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الكليمات الداللية
(جودة الحيدداةث المحيط العمراني
لدلدمدواقدع الدتدرا،ديددةث الدمشدددددداركددة
المجتمعيةث مشاريع الحفاظ )

الملخص
تزايدد اههتمدا الددولي في اووندة اهخيرة بعمليدات الحفداظ على المنداال الترا،يدةث تيدب تسدددداب دت
الدول من خالل المؤتمرات والموا،يل الدولية للوقوف على اسدتراتيجيات فعالة تتعدى تدود المبنى
الى نطاقه العمراني والمجتمع المحيط بالمنط ة الترا،ية من مسدددتخدمي المباني الترا،ية (زائرين –
م يمين).ولذلك اتجهت الدراسددة الى اظهار اهمية واولوية التعامل مع هذا المجتمع في مشددروعات
الحفاظ مع العمل على تح يل أكبر قدر من مؤشددددرات جودة الحياة ل ااني تلك المناال لضددددما
نسدبة اعلى من المشداركة المجتمعيةث تيب تسداهؤ مؤشدرات جودة الحياة فيزيادة الشدعور بالراتة
واهسددددت رار واهنتما مما ينعكس على رغبة سددددكانوقااني المناال الترا،ية للنهو واهرت ا
بتلك المناال وهو ما افت رت إلية معظؤ عمليات الحفاظ والتي كانت تسدددتهدف السدددائب ا جنبيفي
الم ا ا ول.
اسدتخدمت الدراسدة اهسدلوال اهسدت رائيالتحليلي للوقوف على دور مؤشدرات جودة الحياة في زيادة
المشدداركة المجتمعية في عمليات الحفاظ الحضددري تيب اعتبرت الدراسددة هذه المؤشددرات معيار
أسداسديفى الحكؤ على مدى نجاح المشداركة المجتمعية لسدكا تلك المناال والمسدتهدفو اهسداسديو
بعمليات الحفاظ.
Abstract
It is widely recognized lately that there must be a great interest in cultural
heritage and its conservation specially in international conferences and
charters that state the need of applying the conservation projects not only
on the heritage building but includes the urban context with all its aspects
from urban and environmental conditions to the society framework.
)The study revealsthe priority of dealing with this society (users – residents
of theheritagesites, and how important it is to start improving Quality of life
within the heritage context that leads to a public sense of affiliation and
safety which respectively encourage this society to be
involvedincommunityparticipation plans as a main factor of more
successful conservation projects.

 .1المقدمة
يتؤ تنفيدذ العدديدد من مشددددروعدات الحفداظ كدل عدا في مختل بالد العدالؤث سددددوا كداندت مواقع أ،ريدة أو ترا،يدةث تراث ابيعي أو تراث
 ،افيثويرصددد غل تلك المشددروعات ميزانيات مددخمة سددوا كانت من المنظمات الوير تكومية المعنية بالحفاظ مجل المجلس الدولي
لأل،ار التابع لمنظمة اليونسكو UCCOMاو منظمة ا غا خا ث أو الهيئات الحكومية لكل دولة.
وفي خالل الع دين اهخيرين بدأت مشددروعات الحفاظ باسددتهداف المواقع الترا،ية أو ا ،رية ليس ف ط المبنى منفرداثولتكو النظرة شدداملة
لهذه المواقع يتؤ ومع خطط الحفاظ على مستوى المحيط العمراني للمبنى توله متمجال في:
المخطط العمراني للموقع  -مستخدمي المبنى من زائرين وم يمين.
العوامل البيئية في الموقع  -المباني الترا،ية أو ا ،رية المتواجدة في الموقع.
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كل هذه العناصر تشكل المحاور الرئيسية لخطط مشاريع الحفاظ الحضري و من الضروري إلنجاح تلك الخطط مراعاة النسيج اهجتماعي
للموقع و المتمجل في السددكا و الم يمين تيب انهؤ من العوامل ا سدداسددية هسددتمرار الحفاظ على المناال و المواقع الترا،ية ه نها مواقع
متكاملة ه تتجزأ ث و لن يهتؤ هذا المجتمع اه اذا شددعر با هذا الحفاظ سدديعود عليه بالنفع في المعيشددة و تحسددين جودة الحياة و بذلك تنمى
المشداركة المجتمعية في خطط الحفاظ تيب يسدتشدعر المجتمع المحيط أهمية الحفاظ له و للمنط ة و بهذا نضدمن اسدتدامة الحفاظ على تلك
المواقع .

المشكلة البحثية:
ا افت ار خطط الحفاظ الحضدري الى رؤية متكاملة الجوان تتعامل معالسكا الم يمين في المناال الترا،ية على أنهؤ من المخاار الواقعة
على المباني والمواقع الترا،يةث هسيما في ظل تأ،يرت المجتمع المحلي أدى بالتبعية الى صعوبة التعامل مع هذا العنصر الها والمؤ،ر ب وة
على اتما وانجاح واسدددتمرار مشدددروعات الحفاظ الحضدددري ث لذلك تحاول الورقة البحجية ت ديؤ تصدددور عا لسدددياسدددات وخطط الحفاظ
الحضدري في إاار مصدطلب أوسدع وأكجر ،را و وهو مفهو جودة الحياة Quality of Lifeث مع التركيز على تومديب أبعاد هذا المفهو ث
والتأكيد على مضددامينه النظرية والتطبي ية بالنسددبة للمشدداركة المجتمعية على وجه التحديدث وتنتظؤ الورقة بنا على ذلك تول العناصددر
التالية:
-

مفهو جودة الحياة
مؤشرات جودة الحياة
سياسات الحفاظ الحضرى
المشاركة المجتمعية
الحفاظ الحضرى المستدا

الفرضية البحثية:
ا العمل على ومدع خطط الحفاظ فيإاار مؤشدرات جودة الحياة بحيب تؤمن تلك الخطط تحسدن ملحوظ في جودة الحياة يضدمن مشداركة
مجتمعية فعالة تسدددتمر قبل وأ،نا وبعد تنفيذ مشدددروعات الحفاظ الحضدددريثوبذلك يتشدددار السدددكا والمباني والموقع الترا،ي كله النفع
واهسددتمرارثهسدديما في ظل تأ،رات المجتمع المحلي وانتشددار ا زمات اهقتصددادية.ولذلك أصددبب اهتجاه إلى تطوير مفهو الحفاظ بحيب
يجمع بين تماية المخزو الترا،ي ومؤشرات جودة الحياة ومفهو المشاركة المجتمعية لدعؤ المجتمعات المحلية وتنميتها أمرا تتميا.

االهداف:
-

ربط جودة الحياة بالمشاركة المجتمعية في عمليات الحفاظ الحضري.

-

إل ا الضو على أهمية المشاركة المجتمعية في استدامة عملية الحفاظ الحضري.

 .2جودة الحياة
.2.1أهمية جودة الحياة
لماذا تهتؤ اهبحاث في مختل المجاهت (الصددحة النفسددية – التعليؤ – التنمية المسددتدامة – قضددايا البيئة  -المجتمع الصددحي) بجودة الحياة
نها من اسداسديات التكامل فيأيمجالثففي ال طاع الطبي مجال يتزايد اههتما بتعري الصدحة بمعنى اهكتمال البدنيوالذهني واهجتماعيثأي انه
أكبر من مجرد غياال المر .
وتيب ا مفهو جودة الحياة يشدمل النواتي النفسدية والمادية واهمن والرمدا وكذلك الوعي السدلوكي والنواتي الروتيةث لذلك يج اهقرار
بأ الحفاظ ه يتعامل ف ط على المستوى المعماري والعمراني ولكن أيضا على المستوى اإلنساني

.2.2تطور مفهوم جودة الحياة
ارتبط و جود اهنسدا على اهر بح ة في تياة كريمة واسدتمر هذا المفهو في التوسع و التطور مكتسبا لح وق ومح ا هتتياجات اكبر
وتعاملت معه الحضددارات ال ديمة بداية من الفلسددفة الشددرقية ال ديمة وتتى اليونانية من منطلل فكرة المدينة الفامددلة وذكرة ارسددطوا تين
قال (إ ك ال من العامة أو الدهما وأصحاال الطب ة العليا يدركو الحياة الجيدة بطري ة واتدة وهى أ يكونوا سعدا ولكن مكونات السعادة
عليها خالف إذ ي ول بعض الناس شدديئا ما في تين ي ول رخرو غيره ومن الشددائع كذلك أ الرجل نفسدده ي ول أشدديا مختلفة في مختل
ا وقات فعندما ي ع ف ريسدة المر فإنه يعت د أ السدعادة هي الصدحة وعندما يكو ف يرا يرى السدعادة في الونى ويرى أرسدطو أ الحياة
الطيبةWell-beingتعنى تالة شعوريةث ونوعا من النشااوهو ما يتفل مع تعبير جودة الحياة) (النشارث )2000
بعد الحرال العالمية الجانية و ما خلفته من دمار أصدبب تحسدين نوعية الحياة أتد اهؤ اهداف خطط التنمية للدول الوربية واسدتخد المصدطلب
للتعبير عن كفا ة المسكن  -العمل -الصحة والبيئة.
وهوما جعل مومدددوع جودة الحياة في السدددنوات ا خيرة عامل مشدددتر في الكجير من البحوث والدراسدددات رغؤ تعدد دهلته واختالف
تعاريفه .تيب ركزت الدراسات اهولية على تعري مفهو جودة الحياة في مو بعدين أساسيين البعد الذاتيث والبعد الموموعي.
-

البعد الذاتي

ويتضمن الرفاهية الشخصية العامةث الرما عن الحياةث والسعادة الشخصية كما يعتمد على ت ييؤ الفرد لحياته
-

البعد الموضوعي

تيب يعتمد على تلبية اهتتياجات اهساسية واهجتماعية مجل :أوماع العملث مستوى الدخلث المكانة اهجتماعية اهقتصاديةث وتجؤ المساندة
المتاح من شبكة العالقات اهجتماعي ويتميز بمجموعة من المؤشرات ال ابلة للمالتظة وال ياس المباشر (الفرجانيث )1992
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وهوما جعل غالبية الباتجين يتبنو المؤشدددرات الخاصدددة بالبعد المومدددوعي لجودة الحياة لسدددهولة ال ياس والت ييؤ اه ا عدد كبير من
البدداتجين أكدددوا اهميددة البعددد الددذاتي .تيددب يرى كددل من تددايلور وبوجدددا )1996( Taylor & Bogdanث فريكي Vreeke,
 ) 1997( etal.أ المؤشرات الخارجية لجودة الحياة (البعد الموموعي) ه قيمة وه أهمية لها اه من خالل إدرا الفرد وت ييمه الذاتي
لها" .وهو ما أكد علية دينير ( )1999وكذلك مددرورة التركيز على الجوان اهيجابية للبعدالذاتيفي دراسددة مؤشددرات جودة الحياة بده
جع ل عددد كبير من البداتجين يرى أ مفهو جودة الحيداة مفهو ومدا متعددد ا بعداد يصددددعد تحدديدده
من التركيز على جواند الخلدل وهو مدا د
(Lawton,1991,P.35رغؤ شديوع اسدتعمالهث تيب يسدتخد أتيانا للتعبير عن الرقى في مسدتوى الخدمات المادية اهجتماعية التي ت د
فراد المجتمعث كما ي دس تخد أتيانا أخرى للتعبير عن إدرا ا فراد ل درة هذه الخدمات على إشدباع تاجاتهؤ المختلفة .وهو ما اسدتدعى
تناول كل من البعد الذاتي والبعد الموموعي لجودة الحياة من خالل أربعة اتجاهات رئيسة وهي:

-

•

االتجاه الفلسفي:و هو ال درة على تبني أسلوال تياة يشبع الرغبات واهتتياجات لدى الفردث الشعور الشخصي بالكفا ة
الذاتية وإجادة التعامل مع التحديات و السعادة والرما عن الذات والحياة الجيدة.

•

االتجاه النفسي:تفسراهتساس بالحياة ال يمة ال ُمرمية السعيدةثباعتبارات الحياة الجيدة اى ال درة على اشباع تاجاته من
خالل ،را البيئة ورقي الخدمات التى ت د له في المجاهت المختلفة ثالرما والجوان السلبية واهيجابية وقدرة اإلنسا
على تنفيذ الوظائ اليومية وإختيارها نمط الحياة وتأدية ا نشطة.

•

االتجاه الطبي:الصحةالعامةالتييعتبرفيهاتأ،يرالصحةإليجانبالمر تيب يؤدي تكامل الحياة الصحية مع الخدمات
الصحية الم دمة الى جان تطوير البيئة الطبيعية و تنمية الوعي الصحي للمجتمع .

•

االتجاه االجتماعي :الرماعن أساسيات المعيشة والخيارات البيئة وجودتهاثالسكن والجيرة وتحليالتالمجاههجتماعيث و ال درة
على اهستفادة من المصادر اهجتماعية المتاتة ( المساندة اهجتماعية )ث و المادية (معيار الحياة )ث و توظيفها بشكل ايجابى .
(مصطفيث )2010

•

االتجاه االقتصادى :التكالي اهقتصادية واهجتماعية و معايير وأساسيات المعيشة والدخل و الف ر وعد المساواة و
أنماا الحياة وإدرا التنوع فيها:

تعتنى جودة الحياة بتحسين الجوان الوجدانية اوالذاتية مع المؤشرات الموموعية للبيئة العمرانية
قليلو من تاولوا ربط الرما فى المحيط العمرانى بالخواص الموموعية فى البيئة العمرانية
المخططو مسئولو عن تحسين الجوان الموموعية فى البيئة العمرانية مجل :تحسين المبانى استعماهت اهراميRod(.ث )2006

.2.3مؤشرات جودة الحياة
مؤشددرات جودة الحياة هي اري ة ل ياس تيوية المجتمعث تيب تعطينا المؤشددرات معلومات منفصددلة عن قضددايا جزئية من تياة المجتمع.
تيب يسدددتفيد منها صدددناع ال رار والمخططين لومدددع البدائل والحلول لل ضدددايا التي تواجه المجتمع ويمكن اسدددتخدامها ل ياس تلك البدائل
واههداف المومددوعة للحل وفى معظؤ الحاهت ت كو الصددلة بين تلك المؤشددرات والمجتمع واقعية .بمعني اخرهي م ياس يلخل معلومة
تعبرعن ظاهرة اومشدكلة معينةثوتعطى بيانات كمية ونوعية تسداعد في تحديد أولويات التنمية الحضدريةث وومدع خططوسدياسدات من شدئنها
تح يل أهداف تحسين جودة الحياة.
المتتبع للدراسدات واهبحاث السداب ة يرى صدعوبة في ايجاد تعري محدد لمفهو جودة الحياة على الرغؤ من انتشدار اسدتعمالهفي اهوسداا
العلمية سددددوا في العلو اهجتماعية او الطبيعية او اإلنسددددانية .وذلك لتنوع اههداف واختالف المجال البحجي.ورغؤ ا علؤ النفس كا له
السبل في تحديد مؤشرات اهولية جودة الحياةث اه ا المتتبع للدراسات الحديجة يجد ا المصطلب هيزال غير وامب ث فمفهو جودة الحياة
يسدتخد مجموعة من مؤشدرات تتعلل بالنواتي «ا كجر أهمية» في تياة الفرد ومن ،ؤ قياس مسدتوى الرمداث على اعتبار ا الحياة بالنسدبة
لإلنسا هي ما يدركه من محيطة وبالتاليفهي تعبير ذاتي عن جودة ما يدر من الحياة.
ومن أجل الوصول إلى اهؤ المؤشرات المحددة لجودة الحياة تؤ اختيار عدداو من اهؤ النماذج التي تحدد وت يس جودة الحياة من عدة جوان ث
سدوا كانت لباتجين عرال او اجان او هيئات عالمية تيب تؤ تناول كل من هذه النماذج بشدكل تفصديلي يأخذ البعد الذاتيوالمومدوعي في
اهعتبار وكذلك اهتجاهات الرئيسية المتعل ة باهتجاه الفلسفيث اهتجاه الطبيث اهتجاه اهجتماعيث اهتجاه النفسي.

اعتمدت الدراسة على سبعة من أهم النماذج الشاملة المعروفة عالمياً كمراجع أساسية:
 .1التصني العالمي ل ابلية العيشث وهو مؤشر سنوي صادر عن «ذا إيكونيميست إنتلجنس يونتThe Economist Intelligence /
»Unitث ويصن المد في  140دولة تس جودة الحياة الحضرية فيها بنا على ت ييؤ اهست رار والرعاية الصحية والج افة والبيئة
والتعليؤ والريامة والبنية التحتية.
 .2مسب مرسرMercer /لجودة الحياةث والذي يصن  231مدينة بنا و على الجوان اوتية :الن ل والبيئة السياسية واهجتماعية والج افية
والخدمات العامة والصحة والبيئة اهقتصادية والمدارس والتعليؤ والبيئة الطبيعية والسكن وتوفر الوسائل اإلعالمية والمسارح ودور
السينما والريامات والسلع اهستهالكية والمطاعؤ واهستجما

.3

قائمة مجلة مونوكلMonocle /لنمط الحياةث وهي قائمة سنوية تضؤ  25من أفضل المد للمعيشة في العالؤث ويكو الت ييؤ بنا و على
الجوان اوتية :اهتصال العالمي وال ضايا البيئية وإمكانية الوصول لألماكن الطبيعية والجودة المعمارية والتصميؤ الحضري والرعاية
الصحية وبيئة ا عمال والجريمة وا من والج افة والمطاعؤ والتسامب وتطوير السياسات المبادرة.

 .4مؤشر السعادة العالمي  2017ث والذي يصن  155دولة وف ا و لمستويات السعادة وذلك بنا و على الجوان اوتية :الفساد وترية اهختيار
ومتوسط العمر المتوقع وإجمالي الناتج المحلي للفرد والدعؤ اهجتماعي والعطا .
 .5مؤشر منظمة التعاو اهقتصادي والتنمية لجودة الحياةث وهو مؤشر ي ار جودة الحياة بين البلدا بنا و على  11جانبا و أساسيا و في نظر
المنظمة :ا من وا لصحة والدخل والوظائ والتواز بين الحياة والعمل والتعليؤ ومستوى الرما والسكن والبيئة والمجتمع والمشاركة
المدنية.
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 .6مؤشر ARRPلجودة المعيشةث وهي مبادرة متميزة من معهد السياسات العامة ( )Public Policy Instituteقياس جودة الحياة في
المجتمعات ا مريكية بنا على الجوان اوتية :الن ل والصحة واهقتصاد والتعليؤ واإلسكا وا تيا السكنية والبيئة والمشاركة
المجتمعية والتساوي في الفرص
 .7تعري منظمة الصحة العالمية ( )1995كانت أقرال التعريفات إلى مضمو جودة الحياة بوصفها " إدرا الفرد لومعه في الحياة في
سياق الج افة وأنساق ال يؤ التي يعيش فيها ومدى تطابل أو عد تطابل ذلك مع :أهدافهث توقعاتهث قيمهث واهتماماته المتعل ة بصحته
البدنيةث تالته النفسيةث مستوى است الليتهث عالقاته اهجتماعيةث اعت اداته الشخصيةث وعالقته بالبيئة بصفة عامةث وبالتالي فإ جودة
الحياة بهذا المعنى تشير إلى ت ييمات الفرد الذاتية لظروف تياته" (.)WHOQOL Group, 1995
ومن خالل التعري

المستخد في الهيئات الساب ة تؤ عمل الجدول التالي للوقوف على اهؤ المؤشرات المستخدمة ل ياس جودة الحياة
جدول  .1مؤشرات جودة الحياة (الباتجة)
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نالحظ من الجدول السابق ارتفاع معدل تداول المؤشرات الخاصة بالبعد الموضوعي عنها في البعد الذاتيفي معظم الهيئات العالمية ماعدا
مؤشر السعادة العالمي حيث يتميز تعريف مؤشر السعادة العالميبتوجهذاتيفي االصل وهو ما يعنى ضرورة فصل تقييم مؤشر جودة الحياة
الى جزئين تقييم خاص بالبعد الذاتي واخر بالموضوعي الن اعطاء تقييم كلى للبعدين قد ال يظهر النقص الحادث فيأحدهم هذا باعتبار ان
للبعدين اهمية متساوية في تحقيق جودة الحياة وهو ما أثبتته دراسات الدراسات السابقة للباحثين العرب واالجانب

 .3الدراسات السابقة الهم الباحثين العرب واألجانب
يتوقفال ياسالجيدلجودةالحياةعلىالوصفالدقي للحياةالجيدة وباهستنادالى تراث اإلنسانية الكبير وتجاربهؤ ال ديمةوالحديجةث وبسب انفتاح العالؤ
وتوتده في الوقت الراهن يمكننا البحب عن فلسفات ومفاهيؤ جديدة تتميز بالعالمية وهو ما اختلفت توله الدراسات وكا الباتب Lawtonأول
من اقترح النموذج النظري الذي ظهر من خالله مصطلب "جودة الحياة" سنة  1413وقد عرفها على أنها (الكفا ة السلوكية والبيئة
الموموعية ونوعية الحياة الملموسة) .ومع تزايد اههتما بهذا المفهو بدأت تكتمل الدراسات والبحوث في مختل المجاهتث وبهذا تعددت
المفاهيؤ والتعاري المتعل ة بجودة الحياة
-

فمجالو عرف تايلور وروجدا ( )1990 Rogdan &Taylor,جودة الحياة على أنها رما الفرد ب دره فى الحياة وشعورة بالرما
والسعادة

-

فى تين عرفها جود( )good,1990بانها امتال الفرص لتح يل اهداف ذات معنى

-

وعرفها دودسو ()dodson, 1994بانها الشعور الفردى بالكفا ة واجادة التعامل مع التحديات

-

ويرى  Cumminsإ " جودةالحياةتعنيشعورالفردبالسعادةوالرماعن
تياتهثباإلمافةإلىاإلقبالعليهابحماسوالرغبةفيمعايشتهاوبنا شبكةعالقات
اجتماعيةمعالمحيطينبهثوشعورمتزايدبا منوالطمأنينةثوالج ةفي دارتهوالسعي
إلنجازا هدافوعدماإلتساسبالفشلوالتمتعبالصحةالبدنيةوالنفسيةثوأنكلهذامن
شأنهأنيزيدمنطموتاتهثفضالعنإتساسهالداخليبمات همنإنجازاتتمكنهمن الوصوللومعوظيفيمناسبفيالمست بل "(.خميسث )2010

-

وفي رأيVeenhovenفإ
" جودةالحياةتشملت ويملجوانبمتعددةفيالحياةمجاللظروفالمعيشيةثفرصالعماللمتاتةالتيتمنحالشعوربالكفا ةوكيفيةالتعاملمع
المشكالتوالتحدياتفيظلتبنيأسلوبحياتييشبعرغباتواتتياجاتالفرد".

-

اما  Alison J. carrف د اعتبرها أ نها "مفهو ديناميكي يعكس مجموعة من التفاعالت بين ا بعاد الموموعية والذاتيةث كما أ
أجزا ها تؤ،ر على بعضها البعضCarr(".ث )2003

مما سبل نالتظ ا تعري جودة الحياة كما تناوله الورال ركز على الجان الذاتي من مؤشرات جودة الحياة تيب تبنى كل من تايلور وروجدان,
جود ،دواسون.اهنطباعات الذاتية للفرد عن محيطة و مدى تح ل إنجازاته دو ذكر للنواتي المادية اما CumminsVeenhovenف د توسعوا
في تحليل العوامل المؤ،رة على جودة الحياة تيب شبكةالعالقات اهجتماعية و الشعور با منوالطمأنينة و الصحةالبدنية و الظروفالمعيشية و
الومعالوظيفيالمناسباما Alison J. carrف د اولى لكل من الجان الذاتي و الموموعي نفس اههمية تين ذكر ا جودة الحياة هي نتاج للتفاعل
الديناميكي بينهؤ وا اختل التناول في الدراسات العربية

 .3.1أهمتعاريفجودةالحياةمنخالاللدارساتالعربية:
يعتبرمفهومجودةالحياةالتطورا تد،فيالدارسدداتالعربيةثف دأصددبحهذا المفهوممنأتد،ال ضددايافيالبحو،العربيةثوم ارنةبالدارسدداتا جنبيةفإنالعديدمن
الدارساتفيهذاالمجالتفت رلتعريفرسميلجودةالحياةوعلىهذاتظهرأهمالتعاري لهذاالمفهوممنخاللمايلي:
يشدددديركماالللبوانيإلىأ " مفهومجودةالحياةجا نسددددبةإلىإشددددباعمجموع الحاجاتوالرغباتعلىالصددددعيدالفرديوالجماعيثوهيعلىذلكتختلفباختالفهذه
الحاجاتوالرغباتثوباختالفا فرادوالجماعاتواختالفالزمن(اللبوانيث )2011
ويضدي الكرخيبأ " جودةالحياةناتجةعنشدعورالفردبال درةعلىإشدباع الحاجاتالذاتيةوالمومدوعيةوالتيتشدماللنموالشدخصديثالسدعادةالبدنيةوالماديةث
اهندماجاهجتماعيوالح وقالبشرية "(.مبار ث )2002
وعدددرفدددهددداشـــــــاهـــرخـــالـــدســـــــلـــيـــمـــانبددد أنددد هدددا" جدددودةخصدددددددائصددددددداإلنسددددددداندددمدددندددحددديدددجدددتدددكدددويدددندددهدددالدددجسدددددددمدددي
والنفسيوالمعرفيثودرجةتواف همعذاتهومعاوخرينوتكوينهاهجتماعيوا خالقي "(.سليما ث )2012
ويرىاألشــولأ " جودةالحياةتتمجلفيدرجةرقيمسددتوىالخدماتالمادية واهجتماعيةالتيت دمألفراد المجتمعثواداركهؤه ا فرادلمدىإشددباعهذهالخدمات
لدددحددداجددداتدددهدددمدددالدددمدددخدددتدددلدددفدددةوهيدددمدددكدددندددأنددديددددركدددالدددفدددردجدددودةالدددخددددمددداتدددالدددتددديدددتددد ددددمدددلدددهدددبدددمدددعدددزلدددعدددندددا فدددراد
الذينيتفاعلمعهؤثأيأنجودةالحياةترتبطبالبيئةالماديةوالبيئةالنفسيةاهجتماعيةالتي يعيشفيهاالفرد "(.كاظؤث )2011
يتضدب من الدراسدات التي تؤ عرمدها ا تح يل جودة الحياة يعتمد على تح يل بعدين اسداسديا هما البعد الذاتي و البعد الموضـوعي وهو محل
اتفاق سددوا من خالل الهيئات العالمية او من خالل الباتجين العرال او اهجان اه ا تح يل الرمددى من خاللهؤ يختل باختالف المؤشددرات
التي يتؤ تبنيها و التي تنعكس بالتالي على اإلجرا اتالتي من شدددأنها تح يل المؤشدددرات المتبناه وهو ما يؤكد وجوال فصـــل تقييم مؤشـــر جودة
الحياة الى جزئين تقييم خاص بالبعد الذاتي و اخر بالموضــوعي تتى ه نحصد ل على نتائج مضددللة قد تؤ،ر على قرارات التنمية البشددرية وما
يستتبعها من اقتراتات مشروعات الحفاظ على المناال الترا،ية التي تفت ر الى التنمية قبل افت ارها للوعى الحفاظي.
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 .4المشاركة المجتمعية
هى وسىيلة المجتمىع لدارسة جميىع موارده وامكانياته للوصول إلى كيفية استخدامها فى تحقيق األهداف المنشودة .مما يلقى بعض
التبعية على عاتق السكان وجعلهم شركاء أساسيون فى عملية التنمية .وبذلك يتاكد دور المشاركة المجتمعية فى أعمال التخطىيط و
الحفاظ الحضرى  ،حيث أن المستهدف الرئيس بعملية الحفاظ و كذلك مؤشرات جودة الحياة هو اإلنسان أوال وأخي ار  ,كما ان توفير
حياة كريمة أحد أهم اهداف المشاركة المجتمعية

مخططات الحفاظ الحضري

التنمية البشرية
البعد الموضوعي

المشاركة المجتمعية

البعد الذاتي

مؤشرات جودة الحياة

رسؤ توميحي  1عالقة المشاركة المجتمعية بخطط الحفاظ و مؤشرات جودة الحياة

.4.1تقرير التنمية البشرية الصادر عن االمم المتحدة
هئد ل
التنميددة البشددرية هددي توسدديع خيددارات ا فرادث فيعيشددو تيدداة صحيددة مديدددةث ويحصلددو علددى التعليددؤث ويتمتعددو بمسددتوى معيشددي د
(ت ريددر التنميددة البشددرية لعددا ث ا مؤ المتحدة )1990
التنمية البشدرية مبنية في الم ا ا ولث وقبل كل شدي ث على السدماح للناس بأ يعيشدوا نوع الحياة الذي يختارونه وعلى تزويدهؤ با دوات المناسدبة
والفرص المواتية لت رير تلك الخيارات.
وفي السددددنوات ا خيرةث سددددعى ت رير التنميدة البشددددريدة ب وة إلى إ،بدات أ هدذه المسدددددألدة ت و على  3أعمددة رئيسدددديدة تتمجدل في :الددخدلث
الصحةث والتعليؤ .رغؤ ا هذا ه يعنى بالضرورة تح يل جودة الحياةتيب غطي الت رير  182دولةث جا ت النرويج في المرتبة ا ولىث بينما لؤ تكن
من العشددددر ا وائل في ترتيد "جودة الحيداة"ث واتتلدت فرنسددددا التي جا ت في المرتبة ا ولى في "جودة الحياة" والمرتبة الجامنة في ت رير التنمية
البشرية لنفس السنة ( )2016وهو اخر ت رير يصدر عن اهمؤ المتحدة(المتحدةث )2016
مما يعنى ا تح يل مرتبة مت دمة من التنمية البشددرية هسددتتبعه بالضددرورة تح يل مركز مت د في جودةالحياة .وهو ما أ،بتته نتائج البحوث من أ
التركيز على المؤشدرات المومدوعية ف ط لجودة الحياة ه يسهؤ إه في جز صوير من الت ديرات الكلية لجودة الحياة وهوما يؤكد عملية فصل الت ييؤ
الكلى للجز الذاتي عن درجة ت ييؤ الجز المومدوعي وعد اهكتفا بتح يل نسدبة عالية من مؤشدرات جودةالحياة الكلية انما ينبوي اسدتهداف تح يل
معدل مرتفع في كل من البعد الذاتي والبعد المومددوعي كال على تدة وإ كا التعميؤ وامددحا في المبدأث فتح ي ه ه يخلو من الصددعوبة في الواقع.
تيب يرتبط البعد الذاتي بمشدددداعر وتوقعات اهفراد مما يعنى مددددرورة اشددددرا المجتمع في ت ييؤ الجز الذاتي وهو ما يرتبط بحجؤ المشدددداركة
المجتمعية المتوقعة .
تعددمنذالسددبعيناتمعانالمشدداركةالمجتمعيةمنجانبعديدمنالروادالعالميين امجال كوهين ()1973وفورســتر) )1988,Foresterوسددرينفسددتن )1990
(Habib, 2009))Srinivasan
إه أ من أهمها هو تعري هيئة ا مؤ المتحدة للمشداركة بأنها” تلك العملية التي يمكن بم تضداها توجيه الجهود لكل من ا هالي والحكومة لتحسدين
الظروف اهجتماعيةواهقتصاديةفي المجتمعات المحلية لمساعدتها على اهندماجفي تياة ا مة واإلسها في ت دمها بأقصى ما يمكن
ولعدل من أتدث التعريفدات تعريفين أتدهمدا للبنك الدولي :الذي عرفها بأنها "عملية يسددددتطيع المنتفعين من خاللها التأ،ير والمشدددداركة والتحكؤ في
ومع ا ولويات وصنع ال رارث وتوجيه الموارد وتوجيه الخدمات العامة"
واوخر تعري الوكالة الكندية للتنمية الدولية ): (The Canadian International Development Agencyعلى أنها “المسددداعدة الذاتية
من خالل نهج يتسدؤ بإشدرا الفئات المسدتهدفة في تصدميؤ المشدروعات وتنفيذها وت ييمهاث بهدف بنا قدرات الف را للحفاظ على مكاسد المشدروع
التنموية ومما اهستدامة لها
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وه اهسددددتدامة هي من اهؤ اهداف الحفاظ الحضددددري على المناال التاريخية من جهةث كما ا تواجد المباني الترا،ية والمناال التاريخيةمتاخمة
للمناال العشوائية والمتدهورة هو من اهؤ مشاكل الحفاظ الحضري من جهة اخرى فا أسالي التعامل مع المناال المتدهورة:
تكمن في تفعيل مصطلب المشاركة المجتمعيةوالتي أ،بتت التجربة أنها تمجل العصا السحرية أو مفتاح تل اللوز للمناال العشوائية.

.4.2أهداف المشاركة المجتمعية
تتحدد أهداف عملية المشاركة المجتمعية في أربعة ن اا رئيسية
-

اقتصاديةث تيب تسهؤ المشاركة المجتمعية بشكل مباشر في ت ليل ومبط تكلفة المشروعاتث وكذلك تدري العديد من افراد المجتمع
على عملية البنا والصيانة ث وقد يخلل مؤسسات اقتصادية صويرة مما يساعد على خلل فرص عمل ومن ،ؤ رفع المستوى المعيشي
للمستفيدين

-

اجتماعيةث تعمل المشاركة المجتمعية عل خلل ظروف اجتماعية مالئمة من خالل العمل الجماعيث ومن خالل الخطوات المتتابعة من
البحب الميداني وخالل عملية التنفيذ الفعلي للمشروع مما يخلل روتا جديدة وسط المستفيدينث ويسهؤ في ت وية العالقات بينهؤ وجمعهؤ
تول تلؤ مشتر يشكل مست بلهؤ ومست بل أافالهؤ

-

نفسيةث إ العمل الجماعي يوفر لإلنسا المناخ المالئؤ إلشباع تاجاته النفسية والتي من أهمها زيادة الج ة بالنفس واهعتداد بهاث مما
يزيد من فرص الفرد إل التطلع إل تياة أفضو هو أتد اهؤ مؤشرات جودة الحياة

-

وظيفيةث لها دور كبيرفيتح ي النجاح الوظيفي لمشروعات التنمية العمرانية والحفاظ الحضريث فمنذ سنوات عديدة كانت مشروعا
التنمية والحفاظ ينظر اليها على أنها مشكلة يج أ تحل بواسطة المسؤولين والمهنيين ومسؤولي المنظمات العالمية تيب يكو لديهؤ
داما و الحلول الجاهزة بدو أي اعتبار لظروف المستفيدين من هذه المشروعات .ا مر الذي أدى الى فشل العديد منها نها ببسااة ه
تح ل اموتات وتوقعات المجتمع المحيط.

إ اختالف البيئة اهجتماعية واهقتصدادية والج افية للمسدتخدمين عن مخططيومصدممي مشدروعات الحفاظ تمجل خطر على تلك المشدروعات
تيب ا المشـــاركة المجتمعية تجعل مشدددروعات الحفاظ أكجر اسدددتجابة هتتياجات اهسدددر واهفراد في المجتمع المحيط كما ا مراعاة تلك
المشدروعات لمؤشدرات جودة الحياة ينعكس بشدكل مباشدر على رمدا المجتمع المحيط وبالتالي على مدى اسدهامه فيالمشـاركة المجتمعية وهو
ما تحدده سياسات الحفاظ المستخد

 .5الحفاظ الحضرى
تتسدددؤ برامج ومشدددروعات الحفاظ على المناال ذات ال يمة في الدول النامية بالتحدي تيب يتجاور ويتزامن ذلك الكؤ الضدددخؤ من اهتتياجات
والطموتات مع مددع وقصددور اإلمكانات اهقتصدداديةث وتحتوي مدننا على العديد من المناال ذات ال يمة والتي كانت وما تزال محط اهتما
العديد من مشددددروعات وبرامج الحفاظ والتنميةث والتي يعتمد نجاتها على مدي الوعي التا باهعتبارات وا بعاد المختلفة سددددوا العمرانية أو
اهقتصادية أو اهجتماعية (الحلفاويث )1996
وهنا تبددرز أهمية مفهددو الحفدداظ بوصددفه المحدددد سددلوال التعامددل مددع المددوروث العمراندديث فهددو يتعامل مددع ذاكددرة المجتمددع مددن خالل
إن اذ المعالؤ الترا،ية والدهئل التاريخيةث ومما استمراريتهابفاعلية تجنبها اإلهمالث ليتؤ بها است را هويددددة المجتمددددع وخصوصيتهث(الحفاظ
الوقائي المستدا لالبنية التاريخيةث )2015

.5.1تطور مفهوم الحفاظ الحضرى
ظهر مفهو الحفاظ الحضري )(Conservationعلى أنه عملية اإلب ا على الممتلكات والعناصر المعمارية والترا،ية فحس مع السعي لمد
وإاالة عمرها اهفتراميث اه انه ومع تطور المفاهيؤ في مجال الحفاظ تحول هذا المفهو تدريجيا إلى مفهو الحفاظ المستدا ليتضمن عملية
اإلب ا وصو المنشأ جنبا إلى جن مع ا خذ في اه عتبار إدرا ال يؤ المتعل ة به وعالقته بنسيجه الحضري وخصائل مجتمعه المتواجد
ممنه وارتباااته به.
وخالل السنوات الجال،ين الماميةث بدأ مفهو الحفاظ الحضري يتحول إلى خطة ادارة شاملة للبيئة الحضرية
وبهذا التويير تستلز عملية الحفاظ العمراني تاليا مجموعة من المتطلبات والمعايير التي لؤ تكن تؤخذ بعين اهعتبار ساب اث ومنها مجال
مشاركة المجتمع المحلي من الساكنين والمستخدمين في صنع ال رار وهو ما ينعكس مباشرة على البعد الذاتي لمؤشرات جودة الحياة(البعد
الذاتي )ث ل د تطورت عملية الحفاظ وتحولت من عمليات تفاعلية انعكاسية تعتمد التركيز على تجن التويير في البنية التاريخيةث إلى عمليات
مرنة متكيفة تساهؤ في مساعدة المجتمع على فهؤ وإدرا بيئته التاريخية ومن ،ؤ السيطرة وإدارة عملية التحول والتويير بأفضل اري ة
ووسيلة متو فرة .ومن هنا فا عملية الحفاظ لؤ تعد ت تصر على تح يل المشاركة المجتمعية فحس انما تح يل مستويات مرتفعة من رما
المجتمع المحيط والتي ترتبط بشكل مباشر بمدى توفر مستوى معيشي جيد وعليه فا مجال الحفاظ يحتاج إلى مناهج وسياسات أفضل وسبل
للت ييؤ للتعامل مع ال يؤ المختلفة وليس مع مبني مشيد ف ط(.تسنث )1981

.5.2سياسات الحفاظ
يهدف الحفاظ الحضري إلى صيانة استمرارية كال من المجتمع والصورة التاريخية التي كونتها عناصرهث ف د تدد( )Lynchإلى أ الحفاظ
يهدف إلى تنمية إتساسنا بالتاريخ وإ،را تصورنا للزمنث كما فرق ( )Apple yardبين الحفاظ السطحي والعميلث فالحفاظ السطحي يهدف
إلى المظهر الخارجي واابع المنط ة التاريخية ومظهرهاث في تين يهدف الحفاظ العميل إلى تفظ مباني المناال التاريخية ومكوناتها باإلمافة
إلى تحسين البيئة الشاملة واهرت ا
واب ا لمفهو اهستدامة فا سياسات الحفاظ تن سؤ الىالحفاظ السلبيPreservationالحفاظ السطحي
تستهدف سياسة الحفاظ السلبي اب ا المبنى كما هو دو اي تويير او تعديل به وتمايته من العوامل البشرية وومع ال وانين والنظؤ والع وبات
التي ه تسمب بأي تعديل او امافات كما هو متبع بالنسبة لآل،ار الفرعونية مما يتطل منع اهستخدا واعتبارها مزارات سياتية ف ط.
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.5.2.1.1اهداف الحفاظ (السلبى)
در المخاار عن المباني اه،رية (ه يكفي التركيز على المبنى تيب ا الخطر المحيط أكبر من الخطر الداخلي)

.5.2.2

الحفاظ المستدام (Conservationالحفاظ العميق)

سياسة الحفاظ المستدا تتبع عادة في تالة المباني بالمناال التاريخية التي تخربت او تعرمت تعديات او في تالة وجود مباني في مناال
تاريخية يراد الحفاظ على اابعها المميز فأنه يتؤ اللجو الى مبدأ المحافظة على الطابع المعماري باهمافة للتكامل والتجانس مع البيئة
المحيطة اجتماعيا و ،افيا واقتصادياث وبالتالي فالحفاظ المستدا ،نائي التوجه اتدهما موجه الى الحفاظ السطحى على المخزو الترا،ي ذو
ال يمة والبعد اوخر موجه الى التحكؤ الفعال والنشط في اهمافات اهنسانية بهدف الحفاظ على الطابع المميز لها ومما استمرارية تياة
كل ماله قيمة ماديا و ومعنوياو.

 اهداف الحفاظ المستدامقد يبدو مفهو التعر للمخاار مفهوما واسعا فيه الكجير من التجرد اه ا مفهو التعر للمخاار يصبب أقرال إلى الواقعث عندما يتؤ
تحليله من تيب المعرمين للمخاار وابيعتها وأسباال التعر لهاووف ا لمفهو الحفاظ المستدا فا در المخاار ليس قاصر على المبنى
ف ط انما عملية الحفاظ يج ا تكو شاملة للمحيط المجتمعي للمبنى الترا،يوعليه يجبا تتضمن خطط الحفاظ تنمية شاملة للمجتمع مما
يستتبعه تحسن ملحوظ في:
-

الجان البيئى

-

الجان المعمارى

-

الجان العمرانى

-

الجان اهجتماعى

-

الجان اهقتصادى

اشتمال مشروعات الحفاظ وف ا لسياسة الحفاظ المستدا على تنمية شاملة للمجتمع تضمن تضافر هذا المجتمع فى در الخطر فاعندما يتحر
اهفراد ممن الجماعةث تتضافر إمكاناتهؤ ّ وخياراتهؤ الفردية للتصدي للمخاارث وتسهؤ منعة الجميع في تعميل مكاس الحفاظ وجعلها أكجر
استدامة
(اإلرت ا بالنطاقات الترا،ية ذات ال يمة دراسة م ارنة لسياسات الحفاظ على التراث العمرانيث ()2012يحياويث )2003

.5.3مشكالت تطبيق سياسات الحفاظ في المبانى التراثية
يرتبط نجاح تطبيل سياسات الحفاظ على المباني الترا،ية بمحورين أساسيين ومتوازيين
المحور االول :ويمجل التوجه العا للدولة وما يشوبه من سلبيات في المدخل والمنهجية التي تحكؤ تعاملها مع هذه المباني.
المحور الثاني :ويمجل المجتمع المحلي الذي يتعامل مع هذه المباني سوا بالسكن فيها أو باستخدامها والسلبيات العديدة التي تؤ،ر على العالقة
التبادلية بينهما(تواسث )1996

-

المحور االول (التوجه العام للدولة):

تؤ التعدامل معده من خالل الموا،يل الدوليدة حيث حدد تفاثيةيا ترفثت ترلير ل رلي  1972أثبلا نقيط كفدتبيث فليرا رح ييا ترفثت
تيب تعمل كل دولة في تدود امكانيتها وبحس ظروفها على :
•
•
•

ترثقيفل وترطبيلل

تفخيذ سييسا عي ا فسفھدف جلل ترفثت ترثقيفل وترطبيلل يؤدي وظياا فل حيية ترج يعا وتد يج ح ييا ھذت ترفثت فل نيھج ترفخطيط
ترلي
فأسيس دتئثة أو عدد دوتئث حي ال فوجد ثل ھذه تردتئثة فل تةلي ھي رح ييا ترفثت ترثقيفل وترطبيلل وتر حيفظا عليه وعثضا وفزويد
رلدتئثة بير وتطنين تالكايء وف كينھي ن تروسيئل ترفل فس ح رھي بأدتء تروتجبي تر فثفبا عليھي .
تفخيذ ترفدتبيث ترقينونيا وترلل يا وترفقنيا وتالدتثيا وتر يريا تر نيسبا رفليين ھذت ترفثت وح ييفا وتر حيفظا عليه وعثضه وتحييئه .

ھذه ترنقيط ھل فايعل شفثك ر دتخل تجف يعياوتةفصيديا وثقيفيا
وحدد تردثتسثثثثي ترحديثا ةدتثة وتةت ترفثت
رلحايظ وةدتثة وتةت ترفثت ترلير ل ك ي يلل:

ترلير ل ترفل ن بينھي ي وثد عن ديثيك ووثثينج وسثثثثفياين بوندغ تال ثتض تر طلوب فحقيقھي
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•اتترا تياة المجتمعات
•تحسين صورة الحياة
•المحافظة علي الهوية
•مشاركة المجتمع

تصن

•استدامة قيؤ مواقع التراث
•المحافظة علي مدي مناسبة الطاقة اهستيعابية للتويير

•التنمية المستدامة للتراث كمورد غير متجدد
•محل اهتما مختل اهفراد

تصن

تصن

كأغرا

كأغرا

كأغرا

أجتماعية

 ،افية

أقتصادية

رسؤ توميحي  2ا هداف المطلوال تح ي ها إلدارة مشروعات الحفاظ تبعا إلتفاقية عا  1972اليونسكو

-

المحور الثانى (المجتمع المحلي)

مع تعدد مداخل الحفاظ تفاق لظ تآلثتءعلى إن سثثييسثثا ترحايظ تر سثثفدت ھييرفوجھير نيسثثب رلفدخل ت تر دن ترفثتثيا ترحياغ وتن فطويث تر دن
وفل ل على حلھي رلوصثول
يجب تن يسثيث بيرفوتزي ت فطويث تر جف لي تر حلياغ عبث خبثت خفلاا ففلي ل ت كل طبقا ن طبقي تر شثك
إرل .تالسفدت ا
ورفحقيق ترفوتزن بين ترفن يا وترحايظ يجب تخذ رل كوني

ترثئيسيا ترفيريا فل تالعفبيث:

سفوي صحفه وفللي ا وثقيفيا و ھيثفه تر ھنيا وإنفيجيفھوعيدتفه  ..إرخ

-

االنسان كمورد بشري :ن حي

-

المكان كمورد طبيعي وعمراني :ن حي سفوي كايءة تر سيكن وترخد ي وتر ثتفق وترطثق وتر نيطق ترخضثتء وتربيئا
ترل ثتنياغ وكذرك فوفث تر وتثد ترطبيليا بير كينباإلمافة للحفاظ على الطابع التاريخي

-

نظام اإلدارة الحكومية العمرانية :ن حي سفوي تالدتء وترقدثة على صنيعا ترقثتث وطثح بدتئ رحلولغ وترفل فحدد طبيلا وشكل
ترل ةي بين تالفثتد .وترجھي و ھي كل نھ وهوما يفر علينا استخدا مؤشرات جودة الحياة ممن خطط الحفاظ

-

مؤشرات جودة الحياةغ حي فلطيني تر ؤشثت للو ي ناصلا عن ةضييي جزئيا ن حيية تر جف ت .حي يسفايد نھي صنيع
ترقثتث وتر خططين روضت تربدتئل وترحلول رلقضيييترفل فوتجه تر جف ت وي كن تسفخدت ھي رقييس فلك تربدتئل وتالھدتف تر وضوعا
رلحل وفى لظ ترحيال فكون ترصلا بين فلك تر ؤشثت وتر جف ت وتةليا(تمودةث )2005

 .6جدلية العالقة بين مؤشرات جودة الحياة و المشاركة المجتمعية وخطط الحفاظ الحضري
تمجل المشداركة المجتمعية ومؤشدرات جودة الحياة وخطط الحفاظالحضدري مجلب التنمية المسدتدامة التي تعتمد عليها مخططات التنمية في
المناال التاريخية المتدهورةث ولعل من اهؤ ا سدددباال التي تجعل من الضدددروري تضدددمين المشددداركة المجتمعية في مشددداريع الحفاظ
الحضري ا .
المجتمع على دراية بمشاكل واتتياجات المنط ة بشكل أكبر من المسؤولينث مما يطور ويحسن ويزيد فرص النجاح.
 المشداركة المجتمعية تكشد وجود قدرات وااقات بشدرية أو خبرات وكفا ات في المجتمع المحلي يمكن أ تسدتجمرث وذلك يسداهؤ فيخفض التكالي المرتفعة عادة في مشاريع الحفاظ.
 -المشاركة المجتمعية مهمة في تح يل تلول تتال

مع تاجات المستخدمين وهذا مهؤ جدا هستدامة مشروع الحفاظ

 المشدداركة تزيد من الوعيالمجتمعي مما يجنبنا التعديات التي قد تحدث في مرتلة اهسددتخدا (أي بعد التنفيذ) بواسددطة المجتمع المحيطمالمتأخذ رغباته بعين اهعتبارث تيب قد تسي هذه التعديات بشكل أساسي لماهية وأصالة مشروع الحفاظ ككل.
وبما ا المشاركة اهجتماعية هيتوجهنفسييستتبعه سلو اجتماعي يتميز باهتزا والمبادرة ناتج من ارتباا الفرد بأهداف يسعى الى
تح ي ها وبما انجودة الحياة :شعور الفرد بالرما والسعادة وقدرته على إشباع تاجاته من خالل ،را البيئة ورقي الخدمات في المجاهت
الصحية واهجتماعية والتعليمية والنفسية مع تسن إدارته للوقت واهستفادة منه فا ترص خطط الحفاظ على تح يل مؤشراتها سوف
ينعكس باإليجاال على مدى المشاركة المجتمعية (سعادةث .)2009
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وتيب ا مفهو جودة الحياة يسددتخد للتعبير عن رقي مسددتوى الخدمات المادية واهجتماعية التي ت د للفراد والمجتمع .وبما ا تح يل
تحسددن ملحوظ فيالجوان (المادية واهجتماعية) من اهؤ اهداف الحفاظ فا تبنى خطط الحفاظ لمؤشددرات جودة الحياة هو أكبر مددما
اجدتدمدداعديددة
لتح يل نسدد د مشدددداركة
جيدة.

رسؤ توميحي  3العالقة الجدلية بين مؤشرات جودة الحياة و الحفاظ الحضري والمشاركة
المجتمعية ( الباتجة )

تأسدديسددا على ما سددبل يتضددب أ جودة الحياة واتدة من أهؤ ال ضددايا في تياة اهفراد والمجتمعاتث نظرا لكونها قاعدة أسدداسددية لتفادي
الكجير من المشددددكالت التي يمكن أ تعتر الفرد والمجتمع معدا .وا كدا مفهو جودة الحيداة من المفداهيؤ التي يتؤ تنداولهدا في علو
مختلفة وسددياقات عديدةث فإ تناوله من المنظور سددياسددات الحفاظ المسددتدا خاصددة انه يتعامل مع ذاكرة اهمة وهويتها يعتبر مددرورة
ملحة من جانبين ث الجان اهول كو جودة الحياة هي انعكاس لرما المجتمع عن واقعة وت ييمه لمشروعات الحفاظ المتبناة.
أما الجان الجانيث مدددما اسدددتخدا خطط الحفاظ اهسدددتراتيجيات المالئمة للمجتمع المحيط لتح يل جودة الحياة لكل شدددرائب وفئات
المجتمعث (جدول ) 2

 .7النتائج و التوصيات:
انتهاج سياسة الحفاظ المستدا في مو مؤشرات جودة الحياة يضمن
.1
.2
.3
.4
.5

المشاركة في تنمية المجتمع المحيط بما يدعؤ الحفاظ على الطابع العمراني الترا،ي للنطاق
إعادة تكامل ا ،ر مع محيطه الحالي بتوظيفه فيما يخد إتتياجات المجتمع المحيط.
إيجاد نوع من التعاا بين المبنى ا ،ري والمتعاملين معه.
تزويد النطاقات الترا،ية با تيا ال ديمة المتدهورة بالخدمات الالزمة لها دو الحاجة إلى إقامة مباني جديدة.
إستوالل او،ار كن ط جذال سياتية وإستجمارها لتنمية المحيط العمراني.
فصل تقييم كل من الجانب الموضوعيوالذاتيفيتقييم كل من مؤشرات جودة الحياة ومخططات الحفاظالحضري
أهمية تعزيز دور المشاركة المجتمعيةفي عمليات التنمية بالمناال العشوائية:
في هذا اإلاار يمكننا أ نجمل أهمية المشاركة في مجاهت التنمية بصفة عامة باإلمافة للتنمية بالمجتمعات الف يرة المتمجلة في المناال
المتدهورة والعشوائية بصفة خاصة في العناصر التالية:

 -1استجمار الجهود واإلمكانيات ا هليةث المالية والبشرية المتوافرة في المجتمع مما يؤدى إلى تخفي
 -2خلل واكتشاف ال يادات المحلية المؤ،رة والفعالة في مختل
 -3تح يل ا هداف الذاتية لعملية التنميةث والتي تتوق

ا عبا المل اة على كاهل الدولة

نواتي العمل اهجتماعي.

على الجهود الشعبية ومدى استجابتها لمطال التنمية.

 -4تو،يل الصلة بين ا هالي والمشروعات اهجتماعيةالتي تخد مصالحهؤ وتوسيع نطاق الخدمات.
 -5تنمية الشعور بالمسئولية الجماعية وتجاوز قيؤ السلبية واهنعزاليةفيالمجتمع.
 -6تو،يل العالقات والروابط اإلنسانية بين ا فراد وا سر والجماعات وتح يل التواز اهجتماعي.
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جدول  2الم ترح اهسترشادالذييومب مدى تح يل مال مة الحفاظ لمؤشرات جودة الحياة والمشاركة المجتمعية بنا ا علىمخرجات والم ترتات الخاصة بكل موقع
على تدة (الباتجة )
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