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 ملخص البحث 

في محا لة للوصول إلى جودة نظريات الفاار  األكان لظهور الثورة الصناعية بالغ األثر في ظهور العديد من 

مفهوم  علم التصميم  بعد ظهور ، فقطالجوانب المادية  علىأغلبها  تلتجمعات العمرانية،  لانها ركزلالتصميم العمراني 

إدخال مجموعة جديدة من األبعاد على تصميم  من النظريات  في تبني  العديدبدأت  العشرين،منتصف القرن  العمراني في

العديد من الد ل في تبني سياسات هذه النظريات   حا لت ،التجمعات العمرانيةتصميم لتحقيق جودة  التجمعات العمرانية

في محا لة  تسير في اتجاهات فارية غير  اضحةالتجمعات العمرانية  لصعيد المحلي، نجد أنعلى ا اقع، على أرض الو

المبادئ العامة المشتركة بين نظريات  يضمعام الية البحث في محا لة إيجاد إطار إشا ظهرت؛ لذا تطبيق هذه المفاهيم

 انية الجديدة أ  تقييم القائمة منها بالفعل.لمحا لة استخدامها في تصميم التجمعات العمر المعاصرة التصميم العمراني

لتحليل مفاهيم  أبعاد جودة تصميم البيئة العمرانية،  دراسة نظريات  المنهج الوصفي التحليليالبحث   يستخدم

ستنتا  يستخدم المنهج االستنباطي ال ثم من   العالقة بينها،المختلفة  خاصة ً المعاصرة منها التصميم العمرانية 

المبادئ العامة المشتركة بينها إلنتا  إطار عام من  المعاصرة المبادئ العامة المشتركة لنظريات التصميم العمراني

،  يمان توسيع هذا اإلطار من خالل البحوث القادمة إلى آلية لقياس جودة المختلفة جودة التصميم العمراني أبعاد لتحقيق

 محلية المختلفة.التصميم العمراني للتجمعات العمرانية ال

 ، مؤشرات.ةالعمراني ، جودة البيئةالتجمعات العمرانية، نظريات، تصميمالتصميم العمراني،  :المفتاحيةالكلمات 

 المقدمة. 1

تفاعل  العمرانية كنتا  لعملية التحضر اإلنساني،  هي المظهر المادي الذي يعاس التجمعاتيتم النظر إلى 

 يمان أن نطلق على عملية تنظيم  إنتا  هذا المظهر المادي عملية التصميم  اإلنسان مع بيئته المحيطة،

إنتا  هذا المظهر لتنظيم  العديد من األفاار  النظريات التى تسعى المختلفة العصورعبر  ظهرت  العمراني،

األفاار  المبادئ  ،  لان اختلفت هذه النظريات فيما بينها إلىالمادي لتحقيق أفضل جودة لتصميم البيئة العمرانية

 الداعية لها  في األبعاد  الجوانب التي تركز عليها لتحقيق جودة التصميم العمراني.

 المشالة البحثية. 1.1

في أ اخر  مع ظهور العديد من النظريات العمرانية بعد الثورة الصناعية  حتى النظريات المعاصرة

الحتياجات  إماانية تحقيقها ل، تنا لت العديد من الدراسات كيفية تشايل التجمعات العمرانية القرن العشرين

على بعض أبعاد جودة التصميم العمراني مع  كل نظرية ركزت حيث البيئة العمرانية؛معايير جودة  اإلنسانية 

لية الابرى لدى أغلب أ  عدم إعطائها نفس القدر من األهمية؛ لذا أصبحت اإلشاااآلخر  بعضالإغفال 

لنظريات التصميم المشتركة المبادئ العامة  يجمعالدراسات هي إماانية إيجاد إطار أ  دليل تصميمي شامل 

يمان أن يستخدم هذا الدليل لتحديد أفضل األشاال العمرانية  تقييم  بحيث  خاصة المعاصرة منها،  العمراني

 .للتجمعات العمرانيةجودة التصميم العمراني 
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 هدف البحث . 2.1

المبادئ  إطار عام من استنباط  ،المختلفة نظريات التصميم العمرانيالعالقة بين يهدف البحث لدراسة 

 العامة المشتركة بينها إلماانية استخدامها كأداة تقييم لقياس جودة التصميم العمراني على مشر عات  اقعية.

 منهجية البحث. 3.1

 ينقسم البحث إلى ثالثة أقسام رئيسة: 

أبعاد جودة التصميم المتعلق بمفهوم التصميم العمراني  مفهوم التجمعات العمرانية   الجزءأ الً:  -

 سوف يتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي. فيه   ،العمراني

بينها  بين نظريات المعاصرة،  العالقة ثانياً: الجزء المتعلق بدراسة نظريات التصميم العمراني  -

 استخدام المنهج الوصفي التحليلي  الوصفي المقارن.يتم ذلك من خالل  ، التصميم األخرى المختلفة

باستنباط المبادئ العامة المشتركة المشّالة لالطار العام الساعي للوصول لجودة ثالثاً: الجزء المتعلق  -

 .االستنباطيهج م المن فيه يستخد التصميم العمراني للبيئة العمرانية،

 ماهية التصميم العمراني. 2

 البيئة العمرانيةجودة مفهوم . 1.2

 ذلك  م بجامعة هارفارد؛1956حدة في عام في الواليات المت لمصطلح التصميم العمراني كان أ ل ظهور

كرد فعل لعدم قدرة علم التخطيط العمراني على الوصول لجودة البيئة العمرانية،  تعزيز العوامل االجتماعية، 

انية بعد الحرب العالمية الثانية  تالفي مشاالت اإلنتا  الامي للتجمعات العمر
[6]

تنوعت مفاهيم التصميم ،  

ن المنظرين في تحديد أ لوية العوامل  الجوانب ؛  ذلك نتيجة اختالف الرؤى بيمر ر الزمنالعمراني ب

المؤثرة على عملية التصميم العمراني 
[13]

لان يميل البحث العتبار التصميم العمراني هو التصميم الالي  ، 

ج العمراني أ  يسفي تشايل الفراغات  المباني  النللبيئة المشيدة العمرانية، سواء الجوانب المادية المتمثلة 

القيم  الطابع الذي يبد  عليه ل التركيز على  ظيفة الفراغ  المعنوية من خالالجوانب 
[6]
. 

، Quality of The Urban Environmentتحقيق جودة البيئة العمرانية لعملية التصميم العمراني   تسعى

 يرتبط بعدة أبعاد لتحقيق هذا الهدف  هي:  ،يعبر عن رضا الساان عن البيئة العمرانية المحيطة بهم ماهو  

 تنقل  ، نفسية ، مادية ، سياسية ، اجتماعية ، اقتصادية ،أبعاد بيئية
[14]

شمول ( 1الشال رقم )  يوضح، 

مما ؛ التصميم العمراني جودة الحياة،  التصميم العمراني المستدام، لمفاهيم  أبعاد  أبعاد جودة البيئة العمرانية

 .المعاصرةلنظريات التصميم العمراني للمبادئ العامة إلطار العام يجعله اساساً ل
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        البيئة العمرانيةجودة بعاد أ

     Quality of Urban 

Environment 

Dimensions 

 Socialالبعد االجتماعي 

 Environmental البيئيالبعد 

 Economicالبعد االقتصادي 

 Transportبعد التنقل 

 Urban Formالبعد المادي 

جودة الحياة بعاد أ

Livability Dimensions 

المستدام     أبعاد التصميم العمراني

Sustainable Urban Design 

Dimensions  

 Socialالبعد االجتماعي 

 Environmental البيئيالبعد 

 Economicالبعد االقتصادي 

(Opportunity & Equity) 

 Transportبعد التنقل 

 Urban Formالبعد المادي 

 Housingبعد جودة االساان 

  Healthالصحة العامة 

 Socialالبعد االجتماعي 

 Environmental البيئيالبعد 

 Transportبعد التنقل 

 Urban Formالبعد المادي 

---------- 

---------- 

 Economicالبعد االقتصادي 

 Psychologicalالبعد النفسي 

  Politicalالبعد السياسي

 Socialالبعد االجتماعي 

 Sustainabilityبعد االستدامة 

 Transportبعد التنقل 

 Morphology التشايل الحضري

 Functionalالبعد الوظيفي 

  Spatialالبعد الفراغي

 Economicالبعد االقتصادي 

 Contextualالبعد المحلي 

  Visualالبعد البصري

  perceptualالبعد اإلدراكي 

 Environmental البيئيالبعد 

طار النظري اإلأبعاد  Conceptual Framework Dimensions 

أبعاد التصميم العمراني 

Urban Design 

Dimensions 

طار النظري التي تجمع أبعاد المفاهيم الثالثة األخرىاإلإجمالي أبعاد   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أبعةةاد جةةودة البيئةةة العمرانيةةة  أبعةةاد التصةةميم العمرانةةي المسةةتدام،  جةةودة الحيةةاة، العالقةةة بةةين  :(1الشكككر م ككم  

 )الباحث(. التصميم العمراني 

 المختلفة نظريات واتجاهات التصميم العمرانياألبعاد التاميخية لظهوم . 3

البحث نظرياتقسم 
1
التصميم العمراني إلى أربعة حقب رئيسة حسب الفترات الزمنية المختلفة؛ حيث  

ادئ أ  األساس النظري الذي تدعو لها تشترك كل منها في العوامل المؤثرة علي ظهورها  ربما بعض المب

تضم:  النظرياتمما يماننا من إطالق لفظ اتجاه على تلك المجموعة من النظريات،  تلك  تلك النظريات،

، Modernism Theories Early،  النظريات الحداثية المتقدمة Classic Theoriesالنظريات الاالسياية 

ات المعاصرة ،  نظريات ما بعد الحداثة أ  النظريModernism Theories Lateالنظريات الحداثية المتأخرة 

Post-Modern Or Contemporary Theories (.2الشال رقم )، كما يوضح 

 

 

 

 

 نقاط التحول المؤثرة في ظهور اتجاهات التصميم العمراني المختلفة )الباحث(. :(2الشكر م م  

العمرانية بداية ً بأفاار  بدأ المنظر ن منذ العصور القديمة في طرح أفاارهم عن تصميم التجمعات 

حتى عصر النهضة،  هو ما مثل االتجاه الاالسياي  تصميم المدينة اإلغريقية في القرن الخامس قبل الميالد

للتصميم العمراني،  لان كل هذه األفاار كانت تقع داخل مجال التخطيط العمراني،  مثلت الثورة الصناعية 

                                                           
1
يعّد المفهوم األشمل هو أنها فرضية يتم اختبارها بشال متتاٍل؛ للتحقق من صحتها حتى تتحول إلى حقيقة، أ   :Theoryالنظرية  

هي مجموعة متماساة من المقترحات  األفاار تستخدم لتفسير مجموعة معينة من الظواهر 
[3]
. 
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أت سيطرة تأثير العامل االقتصادي على التصميم العمراني، مما أّدى نقطة التحول األ لى لهذه النظريات،  بد

لظهور أفاار انتقدت تأثير العامل االقتصادي،  دعت للعودة لتبني العامل الجمالي في تصميم التجمعات 

العمرانية،  حتي نهاية الحرب العالمية الثانية تتابعت النظريات،  قدمت كل منها رؤيتها للجوانب ذات 

لوية للوصول لجودة التصميم  العمراني،  يمان أن نطلق عليها اتجاهاأل 
2
 الحداثية المتقدمة. 

ظهرت حركة عمرانية  اسعة إلعادة بناء  التي عّدت نقطة التحول الثانية، نهاية الحرب العالمية الثانية ب

أ  ما  الخاصة لسياراتاأسلوب التمدد األفقي  زيادة االعتماد على  معتمدة علىالمدن المدمرة نتيجة الحرب 

 Urban Sprawlعرف بالزحف العمراني 
[12]

لظهور نوعاً جديداً من النظريات المناهضة لها  ىأدّ مما ، 

، Kevin Lynch،  كيفن لينش Jane Jacobsمثل؛ أفاار جاين جاكوبز  المتأخرة الحداثية باتجاهعرفت 

ني مثل البعد نت هذه األفاار السبب الرئيس لظهور بعض الجوانب في علم التصميم العمرا غيرهم،  كا

االجتماعي  البيئي 
[4]

في الظهور مستندة  مع قد م فترة الثمانينات بدأت مجموعة من النظريات المتااملة، ، 

 ،Smart Growth،  النمو الذكي New Urbanismعلى نظريات الفترة الحداثية مثل العمران الجديد 

 .(3الشال رقم ) ، كما يوضحبعد الحداثة أ  المعاصر ما باتجاه غيرها، فيما عرفت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نظريات التصميم العمراني المختلفة )الباحث(.الخريطة الزمنية لظهور  :(3الشكر م م  

                                                           
2
رك في العوامل المؤثرة على ظهورها أ  في هو مصطلح يضم عدد من النظريات خالل حقبة زمنية معينة، تشت :Trendاالتجاه  

األسس  المبادئ التي تدعو لتطبيقها،  تأتي لتلبية نوع من المتطلبات المرحلية التي يركز عليها المصممين مرتبطة بحقبة معينة
[1].
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 نظريات التصميم العمراني المعاصرة. 1.3

في بداية ستينيات القرن العشرين، بدأت إرهاصات التوجه نحو نظريات التصميم العمراني المعاصرة أ  مابعد الحداثة 
[8]

؛  ذلك في سياق االستجابة للتحةديات القصةور الةذي 

 Barnett اجةةه النظريةةات الحداثيةةة المتقدمةةة تطةةويراً للنظريةةات الحداثيةةة المتةةأخرة كمةةا ذكةةر بارنيةةت 
[3]

،  تميةةزت هةةذه النظريةةات عةةن سةةابقاتها بابتعادهةةا عةةن الجوانةةب النظريةةة 

الحالمة،  لانها ركزت على آليات  أسس التطبيةق علةى أرض الواقةع 
[2]

تحليةل نظريةات التصةميم العمرانةي المعاصةرة  الفةوارق الفاريةة بينهةا  المبةادئ  (1جةد ل ) ،   يوضةح

 الرئيسة  االنتقادات الموجهة لال منها.

 نظريات التصميم العمراني المعاصرة مرتبة تاريخياً حسب الظهور  الفوارق الفارية بينها )الباحث(. :(1  جدول
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   :(1تابع جدول  
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   :(1تابع جدول  
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   :(1تابع جدول  

 

 العال ات المتبادلة بين نظريات التصميم العمراني المختلفة. 4

عات العمرانية التصميم العمراني المختلفة بعدد من العوامل خالل الحقب التاريخية المختلفة اتخذت منها منطلقاً إلنتا  أفاارها الخاصة بتصميم التجم تأثرت نظريات

 لعوامل: من هذه ا (4الشال رقم ) المختلفة، مما أظهر بعض العالقات  التداخالت بين اهتمامات هذه النظريات  المبادئ التي تدعو لها،

اإلسالمية،  كانت  العوامل البيئية: بدأ تأثيرها على تصميم التجمعات العمرانية مع الحضارة اإلغريقية  الر مانية،  لانها تبلورت بشال  اضح في الحضارة -

 ن األخضر  العمران األياولوجي.اإلنطالقة الفعلية في حقبة الحداثة من خالل حركة المدينة الحدائقية،  التي  كانت األساس ألفاار نظريتي العمرا

الامي للمناطق العوامل االقتصادية  التنقل: بدأت هذه العوامل في السيطرة على تصميم التجمعات العمرانية مع ظهور الثورة الصناعية في صورة اإلنتا   -

لانها عادت للظهور مع أفاار المدن الجديدة في ثالثينيات العمرانية الخاصة بالمناطق السانية،  تلت ذلك مجموعة نظريات عمرانية رافضة لتلك السيطرة،  

تسمي بنظريات القرن العشرين  مع فارة تنمية الضواحي في الفترة التي تلت الحرب العالمية الثانية،  ذلك أّدى لظهور موجة ثانية رافضة لذلك التوجه 

 ظرية النمو الذكي لمعالجة مشالة استخدام األراضي.الحداثة المتأخرة،  كانت العوامل االقتصادية جزءاً من د افع ظهور ن
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أ ل من لفتت االنتباة ألهمية التركيز على  Jane Jacobsالعوامل االجتماعية: كانت جاين جاكوبس  -

إدخال البعد االجتماعي في تصميم التجمعات العمرانية لتعزيز العالقات االجتماعية بين الساان  زيادة 

شعور األمن  األمان،  بعدها جاءت بعض األفاار ضمن حقبة الحداثة المتأخرة لتؤكد على أهمية البعد 

،  غيرهم، ثم Alan Jacobs،  آالن جاكوبز Willian Whyteايت االجتماعي مثل أفاار  يليام  

 جاءت نظرية العمران الجديد تتويجاً ألهمية تأثير العوامل االجتماعية على تصميم التجمعات العمرانية. 

العوامل الجمالية  البصرية  اإلدراكية: كانت البداية لالهتمام بالجوانب الجمالية مع مجتمعات  مدن  -

لر مانية،  لان مع قد م عصر الحداثة حا لت بعض النظريات إحياء هذه الجماليات مرة الحضارة ا

،  نظرية المدن الجميلة في نهاية القرن التاسع عشر، Camillo Sitteأخرى مثل أفاار كاميللو سيت 

الجوانب   كانت نظرية مدينة الغد أ  المدينة الوظيفية في ثالثينيات القرن الماضي رافضة تماماً ألهمية

الجمالية على تصميم التجمعات العمرانية، ثم جاءت نظرية العمران الجديد ضمن نظريات ما بعد 

 الحداثة لتؤكد أهمية جماليات التشايل بجانب العوامل االجتماعية.

العوامل التانولوجية: لم يظهر تأثير العوامل التانولوجية إال من خالل نظرية مدينة الغد للاوربوزييه؛  -

ث حا ل االستفادة من إماانيات الخرسانة المسلحة  ظهور المصاعد في ظهور الاتل العمالقة حي

ضمن النظريات  Smart Cities ناطحات السحاب في  سط المدينة، ثم تأتي أفاار المدينة الذكية 

 المعاصرة لتعيد صياغة تأثير التانولوجيا الرقمية على تصميم التجمعات العمرانية.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .)الباحث( العالقات التبادلية بين نظريات التصميم العمراني المختلفة :(4الشكر م م  

 المبادئ المشتركة لنظريات التصميم العمراني المعاصرة. 5

، تم تحديد عدد المعاصرة  من خالل تحديد معدل انتشار المبادئ المختلفة خالل نظريات التصميم العمراني

التي تدعو لها هذه النظريات تصلح كأساس لالطار العام مندرجة تحت أبعاد جودة تصميم من المبادئ المشتركة 

البيئة العمرانية الماونة للدليل التصميمي،  هي: البعد المادي،  البعد االقتصادي،  البعد االجتماعي،  البعد 

معدل  نسب انتشار المبادئ ( 2جد ل )كما يوضح  داري،  البعد النفسي،البيئي، بعد التنقل، البعد السياسي  اإل

 .المبادئهذه  المختلفة بين نظريات التصميم العمراني المعاصرة لتحديد أهم
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 العمراني المعاصرة )الباحث(.معدل  نسب انتشار المبادئ المختلفة بين نظريات التصميم  :(2جدول  

أبعاد جودة البيئة 

 العمرانية

 المبادئ

Principles 

يد
جد

 ال
ن
را
عم
ال

 

ي
ذك
 ال
مو
الن

ام 
ض
مت
 ال
ن
را
عم
ال

ر 
ض
خ
أل
 ا
ن
را
عم
ال

ي 
ج
لو
او
ألي
 ا
ن
را
عم
ال

 

ام
تد
س
لم
 ا
ن
را
عم
ال

 

ر
شا
نت
ال
 ا
ل
عد
م

 

ر
شا
نت
ال
 ا
بة
س
ن

 

 المادي

 %83 10 2 1 1 2 2 2 النمو المتضام 

 %83 10 2 1 1 2 2 2 مقياس إنساني

 %17 2 - - - - - 2 تجميل المباني

 %83 10 2 - 2 2 2 2 تعدد االستخدامات

 %25 3 - - - - 1 2 هيال المجا رة التقليدي

 االقتصادي

 %100 12 2 2 2 2 2 2 الاثافة العالية المقبولة

كفاءة استخدام الطاقة  الطاقة 

 المتجددة
2 1 1 1 2 2 9 

75% 

 %58 7 1 1 1 1 1 2 الذاتي االكتفاء

 %33 4 1 - - 1 1 1 توفير فرص العمل

 %50 6 - - 2 2 2 - تنمية التجمعات القائمة

 االجتماعي

 %83 10 2 2 2 - 2 2 تنوع المساكن

 %50 6 2 - 1 1 1 1 األمن  األمان

 %58 7 1 - 2 2 1 1 تعزيزالساحات العامة

 %42 5 1 - 1 1 1 1 الدمج األجتماعي

 البيئي

 %100 12 2 2 2 2 2 2 تعزيز المناطق الخضراء

ادارة الموارد  اعادة تد ير 

 النفايات
- 2 - 2 2 2 8 

66% 

حماية البيئة الطبيعية  النظام 

 الطبيعي الحيوي
- 2 1 2 2 2 9 

75% 

 %50 6 2 2 2 - - - اعادة تد ير المياة 

 %75 9 2 2 2 1 1 1 خفض البصمة البيئية

 %83 10 2 2 2 - 2 2 استخدام الموارد المحلية

 %50 6 2 2 2 - - - االعتماد على الغذاء المحلي

المباني الخضراء  التفنيات 

 السلبية
- - - 2 2 2 6 

50% 

 التنقل

 %75 9 2 1 1 1 2 2 القدرة على السير

 %50 6 2 - - 1 1 2 االتصالية

 %100 12 2 2 2 2 2 2 النقل الجماعي

 %100 12 2 2 2 2 2 2 التنقل الفردي الذكي

 السياسي

مشاركة المجتمع في القرارات 

 التصميمية
- 2 - - - 1 3 

25% 

 %42 5 1 - 2 - 2 - كفاءة القرارات االداراية المحلية

 النفسي

 %58 7 2 - 2 - 2 1 شخصية الماان

الحفاظ على المناطق التاريخية 

  التراث
- 2 - 1 - 1 4 

33% 

 ( المبدأ المتوقع تحقيقه نتيجة أفاار النظرية1)، ( المبدأ الذي دعت له النظرية مباشرة2) 
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 من الجد ل السابق اآلتي: يتبين 

أن مبادئ النمو المتضام،  تعزيز المقياس اإلنساني،  تعدد  تنوع االستخدامات، تعزيز الاثافة  -

المساكن،  تعزيز المناطق الخضراء، حماية الساانية بشال مقبول،  كفاءة استخدام الطاقة، تنوع 

البيئة الطبيعية، خفض البصمة البئية،  استخدام الموارد المحلية، تعزيز القدرة على السير  دعم 

تنوع  سائل النقل الجماعية  الفردية غير اآللية هي أهم البنود التي تشترك نظريات التصميم 

 العمراني المعاصرة في التركيز عليها.

أن نظريات التصميم المعراني المعاصرة تركز على األبعاد المادية  التنقل  البيئية من أبعاد جودة يتضح  -

البيئة العمرانية بالدرجة األ لى، تليها األبعاد االقتصادية  االجتماعية، ثم تنخفض نسبة تركيز أغلب هذه 

 النظريات على األبعاد السياسية  النفسية.

م المبادئ المشتركة التي تركز عليها نظريات التصميم العمراني  فيما يلي عرض  تحليل أله

 -المعاصرة:

 القدرة على السير. 1.5

الحداثة المتأخرة  خاصةً أفاار جاين خالل فترة Walkability بدأ التركيز على مبدأ القدرة على السير 

 5لتواجد مختلف االستخدامات ضمن نطاقات سير مناسبة في حد د ما بين ؛ حيث يدعو Jane Jacobsجاكوبز 

الحركة اآللية تماماً، منع هذا يعني  ال متر تقريباً،  800: 400دقائق من المنازل  هو ما يعادل مسافة  10إلى 

 الخاصةاستخدام السيارات بدالً من لتنقل سيراً ل األ لوية تااملها مع شباة النقل العام  جعل لان 
[7]

الشال رقم ، 

متر مع  جود منطقة  2عن ها أال يقل عرض يجب أن تتواجد أرصفة لحركة المشاة  من أجل ذلك ، (5)

 ،(6لشال رقم )ا ممرات الحركة اآللية أ  ممرات الدراجات،خضراء أ  منطقة جلوس لعزل هذه األرصفة عن 

مع تأمين تقاطع ممرات المشاة مع طرق الحركة اآللية من خالل التقاطعات السطحية أ  الاباري أ  أنفاق 

 .(7لشال رقم )ا مشاة، كما يوضحال

بين من خالل تعزيز التواصل  ةالعمرانية االجتماعي البيئةجودة أبعاد يدعم مبدأ القدرة على السير  

 تعزيز الشعور باألمان من خالل الشوارع الحيوية المليئة بالمستخدمين  المستخدمين،
[9]

،  البعد االقتصادي 

من خالل تعزيز الحركة التجارية  تقليل النفقات على البنية التحتية،  البعد البيئي من خالل خفض رحالت 

السيارات الخاصة  استهالك الوقود،  بعد التنقل من خالل منح الساان بديل للتنقل داخل التجمع العمراني 

 لسيارات الخاصة.عوضاً عن ا

 بين المسارات  الطرقاالتصالية . 2.5

من  ممرات متصلة مع بعضها بشال قويال جود شباة من الطرق   Connectivityاالتصالية  يدعم مبدأ

الستخدامات ل تحصر بينها كتل  بلوكات صغيرة مما يسهل حركة المشاة للوصول  خالل زيادة عدد التقاطعات،

 استهالك الطاقة  ، نسب االزدحام المر ري اليومية، خفض مسافة الرحالت  ،المختلفة
[7]

 ذلك مع إنشاء بيئة ، 

 تسلسل هرمي  جود مراعاة ، داعمة لجميع أشاال الحركة سواء السير أ  ركوب الدراجات أ   سائل النقل العام

للنمط الشباي كأبرز نمط يزيد  النظريات ميل بعضت ، األزقة حتىللطرق بداية ً من الطرق الشريانية الرئيسة  جيد

لشال اتجمع أغلب النظريات على رفض الطرق ذات النهايات المغلقة، لان االتصالية داخل التجمع العمراني،  

 العمرانية  هي البعد االجتماعي  االقتصادي  البيئي  التنقل. البيئةصالية عدة أبعاد لجودة ،  يدعم مبدأ االت(8رقم )

 تعدد  تنوع االستخدامات. 3.5

ستخدامات التجارية،  اإلدارية،  التعليمية، لالتنوع  جود   Mixed Useيدعم مبدأ تعدد االستخدامات 

، ا يدعم  ظيفتها األساسية غيرها داخل التجمعات العمرانية بم السانية،  التجارية،  الترفيهية،  الثقافية، 

 يدعم المبدأ التنوع على المستوى األفقي بين قطع األراضي المختلفة لدعم حيوية المناطق العمرانية  زيادة 
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حركة المستخدمين  التنقل في الطرق  المسارات  تقليل مسافات التنقل للمستخدمين لممارسة األنشطة 

ة من تسوق أ  عمل أ  غيرها من األنشطة،  يدعم تنوع االستخدامات على المستوى الرأسي داخل المختلف

 .(9لشال رقم )انفس المبنى، كما يوضح 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تشمل فوائد التنمية متعددة االستخدامات تعظيم االستفادة من استخدام األراضي باستخدام الطرق  األماكن 

نشطة اليومية العامة  مواقف السيارات لال من العمل  المعيشة خالل النهار  المساء،  استيعاب األ

للمستخدمين ضمن نطاقات سير متقاربة  خفض رحالت التنقل للعمل،  زيادة فرص التفاعل  األنشطة 

االجتماعية  زيادة التنوع االجتماعي  الطبقي للتجمعات،  زيادة الشعور بقدر أكبر من األمان لزيادة المراقبة 

 زيادة كفاءة استخدام األراضي الفضاء  المباني،  المستخدمين في الشوارع،  زيادة كفاءة استخدام الطاقة 

 خلق بيئات متنوعة  حيوية في المناطق الحضرية  الشوارع نتيجة زيادة المستخدمين،  زيادة  دعم 

 الشركات الصغيرة  زيادة فرص العمل.

 

 

 

 

 

 التنمية المتضامة. 4.5

تواجد المزيد من الوحدات السانية  المباني على مساحة  Compact Designتعني التنمية المتضامة 

أصغر من األرض مما كانت عليه في الماضي مما يقلل الحاجة للتنقل  زيادة الرحالت اليومية بالسيارات 

% تقريباً عن المناطق التي تعتمد أسلوب التمدد العمراني 40: 20بنسبة ما بين 
[11]

،  ذلك مع طرح بدائل 

دراجات  استخدام  سائل النقل الجماعي كخيار أنسب للتنقل داخل التجمعات العمرانية مما السير  ركوب ال

يساهم في توفير استهالك الطاقة  االنبعاثات الضارة  توفير األراضي للمناطق المفتوحة الخضراء،  لان 



779 

 مؤشرات  متغيرات جودة تصميم التجمعات العمرانية   - آخر ن  محمد عماد عبد العظيم

 

ارات الخاصة مما يفاقم زيادة الاثافة  التنمية المتضامة سالح ذ  حدين يمان أن يزيد أيضاً تركيز حركة السي

من تدهور البيئة المحلية في تلك المواقع 
[7]
. 

تضحت عيوب  نظريات ما بعد الحداثة بعد ما ا دعم هذا المبدأ معظم نظريات حقبة الحداثة المتأخرة

المشاالت، التمدد العمراني من تدمير للبيئة،  إهدار للموارد،  زيادة للنفقات على البنية التحتية،  غيرها من 

 لذا توجهت معظم النظريات لهذا المبدأ  رفض عمليات التمدد العمراني  النمو منخفض الاثافة.

 قامت دراسة أجرتها بلدية هاليفاكس اإلقليمية في نوفا ساوتيا باندا بحساب الفرق في التااليف السنوية التي 

د الراً سنوياً،  بين نمط  3462يالف الفرد يتحملها الفرد بين نمط الضواحي أ  نمط التمدد العمراني الذي 

 د الًرا. 1416التنمية المتضامة  الذي يالف 

 الاثافة السانية المرتفعة. 5.5

لرفع الاثافة الساانية  البنائية داخل التجمعات العمرانية؛  Increased Denistyيدعو مبدأ الاثافة العالية 

العمران المتضام  دعم حركة المشاة كأ لوية داخل التجمع العمراني،  ذلك للحد المقبول الذي يسمح بتحقيق 

 هذا المبدأ يطبق على كل المستويات بدءاً من المدن الابيرة حتى المجا رة الصغيرة،  لان هناك من ينتقد 

ها الاثافة هذا المبدأ لعدم إماانية تطبيقه في العموم  خاصة ً في المدن النامية  المناطق القديمة التي ترتفع ب

،  يأتي هذا المبدأ مامالً للمبدأ السابق المتعلق بالنمو المتضام؛  ذلك في محا لة لتقديم بديالً الساانية أصالً 

 .(10لشال رقم )ا، كما يوضح عن النمو منخفض الاثافة الذي يدعم بناء المساكن المنفصلة لال أسرة

 

 

 

 

 

 

 
 تشمل الفوائد المتوقعة لزيادة الاثافة السانية اآلتي:

الفوائد االجتماعية: يشجع التفاعل اإليجابي  التنوع االجتماعي بين المستخدمين  يحسن إماانية الوصول  -

 إلى الخدمات  المرافق.

 يعزز الجد ى االقتصادية للتنمية  يوفر االستثمارات على شباات البنية التحتية.الفوائد االقتصادية:  -

 المواصالت: دعم  سائل النقل العامة  خفض الحاجه للسفر بالسيارات الخاصة  أماكن االنتظار لها. -

الفوائد البيئية: زيادة كفاءة الطاقة،  خفض استهالك الموارد،  خفض نسب التلوث،  الحفاظ على  -

المساحات المفتوحة العامة،  خفض الطلب الالي لتطوير األراضي  إقامة المشر عات،  تجنب 

 االمتداد  الزحف العمراني.

 المقياس اإلنساني. 6.5

يعّد هذا المبدأ هو الهدف المراد تحقيقه من قبل النظريات المعاصرة التي تدعم مبادئ التنمية المتضامة 

 الاثافة السانية المرتفعة،  ذلك في رغبة من تلك النظريات في تقليل مسافات التنقل  الرحالت اليومية التي 

 يقطعها الساان للعمل، أ  الترفيه، أ  غيرها من األنشطة. 
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 تنوع  سائل النقل. 7.5

في جعل التجمعات العمرانية قادرة على طرح بدائل  Smart Transportationيساهم مبدأ النقل الذكي 

ألشاال النقل بديلة الستخدام السيارات الخاصة من خالل  جود شباة نقل جماعية  طرق  ممرات مترابطة 

 جيدة التصميم،  يمان تقسيم النقل لنوعين أساسيين: النقل العام الجماعي مثل القطارات  قطارات األنفاق 

،  النقل الفردي الخفيف مثل الدراجات (11لشال رقم )االخفيفة )الترام(  غيرها،   الحافالت  القطارات

 .(12لشال رقم )االهوائية  البخارية  السير، كما يوضح 

 

 

 

 

 

 

 تنوع المساكن . 8.5

لوجود  حدات سانية متنوعة الحجم  التااليف  الشال داخل نفس  Mixed Housingيدعو مبدأ تنوع المساكن 

التجمع العمراني؛  ذلك لدعم طبقات اجتماعية مختلفة من الساان لضمان  جود االختالط االجتماعي بينهم 
[15]
. 

يفضل منظري العمران الجديد تحديد ارتفاعات المباني السانية بخمس طوابق فقط،  ذلك لتجنب المباني 

عة غير المرغوبة اجتماعياً بالنسبة للاثير من المنظرين،  الحفاظ على المقياس اإلنساني للفراغات المرتف

 المباني المحيطة  خاصة ً في منطقة  سط المدينة،  حماية المناظر الطبيعية  المباني التاريخية من الضياع 

 سط المباني المرتفعة 
[5]

طوابق للحد من تااليف شراء  5: 4،  يرجع سبب اختيار االرتفاع المثالي بين 

األراضي  البنية التحتية الموقع التي تنتج عن التمدد األفقي،  تجنب تااليف المصاعد  غيرها من الخدمات 

المستخدمة للمباني المرتفعة،  توفير النموذ  القوي الذي يسمح إلجراء تغييرات في االستخدام على مر 

عالية من حيث التالفة في مجال اإلساان،  زيادة كفاءة استخدام الطاقة الزمن،  توفير شال البناء األكثر ف

  القدرة على التصميم السلبي،  توفير مساكن يمان أن تتاييف بسهولة لابار السن  المعاقين.

 تعزيز المناطق الخضراء  دعم البيئة الطبيعية. 9.5

الجوانب البيئية مثل نظريات العمران األخضر، تدعم هذا المبدأ بالدرجة األ لى النظريات التي تركز على 

 العمران األياولوجي؛  ذلك من خالل تعزيز المناطق الخضراء  المتنزهات  الحدائق،  الحفاظ على 

 الموارد البيئية الطبيعية من المياة  األشجار  الهواء  حمايتها من التلوث.

اء  المياه  االحتباس العالمي  انقراض الحياة النباتية ترجع العديد من التحديات البيئية الحالية من تلوث الهو

 الحيوانية جزئياً إلى التوسع العمراني للمجتمعات التي تم بناؤها خالل نصف القرن الماضي؛ لذلك تسعى أغلب 

لى النظريات المعاصرة للتحام في عمليات التنمية العمرانية لتقليص حجم هذه المخاطر  التحديات من خالل الحفاظ ع

المسطحات  المناطق الزراعية  الخضراء داخل التجمعات  كفاءة استخدام الموارد  تنوع خيارات النقل البديلة 
[7]
. 

 كفاءة استخدام الطاقة  استخدام الطاقة المتجددة. 10.5

هو المبدأ الذي تدعمه النظريات البيئية المعاصرة مثل نظرية العمران األخضر،  العمران األياولوجي، 

لعمران المستدام؛  ذلك من خالل تقليل استخدام الطاقة األحفورية في مختلف المجاالت سواء داخل المباني  ا

أ  في  سائل النقل،  من خالل استخدام الطاقات المتجددة بأنواعها المختلفة  زيادة نسبتها في إجمالي الطاقة 

 المنتجة للحفاظ على البيئة الطبيعية  خفض البصمة البيئية.
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 تعزيز شخصية  اإلحساس بهوية الماان . 11.5

 الفراغات العمرانية يأتي من خالل:  جود الحد د الطبيعية أ الصناعية المميزة للمنطقة،  الحفاظ على المباني أ  العالمات  Strong Sense of Placeتعزيز اإلحساس بالماان 

،  إنتا  طابع  هوية معمارية ي المميز للمنطقةالمميزة أ  التراثية القائمة على مر الزمن؛  ذلك لخلق الر ح  الطابع  القيم التقليدية المميزة للمنطقة،  الحفاظ على الغطاء النبات

ال  التفاعل بين المستخدمين بها،  دعم مميزة للمنطقة من خالل  اجهات  كتل المباني ترتبط بالصورة الذهنية للمستخدم،  زيادة حيوية الفراغات العمرانية العامة  زيادة االتص

ساان مثل الحدائق  المراكز المجتمعية  المدارس  المناطق التجارية  الانائس  أماكن التجمعات األخرى، الصورة الذهنية التي دعى لها كيفن لينش، تواجد فراغات للتفاعل بين ال

  خاصة للمباني العامة الهامة Vistas دعم محا ر الجذب البصري الجيدة 
[7]

 ،
[10]
. 

ات التصةميم العمرانةي  التةي يماةن مةن خاللهةا المؤشرات  المتغيرات المةؤثرة علةى المبةادئ المشةتركة العامةة بةين نظرية (16جد ل )حتى ( 3جد ل ) توضح الجدا ل من 

 .دة تصميم البيئة العمرانيةتحويل هذه المباجئ العامة إلى نقاط محددة يمان تطبيقها على أرض الواقع لتحقيق النتائج  المرجوة من هذه المبادئ  تحقيقاً ألبعاد جو
 

 المؤثرة على مبدأ القدرة على السير داخل التجمعات العمرانية )المصدر الباحث(.متغيرات المؤشرات  ال :(3جدول  

 القسم
 Variables  &Indicatorsالمؤشرات  المتغيرات 

 نوع البيانات Variablesالمتغيرات  Indicatorsالمؤشرات 

يم
صم

الت
ة 
ح
را
  
ية
ذب
جا
  
دة
جو

 

 األرصفة جود  جودة  -1

 بيانات كمية نسبة الطرق التي تحتوي األرصفة على جانب  احد أ جانبين من إجمالي عدد الطرق. -

 بيانات كمية عرض األرصفة. -

 بيانات نوعية ميل الطرق  الممرات المريح. -

 بيانات كمية نسب تظليل ممرات المشاة بالمظالت أ  العناصر الشجرية. -

 نوعية بيانات نظافة األرصفة. -

 بيانات نوعية درجة جودة  صيانة تشطيب الرصيف. -

 بيانات نوعية خلو األرصفة من  جود عوائق دائمة  مؤقتة تعيق المشاة. -

  سائل الراحة للمشاة -2

 بيانات نوعية  جود فرش  أثاث الشوارع. -

 بيانات نوعية  جود إشارات المشاة اإلرشادية. -

 بيانات نوعية الراحة.رضا المشاة عن  سائل  -

 بيانات كمية عدد األشخاص المستخدمين للرصيف /دقيقة. - ازدحام ممرات المشاة -3
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 :(3جدول  تابع 

 القسم
 Variables  &Indicatorsالمؤشرات  المتغيرات 

 نوع البيانات Variablesالمتغيرات  Indicatorsالمؤشرات 

 

تقاطع حركة المشاة مع الحركة  -4

)جودة التصميم / أمان اآللية 

 العبور(

 بيانات نوعية  جود أماكن انتظار السيارات ال تعيق حركة المشاة. -

 بيانات كمية كباري المشاة(. -انفاق المشاة - جود بدائل للعبور )العالمات المر رية  -

 بيانات كمية معدل انتظار المشاة لعبور الطريق. -

 بيانات نوعية )األصحاء أ األطفال أ غير القادرين( لعبور الطريق.إتاحة الوقت الاافي للمشاة  -

 بيانات كمية المسافة بين مناطق مر ر المشاة على طول الطريق. -

 بيانات كمية متوسط عدد السيارات المارة لال ساعة لتحديد سهولة عبور المشاة للطرق. -

 بيانات كمية صغر أنصاف أقطار د ران تقاطعات الطرق. -

 ---- درجة أمان المر ر للمشاة للطريق. -

 بيانات كمية عدد حوادث الطرق المتسببة في  فيات  اصابات المشاة طبقاً للمعدالت العالمية. -

 بيانات كمية متوسط سرعة السيارات المتسببة في حوادث مميتة  اصابات للمشاة طبقاً للمعدالت العالمية. -

 بيانات كمية لقواعد مر ر المشاة. جود برامج تعليمية  -

 العناصر الخضراء  التشجير -5
 بيانات كمية متوسط عدد األشجار في كل كيلومتر من الطريق. -

 بيانات كمية معدل التعرض لملوثات الهواء بالنسبة للمعدالت العالمية. -

يم
صم

الت
ة 
ح
را
  
ية
ذب
جا
  
دة
جو

 

 حيوية المناطق العمرانية -6

 بيانات كمية لمسافات السير.المقياس اإلنساني  -

 بيانات كمية تقارب  تنوع االستخدامات المختلفة على طول ممرات المشاة األفقية. -

 بيانات كمية تنوع استخدام الد ر األرضي بالمباني. -

 بيانات نوعية  جود العناصر الجمالية  العالمات المميزة  المحا ر البصرية الجيدة. -

 --- مرتفعة.كثافة سانية  -

مراعاة معايير ذ ي االحتياجات  -7

 الخاصة  كبار السن

مراعاة عالمات  ممرات المافوفين الخاصة  من خالل العالمات اإلرشادية  مواد  -

 التشطيب المختلفة.
 بيانات كمية

 بيانات نوعية تجنب  جود عوائق على طول مسارات ذ ي االحتياجات الخاصة. -

 بيانات كمية  األثاث الخاصة بذ ي االحتياجات الخاصة.توافر عناصر الفرش  -

مراعاة معايير ذ ي االحتياجات الخاصة  الغير قادرين من خالل المنحدرات  الممرات  -

 الخاصة  المصاعد.
 بيانات كمية

 بيانات كمية توافر أماكن انتظار خاصة بذ ي االحتياجات الخاصة. -

 نوعية بيانات مراعاة األطفال  النساء. -
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 :(3جدول  تابع 

 القسم
 Variables  &Indicatorsالمؤشرات  المتغيرات 

 نوع البيانات Variablesالمتغيرات  Indicatorsالمؤشرات 

اة
ش
لم
 ل
مة
ال
س
 ال
ن 
ألم

ا
 

 األمن  اآلمان للمشاة -8

 بيانات نوعية نسبة اإلحساس باألمن من الجريمة. -

 كميةبيانات  نسبة الطرق المضاءة ليالً. -

 بيانات كمية نسبة الحوادث التي تسبب إصابات للمشاة حسب المعدالت العالمية. -

 سلوكيات الحركة اآللية -9

 بيانات كمية متوسط سرعة مر ر السيارات بمناطق مر ر المشاة. -

 بيانات كمية معدل ازدحام السيارات بالطرق. -

 بيانات كمية  جود إشارات المر ر الحمراء  عالمات التوقف. -

 بيانات كمية قرب محطات النقل الجماعي  توزيعها بانتظام ضمن نطاق التأثير المحدد. -

ت 
سا
يا
س
ال

 

 قواعد  قوانين السالمة -10
 بيانات نوعية  جود  تنفيذ القوانين ذات الصلة بسالمة المشاة. -

 بيانات كمية ابتعاد شباات البنية التحتية عن ممرات المشاة أ  أسفلها. -

 التخطيط الداعم لحركة المشاة -11

 بيانات كمية  جود سياسة  برامج لدعم حركة المشاة. -

 بيانات نوعية تنوع  سائل النقل الجماعية لدعم حركة المشاة. -

 بيانات كمية  جود قواعد  محددات تصميمية للمسارات لدعم حركة المشاة. -

 

 

 

 

 

 

 

 



784 

JES, Assiut University, Faculty of Engineering, Vol. 46, No. 6, November 2018, pp.767–796 

 المؤشرات  المتغيرات المؤثرة على مبدأ االتصالية  النفاذية داخل التجمعات العمرانية )المصدر الباحث(. :(4جدول  

 القسم
 Variables  &Indicatorsالمؤشرات  المتغيرات 

 نوع البيانات Variablesالمتغيرات  Indicatorsالمؤشرات 

ية
اد
لم
 ا
ية
صال

الت
ا

 

اتصالية حركة المشاة )تقاطع  -1

 المشاة مع الحركة اآللية(حركة 
 ---- سبق ذكره بمبدأ القدرة على السير

اتصةةةالية للحركةةةة اآلليةةةة )نسةةةيج  -2

  شباة الطرق( 

التخطيط الشباي أ  المتعامد  -

Orthogonal 

 Radialالتخطيط القطري  -

 Grid withالشباي  القطري  -

Diagonals 

 العضوي -

النسيج المتضام  األزقة  الممرات  -

 الضيقة

 الشوارع الهرمينمط  -

 بيانات كمية لال هاتار  Internal Connectionعدد تقاطعات الشوارع الداخلية  -

 بيانات كمية Connectednessأطوال بلوكات المباني أ  الترابط  -

 بيانات كمية نسبة الشوارع ذات النهايات المغلقة. -

 بيانات كمية External Coonectionاالتصال بشباة الشوارع القائمة بالخار   -

 بيانات كمية شال شباة الشوارع. -

 بيانات كمية نسب ازدحام المر ر للسيارات. -

 بيانات كمية متوسط الوقت الرحلة إلى االنشطة المختلفة يومياً  قت الذر ة. -

 بيانات كمية متوسط المسافة اليومية التي يقطعها الفرد. -

 بيانات نوعية جودة رصف شباة الطرق. -

 بيانات كمية أتساع  عدد حارات الطرق المجمعة  الثانوية. -

التسلسل الهرمي للطرق  الساحات )تتدر  الطرق من الطرق المجمعة ثم الطرق الفرعية ثم  -

 الطرق المحلية.
 بيانات كمية

 بيانات كمية  نوعية سهولة الوصول للخدمات المختلفة. -

لشباة الشوارع  الممرات )كثافة التقاطعات بين الطرق خالل مساحة معامل االتصالية  -

 معينة(
 بيانات كمية

 Buildingالبلوكات للمباني  -3

Block or cluster 

 بيانات كمية طول بلوك المباني. -

 بيانات نوعية أشاال البلوكات المباني تدعم االتصالية -

 بيانات كمية تنوع نسب البلوكات  -

 البصريةاالتصالية  -4
 بيانات نوعية التأكيد على المحا ر البصرية للمباني العامة. -

 بيانات كمية نمط الشوارع المستقيمة. -
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 المؤشرات  المتغيرات المؤثرة على مبدأ تعدد  تنوع االستخدامات داخل التجمعات العمرانية )المصدر الباحث(. :(5ول  جد  

 القسم
 Variables  &Indicatorsالمؤشرات  المتغيرات 

 نوع البيانات Variablesالمتغيرات  Indicatorsالمؤشرات 

 التنوع األفقي -1 

 بيانات كمية  جود الفراغات العامة المفتوحة. -

 بيانات كمية عدد االستخدامات المختلفة. -

 بيانات كمية نسب االستخدامات المختلفة. -

 بيانات كمية السير المفضلة. نسبة االستخدامات المتنوعة المتقاربة ضمن نطاقات -

 بيانات نوعية توافق االستخدامات المختلفة  عدم تعارضها. -

 بيانات كمية تنوع استخدام أركان  تقاطعات الشوارع  الساحات المركزية. -

 بيانات كمية قرب األنشطة المختلفة من بعضها. -

 كميةبيانات  .Evening economyالحركة االقتصادية الليلية  -

 بيانات كمية  جود بدائل للتنقل بديالً للحركة اآللية. -

 التنوع الرأسي -2 

 بيانات كمية تنوع استخدام الد ر األرضي بالمباني. -

 بيانات كمية اختالف الد ر األرضي عن االستخدام األساسي للمبنى. -

 بيانات كمية  جود عدة استخدامات داخل المبنى في األد ار المختلفة. -

 المؤشرات  المتغيرات المؤثرة على مبدأ الاثافة المرتفعة المقبولة داخل التجمعات العمرانية )المصدر الباحث(. :(6جدول    

 القسم
 Variables  &Indicatorsالمؤشرات  المتغيرات 

 نوع البيانات Variablesالمتغيرات  Indicatorsالمؤشرات 

 بيانات كمية فدان.عدد الساان لال  - الاثافة الساانية -1 

 

 الاثافة البنائية -2

 بيانات كمية .Built Form per acreعدد المباني لال فدان )الاثافة البنائية(  -

 بيانات كمية  Heightمتوسط ارتفاع المباني السانية  - 

 بيانات كمية نسب األراضي السانية الفضاء )غير المستغلة(. - 

 بيانات كمية المتوسط المرغوب.نسب المباني المرتفعة أكثر من  - 

 بيانات كمية للمباني. Foot printنسب البصمة البنائية  - 

 



786 

JES, Assiut University, Faculty of Engineering, Vol. 46, No. 6, November 2018, pp.767–796 

 المؤشرات  المتغيرات المؤثرة على مبدأ المقياس اإلنساني داخل التجمعات العمرانية )المصدر الباحث(. :(7جدول  

 القسم
 Variables  &Indicatorsالمؤشرات  المتغيرات 

 نوع البيانات Variablesالمتغيرات  Indicatorsالمؤشرات 

  

 بيانات كمية عدد الساان )الاثافة السانية(. -

 بيانات كمية تواجد االستخدامات المتنوعة ضمن نطاق السير. -

 بيانات كمية مسافات السير من محطات النقل الجماعي أ  أماكن انتظار السيارات ألبعد نقطة )نطاق السير(. -

 المؤشرات  المتغيرات المؤثرة على مبدأ كفاءة استخدام الطاقة  اعادة التد ير داخل التجمعات العمرانية )المصدر الباحث(. :(8جدول  

 القسم
 Variables  &Indicatorsالمؤشرات  المتغيرات 

 نوع البيانات Variablesالمتغيرات  Indicatorsالمؤشرات 

 

 البيئة العمرانية -1

 بيانات كمية  المحددات للموقع المميزة. جود الحواجز  -

 بيانات نوعية .Aesthetic qualityالجودة الجمالية  -

 بيانات نوعية .Legibilityالوضوح البصري  -

 بيانات نوعية .Skylinesخط السماء  -

 بيانات نوعية  جود العالمات األرضية  المطالت  المحا ر البصرية المميزة -

 بيانات نوعية Image and perception of the areaالصورة  االدراك للمنطقة  -

 بيانات نوعية Gateways and thresholdsالبوابات  المداخل للمنطقة  -

 ---- جماليات المباني   حدة التشايل -2

 العمرانية )المصدر الباحث(.المؤشرات  المتغيرات المؤثرة على مبدأ تنوع المساكن داخل التجمعات  :(9جدول  

 القسم
 Variables  &Indicatorsالمؤشرات  المتغيرات 

 نوع البيانات Variablesالمتغيرات  Indicatorsالمؤشرات 

 . 

 بيانات كمية تنوع أعمار المساكن -

 بيانات كمية تنوع أحجام المساكن -

 بيانات كمية تنوع أسعار المساكن )تتغير تبعاً لمتطلبات السوق( -

 بيانات كمية تنوع أنماط الملاية للمساكن  -

 بيانات كمية تنوع أشاال المساكن -

 بيانات كمية تنوع الطبقات االجتماعية للساان. -

 بيانات كمية معامل تنوع المساكن -
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 داخل التجمعات العمرانية )المصدر الباحث(. د  تنوع  سائل النقلدتعالمؤشرات  المتغيرات المؤثرة على مبدأ  :(10جدول  

 القسم
 Variables  &Indicatorsالمؤشرات  المتغيرات 

 نوع البيانات Variablesالمتغيرات  Indicatorsالمؤشرات 

ام
لع
 ا
ل
نق
ال

 

 تنوع الوسائل المختلفة -1

 بيانات كمية  نوعية  سيلة النقل(.تعدد بدائل النقل ضمن مسافات متقاربة )إلعطاء المستخدم القدرة على اختيار  -

 بيانات كمية  جود شباة نقل حافالت عامة. -

 بيانات كمية  جود خطوط ساك حديد خفيفة )الترام( أ  متر  بين المناطق المختلفة. -

 بيانات كمية نسب رحالت النقل العامة بالنسبة الجمالي الرحالت. -

 بيانات كمية الجمالي الرحالت. عدد الرحالت الخاصة بالسيارات بالنسبة -

 ---- متوسط مسافة الرحالت الخاصة بالسيارات. -

 بيانات كمية توافر أماكن أنتظار السيارات  توزيعها بأنتظام. -

 بيانات كمية مراعاة كبار السن  ذ ي االحتياجات الخاصة في  سائل النقل العام  مواقف السيارات  -

 بيانات كمية لدعم شباات النقل المتنوعة.االستثمارات الحاومية  -

 جودة  سائل النقل العامة -2

 بيانات كمية  نوعية كفاية  سائل النقل العامة المتاحة )معدل االنتظار لوسيلة النقل(. -

 بيانات نوعية كفاية  سائل النقل العامة المتاحة ) جود أماكن للجلوس بها أ  معدل االزدحام( -

 بيانات نوعية النقل العامة.أسعار  سائل  -

 بيانات نوعية درجة نظافة  سائل النقل العامة. -

 بيانات كمية المسافات إلى محطات النقل العام. -

 بيانات كمية  نوعية مركزية  جاذبية موقع مواقف االتوبيسات. -

 ---- درجة االتصالية بين الشوارع. -

 بيانات نوعية األمان داخل  سائل النقل العامة. -

 بيانات نوعية مراعاة ذ ي االحتياجات الخاصة.  -

 الربط اإلقليمي  المناطق المحيطة -3
 بيانات كمية  جود  سائل نقل عامة تربط الموقع باإلقليم المحيط. -

 ---- نمط الشوارع المترابطة مع الشباة القائمة المحيطة. -

ي
رد
لف
 ا
ل
نق
ال

 

دعم حركة المشاة  الدراجات  -4

 الهوائية

 ---- دعم حركة المشاة  -

 بيانات كمية م(.1.5نسبة  جود ممرات الدراجات بالطرق الرئيسة )التقل عن  -

 بيانات كمية اتصالية ممرات الدراجات. -

 بيانات كمية  جود أماكن مواقف للدراجات. -

 بيانات كمية فصل الممرات الدراجات عن المشاة  السيارات. -

 بيانات كمية السيارات بالطرق.متوسط سرعة  -
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 المؤشرات  المتغيرات المؤثرة على مبدأ تعزيز البيئة الصحية داخل التجمعات العمرانية )المصدر الباحث(. :(11جدول  

 القسم
 Variables  &Indicatorsالمؤشرات  المتغيرات 

 نوع البيانات Variablesالمتغيرات  Indicatorsالمؤشرات 

ث 
لو
الت

ي
جو

ال
 

 الظر ف الصحية للبيئة المبنية -1

 بيانات كمية توافر أشعة الشمس للفراغات العمرانية. -

 بيانات كمية عر ض المباني لالستفادة من اإلضاءة  التهوية الطبيعية. -

 بيانات كمية توجيه المباني لالستفادة من أشعة الشمس  التهوية الطبيعية. -

 بيانات كمية لالستفادة من الظر ف المناخية المثلي.المسافات البينية بين المباني  -

 بيانات كمية نسب انتشار األفنية الداخلية في المباني.  -

 بيانات كمية معدل انتشار تصميمات المباني الداعمة لهذه الشر ط. -

 بيانات كمية نسب تد ير المخلفات  النفايات )فصل النفايات(. -

 بيانات كمية  الحدائق  التشجير داخل التجمعات.نسب المسطحات الخضراء  -

 بيانات كمية توافر الفراغات المفتوحة  المتنزهات للمارة لممارسة األنشطة الرياضية. -

 بيانات كمية تواجد نظام للصرف الصحي. -

 بيانات كمية متوسط عمر الفرد بالنسبة للمعدالت العالمية. -

 بيانات كمية  جود بعض األمراض المتوطنة. -

 بيانات كمية معدل انتشار تعاطي التبغ. -

 بيانات كمية الحد من استخدام مبيدات األعشاب. -

 بيانات كمية معدل االنتحار بالنسبة للمعدالت العالمية. -

 جودة الهواء  الغالف الجوي -2

 بيانات كمية معدل انبعاث الغازات الدفيئة نتيجة  سائل النقل. -

 بيانات كمية الغازات الدفيئة نتيجة العمليات الصناعية. معدل انبعاث -

 بيانات كمية نسب الملوثات في الهواء الجوي )توافر الهواء النقي(. -

 بيانات كمية نسب استخدام  سائل النقل صديقة البيئة بالنسبة لوسائل النقل الجماعية اإلجمالية. -

 كمية بيانات استهالك المواد المستنفدة لأل ز ن. -

 ----  النفايات -3

ي
وت
ص
 ال
ث
لو
الت

 

 تلوث الصوتي )الضوضاء( -4

 بيانات كمية نسب الضوضاء في الفراغات الخارجية )الديسيبل(. -

 بيانات كمية فصل االستخدامات المسببة للضوضاء عن المناطق السانية. -

 بيانات كمية نسبة الساان المعرضين لمستوى عال من الضوضاء لفترات طويلة. -

 بيانات كمية  جود التشريعات المجرمة الصدار الضوضاء للساان. -
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 المؤشرات  المتغيرات المؤثرة على مبدأ تعزيز البيئة اآلمنة داخل التجمعات العمرانية )المصدر الباحث(. :(12جدول  

 القسم
 Variables  &Indicatorsالمؤشرات  المتغيرات 

 نوع البيانات Variablesالمتغيرات  Indicatorsالمؤشرات 

ئم
را
ج
 ال
ن
 م
ية
ما
ح
ال

 

الحماية من الجرائم  الحوادث  -1

  التلوث  األمراض

 ---- تعزيز البيئة الداعمة لحركة المشاة  راكبي الدراجات. -

 بيانات كمية الف شخص. 100معدالت الجريمة لال  -

 بيانات كمية الف شخص. 100عدد جرائم القتل لال  -

 بيانات كمية الشرطة.عدد ظباط  -

 بيانات كمية اإلضاءة الليلية الجيدة للفراغات العامة  الطرقات. -

 ---- معدل إزدحام الفراغات العامة  الطرق. -

 ---- تعزيز تنوع االستخدامات على المستوى األفقي. -

 بيانات كمية استخدام الد ر األرضي للمباني )التجاري  الترفيهي(. -

 ---- االتصالية بين شباة الطرق.زيادة  -

 ---- انخفاض نسب الشوارع ذات النهايات المغلقة. -

 بيانات كمية المشاركة المجتمعية بالقرارات التصميمية. -

االتصالية البصرية بين المباني  -2

  الفراغات

 بيانات كمية زيادة نسب النوافذ الشفافة  المسطحات الزجاجية. -

 بيانات كمية األمامية بالمباني. جود الشرفات  -

 بيانات كمية انخفاض ارتفاع النباتات  التشجير أمام المباني. -

 بيانات كمية  جود نظم المراقبة  األمن للفراغات العامة  الطرق من خالل الااميرات  االفراد. -

 بيانات كمية أماكن انتظار السيارات مراقبة من المباني. -

ث
اد
حو

ال
 

الحركة األلية مع حركة تقاطع  -3

 المشاة
---- ---- 
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 المؤشرات  المتغيرات المؤثرة على مبدأ تعزيز شخصية الماان داخل التجمعات العمرانية )المصدر الباحث(. :(13جدول  

 القسم
 Variables  &Indicatorsالمؤشرات  المتغيرات 

 نوع البيانات Variablesالمتغيرات  Indicatorsالمؤشرات 

ع
وق
م

 

طبيعة الموقع للمشر ع )اختيار  -1

 الموقع(

 بيانات كمية سهولة الوصول لموقع المشر ع. -

 ---- عالقة المشر ع بالتجمعات المجا رة )االتصالية(. -

 بيانات كمية الحفاظ على الغطاء النباتي المميز للمنطقة. -

 بيانات كمية التالؤم مع طبيعة المناخ للموقع. -

 بيانات كمية طبوغرافية الموقع.التالؤم مع  -

 بيانات كمية  جود حد د  حواف الموقع مميزة )طبيعية أ صناعية( -

ك
را
الد

ا
 

 االدراك البصري للمنطقة -2

 بيانات نوعية  جود طابع  هوية معمارية مميزة لواجهات  كتل. -

 بيانات نوعية  جود خط سماء مميز للمشر ع. -

 بيانات نوعية الذهنية.سهولة ادراك عناصر الصورة  -

 بيانات نوعية .Vistasدعم محا ر الجذب البصري الجيدة  -

 بيانات نوعية الحفاظ على المباني أ  العالمات المميزة أ  التراثية القائمة. -

 بيانات كمية  جود الحد د الطبيعية أ الصناعية المميزة للمنطقة. -

 بيانات نوعية  جود مداخل  بوابات مميزة للمشر ع. -

 بيانات نوعية نسب الملوثات البصرية )الراحة البصرية(. -

ية
ران

عم
 ال
ئة
بي
 ال
ر
ص
نا
ع

 

 الفراغات  المباني العامة -3

تشمل الميادين العامة  المناطق الخضراء 

  المالعب  الحدائق العامة

 ---- حيوية الفراغات العمرانية العامة )معدل ازدحام الفراغات(. -

التجمعات العامة للتفاعل بين الساان مثل الحدائق  المراكز المجتمعية  المدارس  المناطق  جود أماكن  -

 التجارية  الانائس.
 بيانات كمية

 بيانات كمية أشاال الفراغات الواضحة بين المباني. -

 بيانات كمية حد د  اضحة للفراغات. -

 بيانات كمية نسب الفراغات  الساحات العامة -

 بيانات كمية المباني المدرجة على قائمة التراث/ اآلثار / مواقع االهتمام العلمي / المحميات الطبيعية المحلية  -الحفاظ على المباني التراثية  التاريخية تشمل: -4

 الشوارع  الممرات  -5

)تشمل المنطقة الخاصة بالمباني  المناطق 

 العامة كاألرصفة  طرق الحركة اآللية(

 بيانات كمية الفرش  األثاث  العالمات االرشادية.تواجد  -

 بيانات كمية  جود اإلضاءة  للطرق. -

 بيانات كمية  نوعية الغطاء النباتي  التظليل للطرق. -

 ---- األمن  األمان للمستخدمين. -

 بيانات كمية نسب ارتفاعات المباني مع عرض الشوارع. -

  حدة تشايل للمباني  -6 
 بيانات نوعية التشطيب  الملمس  اللون  نسب النوافذ. حدة مواد  -

 ----  حدة معالجات الواجهات  الطابع المعماري المميز للمنطقة. -
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   :(13تابع جدول  

 القسم
 Variables  &Indicatorsالمؤشرات  المتغيرات 

 نوع البيانات Variablesالمتغيرات  Indicatorsالمؤشرات 

  

 بيانات كمية للمباني  الشوارع. جود نمط العمراني  -

 بيانات كمية  حدة ارتفاعات  مقياس المباني. -

 بيانات كمية االرتداد عن خط التنظيم  الشارع. -

 بيانات نوعية  حدة أنواع  استخدامات المباني. -

 بيانات نوعية  حدة أشاال المداخل للمباني. -

 بيانات نوعية التالؤم مع الطابع التقليدي  التراثي. -

 المؤشرات  المتغيرات المؤثرة على مبدأ كفاءة استخدام الطاقة  اعادة التد ير داخل التجمعات العمرانية )المصدر الباحث(. :(14جدول  

 القسم
 Variables  &Indicatorsالمؤشرات  المتغيرات 

 نوع البيانات Variablesالمتغيرات  Indicatorsالمؤشرات 

 

 العذبةالمياة  -1

 بيانات كمية كفاية الموارد المائية المستخدمة )لتر/ شخص(. -

 بيانات كمية استهالك الفرد من المياه المحلية بالنسبة للمعدالت الطبيعية.  -

 بيانات كمية نسبة الساان الذين لديهم مياه صالحة للشرب. -

 بيانات كمية عدد االنقطاعات في خدمة المياه. -

 االستهالكترشيد  -2

 بيانات كمية سعر لتر المياة )سعر يدعم كفاءة االستخدام(. -

 بيانات كمية استخدام اجهزة عالية الافاءة  منخفضة التدفق. -

 بيانات كمية استخدام عدادات مياة ذكية. -

 بيانات كمية استخدام أنظمة ري للمناطق الخضراء قليلة االستهالك )الرش  التنقيط( -

 المياةتد ير  -3

 بيانات كمية النسبة المئوية للساان الذين يخدمهم جمع مياه الصرف الصحي. -

 بيانات كمية نسبة المياه العادمة التي يتم تد يرها. -

 بيانات كمية الناتجة من المنازل  غيرها. Grey Waterاعادة تد ير المياة الرمادية  -

 بيانات كمية  جود شباة صرف األمطار  الصرف. -

 بيانات كمية اعادة استخدام مياة األمطار. -
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 داخل التجمعات العمرانية )المصدر الباحث(.الفراغات العامة  الخضراء المؤشرات  المتغيرات المؤثرة على مبدأ تعزيز  :(15جدول  

 القسم
 Variables  &Indicatorsالمؤشرات  المتغيرات 

 نوع البيانات Variablesالمتغيرات  Indicatorsالمؤشرات 

 

 الفراغات العامة -1

 بيانات كمية التدر  الهرمي للفراغات العامة. -

 بيانات كمية  جود ساحة عامة رئيسة )بها المباني العامة الرئيسة(. -

 بيانات كمية سهولة الوصول إلى الفراغات العامة. -

 بيانات كمية توجية الفراغات للحماية من الشمس  التالؤم مع الرياح  األمطار. -

 بيانات كمية  جود أثاث للفراغات العمرانية. -

 بيانات نوعية االتصال البصري  اإلدراكي بين الفراغات العامة  المناظر الطبيعية. -

 بيانات كمية توفير اماكن لعب لألطفال )مراعاة صغار  كبار السن(. -

 بيانات كمية  االحتفاالت. جود فنون للشوارع )عر ض فنية(  دعم الارنفاالت  -

 بيانات كمية الفصل بين مجموعات المستخدمين المختلفة. -

 بيانات نوعية التالؤم مسارات المشاة مع المسارات الطبيعية األقصر )القطرية( -

 ---- انخفاض نسب الضوضاء. -

 المناطق الخضراء  المائية  -2

 بيانات كمية الشجريةالحفاظ على المناطق الخضراء الطبيعية  األسيجة  -

 بيانات كمية الحفاظ على ممرات الحياة البرية )إن  جدت( -

 بيانات كمية الحفاظ على الممرات  المسطحات المائية -

 بيانات كمية الحفاظ على المحمية الطبيعية )إن  جدت( -

 بيانات كمية  جود حدائق عامة للمستخدمين -

 بيانات كمية المباني جود حدائق خاصة لال مجموعة من  -

 بيانات كمية إتصالية الفراغات الخضراء مع بعضها -

 بيانات كمية  جود المتنزهات المحلية. -

 ---- .Foot Printنسبة البصمة البنائية للمباني  -
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 التجمعات العمرانية )المصدر الباحث(.داخل كفاءة استخدام الطاقة  اعادة التد ير المؤشرات  المتغيرات المؤثرة على مبدأ  :(16جدول  
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 الخالصة . 6

  -يتبين من خالل الدراسة  التحليل السابق:

أهمية محا لة سعي التجمعات العمرانية المحلية لتحقيق عناصر  مبادئ جودة البيئة العمرانية، من  -

 العمراني المعاصرة.خالل تطبيق أفاار  مبادئ نظريات التصميم 

  جود بعض العالقات المشتركة  التبادلية بين نظريات التصميم العمراني المختلفة. -

 جود بعض المبادئ المشتركة التي تركز عليها النظريات المعاصرة مثل، النمو المتضام،  تعزيز  -

كفاءة استخدام المقياس اإلنساني،  تنوع االستخدامات،  تعزيز الاثافة الساانية بشال مقبول،  

الطاقة،  تنوع المساكن،  تعزيز المناطق الخضراء،  حماية البيئة الطبيعية،  خفض البصمة 

البئية،  استخدام الموارد المحلية،  تعزيز القدرة على السير،  دعم تنوع  سائل النقل الجماعية 

  الفردية غير اآللية.

بعاد المادية  التنقل  البيئية من أبعاد جودة أن نظريات التصميم المعراني المعاصرة تركز على األ -

البيئة العمرانية بالدرجة األ لى، تليها األبعاد االقتصادية  االجتماعية، ثم تنخفض نسبة تركيز أغلب 

 هذه النظريات على األبعاد السياسية  النفسية.

ميم العمراني خلص البحث إلى الدليل التصميمي السابق من المبادئ المشتركة بين نظريات التص -

،  كل مؤشر يندر  تحته مجموعة Indicatorالمختلفة،  كل مبدأ يندر  تحته عدد من المؤشرات 

 .متغير متنوع 283تصل إلى  Variableمن المتغيرات 

 التوصيات. 7

يوصي البحث بإماانية تطوير جدا ل المؤشرات  المتغيرات التي انتهى لها البحث إلنتا  آلية لتقييم 

ضمن الدراسات المستقبلية المقترحة  تطبيقها على مشر عات عمرانية على  التجمعات العمرانيةتصميم 

 أيضاً في:يمان استخدام هذه الجدا ل ،  أرض الواقع

 .كأداة تعليمية لشرح كيفية تطوير  تصميم التجمعات العمرانية للطالب  صغار المصممين 

   تجمعات عمرانية ذات جودة تصميمية عالية.كدليل  معايير توجيهية للمصميين إلنتا 

 .آداة دعاية لحث المصممين العمرانيين على تبني أفاار  مبادئ التصميم العمراني المعاصر 

 .كطريقة اختبار لصحة تطبيق نظريات  أفاار التصميم العمراني المختلفة على أرض الواقع 

  مشر عات  مخططات التجمعات كأداة من قبل الجهات اإلدارية إلعتماد  الموافقة على

 العمرانية لضمان إقامة تجمعات ناجحة عمرانياً.

  إليجاد صيغة لتعريف المشر عات العمرانية من خالل متغيرات كمية قابلة للقياس د ن

 المتغيرات النوعية غير الواضحة. 
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INDICATORS AND VARIABLES  

OF QUALITY DESIGN FOR URBAN COMMUNITIES  

ABSTRACT 

The emergence of the Industrial Revolution had a great impact on the emergence of many ideas 

and theories in an attempt to reach the urban design quality of Urban Communities, But It focused 

mostly on the Physical aspects only, After the emergence of the concept and science of urban design 

in the middle of the twentieth century, Many theories have begun to adopt and introduce a new set 

of dimensions on the design of urban communities to achieve the quality of urban design for Urban 

Communities, So Many countries have tried to adopt the policies of these theories on the ground, At 

the local level, We find that urban communities are going in Unclear intellectual trends in an 

attempt to apply these concepts. Thus, the problem of research has emerged to find a general 

framework encompassing common general principles of contemporary urban design theories to try 

to use them in the design of existing urban communities or to evaluate existing ones. 

The research uses descriptive analytical methods to analyze the concepts and dimensions of the 

quality of urban design, And study the theories of urban design, especially contemporary urban 

design theories and the relationship between them, And then The research used the deductive 

approach to conclude common general principles of contemporary urban design theories to produce 

a general framework of general common principles to achieve the different dimensions of the 

quality of urban design, This framework could be expanded through future research into a tool for 

measuring the quality of urban design of different local urban communities. 

 


