالتفكیر عبر المفهوم ، والتفكیر عبر : طرق التفكیر ثالثة  أن 
المعارف  أن إالق الثالثة ، الوظائف ، وكان هنالك نوعا من االنفصال فیما بین هذه الطر 

نفسه  اإلحساستعي ضرورة ترابط وتداخل هذه الطرق الثالثة لیصبح  أخذتالمعاصرة 
 إحساس، والوظیفة وظیفة  أحساس أوالوظیفة ، والمفهوم مفهوم وظیفة  أوبمفهوم  إحساسا

  )1(. مفهوم  أو
15  

استعراض  إلىیهدف البحث ضمن هذه الفقرة  : المفهوم في عملیة التصمیم الحضري  
المفهوم النظري ومستوى ومقیاس المفهوم النظري ، والخصائص الواجب  أوالفكري  اإلطار

لعملیة صیاغة المفهوم النظري في مجال  باإلضافةمراعاتها في صیاغة المفهوم النظري 
التصمیم الحضري الفكرة المفهوم عملیة التصمیم فكرة التصمیم فلسفة  .التصمیم الحضري

 )2(التصمیم مفهوم التصمیم قرارات التصمیم مشكلة التصمیم تحلیل السیاق الحضري 
16

 

واللغة الخاصة التي  البعد الفكري التجریدي ، النظري اإلطار أو یمثل المفهوم النظري  
یتخاطب ویتواصل ویتفاهم من خاللها المشتغلون بشؤون العمران ، سواء كانوا من مخططي 

 أنوالواقع انه ال یمكن تصور . غیرهم  أومن المعماریین  أوالعمران  مصمميمن  أوالمدن 
 إبداعيلم یستند على فكر ووعي نظري  معماري ما أو) حضري ( ینجح مشروع عمراني 

الكثیر من المشروعات العمرانیة التي یصادفها الفشل  أنومتمیز ، وال عجب في  صیلأ
 . النظریة التي قام علیها المشروع األفكاریكون ذلك لعدم تبلور مجموعة 

مشكلة التصمیم  لخصائصواالستیعاب الكامل  واإلدراكلذلك تعتبر عملیة الوعي   
 إطارصیاغتها وفق  إعادة، ثم  وعناصرها المتباینة فیما یعرف بتحدید وتعریف المشكلة

الرئیسیة التي تواجه  اإلبداعیةمدخل نظري واضح وقوي ، أحد أهم التحدیات  أوفكري 

                                                        
 

 – قسم الهندسة المعماریة –، اطروحة دكتوراه غیر منشورة )تشكیل المفهوم المعماري(لعسكري ، عبد الحسین ،  .1
  2002جامعة بغداد،

  .2005- 17- 1(2)10للبحوث الهندسیة ،  اإلمارات، مجلة ) )المفهوم  - الفكرة(اشكالیة العالقة المركبة ( ابو سعدة ،. 2
a. White ,Adward T. , Concept Source Book – A Vocabulary of 

ArchitecturalForm,Tucson ,Arizona.1994. 2 -  
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والمثالیة في المشروعات  اإلتقانالمخطط والمصمم الحضري في محاوالته الدائمة نحو 
 .الحضریة 

تعریف المفهوم في مجال التخطیط والتصمیم الحضري والمعماري من خالل  لىإیشیر  
  -: النقاط التالیة

 فكرة تخطیطیة ابتدائیة عامة .   
 تعقیدا وثراء في  أكثرتحقیق غایة  إلىیهدف ) جنیني ( ابتدائي غیر ناضج  إطار

   المشروع العمراني
 حسي للشكل النابع من تحلیل المشكلة إدراك .   
 صورة نابعة من الطبیعة وظروف المشروع .  

مستوى صیاغة  إلىللحركة من مستوى تحدید متطلبات المشروع التخطیطي  إستراتیجیة - 
  . لتطویر النواحي التخطیطیة بالمشروع األساسیةالقواعد النحویة  وتنفیذه حلول فكریة لبناءه 

لتطویر  األمثل األسلوبالمخطط حول  أوفي ذهن المصمم  األساسیة األولیة األفكار - 
   المشروع

   : یأتيحول المفهوم وهي كما  أساسیةومن خالل التعریفات السابقة یمكن تحدید عدة حقائق 
 األولیةعناصرها  إلىیتم صیاغة من خالل تحلیل المشكلة  المفهوم إن .   
 وأولیةالمفهوم ذو طبیعة تجریدیة  إن.  
 یتطلب نوعا ما من الدعم والتطویر والتحسین لیتطابق مع الواقع وحتى یمكن تطبیقه إن  
  أومشروع تخطیطي  أليوالمنظم االبتدائي  األساسي واإلطارانه یمثل الفكرة الكبیرة 

 . تصمیم حضري
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  :أسس التصمیم وعناصره     
أسس التصمیم وعناصره بشكل رئیسي على التوازن، والحركة، واإلیقاع، وهي من  تعتمد    

ة التي یجب دراستها عند القیام بتصمیم شيء معیّن، ومن هذه األسس  األمور األساسیّ
  : والعناصر ما یأتي

 وهي عبارة عن موضع صغیر في فراغ معیّن، ال یحتوي على طول أو عرض  :النقطة
طة من أهمّ عناصر التصمیم، ویتم تحدیدها عند بدایة رسم أي أو عمق، وتعتبر النق

شكل، باستخدام القلم أو أي أداة أخرى، على سطح الماّدة المراد التصمیم علیها، 
مون لوضع عالمات، والتوصیل بینها   .ویستخدمها المصمّ

 هو الشكل الناتج من تحریك النقطة في مسار معیّن، وهو المسافة التي تصل بین الخط 
 :نقطتین، وتشتمل الخطوط أنواعًا عدیدة منها

  ویتمیّز بحركته السریعة: الخط األفقي. 
  ج ة: الخط المتموّ  .ویتّصف بحركته البطیئة واالنسیابیّ
  ة: الخط العمودي ز بالحركة العمودیّ  . ویتمیّ
 ة، ویستخدم للتعبیر عن الدوائر والكرات: الخط المنحني  .ویدل على الحركة الدائریّ
  ة والعنف: خط المنكسرال  . ویدل على القوّ
 ع مجموعة من الخطوط، ووصلها  :الشكل لتشكیل شكل معیّن، ومن  بعضهابهو تجمّ

 : األمثلة على األشكال
 نة، مثل المستطیل : لشكل الهندسيا وهو شكل محّدد یمتلك قیاسات وأبعادًا وزوایا معیّ

ث  .والمثّل
  ع مجموعة : الشكل غیر المنتظم ة توحي وهو تجمّ من الخطوط المستقیمة، وأخرى منحنیّ

 .بالحركة
  ن هذا الشكل بإضافة بعض األلوان بشكل تلقائي: الشكل التلقائي  .ویتكوّ
  ن هذا الشكل من الخطوط المنحنیة بشكل دائري: الشكل العضوي  .ویتكوّ
 ة التصمیم، فمنها األسطح الناعمة،  :الملمس تتنوّع طبیعة األسطح المستخدمة في عملیّ

 .هو منقوش ومنها األسطح الخشنة، ومنها ما



البیئةالتصمیم و                                 الفصل الثاني                                               
 

 
51 

 

  حیث تضیف األلوان الجمال والوضوح إلى األشكال :اللون. 
  ة مناسبة  :الفراغ وهو عبارة عن المكان الفارغ حول التصمیم، حیث یتوّجب وضع خلفیّ

 .للتصمیم
 ت التصمیممجاال: 

  : هناك مجاالت عدیدة یستخدم فیها التصمیم، ومن أبرز هذه المجاالت ما یأتي    
 ة وتكون هذه التصمیمات وفقًا ألسس متّفق علیها، من حیث الشكل : التصمیمات الهندسیّ

والتسمیة والمظهر والحجم، والهدف األساسي من التصمیم الهندسي، هو تجهیز 
لیة، ال نالمعلومات األوّ  .تي تساعد المصنع على إنتاج هذا المكوّ

  م أو : التصمیمات الفّنیة والجرافیك ة، یعمل بها مصمّ وهي عبارة عن فكرة إبداعیّ
مین، وذلك بناء على طلب العمیل أو الزبون  .مجموعة من المصمّ

  تصمیمات الدیكور المنزلي والمكتبي . 
 ة واألجهزةتصمیم األزیاء، وتصمیمات تدخل في صناعة بعض المنتج  . ات الصناعیّ
 تصمیم النظم والبرامج. 
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 العمارة الخضراء و التنمیة المستدامة:  
أحد االتجاهات الحدیثة في ,تعتبر العمارة الخضراء أو المباني و المدن الصدیقة للبیئة    

و هناك العدید من المفاهیم و , الفكر المعماري و الذي یهتم بالعالقة بین المباني و البیئة 
ــفات التي وضعت في  ــــ ــــ ــــ ـــــالتعریـــ ــــ ــــ ــــ ــــالهذا المجــ ــــ   )1(.ـــ

  یانج أینفالمعماري : Yeang Ken  المستدیمة یجب أن یرى أن العمارة الخضراء أو
  . تقابل احتیاجات الحاضر دون إغفال حق األجیال القادمة لمقابلة احتیاجاتـــــــهم أیضا

  ولیام ریدویرى المعماري : Reed William  أن المباني الخضراء ما هي إال مباني
و یرى أیضا أن أحد , تصمم و تنفذ و تتم إدارتها بأسلوب یضع البیئة في اعتباره 

ات المباني الخضراء یظهر في تقلیل تأثیر المبنى على البیئة إلى جانب تقلیل اهتمام
  .تكالیف إنشائه و تشغیله

  مبيكرو ستانلي أبر أما المعماري : Abercrombie Stanley  فیرى أنه توجد عالقة
في الحضارات القدیمة خططت مع األخذ  كثیرةأن مدنا  ،كما مؤثرة بین المبنى واألرض

 , بعین االعتبار الواجهات الجنوبیة للمباني
من مبادئ المدینة التقلیدیة لترشید الطاقة الكهربائیة هو  نستفیدن من أهم ما یمكن أن إ

فالظل یعتبر من أهم ,عنایتها بالظل في جمیع أجزائها و مكوناتها و نسیجها العمراني 
لمسة  هلتركباإلضافة %   70من  ألكثرالعوامل المساهمة في توفیر الطاقة بنسبة تصل 

  .جمالیة في المدن 
لمشمسة و المظللة تحدث تباینا یرسم لوحات من الجمال في فاالختالف بین المساحات ا 

آما أن وجوده یشجع على المشي و التالقي و  , المدینة نتیجة انكسار األسطح أو بروزها
فوفرة الظل و شیوعه له أثره  , هذا یزرع األلفة و المودة بین فئات و أفراد المجتمع

حیث شاع فیها استخدام وسائل المواصالت االجتماعي الطیب عكس ما تعانیه المدینة الیوم 
17.المختلفة بدال من المشي

)2(  

  

                                                        
 .العمارة المستدامة أو العمارة الخضراء الحرة ویكیبیدیا،الموسوعة -1

  .الهندسیة العلوم مجلة -2
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من المباني المعاصرة المناخ و عوامله فهیمنت القشرة الزجاجیة على  الكثیرلقد تجاهلت     
إلى الخارج بدل الداخل و انكشفت فتحاتها على أشعة الشمس  المساكنمبانیها و توجهت 

و الفتحات و المسطحات الزجاجیة تعتبر المصدر الرئیسي لنفاذ الحرارة إلى داخل , المباشرة 
النفاذ الذي یحدث  أثیراالمبنى فالزجاج یزید من النفاذ الحراري إلى الداخل بمقدار یفوق 

  )1( 18. خالل األسطح المعتمة

القشرة الزجاجیة خاصة في المباني التجاریة و المكتبیة و المحكمة اإلغالق و التي  إن   
و  تترامتعتمد على التكییف و التبرید المیكانیكي تعرض هذه المباني لألشعة المباشرة حیث 

تتكدس تأثیراتها داخلها مما ینعكس سلبا على االقتصاد الوطني و القطاع الكهربائي على 
بفتحاتها  المساكنفالمباني المكتبیة و التجاریة بقشرتها الزجاجیة و , وجه الخصوص 

من الحرارة فال شك بأن الحد من % 70الزجاجیة و المباشرة للشمس یمكن أن تنفذ أآثر من 
تسرب حرارة أشعة الشمس المباشرة یعتبر من أهم الطرق لتحقیق الراحة الحراریة في المباني 

و بالتالي فإن محاولة تظلیل ,  أبیرةعلى مسطحات زجاجیة العالیة و خاصة التي تحتوي 
الشمس یعتبر من أهم العوامل المساهمة في جودة التصمیم  كاسراتالمباني بواسطة 

و  األشجارو لتأمین التظلیل المناسب للمبنى یفضل استخدام العناصر النباتیة , المناخي 
الشجیرات و المتسلقات دائمة الخضرة في الواجهات الغربیة و متساقطة األوراق في 

جمالیة  أداة(الشمس  سراتكا( مع مراعاة توظیف أدوات تظلیل المبنى , الواجهات الجنوبیة 
ــربا , معماریة تعطي شخصیة ممیزة للمبنى ـــ ــــ ــــ ــــ ــــــتهالك الكهـ ــــ ــــ ء آما یمكن خفض اسـ

ــدام ــــ   : باستخــــــ

  الخالیا الشمسیة الكهروضوئیة: cells pv   و التي تنتج الكهرباء مباشرة من ضوء
وغیر , بطریقة نظیفة غیر ملوثة أو مؤثرة سلبا على البیئة , الشمس الساقط علیها 

باإلضافة إلى أنها تحتاج إلى القلیل من  ،مزعجة و بدون إشغال أي حیز داخل المبنى 
و استخدامها  تركیبهاآما یمكن  ،ة كنها ال تحتوي على أجزاء متحر نظرا أل ،صیانة ال

و هي مادة ) الرمل( وهي مصنوعة بشكل أساسي من مادة السیلكون  , بدون عوائق
  .وال یؤدي استخدامها إلى اإلضرار بالبیئة , متوفرة على نطاق واسع 

                                                        
  .ورشة عمل حول العمارة الخضراء والبناء المستدام:مركز دراسات الخلیج :موقع  -1
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 ففي اللحظة , یجب أن یتكیف المبنى مع المناخ و عناصره المختلفة  : التكیف مع المناخ
و یصبح معرضا لنفس , أو حجر شجرة, التي ینتهي فیها البناء یصبح جزءا من البیئة 

فإذا استطاع , شيء آخر متواجد في البیئة  أيتأثیرات الشمس أو األمطار أو الریاح 
المبنى أن یواجه الضغوط و المشكالت المناخیة و في نفس الوقت یستعمل جمیع الموارد 
المناخیة و الطبیعیة المتاحة من أجل تحقیق راحة اإلنسان داخل المبنى فیمكن أن یطلق 

    ,على هذا المبنى بأنه متوازن مناخیا
فقد  سان قدیمة قدم اإلنسانیة نفسهااخي و خلق جو مناسب لحیاة اإلنإن مشكلة التحكم المن

  :حرص اإلنسان على أن یتضمن بناؤه للمأوى عنصرین رئیسیین هما 
  و محاولة إیجاد جو داخلي مالئم لراحته  - الحمایة من المناخ,   

وسائل لتبرید بة إلى استنباط لذا اضطر الناس في المناطق الحارة و الجافة و الدافئة الرط
و تبین أن هذه الحلول  ،نهم باستخدام مصادر الطاقة و الظواهر الفیزیائیة الطبیعیتین كمسا

من الوسائل الحدیثة التي  ،ثر انسجاما مع وظائف جسم اإلنسان الفیزیولوجیة كأ ،عموما 
ـــــییف الهواء أجهزةتعمل بالطاقة الكهربائیة  ــــ   .التبرید و تكـــــ

  

  :و باختــــــــــــــصار ما یلي نذكرالمعالجات البیـــــــــــــــئیة القدیــــــــــــمة ومن هذه 
السقوف  ،المشربیة،الشخشیخة ، اإلیوان،السلسبیل  ،النافورة ،  الملقف ، الفناء الداخلي

رة أو نصف اسطوانة تكون مظللة دائما إال وقت الظهیرة آما تزید كالمقببة على شكل نصف 
 سرعة الهواء المار فوق سطوحها المنحنیة مما یعمل على خفض درجة حرارة هذه السقوف

 الهدف األساسي الموقع احترام : 
من هذا المبدأ أن یطأ المبنى األرض بشكل و أسلوب ال یعمل على إحداث تغییرات 

ته أو ومن وجهة نظر مثالیة و نموذجیة أن المبنى إذا تم إزال, جوهریة في معالم الموقع 
و تعتبر قباب و  ,حالته قبل أن یتم بناء المبنى سابقتحریكه من موقعه فإن الموقع یعود 

فهذه الخیام یتم نسجها من  ،أحد أهم األمثلة المعبرة عن هذا المبدأ  ،خیام البدو الرحل 
وعند , ل فقط شعر األغنام و اإلبل ویتم تدعیمها و تثبیتها ببعض األوتاد الخشبیة و الحبا

ن أخرى بحثا عن الكأل لرعي أغنامهم فنالحظ عدم حدوث أیة تغیرات كرحیل البدو إلى أما
انوا یشعلونها كم إال من بقایا رماد النار التي جوهریة بالموقع و ربما ال یستدل على إقامته
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ـــعام أو للتدفئة لیال ــــ ـــــهي الطــ أسالیب  إن مبدأ احترام الموقع دعوة للمصممین الستخدام ,لطــ
و أفكار تصمیمیة یكون من شأنها إحداث أقل تغیرات ممكنة بموقع البناء خاصة في 

ومن أهم األمثلة المعاصرة   أمانهاعملیات الحفر أو الردم أو انتزاع بعض األشجار من 
  :في هذا المجال هو

   فلقد أدت المحاوالت  -متطور إلیواء الحجاج في وادي منىابتكار نظام جدید و
میمیة الستغالل سفوح الجبال إلیواء الحجاج مع المحافظة على البیئة الطبیعیة التص

للمشاعر المقدسة و طبوغرافیة الموقع إلى ابتكار نوع من المنشآت الهیكلیة القابلة للنقل 
إن نظام الخیام الهیكلیة المنطبقة المتعددة الطوابق ینسجم آلیا مع طبیعة  ،و االنطباق 

آما یحافظ على البیئة , موقعه ومع ما یجاوره من منشآت إلیواء الحجاج في وادي منى 
 .بیر من مناسككالتي یقوم المسلمون فیها بتأدیة جزء 

بها وبصورة ما متوافقة مع  فترى أنها العمارة التي تناسب ما یحیط:   سمانكماأما سوزان 
ـــكالقوى المحر  معیشة الناس ومع جمیع ـــــتمعة للمجـــ   .ـ

أن مشكلة اإلنسان مع الطبیعة تتجلى في ضرورة إعطاء الطبیعة : وقد وضع أیان مشارج  
ـــكة بكفاءة صفة االستمراری ــــ ـــدر للحیاةمیة المصـــ    .ـ

وفي وجهة نظر البعض فإن العمارة الخضراء هي منظومة عالیة الكفاءة تتوافق مع     
فهي دعوة إلى التعامل مع البیئة بشكل أفضل یتكامل , محیطها الحیوي بأقل أضرار جانبیة 

تسد أوجه نقصها أو تصلح عیبها أو تستفید من ظواهر هذا المحیط البیئي و  ،مع محدداتها 
النبات الذي یحقق كمثلها ) خضراء(ء وصف هذه العمارة بأنها ومن هنا جا, مصادره 

املة من المحیط المتواجد فیه للحصول على كالنجاح في مكانه حیث أنه یستفید استفادة 
فالنبات آلما ازداد عمرا ازداد طوال فهو لم یخلق مكتمال منذ بدایته حتى , متطلباته الغذائیة 

العمارة الخضراء بمرادف ه الناحیة بالذات اقترن اسم ومن هذ, یصل إلى مرحلة االستقرار 
  .آخر و هو التصمیم المســــــتدام ـ
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   بادئ العمارة الخضراءم  
   :تتصف المباني والمدن المریضة بثالث صفات رئیسیة

 استنزاف في الطاقة والموارد:  األولى.  
 غازیة وأدخنة أو فضالت سائلة  تلویث البیئة بما یخرج منها من انبعاثات:  الثانیة

 وصلبة
 یماویة كملي المباني نتیجة استخدام مواد التأثیر السلبي على صحة مستع:  الثالثة

وبناءا على هذه السلبیات قامت مبادئ العمارة  .التشطیبات أو ملوثات أخرى مختلفة
ویمكن , قادرة على التغلب على السلبیات السابقة  الخضراء حاملة أفكار وأطروحات

ــــیما یلي ــــ ــــ   )1(  19 :تفصیل هذه المبادئ فـ
فالمبنى یجب أن یصمم ویشید بأسلوب یتم فیه تقلیل االحتیاج  :الطاقةالحفاظ على  - 1

و المجتمعات القدیمة  , بر على الطاقات الطبیعیةكللوقود الحفري واالعتماد بصورة أ
فقد تأثرت جمیع الشعوب و منذ بدأ الخلیقة  .أثیرةقت هذا المبدأ في أحیان فهمت وحق

ة الشمس كجد أن اإلنسان قدیما قد تأثر بحر فن, بالعوامل البیئیة عند تصمیمها لمبانیها 
في بناء مسكنه آما هو الحال عند سكان البادیة من الشمس المنخفضة في الشتاء و 

آما هو الحال عند سكان البادیة الذین یقومون , الصیف تتقي بسهولة الشمس العالیة في 
بتوجیه خیامهم نحو جهة الجنوب حتى تستفید بقدر المستطاع من الشمس المنخفضة في 
ـــــــیف وعلى ذلك یمكن تعریف العمارة  ـــ ــــ الشتاء وتتقي بسهولة الشمس العالیة في الصــ

ة تصمیم المباني بأسلوب یحترم البیئة مع عملی: الخضراء من مجمل اآلراء السابقة بأنها 
األخذ في االعتبار تقلیل استهالك الطاقة والموارد مع تقلیل تأثیرات اإلنشاء واالستعمال 

ــــجام مع الطبیعة ــــ  .على البیئة مع تعظیم االنســــ

إن المدخل األخضر في العمارة لیس  : لمحات في التطور الفكري للعمارة الخضراء   - 2
، بل یمكن مالحظته أیضا في مأوي الكائنات األخرى من الحشرات والطیور  بجدید

والثدییات الصغیرة التي تظهر مهارة فائقة في تصمیم بیوتها وتغیر مواقعها بما یتالءم 

                                                        
العمارة الخضراء والبیئة :یوم جدید"بوابة : العمارة الخضراء مفهوم قدیم متجدد موقع :net الجزیرة:المصدر - 1

  .موقع وورلد آراب com.omaranet موقع:المستدامة المصدر 
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مع حیاتها وحیاة صغارها فالنمل یبني بیوتا تتوافر داخلها الرطوبة والدفء ، وهو یستخدم 
ة یتخیرها من الطین الرديء التوصیل للحرارة، واألرانب في سبیل ذلك مادة بناء خاص

بر قسط ممكن من كتها آلها إلى الجنوب لكي تتلقى أالبریة تختار فتحات ومداخل بیو 
لوجدناه , ولو تأملنا بیوت النحل والشكل المسدس للخالیا  .اإلشعاع الشمسي المباشر

ل واحد منها إلى مثله لن كالشكل الوحید من بین األشكال المضلعة والذي إذا جمع 
 . یحدث بینهم مسافات خالیة 

بر عدد من الخالیا أو البیوت في أقل كیفیة إقامة اكنا النحل درسًا في وبذالك یعطی
  .مساحة متاحة

  تصمیم بیئة اجتماعیة أمنة     
یمثل األمن قیمة أساسیة لنشأة المجتمع الحضري المستقر، ویعد المسكن والبیئة   

به التجمع السكني المستوى األول الذي یجب أن یوفر للفرد األمن والسالمة بدأت المحیطة 
تظهر مشكلة تدني مستوى السالمة و نقص األمان ، نظرا التساع األحیاء السكنیة 

 المعاصرة، وزیادة كثافتها السكانیة ، بما یصحبه
صمیم وتخطیط غالبیة التقلیدیة، إذ تم ت االجتماعیةعادة من ضعف في العالقات والمفاهیم 

لذا نجد أن  ،أسلوب النسیج العمراني التقلیدي األحیاء السكنیة المعاصرة بطرق تختلف عن 
هاجس توفیر األمن والسالمة للسكان في األحیاء السكنیة المعاصرة ، أصبح مطلبا أساسیا 

  20) 1(.للسكان  االجتماعيالحیاة، والنمو  الستقرار

إن تركز السكان وزیادة كثافتهم في المجمعات السكنیة عالیة الكثافة ، وتعدد العالقات      
االجتماعیة وتشابكها یؤدي إلى تناقص مفهوم التكافل االجتماعي ، وهذه الخاصیة في حیاة 

 االنحرافالمجمعات السكنیة عالیة الكثافة تؤدي بالتالي إلى ظهور العدید من مظاهر 
فمما ال شك فیه أن للتحضر في المدن . تؤثر سلبا وبشكل كبیر على السكانوالجریمة التي 

مستوى المعیشة و الدخل لألفراد،  ارتفاعالكبرى العدید من المظاهر اإلیجابیة من أهمها 
مستوى أداء الخدمات مقارنة  وارتفاعالحیاة االقتصادیة، وتزاید نسبة المتعلمین،  وانتعاش

  .بحیاة الریف 
                                                        

  2017-04-15عوامل بشیریة ، ویكیبیدیا الموسوعة الحرة ، 1 
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، ویصاحب ذلك عادة االجتماعیةه مظاهر سلبیة مثل التباین الكبیر بین الطبقات إال أن ل 
زیادة مشكالت الشباب واألحداث، وضعف الوازع والروابط العائلیة واألسریة وتفككها في 

  .بعض األحیان وتأثیر ذلك على جمیع األبناء 
  : أهمیة العامل التخطیطي 

ومستویاته وبالذات التخطیط الموجه نحو بناء المجتمع ویشمل التخطیط بكل معانیه    
ویضم كل العوامل المصاحبة لمفهوم التحضر ولعل أهمها التخطیط العمراني حیث جرى 
التباحث في عالقة المكان وظاهرة الجریمة ومستوى تحقیق األمان منذ منتصف القرن 

 .العشرین من خالل فكرة المساحة المحمیة
ة على نزعة الدفاع عن الحیز كون اإلنسان یتفاعل ایجابیا مع الفضاء هذه العالقة مبنی  

، و الذي یظهر بوصفه أحد أوجه التعبیر عن خصوصیة )ملكیته(الذي یشعر بحیزیته 
األرض القریبة من البیئات  استعماالتالمختلط في  االستخدامالفضاء لشاغله حیث أن 

ة، حیث تلخصت أفكارها في أن السكنیة یعتبر مفتاح األمان للفضاءات الحضری
االستعماالت المجاورة المتعددة الفعالیات سوف تجذب وتغري الناس بحركة متواصلة 

المستمر للفضاءات العامة في المنطقة  االستعمالومستمرة خالل ساعات اللیل والنهار، وأن 
لبصریة السكنیة هو أكثر العوامل المساعدة والطرق المؤثرة في ضمان توفر المراقبة ا

عطاء الشعور باألمان على مدار الیوم    .الطبیعیة غیر الرسمیة، وإ
مستوى األمان هو نتیجة لوجود فضاءات سالبة ومهملة كئیبة بین  انخفاضومنه نستنتج أن 

الكتل السكنیة مشكلة حالة من التشتت المكاني ، حیث أن المناطق السكنیة بدأت تعاني من 
نتیجة لما أحدثته التصامیم الجدیدة من ظهور ساحات خالیة  ياالجتماعحالة الفصل والعزل 

بین سكان تلك  االجتماعي االتصالوأبنیة مهجورة أصبحت بمثابة مانع فیزیاوي ألنماط 
هنا تكمن أهمیة التصمیم الحضري في خلق فضاءات جاذبة لحركة السكان ومكان . المناطق

ر من األحیان یصبح جاذبا لتواجد لتفاعلهم ضمن محیطهم السكني، غیر أنه في الكثی
، إذ أكد أهمیة حیویة ونشاط البیئة السكنیة، االجتماعيالمنحرفین سلوكیا، وطاردا للتواجد 

وأن المسؤول عن ظهور االستیاء السكني في البیئة السكنیة هم المخططون الحضریون، 
  .المعماریون، اإلدارات السكنیة 
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  : مفهوم الترفیه : أوال 
  

 الترفیه في اللغة -1
، وهو )1(من رفه یرفه رفوها؛ فهو رفیه، ورافه، ورفهان، ومترفه، ومنه الرفاه والرفاهیة: الترفیه

  :یدل على عدة معان، منها
أرفه : اتسع والن، ویقال: رفه عیشه: السعة في الرزق والخصب والنعیم ورغد العیش، یقال -

أن رسول اهللا صلى اهللا علیه : " ، وفي الحدیث)2(توسع في المطعم والمشرب والملبس : فالن
هو كثرة التدهن والتنعم، ومظاهرة الطعام على الطعام،  :واإلرفاه )3(" وسلم نهی عن اإلرفاه

واللباس على اللباس، فكأنه نهى عن الزیادة غیر المحمودة في التنعم والدعة ولین العیش؛ 
زیادة التنعم والتوسع في الطعام والشراب من غیر ؛ ألن )4(ألنه من فعل العجم وأرباب الدنیا 

  .حاجة لون من اإلسراف المنهي عنه، فكأنه نهى عنه ألجل ذلك
هو أن ترد : بالكسر أقصر الورد وأسرعه، وهو أن تشرب اإلبل الماء كل یوم، وقیل فهرّ ال

لماء كلما ، وهذا له عالقة بالمعنى األول؛ ألنه من السعة أن ترد اإلبل ا)5(كلما أرادت 
  .أرادت

المستریح : استجم واستراح، والرفهان: أرفه فالن: االستراحة والتخفیف بعد التعب، یقال -3 
أي نفس وخفف وأزال عنه التعب : رفه عنه وأرفه عنه: ، ویقال)6(بعد الكل والتعب 

: ، أي)8("فأحببت بشفاعتي أن یره عنهما" ، ومنه حدیث جابر رضي اهللا عنه "والضیق
)9(فس ویخففیتن

1
  

                                                        
؛ الفیومي، )419 /2ج(؛ ابن فارس، معجم مقاییس اللغة ) 1/  1246ج (آبادی، القاموس المحیط  الفیروز  -1

 ).  1/  234ج(المصباح المنیر 
  ).1/234ج( ؛ الفیومي، المصباح المنیر) 13/  492ج (ابن منظور، لسان العرب  -2
نفس (إسناده صحیح : ، قال عنه األرنؤوط)4160رقم الحدیث  6/213(سنن أبي داوود، الترجل، : أبو داوود  -3

 ).المرجع
  ).492 /2ج(ابن منظور، لسان العرب    -4
 )6/232ج(؛ الفارابي، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة ) 13/  492ج (ابن منظور، لسان العرب   -5
  ).306 1ج(في اللغة ابن عباد، المحیط   -6
  ).492 13ج(ابن منظور، لسان العرب  -7
  ].3012رقم الحدیث : 23064، ..صحیح مسلم، الزهد والرقائق حدیث جابر الطویل : مسلم -8
  ).492 /13ج(ابن منظور، لسان العرب   -9
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 لترفیه في االصطالح ا-2
 :الترفیه عند الفقهاء القدامی

هذه الكلمة قد وردت على لسان الفقهاء، وكثر استعمالها، لكن الباحث لم یجد تعریفا 
نما استعملها الفقهاء ودرجت على ألسنتهم حسب ما یفید المعنى اللغوي  اصطالحیا لها، وإ

فاستعملها الفقهاء للداللة على التخفیف والتیسیر لكلمة الترفیه، ولم یخرجوا عن ذلك، 
  :والتوسعة، ومن ذلك

في تعلیل الوجوب في الحال في مسألة وجوب الوفاء بالنذر هل هو في  قال في البدائع     
أنه وجد سبب الوجوب للحال وهو الثأر، :" الحال أم عند حلول الوقت المخصوص المعلق به

  .)1( فإذا عل فقد أخن في إسقاط األجل في األخیر، ه بهفیتر  هفیر وما األجل 
  .توسعة یتوسع بها الناذر، وتیسیرا له، واألصل التعجیل في القضاء: أي

  

" في مسألة هل یسافر بالولد الملتقط من الحضر إلى البادیة  وقال في تكملة المجموع  
ن التقطه من البادیة فله به إلى البادیة؛ ألنه یضر به بتفویت الرفاهیة علی المنتقلوفارق  ه وإ

: أي )2(تفله إلى الحضر؛ ألنه ینقله من أرض البؤس والشقاء إلى الرفاهیة والدعة والدین 
  .ینقله إلى التوسعة ورغد العیش

  

   الترفیه عند المعاصرین 
عدة تعریفات متقاربة للترفیه وكلها تدور حول المعنى اللغوي ومأخوذة منه، فهي  ذكرت    

  :أقرب إلى المعنى اللغوي منها إلى المعنى االصطالحي، ومن ذلك
  . )3(التوسع في االستمتاع بالنعم من غیر اقتراف مأثم: هو الترفیه-1
على هذا التعریف أنه اقتصر على المعنى اللغوي وأورد علیه قید عدم اإلثم،  ویالحظ       

  2.وهذا ال ینقله إلى المعنى االصطالحي، ولكنه قیده لكل المفاهیم
 هو ما أحله اهللا ورسوله من المتنزهات، والنظر في جمال المخلوقات من:الترفیه المباح -2

نافع في  ى األقدام و غیرها ، حاللاألنهار و األشجار و الجبال و من المسابقة عل
  . و الدنیا الدین

                                                                                                                                                                             
  ).5/94ج(الكاساني، بدائع الصنائع  -1
 ۔)29415ج(المطیعي، تكملة المجموع  - 2
  ).).1/128ج( قلعجي، معجم لغة الفقهاء   - 3

2   
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  ویالحظ على هذا التعریف أنه عرفه ببعض الوسائل المباحة المستخدمة فیه    
ادة، وهو ما یحتاجه األهل واألوالد مناف بالنفس التنشیط للع إجرام: بهالترفیه المقصود  - 3

 .)2(من نوع ترفیه ولعب مباح للتداخل والتآلف وزیادة المحبة والتقارب 
  وهذا أقرب التعریفات إلى الواقع ولكنه اقتصر على بعض الوسائل المستخدمة في الترفیه

ویشترك مع الترفیه في معناه عدد من األلفاظ المتقاربة والمترادفة في المعنى، وتستعمل 
، ویطلق كل منها على اآلخر، متقاربةللداللة على بعضها البعض، فكلها تشیر إلى معان 

ن كان بعض هذه األلفاظ له مزیة عن غیره، لكن تجتمع هذه المعاني في إدخال التوسعة  وإ
على الشخص باستخدام وسائل وأنشطة متعددة وهادفة إلعادة النشاط والفرح والسرور 

  3  )4(.اللهو - )3(ةالسیاح - )2(الترویح: والحیویة عند الشخص، ومن هذه األلفاظ

                                                        
  )201/4( المنجد، دروس للشیخ محمد المنجد ) 1( - 1
الفرح  2 -االستراحة بعد التعب  -1الترویح من مادة روح، وهو یدل على عدة معان متقاریة منها  الترویح في اللغة - 2

ین قدمیه یقوم كان براوح ب: " العمل مرة بعد مرة؛ كما في الحدیث - والسرور والنشاط، أو االستراحة من غم القلب 
  ...مسند البزار ، مسند علي بن أبي طالب ومما روي عن یزید بن بالل: البزار .. على كل رجل 

یعتمد على إحداهما مرة وعلى األخرى مرة، وهذا إذا طال قیام اإلنسان : أي] 926، رقم الحدیث  3/  136 - 3
- 460ج(این منظور، لسان العرب )) (  1/  816ج(؛ المجموع المغیث في غریب القرآن والحدیث  األصبهاني(

  )).454ج (، ابن فارس، معجم مقاییس اللغة )462

قول : استعمل الفقهاء كلمة الترویح بمعناها اللغوي، ولم یقرنوا لها تعریفة خاصة، ومن ذلك الترویح في االصطالح  - 4
/  150ج (ابن عابدین، حاشیة ابن عابدین " ( للیو وأصله ترویح النفس بما ال تقضیه الحكمةابن عابدین في تعریف ا

تتفق مع المعنى اللغوي، وتدور كلها حول إدخال الفرح و  تعریفات عدة، وورد في تعریف الترویح عند المعاصرین ))7
ألشكال، یمارسه الفرد اختیاریا في أوقات هو عبارة عن نشاط هادف متعدد ا: "السرور والشعور بالرضا والمتعة، منها

الفراغ، فینتج عنه نوع من السرور والمتعة، والشعور بالرضا، ویشترط فیه أن یكون مباحا من ناحیة شرعیة، وأن 
أبو مصطفى وأبو دف، اتجاهات الطالب الجامعي " (تراعى فیه جملة من الضوابط واآلداب اإلسالمیة المتعارف علیها

السیاحة تدل على االنتقال من مكان آلخر، كالماء الجاري على ظهر : السیاحة في اللغة) 3). (5ص (نحو الترویح 
األرض ینتقل من منطقة إلى أخرى، ومنه أطلقت السیاحة على الذهاب في األرض، ومفارقة الموطن األصلي لوقت 

  158ج(؛ الرازي، مختار الصحاح )4922ج(ابن منظور، لسان العرب ( معین 

في السفر والضرب : "عرفها بعضهم بقوله: السیاحة في االصطالح).  1/  225ج(، القاموس المحیط یروز آباديلق  - 5
  5ص"في األرض بقصد الترویح عن النفس

؛ وهذا التعریف یتفق مع اإلطالق المعاصر ))ص(العتیبي، الضوابط الشرعیة للسیاحة الترویحیة في الفقه اإلسالمي  -6
  إنه یرد بها مفارقة المسكن بهدف الترویح عن النفس، وقد عرفت السیاحة الترویحیة كمصطلح للسیاحة، فإذا أطلقت ف
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  یة وفوائدهفمشروعیة التر  - 
 :مشروعیة الترفیه: أوال 

یعتبر الترفیه من األمور التي یرغبها اإلنسان وتتماشى مع فطرته الطبیعیة، ویعتبر    
الترقیه من األمور المشروعة التي ال یعارضها اإلسالم، بل وحث علیه في مواطن كثیرة ؛ 
ألن اإلسالم ال یمكن أن یخالف طبیعة اإلنسان وفطرته التي فطره اهللا علیها، وقد جاءت 

  :كتاب والسنة واآلثار تبین مشروعیة الترفیه منهاأدلة كثیرة من ال
  :من القرآن الكریم : أوال 
ذا رأوا یحة أووا أنفوا إلیها وتركوك قا{  :قوله تعالى -1 اهللا خیر من اللهو  ما قل ما عندئوإ

  )11.(الجمعة.  ))ینومن أجر واهللا خیر الرازق
  وجه الداللة - 

قرن اهللا سبحانه وتعالى التجارة واللهو في نفس اآلیة، وعطف اللهو على التجارة یدلل أنهما 
في المشروعیة سواء، ومعلوم أن التجارة مشروعة، وهي ضرورة من ضرورات الحیاة التي 
نما الذي ذمة القرآن  تعسر الحیاة بدونها، فكذلك اللهو مشروع ؛ ألنه بدونه تتعسر الحیاة، وإ

هو االنشغال بالتجارة أو اللهو عن رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم وتركهم لصالة  الكریم
  )1(الجمعة كما ذكر ذلك في سبب النزول 

 من حرج  الحج البینوجهدوا في اهللا حق جهادی و اجتنگم واجعل لك في : قوله تعالى -2
الترفیه فیه توسعه على النفس، وهو حاجة بشریة، وعلمه یؤدي إلى الضیق : وجه الداللة -

یحتج به في نفي الحرج والضیق : " والحرج، والحرج منفي بنص اآلیة، قال الطبري
)2(المنافي ظاهره الحنیفیة السهلة السمحة 

4  
 

-  

 

                                                        
ج (البخاري، صحیح البخاري : ، وانظر)11ص (القرضاوي، فقه اللهو نقال عن الحولي ورضوان، الترویح اإلعالمي ) -1

  ). 936رقم الحدیث  2/  13
  )273ج(الطیري، أحكام القرآن   - 2
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 من اآلثار -

وردت آثار كثیرة تبین أن الصحابة مع قربهم من رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم، وكثرة  
علمهم وعملهم وكذلك السلف، إال أنهم كانوا ال یغفلون جانب الترفیه والترویح عن أنفسهم ؛ 

  )1(وذلك بهدف تنشیطهم للعبادة وطلب العلم وغیر ذلك، ومن ذلك

   )2(.. الذكرعي تلقلوب روحوا ا: هیر قالز ن ة بماحدیث قّس 
مة فإنها تمل كما حكوا القلوب وابتغوا لها طرف الوحعنه أیضاء ر  وقال علي رضي اهللا -1

  . )3(تم األبدان 
كان أصحاب النبي صلى اهللا علیه وسلم یتبادخون بالبطیخ، : عن بكر بن عبد اهللا قال -2

  )4(فإذا كانت الحقائق گائوا هم الرجال 
قلوب لنشاطا إن ال: " وكان یقول )5( الناسال تملوا "  :یقول وكان عبد اهللا بن مسعود -3

ن لها ت قباال ، وإ دبارا، فو وإ   )6("ما أقیلوا علیك  الناسثوا حدلیة وإ
  

 : الحكم الشرعي للترفیه 5
فیما سبق األدلة التي تبین مشروعیة الترفیه بالعموم، أما على جهة التفصیل، فقد  ذكرنا   

یكون الترفیه مباحا، وقد یكون مندوبا، وقد یكون واجبا، وقد یكون مكروها، وقد یكون محرما 
  :)7(وعلى هذا یقسم الترفیه من حیث حكمه الشرعي إلى خمسة أقسام 

  . الترفیه المباح -
  .المندوب الترفیه -
  .الترفیه الواجب -
  . الترفیه المكروه -
  . الترفیه المحرم -

                                                        
  277ج(تیمیة، االستقامة ابن  - 1
 ) 3). (موقع الكتروني(البعداني، الترویح عن النفس في اإلسالم،   - 2
 ] 35115رقم الحدیث : 17777ابن أبي شیبة؛ مصنف ابن أبي شیبة، الزهد عامر بن عبد قیس   - 3
 ۔ ]1389م الحثیث رق:  129، ..البغدادیة الجامع ألخالق الراوي والسامع، ختم المجلس بالحكایات ومستحسن النوادر  - 4
 ]. 266رقم الحدیث :  1/ 102األدب المفرد، المزاح مع الصبي، : البخاري - 5
 .] 481رقم الحدیث :  1/ 183الدارمی؛ سنن الدارمي، العلم من لم یر كتاب الحدیث،  -6
  ).25ج (؛ الشوكاني، إرشاد الفحول ) 1/  169ج (الموافقات ،  -7
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 فوائد الترفیه -
الترفیه في اإلسالم لیس مجرد لهو ولعب، أو إضاعة الوقت والمال بال فائدة، بل األصل     

فیه أن یعود على اإلنسان بفوائد على المستوى الشخصي، أو على مستوى المجتمع ككل، إذ 
إن الترفیه یعتبر وسیلة لغایة، وال بد للوسائل أن یتحقق منها النفع والفائدة المقصودة منها، 

ال كا   .ن اإلتیان بها عبثا، وما شرع اإلسالم الترفیه وحث علیه إال لفائدة مرجوة منهوإ
 : والترفیه الهادف المنضبط بضوابط الشرع یحقق عدة فوائد من جوانب مختلفة، ومن ذلك    
 : الجانب الدیني -1
 من خالل إشغال وقت الفراغ في وسائل الترفیه الهادفة : حمایة العقیدة والقیم اإلسالمیة

كالقصة والحوار والمسابقات والشعر والنشید والمشاهد الهادفة، بدل أن یلجأ الشخص إلى 
 )1(وسائل الترفیه المنحرفة والهدامة

   براز محاسنه ویسره وسماحته؛ إظهار الفسحة في الدین  لقوله صلى اهللا علیه، وإ
، ومن یتأمل أنواع )2( ، إلي أزل بحنیفة سمكةسمحةلتعلم یهود أن في دیننا : "وسلم

ووسائل الترفیه المشروعة یدرك أنها تلبي احتیاجات النفس البشریة، وال تتعارض مع 
 ). فطرته

  وتحقیق األجر والثواب لقوله صلى اهللا علیه وسلمالترفیه میدان من میادین الطاعة ، " :
ها أجر؟ یا رسول اهللا، أیأتي أحدنا شهوته ویكون له فی: وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا

وضعها في حزام أكان علیه فیها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحالل كان  مأرأیتم لز : قال
إن من واجب المفرد إدخال السرور على أخیك " :وقوله صلى اهللا علیه وسلم )3(له أخز 
 الشیم 

  قال أبو الدرداء  یعین المسلم على الدیمومة في الطاعة والعبادة وزیادة النشاط، كما
) 4(إني ألستجم نفسي بشيء من اللهو األقوى بذلك فیما بعد على الحق  :اهللا عنه رضي

.6  

                                                        
).22ص (قاروت، الترویح تعریفه أهمیته حكمة  -1  
، قال عنه األرنؤوط ] 24855، رقم الحدیث 14/349، ..مسند الصدیقة عائشة| أحمد؛ ممسند أحمد، مسند النساء    - 2

  )نقص المرجع(قوي وهذا مستند حسن حدیث 
 )موقع الكتروني(البعداني، الترویح عن النقص في اإلسالم  - 4
 189) 5]. (1006رقم الحدیث :  697، ۰۰۰كل نوع  صحیح مسلم، الزكاة بیان أن اسم الصدقة یقع على: مسلم[  
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 :الجانب النفسي والصحي -2
  یحقق التوازن بین حاجات اإلنسان المختلفة الروحیة والعقلیة والبدنیة، فهو یراعي فطرة

  )1(. اإلنسان الطبیعیة ؛ إلشباع حاجاته، ورغبته في البهجة والسرور
   2(عالج لعدد من األمراض النفسیة كالملل واالكتئاب واالضطراب العصبي وغیر ذلك( 

اللهو مروح للقلب ومخفف عنه أعباء الفكر، والقلوب إذا أكرهت عمیت : " قال الغزالي
وترویجها إعانة لها على الجد فالمواظب على التفقه مثال ینبغي أن یتعطل یوم الجمعة؛ 

النشاط في سائر األیام، والمواظب على نوافل الصلوات في  على ألن عطلة یوم تبعث
سائر األوقات ینبغي أن یتعطل في بعض األوقات وألجله كرهت الصالة في بعض 
األوقات، فالعطلة معونة على العمل واللهو معین على الجد وال یصبر على الجد 

القلب من داء اإلعیاء المحض والحق المر إال نفوس األنبیاء علیهم السالم، فاللهو دواء 
 .)3(والمالل 

   مر پي حماالن تحت جذع ": قال ابن الجوزي )4(: دفع ضغوطات الحیاة المختلفة
، وهما یتجاوبان بإنشاء النغم، وكلمات االستراحة، فأحدهما یصغي إلى ما یقوله ثفیل

اآلخر، ثم یعیده، أو یجیبه بمثله، واآلخر همته مثل ذلك، فرأیت أنهما لو لم یفعال هذا، 
زادت المشقة علیهما، وثقل األمر، وكلما فعال هذا، هان األمر، فتأملت السبب في ذلك، 

الة فكره في الجواب جه به، وإ بل واحد منهما بما یقوله اآلخر، وطر فإذا به تعلیق فكر ك
ه، ورأیت ببمثل ذلك، فینقطع الطریق، وینسی نقل المحمول، فأخذت من هذا إشارة عجی

مدارة نفسه، وتكلیفها  اإلنسان قد حمل من التكلیف أمورا صعبة، ومن أثقل ما حمل
طع طریق الصبر بالتسلیة والتلطف الصبر عما تحب، وعلى ما تكره، فرأیت الصواب ق

 7)4(للنفس 
                                                                                                                                                                             

 
 .)13ص (الترویح عن النفس : شحالة). موقع الكتروني(البعداني، الترویح عن النقص في اإلسالم    - 1
 ). 14ص (، نفس المرجعالبعداني،  - 2
  )287ج(الغزالي، إحیاء علوم الدین  - 3
  ).15ص (المنجد، صناعة الترفیه  - 4

  
7  
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   كساب القرد القدرات والمهارات المختلفة من تنمیة أعضاء الجسم على أكمل وجه، وإ
 . )1(خالل األنشطة الریاضیة المختلفة

 االجتماعیة و التي  الحد من السلوكیات السلبیة الناجمة عن األمراض النفسیة، والمشاكل
 .)2( تقود إلى الجریمة واالنتحار

  بعین الفرد المسلم على تحمل المشاق في الحیاة، والتخفیف من الجانب الجدي فیها، من
 .)3( لذلكخالل التوسعة على النفس، واستخدام الوسائل المشروعة 

 ،وهو  اإلحساس بالسعادة من خالل إدخال السرور والتوسعة على النفس أو األهل
 8.مطلوب 

 : الجانب الفكري والمعرفي -3
  أسالیب الترفیه الهادفة تعمل على إكساب الفرد والمجتمع خبرات ومهارات وأنماط

 . معرفیة متعددة، وتعمل على االبتكار واإلبداع 
   غرز المفاهیم واألفكار البناء من خالل استخدام األنشطة الترفیهیة الثقافیة في العملیة

 .)4(التعلیمیة
  زیادة نشاط األطفال، ورفع مستوى التحصیل التعلیمي لدیهم ؛ ألن الطفل یحتاج أكثر

وینبغي أن یؤذن له بعد االنصراف من الكتاب : " قال الغزالي. من غیره اللعب والترفیه
أن یلعب لعبة جمیال یستریح إلیه من تعب المكتب بحیث ال یتعب في اللعب فإن منع 

إلى التعلم دائما یمیت قلبه ویبطل ذكاءه وینغص علیه  الصبي من اللعب وارهاقه
  )5( العیش حتى یطلب الحیلة في الخالص منه

  تحسین شخصیة اإلنسان، وزیادة إنتاجه وفعالیته، من خالل التفكیر الواقعي، والبعد عن
ألن الراحة والطمأنینة شرط  الضعف والملل بتوفیر سبل الراحة له بعد الجد واالجتهاد ؛

 . )6(للتعلم، فالشخص المتوتر ال یكون مستقبال وال مجیبا 
                                                        

 .11اتجاهات الطالب الجامعي تحت الترویح ص أبومصطفى وأبو دف،  - 1
 14البعداني، مرجع سبق ذكره ،ص  - 2
 .16السدحان، الترویح النبوي ص  - 3
 .448،صالبعداني، مرجع سبق ذكره - 4
 )287ج(الغزالي، إحیاء علوم الدین  - 5
  ،  .35-21قاروت، الترویح تعریفھ أھمیتھ حكمھ ص )  - 6
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  زیادة التحصیل التعلیمي من خالل استخدام األنشطة الترفیهیة كوسیلة من وسائل
 .)1(التعلیم، وهي بالطبع محبیة للطالب 

  براز مواهب األفراد وتحدید میولهم وتطویرها، وتوجیه ذلك القدرة على اإلبداع والتمیز، وإ
 .)2( اتوجیها صحیح

   ،تجدید النشاط والهمم ؛ حتى یستطیع اإلنسان زیادة األداء واإلبداع والمبادرة واالبتكار
  .من أجل التنمیة وعمارة األرض لتحقیق الغایة العظمى وهي عبادة اهللا سبحانه وتعالى

  :الجانب االجتماعي- 4
 الهادف من خالل األنشطة المالئمة تقلل الجریمة، وبعد المجتمع عن التفكیر  الترفیه

 .)1(في االنحراف والعادات السیئة أو الوقوع فیها 
  األنشطة والوسائل الترفیهیة تعمل على إشاعة ثقافة التفاؤل، والثقة اإلیجابیة التي تزید

 .اعي البهجة في األمةمن المبادرة الفاعلة واإلیجابیة، من خالل بث المرور ودو 
  تربیة المجتمع المسلم وتهیئة أفراده لخدمة اإلسالم من خالل األنشطة الترفیهیة التي

 .تعمل على صقل مهارة الفرد في المجاالت المختلفة
    نشر ثقافة األلفة والمحبة، والترابط االجتماعي من خالل األنشطة الترفیهیة المتنوعة

 ).2(والهادفة 
  التدریب على التنافس البناء، وتحمل المسئولیة، واحترام آراء الغیر، ورعایة

  )3(مصالحهم
  إكساب الفرد صفات مقبولة اجتماعیة، كاألخوة والتفاهم والتسامح وغیر ذلك، ومنع

السلوك المنحرف غیر االجتماعي، ونبذ الصفات غیر المقبولة، كاإلیذاء والسخریة 
 .)4( یة وغیر ذلكوالتعصب للرأي واالنطوائ

    زیادة الترابط األسري، الذي یخلق جو من الحب والتآلف، وحسن المعاشرة مع األهل
 199: النساء[} واوهین بالمعروف {: كما أمر اهللا تعالى فقال

                                                        
 ).. البعداني، الترویح عن النقص في اإلسالم، موقع الكتروني - 1
 .البعداني ،مرجع سبق ذكره السایق - 2
 ).. . البعداني، الترویح عن النقص في اإلسالم، موقع الكتروني - 3
  .448حجار واقع الترفیه المعاصر لدى الطفل المسلم من وجهة نظر األباء و األمهات ص  - 4
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  )4(: الجانب االقتصادي - 4

  ،یساعد الفرد على القیام بوظیفته عن كفایة وقدرة من خالل االستراحة لتجدید النشاط
 وبالتالي یزید اإلنتاج، 

  یعتبر الترفیه مصدر دخل لشریحة واسعة من شرائح المجتمع، خاصة بعد التطور الكبیر
خاصة، مما زاد من  وآالتعلى وسائل الترفیه المختلفة، وأصبحت لها نوادي وأماكن 

 .فرص العمل ألفراد المجتمع
    ارتفاع المستوى الصحي بسبب الترفیه، وعالجه لعدد من األمراض النفسیة مما یؤثر

 .في زیادة اإلنتاج وتقلیل نسبة العاطلین عن العمل
  اكتشاف قدرات ومواهب شخصیة قد تؤثر في توفیر مصدر دخل من خالل میدان العمل

 10.یتفق ذلك مع میوله ورغباته ؛ مما یعتبر دافعا أكثر على العملالذي یصلح له، و 
  

 :أشكال الترفیه المعاصر  - 
، نظرا لتطور  أدواتهالترفیه في العصر الحالي و تعددت وسائله و  أشكالتنوعت      

الترفیه لم تكن  أدواتإلى ظهور وسائل و  أدي،مما  التكنولوجیاالحیاة المعاصرة ، و ظهور 
و اآلالت المتطورة و  كاألدواتبالصورة التي كانت موجودة علیها في السابق ، موجودة

خاصة  یرتادها  أماكنو أصبحت له  متنوعةمتخصصة و  أنشطةأصبح للترفیه برامج و 
الناس و تختلف باختالف األدوات و الوسائل المختلفة ، فمنها ما هو بسیط ال یشكل خطرا 

و  األعرافضررا و تختلف األنشطة باختالف العادات و  أو ضررا و منها ما یشكل خطرا و
و أنشطة تختلف عن غیره ،  أدواتالظروف ،و كل عصر من العصور یضیف و سائل و 

فیضیف أشكاال أخرى أو یطور السابق  و یستغنى عن بعضها و من بین األنشطة 
  :المعاصرة 

  .الترفیه الثقافي و العقلي  -
  .الترفیه الفني  -

                                                                                                                                                                             
  )22 ص(مصطفى وأبو دفء اتجاهات الطالب الجامعي نحو الترویح  أبو: انظر - 1
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   تماعياالجالترفیه  -
  .الترفیه الریاضي  -
   اإلعالميالترفیه  -
  .الترفیه االلكتروني  -
  .الترفیه الخلوي  -)العاب الكمبیوتر .(االلكترونیة  األلعاب -
ن األصل في كل هذه األلعاب الجواز و أنشطة ،إووسائل و  أشكالو كل ما ذكرناه من     

  .وسائل مجردة فیها الخیر و الشر و فیها النفع و الضرر  أنهاالمشروعیة ،و 
 : أماكن الترفیه  - 

مع تطور وسائل الترفیه في الحیاة في الحیاة المعاصر ، أصبح للهو و اللعب و التسلیة     
أماكن خاصة یقصدها الناس للترفیه و التسلیة ، و هي عبارة عن منشآت ترفیهیة من حدائق 

القطاع الخاص ، و یكون بها أشكال متعددة من  أفرادیمها الدولة أو و منتزهات و غیرها تق
  .وسائل اللهو و الترفیه كحدائق الحیوان و المسابح و مدن المالهي و غیرها 

و هي المكان المخصص للتسلیة و اللهو ،و التي تضم مجموعة من :  مدن المالهي -1
المقامة خصیصا لهذا الغرض سواء كان مملوكة ملكیة  المیكانیكیةاأللعاب الكهربائیة أو 

 )1(عامة أو خاصة 
و تحتوي  مدن المالهي على عدة أنواع من اآلالت المستخدمة في الترفیه و یمكن و     

  .غیر آمنة ألعابمنها اآلالت اآلمنة و 
مشروعة للرجال و النساء جمیعا ،لحاجة الجمیع إلیها و تعتبر من أكثر وسائل  :السباحة -2

الترفیه انتشارا و قد أصبح لها في عصرنا هذا شان كبیر ،و أصبحت تقام لها األنشطة 
و المسابقات المختلفة ،و انتشرت حمامات السباحة في البیوت و الحدائق و أماكن 

تشرة بصورة كبیرة سواء كانت خاصة او عامة بهدف الترفیه و أصبحت البرك المائیة من
 11.)2(االستحمام و الترفیه عن النفس و األهل 

                                                        
 ...)موقع الكتروني (،االلعاب المؤذیة و الخطیرة 55صناعة الترفیه ص - 1
  ...)موقع الكتروني ( القرضاوي فقه اللهو و الترویه  - 2
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منها األلیفة و المفترسة : هي منتزهات تعرض فیها حیوانات و طیور بریة:  حدائق الحیوان
في بیئة تشبه بیئة الحیوان و الطبیعة في محاولة لتخفیف الملل الذي تصاب به تلك 

  12 )1(.بسبب حبسها ،للتمتع بأشكالها و التعرف على أسرارها و مواصفاتها المخلوقات 

مضیعة "و و خاصة المجتمع السعودي  من األمور الثانویة، اتم یعد الترفیه في المجتمعل
 .، كما كان یوصف في بعض األحیان، بل أصبح أحد المكونات األساسیة للمجتمع"الوقت

عتبر 2030ووفق ما طرحته رؤیة  ُ مهمة لتنویع  اقتصادیة واجتماعیةخطوة " الترفیه"م ی
، وبحسب األرقام الرسمیة المعلنة یمثل الشباب في حدود "عصر النفط" الموارد لما بعد

أثناء "من المجتمع السعودي، ویصرف السعودیون على السیاحة الخارجیة % 60
ة للسیاحة والتراث التابع للهیئة العام" ماس"ملیار دوالر، ویقّدر مركز   21 "اإلجازات

 .ملیار لایر سنویاً  96.2الوطني، حجم اإلنفاق على الرحالت السیاحیة من السعودیة بنحو 
المالي الهائل الذي یذهب للخارج، ویحرم االقتصادي الوطني " السیاحي"وأمام هذا اإلنفاق    

هیئة العامة من إیجابیاته، وأمام هذا المطلب الكبیر لكثیر من فئات المجتمع، ُأنشئت ال
مضاعفة إنفاق األسر السعودیة على الثقافة، " م2030رؤیة "للترفیه بقرار ملكي، واستهدفت 

، ودعت لتطویر المواقع السیاحیة بحسب أعلى %6إلى  %2.9 والترفیه داخل المملكة من
المعاییر العالمیة، وتیسیر إجراءات إصدار التأشیرات للزوار، وتهیئة المواقع التاریخیة 

التراثیة، وتطویرها، وعقد اتفاقات مع شركات الترفیه العالمیة، وتخصیص األراضي المناسبة و 
إلقامة المشروعات الثقافیة والترفیهیة من مكتبات ومتاحف وفنون، إلى جانب دعم 

 .الموهوبین، وتأسیس وتطویر المراكز الترفیهیة
واستهدافه عبر إیجاد خیارات ثقافیة نحو هذا القطاع، " الواضح"وبالتالي فإن توّجه الدولة    

وترفیهیة متنوعة تتناسب مع كل األذواق والفئات، یعد محورًا مهمًا من أجل اقتصاد مزدهر، 
 .ومجتمع یجد وسائل ترفیه مناسبة

من أنشطة " الهیئة العامة للترفیه"وفي المقابل تكشف المعطیات المتاحة حول ما تقدمه حالیًا 
ا تتسم بالبطء الشدید، وتتم على استحیاء، وتعرقلها بعض المعوقات على أهمیتها، إال أنه

البیروقراطیة، واالجتماعیة، وسوء اختیار بعض األفكار التي ال تتواكب وتطلعات المجتمع 

                                                        
  ).موقع الكتروني(حدیقة الحیوان بالمفهوم الشعب السعودي :مكشات  - 1
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نحو مزید من األنشطة والفعالیات التي تتناسب مع دیننا وتقالیدنا وعاداتنا، " الترفیهیة"
والمواقع الترفیهیة المنظمة، والخدمات الراقیة، والمطاعم، كالبرامج العائلیة المتنوعة، 

والمتاحف المهیأة، والمهرجانات الجاذبة، ومدن المالهي العالمیة، ومراكز األلعاب، والحدائق 
المجهزة، وغیرها من أنشطة التسلیة والترویح عن النفس، التي تجدد النشاط وتكسر روتین 

 .الحیاة
مسؤولیة كبیرة، وتحدیًا جادًا في صناعة الترفیه في " العامة للترفیهالهیئة "إن أمام    

المجتمع السعودي وفق رؤیة طموحة، وبرامج، وخطط واعیة تستلهم كل المعطیات، وتوظفها 
وانتظار عوائدها  -أیًا كانت–لصالح أهدافها وتطلعاتها، ال أن ترّكز على إقامة المناسبات 

حقیقة األمر صناعة ذكیة، محترفة في تقدیم الفقرات، والفعالیات،  في" الترفیه"المالیة؛ بل إن 
في مختلف " متعطش"والمهرجانات الترفیهیة، واألماكن السیاحیة التي یریدها جمهور 

 .متطلباته الترفیهیة
ضرورة تضفي على المواطنین البهجة،  -كأي مجتمع آخر-فالترفیه في المجتمع السعودي 

النفوس، وتخرجهم من الروتین الیومي الممل، وتمأل أوقات الفراغ، والسرور، والتفاؤل في 
وتعید لعجلة االقتصاد مئات الملیارات التي تذهب لخارج البلد، وتوفر آالف الوظائف للشباب 

 .والشابات السعودیین
التي تؤهلها ألن تصبح رائدة في مجال السیاحة " الترفیهیة"وبالدنا تملك المقومات    

لكننا ال نزال بحاجة لكثیر من مسارات الترفیه الذي یخدم العائلة، والشباب بعیدًا  ..والترفیه
التي كانت سببًا في عزوف المواطن، وبحثه عن وجهة " المملة"عن المشروعات التقلیدیة 

ورغم أن الهیئة العامة للترفیه تسیر في طریق مليء بالتحدیات، لكننا  ،إلى الخارج یسعد بها
نجزم بقدرتها على تجاوز كل العقبات، والمساهمة في تحسین أسلوب الحیاة في متأكدون بل 

إلى صناعة مربحة تدعم االقتصاد الوطني، وتخفف معاناة " الترفیه"السعودیة، وتحویل 
إلى الخارج، وتقلل الطوابیر الطویلة التي نراها في المطارات عند كل  المواطنین أثناء السفر
)1(.اد المجتمع أفضل، وأكثر سعادة داخل السعودیةإجازة، وتجعل حیاة أفر 

13  

                                                        
 .الریاض - اإللكترونیة صحیفة سبق - 1
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  المساحات الخضراء–ثانیا 
  

للمساحات الخضراء كبیئة طبیعیة أهمیة كبیرة في التقلیل و الحد من الملوثات في      
البیئة الحضریة، لهذا وجدت لها عنایة كبیرة في تخطیط المدن، كونها مجال عام له أهمیة 

من العصر البابلي إلى وقتنا الحاضر، حیث أصبحت النظریات جمالیة و وظیفة حیویة 
التخطیطیة تولي أهمیة خاصة لها، باكتشاف أهمیتها المعماریة الخاصة، مما خلق محاوالت 
في وضع معاییر کمیة للمساحات الخضراء في المدن، في محاولة لوضع مقیاس فعال لما 

بیئة الحضریة، وهو ما تحاول بعض یحتاجه الفرد و التجمع السكاني و المجتمع في ال
البلدان تحقیقه و منها الجزائر بالنظر إلى عوامل مناخیة وتضاریسیة خاصة بها تتحكم في 

  .كمیة المساحات الخضراء في مدنها، وهذا ما سنحاول معالجته في هذا الفصل
  

 لمساحات الخضراءا مفهوم  -
فیه العنصر الطبیعي، یتواجد في  هي الحیز أو الفضاء الموجود في إقلیم جغرافي، یسیطر

حالته األولیة كما هو الحال بالنسبة للغابات و المتنزهات الطبیعیة، أو في حالة هیئة كما 
أو هي تلك المناطق غیر  )1(هو الحال بالنسبة للحدائق و البساتین و المنتزهات العمومیة
لفضاء أو الحیز الموجود في المبنیة والمغطاة كلیا أو جزئیا بالنباتات، أو هي عبارة عن ا

  .إقلیم جغرافي، یسیطر فیه العنصر الطبیعي النباتي
  

 : أصناف المساحات الخضراء -
المساحات الخضراء حسب الغایة والطریقة و الموقع و اإلدارة، فیدخل في تصنیفها  تصنف

نظام الملكیة، نمط استخدام األرض وكذا المساحة و الوظیفة : مجموعة من المعاییر أهمها
  )2: (یلي ومن خالل هذه نوجز بعضها في ما

                                                                                                                                                                             
البیئة الحضریة في مدن الواحات و تأثیر الزحف العمراني على توزیعها اإلیكولوجي ، دكتوراه : محمد الفاضل الشیخ الحسین - 1

 . 148ص 2001-2000:دولة في العمران ن معهد الهندسة المعماریة ، جامعة منتوري قسنطینة 
  147المرجع نفسه ص  -2
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تمت إدارته بشكل سلیم، له  هي عبارة عن مجال جغرافي مشجر متجدد إذا ما:  الغابات .1
جمال طبیعي ، به تنوع ایكولوجي ، تعتبر أحد المصادر الطبیعیة الهامة ،و هي مجال 

  .لتنزه ومصدر لمواد البناء و اإلنشاء و الطاقة
 3454حسب منظمة الزراعة و التغذیة بحوالي  1999تقدر مساحة الغابات في العالم سنة 

ملیون هكتار 1493مساحة الیابسة ، تشغل مساحة  من % 26. 6ملیون هكتار تغطي نحو 
  14من % 56.77ملیون هكتار أي بنسبة  1961من الدول المتقدمة، أما البلدان فتمتلك حوالي 

  في الدول المتقدمة، ویتفاوت توزیعها بین الدول %  43. 23المساحة الكلیة للیابسة مقابل 
من غابات العالم  %60والقارات، حیث تشیر منظمة الزراعة و التغذیة أن ما یمثل نسبة 15

یات المتحدة األمریكیة، والصین روسیا، والبرازیل، كندا، والوال: موجودة في سبع دول هي
  .واندونیسیا

وهي الغابات المحیطة بالمدن ، وهي عبارة عن امتداد مفتوح : )1("األحزمة الخضراء .2
ت طبیعیة غابیة متواجدة حول مدارات المدن أو في بعض أجزائها، ومن المجاال

للبیئة  المعروف أن لألحزمة الخضراء بجوار أو داخل المدن أدوارا حیویة كثیرة بالنسبة
 16:الحضریة تتمثل

المجال الطبیعي من الحواضر و تلعب دور المتنفس األساس لسكان، حیث یمكن  تقرب -
 .أن یستغلها السكان لتنزه و الترفیه والریاضة

تقف كحاجز طبیعي أمام البناء و التوسع الفوضوي للمدن، ویمكن أن توجه امتداد    -
  . المدینة إلى اتجاهات حسب رغبة المخططین

انات إلمكانیاتها في كبح جزء من میاه األمطار وتنظیم یمكن أن تستعمل لمحاربة الفیض -
  . أو تغییر اتجاهها لتفادي األضرار و الخسائر التي یمكن أن تلحق بالسكان والمساكن

كما تستعمل األحزمة الخضراء في المدن لوقف وتثبیت الرمال وتقلیص الزوابع الرملیة  -
  )2(.بالنسبة للمدن المهددة بالتصحر 

                                                        
  

، إلحاطة المدن 1570عام  األولىذ مرسوما أصدرته الملكة ألزبث ال تزال تنف اإلنكلیزیةفي المناطق الحضریة  - 1
 .بأحزمة خضراء

تعمیر األحزمة الخضراء و التنمیة الحضریة المستدامة  لخصائي التهیئة و االجمعیة المغربیة أل - 2
www.tanmia.ma6 (amau  

 

http://www.tanmia.ma6
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هي األراضي المزروعة المرویة وتمتاز بكبر مساحتها مثل زراعة : الحیةالمساحات الف  .3
الحبوب كالقمح والشعیر، أو أراضي صغیرة نسبیا لغرس الخضر أو الفواكه، كغرس 

فنجد الزراعة الحضریة (الكروم و األشجار المثمرة، وقد یتعلق المجال الزراعي بالمدینة 
مقوم للبیئة و المشاهد الحضریة و جودة حیاة  بل هو مجال، .)كما نجد الزراعة الریفیة

بالمدن أو یشغل بعض أجزائها  سكان المدینة، فقد تشكل الحزام األخضر الذي یحیط
، كما یمكن لزراعة الحضریة توفیر ألخضر ال یكون على شكل غابات فقط فالحزام ا

م األساسیة، حیث وتأمین إمدادات الغذاء، ویعطي للفقراء تحكم مباشر في تلبیة احتیاجاته
نجد الكثیر من المدن األسیویة تنتج احتیاجاتها من الغذاء عن طریق الزراعة في الحضر 

على األقل من % 85، كما هو الحال في الصین، حیث تنتج المدن الصینیة حوالي 
  )1(.احتیاجاتها من الخضراوات

هي مساحات شاسعة ، قد تصل إلى آالف الهكتارات تحوي مناظر طبیعیة :  المتنزهات .4
مختلفة كالغابات و المراعي و البحیرات واألنهار و الجبال و الحیوانات، تخصص 

  )2(.و الراحة و االستجمام والصید لالصطیاف
ملیون كیلو متر  3.9حوالي  1998والمتنزهات هي محمیات طبیعیة بلغت مساحتها سنة 

مربع في العالم وهي مساحات مدرجة قانونیا تحت الحمایة الحقوقیة، وقد عقدة عدة اتفاقیات 
دولیة صدرت بموجبها تشریعات على المستوى الدولي و المستوى المحلي للحفاظ على 

  :المتنزهات الطبیعیة، من هذه االتفاقیات
 :الطبیعیة، صدرت یوماتفاقیة متعلقة بالحفاظ على الحیوانات و النباتات على حالتها  -

1933/11/1817 
 

  18. 06/  12/ 1951: اتفاقیة دولیة لحمایة النباتات صدرت یوم -

 . 05 / 09/ 1968 :تفاقیة افریقیة لحفظ الطبیعة والموارد الطبیعیة صدرت یوما  -
 .18/11/1983:اتفاقیة دولیة خاصة بأشجار األخشاب االستوائیة صدرت یوم  -

                                                        
  .70مارسیا دوالر مرجع سابق ص - 1
  .104السكان و البیئة مرجع ص :  هیروفا دومیناخ و مشال بیكویة- - 2
ص  2006 بدون بلد، -لطباعة  بالعابدینممارسات مذلة للبیئة ، شركة ناس : زكریا محمد عبد الوهاب طاحون  - 3

168  
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  )3(1992 /5/06:اتفاقیة التنوع البیولوجي صدرت یوم  -
وعالقة المتنزهات بالمدن وضواحیها، مالحظ في معظم مدن العالم الیوم، فمتنزهات  

المدن صغیرة بالمقارنة مع المنتزهات الطبیعیة المحمیة، ما یمیزها، أنها قد تهیا فیها 
فها تأمین راحة سكان مساحات خضراء ومالعب إلى جانب الحیاة الطبیعیة وهد

   )1(.المدن
 

هي مساحات خضراء مسیجة ومسیرة من قبل هیئة عمومیة أو خواص، أي ": الحدائق .5
  .أنها قد تكون خاصة أو عامة

وهي أشجار أو مساحات صغیرة مخضرة نجدها على : مشاجر جوانب الشوارع والطرق  .6
بالقرب من المؤسسات الحواجز التي تفصل الطریق العام أو على الرصیف، كما نجدها 

 .العامة أو الخاصة، وهدفها تجمیل المدن
  :فوائد المساحات الخضراء للبیئة الحضریة  -

ألف إلى مالیین صنف ال یعرف  270یصل عدد أصناف النباتات على األرض مابین 
لمساحات الخضراء دور لو  )3(أو علفا لحیواناته غداءاصنفا ، یستعملها  90اإلنسان منها إال 

في البیئة الحضریة حیث أن لها دور في درء أخطار الملوثات ولها فوائد الهواء ومیاه  هام
  .وتربة البیئة الحضریة

  :فوائدها لهواء البیئة الحضریة  - )أ
 18یمكن لهكتار واحد من المساحات المشجرة، من امتصاص الغبار و تصفیة حوالي  -

كلغ من  280إلى  220امتصاص مابین كما یمكن . ملیون متر مكعب من الهواء سنویا
فراز ما بین    .كلغ من األكسجین 240إلى  180غاز ثاني أكسید الكربون ، وإ

لألشجار القدرة على حجز غاز ثاني أكسید الكبریت، حیث أن هکتار واحد من أشجار  -
  19.كلغ منه 26الصنوبر تحجز أكثر من 

                                                        
  .149المرجع نفسه ص  زكریا محمد عبد الوهاب طاحون ،- - 1
  161المرجع نفسه ص،  - 2
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لألشجار القدرة على إفراز زیوت طیارة مضادة للجراثیم الدقیقة، فهكتار واحد من شجر  -
كلغ من هذه الزیوت، كما أن األوراق الصنوبر مواد و زیوتا طیارة  30ینتج وحده  الالزب

 .سل، لهذا ینصح بزرعها في المصحاتلة لببا قدرة القضاء على الجراثیم المسله
داخل مساحة خضراء ینعش األعصاب ویریحها، و ینصح بأشجار  التنفس و الریاضة   -

  ..األرز التي یتكون تحت مظلتها نسب كبیرة من غاز األوزون
تساعد المساحات المشجرة الكثیفة على الحد من سرعة الریح المثیر للغبار، وتنقص  -

  %. 40إلى %  30التلوث بنسبة 
امتصاص و تنظیف الجو من حوالي تساعد أشجار الصنوبر و التفاح و السندیان على  -

ویستطیع هكتار واحد من األشجار من  غاز ثاني أكسید النیتروجین الساممن % 50
  )1(.الكربون السام أكسیدكلغ من غاز  120امتصاص ما وزنه 

   :فوائدها لمیاه البیئة الحضریة  - )ب 
الجوفیة، فهي تتلقى األمطار للمساحات المشجرة بالغ األهمیة بالنسبة للینابیع و األحواض   

كما أن هناك ، ى األغصان لتودع في باطن األرضعلى أوراقها وفروعها فتسیل متباطئة عل
التي لها القدرة على  نباتات لها القدرة على امتصاص مواد سامة من المیاه الجوفیة كنبتة

 hybrid(شجرة  امتصاص مواد متسربة من التطبیقات الصناعیة إلى المیاه الجوفیة، كما أن

people ( فلها القدرة على سحب مادة سامة كمادة ،)من المیاه الجوفیة بنسبة ) ترایكلوریثین
  )2(.وتتحها عبر أوراقها% 90
  : فوائدها لتربة البیئة الحضریة  -)ج
إن استنزاف المساحات الخضراء یعني التصحر والقحالة، فهناك مساحات باتت بأكملها   

من وجهة النظر الطبیعیة إحداث تغییر :" أشجار الغابة، أما التصحر وهوجرداء جراء قطع 
، ویمكن للمساحات المشجرة أن  )3(."في خصائص البیئة، بحیث تصبح أكثر صحراویة

  20.تضع حدا لزحف الصحراء نحو المدن
                                                        

 103- 101 ص 2006العربي للنشر و التوزیع األردن  الحسن فتحیة محمد ،مشكالت البیئة ،مكتبة المجنمع. - 1
فبرایر  122محمد عبد الحمید جاسم صقر ،الغابة أفضل حراس األرض ،تواجه خطرا محدقا ،المدینة العربیة العدد - 2

 .75منظمة المدن العربیة الكویت ص 2005
  .195ص 2006الصحة و البیئة ،مكتبة المجتمع العربي األردن ،:طارق أسامة صالح  - 3
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لبعض النباتات القدرة على امتصاص مواد سامة كالزرنیخ و المبیدات الزراعیة، ومن  -
 الجداریة العشببه ذات زهیرات أنبوبیة بیضاء صغیرة مخصصة اسمها بینها عش
، تنبت عادة على حافة الشوارع و قرب الجدران، صنفت من النباتات المطهرة "الصغیرة

لألرض، ویمكن أن تزرع على مساحات واسعة و تعتبر من أهم المفترسین لمادة الزرنیخ 
من التربة، تقوم النباتات المطهرة لتربة بامتصاص المعادن الثقیلة السامة من األرض 

من امتصاص مادة " مكن لبعض النباتات كنبات ذیل الثعلبمثل مبیدات القوارض، وی
 )1(.مشعة خطیرة كالسیزیوم

  : وفوائد المساحات الخضراء للبیئة الحضریة كثیرة ومتعددة نذكر منها أیضا        
الحمایة من األمطار و الریاح وتلطیف الجو وتنظیم حرارته زیادة رطوبة األماكن الجافة،  -

دات ص، كما یمكن أن تستخدم األشجار كمظالل للمدن الحارةویمكن لها أن توفر ال
الریاح الباردة اآلتیة من أعالي الجبال، كما یمكن لها أن تمنع أو تخفف من تساقط 

 . . على طرقات المدن الجلید
تلعب األشجار دور المصد لضجیج، إذ أن صف واحد من األشجار یمكنها أن تخفض  -

 .من األصوات%  25، كما أن األشجار المورقة تمتص  دیسیل 5.1 الضجیج بنحو
 . المساحات الخضراء تساهم في تجمیل المدن، والقضاء على التلوث البصري  -
كما أن المناطق المشجرة داخل وعلى أطراف المدن تساعد على جلب الحیوانات و التنوع  -

تعتبر الغابات البیولوجي الذي یساهم من تقریب سكان المدن من الحیاة الطبیعیة، و 
)2(.مصنع دوائي قائم بذاته، فریع العقاقیر التي یصنعها األطباء مصدرها الغابة

21 
 :المخاطر المهددة للمساحات الخضراء -

زحف السكان والمدن یهدد المساحات الخضراء، إذ یزف السكان على كثیر من المناطق 
تقلیص المساحات الخضراء، المخضرة، كما أن الممارسات التي یقوم بها اإلنسان تساهم في 

  :التي تعتبر رئة األرض، ومن بین هذه الممارسات

                                                        
 .195-194مرجع سبق ذكره ص: طارق أسامة صالح -1

تلوث الغذاء و الضجیج وراء امراض و تدهور صحة اإلنسان المدینة العربیة : محمد مروان محمد جمیل مراد  -2
  43منظمة المدن العربیة ،الكویت ص 1999دیسمبر/نوفمبر  93العدد
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تقلصت مساحات الغابات منذ بدایة القرن العشرین، ففي : تقلیص مساحات الغابات  -1
، وفي ایطالیا و الیونان و اسبانیا و فرنسا % 95بریطانیا انخفضت الغابات بنسبة 

، أما في الدول % 92إلى % 80وبلجیكا وهولندا تقلصت مساحة الغابات بمقدار 
، ومن أسباب .  %50إلى % 44االسكندینافیة كفنلندا و السوید فقد تقلصت بنسبة 

  .استغالل األخشاب و الحرائق، األمطار الحمضیة و الرعي الجائر: تقلص الغابات
إن متطلبات التدفئة تحتم استعمال الفحم والخشب، كما :  استغالل أخشاب الغابات -2

تستهلك لطبخ و السكن، هذا االستغالل تقلیدي، إال أن نتائجه یمكن أن تكون مأساویة 
فریقیافي بعض المناطق ا   . لفقیرة في آسیا وإ

، وهو في معظمه في أیدي شركات متعددة  التوسع في استغالل الخشب في الصناعة  -3
الجنسیات ، التي ساهمت في إزالة غابات من دول كانت تعتبر مصدرة لألخشاب 

تحتاج األشجار : كتیلندا، ألن تجدد األشجار المقطوعة تقف أمامها عدة أسباب أهمها
یلة لتجددها، و إقامة السكان وتوسعهم على حساب األراضي التي تقطع إلى سنوات طو 

منها، و كذلك غیاب الرقابة وتخلف و فساد اإلدارة یؤدي إلى عدم تنظیم عملیات 
طلب األسواق : القطع، كما أن مستقبل الغابات أصبح محصورا في رهانات تتمثل في 

  )1(.العالمیة على األخشاب و نمو قطاع التصدیر
تعتبر من أخطر المشاكل التي تواجهها المساحات الخضراء و خاصة : ائق الغاباتحر  -4

الغابات منها، الن الحرائق قد تستمر لمدة أشهر یصعب السیطرة علیها، ومن مخاطر 
اندالع  الحرائق انبعاث غاز أول أكسید الكربون السام، وهناك عامالن أساسیان في

طبیعي كالمناخ الجاف و ارتفاع درجة الحرارة و الریاح،  وعامل  الحرائق ، منها ماهو
 )2(.یتسبب فیه اإلنسان، ومن أشهر حرائق الغابات، الحریق الذي نشب في اندونیسیا 

تؤثر على المساحات الخضراء ، فهي تجرد األشجار من أوراقها ، : األمطار الحمضیة  -5
اضیها بالحموضة مما أدى إلى سماكة وتأثر في التربة، ففي مناطق أوروبیة تأثرت أر 

التربة ما یمنع نفاذ الماء إلى داخلها، وعدم تمكن البذور من اإلنبات، كما تجعل الجذور 
  )3(تضطرب في االمتصاص، ما یؤدي إلى خسائر كبیرة للمحاصیل الزراعیة
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 تربیة الماشیة تشهدت توسعا كبیرا في بعض بلدان العالم من: تربیة الماشیة والرعي - 6
بینها بلدان في أمریكا الالتینیة، حیث تتراجع المساحات الخضراء في المناطق المداریة 
الرطبة في المكسیك واألمازون، أمام الرعي الكبیر للماشیة الكثیرة، حیث قام الكثیر من 

  22).مالكي الماشیة بشراء أراضي زراعیة لصالح رعي الماشیة 

 

 :واقع المساحات الخضراء في الجزائر -
 :أصناف المساحات الخضراء في الجزائر-1

هكتار  53578هكتار منها  3799240تبلغ المساحات الخضراء على المستوى الوطني 
هكتار للمناطق الریفیة وتصنف المساحات الخضراء في  1515521للمناطق الحضریة و 

ائر بتباین هي أساسا من النوع المتوسطي، وتتباین الغابات في الجز : الغابات) الجزائر إلى أ
)1(أقالیمها المناخیة، حیث

  

تتكون غابات الجزء الشمالي من غابات البلوط و غابات الصنوبر و أدغال تتنوع  -
  .أشجارها

  .أما إقلیم الهضاب العلیا فنجد به أشجار خاصة بالسیوب -
غابات إال في بعض المساحات  أما المناطق الصحراویة؛ فتعتبر مناطق قاحلة و ال نجد بها

الواقعة في الشمال الغربي من الصحراء، تجمع بعض أنواع األشجار الخاصة بالمنطقة لك 
السنط و األثل و اللوز البربري و سرو التاسیلي وقد شهدت الغابات في الجزائر تدهورا كبیرا 

عد تغطي إال في القرنین األخیرین، حیث أنها كانت تغطي كمالیین هكتار قبل و لم ت
23ملیون هكتار منها ملیونین من الغابات3

)2(  

  

                                                        
 52-51مرجع سبق ذكره ص: طارق أسامة صالح -1

 .112- 111سبق ذكره ، ص  فتیحة محمد الحسن، مرجع -2

  .178-111مرجع سبق ذكره ص: طارق أسامة صالح -3

مقارنة بالمعاییر التخطیطیة : األوضاع القائمة المناطق الخضراء بالقاهرة الكبري: عبق محمد الزعفراني. أ - 1
  le 30 /12  /2005األوضاع العالمیة، كلیة التخطیط العمراني، جامعة القاهرته 

  :لخضراء و الحدائق العمومیة بالعالقة بین اإلهمال و اإلعتناء المساحات ا - 15:  20 - 2
*Raharkhor .djelfa . info. www 
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 :نصیب الفرد من المساحات الخضراء -
متر مربع لألسرة، وأن ال  90في الستینات من القرن الماضي حدد المخطط سیمونس معدل 

متر مربع  10 من مساحة المدینة، كما حدد بول رایتر% 10تقل المساحات الخضراء عن 
  للفرد من المساحات الخضراء المخصصة لترفیه فقط

و االتحاد ) UNEP(أما في السبعینات من القرن الماضي حاولت األمم المتحدة للبیئة 
األوروبي وضع مقاییس کمیة تعین الحد األدنى من المساحات الخضراء التي یتوجب 

متر مربع للفرد، وتحقق أغلبیة  16رد إلى مترمربع للف 12توفیرها، وقد تراوح الحد األدنى من 
 20الدول المتقدمة أكثر من هذا الرقم، حیث تصل نسبة المساحات الخضراء في هذه الدول 

  .متر مربع للفرد، وتعتبره كثیر من الدول األخرى مؤشر یقتدي به 40متر مربع للفرد إلى 
إال أن هذا المؤشر قد یكون مضلال في حالة وجود متغیرات تتمثل في الكثافة السكانیة و 

من % 20و % 10عادة مابین  األدنىاكتظاظ المناطق السكنیة بالمباني، لهذا یكون الحد 
من المساحة % 50حتى % 40مساحة المدینة، ونجد أن ألمانیا ترتفع فیها التسبة من 

  ..المعظم مدنها
ناك معاییر أخرى تستخدم قیاسیا ألداء البیئي للمساحات الخضراء، قیاس المساحات و ه   

الخضراء یكون مقارنة بالنسبة لفائدتها البیئیة ال لمساحتها، فاألشجار الضخمة مثال ولو أنها 
تشغل مساحة صغیرة، فلها فائدة كبیرة لضخامة كتلتها الخضراء، إذا ما قورنت بمساحة 

  .معشوشبة كبیرة
ولیمكن تطبیق هذا المعیار یركز المخططون على عدد األشجار لكل فرد في المدینة،    

 5إلى  3( بافتراض شجرة متوسطة كوحدة القیاس، أو عند األشجار لكل سیارة في المدینة 
، أو ترجمة كل نوع و حجم من )أشجار تستطیع تعویض التلوث الناتج عن سیارة واحدة

ة ، یمكن إدخال األشجار في حساب المساحات الخضراء بوزنها األشجار إلى مساحة مكافئ
  البیئي الحقیقي
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  للمساحات الخضراء  االعتبارإعادة  - 
ن تراجع المساحات الخضراء أخطر الكثیر من دول العالم المتقدم و النامي إلى نفاذ الثروة إ

كبیرة إلعادة تشجیر أجزاء من  الخضراء و خاصة الغابیة منها، ما جعلها تبذل مجهودات
مناطق جرداء ومناطق استنزفت منها الغابات، فإجمالي المساحات الغابیة و الخضراء في 
تزاید مستمر على المستوى العالمي ، رغم أن تنوع أشجارها محدود ال یتعدى نوع أو نوعین 

ى، حیث على األكثر، اختیرت بسبب نموها السریع و ألغراض تجاریة بالدرجة األول
 1999ملیون هكتار عام  180إلى  160لتصل إلى حوالي  1999و  1980تضاعفت ما بین 

  :، وهذا التطور یربط بشكل مباشر
  . التغیر في برامج إدارة الغابات، والتطور التقني و العلمي الملحوظ - 
  .رنظم االعتناء بالشجرة و تحسین الساللة، و التركیز على نوع أو نوعین على األكث -
  : إلى أن لهذا التشجیر مأخذ تتمثل في 
   كلما تم زراعة أشجار من نفس النوع و العمر یعطي للحیاة النباتیة مقاومة كبیرة ضد

 .التهدیدات البیئیة
    غرس األشجار من نوع واحد لیس له نفس األهمیة البیئیة لتنویع في التشجیر ، فإذا

أصاب مرض ما نوع معین، أو آفة أو عند التعرض للحرائق یكون هناك التعویض 
 .المقابل

  كلما كان هناك تنوع في النباتات التي تزرع فوق سطح التربة، كلما زاد على هذه التربة
ي تفیدها، كما تزید فرص تواجد الثروة الحیوانیة التي تتغذى على أنواع بالمواد المغذیة الت

)1(.متعددة من الغطاء النباتي، وبالتالي انتعاش التنوع البیولوجي بشكل عام
24 

  

  تصمیم وتنسیق الحدائق والمنتزهات العامةأسس  -
التي یعمل على  الحدیثة المدن تعد الحدائق والمنتزهات العامة من أساسیات تخطیط   

إنشائها لتكون مرافق عامة للنزهة وقضاء أیام للراحة واإلجازة للسكان والترفیه عنهم، 
ویخصص في هذه الحدائق أو المنتزهات أماكن لممارسة بعض األلعاب الریاضیة مثل 
المشي والجري ، وأماكن للعب األطفال ، ومناطق للجلوس واالستراحات وغیرها من وسائل 

                                                        
 .110- 109فتیحة محمد الحسن، مرجع سبق ذكره ، ص  -1
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المخصصة للحدائق السكنیة مع كثافة  المساحات عالوة على ذلك أن تتناسب الترفیه،
نسمة  5000 - 2500تخدمهم هذه المرافق بحیث یجب توفیر حدیقة لكل من  السكان الذي

لكل نسمة،وأن یكون موقع الحدیقة  ²م10 -2وأن تكون المساحة المطلوبة للحدیقة تتراوح بین 
 المنتزه مناسبًا حسب الغرض من االستخدام ویفضل أن یكون خارج نطاق توسع مباني أو

حركة  المدینة في المستقبل لیبقى مكانها بعیدًا عن ازدحام المدینة وفي مكان آمن بعیدًا عن
 في الحدائق والمنتزهات بشكل السیارات السریعة، مع مراعاة توفیر جمیع العناصر الترفیهیة

  . یحقق االكتفاء الترفیهي للسكان
یعتمد الشكل النهائي للحدیقة على الموقع الجغرافي للمنطقة والمناخ السائد فیها ونوعیة      

المستفیدین منها والغرض المراد خدمته بإنشاء الحدیقة ، وعلى هذه األسس فإن تصمیم 
فیما إذا كانت , ت التي یحددها نوع الحدیقة المطلوب الحدیقة یعتمد على بعض األساسیا

خدم المؤسسات العالجیة أو األطفال تحدیقة عامة أو خاصة أو عامة ذات صبغة خاصة 
وغالبًا تظل األساسیات التي یبنى علیها تصمیم أي حدیقة ثابتًا مهما اختلفت   وغیر ذلك

یات،الترابط الذي یعتمد في طرق التطبیق تحت الظروف المختلفة ، وأهم هذه األساس
التصمیم على شكل األرض وبعض النباتات السائدة مع نوعیة المباني من جهة وما یحیط 
بها من جهة أخرى بحیث یتوافق التصمیم مع الطابع الممیز لما یحیط بها من حدائق 

ي ومناظر طبیعیة ، وتتلخص أهم العوامل التي تؤثر في هذا الترابط على شكل األرض والذ
یتیح للمصمم الناجح إمكانیة استغالله بذكاء في إحداث الترابط في التصمیم بین المرتفعات 
والتدرجات في الموقع ، كما أن التوافق في الشكل العام ضروري إلظهار الموقع كوحدة 

حیث   , متجانسة ال یمكن تغییر شكل أحد األجزاء دون تغییر األجزاء األخرى للتصمیم 
ت ملتویة في حدیقة ذات طابع متماثل أو أشكال هندسیة في حدائق ذات یصعب وضع ممرا

العربیة بموقٍع جید ومناخ مالئم عالوة على توفر  المدن طابع طبیعي، ومع تمتع الكثیر من
تهمل الجانب المهم في مخططاتها ، غیر الجانب االقتصادي الجید ، غیر أنها الزالت 

اإلهمال من مردودات سلبیة سواء كانت على صعید المناخ أو الجانب  مكترثة لما یسببه ذلك
طاتها ألغراض الحدائق في مخط المعدة المساحات النفسي واالجتماعي ، كما تحولت بعض

  .إلى استعماالت سكنیة وتجاریة
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حیث  , العربیة المدن في الخضراء الرقعةإن للعوامل للجغرافیة دورًا مهما في زیادة    
تتلقى حوالي , یتصف الوطن العربي عامة بوقوع معظم مساحاته في بیئات جافة وشبه جافة 

من مساحته هطوًال یتراوح % 16وحوالي ملم 100من مساحته هطوًال سنویًا یقل عن % 66.5
ملم ،  300من مساحته هطوًال سنویًا یزید عن % 17.5، بینما تتلقى ملم 300 -100 بین

طول بالتباین السنوي الواضح في كمیة األمطار خاصة في المناطق التي ویتمیز هذا اله
وسوء التوزیع في الهطول وتباین الكمیة في الموسم , یكون معدل األمطار السنوي منخفضاً 

اختیار األنواع النباتیة المناسبة لتحمل الظروف المناخیة السائدة في  لذا البد من .)1(الواحد
ومدى توفر میاه الري وخدمات الصیانة الزراعیة التي یحتاجها المنطقة ونوعیة التربة 

  )1(. النبات

تحتاج المدینة سنویًا إلى أالف  اإلمكانات المتاحة المحاذیة للتصمیم األساسي للمدینة     
على المخطط أن  لذا ,الكبرى المدن وخاصةالهكتارات من األراضي لنموها 

ویكون ذلك , سنة  50التي تحتاجها المدینة لفترة زمنیة قادمة ال تقل عن  المساحات یضمن
تي حیث یتم تحدید المناطق ال, من خالل إعداد مخططات هیكلیة للمدینة وما یحیط بها 

من خالل عدم السماح للبناء بما یخالف , ویمنع استغاللها باستعماالت ثابتة , تتوسع علیها
)    2(.التصامیم المعدة في المدینة

25

  

  

  

  

  

  

  

                                                        
1- D.Butler, Gearge, “Introduction to community Recreation,” Mc Grow –Hill Book 
Company, 5ed,1988, p.35 . 

عبد الرحمن محمود الحیارى ، التركیب الوظیفي لمدینة السلط ، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، كلیة الدراسات  - 2
  .8، ص  1996العلیا في الجامعة األردنیة ، 
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أن تكون :إن اختیار األرض لتوسع المدینة یجب أن تتوفر فیها عدة مواصفات منها    
ومكملة له وقریبة من مركز , المنطقة العمرانیة الجدیدة متجانسة مع الهیكل العمراني القائم 

المدینة ومراكز العمل على أال توجد معوقات تعرقل تنفیذ المخطط المعد لتلك المنطقة مثل 
الطبوغرافي أو ارتفاع مناسیب المیاه الجوفیة ، وأال تكون المنطقة معرضة تباین الوضع 

للتلوث الطبیعي أو الصناعي أو المخاطر الطبیعیة كالفیضانات واألعاصیر، وأن تكون 
 )1(.قریبة من مصادر خدمات البنیة التحتیة من ماء وكهرباء وصرف صحي ونقل

ین المناطق المرشحة لتوسع المدینة ومن كما یستطیع المخطط المسئول من عمل مفاضلة ب
خالل تطبیق بعض األسالیب الكمیة والبرامج الحاسوبیة لتقییم بدائل نمو المدینة والتي من 

حیث یمكن تطبیق نموذج التجاذب , خاللها یمكن تحدید أفضل المناطق بشكل متسلسل 
لمعلومات الجغرافیة كما یمكن استخدام برامج نظم ا, المكاني ونموذج هانس لهذا الغرض 
دارة   .على نطاق واسع المدن التي تستخدم في مجال تخطیط وإ

إن استغالل اإلمكانات المتاحة على مسافة من المدینة یستخدم عندما یراد إیقاف نمو  -
ویصعب معها توفیر الخدمات لجمیع السكان بصورة المدینة بحیث تصبح مترامیة األطراف 

أو في بعض األحیان ال یسمح موقع المدینة بالتوسع في معظم االتجاهات لذا ,متساویة
وربما أرض غیر خالیة ویتم تخطیطها بل قد , یضطر المخطط إلى البحث عن محور للنمو

فادة منها في استیعاب تكون مدن صغیرة قائمة فیتم إعداد مخططات جدیدة لها لغرض االست
  .الزیادة السكانیة في المدینة الكبیرة

وقد تكون األرض خالیة فیتم وضع مخططات جدیدة تتضمن أحدث األسالیب والتقنیات وفق 
فتكون متمیزة في تخطیطها وتصمیمها وفنها المعماري اعتمادًا ,نظریات التخطیط  أحدث

  )2(.ي تخطیط المدنعلى االعتبارات األساسیة التي یجب مراعاتها ف
26

  

  

  

  
  

                                                        
جغرافیة العمران ، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، كلیة  أحمد العلي المصطفى الطوالبة ، مدینة أربد ، دراسة فيمحد  - 1

 .210ص ، 1982جامعة اإلسكندریة ، ،  اآلداب
  11، ص 1982خالص حسني ألشعب، المدینة العربیة، معهد البحوث والدراسات العربیة، بغداد،  - 2
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 دور القائمین على التخطیط العمراني:   

إن استخدام النباتات یحتم على المخططین العمرانیین ربطه بتصمیم المدینة أو القریة   
لتعطي توازنًا واستمرارًا ال یمكن بلوغه إال في وجود األشجار ، فمن المفترض أن تستأثر 
األشجار باالعتبار األول من تصمیم ورسم المرافق ألنها تأخذ وقتًا طویًال حتى تصل مرحلة 

   ذ الشكل النهائي الذي یبرز جمال التخطیط العمرانيالنضج وتأخ

المهام األساسیة للمخطط العمراني األخذ في االعتبار توزیع الحدائق بطریقة تأخذ في ومن   
االعتبار المستویات المختلفة لمتطلبات السكان من حدائق على مستوى المجموعات السكنیة  

 الطراز تصمیمها ي تكون أكبر مساحة ویغلب علىإلى حدائق المدینة إلى الحدائق العامة الت
 .   .الطبیعي باإلضافة لتلبیتها لرغبات السكان الترفیهیة والترویحیة والریاضیة

تقام على جزیرة كذلك یقع ضمن مهام المخطط العمراني االهتمام بحدائق الشوارع التي      
حیث من المفترض مراعاة زراعة األنواع القابلة للقص والتي ال یسبب , الطریق أو جوانبه 

نمو جذورها ضررًا لتعبید الشارع ، باإلضافة لذلك ، فمن المستحسن استخدام الشجیرات 
 وراقواألشجار المزهرة طول العام والتي لها رائحة جذابة وتفادي زراعة األشجار متساقطة األ

یرتبط بحدائق الشوارع حدائق المیادین والتي تنشأ عند تقاطع الشوارع الكبیرة بهدف تنظیم  
ضافة لمسة جمالیة على المدینة ، ویتمیز هذا النوع من الحدائق بأنها  حركة المرور وإ
مكشوفة ، وعلیه یجب األخذ في االعتبار عند تصمیم هذا النوع من الحدائق أن تكون ذات 

  )1(تتناسب مع المیدان المقامة علیه باإلضافة لمراعاة البساطة في تصمیمهامساحة 
27 

                                                        
1- 14-A.E.Smiales, the Geography of Towns, Hutchinson, London, 1964. p.135.  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



)إعادة تھیئة ساحة  الوئام( الفصل الرابع         تصمیم فضاء ترفیھي بمدینة مستغانم   
 

  تعریف مدینة مستغانم: أوال 
  :مستغانم

ة تطّل على    ة ساحلیّ بلغ  .والیة مستغانم وعاصمة البحر األبیض المتوسط مدینة جزائریّ
تزخر  .أرزیو على خلیج الجزائر وھي مرفأ في. ألف نسمة 140عدد سكانھا أكثر من 

  .بمیناء صیدالمدینة 
في نظر أغلب  بجایة قائم على الحمضیات والفواكة، وتعد المدینة التوأم لمدینة اقتصادها 

 .المؤرخین والجغرافیین
 :مستغانم  تاریخ

الخبر عن انتزاء الزعیم ابن  " تحت عنوان ابن خلدون تاریخ ذكرت مستغانم في كتاب   
كان یغمراسن بن زیان كثیرًا ما یستعمل قرابته في : "....حیث قال "مكن ببلد مستغانم

لعماالت وكان قد استوحش من یحیى بن مكن وابنه الزعیم وغربهما الممالك ویولیهم على ا
إلى األندلس فأجازا من هنالك إلى یعقوب بن عبد الحق سنة ثمانین ولقیاه بطنجة بالمملكة 

وزحف یعقوب بن عبد الحق السلطان المغربي الذي كان  . المغربیة في إحدى حركات جهاده
وهما في جملته  تلمسان ىزائر تحت الحكم المغربي إلكانت الج أیامیحكم المغرب و الجزائر 

فأدركتهما النعرة عنى قومهما وآثرا مفارقة السلطان إلیهم فأذن لهما في االنطالق ولحقا 
الواقعة علیه بخرزوزة سنة ثمانین كما قدمناه وزحف بعدها حتى إذا كانت  . بیغمراسن بن زیان

على  استعمل تلمسان إلىإلى بالد مغراوة وتجافى له ثابت بن مندیل عن ملیانة وانكفأ راجعًا 
انتقض علیه ودعا إلى  تلمسان إلىفلما وصل  . حیى بن مكنالزعیم بن ی مستغانم ثغر

الخالف وماأل عدوه من مغراوة على المظاهرة علیه فصمد إلیه یغمراسن وأحجره بها حتى الذ 
و هذا ما یدّل على عراقة بلد مستغانم، كما ....."  له وأجازه منه بالسلم على اإلجازة فعقد

فهي موریستاقا ثم مشتى غانم ثم مسك الغنائم ثم مستغانم كلها . أشار إلیها ابن خلدون
  .أسماء عرفتها عبر التاریخ 

عبر التاریخ  وقد افرد القاضي عبد اهللا حشالف بابا خاصا لتاریخ مدینة مستغانم واشرافها    
من خالل كتابه المتداول سلسلة األصول في شجرة أبناء الرسول ذكر فیه قدم المدینة 

مكانیة وجودها قبل اإلسالم و تطرق المؤرخین لها    . وإ
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أو  بأرضهاكما تشتهر مستغانم بجمع من الصلحاء و العلماء الذین ولدوا بها أو عاشوا 
وقد ذكر بعضهم العالم العابد سي بن حواء التوجیني المستغانمي الذي  ألضرحتهمكانت مقرا 

دفن بمستغانم وسمیت علیه المقبرة التي بها مدفنه وكان ذلك في قصیدة سماها سبیكة 
  .العقیان رد فیها عمن یزعمون بجهل سكانها وفسقهم 

یترك جله  الیدرك كله  نستطیع حصره ولكن ماال والحدیث عن األولیاء الصالحین ال   
الزروالي تلمیذ سیدي أحمد بن یوسف الراشدي ثم الملیاني و الشیخ بلقاسم   فمنهم ابن شاعة

 األكحلوهو دفین بلدة مزغران والشاعر  الطائفیینبوعسریة المدعو بن صابر كما في كعبة 
وسیدي  األسبانبن خلوف شاعر الحضرة النبویة المغراوي و المؤرخ لمعركة مزغران ضد 

كسیدي یوسف بن ذهیبة و سیدي الشارف وسیدي  وأبناؤهد اهللا بن خطاب دفین المطمر عب
العجال و سیدي العربي بلطرش وسیدي عدة الحاج بالسوافلیة وسیدي یوسف دفین المطمر 

جد السمارة  أمحمدو ابنه سیدي  أعفیفوسیدي الشریف جد شرفاء عین بودینار وسیدي 
  .بالصفصاف و القائمة طویلة  ابیحأمصالراشدي وسیدي  أسعیدوسیدي 

:الدیموغرافیة  
ان بلدیة مستغانم یقدر بـ ، فإن عدد سك2008حسب اإلحصاء العام للسكان لسنة  :لتطورا

 ..نسمة 145،69

 :الجغرافي لمستغانم الموقع  -

 ²كلم 2269في الشمال الغربي من الجزائر وتغطي مساحة قدرھا  تقع والیـة مستغانم    

من جھة الجنوب فتحدھا كال من  أما غلیزان، و  الشلف : یحدھا من الشرق كال من والیتي

ومعسكر، ومن الغرب والیتي معسكر ووھران،فیما یخص الجھة  غلیزان والیتي

 .المتوسط األبیضالبحر  الشمالیة

  .تتمتع بھا الوالیـة السیاحیة الھائلة التي
 .كلم 120ساحل بحري بطول  -
 .و عدد كبیر من الشواطئ في حالة طبیعة رائعة هیئمشاطئ   -
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الوالیة خاصة على القطاع الفالحي و الذي یتمیز بإمكانات هائلة  اقتصادیعتمد  :الفالحة
  .للوالیة االقتصادیةة ییمكن أن تلعب دورا هاما في التنمالتي 
هكتار  131.179هكتار منها  143689حیث تقدر مساحة األراضي الفالحیة بحوالي     

  .صالحة للزراعة
من  14,21هكتار أي نسبة  32256,31تقدر مساحة الغابات بالوالیة حوالي  :الغابات

 .المساحة اإلجمالیة
 

بثروة سمكیة هائلة إال أن اإلنتاج السنوي و المقدر بـ  یزخر الساحل المستغانمي :الصید
الجید لهذه الثروة و هذا راجع لنقص اإلمكانات  االستغاللطن سنویا یوضح لنا عدم  3000

و تقوم الدولة ببناء میناء جدید . المادیة الخاصة بالصید و كذلك الهیاكل القاعدیة للصید 
  .به حالیالتنشیط هذا القطاع لكن األشغال متوقفة 

 

  :مطار مستغانم
 

  م 45* م  1300: مدرج رئیسي -
 م 30* م 700: مدرج ثانوي -

  طن 1.800.000طاقة استیعابه  :میناء مستغانم
 متر خطي 302, 4:الصید   -متر خطي 1.373,5: االقتصادیة

  

  :الثقافة و السیاحة في الوالیة -
ھامة منھا میناء مستغانم و  اقتصادیةتحتوي الوالیة على ھیاكل قاعدیة  :الھیاكل القاعدیة

 كلم و التي یمكن أن تلعب دورا ھاما في التنمیة 1617شبكة طرقات حدیثة حوالي 
  )معسكر، غلیزان و تیارت(على مستوى الجھة خاصة والیات  االقتصادیة

 

 %74.35سنة  35یمثل الشباب األقل من  :الشباب و الریاضة
الریاضیة تستقبل مجمل النشاطات الشبانیة ولشبیبة ال تكفي للكن الھیاكل القاعدیة الخاصة با 

 رغم توفر ملعب لكرة القدم و مركز ثقافي لكل بلدیة
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الھیاكل  - 6736213006دار الشباب - لمراكز ثقافیةلة مراكز العط بلدیة  المالعبفضاءات 
  .القاعدیة

 ألطفالنشطات كثیرة ریاضیة وفنیة ثقافیة العب  وبه بصالمندرتسلیة العلمیة الكائن  زركم
كثیر من عائالت لتقضي وقت ممتع  إلیه یأتي األسبوع أخروبه نادي صحى للشباب وفي 

 .فیه
  مسرح ھواء الطلق 01- قاعات السینما مغلقة 6  -مراكز ثقافیة31((   :الھیاكلمن   العدد

  )).مكتبات والئیة جامعیة غیر مستغلة 01

 :ساحة الوئام بمستغانم تعریف  
  "م قام فخامة  2004فبرایر سنة  10هــ الموافق ل  1424ذو الحجة عام  18في یوم  "

  "رئیس الجمهوریة بتدشین ساحة الوئام  ببلدیة مستغانم  "رئیس عبد العزیز بوتفلیقة
  : الموقع  -
تقع ساحة الوئام على الساحل الغربي لمدینة مستغانم ، یحدها من الجهة الشمالیة مسرح     

و الجهة الجنوبیة نهج والد عیسى بلقاسم و من الجهة  400جیاللي  بن عبد الحلیم و حي 
  .الشرقیة مقر الوالیة و من الجهة الغربیة طریق المیناء و فندق النخیل 

  .متر مربع  7500حوالي تبلغ مساحة الوئام : المساحة 
 : مرحلة التنفیذ  -

  : ینقسم هذا الفضاء الترفیهي إلى أربعة أنشطة مختلفة 
 .نشاط ریاضي  -1
 .نشاط العاب أطفال  -2
 .نشاط صحي  -3
 .نشاط و ترویح صحي  -4
 .لعب أطفال ) سنوات  10-3(أطفال صغار بین سن :* فئات المستخدمین  -
 ممارسات ریاضة استراحة ) فما فوق  15( من  شباب -
 موظفو المشروع  -
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  حجم المشروع : 
  .أحیاءو كل ما جاورها من ) ساحة الوئام (یخدم المشروع 

  االعتبارات التصمیمیة :  
 .قیمة للمنطقة العامة  إطاللةإعطاء المكان و جبات ذات  -
 .و الشرب  األكلإیجاد جو مالئم و دیكور ممیز لالماكن  -
 . مراعات السهولة في خدمة الطعام و الشراب -
  إعتبارات عامة : 
 تساهم في تحقیق وسائل الراحة و الترفیه و التسلیة للزوار  تصمیمهإیجاد وحدات  -
للمشروع من حیث تكلفة اإلنشاءات  االقتصاديبالعامل  الرتباطهنظام اإلنشاء دقیق  -

 .للفضاء و موارد البناء و األثاث و الخدمات التقنیة 
  طبیعة الذات اإلنسانیة : 
 :  بالبیئةالعوامل التي تتاثر نوعا ما  -
 :تكوین الصدقات -1
  . تعتمد على اشتراك المصالح و على الخلفیة الثقافیة المشتركة -
 : عضویة المجتمع -2
و سهولة إستعاب القاعدة العامة  تصالصغیرة و فیها دقة اال( الجماعات  هو تكوین -

  ) .للسلوك المعتدل 
 : الفراغ الشخصي -3
 : هو وجود بعض أنواع المسافات  -
  ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  .و تسمى بالفقاعة ) سم 1.20سم إلى  46(المسافة الشخصیة  ـــ
  و تسمى الطبیعة ) سم  3.75إلى  سم1.20( و الرسمیة       االجتماعیةالمسافة

 .في المحادثات 
          و هي تسمى بالعزلة ) سم 7.60سم إلى  3.75(المسافة العامة. 
          مثل وضع تحدید الملكیة المؤقتة مثل طاوالت األكل ( االعتبارات البیئیة ( 
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  صور توضیحیة بساحة الوئام:  
  
  

  
  3:  شكل رقم

  لساحة الوئام الغربیة  الواجهة 
  

  
  
  
  
  
  
  
  

   02: رقم  شكل
  -GM – googel mapsنظرة علویة  بالقمر الصناعي 
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  3 :شكل رقم 
  لساحة الوئام الشرقیة الواجهة 

 
  

 

  
  
  
  
  
  
  

  
   04: شكل رقم 

  تبین الضاریس  -GM – googel mapsنظرة علویة  بالقمر الصناعي 
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   05: شكل رقم 

  ساحة الوئام مدخل
  

  
   06: شكل رقم 

  الواجهة الشمالیة لساحة الوئام
  
 
 
  
  



)إعادة تھیئة ساحة  الوئام( الفصل الرابع         تصمیم فضاء ترفیھي بمدینة مستغانم   
 

 
96 

 

  : الخطوات التطبیقیة  -
  صور توضیحیة تبین مراحل انجاز مجسم المشروع 
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  الخاتمــــــة

 

 

  

  

  

  

   



 خاتمــــــــــة
 

 

 

 
 

خاتمــــــــــــة        

نسان مكون من مكونات النظام توصلنا إلى نتیجة  مفادها أن اإل من خالل هذا البحث     
البیئة ، ذلك أنه  البیئي و المجال الحیوي ، فهو یحتمل مكانة خاصة و متمیزة في عالقة مع

أكثر األحیاء تأثیرا في البیئة ، و في مذكرتي ركزت على دور المصمم في معالجة المشاكل 
  .تصمیم فضاءات الترفیه و ما الحلول و السبل المعتمدة للتصمیم الجید لها 

فالمصمم یحمل على عاتقه نجاح تصمیمه و توافقه مع حاجة المجتمع النفسیة و   
لثقافیة و اإلقتصادیة و الفیزیائیة باعتماد عدید من العناصر یصل من  االجتماعیة و ا

خاللها المصمم إلى تحقیق التوافق البیئي المطلوب ،فهناك اساسیات كالنمط و المساحة و 
حجم الفراغ التي تحقق بعد تركیبها بشكل متناسق الراحة التي التي یشعر بها الفرد ، داخل 

  .لیه اإلنسان ااتنفیس عن نفسه الفضاء الترفیهي ، فیلجا إ

فقد وجب علینا مهتمین أو مختصین في هذا المجال إعطاءه حق قدره و اإلنتباه إلى أدق 
التفاصیل  أثناء إنشاء فضاءات الترفیه في بالدنا و إعادة تجدید القدیم منها ، من اجل  

القادمة في فضاء ترفیهي ووسط بیئي متكامل متوازن و دائم و مراعات حق االجیال 
  .إستغالل تلك الفضاءات 



 

 
 

 

  
 

 قائمة املراجع و املصادر
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