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  وتحقيق االستدامة الهوية العمرانية حضرية من أجل بناءال ادراك المكان داخل البيئة
 "دراسة حالة مدينة الخمس، ليبيا"

 

 2 د/ فوزي محمد عقيل  ،1د/ عبدهللا مفتاح بن محمود 

 الخمس، ليبيا قسم الهندسة المعمارية والتخطيط العمراني ،كلية الهندسة ، 1

 المعمارية والتخطيط العمراني ،كلية الهندسة ، الخمس، ليبياقسم الهندسة  2
 2fawzi6664@gmail.com,   1a_benmahmod@yahoo.com 

  الملخص:

 تكوين صورة لمكان، وهوتعريف هوية اادراك المكان أو والتي تعرف بعملية  الحضريةيتناول البحث دراسة وتقييم العالقة بين االنسان والبيئة 

ستدامة، عمرانية المبيئة الذهنية واضحة لدى السكان عن البيئة العمرانية التي يعيشون بها، مما يساهم في بناء الهوية العمرانية احدى ركائز ال

هوية فهوم واضح للمالمكانية، نتيجة غياب النسيج العمراني للمدينة الليبية، وضعف جودة البيئة في اختالل وجود وتتمثل مشكلة البحث في 

في ريخي والثقاري التاالعمرانية ومحددات بنائها، والتي تعتمد على الخصائص المكانية الطبيعية والبيئية والجغرافية، وتعكس الموروث الحضا

ان ادراك المك ناء متغيربتحديد مؤشرات وعوامل ويهدف البحث الى ، القيم االجتماعية للمجتمع المحليواالجتماعي والبيئي والعادات والتقاليد و

سة تطبيقية درااجراء  ذلك عن طريقتم على بناء المتغير، و هذه المؤشرات تأثيروقياس احد مكونات الهوية العمرانية، داخل البيئة العمرانية 

لبيانات، لمعلومات واي جمع ابيانات المفتوحة والمغلقة فواستطالع اراء عينة من سكان ثالثة احياء سكنية بمدينة الخمس في ليبيا، واستخدام االست

ركائز بناء الهوية  وخلص البحث الى ان ادراك المكان الذي يعتبر من اهم (،SEM) وتحليل هذه البيانات باستخدام نمذجة المعادلة البنائية

وصيات وضع الت وتم العالقة بين االنسان والبيئة الحضرية، تأكيدالعمرانية يمكن بنائه عمرانيا بواسطة عدة عوامل ومؤشرات تتمثل في 

 وتعزيزانية ية العمربناء النسيج الحضري للمدينة وبناء الهو يتم من خاللهاوالمقترحات التي تساهم في وضع استراتيجية عمرانية ومعمارية 

 السلوك المستدام لدى افراد المجتمع، وتحقيق التنمية الحضرية المستدامة.

 ان.المكان، البيئة الحضرية، التنمية العمرانية المستدامة، عمارة المك إدراكالهوية العمرانية،  مات المفتاحية:الكل

 
 
 

 .ةــدمـمق. ال1

ت يعتمدددد بنددداء الهويدددة العمرانيدددة داخدددل المددددن والتجمعدددا

الحضدددرية علدددى بنددداء الهويدددة الشخصدددية القويدددة للفدددرد 

داخددددل المجتمددددع، وبندددداء الهويددددة االجتماعيددددة والهويددددة 

الثقافيدددددة وهويدددددة المكدددددان، وخلدددددق الشدددددعور باالنتمددددداء 

للمكددددان وللبيئددددة الحضددددرية، ويددددتم ذلددددك عددددن طريددددق 

ة تسدددداهم فدددددي وضددددع اسدددددتراتيجية عمرانيددددة ومعماريددددد

تقويدددددددة العالقدددددددة بدددددددين االنسدددددددان والبيئدددددددة العمرانيدددددددة 

المحيطددددة، وتسدددداعد السددددكان فددددي فهددددم البيئددددة المبنيددددة 

وتكدددوين صدددورة ذهنيدددة واضدددحة عدددن البيئدددة الحضدددرية 

للحدددي السدددكني وللمديندددة بشدددكل عدددام، والتدددي تتمثدددل فدددي 

المكددددددان او تعريددددددف هويددددددة وتصددددددور  إدراكمفهددددددوم 

 .[1] المكان

وتتمثددددددل اهميددددددة البحددددددث فددددددي ابددددددراز دور العمددددددارة 

والتخطددددديط العمراندددددي فدددددي بنددددداء النسددددديج الحضدددددري 

الددددذي يرتكددددز والقددددوي للمدددددن  والتجمعددددات الحضددددرية 

علددددى بندددداء الهويددددة العمرانيددددة، وتحقيددددق فددددي االسدددداس 

عمددارة المكددان عددن طريددق تقويددة العالقددة بددين االنسددان 

بددددين  والبيئددددة العمرانيددددة مددددن خددددالل التكامددددل والتفاعددددل

، وادراك لحضدددددريةاالنسدددددان والمكدددددان داخدددددل البيئدددددة ا

االنسدددددان للمكدددددان او تعريدددددف وفهدددددم االنسدددددان لهويدددددة 

المكددددددان الددددددذي يعدددددديل بداخلدددددده )البيئددددددة العمرانيددددددة(، 

وتكددددوين صددددورة ذهنيددددة واضددددحة لدددددى السددددكان عددددن 

بددده وعدددن المديندددة بشدددكل  ونالحدددي السدددكني الدددذي يعيشددد

ء للمكدددان فدددي خلدددق الشدددعور باالنتمدددا همعدددام ، ممدددا يسدددا

 .واالرتباط به

مؤشددددرات بندددداء عوامدددل وويهددددف البحددددث الدددى تحديددددد 

وتكددددوين متغيددددر ادراك المكددددان، ومنهددددا مدددددى معرفددددة 

السددددكان لالسددددم الصددددحيح للحددددي السددددكني، وتصددددورهم 

سدددواء اكاندددت الدددذي يسدددكنونه للحددددود الخارجيدددة للحدددي 

هم المعدددددالم أحددددددود طبيعيدددددة او بنائيدددددة، ومعدددددرفتهم بددددد

يددددددة المميددددددزة للحددددددي، ومعددددددرفتهم العمرانيددددددة والمعمار

الحددددي بددددالحي السددددكني،  مددددن خددددار الغربدددداء  بإعجدددداب

mailto:,%20%20fawzi6664@gmail.com
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واختبدددار وتقيددديم العالقدددة بدددين هدددذه المؤشدددرات ومتغيدددر 

هدددذه العوامدددل  تدددأثيرادراك المكدددان عدددن طريدددق قيددداس 

علدددى بنددداء متغيدددر ادراك المكدددان، ويقدددوم علدددى فرضدددية 

ان بنددددداء الهويدددددة العمرانيدددددة يكدددددون مدددددن خدددددالل ادراك 

التدددددي يعيشدددددون بدددددداخلها،  الحضدددددريةالسدددددكان للبيئدددددة 

، وذلددددك عددددن طريددددق بهدددداوتأكيددددد االنتمدددداء واالرتبدددداط 

فهدددددددم وتعريدددددددف السدددددددكان لهويدددددددة المكدددددددان، وتدددددددأثير 

االجتماعيدددددددددددة االحددددددددددداث واالنشدددددددددددطة االنسددددددددددانية و

والعالقددددات مددددع اخخددددرين داخددددل الفراغددددات واالمدددداكن 

العامدددة فدددي تكدددوين صدددورة ذهنيدددة واضدددحة عدددن بيئدددتهم 

الحضددددرية، والتددددي تتمثددددل فددددي عوامددددل ادراك المكددددان 

 وتعريف الهوية المكانية.

اجدددراء تدددم اختبدددار وتقيددديم هدددذه العالقدددة مدددن خدددالل قدددد و

دراسددددة تطبيقيددددة داخددددل ثالثددددة احيدددداء سددددكنية بمدينددددة 

 يعتبددددرحددددي البلديددددة الددددذي  يالخمددددس فددددي ليبيددددا، وهدددد

 لبدددددة وهددددو وحددددي، للمدينددددةالمركددددز التدددداريخي القددددديم 

بدددالقرب مدددن مديندددة لبددددة فدددي الجدددزء الشدددرقي يقدددع  حدددي

مدددددن أحددددددث الدددددذي يعتبدددددر األثريدددددة، وحدددددى الرياضدددددة 

األحيدددداء السددددكنية بالمدينددددة، ويقددددع فددددي الجددددزء الغربددددي 

  .للمدينة في اتجاه التطوير المستقبلي

 . منهجية البحث:2

اعتمدددددددت منهجيدددددددة الدراسددددددة علدددددددى اتبدددددداع المدددددددنهج 

 تدددأثيرالتحليلدددي الوصدددفي المقدددارن، عدددن طريدددق قيددداس 

المؤشددددرات علددددى بندددداء وتكددددوين عدددددد مددددن العوامددددل و

 يمتغيدددر ادراك المكدددان كمتغيدددر خدددارجي مسدددتقل والدددذ

المسدددداهمة فدددي بندددداء الهويددددة  العوامددددليعتبدددر مددددن اهدددم 

تدددددم قدددددد ، ووتحقيدددددق االسدددددتدامة الحضدددددرية العمرانيدددددة

تحديددددد هددددذه المؤشددددرات علددددى هيئددددة اسددددتبيان يحتددددوي 

علددددى مجموعددددة مددددن االسددددئلة المفتوحددددة والمغلقددددة يددددتم 

جمددددع البيانددددات واالجابددددات المتعلقددددة بهددددا عددددن طريددددق 

اسدددتطالع اراء عيندددة مدددن افدددراد المجتمدددع داخدددل احيددداء 

مدينددددة الخمددددس، واجددددراء االختبددددارات الالزمددددة علددددى 

رضددددددددديات المقترحدددددددددة وتحليدددددددددل هدددددددددذه البياندددددددددات الف

والمعلومددددددات باسددددددتخدام نمذجددددددة المعادلددددددة الهيكليددددددة 

(SEM وقيدددددددداس معددددددددامالت تحميددددددددل المؤشددددددددرات )

المكونددددددة لمتغيددددددر ادراك المكددددددان، ومددددددن تددددددم وضددددددع 

المقترحددددات والتوصدددديات التددددي تسدددداهم فددددي الوصددددول 

تعزيددددز العالقددددة بددددين االنسددددان والبيئددددة العمرانيددددة الددددى 

العمرانيدددددة، ممدددددا يسددددداعد فدددددي وضدددددع  ةالهويددددد وبنددددداء

السياسدددددددددات التخطيطيدددددددددة والتصدددددددددميمية المسدددددددددتقبلية 

 للمدينة، وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة.

 تحديد عينة الدراسة:. 1.2

مجتمدددع الدراسدددة االصدددلي هدددو افدددراد مدددن سدددكان مديندددة 

الخمددددس فددددي ليبيدددددا، والددددذي يعتبدددددر مجتمددددع متجدددددانس 

 عيندددة الدراسدددة مدددنبشدددكل عدددام، لدددذلك فقدددد تدددم اختيدددار 

تكدددددون مختلفدددددة  ةبالمدينددددد سددددكنيةأحيددددداء  ةثالثددددد داخددددل

ومتبايندددددددددة مدددددددددن حيددددددددددث الخصدددددددددائص العمرانيددددددددددة 

واالجتماعيددددددة، وتحديددددددد عينددددددة الدراسددددددة العشددددددوائية 

بعدددددد % مددددن سددددكان هددددذه االحيدددداء، 5 -3بنسددددبة مددددن 

( شدددخص فدددول سدددن العشدددرين مدددنهم عددددد 349)كلدددي 

وذلددددددك مددددددن  اندددددداث،( 105وعدددددددد ) ذكددددددور،( 244)

لددددددف المهددددددن والويددددددائف والمسددددددتويات العلميددددددة، مخت

 : واالحياء السكنية هي

يقدددددع فدددددي وهدددددو الحددددي الدددددذي  البلديييييية: حيييي  .1.1.2

يمثددددل مركددددز مدينددددة الخمددددس، ونددددواة مركددددز المدينددددة و

تأسيسددددددددها، ويحددددددددوي المركددددددددز التدددددددداريخي للمدينددددددددة 

االداريددددة  المبددددانيالقديمددددة االثريددددة وأغلددددب  والمبدددداني

 ( عينة.94والخدمية لمدينة الخمس، بعدد )

الجددددددزء  فدددددييقدددددع  حددددددي وهدددددو لبيييييد : حييييي  .2.1.2

الكبدددددرى للمديندددددة بدددددالقرب مدددددن مديندددددة لبددددددة  الشدددددرقي

تدددم أنشددداءها  التدددياألثريدددة، وهدددو مدددن األحيددداء السدددكنية 

بدايددددة التطددددوير العمرانددددي الحددددديث للمدينددددة بعدددددد  فددددي

 ( عينة.105)

مدددددن أحددددددث األحيددددداء  وهدددددو الرياضييييية: حيييي  .3.1.2

السددددكنية بالمدينددددة، ويقددددع فددددي الجددددزء الغربددددي للمدينددددة 
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( 150فددددي اتجدددداه التطددددوير المسددددتقبلي للمدينددددة بعدددددد )

 عينة.

المسيييييييييتخدمة حييييييييي  جمييييييييي  وتحليييييييييي   األدوات .2.2

 البيانات: 

ئدددة تدددم جمدددع البياندددات المتعلقدددة بالسدددكان وعالقدددتهم بالبي

العمرانيدددددة، عدددددن طريدددددق الدراسدددددة الميدانيدددددة وتددددددوين 

المالحيدددددات  وعمدددددل االسدددددتبيانات الالزمدددددة بنوعيهدددددا 

المغلقددددددة والمفتوحدددددددة وأخددددددذ الصدددددددور الفوتوغرافيدددددددة 

 االسدددددتبيان اسدددددتخدامودراسدددددة المخططدددددات، وقدددددد تدددددم 

هويدددددددة  العدددددددام النمدددددددوذجي لمتغيدددددددر ادراك وتعريدددددددف

المكددددددان، والددددددذي يحتددددددوى علددددددى األسددددددئلة المفتوحددددددة 

والمغلقددددة، والمتكونددددة مددددن خمسددددة بنددددود علددددى هيئددددة 

أسدددددئلة داخدددددل االسدددددتبيان، تمثدددددل المؤشدددددرات المكوندددددة 

 الدددى االسدددئلة الخاصدددة بالمعلومدددات باإلضدددافةللمتغيدددر، 

الشخصددددية لكددددل فددددرد مددددن افددددرا العينددددة والتددددي تشددددمل 

يمددددي والمهنددددة تحديددددد الجددددنس والعمددددر والمسددددتوى التعل

 ومدة االقامة بالحي.

ن تدددم تحليدددل البياندددات واختبدددار وتقيددديم العالقدددة بددديقدددد و

المكددددان، مدددن خدددالل قيدددداس  ادراكالمؤشدددرات ومتغيدددر 

علددددى  تأثيرهددددامعددددامالت تحميددددل المؤشددددرات وتحديددددد 

بنددددداء المتغيدددددر، باسدددددتخدام نمذجدددددة المعادلدددددة الهيكليدددددة 

(SEM والتدددي تعندددي انتدددا  نمددداذ  هيكليدددة تسدددتخدم ،)

لتحليددددل العالقددددة المفترضددددة بددددين المؤشددددرات والمتغيددددر 

 ) التحليدددل العددداملي التوكيددددي(، وتحديدددد مددددى التناسدددق

واالرتبددددددداط بينهدددددددا ) النمدددددددوذ  الهيكلدددددددي( بواسدددددددطة 

، (LISREL)البرندددددددددددددامج االحصدددددددددددددائي ليدددددددددددددزرال 

Linear Structural Relations  وهددددددو

متطددددددور يسددددددتخدم فددددددي نمذجددددددة  برنددددددامج احصددددددائي

( للمتغيدددددددرات اليدددددددداهرة SEMالمعادلدددددددة الهيكليدددددددة )

 والكامنة.

 كيفية واسلوب التحلي  والمقارنة: .3.2

اختبدددددار النمدددددوذ  او معرفدددددة قيمدددددة التناسدددددق  . 1.3.2

الدددددددداخلي وتناسدددددددب النمدددددددوذ  لتقيددددددديم العالقدددددددة بدددددددين 

 الدددددداخليالمتغيدددددرات عدددددن طريدددددق مقددددداييس التناسدددددق 

(  BBNNFI ،BBNFI ،CFIللنمددددددددوذ  الهيكلددددددددي ) 

حيددددث انهدددددا كلمددددا كاندددددت قيمتهدددددا قريبددددة مدددددن الواحدددددد 

للنمدددددددوذ  جيدددددددد  الدددددددداخليالصدددددددحيح فدددددددان التناسدددددددق 

 ومناسب الختبار وتقييم العالقة بين المتغيرات.

معرفدددددة قيمدددددة تدددددأثير المؤشدددددرات علدددددى بنددددداء  .2.3.2

وتكدددددوين المتغيدددددر المسدددددتقل، وذلدددددك مدددددن واقدددددع اراء 

عدددددن  تدددددأثيراالعيندددددة وتحديدددددد المؤشدددددر االقدددددوى افددددراد 

طريددددددق معرفددددددة قيمددددددة معامددددددل تحميددددددل المؤشددددددرات 

 ( على بناء المتغير. λ)المبدا 

معرفدددددددة قيمدددددددة اتسدددددددال االجابدددددددات واتفدددددددال . 3.3.2

العيندددددة( علدددددى مؤشدددددرات تحديدددددد  )افدددددرادالمسدددددتجيبين 

( CRالمتغيددددر المسددددتقل، والتددددي تعبددددر عنهددددا قيمددددة ) 

، ودرجددددددة تعبيددددددر  0.60ويفضددددددل ان ال تقددددددل عددددددن 

 البياندددات عدددن المتغيدددر وتفسدددير المؤشدددرات علدددى البنددداء 

( ويفضدددددل ان ال تقدددددل VEوالتددددي تعبدددددر عنهدددددا قيمددددة )

 (.0.50عن ) 

دلتدددا( وتسدددمى قيمدددة الخطدددأ  δمعرفدددة قيمدددة ) . 4.3.2

وتدددددل علددددى درجددددة ونسددددبة تكددددوين المؤشددددر للمتغيددددر 

المسددددددتقل، وان القيمدددددددة الباقيددددددة تددددددددل علددددددى وجدددددددود 

مؤشدددددرات اخدددددرى تحددددددد المتغيدددددر المسدددددتقل وبالتدددددالي 

 يمكن تحديد تلك المؤشرات.

  المنطقة الجغراحية للدراسة:. 3

بمديندددة تدددم اجدددراء الدراسدددة داخدددل ثالثدددة احيددداء سدددكنية 

تعتبددددر مددددن المدددددن الليبيددددة فددددي ليبيددددا، والتددددي  الخمددددس

الواقعدددة علدددى سددداحل البحدددر األبدددي  المتوسدددط القديمدددة 

كلددددددم، وقددددددد  120شددددددرل مدينددددددة طددددددرابلس بمسددددددافة 

اسددددتمدت قدددددمها وعراقتهددددا مددددن كونهددددا كانددددت احدددددى 

ضددددواحي مدينددددة لبدددددة الكبددددرى األثريددددة الواقعددددة إلددددى 

 2الشدددرل مدددن مركدددز مديندددة الخمدددس الحديثدددة بحدددوالي 

وقدددد ذكددددرت الوثدددائق التاريخيددددة أن هدددذه المدينددددة ، كلدددم

اشدددددددتهرت مندددددددذ العصدددددددر اإلسدددددددالمي األول بوجدددددددود 

المبددددداني السدددددكنية، والمسددددداجد العتيقدددددة، واألضدددددرحة، 
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والحددددددائق ذات الميدددددداه العذبددددددة، واألشددددددجار المختلفددددددة 

 .[2] األنواع

نشدددددأت مديندددددة الخمدددددس الحديثدددددة خدددددالل العهدددددد وقدددددد  

كمدينددددة تجاريددددة م  1830العثمدددداني الثدددداني منددددذ عددددام 

وقدددد اسدددتوعبت  ،علدددى سددداحل البحدددر االبدددي  المتوسدددط

 تدددأثيرالمديندددة العديدددد مدددن الحضدددارات التدددي كدددان لهدددا 

وذلددددك كبيددددر علددددى عمددددران المدينددددة وثقافددددة سددددكانها، 

خددددالل فتددددرات االحددددتالل المتعاقبددددة عليهددددا ابتددددداء مددددن 

االحدددددددددتالل العثمددددددددداني  الدددددددددىاالحددددددددتالل الرومددددددددداني 

الدددددت العديددددد مددددن المعدددددالم واالحددددتالل االيطددددالي، والز

المعماريددددددة تشددددددهد علددددددى كددددددل حضددددددارة مددددددن هددددددذه 

 .[2]الحضارات 

 واالحياء السكنية التي تم اجراء الدراسة بها هي:

 :بمدينة الخمس ح  البلدية السكن . 1.3

يعتبدددددر حدددددي البلديدددددة 

االحيدددددداء  أقدددددددممددددددن 

بمديندددة الخمدددس وهدددو 

مركددز نشددوء المديندددة 

(، وقدددددددددد 1)شدددددددددكل 

انشدددداء حددددول الميندددداء 

القددددديم خددددالل العهددددد 

العثمددددداني مندددددذ سدددددنة 

م، ويشددددددددددغل  1830

هكتدددددار  77مسددددداحة 

تقريبددددا، ويبلددددع عدددددد 

 33نسددددددمة بكثافددددددة سددددددكنية  2550السددددددكان بددددددالحي 

 .نسمة للهكتار

م العمرانيددددددة التاريخيددددددة ويوجددددددد بددددددالحي اهددددددم المعددددددال

بالمديندددددة القديمدددددة، منهدددددا التدددددي انشدددددأت خدددددالل العهدددددد 

فددددي  أنشددددأالعثمدددداني ومددددن اهمهددددا جددددامع الباشددددا الددددذي 

م، ومبنددددى 1890اواخددددر القددددرن التاسددددع عشددددر سددددنة 

م، ومنهدددا التدددي انشدددأت خدددالل االحدددتالل 1890البلديدددة 

االيطدددالي ومدددن اهمهدددا مبندددى مركدددز الشدددرطة، ومبندددي 

كيدددددة، وعددددددة مبددددداني اخدددددرى بالحدددددارة الكنيسدددددة الكاثولي

القديمددددة منهددددا المبدددداني السددددكنية ومبدددداني ادارة الحكدددددم 

االيطاليدددددة والفندددددادل القديمدددددة، ومندددددارة الخمدددددس التدددددي 

تعتبددر مدددن اهدددم المعدددالم المعماريدددة المميدددزة للحدددي، الدددى 

 .[3] جانب جامع الباشا ومبنى البلدية

وتوجددددد بددددالحي العديددددد مددددن المبدددداني االداريددددة الحديثددددة 

كالمصدددددددارف، ومبندددددددى البريدددددددد، ومقدددددددر الجدددددددوازات 

والجنسددددددية، ومراقبددددددة االسددددددكان والمرافددددددق، ومبنددددددى 

د االعدددالم والثقافدددة، ومبندددى البلديدددة الحدددديث، كمدددا يوجددد

نددذ مبددالحي العديددد مددن المبدداني السددكنية التددي تددم بنائهددا 

ة التخطددديط الشدددامل سدددتينيات القدددرن العشدددرين مدددع بدايددد

لمدينددددة الخمددددس الجيددددل االول، ومددددازال معيمهددددا قددددائم 

وهدددي ذات حالدددة فنيدددة متوسدددطة الدددى  الحددداليالدددى وقتندددا 

سددديئة، كمدددا توجدددد مبددداني حديثدددة بحالدددة جيددددة، وتتكدددون 

المبددددداني فدددددي الحدددددي مدددددن طدددددابق واحدددددد الدددددى اربعدددددة 

طوابدددددددق، ذات طدددددددراز معمددددددداري مخدددددددتلط ال يمكدددددددن 

، وانمدددا هدددو خلددديط تصدددنيفه كطدددراز محلدددى بشدددكل عدددام

 من عناصر معمارية دخيلة وغير متجانسة. 

ويعتبددددر شددددارع البريددددد هددددو مركددددز الحددددي وهددددو اقدددددم 

شددددوارع المدينددددة، كددددان خددددالل العهددددد االيطددددالي يحمددددل 

اسددددم )ايددددزو ريسددددولي( وهددددو اسددددم احددددد قددددادة الجدددديل 

 الملكي االيطالي، وشارع الجمهورية.

وقدددد تدددم مندددذ بدايدددة ثمانيندددات القدددرن الماضدددي وبشدددكل 

متسددددرع وغيددددر مدددددروس ازالددددة العديددددد مددددن المبدددداني 

االثريدددة ذات البعددددد التدددداريخي والحضددداري، والتددددي تددددم 

انشدددددائها خدددددالل فتدددددرة العهدددددد العثمددددداني او االحدددددتالل 

ومنهدددددا جدددددزء كبيدددددر مدددددن الحدددددارة القديمدددددة  اإليطدددددالي

لسدددياحي( )فنددددل الخمدددس ا الكبدددرىوفنددددل حفدددائر لبددددة 

الددددذي انشددددأ فددددي العهددددد االيطددددالي وتددددم افتتاحدددده سددددنة 

، ومبندددددى الكبدددددرىمدددددع افتتددددداح متحدددددف لبددددددة  1932

االيطاليددة الفاشددية سددنة  لددادارةالسددينما الددذي كددان مقددر 

م، ثددددددم تددددددم تحويلدددددده الددددددى مبنددددددى سددددددينما فددددددي 1926

 2008اربعينددددات القددددرن العشددددرين، وتددددم ازالتدددده سددددنة 

ي نفدددوس سددددكان م، وكاندددت لهددددذه االزالدددة اثددددر بدددال  فدددد

 الحي والمدينة بشكل عام.

، السكني حي البلدية :1شكل 

 مدينة الخمس

 2018، ينالمصدر: الباحث
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 :بمدينة الخمس ح  لبد  السكن . 2.3

يقدددع حدددي لبددددة فدددي 

الجددددددددزء الشددددددددرقي 

مدددن مديندددة الخمدددس 

بجدددوار مديندددة لبدددددة 

االثريدددددددددددددة مدددددددددددددن 

(، 2الغددددرب )شددددكل

واخدددددذ اسدددددمه مدددددن 

اسددددددددددددم المدينددددددددددددة 

االثريددددددددة، وتبلددددددددد  

مسدددددددددداحة الحددددددددددي 

 43حددددددددددددددددددددددددوالي 

هكتدددددددار، ويقطنددددددده 

فدددددددرد  50نسدددددددمة، بكثافدددددددة سدددددددكنية  2150حدددددددوالى 

للهكتددددار، ويرجددددع تدددداريا انشدددداء اول المبدددداني بددددالحي 

الددددددى سددددددتينيات القددددددرن العشددددددرين فددددددي اطددددددار بدايددددددة 

التخطددديط الشدددامل للمديندددة خدددالل العهدددد الملكدددي، ويحدددده 

مدددن الجهدددة الشدددمالية البحدددر االبدددي  المتوسدددط، ومدددن 

، التعليمددددديالخمددددس ى فغربيددددة شدددددارع مستشددددالجهددددة ال

والدددذي يعتبدددره  ىفومدددن الجهدددة الجنوبيدددة مبندددى المستشددد

كثيددددددر مددددددن السددددددكان داخددددددل الحددددددي ويليدددددده الطريددددددق 

السدددداحلي الدددددولي، ومددددن الجهددددة الشددددرقية مدينددددة لبدددددة 

 االثرية ومجرى وادي االخضر. 

ومعيدددم المبددداني السدددكنية بدددالحي هدددي وحددددات سدددكنية 

منفصدددلة ذات كثافدددة متوسدددطة تتكدددون مدددن طدددابقين الدددى 

ثالثدددة طوابدددق منشدددأة حدددديثا واغلبهدددا بحالدددة فنيدددة جيددددة، 

الدددى وجدددود مبددداني سدددكنية متوسدددطة الحالددددة  باإلضدددافة

يرجدددددع انشدددددائها الدددددى سدددددبعينيات القدددددرن عبدددددارة عدددددن 

مدددارات عمدددارات سدددكنية مدددن اربعدددة طوابدددق تعدددرف بع

لبددددة وهدددي مجدددداورة لمديندددة لبددددة االثريددددة وتقدددع علددددى 

الدددذي يددددربط الحدددي بمركدددز المدينددددة  الطريدددق الرئيسدددي

ات طدددددراز معمددددداري ينسدددددب الدددددى تلدددددك الفتدددددرة وال ذ

يمكدددددن القدددددول عنددددده اندددددده يرمدددددز لمفدددددردات العمددددددارة 

المحليددددة، وربمددددا يرجددددع ذلددددك الددددى غيدددداب المعمدددداري 

ء فددددي الليبددددي واالعتمدددداد علددددى العنصددددر االجنبددددي سددددوا

اعمددددال التخطدددديط او التصددددميم التددددي تمددددت فددددي الحددددي 

 والمدينة بشكل عام. 

ومددددن اهددددم المعددددالم العمرانيددددة المميددددزة للحددددي جدددددامع 

علددددى الطددددراز العثمدددداني،  أنشددددأالقدددددس، وهددددو مسددددجد 

والسددول المجمددع وهددو سددول مجمددع مكددون مددن طددابق 

القددددرن  ثمانينيددداتواحدددد، وقدددد تدددم انشدددائهما فدددي بدايدددة 

د بددددالحي القريددددة السددددياحية علددددى العشددددرين، كمددددا توجدددد

 شاطئ البحر في الجهة الشمالية للحي.

 :بمدينة الخمس ح  الرياضية السكن . 3.3

 أحدددددثويعتبددددر مددددن 

احيددداء المديندددة، ويقدددع 

فددددي الجددددزء الغربددددي 

للمدينددددددددددددة شددددددددددددمال 

الطريدددددددق السددددددداحلي 

الددددولي، وهدددو اتجددداه 

النمدددددددددو المسدددددددددتقبلي 

المتوقددددددددع للمدينددددددددة، 

ويحددددده مددددن الشددددمال 

شدددارع المديندددة الدددذي 

يفصددددددله عددددددن حددددددي 

المجدددد، ومدددن الغدددرب 

وادي الطوالدددددب، ومدددددن الجندددددوب الطريدددددق السددددداحلي، 

 ومدددددن الشدددددرل طريدددددق طدددددرابلس والمددددددخل الغربدددددي

( وتبلدددددد  مسدددددداحة الحددددددي 3لمدينددددددة الخمددددددس )شددددددكل 

نسددددمة، بكثافددددة  3000هكتددددار، ويقطندددده  130حددددوالي 

فدددددرد للهكتدددددار، ويتميدددددز بوجدددددود المبددددداني  23سدددددكنية 

 السكنية الحديثة ذات الكثافات المنخفضة.

ومن اهم المعالم العمرانية التي تميز الحي المجمع 

الرياضي الذي يوجد في وسط الحي وقد اخذ الحي اسمه 

م، كما يتميز الحي 1982منه، والذي تم انشائه سنة 

بوجود مباني كليات الهندسة والعلوم واخداب التابعة 

القرن  تاثمانينلجامعة المرقب والتي تم انشائها في 

يوت الشباب، ومبني مسجد العباس الماضي، ومقر ب

، لبدة السكنيحي  :2شكل 

 مدينة الخمس

 2018، ينالمصدر: الباحث

الرياضية  : حي3شكل 

 السكني، مدينة الخمس

 2015، ينالمصدر: الباحث



 

779 
 

ICTS24632019-AC4030 

الجديد، كما يتميز الحي بوجود مباني سكنية خاصة 

فارهة )فلل( ذات طراز عمراني حديث يتصف 

بالرفاهية ويحمل بصمة المهندس المحلي الذي حاول 

ادخال نماذ  معمارية عالمية حديثة تتصف بالجمال 

بالرغم من عدم تميزها بالمحلية سواء في الشكل 

ري او المعالجات المناخية وربما هذا ناتج عن المعما

العولمة وتقنيات العمارة المعاصرة، كما توجد  تأثير

بالحي وحدات اسكان عام )شقق سكنية( في عمارات 

تتكون من اربعة طوابق انشأت في بداية ثمانينات القرن 

 الماضي. 

االحياء من حيث جودة  أفضلويتميز حي الرياضية بانه 

خدمات االسكانية، ووجود معيم الخدمات االسكان وال

العامة الضرورية، وجودة خدمات البنى التحتية، كذلك 

يتميز بموقع جميل، حيث انه يقع على سفح جبل نفوسة 

 ماكالبحر، مما يعطيه اطاللة جميلة ناحية الشمال باتجاه 

انه مرتبط مع باقي احياء المدينة والمركز الخدمي 

سية، ومن اهمها شارع للمدينة بواسطة طرل رئي

 طرابلس، وشارع المدينة، وشارع الرياضية.

 :(Urban identityالعمرانية )الهوية . 4

م منه بالمفهو أكثر ياأليديولوجترتبط الهوية بالمفهوم 

 علميالعلمي، ولذلك كان من الصعب تحديد مفهوم 

صورة ثابتة ذات مقاييس  فيواضح للهوية يضعها 

ن ونهايات، ولقد تناول العديد من المفكرين والمعماريي

وعلماء النفس البيئي مفهوم الهوية كل حسب تخصصه 

 مفهوم الهوية. فيونيرته 

اللغة جاءت من كلمة "هو"، ووفقا  فيفالهوية كمصطلح 

ليحيى وزيرى فان الهوية تستعمل للداللة على الجوهر 

ية فلسفالهوية أو الطابع تعنى من الناحية ال، وان والماهية

ه يميزه عن غير الذيأو جوهره  الشيءأو اللغوية حقيقة 

 فيفالهوية الدينية أو الثقافية أو المجتمعية تحمل 

مضمونها االشارة الى خصوصية ثقافية معينة وتحمل 

 .[4] االنتماء الى أيدولوجيا أو فكر محدد

الهويددددة المعماريددددة ويددددرى ممتدددداز حددددازم الددددديوجى، ان 

تعكددددس جددددوهر الندددداتج  التدددديمجموعددددة الصددددفات  هددددي

دا  النابعدددة مدددن ذاتيتددده ممدددا يجعلهدددا معندددا  خالددد المعمددداري

 الهويدددة المعماريدددة فددديلهدددذا النددداتج ويقدددول انددده تتدددوفر 

 انهددا اصدديلة حيددث تددرتبط بالمكدددان، وهدديثالثددة سددمات 

 بدددددددداألعرافوانهدددددددا مألوفددددددددة ومفهومددددددددة الرتباطهددددددددا 

خصائصددددددها  فدددددديالسددددددائدة، واخيددددددرا انهددددددا متطابقددددددة 

 .[5] ومتميزة عن غيرها

"  Cheshmehzangi and Heatووفددددق " 

فدددان الهويدددة العمرانيدددة تتكدددون مدددن خدددالل العالقدددة بدددين 

االنسدددددان والبيئدددددة الحضدددددرية التدددددي تعتبدددددر مدددددن اهدددددم 

التددددي يسددددعى مددددن خاللهددددا  لانسددددانالمسددددائل الحيويددددة 

ن مدددبالمكددان، ويدددتم ذلددك  الددى تأكيدددد االنتمدداء واالرتبددداط

خدددددددددالل تدددددددددأثير االحدددددددددداث واالنشدددددددددطة االنسدددددددددانية 

واالجتماعيددددددددة والعالقددددددددات مددددددددع اخخددددددددرين داخددددددددل 

ى الفراغدددات واالمددداكن العامدددة فدددي البيئدددة العمرانيدددة علددد

، السدددلوك االنسددداني وانمددداط الحيددداة والعالقدددات البشدددرية

 وبالتددددالي يددددتم تقويددددة االرتبدددداط بالمكددددان وتعزيددددز بندددداء

 . [6] نية والهوية العمرانيةالهوية المكا

ومدددن ذلدددك يمكددددن ان نعدددرف الهويددددة العمرانيدددة: بأنهددددا 

تنشدددأ  والتددديللبيئدددة العمرانيدددة،  النهدددائيصدددورة المكدددون 

وتتكددددددون بمددددددرور الددددددزمن، نتيجددددددة تكامددددددل وتفاعددددددل 

بمدددددا وهدددددو "محدددددور الدراسدددددات الحضدددددرية" االنسدددددان 

يحملددده مدددن قددديم ثقافيدددة وتاريخيدددة واعدددراف اجتماعيددددة 

وعدددادات وتقاليدددد ورمدددوز وعقائدددد دينيدددة، وبدددين البيئدددة 

" المكدددددددان" ومدددددددا تشدددددددتمل عليددددددده مدددددددن  الحضدددددددرية 

 فدددديخصددددائص طبيعيددددة وجغرافيددددة وبيئيددددة، وتتجسددددد 

الهويدددددة العمرانيدددددة عالقدددددة االنسدددددان بالمكدددددان، وتولدددددد 

 انبالمكدددددددددلديددددددددده الشدددددددددعور باالنتمددددددددداء واالرتبددددددددداط 

والمجتمدددددع، وتعدددددزز لديددددده المفددددداهيم االيجابيدددددة تجددددداه 

، وتحددددددددوي الهويددددددددة واسددددددددتدامتها البيئددددددددة العمرانيددددددددة

العمرانيددددة الهويددددات االنسددددانية واالجتماعيددددة والثقافيددددة 

، وتعتمدددد فدددي تكوينهدددا علدددى ثالثدددة مقومدددات التاريخيدددةو

 ومرتكزات رئيسية هي االنسان والمكان والزمان.
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 perception of)المكييييا   إدراك. 5

place): 

المكددددددان " لدددددده  إدراكتعريددددددف هويددددددة المكددددددان أو "  

 عالقددددة وثيقددددة بالهويددددة العمرانيددددة أو " هويددددة المكددددان"

ويعتبدددددر مدددددن أهدددددم عوامدددددل بنددددداء الهويدددددة المعماريدددددة، 

حيدددددث أن الهويدددددة تعتمدددددد بشدددددكل كبيدددددر علدددددى قددددددرة 

االنسددددان علددددى معرفددددة وتحديددددد المكددددان الددددذي يعدددديل 

لبيئددددددة العمرانيددددددة بمختلددددددف بداخلدددددده والمتمثددددددل فددددددي ا

مسددددتوياتها التخطيطيددددة، إمددددا بصددددريا  بواسددددطة المعددددالم 

البصدددري، أو مدددن  بددداإلدراكالعمرانيدددة وهدددم مدددا يعدددرف 

يمدددددارس داخدددددل هدددددذا  الدددددذيخدددددالل النشددددداط والعمدددددل 

 بددددددداإلدراكالمكدددددددان او الفدددددددرا  وهدددددددو مدددددددا يعدددددددرف 

يمكدددن مدددن خاللددده تمييدددز المكدددان عدددن  والدددذيالتفددداعلي، 

 غيره من االماكن.

كتابدددده الصددددورة الذهنيدددددة  فدددددييقددددول "كدددديفن ليددددنل" و

 The Image of the City,1960)للمدينددة )

سدددكنى أو  حددديالمكدددان سدددواء اكدددان فدددرا  أو  إدراكان 

مديندددة يدددتم مدددن خدددالل تكدددوين صدددورة ذهنيدددة واضدددحة 

المعدددالم عدددن هدددذا المكدددان أو المديندددة وادراكهدددا كوحددددة 

عمرانيدددددة متكاملددددددة وواضددددددحة، وذلدددددك عددددددن طريددددددق 

تشددددكل هددددذه البيئددددة  التددددي لألجددددزاءالبصددددري  التمييددددز

العمرانيدددة، والعالقدددات المكانيدددة المميدددزة، وايضدددا  عدددن 

تؤديهددددا الفراغددددات  التدددديطريددددق الويددددائف واالنشددددطة 

داخددددددل البيئددددددة العمرانيددددددة، ومدددددددى مشدددددداركة الندددددداس 

بعضددددهم الددددبع  فددددي ممارسددددة النشدددداطات وتفدددداعلهم 

 .[7]داخل هذه الفراغات 

وللمكدددددددان عالقدددددددة بنوعيدددددددة النشددددددداطات والعالقدددددددات 

تمدددددارس مدددددن خاللددددده " رسدددددمية أو  التدددددياالجتماعيدددددة 

وتعتبدددر مدددن اسدددس تعريدددف ( 4)شدددكل  غيدددر رسدددمية "

للمكدددددان، أو  اإليجدددددابيالمكددددان، وضدددددرورية للتعريدددددف 

 المبنيدددة، حيدددث انددده يعطدددى االحسددداس باالنتمددداء، البيئدددة

 مبدددانيالوتلعدددب الفراغدددات داخدددل البيئدددة العمرانيدددة مدددع 

تأكيددددد العالقدددات االجتماعيددددة  فددديوالمرافدددق دور كبيددددر 

تعتبدددر مدددن  والتددديأو مدددا يعدددرف بالهويدددة االجتماعيدددة، 

 .[8]أهم شروط تحقيق وتعزيز االستدامة 

المكدددددان هدددددو تكدددددوين النددددداس صدددددورة ذهنيدددددة  وأدراك

يعيشدددون فيهدددا،  التددديواضدددحة وجيددددة للبيئدددة العمرانيدددة 

ويدددرتبط بمددددى رضددداهم عنهدددا، وحسدددن عالقدددتهم بهدددا، 

اء عالقددددة بندددد فدددديويسدددداهم ادراك المكددددان بشددددكل كبيددددر 

جيدددددددة بددددددين االنسددددددان وعناصددددددر البيئددددددة العمرانيددددددة، 

خاصددددة عندددددما تعبددددر هددددذه العناصددددر علددددى الشخصددددية 

المتفددددددردة للبيئددددددة العمرانيددددددة أو "الهويددددددة العمرانيددددددة"، 

ويعتمددددد تعريددددف المكددددان علددددى النشدددداطات االجتماعيددددة 

تحددددد مددددى رسدددو  النسددديج  التددديو، تمدددارس بددده التدددي

الجماعيدددددة، وهدددددو خيدددددر  وتدددددرابط الهويدددددة االجتمددددداعي

 .[8]تعبير عن الهوية العمرانية 

( بأنددده 2002ويعدددرف المكدددان حسدددب )ديفيدددد اوزيدددل، 

"وحدددددة الخبدددددرة البيئيدددددة"، وهددددو نتيجدددددة العالقدددددة بدددددين 

النشددددداطات والمفددددداهيم والخصدددددائص الطبيعيدددددة، وقددددددد 

( المكددددان بأندددده 1981عدددرف )سددددتوكولس وشدددوماخر، 

 لمعدددانيايجمدددع بدددين جواندددب مختلفدددة مدددن  الدددذيالكيدددان 

والخصدددائص الطبيعيدددة والنشددداط النسدددبي، وشددددد علدددى 

للمكدددان، وأن المكدددان عبدددارة عدددن "  الجمددداعيالتصدددور 

"، وهددددذا التصددددور هددددو اجتمدددداع االجتمدددداعيالتصددددور 

المعددددداني االجتماعيدددددة التدددددي يصدددددنعها السدددددكان داخدددددل 

 .[9]المكان  مستخدميالبيئة العمرانية أو 

 سول المشير )مدينة طرابلس القديمة(.: 4ل شك

ممارسة العديد من النشاطات االجتماعية داخل الفرا  

ارتباط الناس به وتكوين الحضري )المكان( يساهم في 

 صورة ذهنية جيدة عن المكان.

http://libya11.com/showthread.php?t=13856 
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تعطيددده  التددديالمكددان هدددو تحديدددد سدددمات المكدددان  إدراكو

أذهدددان النددداس، أى ان االنسدددان مددددن  فددديهويدددة مميدددزة 

الممكددددن ان يعبددددر عددددن المكددددان مددددن خددددالل االنطبدددداع 

المتولددد لديدده عددن هددذا المكددان، بمددا يميددزه مددن عناصددر 

وسدددددمات طبيعيدددددة ومعماريدددددة حسدددددب موقدددددع المكدددددان، 

المكددددددان  إدراك، وان فيوالثقددددددا االجتمدددددداعيوتاريخدددددده 

تعدددددرف بهدددددذا  تدددددياليعكدددددس االنتمددددداء الدددددى الجماعدددددة 

 التددديالمكدددان، ويقددداس مدددن خدددالل المميدددزات والسدددمات 

المكدددان، وتتكدددون الهويدددة  فددديتميدددز حيددداة هدددذه الجماعدددة 

 السدددددديكولوجيالمكانيددددددة مددددددن خددددددالل البندددددداء النفسددددددي 

 للهوية وعالقتها بالهوية االجتماعية.

ويعتبدددددر التميدددددز واالسدددددتمرارية مدددددن اهدددددم العناصدددددر 

تقددددود  التددددية، وتكددددوين الهويددددة المكانيدددد فددددياالساسددددية 

، الدددى عالقدددة قويدددة بدددين الهويدددة االجتماعيدددة والعمرانيدددة

وتعدددددزز السدددددلوك المؤيدددددد للبيئدددددة ولعمليدددددة االسدددددتدامة 

وذلدددددك باالتحددددداد مدددددع عددددددة عناصدددددر اخدددددرى ومنهدددددا 

 البيئددددة العمرانيددددة، فددددي االجتمدددداعيالتددددرابط والتماسددددك 

وارتيدددددداح ورضددددددا السددددددكان داخددددددل البيئددددددة المبنيددددددة، 

لمكدددددان معرفدددددة العناصدددددر وتتضدددددمن اسدددددتدامة هويدددددة ا

التدددددي يمكدددددن بهدددددا تشدددددكيل الهويدددددة العمرانيدددددة، سدددددواء 

اكاندددت عناصددددر طبيعيددددة او معددددالم معماريددددة او الندددداس 

المسدددتعملون للمكدددان، وذلدددك وفدددق الرؤيدددا مدددن منيدددور 

 .[10] االستدامة

 المكا :  وإدراكطرق تعريف . 1.5

المكدددان او تعريدددف الهويدددة المكانيدددة هدددو تكدددوين  إدراك

صدددورة ذهنيدددة واضددددحة المعدددالم عددددن المكدددان " البيئددددة 

العمرانيددددة" وادراكهدددددا كوحددددددة عمرانيدددددة واحددددددة عدددددن 

 :المحددات اختيةطريق 

 االدراك والتمييز البصري:. 1.1.5

يعبدددر عنددده بالهويدددة البصدددرية، ويدددتم االحسددداس  والدددذي

النددددداس وتعدددددرفهم علدددددى  إدراكبالمكدددددان عدددددن طريدددددق 

المكددددان مددددن خددددالل العناصددددر والمكونددددات المعماريددددة 

وطدددددرل  مبدددددانيتشدددددكل البيئدددددة العمرانيدددددة مدددددن  التدددددي

وعناصددددددددر معماريددددددددة ومبدددددددداني وفراغددددددددات عامددددددددة 

وعالمدددات مكانيددددة ومعدددالم عمرانيددددة مميدددزة لهددددا قيمددددة 

ة اجتماعيدددة أو ثقافيددددة أو تاريخيدددة وذات داللدددده معماريدددد

مميددددزة داخددددل المدينددددة ممددددا يسدددداهم فددددي تحديددددد هويددددة 

 .(5)شكل وشخصيته  المكان

 التفاعل :االدراك . 2.1.5

ويعبددددر عندددده بالهويددددة المعتمدددددة علددددى النشدددداط داخدددددل 

النددددددداس للفراغدددددددات  إدراكالبيئدددددددة الحضدددددددرية، وهدددددددو 

داخدددل المديندددة، وذلدددك عدددن طريدددق  والمبدددانيالحضدددرية 

ممارسدددددة انشدددددطة وفعاليدددددات داخدددددل هدددددذه الفراغدددددات، 

ممددددا  ،ممارسددددة هددددذه النشدددداطات فدددديواشددددتراك الندددداس 

المكدددددان  وإدراك، االجتمددددداعييقدددددوى متغيدددددر التدددددرابط 

الميددددددادين العامددددددة  فدددددديالمدينددددددة، ونددددددرى ذلددددددك  فددددددي

واالسدددددوال واالمددددداكن الترفيهيدددددة واالثريدددددة واالمددددداكن 

 (.6)شكل  المرتبطة بالدين والثقافة العامة للمجتمع

( ان Drummond & CEO BDPويقدددول )

االهتمدددددام بالمكدددددان والخصدددددائص الطبيعيدددددة واالنشدددددطة 

تحددددث داخددل المكدددان عبدددر الددزمن القدددديم والجديدددد  التددي

وردود االفعدددددددال والدددددددذكريات وتفاعدددددددل النددددددداس مدددددددع 

المكدددددان هدددددو مؤشدددددر النجددددداح فدددددي عمليدددددة التخطددددديط 

الحضدددري، وان مدددرور الدددزمن مهدددم لتكيدددف النددداس مدددع 

المكدددددان، وان المكدددددان يجدددددب ان يكدددددون قدددددادرا علدددددى 

السدددلوك والتقنيدددة والتركيدددب  فددديالتكيدددف مدددع التغيدددرات 

 .[11]ن وان يحدث بينها تواز السكاني

 وسط مدينة الخمس. رعبد الناص: ميدان جمال 5شكل 

وتكوين صورة ذهنية عن طريق االدراك البصري للمكان 
 .رؤية المعالم والعناصر المكونة للبيئة العمرانية

 .2015 ين،المصدر: الباحث
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 أسس ومؤشرات تعريف المكا : . 6

 لألحيددددددددددداءمعرفدددددددددددة االسدددددددددددماء الصدددددددددددحيحة . 1.6

 والمجاورات السكنية داخل المدينة من قبل السكان.

التعددددرف علددددى نهايددددات وحدددددود االحيدددداء سددددواء . 2.6

، مسددددطحات مائيددددة، )جبددددالاكانددددت الحدددددود الطبيعيددددة 

السدددددددريعة،  )الطدددددددرلاو البنائيدددددددة  الدددددددا(وغابدددددددات ...

 التددددي. والددددا(الحديديددددة، المبدددداني المميددددزة ...  السددددكك

 اء المدينة.يميز السكان بها حيهم عن باقي احي

االلمدددددددام بتددددددداريا الحدددددددي السدددددددكني او المديندددددددة . 3.6

 باعتباره اساس تكوين شخصية وهوية المكان.

الغربدددددداء مددددددن  إدراكمعرفددددددة السددددددكان لمدددددددى . 4.6

 تعريفه. فيخار  الحي للمكان ودورهم 

االخددددددرى المجدددددداورة  باإلحيدددددداء الحدددددديعالقددددددة . 5.6

 ومقارنته بها.

معرفددددة السددددكان للمميددددزات والمعددددالم العمرانيددددة . 6.6

التاريخيدددددة واالثريدددددة  كالمبدددددانيوالمعماريدددددة بالمكدددددان، 

 والمبددددداني الهامدددددة والمتميدددددزة، والحددددددائق، والميدددددادين،

ودور العبدددددادة، ومعرفدددددة السدددددمات المميدددددزة للتصدددددميم 

 الحضري.

التميددددددددددز واالسددددددددددتمرارية لمكونددددددددددات البيئددددددددددة . 7.6

مبدددداني وفراغددددات الحضددددرية )المكددددان( مددددن شددددوارع و

 عامة وساحات وميادين ومعالم معمارية مميزة.

المؤشيييييييييرات المسيييييييييتخدمة حييييييييي  جمييييييييي  . 7

البيانييييات و ييييياس بنيييياك متغييييير ادراك المكييييا  

 مدينة الخمس: بأحياك

 .(A1الصحيح للحي السكني. ) االسممعرفة . 1.7

الحدددددود الخارجيددددة للحددددي سددددواء اكانددددت  . تصددددور2.7

 .(A2طبيعية او بنائية. )

ذكددددددر الحددددددددود الخارجيددددددة للحدددددددي فددددددي حالدددددددة . 3.7

 .(A3كانت طبيعية او بنائية. ) إذامعرفتها، وما 

السدددكنى "  العمرانيدددة بدددالحيمعرفدددة أهدددم المعدددالم . 4.7

 .(A4المعالم الرمزية والمرجعية ". )

القددداطنين خدددار  الحدددي  اعجددداب السدددكانمعرفدددة . 5.7

 .(A5)بالحي السكني)الغرباء( 

وحيييييي  نتيييييالي تحلييييييي  ومقارنييييية البيانييييييات . 8

 النموذج البنال  العام:

السيييييييكنية  لألحيييييييياك. تحليييييييي  النميييييييوذج العيييييييام 1.8

 الثالثة:

مدددن خدددالل تحليدددل النمدددوذ  الهيكلدددي العدددام  المسدددتخدم 

لقيدددددداس بندددددداء متغيددددددر ادراك المكددددددان علددددددى مسددددددتوى 

وفددددددددق المؤشددددددددرات  (،7)شددددددددكل  االحيدددددددداء الثالثددددددددة

والعوامدددل التددددي تسدددداهم فددددي بندددداء المتغيددددر والمددددذكورة 

(، وهددددددددددي المؤشددددددددددرات ارقددددددددددام 7بالبنددددددددددد رقددددددددددم )

والنددددددددداتج مدددددددددن اسدددددددددتخدام البرندددددددددامج  (،5،4،2،1)

(، احددددددددد البدددددددددرامج LISRELاالحصددددددددائي ليدددددددددزرال )

(، SEMالمسدددددتخدمة فدددددي نمذجدددددة المعادلدددددة البنائيدددددة )

نددددددرى أن قيمددددددة درجددددددة تناسددددددق او اتسددددددال اجابددددددات 

لمسدددددددددتجيبين او افدددددددددراد العيندددددددددة واتفددددددددداقهم علدددددددددى ا

(، وان CR=0,85المؤشددددرات المكونددددة للمتغيددددر هددددي )

درجدددددة تفسدددددير المؤشدددددرات للبنددددداء او درجدددددة تعبيدددددر 

بيانددددات المؤشددددرات عددددن متغيددددر ادراك هويددددة المكددددان 

(، وهدددي قددديم جيددددة بالنسدددبة للمتغيدددر، VE=0.60هدددي ) 

دينة ميدان الشهداء بم ،2011صالة عيد الفطر : 6ل شك

، االدراك التفاعلي للمكان عن طريق ليبيا –طرابلس 

المشاركة الجماعية في ممارسة النشاطات واقامة االحتفاالت 

 (arabic.china.org.cn)، والمناسبات االجتماعية
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للنمددددددوذ   الدددددداخليوبدددددالنير الدددددى مقددددداييس التناسدددددق 

، (CFI=0.99)هيكلددددددددددي والتددددددددددي تحدددددددددددد  بقيمدددددددددددة ال

(BBNNFI=0.97) ،(BBNFI=0.99) وهدددددددددددددددددددي ذات ،

قيمدددة قريبدددة مدددن الواحدددد الصدددحيح، وهدددذا يددددل علدددى ان 

للنمدددددوذ  جيدددددد ومناسدددددب الختبدددددار  الدددددداخليالتناسدددددق 

وتقيددديم العالقدددة بدددين المتغيدددر والمؤشدددرات المكوندددة لددده. 

هندددداك تبدددداين فددددي اراء المسددددتجيبين حددددول وقددددد كددددان 

مؤشددددددرات ادراك السدددددددكان للبيئدددددددة الحضدددددددرية علدددددددى 

مسدددتوى االحيددداء الثالثدددة، حيدددث كاندددت اعلدددى معدددامالت 

التحميدددددل لمؤشدددددري معرفدددددة االسدددددم الصدددددحيح للحدددددس 

زة السدددددكني، ومعرفدددددة اهدددددم المعدددددالم المعماريدددددة المميددددد

السدددكنية حيدددث كدددان معامدددل تحميدددل" المبددددا"  لألحيددداء

% مدددددن 80.3( لكدددددل منهمدددددا، وكاندددددت نسدددددبة 0.41)

السددددكان علددددى مسددددتوى االحيدددداء الثالثددددة علددددى معرفددددة 

(، 8السددددددكنية )شددددددكل  لألحيدددددداءالصددددددحيحة  باألسددددددماء

والتددي هددي اسددماء متفددق عليهددا مددن قبددل سددكان المدينددة 

منددددذ فتددددرة طويلددددة، بددددالرغم مددددن عدددددم وجددددود اسددددماء 

مدددن قبدددل الجهدددات الحكوميدددة،  لألحيددداءرسدددمية معتمددددة 

% مدددددن السدددددكان لدددددديهم معرفدددددة 71.5وكاندددددت نسدددددبة 

المعدددالم العمرانيدددة المميدددزة لكدددل حدددي مدددن  بدددأهمودرايدددة 

يدددددددد وهدددددددو مؤشدددددددر ج( 9)شدددددددكل االحيدددددداء السدددددددكنية 

لالهتمدددددددام بالمعدددددددالم المعماريدددددددة والعمرانيدددددددة داخدددددددل 

االحيددداء السدددكنية والمديندددة بشدددكل عدددام، وخاصدددة تلدددك 

المعددددددالم التددددددي لهددددددا غالقددددددة بددددددالموروث الحضدددددداري 

 .المحلي

بينمددددددا كددددددان مؤشددددددري تصددددددور الحدددددددود الخارجيددددددة  

ومعرفدددة اعجددداب الغربددداء بدددالحي همدددا االقدددل  لاحيددداء

( لكدددددل λ=0.39"المبددددددا" ) تحمددددديال بمعامدددددل تحميدددددل

منهمددا، وربمددا ذلددك يرجددع الددى عدددم االهتمددام بتعريددف 

االحيدداء بشددكل واضددح مددن حيددث الحدددود المكونددة لكددل 

يددددة، حددددي داخددددل المدينددددة سددددواء اكانددددت طبيعيددددة او بنائ

% مدددن سدددكان االحيددداء الثالثدددة 65.3وندددرى ان نسدددبة 

عندددددددهم تصددددددور واضددددددح عددددددن الحدددددددود الخارجيددددددة 

  السكنية كل حسب الحي الذي يقيم به. لألحياء

 البلدية:تحلي  النموذج البنال  العام لح  . 2.8

مدددددن خدددددالل تحليدددددل نمدددددوذ  المعادلدددددة البنائيدددددة لحدددددى 

كاندددددت قيمدددددة درجدددددة تناسدددددق او (، 10)شدددددكل البلديدددددة 

اتسددددال اجابددددات المسددددتجيبين او افددددراد العينددددة واتفدددداقهم 

(، CR=0,90علدددى المؤشدددرات المكوندددة للمتغيدددر هدددي )

وان درجدددة تفسدددير المؤشدددرات للبنددداء او درجدددة تعبيدددر 

بيانددددات المؤشددددرات عددددن متغيددددر ادراك هويددددة المكددددان 

 .بمدينة الخمس الثالثة لألحياءالبنائي العام  : النموذ 7شكل 

 2018، ينالباحث

 السكنية لاحياءاالسم الصحيح  : معرفة8شكل 
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 السكنية لألحياءمعرفة اهم المعالم المميزة :  9شكل 
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(، وهدددي قددديم جيددددة بالنسدددبة للمتغيدددر، VE=0.69هدددي ) 

للنمددددددوذ   الدددددداخليالدددددى مقددددداييس التناسدددددق  وبدددددالنير

، (CFI=1.00)الهيكلددددددددددي والتددددددددددي تحدددددددددددد  بقيمدددددددددددة 

(BBNNFI=1.02) ،(BBNFI=1.00) وهدددددددددددددددددددي ذات ،

قيمددددة الواحددددد الصددددحيح، وهددددذا يدددددل علددددى ان التناسددددق 

للنمددددددوذ  جيددددددد ومناسددددددب الختبددددددار وتقيدددددديم  الددددددداخلي

العالقدددة بدددين المتغيدددر والمؤشدددرات المكوندددة لددده، وكدددان 

لحدددددي حدددددول معرفدددددة االسدددددم الصدددددحيح اتفدددددال سدددددكان ا

( حيددددث ان λ=0.53"المبدددددا" ) للحددددي بمعامددددل تحميددددل

% مدددنهم يعرفدددون اسدددم الحدددي بشدددكل صدددحيح 66نسدددبة 

وهدددو االسدددم المتعدددارف عليددده مدددن السدددكان مندددذ زمدددن 

نسددبة الددى مبنددى البلديددة الموجددود بدده منددذ اواخددر القددرن 

 التاسع عشر.

بينمدددددا كدددددان اكثدددددر تبددددداين حدددددول معدددددرفتهم بالحددددددود  

% مددددددنهم فقدددددط يدددددددركون 46,8الخارجيدددددة حيدددددث ان 

حدددددود الحددددى بشددددكل صددددحيح، وكددددان معامددددل تحميددددل 

(، بينمددددا كدددددان سدددددكان λ=0.42المؤشددددر هدددددو االقدددددل )

مؤشددددر تحديددددد أهددددم المعددددالم  فدددديالحددددى اكثددددر توافقددددا  

تميدددز الحدددى، حيدددث كاندددت قيمدددة تحميدددل  التددديالعمرانيدددة 

(، وكدددددان λ=0.56المؤشدددددر علدددددى المتغيدددددر" المبددددددا" )

%( مدددن سدددكان الحدددى قدددد حدددددوا معدددالم 73,4نسدددبة )

مميددددزة للحددددى مثددددل مسددددجد الباشددددا، والحددددارة القديمددددة، 

والكنيسددددة، ومندددددارة الخمدددددس، وهدددددي معدددددالم معماريدددددة 

 مميددددزة لحدددددي البلديدددددة  السدددددكني الدددددذي يمثدددددل المركدددددز

لحضدددداري للمدينددددة، وهددددذا يعطددددي مؤشددددر التدددداريخي ا

قددددوي لالهتمددددام بددددالمراكز الحضددددرية للمدددددن والمعددددالم 

المميدددزة لهدددا اثنددداء الدراسدددات التخطيطيدددة والمعماريدددة، 

وكدددان بدددين سدددكان الحدددي ايضدددا توافدددق الدددى حدددد معقدددول 

وتكدددددوين  بدددددالحيالغربددددداء  بإعجدددددابحدددددول معدددددرفتهم 

فكددددرة جيدددددة عندددده حيددددث بلدددد  معدددددل تحميددددل مؤشددددر 

(،، λ=0.48الغربدددددددددداء حددددددددددول الحددددددددددي )ادراك رأى 

%( مددددن السددددكان لددددديهم معرفددددة 70,2وكددددان نسددددبة )

، والددددددذي يعطددددددي داللددددددة بددددددالحيالغربدددددداء  بإعجدددددداب

واضددددحة وقويددددة علددددى اعجدددداب السددددكان مددددن خددددار  

الحددددددي بددددددالحي السددددددكني لكوندددددده المركددددددز التدددددداريخي 

للمدينددددددة والحتوائدددددده علددددددى اهددددددم المعددددددالم التاريخيددددددة 

 المميزة للمدينة.

 :لبد النموذج البنال  العام لح  . تحلي  3.8

لحددددى لبدددددة  العددددام البنددددائيالنمددددوذ  مددددن خددددالل تحليددددل 

كاندددددت قيمدددددة درجدددددة تناسدددددق او اتسدددددال ( 11)شدددددكل 

اجابددددات المسددددتجيبين او افددددراد العينددددة واتفدددداقهم علددددى 

المؤشدددددددرات المكوندددددددة لمتغيدددددددر ادراك المكدددددددان هدددددددي 

(CR=0.88 وان درجدددددة تفسدددددير المؤشدددددرات للبنددددداء ،)

تعبيدددر بياندددات المؤشدددرات عدددن متغيدددر ادراك او درجدددة 

(، وهددددي قدددديم مقبولددددة VE=0.70هويددددة المكددددان هددددي )

 .بالنسبة للمتغير

للنمددددددوذ   الدددددداخليوبدددددالنير الدددددى مقددددداييس التناسدددددق 

، CFI=0.97 (BBNNFI=0.92)) ) الهيكلدددددددددددددددددددددددددددددددددددي

(BBNFI=0.96) ذات قيمددددددة قريبددددددة مقدددددداييس ، وهددددددي

مددددن الواحددددد الصددددحيح، وهددددذا يدددددل علددددى ان التناسددددق 

للنمددددددوذ  جيددددددد ومناسددددددب الختبددددددار وتقيدددددديم  لددددددداخليا

العالقدددة بدددين المتغيدددر والمؤشدددرات المكوندددة لددده، وكدددان 

اتفدددددال سدددددكان الحدددددي حدددددول معرفدددددة االسدددددم الصدددددحيح 

( مدددددع ان λ=0.34"المبددددددا" ) للحدددددي بمعامدددددل تحميدددددل

% مدددنهم يعرفدددون اسدددم الحدددي بشدددكل صدددحيح 82نسدددبة 

حيدددث اخدددذ الحدددي اسدددمه مدددن مديندددة لبددددة االثريدددة التدددي 

تحددددده مددددن الجهددددة الشددددرقية ومعيددددم السددددكان يعرفوندددده 

بهددددذا االسددددم، بينمددددا كددددان اكثددددر تبدددداين حددددول معددددرفتهم 

المعدددددالم المعماريدددددة التدددددي تميدددددز الحدددددي وكدددددان  بدددددأهم

 .بمدينة الخمس لحي البلديةالبنائي  : النموذ 10شكل 

 2018، ينالباحث
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% 48.5وكانددددت نسددددبة  (،λ=0.34تحميددددل المؤشددددر  )

مددنهم فقددط يعرفددون المعددالم المميددزة للحددي وهددي جددامع 

القدددددددس او السددددددول المجمددددددع، وكددددددان اقددددددوى تحميددددددل 

لمؤشدددددر معرفددددددة السدددددكان للحدددددددود الخارجيدددددة للحددددددي 

بشددددددكل صددددددحيح، وكددددددان معامددددددل تحميددددددل المؤشددددددر 

% مدددددددددن 70(، حيدددددددددث كدددددددددان λ=0.42"المبددددددددددا" )

السددددكان علددددى درايددددة بحدددددود الحددددي الخارجيددددة، بينمددددا 

 بإعجددددابلبدددددة اقددددل االحيدددداء معرفددددة   حدددديكدددان سددددكان 

% ( مدددددنهم 64,8الغربدددداء بددددالحي، حيدددددث ان نسددددبة ) 

، ويبدددددو ان بددددالحيفقددددط يقولددددون ان الغربدددداء معجبددددون 

ذلددك يرجدددع لعددددم اهتمدددام الغربددداء بدددالحي لعددددم احتوائددده 

علدددى المعددددالم العمرانيددددة والمعماريدددة التددددي مددددن شددددأنها 

 لفت نير الغرباء للحي واعجابهم به.

 

 :ةالرياضي. تحلي  النموذج البنال  العام لح  4.8

مدددددن خدددددالل تحليدددددل نمدددددوذ  المعادلدددددة البنائيدددددة لحدددددى 

كانددددت قيمددددة درجددددة تناسددددق او ( 12الرياضددددية )شددددكل 

اتسددددال اجابددددات المسددددتجيبين او افددددراد العينددددة واتفدددداقهم 

(، CR=0.89المؤشدددرات المكوندددة للمتغيدددر هدددي )علدددى 

وان درجدددة تفسدددير المؤشدددرات للبنددداء او درجدددة تعبيدددر 

بيانددددات المؤشددددرات عددددن متغيددددر ادراك هويددددة المكددددان 

(، وهددددددددي قدددددددديم مقبولددددددددة بالنسددددددددبة VE=0.59هددددددددي )

 الددددددداخليللمتغيددددددر، وقددددددد كانددددددت مقدددددداييس التناسددددددق 

، (CFI=1.00)للنمدددددددددددددددددددددددددددددددددوذ  الهيكلدددددددددددددددددددددددددددددددددي 

(BBNNFI=1.02) ،(BBNFI=1.00) وهدددددددددددددددددددي ذات ،

قيمددددة الواحددددد الصددددحيح، ممددددا يدددددل علددددى ان التناسددددق 

للنمددددددوذ  جيددددددد ومناسددددددب الختبددددددار وتقيدددددديم  الددددددداخلي

 .العالقة بين المتغير والمؤشرات المكونة له

 

وكددددددان اتفددددددال سددددددكان الحددددددي حددددددول معرفددددددة االسددددددم 

( λ=0.34"المبدددددا" ) الصددددحيح للحددددي بمعامددددل تحميددددل

وهدددددددي اعلدددددددى المؤشدددددددرات المكوندددددددة لمتغيدددددددر ادراك 

% مدددن السدددكان علدددى 93المكدددان، حيدددث كاندددت نسدددبة 

معرفدددددددة باسدددددددم الحدددددددي الصدددددددحيح وذلدددددددك الن حدددددددي 

الرياضدددية بمديندددة الخمدددس مدددن اشدددهر االحيددداء وجميدددع 

سددددكان المدينددددة يعرفوندددده بهددددذا االسددددم نيددددرا لوجدددددود 

% مددددن السددددكان 77.3المديندددة الرياضددددية بدددالحي، وان 

 المعددالم المميددزة للحددي وهددي المدينددة بددأهم علددى معرفددة

الرياضدددددية ومبددددداني كليدددددات جامعدددددة المرقدددددب، وذلدددددك 

مؤشددددر قددددوي لضددددرورة االهتمددددام بالمعددددالم المعماريددددة 

والعمرانيدددة التدددي تميدددز االحيددداء والتجمعدددات الحضدددرية 

مدددن اجدددل تعزيدددز العالقدددة بدددين االنسدددان والمكدددان وبنددداء 

 الهوية العمرانية.

ري تصددددددور الحدددددددود وكددددددان معامددددددل تحميددددددل مؤشدددددد

، ومعرفدددددددة السدددددددكان ان السدددددددكني الخارجيدددددددة للحدددددددي

الغربددددداء معجبدددددين بحدددددي الرياضدددددية متسددددداوية تقريبدددددا 

% مددددددددن 79.3(، وكانددددددددت نسددددددددبة λ=0.30بقيمددددددددة ))

بمدينة  يةالرياضلحي البنائي  : النموذ 12شكل 

 .الخمس

 2018، ينالباحث

 .بمدينة الخمس لبدةلحي البنائي  : النموذ 11شكل 

 2018، ينالباحث
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السدددددددكان لدددددددديهم تصددددددددور واضدددددددح لحددددددددود الحددددددددي 

% مددددددنهم علددددددى معرفددددددة بددددددان 77.3الخارجيدددددة، وان 

الغربددددداء وهدددددم السدددددكان مدددددن خدددددار  الحدددددي معجبدددددين 

ذلددددك يتضددددح ان المميددددزات التددددي تميددددز  بددددالحي، ومددددن

حددي الرياضددية عددن بدداقي احيدداء المدينددة فددي كوندده مددن 

االحيددددددداء الحديثدددددددة وانددددددده يمتددددددداز بتدددددددوفر الخددددددددمات 

االسددددددكانية والخدددددددمات العامددددددة الجيدددددددة، ممددددددا يددددددوفر 

للسددكان مسدددتوى معيشددة جيدددد، قددد سددداهمت فددي ارتبددداط 

السدددكان بدددالحي وتكدددوينهم لصدددورة ذهنيدددة واضدددحة عدددن 

ده والمعدددالم العمرانيدددة المميدددزة لددده، وهدددذه الحدددي وحددددو

كلهدددددا مؤشدددددرات مهمدددددة لتوجيددددده عمليدددددات التخطددددديط 

السدددددكنية نحدددددو االهتمدددددام بتحسدددددين  لألحيددددداءالعمراندددددي 

مسدددتوى الخددددمات وتحسدددين جدددودة الحيددداة داخدددل البيئدددة 

الحضددددرية، مددددن اجددددل بندددداء الهويددددة العمرانيددددة وتحيددددق 

االسدددددددتدامة العمرانيدددددددة داخدددددددل المددددددددن والتجمعدددددددات 

 ضرية.الح

 :االستنتاجات. 9

 الهويددددة العمرانيددددة هددددي التكددددوين النهددددائي للبيئددددة. 1.9

الددددذي ينشددددأ بمددددرور الددددزمن نتيجددددة التكامددددل الحضدددرية 

والتفاعددددل بددددين االنسددددان بمددددا يحملدددده مددددن قدددديم ثقافيددددة 

وتاريخيدددددددة واعدددددددراف اجتماعيدددددددة وعدددددددادات وتقاليدددددددد 

ورمددددددوز وعقائددددددد دينيددددددة، وبددددددين البيئددددددة المحيطددددددة " 

المكددددان" ومددددا تشددددتمل عليدددده مددددن خصددددائص طبيعيددددة 

 وجغرافية وبيئية. 

مرانيدددة داخدددل تعزيدددز عالقدددة االنسدددان بالبيئدددة الع. 2.9

االحيددداء السدددكنية والمديندددة بشدددكل عدددام، يكسدددب السدددكان 

الشدددددعور باالنتمددددداء واالرتبددددداط بدددددالمحيط والمجتمدددددع، 

ئددددة ويعددددزز لددددديهم المفدددداهيم والقدددديم االيجابيددددة تجدددداه البي

وثقافدددددددة  الدددددددوعيالعمرانيدددددددة، ويسددددددداهم فدددددددي زيدددددددادة 

 االستدامة بين افراد المجتمع. 

لدددددددق بيئدددددددة العمدددددددارة لهدددددددا دورا كبيدددددددرا فدددددددي خ. 3.9

فددي بندداء وتعزيددز العالقددة بددين السددكان  عمرانيددة تسدداهم

والبيئدددة المبنيدددة وخلددددق عمدددارة المكددددان، وبنددداء الهويددددة 

العمرانيدددة، مدددن خدددالل وجدددود فراغدددات وامددداكن عامدددة 

 ومبددداني تدددوفر عنصدددر االلتقددداء والتقابدددل بدددين السدددكان،

ويددددددتم مددددددن خاللهدددددددا وتدددددددعم التددددددرابط االجتمدددددداعي، 

ليددددات بشددددكل جمدددداعي مثددددل ممارسددددة النشدددداطات والفعا

المسددددددداجد والندددددددوادي الثقافيدددددددة واالسدددددددوال التقليديدددددددة 

 والساحات العامة والميادين واماكن الترفيه.

المركدددز  الدددذي يمثدددلتعلدددق السدددكان بدددالحي القدددديم . 4.9

التدددداريخي للمدينددددة، وحددددبهم لدددده بددددالرغم مددددن ضددددعف 

الخدددددمات العامددددة وخدددددمات البنيددددة التحتيددددة بدددده وازالددددة 

، يعطدددددي مؤشدددددر انيددددده التاريخيدددددةمبجدددددزء كبيدددددر مدددددن 

يوضدددح الددددور الدددذي تلعبددده المراكدددز التاريخيدددة  إيجدددابي

ومدددا تحتويدددده مدددن معددددالم معماريدددة مميددددزة فدددي عمليددددة 

عمددددددارة المكددددددان،  وتأكيدددددددبندددددداء الهويددددددة العمرانيددددددة 

 وتوجيه عمليات التنمية العمرانية المستدامة.

جدددددددودة الحيددددددداة وتحسدددددددين مسدددددددتوى المعيشدددددددة . 5.9

السدددددددكانية والخددددددددمات العامدددددددة وتدددددددوفير الخددددددددمات ا

داخدددددل االحيددددداء واالهتمدددددام بخددددددمات البندددددى التحتيدددددة 

السدددددكنية مدددددن اهدددددم عوامدددددل بنددددداء الهويدددددة العمرانيدددددة، 

 وتحقيق عمارة المكان.

 العمراندددديعمليددددة التخطدددديط  فدددديوجددددود قصددددور . 6.9

 لألحيدددددداءوالتنسدددددديق العددددددام الجيددددددد للبيئددددددة الحضددددددرية 

السددددكنية بمدينددددة الخمددددس والعديددددد مددددن المدددددن الليبيددددة، 

 بأسدددماءوالتددي تتمثددل فددي عددددم تسددمية االحيدداء السددكنية 

ذات هويددددة محليددددة وتاريخيددددة، وعدددددم تسددددمية وتددددرقيم 

الشددددوارع، وعددددددم تعريددددف االحيددددداء بتحديددددد حددددددودها 

الخارجيدددددة بشدددددكل واضدددددح، وعددددددم االهتمدددددام بالمعدددددالم 

 نية ذلدددك كلددده ادىالمعماريدددة التدددي تميدددز االحيددداء السدددك

 لألحيدددداءالسددددكان  إدراكمدددددى  فدددديالددددى وجددددود خلددددل 

يسدددددكنون بهدددددا، وعددددددم رضددددداهم عدددددن الصدددددورة  التدددددي

 وللمدينة بشكل عام. لألحياءالعمرانية 
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اعتمدددددداد عوامددددددل ومؤشددددددرات بندددددداء الهويددددددة . 1.10

تعزيدددددز العالقدددددة بدددددين االنسدددددان والمكدددددان والعمرانيدددددة 

وتوجيددددددددده الخطددددددددددط  إلرشددددددددددادكأسدددددددددس ومعدددددددددايير 

المددددددددن وتصدددددددميم االسدددددددتراتيجية ألعمدددددددال تخطددددددديط 

مدددن اجدددل تحقيدددق التنميدددة الحضدددرية  .واالحيددداء السدددكنية

 المستدامة.

خلدددددددق تكدددددددوين عمراندددددددي للبيئدددددددة الحضدددددددرية . 2.10

معرفتددددده وادراكددددده، وتكدددددوين  لانسدددددانيمكدددددن المبنيدددددة 

مراعددددداة عنددددده، مدددددن خدددددالل صدددددورة ذهنيدددددة واضدددددحة 

ندددداء اثالجتماعيددددة والثقافيددددة الهويددددة المحليددددة المكانيددددة وا

 والتجمعددددددداتعمليدددددددات التخطددددددديط العمراندددددددي للمددددددددن 

 .الحضرية

االهتمدددددددام ببنددددددداء النسددددددديج العمراندددددددي للمددددددددن . 3.10

هويددددة المكددددان وذلددددك  وتأكيدددددوالتجمعددددات الحضددددرية، 

عدددن طريدددق تحديدددد وتعريدددف وتسدددمية االحيددداء السدددكنية 

، وتسدددمية لألحيددداءووضدددع حددددود مميدددزة  ،فدددي المديندددة

الشددددددوارع، واالهتمددددددام بالمعددددددالم المعماريددددددة وتددددددرقيم 

 للمسدددداهمةالسددددكنية داخددددل المدينددددة،  لألحيدددداءالمميددددزة 

 .واستدامة العمرانفي بناء الهوية العمرانية 

التدددي مدددن شدددأنها وضدددع القدددوانين والتشدددريعات . 4.10

الحفدددداي علددددى التددددراث العمرانددددي التدددداريخي، وخاصددددة 

 فدددي مراكدددز المددددن الحضدددرية فدددي ليبيدددا، بوصدددفه مدددن

المدددددوروث الثقددددددافي للمجتمدددددع، ومددددددن اهدددددم مكونددددددات 

الهويددددددة العمرانيددددددة المحليددددددة، وشدددددداهدا  علددددددى تدددددداريا 

وحيدددداة المدينددددة وحضددددارتها، وباعتبدددداره بعددددد رئيسددددي 

للمجتمددع، ومددن اهدددم مددوارد الملكيددة العامدددة التددي يجدددب 

 الحفدددداي عليهددددا واسددددتمراريتها وانتقالهددددا الددددى االجيددددال

 القادمة.

علددددى  ةالمسددددؤولؤسسددددات توجيدددده الجهددددات والم. 5.10

 عمليدددددات التخطددددديط العمراندددددي والتصدددددميم الحضدددددري

الدددددى ضدددددرورة االهتمدددددام بمفدددددردات الهويدددددة المحليدددددة 

للعمددددددارة فددددددي ليبيددددددا، واعتمادهددددددا كأسددددددس ومعددددددايير 

لتوجيددددده وارشددددداد عمليدددددة التنميدددددة الحضدددددرية للمدددددددن 

والتجمعدددات الحضدددرية، وذلدددك مدددن اجدددل الوصدددول الدددى 

ميدددددة العمرانيدددددة وتحقيدددددق التنتحقيدددددق عمدددددارة المكدددددان 

 .المستدامة

االهتمددددددددددام بتطددددددددددوير المندددددددددداهج التعليميددددددددددة . 6.10

واالكاديميدددة فدددي مجدددال العمدددارة والتخطددديط العمراندددي، 

 الهويددددة العمرانيددددة المحليددددةبندددداء فيمددددا يتعلددددق بدراسددددة 

وعالقتهدددددا بعمليدددددة تحقيدددددق التنميدددددة  وعمدددددارة المكدددددان،

 الحضرية المستدامة.

البحدددددوث  العلمدددددي، وعمدددددلمواصدددددلة البحدددددث . 7.10

والدراسدددددات فيمدددددا يتعلدددددق بتقيددددديم واختبدددددار ودراسددددددة 

 إلثدددراءوذلدددك االنسدددان والبيئدددة الحضدددرية، العالقدددة بدددين 

الموضدددوع وتطدددويره مدددن اجددددل االسدددتفادة فدددي توجيدددده 

 استراتيجيات التنمية العمرانية.
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