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أهمية الخصائص والعناصر البصرية و الجمالية في المدينة
"دراسة تحليلية لوسط مدينة نابلس"

عالقة هذه العناصر بعضها مع بـعض وبـالتالي تكوين صورة     ملخص 

جمالية بصرية واضحة ومميزة لمدينة نابلس.

Abstract
يعتبر تحليل وتقييم النواحي البـصرية والجمالية في المدن من 

 Analysing and evaluating the visual and aestheticأهم الجوانب التي يهدف التخطيط والتصميم الحـــــضري 
aspects in cities are considered amongst the  والعمراني إلى دراسـتها والقـاء الضوء عليها وتناولها ضمن
important issues which urban planning and urban 

 design aims at studying and including within theالمخططات الهيكلية والعمرانية للمدينة٬ حــــيث أن معالجة 
structural and physical city plans. الجوانب البصرية والجمالية في المدينة تعمل على تحقيق بـيئة 

 Dealing with the visual and aesthetic elementsنظيفة وخالية من التلوث من خالل توفير المساحـات والمناطق 
and aspects in the city helps to achieve clean  الخضراء٬ مردود اقـتصادي أفضل ناتج عن الجذب السـكاني
environment free from pollution through the 

والسياحي للمناطق والعناصر الجمالية٬ وكذلك الراحة النفسـية 
provision of green spaces and areas، better 

 economic earning resulted from the populationللسكان.
and touristic attraction towards the esthetic areas 

and elements، as well as the psychological  تهدف هذه الدراسة إلى معالجة الخصائص والعناصر البـصرية
comfort (relax) of the people.

 This study aims at dealing with the visual andوالجمالية في وسط مدينة نابلس الذي أختير كحالة دراسية وذلك 
esthetic aspects and elements in Nablus City  من خالل البحث في المعوقات والصعوبـات التي تؤثر بشـكل

Center، which has been selected as a study case  سلبي على المظهر البصري والجمالي لوسط المدينة٬ وتحـليلها
throughout the research and analysis constraints 

من مختلف الجوانب ومن ثم وضع الحـلول والمقترحـات التي 
and difficulties that negatively affect the visual 
and aesthetic appearance of this area. Then  تهدف إلى تطويرها وفق أســس ومعايير علمية تتضمن جميع
putting solutions and suggestions aiming at the 

المؤثرات البـصرية والجمالية في وسـط المدينة والتي تشـمل 
development of the area based on scientific 
criteria involving all the visual and  الفراغات الحضرية٬ أثاث الشوارع٬ الطراز المعماري٬ التشكيل

، وغيرها٬ من خالل البحث في  (landscapeالطبيعي لألرض (
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