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Abstract  Keywords 
ومن أجل  معناشئ یعمل محلیًا وبشمولیة  مجالحركة متنامیة وھى  االجتماعیة العدالة أجل من التصمیم

یدافع عن و ،لألعلى انتفاعا من األقل )المستخدمین(والسكان  وذوي المنفعة المباشرة السكنیةالمجتمعات 
العدالة االجتماعیة ، ان لتفعیل التغییر وتحفیز التأثیر ویستخدم التحدیات الكامنة في الحیاة الیومیة ،المھمشین

األعمال الخیریة بل ھي اعتقاد بأن جمیع البشر لھم حقوق أساسیة وھي أن یعاملوا بكرامة وأن یكون  منلیست 
ق جمیع الناس أن یعاملوا بشكل منصف فیما باالضافة إلى انھ من ح. لدیھم إحساس بالھویة في حیاتھم الیومیة

ساسي یوفر األمن والمأوى یتعلق بالموارد والظروف، بحیث یمكنھم، كحد أدنى أن یتمتعوا بمستوى معیشي أ
فى تحقیق العدالة االجتماعیة دور المصمم الداخلى  ومن ھنا یأتي الھدف من ھذا البحث ھو مناقشة، والراحة

األساسیة بسھولة وكرامة من حیث المساواة في  سكانضمان تمكین حقوق الیة وبالمجتمعات السكنیة المحل
ساكني المجتمع تسمح اجتماعات  حیث مشاركة أكبر للمجتمع في كثیر من األحیانباالضافة الى  الوصول

في مما یجعل من الممكن تلبیة احتیاجات ورغبات سّكان المبنى وجیرانھم المقترحة التصمیمات السكني مناقشة 
  .وفي سبیل ذلك یتبع البحث المنھج الوصفي التحلیلي القائم على جمع المعلومات لبناء اإلطار النظري .المستقبل
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:Introduction  
ولدت فكرة مبادرة الحق فى السكن فى محاولة لترجمة نشید ثورة 

والتحدیات  على القضایا! عدالة إجتماعیة! حریة! ینایر، عیش 25
فالكثیر متفقون أن ھناك غیاب للعدالة . رالعمرانیة فى مص

االجتماعیة فى أمور المسكن، والخدمات، ولكن كیف تقاس، وكیف 
  تصور؟

وبالتالى  ،یؤثر التصمیم الداخلي على جودة حیاة الشخص الیومیة
فان غیاب الممارسات المھنیة داخل المشاریع وسیاسة التطویر التي 

لبیئات ألفراد المجتمع الذین یتم تجاھلھم او تھمیشھم في تتعلق با
أدى الى اثارة قضایا العدالة  مما السیاقات المحلیة أو الدولیة

االجتماعیة و تم تحدید مفھوم وتعریف وأسس لھا، قد یكون الناس 
سواء  -بحاجة لرعایة بسبب احتیاجات خارجة عن ارادتھم المباشرة 

 .كانت ھذه االحتیاجات طبیة أو سیاسیة أو ثقافیة أو جغرافیة
لمعرفة اب كونھ یلم مصمم الداخليال وتأتي الدراسة لتأكید دور

أنھ یتعامل مع ، واألساسیة المتعلقة بالعالقة بین الناس والبیئة المبنیة
كما أنھ  ،تجربة الناس من خالل العالقات التي یعززھا التصمیم

 المواد ،األلوان مفھوم المھنة وكیفیة تأثیر خصائص البیئة، ستوعبی
ى ، اإلضاءة، المساحة، الحجم، الخدمات، التوجیھ، وما إلوالخامات

یمتد دور  لذلكو. االرتباطھذا ذلك من األمور المؤثرة على جودة 
لكبیرة والى الفراغات إلى المباني ا ھاالداخلیة من أصغر فراغاتال

األفنیة والممرات مثل واجھات المباني الى ، المحیطة بالمباني
األخرى حیث یكون اإلحساس بالداخل  فراغاتومجموعة من ال

جوانب التصمیم من حیث  الداخلي عي المصممیكما  واضًحا
، سواء بالنسبة للفرد ،الیومیة نشطةامتداًدا لألوتجسیدھا الفعلي 

ونتیجة لذلك، یدرك خبراء التصمیم . المجموعة  أو المجتمع ،العائلة
 الداخلي كیف یؤثر التصمیم على الھویة واالنتماء ومستویات التمییز

  .احتیاجاتھم األساسیة بین االفراد في مجتمعاتھم السكنیة وتلبیة
ً یدرك المصمم الداخلي  أن التصمیم الجید لیس مجرد مسألة ب جیدا

أیًضا لمعالجة تتعلق بالثقافة والمناخ والموارد المتاحة، ولكن 
 االحتیاجات االجتماعیة وأوجھ القصور التي یتم في الغالب تجاھلھا

في  )المستخدمین(سكان مراعاة احتیاجات جمیع العن طریق 
السكني حیث ان تعتبر عالقة المصمم الداخلى بكل ما  المجتمع

 المشاركةعلى  بقوھذا ینط یستخدمھ ویحیط باالنسان عالقة مباشرة،
یكون وأن والمجموعات المتنوعة ثقافیًا  عمریةال الفئات جمیعالفعالة ل

 .صوتھم وارائھم مسموعة
Statement of the problem 

داخل للتصمیم الداخلي  غیاب الممارسات المھنیةیؤدي  -
المشاریع وسیاسة التطویر التي تتعلق بالبیئات ألفراد 
المجتمع الذین یتم تجاھلھم او تھمیشھم في السیاقات المحلیة 

 .الى تدھور جودة حیاة األفراد أو الدولیة
االستدامة  وتعریف تم بذل الكثیر من الجھد في تحدید -

 االجتماعیةاالستدامة  وقیاس اغفالبینما االقتصادیة والبیئیة 
ال یمكن قیاسھا بنفس الطریقة التي یمكن أن  ھانتائج الن

 .تقاس بھا العدید من النتائج البیئیة
 Hypothesis : 

األساسیة بسھولة وكرامة من حیث  سكانضمان تمكین حقوق ال
تلبیة احتیاجات ل الوصولالتصمیم الداخلى وفي والعدالة  المساواة

یؤثر على جودة  وجیرانھم في المستقبل ورغبات سّكان المبنى
 .حیاتھم ویحقق بعد االستدامة االجتماعیة للمجتمع السكني

Objectives:   
تحقیق في نسیج المجتمع وضمان  سكنيالمبنى ال إدخال -

 .االجتماعیة من خالل التصمیم واالستدامة العدالة
تسمح  حیث مشاركة أكبر للمجتمع في كثیر من األحیان -

التصمیمات ساكني المجتمع السكني مناقشة اجتماعات 
مما یجعل من الممكن تلبیة احتیاجات ورغبات المقترحة 

 .سّكان المبنى وجیرانھم في المستقبل
Methodology 

المنھج الوصفي التحلیلي القائم على جمع المعلومات لبناء  -
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  .اإلطار النظري
Theoretical Framework 

 :االستدامة االجتماعیة و التصمیم الداخلي
  :االستدامة االجتماعیة  - 

كن مستدامة االستدامة االجتماعیة ھي عملیة لخلق أما
، من خالل فھم ما یحتاجھ الناس من األماكن وناجحة تعزز الرفاھیة

تصمیم تجمع االستدامة االجتماعیة بین . یعیشون ویعملون] حیث[
في  – ةاالجتماعی تصمیم المملكة الطابع المادي و المملكة ذات

جتماعیة والثقافیة، والمرافق التحتیة لدعم الحیاة االالبنیة 
ماكن اركة المواطنین ومساحة للناس وأ، وأنظمة لمشاالجتماعیة

  .للتطور
تعتني االستدامة االجتماعیة بكیفیة تعایش األفراد والمجموعات 

ج والمجتمعات مع بعضھا البعض وتھدف إلى تحقیق أھداف نماذ
، مع األخذ بعین االعتبار أیًضا ھمالتنمیة التي اختاروھا ألنفس

وعلى . الحدود ذات الطابع المادي ألماكنھم وكوكب األرض ككل
ءات في ، تنبع االستدامة االجتماعیة من اإلجرامستوى عملي أكثر

ال االجتماعي لألفراد ، التي تشمل المجمواضیع المجاالت الرئیسیة
المھارات إلى  ات وتنمیة، والتي تتراوح من بناء القدروالمجتمعات

، فإن االستدامة االجتماعیة وبھذا المعنى البیئیة والمكانیة الفروق
، مثل جتماعیة التقلیدیةتمزج بین مجاالت ومبادئ السیاسة اال

، ا الناشئة المتعلقة بالمشاركة، مع القضایوالصحة العدالة
، مع البیئة، ومؤخرا، ات، رأس المال االجتماعي، االقتصاداالحتیاج

  .مفاھیم السعادة والرفاھیة وجودة الحیاة
ان االستدامة : تسلط ھذه التعریفات الضوء على عدة نقاط رئیسیة

، بقدر ما تتعلق بالنتیجة التصمیمیة نفسھا االجتماعیة تتعلق بالعملیة
ً بالغ األھمیة حیث تصمیم المكان ذو الطاو یجب أن بع المادي أمرا

  .أنظمة البنیة التحتیة االجتماعیة تكون النتائج المادیة متكاملة مع
ت سارممات وسیاسامن خالل جتماعیة اإل الستدامةاب االھتمام

محتملة  ایجابیة نتائجتؤدي الى  الحضري مشاریع التصمیم الداخلي
رة لعشالمجاالت افي  صعید التصمیم الداخلي والمستخدمین علی

دم لتقا(فیة راغویمدلات رالتغیا: الجتماعیة ألبعاد االستدامة التالیة ا
التوظیف،  ،والمھارات التعلیم ،)انتقاللوا ، الھجرةنلسافي 

 واالنتماءالھویة  ،البیئیة والصحة اإلسكان السالمة،و الصحة
الرأسمالیة  ،التمكین والوصول، المشاركة ،كان والثقافةللم

السعادة ، الرفاھیة ،والتماسك االجتماعياالختالط  ،االجتماعیة
  .الحیاةوجودة 

لیة ھذه مجاالت حیویة لالستدامة االجتماعیة للمجتمعات المح
تقییم األثر المباشر وغیر  ، ومن المھم جداالمحیطةواألحیاء 

ترحات مق نتجھ وتعززهالمحتمل الذي من المرجح أن ت المباشر
  .مشروع التجدید الحضري لھا

لتركیز یتم تقدیم تعریف أكثر شمولیة لالستدامة االجتماعیة مع ا
 نمن قبل بولیس وستریالخارجیة الداخلیة بشكل خاص على بیئات 

2000 Polese and Stren . على األبعاد االقتصادیة  أكّدواحیث
التكامل المجتمع المدني والتنوع الثقافي و(واالجتماعیة ) التنمویة(

، وألقوا الضوء على التوترات الستدامةكأبعاد رئیسیة ل)  االجتماعي
فھوم والمفاضالت بین التنمیة والتفكك االجتماعي المتأصل في م

 ھم یعترفون أیضا بأھمیة البیئة ذات، فإنومع ذلك. التنمیة المستدامة
) واألماكن العامة حضريالتصمیم ال ،مثل اإلسكان(دي الطابع الما

  .في إطار المناقشة المتعلقة باالستدامة الحضریة
والبعد ، البیئيالبعد ، االقتصاديالبعد ( ھم ةالثالث ستدامةاال ابعادإن 

وحیث أنھ تم . منذ ما یقرب من عقدین تعارف علیھمم )االجتماعي
الستدامة االقتصادیة ا وتعریف بذل الكثیر من الجھد في تحدید

وقیاس االستدامة وتعریف من الصعب تحدید  كان، فوالبیئیة
بنفس ال یمكن قیاسھا نتائج االستدامة االجتماعیة ف. االجتماعیة

ن وإل ،س بھا العدید من النتائج البیئیةالطریقة التي یمكن أن تقا
القضیة وعدم  في تعقیدالوضع معاییر للنجاح یعتبر تحدیا بسبب 

عدید من الحاالت في . ین الباحثین في ھذا المجالوجود توافق ب

او تعتمد مؤشرات االستدامة االجتماعیة على السیاق  الدراسیة
س طبیعة ومتطلبات وتحتاج إلى عكلمجتمع المراد دراستھ ا

 من األفكار تجمع االستدامة االجتماعیة بین عدد ،المجتمع المحلي
االحتیاجات االجتماعیة ، المختلفة حول اإلنصاف االجتماعي

ً ما توصف  من ناحیة  اتواستدامة المجتمع رأس ، والتي غالبا
  .والرفاھیة عي والتماسك االجتماعيالمال االجتما

مجموعة معقدة من العوامل الصحیة البدنیة " تتأثر الرفاھیة بـ
 Better Health)" والعقلیة والعاطفیة واالجتماعیة للفرد 

Channel).  
بالرفاھیة من قبل منظمات مختلفة بما في ذلك یتزاید االعتراف  

ارھا ذات صلة رئیسیة بحیاة ، باعتبالحكومیة والمجتمعیة نظماتالم
ة لتحسین سیاسة المنطق ذات اعتبار حیوي تقد أصبحو ،الناس

وجود صلة قویة "توضح األدلة  ،المحلیة وقرارات تقدیم الخدمات
بین جودة البنیة التحتیة االجتماعیة في المجتمعات الجدیدة ورفاھیة 

إن التواصل االجتماعي والثقافي مھم جدا للصحة " السكان الجدد
الناس  بین اكثیر تحسنت االجتماعیة العالقات، حیث أن والرفاھیة
بغض النظر او بعیدا عن حیاة أفضل تعكس أكثر واقعیة ل وأصبحت

  .لألفراد الدخل تزاید
 ،حاسمة لرفاھیتنا االجتماعیة العالقاتالبشر حیوانات اجتماعیة و "

، اعي إلى الشعور بالوحدة والعزلةیؤدي االفتقار للتواصل االجتم
  "من المعرفة السابقة رارھاضأثبتت أ والتجارب

 (Kelly and others, 2012).  
یز یمكن أن تساعد الطریقة التي نبني وننظم بھا بیئات حیاتنا في تعز

 لمناھجا تؤدي في أسوأ األحوالو ،التواصل االجتماعي أو إعاقتھ
ة الحیاة مع إلحاق ضرر طویل المدى بجود  ،العزلة الىالفاشلة 

  .والعقلیةصحة الجسدیة وال
لمقیمین الجدد إلى ل البنیة التحتیة االجتماعیة دعم یؤدي االفتقار إلى

تؤثر على إبطاء عملیة بناء مجتمع ویمكنھ خلق مشاكل طویلة األمد 
غیر ذي أھمیة األمر لدعم في البدایة ا ة مستخدمیھ، كما یبدورفاھی

توفیر  لمثاللى سبیل افع؛ عواقب بعیدة المدىلكنھ یؤدي الى 
الناس ممرات المشاة وتوافر خطوط الحافالت المباشرة لربط 

العوامل التي تشّكل مقدار شعور  من بالمرافق المحلیة والوظائف
تشمل أیًضا وكما السكان بالشمولیة واألمان تجاه مجتمعھم 

تعتبر . االعتراف بقیم المجتمع الثقافي واحترام التراث الثقافي
أھمیة دعم تطویر ھذه البنیة  تعتمد علىقرارات التصمیم التي 

ً الجتماعیة التحتیة ا ً لخلق نتائج مستدامة اجتماعیا ً حاسما   .أمرا
 دراساتالجتماعیة إلى حد كبیر في االستدامة اجزء تم تجاھل 
الستدامة االقتصادیة جزئي التم إعطاء األولویة  ،السائدةاالستدامة 

التصمیم الداخلي للمنشآت سیاق التخطیط وسیما في ال، والبیئیة
ستثمار على واال ، حیث ركزت السیاسةوالمجتمعات السكنیة
 Low(ذات نسبة تلوث منخفضة مجتمعات الموارد المتجددة و

Carbon Communities   ( للموارد وتشجیع السلوك المؤید
بدأت بعض أدوات تقییم  وبینما، في المنازل الطبیعیة لبیئیةا

في التقاط جوانب االستدامة االجتماعیة في إطار االستدامة 
، ال یزال إطار العمل والمقاییس الحضریةالتصمیمیة التطورات 

م ویر وال یزال یتعین علیھوالمؤشرات في المراحل األولى من التط
االتساع والتركیز على معالجة االستدامة االجتماعیة  ھذا اشملوأن ی

  .بشكل كامل
مجال  ونتیجة لھذا تعتبر االستدامة االجتماعیة مجاال ناشئا في

ال یوجد سوى القلیل والسكنیة الداخلیة والمحیطة بناء البیئة و تصمیم
مجتمعات ج مباشرة مسألة كیفیة إنشاء من الموارد العملیة التي تعال

أساسیة ذات طابع  بنیة تحتیة اجتماعیة، ومستدامة اجتماعیا سكنیة
تم عمل دراسات وشاملة،  ةثقافیو ةستدامة بیئیلیعطي ا مادي ضئیل

 ومنظمات مقرھا المملكة المتحدة من قبل حدیثة علمیة  عملیة
قیاس عوامل تحقیق االستدامة  في تغییر لمساعدة أسترالیا

عات السكنیة الجدیدة وكیفیة تنفیذھا واثبات تلك االجتماعیة بالمجتم
  .النظریات
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في المملكة المتحدة ، أجرى معھد أكسفورد للتنمیة المستدامة  
)OISD ( ریرا بعنوان وأصدر تق 2009بعض األبحاث في عام

اجتماعیا في  ةالمستدام ةالحضری اعادة تصمیم الفراغاتقیاس 
إطاًرا ومجموعة  باحثینكجزء من ھذا المشروع وضع الو أوروبا

إلعادة من مؤشرات االستدامة االجتماعیة لقیاس األبعاد االجتماعیة 
  .)  Colantonio & Dixon 2009(ة الحضری تصمیم الفراغات

  :ھذه المؤشرات تشمل 
 حساس، أو ابالتواصل مع بعضھم البعضمقدار شعور السكان  -

  بالمكان في المجتمع االنتماء
  .والوصول إلیھاتوفیر الخدمات  - .
  .تصمیم العناصر الطبیعیة بالمكان -
  .القرب من العمل والتوظیف -
  .األنشطة الثقافیة -
  .التفاعل االجتماعي -

قابلة  اجحةكان الھدف من ھذا العمل ھو توفیر مؤشرات ن
مجتمعات  تصمیمب ةالخاص حل االشكالیةللقیاس للمساعدة في 

  .مستدامة اجتماعیاسكنیة جدیدة 
 –االستدامة االجتماعیة  تصمیم وابتكارمن الذي یشارك في 

  دراسة متكاملة
االستدامة  طة واحدة أو مھنة واحدة فقط تقدیم یمكن لسلال

عدد  ة قائمة على مشاركةمتكاملدراسة بل تتطلب اتباع  االجتماعیة
التخصصات مع مجموعة من دعم السیاسات لتحدید النتائج من 

  .زام بتنفیذھاالمرجوة ومن ثم االلت
 متبادلة بینإلى عالقة الدراسة المتكاملة لالستدامة االجتماعیة  شیرت

إلى العالقة بین  االضافةبوالبنیة التحتیة االجتماعیة  تصمیمال نتیجة
ة سیاسال توجد  ،والشبكات المجتمعیة التي تلیھاالتنفیذیة العملیة 

بمفردھا االستدامة م تقدل مسئولةالمحددة او الموحدة السلطة ال
  .االجتماعیة

صانعي و ،المجتمع ،الحكومة یوجد دور ھام وفعال من قبل
والمصممین لتحقیق ت عبر مجموعة واسعة من األنظمة السیاسا

  .االستدامة االجتماعیة
 انالمحلیة والتصمیم للمجتمعات السكنیة التخطیط  بدایةفي یعتقد 

ببعضھم  المادي مترابطة ة ذات الطابعیالقضایا االجتماعیة والبیئ
ویعتقد أن المشاركة الواضحة للجوانب االجتماعیة مع البعض، 
لحیاة  عزز مفھوم بناء البیئة الجیدةیالمادي  والتصمیمالتخطیط 

تحسین و وتأمین إطار لھدف ی ھدف وطني: االنسان من خالل
 كونیینبغي أن بشرط ان  ، القضایا االجتماعیةیة للناسالحیاة الیوم

مرجعا واضحا للخیارات التي تمت في سیاق التخطیط  ھناك
ما یلي وفی للمجتمع السكني المحلي، الحضريوالتصمیم الداخلي 

 القضایا االجتماعیة التي تتعلق بالبیئة ذات الطابع المادينناقش 
یجب أن تكون نقطة مرجعیة واضحة للخیارات التي تم  والتى

ذا یعني خیارات وھ ،يالحضر اتخاذھا في سیاق التنمیة والتصمیم
  .التصمیم والتخطیط

  :التصمیم من أجل االستدامة االجتماعیة -
 تحقیق االستدامة االجتماعیة من قبلعن كیفیة  ةثیریوجد دراسات ك

فإن التحدي یكمن في  ومع ذلك والمخططین والمصممین ةلحكوما
في ، دمج ھذا التفكیر في الممارسة المھنیة وكذلك السیاسة العامة

ریجب لمناطق الحضریة الداخلیة ا تقییمات األثر االجتماعي  تُصوِّ
مشروع وآثاره االجتماعیة من أجل تشكیل العالقة بین على البناء 

یمكن النظر إلى تحلیل و التصمیمیة، األحكام واتخاذ القرارات
كنتیجة نشأت بین عالقة االستخدام الیومي  التأثیرات االجتماعیة

 البیئة المادیة سواء كانت موجودة او تم تصورھالالنسان في 
( فى الفراغات الداخلیة الحضریة  االستدامة االجتماعیةدراك إل

Interior Urbanism.(  
 سكني االستدامة االجتماعیة لمجتمع تحقیق إن التعقید في ما تعنیھ

ٌ تحدی مامشروع فى إلى حد كبیر  تعد مقاییسال نجاحمعین وحقیقة   ا
قبل أي نتائج فعلیة ، ةأمر بالغ األھمیتم من خاللھا تن العملیة التي أل

ماعیة من یمكن لعملیة تصمیم شاملة أن تسھم في االستدامة االجت
، وإنشاء روابط ببعضھم البعض سكانال مقابلة ومشاركةخالل 

، وعن طریق تمكین السكنياجتماعیة داخل المجتمع وشبكات 
المساحات في صنع القرار حول  من خالل مشاركتھم سكانال

  .بینھم العامة المشتركة
اجابات شاملة ھناك  تكون ان عملیة التصمیم یجب قبل البدأ فى

فى عملیة  من الذي سیتم إشراكھ : وواضحة لبعض التساؤالت مثل
وما الذي سیتم إشراكھم  ؟كیف سیتم إشراكھم ؟)المستخدم(التصمیم 

التصمیم االجتماعي یتم ؟، ونتیجة الجابات ھذه التساؤالت فیھ
لضمان تحقیق أھداف المشروع، وإدارة توقعات  للمجتمع السكني

بشكل  )المستخدمین للمجتمع(سكان ة ال، وإمكانیة مساھمالمجتمع
التصمیم للمجتمعات على عملیة  المصمم الداخليیؤثر  ،ھادف

تحقیق االستدامة ل )مستخدمینال(زیادة السكان السكنیة وعالقتھا ب
یة للمجتمع تصمیمالعملیة التأثیر ا یمكن أن یكونو ،االجتماعیة

ستدامة االجتماعیة كنتیجة اال مبدأ بنفس أھمیة تحقیق السكني
  .المصمم جتمع السكني المحليللم

سكان مراعاة احتیاجات جمیع ال فىالداخلي  المصممدور یكمن 
السكني حیث ان تعتبر عالقة المصمم  في المجتمع )المستخدمین(

وھذا  الداخلى بكل ما یستخدمھ ویحیط باالنسان عالقة مباشرة،
والمجموعات  عمریةال الفئات جمیعالفعالة ل المشاركةعلى  بقینط

، وعند العمل صوتھم وارائھم مسموعةیكون وأن  المتنوعة ثقافیًا
تم سیسكني واحد مجتمع على مستوى  من السكانمع مجموعة 

المناسبة  والنظریات التصمیمیة مجموعة من التقنیات م استخدا
لضمان قیام  ھاموھذا أمر  ،للتعامل مع تنوع المجتمع الواسع

تتجاوب مع لب تفاعل مختلفة وتطویعھا المصمم باستخدام أسالی
ومن ثم ، عمریةمجموعات مختلفة عبر االختالفات الثقافیة وال

في و ،صول على المشاركة الفعالةتحقیق أقصى قدر من فرصة للح
تحتاج المجتمعات إلى االعتراف بأھمیة الثقة المتبادلة  المقابل

ستكشاف إلفي العمل مًعا بین المصمم الداخلي والسكان المطلوبة 
لتحقیق مبدأ االستدامة االجتماعیة في  المستقبلیةإلمكانیات ا جمیع

  .المجتمعات السكنیة المحلیة الجدیدة
أحد  وتركیزھا على للمجتمع السكني أھمیة عملیة التصمیمتكمن 

المجتمع ھو إشراك السكان في  األساسیة للنجاح في تقویة العناصر
یقترح أن  على وجھ التحدیدو ،م ھذا المجتمععملیة تصمی

  : التصمیم یمكنھم مجال المتخصصین في
 . الجدد للسكان المجتمعي التأیید توفیر -
ل ، مثوالتصمیم الفعالفي التخطیط  إشراك المجتمع -

األنشطة الیومیة التى تحدث فى الفراغات الشبھ عامة 
 .زالعامة داخل المجتمع السكني

 تحدید المشاریع التي یمكن أن یساھم فیھا السكان بشكل -
واألماكن  فراغاتھادف في تصمیم وتطویر وإدارة ال

 .تبعا الحتیاجاتھم
حول مقترحات بناء  والنقاشاتالمشاورات المشاركة في  -

  .مجتمع السكنيال
لقرن الواحد والعشرین فى ا للتصمیم الداخليالتحدي الكبیر إن "

التصمیم التصمیم البیئي و وتحقیق التوازن بین ھو اتقان
  Geoff Mulgan, NESTA "االجتماعي
كیفیة تعایش وتفاھم األفراد والمجموعات  یأخذ بعین األعتبار

والمجتمعات مع بعضھم البعض والمبینة لتحقیق أھداف نماذج 
الفراغات السكنیة مع  وعالقتھمالتنمیة التي اختاروھا ألنفسھم 

 تنبع أخروعلى مستوى المبنیة مادیا والمصممة اجتماعیا، 
مع ) ینالمستخدم(خالل احتكاك السكان االستدامة االجتماعیة من 

 ،بعضھم عن طریق ممارسة أنشتطھم الیومیة فى المجتمع السكني
تراوح من الذي یاالجتماعي لألفراد والمجتمعات شمل المجال یو

، إلى التفاوتات البیئیة والمكانیةبناء القدرات وتنمیة المھارات 
دئ ومبا حقوقفإن االستدامة االجتماعیة تمزج بین ونتیجة لھذا 
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مع  ،العدالة والصحةتحقیق مبدأ ، مثل یة التقلیدیةالسیاسة االجتماع
المشروعة االحتیاجات تلبیة ، وضایا الناشئة المتعلقة بالمشاركةالق

 ، ورأس المال االجتماعي، واالقتصاد، والبیئة، ومؤخرا للسكان
  .الحیاة مفاھیم السعادة والرفاھیة وجودة

   :الداخلي المصمم و االجتماعیة العدالة -
 مجالحركة متنامیة وھى التصمیم من أجل العدالة االجتماعیة 

السكنیة، ومن أجل المجتمعات  ناشئ یعمل محلیًا وبشمولیة  مع
 انتفاعا من األقل )المستخدمین(والسكان  وذوي المنفعة المباشرة

ویستخدم التحدیات الكامنة في الحیاة  ،یدافع عن المھمشینو ،لألعلى
  .یر وتحفیز التأثیرلتفعیل التغی الیومیة

یحمل مسؤولیات إن تصمیم وبناء البیئة ذات الطابع المادي 
، ولكن منذ طفرة البناء في أوائل القرن الحادي اجتماعیة وأخالقیة

، كانت والتصمیم العقاريوالعشرین وما أعقبھا من انھیار السوق 
ً تصمیم بتكار ال دائمة ومتزایدةھناك مناقشة   ،مسئول اجتماعیا

بما في ذلك (ویسّمى التصمیم المسئول اجتماعیا بعدد من األسماء 
 العامة منفعة، تصمیم الDesign Activismالتصمیم النشط 

Public Interest Design التصمیم المرتكز على اإلنسان ،
Human-Centered Design تصمیم التأثیر االجتماعي ،

Social Impact Designوالتصمیم االجتماعي ، Social 
Design ( او تعریفھ ولم یتم تحدیده ً ، ولكنھ یتمیز عموًما رسمیا

 االشتراك ،المساواة ،العدالة وتعتمد على بالمواقف التي تقّدر
مد إلى إشراك القضایا توالممارسات التي تع ،االستدامة ،المشاركةو

  .االجتماعیة واالعتراف بعواقب القرارات واإلجراءات
 Socially responsibleاجتماعیا  المسئولالتصمیم یؤكد 

design  الزائد على   على احتیاجات وتجارب الناس في حرصھم
القیمة ، وقد یخرج من منظور إنساني یؤكد على الشكل أو الجمالیات

، االرتباط المدني الدیمقراطي ؤكد علىالثقافیة والمعنى لألماكن، وی
  .االجتماعیة كانة ویرحب بالرؤیة المثالیة البدیلة المستقبلیة للم

على  Public interest designالعامة  نفعةتصمیم المیركز 
ولكن الجیل التالي  بجدیدلیس  وھو حتیاجات المجتمع بدالً من الفردا

مبادئ االستدامة لضمان تحقیقھا المصممین یعتبره جزًءا من من 
  .وتوافرھا لألجیال القادمة

بل ھي اعتقاد بأن  األعمال الخیریة منعیة لیست العدالة االجتماان 
أن یعاملوا بكرامة وأن یكون وھي  أساسیةجمیع البشر لھم حقوق 
انھ من حق  باالضافة إلى. ي حیاتھم الیومیةلدیھم إحساس بالھویة ف

نصف فیما یتعلق بالموارد جمیع الناس أن یعاملوا بشكل م
عیشي أن یتمتعوا بمستوى م والظروف، بحیث یمكنھم، كحد أدنى
  .أساسي یوفر األمن والمأوى والراحة
مة األساسیة بسھولة وكرا سكانیجب أن یتم ضمان تمكین حقوق ال

 ، على سبیل المثال ان عدم القدرةمن حیث المساواة في الوصول
فرصة بعض من الحصول على الالتعلیم أو التمویل قد یمنع على 

من أن الفرصة متاحة أمام لرغم وبا یمكن لآلخرین الوصول إلیھا
  .مختصة ألشخاص بعینھماألمر  واقعفي  ولكنھا ظاھریالجمیع ا

نتیجة  في مجتمعاتنا العالمیة والمحلیةنشأت العدالة االجتماعیة 
ال یتمتع بفرص الفرد الذى  أنھأي  "مھمش"و أ" محروم"مصطلح ل

والخدمات، وفي بعض  موعة من المنشآتمتكافئة للوصول إلى مج
قد یجد على سبیل المثال ، الحاالت إلى جودة حیاة أساسیة

في  األشخاص الذین یعانون من مشكالت في الصحة العقلیة أنفسھم
، وقد ال تتمكن مجتمعات السكان منازل داخلیة منخفضة المستوى

  .صحیة أو ثقافیة ن الوصول إلى میاه كافیة أو منشآتاألصلیین م
مثل مخیمات (ولئك الذین یعیشون في المستوطنات قد یحتاج أ

إلى البحث عن المواد ) مدن ذات العشش واألكواخالالالجئین أو 
، وفي بعض الحاالت قد تكون الزمة إلنشاء المالجئ أو المساكنال

مساعدة في لل ضروریةالمنازل المكونة من غرفة واحدة أو غرفتین 
، یمكن أن تعني الفیضانات لكضافة إلى ذباإل البقاء على قید الحیاة

 والمجاعات والحروب والظروف االقتصادیة أن العدید من اآلخرین
 ً  مقابلمن المستحیل الدفع  ،الفقر ان یتخطوا حاجزال یمكنھم أبدا

، ویتم لصرف الصحي أو المیاه أو التبریدالمرافق مثل ا حسینت
 الظروفي متناول الید لتتناسب مع تكییف المنازل مع ما ھو ف

ھناك أشخاص یعانون من إعاقات  یومنا ھذاوحتى  الحیاتیة لألفراد،
 فراغاتنیة الوصول المتساوي إلى الجسدیة ال یتمتعون بإمكا

، وذلك ببساطة بسبب المكان الذي فى بعض االماكنالداخلیة 
ال یھیئ لھم المسارات والوسائل الالزمة  ملون فیھیقیمون فیھ أو یع

فإن الحاجة إلى أن تكون  باإلضافة إلى ذلك ،لمساعدتھم للوصول
  .ھام أمرموجود ا في بیئة مالئمة ثقافیا أو شبھ ثقافیا ھي 

من المھم توضیح أنني ال أشیر إلى األشخاص الذین یعیشون بشكل 
بدال  ،اضین عن الطریقة التي یعیشون بھامختلف عن اآلخرین والر

كانت لدیھم الموارد  نإلى ھؤالء الذین إ فانھ یتم االشارة من ذلك
 ون بمزایا المنشآت والخدمات البدیلة المتعلقةسوف یتمتع

وكما وصف أبراھام  ،اجات والحقوق اإلنسانیة األساسیةباالحتی
  : )Abraham Maslow )1954ماسلو 

یجب أن مرتبطة بكون اإلنسان إنسانا اك احتیاجات أساسیة ھن"
من واألمان، االحتیاج لأل ،االحتیاجات الفسیولوجیةتتم تلبیتھا؛ 

 ،الحاجة إلى المعرفة والفھمو ،الحاجة لالحترام ،االحتیاج لالنتماء
  "والتفوق الثقة بالذات،الَجَمال، الشعور بالحاجة إلى 

تغییر العقول . ؛90، 82، 81، ص 1998كما ورد في روان (
2010( Rowan 1998, Changing Minds 2010.  

تعتبر  أعداد المشردین في البلدان المتقدمة زیادة ان التركیز على
ولیست سمة من سمات المجتمعات التي العالمیة القضایا  من

من كل  1یوجد فى استرالیا  ،االقتصادیة المتعثرةتواجھھا الظروف 
 ،بدون سكن آمن 2010أسترالي أصبح بال مأوى في عام  200

 Homelessness Australiaوفقا لو، التكلفة مضمون أو میسور
أفادت وزارة العائالت واإلسكان والخدمات المجتمعیة وشؤون كما  

أن ھناك  2009في عام ) FaHCSIA(السكان األصلیین 
 113,590، و في ألمانیا 500,000، و مشرد في فرنسا 201,000

تم وصف  للسكن، شخًصا في إنجلترا كانوا في حاجة ذات أولویة
وق معدل  نمو المشردین في كندا في تقریر خاص لمجلس حق

  .غیر مسبوق منذ الحرب العالمیة الثانیةبأنھ  2009عام  اإلنسان
، المؤقتة ،باألزمات المتنقلة التصمیم الذي لھ عالقةان  كلذل ونتیجة

 جل أو ببساطة أكثر بتوفیر المأوىالمرنة أو المنازل طویلة األ
، والتي قد لمحلیة وكذلك الثقافیة والسیاسیةاألعمال ابجداول یرتبط 

  .من قریة الى اخرىتختلف من بلد إلى آخر أو 
الداخلي معالجة ھذه المشكالت من خالل  تصمیمال مصمميیمكن ل

إلیجاد طرق  التصمیمیة استخدام مواھبھم وعملیاتھم اإلبداعیة
كیر سینتج عن ھذا التف ،جدیدة لالھتمام بالمشاكل القدیمة

، حیث ونعمل ونلعب فیھا لتطویر البیئات التي نعیش الستیراتیجيا
اإلشارة مع  ،تحسین جودة حیاتنا وحیاة اآلخرین ولیس تقلیلھایتم 

المقاسات واالحجام یتعاملون مع  الداخلي صممي التصمیمإلى أن م
یتعاملون و. ، األثاث والمفروشاتخاماتالسطح، ال ثلم الدقیقة

 نسانین االوالعالقة ب فراغأعمق مع جودة الأیضا على مستوى 
وتصمیم في تیسیر أو عرقلة عملھم  تكمن حساسیة ،والمكان

یعیشون عالقات ذات معنى لألفراد والجماعات في األماكن التي 
فیھا ولتلبیة احتیاجاتھم المادیة والنفسیة واالجتماعیة من خالل 

  .التصمیم الداخلى
  :اجتماعیا المسئولالتصمیم  -

حیاة والحفاظ على التصمیم الداخلي كأداة لتحسین جودة ال یستخدم
یمكن أن یساعد التصمیم  المستخدمین، لجمیعكرامة اإلنسان 

مجموعة من المشاكل التي  عناجتماعیًا في التخفیف  المسئول
لبیئات یسببھا الفقر أو المرض أو االفتقار إلى المأوى األساسي أو ا

، ویدعم الكرامة اإلنسانیة لجمیع ئالمادیة المصممة بشكل سی
األشخاص من خالل التصمیم الداخلي عن طریق تغییر التصور 
بأن التصمیم یظل مجاًال لجزء النخبة من سكان العالم وتشجیع 
المصممین المحترفین الستخدام أفضل قدرات للمبدعین والمبتكرین 

  .ل المشاكل االجتماعیة والبیئیةفي ح
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ق  - ي تحقی ة دور التصمیم الداخلى ف اعي والعدال اف االجتم اإلنص
  :في المستقبل االجتماعیة

اثنتان  قبل البدء في عملیة التصمیمخمسة أسئلة  یجب االجابة على
أن یجعل الحیاة  للتصمیم ھل یمكن: "بحق الحیاة منھا ذات صلة 

ك أسھل بالنسبة لبعض الفئات من قبل المجتمع؟ ھل سیساعد أولئ
إلى أن التصمیم  تم االشارةكما یالفقراء أو المحرومین أو المعذبین؟ 

إلى ما  ریعة عن حالة المجتمع ألنھ یمثل أو یرمزیقدم لمحة س
لقواعد الجماعیة التي وا باألخص یعتقده المجتمع أو المجتمع المحلي

التي یقوم االجتماعیة والثقافیة واالقتصادیة ، وكذلك القیم یعمل بھا
األشخاص  ف العدید منإذا أخذنا بعین االعتبار ما یعرّ علیھا، 

مأوى أو لا وافقدا واغالبا ما یكون مالمحرومین أو المھمشین فھ
ق في سیاھذا ون یکد قو ساسیةأو توفیر الخدمات األ مناآلمنزل ال

 رىخاأل الیومیة ةطنشاأل علی ھبیقطیضًا تن أیمکو ،مھقامتن إمکا
ل لتفاعوالصحیة اعایة رلا ل ولعمل امث، سلناا فیھا ركیشا التي

ولذلك ، یبدو من المالئم االستفسار عن الدور . ملتعلیواالجتماعي ا
لة عاالداخلیین للمشاركة كجھات ف صممینوالحاجة المحتملة للم

  .رئیسیة في تحسین الظروف المعیشیة لمثل ھؤالء الناس
عالقة الداخلي المعرفة األساسیة المتعلقة بال مصممال یمتلك

مع تجربة الناس  من المحتمل أنھ یتعامل، وبین الناس والبیئة المبنیة
مفھوم  ستوعبكما أنھ ی ،ل العالقات التي یعززھا التصمیممن خال

، والخامات المواد ،األلوان ،لمھنة وكیفیة تأثیر خصائص البیئةا
، التوجیھ، وما إلى ذلك من دماتاإلضاءة، المساحة، الحجم، الخ

ومع ذلك یمكن أن یمتد دور . ألمور المؤثرة على جودة االرتباطا
لكبیرة والى الداخلیة من أصغر األماكن إلى المباني ا فراغاتال

األفنیة  واجھات المباني الى مثل ،الفراغات المحیطة بالمباني
س حیث یكون اإلحساوالممرات ومجموعة من البیئات األخرى 

وبتعریف آخر یمكن ان تشمل مھنة المصمم  بالداخل واضًحا
عي وی ،الداخلي بكل ما ھو لھ عالقة مباشرة مع المستخدم والبیئة

جوانب التصمیم لیس من حیث تجسیدھا الفعلي  الداخلي المصمم
، سواء بالنسبة للفرد ،الیومیة نشطةفحسب بل أیًضا امتداًدا لأل

، یدرك خبراء التصمیم ونتیجة لذلك. أو المجتمع المجموعة  ،العائلة
ھویة واالنتماء ومستویات الداخلي كیف یؤثر التصمیم على ال

  .بین االفراد وفي مجتمعاتھم السكنیة التمییز
ي فتمیّز نقطة تحتوي على  اعلى أنھ یةالتمییزالبیئة المبنیة ف رعت

متد أیًضا إلى مفاھیم التضمین فھى ت مستخدمین،مع ال عالقتھا
واالنتماء والشعور بالرفض  المالئمةوعدم  والمالئمةواالستبعاد 

  : الطریقة التي تحقق بھا البیئة ذلك تتضمنو
، والتأثیر على بناء القدرة على استیعاب ھویة الشخص

التأثیر في دي القوالب المتعلقة بمظھر الشخص، ، وتحھویةال
، في البیئة السكنیة والتوقعات المرتبطة بھف األدوار تعری

والمشاركة في والتأثیر على مستوى االندماج أو االرتباط 
  .بیئتھ السكنیة

أنھ لم یعد بإمكاننا النظر إلى البیئات ذات الطابع المادي والبیئات 
ذات الطابع االجتماعي والتجربة الفردیة منفصلة عن بعضھا 

وكیفیة تأثیرھا على  اة الیومیةذا أردنا أن نفھم الحیالبعض إ
االیجاب او بالسلب، وكیفیة حل المشاكل ومواحھتھا المستخدم ب

وتعزیز حق االنسان في السكن وتلبیة احتیاجاتھ من خالل التصمیم 
  .الداخلى

  :احتیاجات السكان وأنشطتھم لتحقیق العدالة االجتماعیة -
احتیاجاتنا  بھا التي نعیش والمجتمعات  كیف یجب أن تلبي األماكن

ل خاص على مع التركیز بشك وجسديمن منظور اجتماعي وثقافي 
 صمیمالمفتوحة، تعطي سیاسات التالعامة والشبھ عامة و فراغاتال

ًا لتحقیق نتائج إیجابیة تت من  الءم مع مبادئ االستدامة األوسعأھداف
اجل تحقیق الھدف االكبر وھو تحقیق العدالة االجتماعیة لجمیع 

  .ان بالمجتمع السكنيالسك
فرصة للتفكیر في كیفیة  نسكامثل تقییم ما بعد االبحاث تتیح لنا األ

لتلبیة احتیاجات السكان فى المجتمعات تطورات الجدیدة عمل ال

والشباب والمسنین ط الضوء على األطفال یسلویتم ت السكنیة المحلیة
 تیاجاتھم وبعض التحدیات المرتبطةعلى اح بوجھ خاص ونركز

  .بھم
 عامةالنظر من وجھة  ودة البیئة المبنیة ونظام النقلتحسین ج

ًا لتحسین أوضاع الشوارعوض ًا عت أھداف ، مما یجعلھا أكثر أمان
والشبھ عامة العامة راكبي الدراجات ولتشجیع األماكن للمشاة و

مدارة جیًدا مثل الحدائق ومناطق اآلمنة المفتوحة والُمصممة وال
  .والمساحات الترفیھیة األطفال لعب

قیاس وتحقیق بتم االھتمام ی سوفى مدار السنوات القلیلة التالیة عل
بنشر وثائق في  االستثمار الرأسمالي والتحسینات القیمة من

فوائد  تقدیم فیھا امكانیة یقترح الشوارع والمساحات الخضراء
تصة من قبل الھیئات المخ واجتماعیة وثقافیة وبیئیة دائمةاقتصادیة 

  .لتحسین مستوى وجودة الحیاة
قیق في أصبح من المتفق علیھ اآلن على نطاق واسع أن اتباع نھج د

عیة والجسدیة الحتیاجات االجتماالصحة والرفاھیة مفید ویلبّي ا
 علىیة ة التخطیطیسیاسات الطاراإلحتوي وت ،والعقلیة والثقافیة

أن التطورات الجدیدة یجب أن  حیث"  افتراض لصالح االستدامة"
من خالل  ،یویة والصحیةالح، القویةالسكنیة المجتمعات "تدعم 

حتیاجات أجیال الحاضر توفیر إمدادات السكن الالزم لتلبیة ا
، مع خدمات محلیة یمكن وخلق بیئة مبنیة عالیة الجودة ،والمستقبل

ھ ھ الصحیالوصول إلیھا تعكس احتیاجات المجتمع وتدعم رفاھیت
ة متطلبات السلطات المحلیوایضا تلبیة  .واالجتماعیھ والثقافیھ

تلعب دورا ل عامة وشبھ عامة مصممة جیدامفتوحة  فراغاتلتوفیر 
ھاما في تسھیل التفاعل االجتماعي وإنشاء مجتمعات صحیة 

  .وشاملة
أماكن للتفاعل  لتصبح لشوارعا نفعل تصمیمیجب أن إلى جانب ذلك 

، وتصمیم والشاملة ونقطة تركیز المجتمع المستدامةاالجتماعي 
لتحویل  حركة المرور وغیرھا قلیل منل تتشم ةمشتركأسطح 

  .السیارة من علىأالتوازن إلى حركة المشاة و الدراجات 
الصحة والرفاھیة في "بعنوان  2016لعام  UKGBCقام تقریر 

شف أن المتاحة حول ھذا الموضوع وكبحاث بمراجعة األ"  المنازل
ّكن الرفاھیة االجتماعیة والجسدیة والعقلیة یمكن أن تتحسن إذا تم

  .الخضراء فراغاتالناس من الوصول إلى ال
على أھداف  مجتمعات السكنیةالوتصمیم حتوي سیاسة تخطیط ت

مستدامة وشاملة  سكنیة محلیة ة إستراتیجیة لخلق مجتمعاتیسیاس
  .الحضریة والریفیةتصلح للمناطق 

  :بتصمیم المجتمعات على النحو التالي وقد طالبت 
، فاءةبك فراغاتل الك استخدام یتم بحیث جید بشكل الرسم -

 .واالستخداموتكون آمنة وسھلة الوصول 
 فراغاتوصول الجید إلى المجتمع والأو تمكین ال توفیر -

 فراغبما في ذلك (وحة والترفیھیة الخضراء المفتعامة ال
الفراغات الشبھ باإلضافة إلى ) لألطفال اللعب
 .الخاصة مثل أفنیة الحدائق السكنیة والشرفات/عامة

والذي یتكامل بشكل جید مع  تصمیم مواقف السیارات -
مناسبة العالیة الجودة الشوارع ذات الو ھعامال اتممتلكال

  .للمشاة والدراجات والسیارات
وبناة ضھا من قبل الحكومة التي تم تفوی شروعات السكنیةلما

ومقدمي اإلسكان في السنوات األخیرة تسلط  جتمعات السكنیةالم
السكنیة ولكنھا  الخارجیة في التنمیة فراغاتة الالضوء على أھمی

  :مثل  كشف أیًضا عن الصراعات والتحدیاتت
 في كافیة مفتوحة عامة فراغات ھناك یكن لم أنھ ادعتقا -

 .المجتمعات السكنیة
 . لیس ھناك مساحة لعب كافیة -
لم یكن آمنا لألطفال من حیث  مجتمع السكنيتخطیط ال -

 .المشي أو ركوب الدراجة أو اللعب في الشوارع
أنھم یعیشون في نوع من األحیاء حیث یفكر معظم الناس  -
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بطریقتھم الخاصة بدالً من القیام باألشیاء مًعا ) المصممین(
  .ومحاولة مساعدة بعضھم البعض

لى المطبق منذ زمن طویل عمصطلح العدالة االجتماعیة إن 
في كثیر من مؤخرا یظھر أصبح  القضایا السیاسیة واالقتصادیة

احتیاج صف ی التصمیم األخضر والذىاألحیان في األحادیث حول 
االنسان النقاذ مكان معیشتھ الیومیة المتمثلة فى المجتمع السكني 

ویشمل . وجعلھ رغبة للعیش فیھ كمقیاس صغیر والكوكب ككل
المصطلح كل شيء من إمكانیة الوصول والقدرة على تحمل 

  .التكالیف إلى جودة البیئة الداخلیة ومصادر المواد 
تصمیم والبناء لیس لإن دمج التفكیر االجتماعي في عملیة ا

القیام بذلك  ممكنمن ال ،واضًحادائما فالمسار لیس  باألمر السھل
حیث یسمح التخطیط الرئیسي  السكني المحليعلى نطاق المجتمع 

، ومسارات حركة السیاراتللمصمم بضمان خیارات النقل العام 
 فاإلسكان مختلمراعاة ، مسارات حركة المشاةوالوصول إلى 

 صعبأ ديرف مبنى متصمی ىف قیق العدالة االجتماعیةتحإن  ،الدخل
مفھوم العدالة  نأل صاًوخص مقارنة بمجتمع سكني متكامل ربكثی

تفكیر و  أدوات بعد تتوفر ملو ما حد لىإ االجتماعیة یعد جدیدا
  .تصمیم وتنفیذ لتحقیقھا
 معالعدالة االجتماعیة  مفھوم ومبادئدمج یفضل البدء في 

 ومفیدة التنفیذ ن ردود فعل المجتمع ممكنةتكو حینھا عملیة التصمیم
األخضر التصمیم  ستخدمیو لألخذ فى االعتبار عند التصمیم،

اد حلول مبتكرة للتحدیات كطریقة إلیج بالمشاركة مع الساكنین
یة شاف القضایا االجتماعكتستخدام ھذه األشكال إلحیث ت ،البیئیة

، وكذلك تلك التكلفة میسورةفي مشاریع اإلسكان  ومحاولة حلھا
  .الخاصة بالمؤسسات األخرى ذات الوعي االجتماعي

 جتماعيااومن العناصر الحیویة األخرى في عملیة التصمیم 
لقضایا االجتماعیة لمعالجة ا، ردود الفعل المجتمعیة الناجح ھو

تمع فإن األمر یتطلب مشاركة أكبر للمج ومع ذلك ،بطریقة شاملة

ساكني المجتمع  جتماعاتتسمح ا حیث یانفي كثیر من األح
طرح ، المقترحة لتلبیة احتیاجاتھمالتصمیمات مناقشة ، السكني

ور في المراحل األولى من ستقصائیة بمشاركة الجمھدراسات ا
، مما یجعل من الممكن تلبیة احتیاجات ورغبات سّكان التصمیم

  .المبنى وجیرانھم في المستقبل
یجب االجابة عن تلك االسئلة لمعرفة متطلبات التصمیم وتلبیة 

 فراغات سكنھل یوفر الم: احتیاجات المستخدمین قبل بدء التصمیم
من  ختلفةخارجیة ترحب بمجموعة مشبھ عامة عامة داخلیة أو 

أو  سیر على االقدامتجربة الالمجتمع السكني األشخاص؟ ھل یعزز 
 ،مقاعدسكني فى الفراغات المفتوحة ھل یوفر المجتمع ال یعرقلھا؟
الخارجیة  ھل الفراغات او المصنعة، األشجار الشمس من مظالت

ساعد على ت المجتمع السكنيیمكن الوصول إلیھا بشكل عام في 
  ؟المجتمع ساكن ببعضھا داخلربط الم

في نسیج المجتمع وضمان العدالة  سكني إدخال مبنى
ًا دائًما ا أو حتى ممكن ً  :االجتماعیة من خالل التصمیم أمًرا لیس بسیط

افس مع ویجب أن تتن فالحلول تختلف من مشروع إلى آخر
حلول الفإن العدید من ومع ذلك ، احتیاجات التصمیم األخرى

بدأین مأیًضا  حققالعدالة االجتماعیة ت حقق مبدأالتي ت یةالتصمیم
 .قتصادیةاالمبدأ التنمیة وة بیئوھما مبدأ حمایة ال ینأساسی

األولویات األساسیة  صممین حیث یمثلمثلث المیمثل الشكل التالي 
تصمیم ال(من حیث ولتصمیم المجتمع السكني الثالث للتخطیط 

، )فقط انشاء المجتمع السكنيو مجتمع السكني، وتنمیة الاألخضر
، الموارد(بجودة التصمیم الثالثة المرتبطة  عناصر األساسیةوال

یاسیة الثالث السو ، والمؤسسات االجتماعیة)الممتلكات والتنمیة
بیئي والتنظیم ، االقتصاد الماعیةالرفاھیة االجت( عناصرإلدارة ھذه ال
ً  صنف ویعرف المصممینی ،)یةوالعدالة البیئ عن أنفسھم ضمنیا

  .طریق نسبة ما حققوه في التصمیم من خالل ھذا المثلث

 
 .یوضح مثلث المصممین حیث األولویات الثالث للتخطیط والتصمیم)  1( شكل 

ً  الحضري الداخلي للتصمیم تنمویة رؤیة -  على معتمدا
 :للفرد واالجتماعیة الوظیفیة و الحیاتیة التغیرات

أن مشكلة البقاء على قید الحیاة تعتمد دائما على قدرة الكائن " 
  Charles Darwin" ي بیئة متغیرةالتكیّف ف علىالحي 

تؤكد الحاجة المستمرة والمتنامیة لمساكن عملیة و بأسعار مناسبة 
ى أھمیة في المناطق الحضریة ذات الكثافة السكانیة العالیة عل

بالتأكید أولویة في تقییم ، التي أصبحت المساكن الداخلیة المرنة
الفھم التقلیدي  حتیاج الرئیسيلقد غیر ھذا النوع من اال. مسكنال

ً " نموت"یجب أن حیث حي الكائن للفراغات الداخلیة المحیطة بال وفقا
  .داخل سیاق معین ھالحتیاجات

المتمثل في انخفاض القدرة  أو الوضع وفي مواجھة ھذا التحدي
، تعتبر أكثر راحة واتساعاتحمل تكالیف مساحات معیشیة على 

یعمل المھندسون المعماریون  ،للتجارب لمرونة ھي األداة األنسبا

الیوم بسرعة على تطویر مجموعة واسعة الداخلیون والمصممون 
من المفاھیم  حیث یكون االندماج بین العناصر المعماریة والداخلیة 

 مفھوم الفراغ األمثلأصبح . أكثر وضوًحا من أي وقت مضى
ھام من أجل لألثاث أحد المصادر الرئیسیة لإلل تعددةوالوظائف الم

باإلضافة إلى . فراغاتتحقیق أقصى قدر من المرونة الوظیفیة لل
التي تدعم  المفصلیة الفواصلالجدران المتحركة والمنزلقة أو  ذلك

ًا مساحة سلسة یمكن تقسیمھا أو فصلھا أو دمجھا أو فتحھا  وفق
، ال تمثل سوى جزء صغیر من جمیع الحتیاجات ورغبات المقیمین

  .المطبقةالمفاھیم 
  : المرونة -

یشیر المصطلح و لھا تعریفاتھا الخاصة تصمیميالمرونة كنھج 
 التي یمكن أن" المرن تصمیمال"خداًما في ھذا السیاق إلى األكثر است

القدرة و على اتساع او تعدد وظیفة الفراغبشكل عام  كون مرتبطی
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ًا ألنماط  فراغ المصممتعدیل ال على لتلبیة  واستخداماتوفق
  .مختلفةاحتیاجات الفرد ال

" المرن مسكنال"لى سبیل المثال في السیاق السكني، تشیر عبارة ع
مع االحتیاجات واألنماط الذي یمكن أن یتكیف  مسكنال"إلى 

قد تكون ھذه و. االجتماعیة والتكنولوجیة من حیث المتغیرة
، عملیة )أسرة متعددة األجیالمثل (متغیرة شخصیة االحتیاجات ال

خدمات المثل تحدیث (أو تكنولوجیة ) بدایة سن الشیخوخةمثل (
مثل ارتفاع سوق (قد تكون األنماط المتغیرة دیموغرافیة و ،)قدیمةال

 مسكنالمثال الحاجة إلى تحدیث ال على سبیل(أو بیئیة ) اإلیجارات
 شامل حیث یوضحھذا التعریف یعتبر ). لالستجابة لتغیر المناخ

، فضالً عن القدرة على لسكناالنتقال لت قبل إمكانیة إجراء تغییرا
مسكن لشخص بمرور الوقت بعد  او اعادة تھیئة وتصمیم ضبط

مرن یعمل طوال فترة تطور لسكن الموبالتالي فإن ا ،السكن فیھ
 سكانلل مرونة فى التصمیمیتیح حیث ، وبعدهقبل التسكین  اإلسكان

بعد و اجاتھم،باحتیاالختیار فیما یتعلق عن طریق المستقبلیین 
غیر  في منازلھم بطرق مختلفة حیاةمن ال سكانالتسكین یتمكن ال

، ویسمح لھم بإجراء تعدیالت رتبطة بالتصمیمات الخاصة بالغرفةم
بدمج الفراغات او فصل األخرى والتمدد والتوسع  على منزلھم

عن ن المرن للتكیف سكمیسمح ال طویلعلى المدى الو .للخارج
شكل العام بناءا على تلبیة احتیاجات تغییر الل مزج الوحداتطریق 

ٌ ، والساكنین ٌ  أیضا   .لبعد االقتصادي لدیھملنظرا
 تصمیمال یستخدم، یمكن أن المساكن التقلیدیة المشیدةإذا استثنینا 

والدائمة، الخاصة أو العامة المؤقتة فراغات أیًضا إلى ال المرن
، مثل صاالت العرض المؤقتة في الوحدات التجاریة هشمل ھذوت

تحتاج إلى التي  المعارضأو المجتمع السكني، إقامة مراكز المدینة 
، ویجب أن تكون خفیفة الوزن وفعالة في نقلھا وتجمیعھا بسھولة
، ھیاكل التجمیع واإلزالھ بسرعة وبسھولة االستخدام وقابلة إلعادة

  .منصات أو الخیام لألحداث الكبیرةالترفیھ مثل ال
  : الراحة -

 داخلعن الرضا  أبسط طریقة كحالة تعبربیمكن تعریف الراحة 
  .یرتبط عدم الرضا بعدم الراحةو ،البیئة المحیطة

ً لـ  یمكن لمستوى الراحة أن خذ األمع  "حیاةجودة ال"یكون مرادفا
األول  ؛تعریفین رئیسیین تبنيالناحیة العلمیة ، یمكن في االعتبار 

دم رضا رضا أو ع من حیثاإلحساس برفاھیة الفرد شیر إلى ی

في ھذا  حیاةیتم التأكید على جودة الو ،االفرد عن حیاتھ أو حیاتھ
ني التعریف الثاو ،بالمفاھیم والحواس الفردیةالسیاق على أنھا تتعلق 
لظروف االجتماعیة والصحیة كتفاعل لیحدد جودة الحیاة 

على تنمیة الفرد  مباشر واالقتصادیة والبیئیة التي لھا تأثیر
  .والمجتمع

صحیة یعتمد مستوى الراحة على الظروف االجتماعیة وال
سیتم اعتبار  الرسالةبالنسبة لنطاق ھذه  ،واالقتصادیة والبیئیة أیًضا

أحد أھم للفرد في المجتمع السكني المحلي  بعد االجتماعيمفھوم ال
عاییر قابلة ألنھ یالمس ویعتمد بشكل وثیق على م األساسیةنقاط 

 .وتفاعالتھ فیھا مثل البیئة المادیة وجسم اإلنسانللقیاس 
 العامة الداخلیة الفراغات في للفرد االجتماعیة التفاعالت -

  :السكنیة بالمجتمعات
  : العمراني المجتمع من خالل المعنوي الجانب -أ

 والجانب الحضر تكوین بین العالقة م1996 عام Jenks et al بدأ
 الدولیة البیئة أعمال جدول" في الھامة القضایا من كواحدة المعنوي

International environmental agenda.  
 بھدف الجدیدة المجتمعات السكنیة معیار تصمیم یتناول والذي

 Urbanالحضر  استدامة ووضع الحضر، تكوین استدامة
Sustainability االجتماعیة واالستدامة sustainability 

social اھتماماتھا أولى في.   
 Urbanالحضري  التكوین بین بدأت عالقة م2006 فى عام مؤخرا
form بھذه یرتبطان رئیسیین بعدین وتم اقتراح المعنوي، والجانب 

وجد ست  2008التجمع، وفى عام  وكفاءة الوصول عدالة العالقة؛
 المدن لتنمیة جوانب نوقشت بشكل واسع فى الدراسات النظریة

 المرافق إلى الوصول وھي؛ االجتماعیة االستدامة بشقي متعلقة
 روح السكان، صحة المعیشة، منطقة مساحة الراحة، ووسائل
 عن الرضا باألمان، الشعور االجتماعي، والتفاعل المجتمع

  .المجاورة
 في االجتماعیة االستدامة لقیاس الرئیسي المعیار اختزال ویمكن

 ،السكاني الرضا بمصطلح التعبیر خالل من السكنیة المجتمعات
 وتتضمن الرفاھیة أو الشخص لسعادة المعرفي التقییم إلى یشیر

 للمعنى والتطلعات واألھداف الفردیة االحتیاجات تحقیق مقارنة
  .القیاسي

 
  یوضح مستویات الرضا للسكان)  2( الشكل 

 السكنیة، البیئة: مستویات ثالث خالل الساكن لدى یدرك الرضا
 تتجمع الثالثة المستویات ھذه. الفردیة الخصائص االجتماعیة، البیئة

  :السكاني الرضا مخرجات لتكون
 والرغبات الطموح في الشخصي التحكم :الفردیة الخصائص -

 .المجاورة في المجتمع بتسھیالت باالستعانة والمشاركة
 المساكن صیانة الكثافة، منخفض سكن وجود :السكنیة البیئة -

 بالخدمات واألمان الراحة تحقق إدارة وتوافر المنفصلة

 .المقدمة
 وروابط العائلة االجتماعیة الشبكات :االجتماعیة البیئة -

 .المجتمعیة المشاركة الجوار وعالقات الصداقة
 البیئة الفردیة، الخصائص( والثاني األول المستوى فیندمج

 في والمتمثلة العمرانیة بالبیئة اإلنسان عالقة عن لتعبر) العمرانیة
 البیئة( والثالث الثاني المستوى یندمج بینما. النفسیة العالقات
 البیئة في االجتماعي التفاعل عن لتعبر) االجتماعیة والبیئة السكنیة
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  ).االجتماعیة العالقات( العمرانیة
  : )نفسیة عالقات( العمرانیة بالبیئة اإلنسان عالقة -ب

 العمرانیة بالبیئة اإلنسان عالقة لفھم المبكرة البدایات إرجاع یمكن
 تكامل مسألة إلى النظر لفت من أول حیث یعد إلى اوائل التسعینات

 لغیر إخضاعھا یجب بل فقط الصحیة، الناحیة من العمراني المحیط
 وظیفیا حلھا یمكن ال العمران مشكالت وأن وفنیا من ذلك

 ھذه وفرضت. إنسانیة أھداف لخدمة والحیویة العضویة االعتبارات
 العمرانیة بین المستقرات التكامل ان مكونات تناول األفكار

 ھذه و ،)والبشر والعمل السكن( عناصرھا لتفاعل كنتاج ومؤثراتھا
 واالرتباط التواصل فاعلیة یحكمھا لكفاءة مدخل یمثل العناصر

  .بینھا
 سلوك لفھم األساسیة المبادئ على النفسیة العالقات دراسة فتركز

 اإلحساس: مثل خاصة مجاالت خالل العمرانیة البیئة اتجاه االنسان
 العملیات والتوافق، الدافعیة واالنفعاالت، المشاعر واالدراك،

" جشطلت" نظریة وذكرت. والتعلم والتفكیر كالتذكر العلیا العقلیة
وجودا  توجد التي المادیة الواقعیة البیئة ھي الجغرافیة  البیئة ان

 یراھا كما البیئة فھي السلوكیة ◌ً  البیئة أما. الحي الكائن مستقال عن
النفس  علم یمثل فبذلك. لھا ویستجیب ویدركھا بھا ویحس الفرد
 الحضریة البیئة في الحیاة لكفاءة والفھم التحلیل من رابطة البیئي

 الجغرافیة تمثل بدورھا، التركیبات، وھذه. العمرانیة وتركیباتھا
 وتحدد وتعرف تنظم التي واألماكن المترابطة للفراغات المكانیة

  .العمرانیة البیئة في المعیشة ھذه وجود
أحیانا  علیھا یطلق التي السلوكیة البیئة أساس على یفسر السلوك

، أو المجال السیكولوجي،  Brhavioural field المجال السلوكي 
 بالتوتر شعور إلى یؤدي ذلك السلوكي المجال توازن یختل وعندما
 ھدفھ ونال غایتھ الفرد حقق فإذا الحي الكائن. واالنفعال والقلق
 من إذن فالغرض. والھدوء بالتوازن الشعور إلیھ عاد حاجتھ واشبع
 الحي للكائن التوازن إعادة العمرانیة بالبیئة النفسي البعد تحقیق

  .والتوتر بالقلق الشعور حالة وخفض علیھ والحفاظ
 تلقي مراحل؛ ثالث خالل العمرانیة البیئة مع االنسان یتفاعل

 السمعیة أو البصریة سواء المختلفة بالحواس الخارجیة المؤثرات
 رد ذلك بعد لیأخذ العقلي، االدراك عملیة خالل الخ، وترجمتھا...

 ذھنیة صورة اعداد االدراك عملیة ویلي. إلدراكھ المناسب الفعل
 حالة سابقا في المدركة األشیاء تصور بعد من فیما الشخص تمكن

  .مرة أول بھا ادراكھا تم التي الطریقة بنفس غیابھا
 على والتصور واالدراك اإلحساس السابقة الثالثة المراحل وتنعكس

 خاصة وجدانیة بمشاعر یحس وتجعلھ الشخص لدى العواطف تولید
 أمور نحو قد تكون المشاعر وھذه. معینة تصرفات إلى وتدفعھ
 یتم ذلك أفكار وعلى او أشخاص حول تتمركز وقد. معنویة أو مادیة

 السكنیة للمنطقة العمرانیة البیئة إطار في النفسي الجانب التعامل مع
  :على السكان وھي  المؤثرة المكونات خالل من
المنزل والمجاورة؛ یتعلق بالتأثیرات التي تسبب اإلحساس  -

من المنزل والمجاورة مثل الرمزیة لدى الشخص توفیر  بكل
 .المناخ الصحي الجید، والشعور بالرضا

 وترتیبھا بالمنشآت یتعلق العمراني؛ الفراغ في المادي السكن -
الخصوصیة،  على وتأثیرھا العمرانیة الظروف واصالحھا،

التجھیزات واإلعدادات المالئمة لمختلف األعمار 
 .واالستعماالت

القة بالمجاورة وباقي المدینة؛ مدى احتیاج السكان الع -
لخدمات المدینة، كیفیة الوصول إلى األجزاء المختلفة 

 .بالمدینة
وفیما یلي عرض لالحتیاجات النفسیة وتحقیقھا خالل البیئة 

  :العمرانیة
I. السكن وحدة خالل بالراحة الشعور :  

 واإلجھاد، الضغوط بتشتیت السلوك على التأثیر في المسكن یساھم
 العزلة( العمرانیة البیئة في الضوضاء بدرجة ھذا المفھوم ویرتبط

 لمتطلبات المسكن ، ومالئمة)الكافیة غیر والمساحة االجتماعیة

  .السكنیة للوحدة الداخلي بالتصمیم وطیدة عالقة ذو ذلك– األفراد
II. والسكن  الخصوصیة توفیر:  

 االمتالك تشمل والتي الملكیة مستویات الخصوصیة بمصطلح یتعلق
 من الكاملة السیطرة تحت الشيء خضوع یعني فاالمتالك والحیازة،

 أو اآلخرین من تدخل دون كما یرغب یدیره حیث مالكھ، قبل
 أو الخاصة بأفراد األمالك تحظى وغالبا ما .فیھ لھ مشاركتھم

 ویشترط العامة باألمالك بالمقارنة كبیرة بعنایة محددة بمجموعات
ٌ  ویتعلق الراحة، درجات وأقصى كاملة تحقیق خصوصیة فیھا أیضا

 مالئمة ومدى االقتصادیة السكن بقدرتھم امتالك على األفراد إقبال
  .والمستقبلیة الحالیة للمتطلبات السكن

 یخصھم كجزء یعرفونھ لما األشخاص حمایة على تعتمد الحیازة أما
 قدر توفیر تتضمن والتي والصیانة التطویر في لرغباتھم ویخضع
 األسوار معالجة المثال سبیل على الخصوصیة، من محدود

 الشعور على بوضوح تعبر السكان قبل من والحدائق والممرات
  .بحیازة الموقع

 تتعلق. والبصریة السمعیة الخصوصیة تشمل الخصوصیة؛ نوعیة
 الفراغات بین األصوات انتقال بحجب السمعیة الخصوصیة

 وبین العكس أو خارجھ إلى المسكن داخل من سواء المختلفة
مباشر  بشكل تتعلق البصریة والخصوصیة. المتجاورة المساكن
  .والمتقابلة المتجاورة المباني بواجھات الفتحات بتوزیع

III. السكني  لرضاا:  
 كوى،لل فرصة تتوافر عندما الشكوى غیاب أنھ على الرضا یعرف

 السكني الرضا المسكن، أن یحب الشخص صریح بأن كبیان أو
  .الكفاءة لتحقیق أھمیة أكثر العناصر یمثل

 من مجموعة وجود المسكن؛ بخصائص السكني الرضا یتعلق
 منفصل، استعمال لكل فراغ توفر الشخص، مسكن عن تقداتالم

 المسكن في المجاورة، ومالئمة القرابة وروابط والصداقة الجیران
ٌ الرضا  بالسكن ویتعلق. والمستقبلیة الحالیة لالحتیاجات أیضا

  .واألمن واأللفة، الجمالي،
 للمستعمل یتوافر أن ضرورة على التأكید االختیار؛ على القدرة
 ھذا. بسھولة علیھا الحصول إمكانیة مع الخدمات من مختلفة أشكاال

وطبیعتھ  ونوعھ مكان السكن اختیار على القدرة إلى باإلضافة
 المحیطة واالحتیاجات البیئة یالئم بما وتنمیتھ تعدیلھ وإتاحة إمكانات

ٌ من یتطلب الذي األمر الشخصیة،  مجموعة بین التوفیق نوعا
 دون استعمال على التركیز من تحد بصورة االختیارات المطروحة

  .بینھا التوازن وتحقق األخر
 االحكام على تتوقف عمرانیة بمظاھر المجاورة عن الرضا ویتعلق
 واأللفة، باألمان والشعور المعماري، كالطابع االفراد لدى النوعیة

 النظافة العمرانیة، الھیاكل على الحفاظ إلى باإلضافة والھدوء،
 بالفخر والشعور ،)الشوارع في قمامة وجود عدم المثال سبیل على(

  .في المجتمع السكني
IV. للمسكن  العمراني المحیط في الراحة:  

 أثناء األمان ھو العمراني بالمحیط الراحة توفیر متطلبات أولى
   ومن والجرائم، الحوادث من الطرق وعبور الحركة

 ذات المشاة طرق ھیمنة العمراني؛ المحیط في الراحة تحقیق سبل
 وتوفیر الھواء، كفاءة مع األقدام، لحركة المریحة الملساء األسطح
 الطقس، من والحمایة الجید والمناخ الجذابة، المختلفة المشاھد
 والغازات للسیارات واألبخرة المزعجة المفرطة الحركة وغیاب
  .الضارة

V. العمرانیة  البیئة في الجمال:  
 عرض خالل العمرانیة بالبیئة الجمالي الجانب دراسة ظھرت

 الخصائص مقابل في الناس بعض لدى المفضلة البیئیة الخصائص
 بالملل ویشعرون التنوع یحبون لدیھم، فالناس المفضلة غیر البیئیة

 نحو جدیدة أخرى دوافع تظھر ثم ومن المتكررة األشیاء نفس من
 أو لالستغراق ضئیلة فرصة تقدم المألوفة فاألشیاء التفضیل،

ٌ تقدم األكثر البیئة االندماج، بینما  لالھتمام أكبر فرصة تنوعا
ٌ متمیز االھتمام ھذا ویلعب اإلیجابي،  الكائن على المحافظة في دورا



Heba Abdel Hamid et al.  187 
 

 
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License 

 

 مجموعة ھناك .المستقبل في یحدث ما لمواجھة استعداد حالة في
 الجمالي التفضیل عملیات على المؤثرة الخصائص أو العوامل من

 أھمیتھما وضرورة أكد على حیث خاص بشكل والبیئي عام بشكل
 القیام أو المباني تصمیم عملیات خالل االعتبار في وضعھا

  :ھي  وھذه الخصائص بالمشروعات
ك - ق : Coherence التماس ذه تتعل یة ھ ھولة الخاص  أو بالس

ة ي المرون تم الت ا ت ة بھ یم عملی كیل تنظ وین وتش ة وتك  البیئ
درة. الشخص یراه الذي بالشيء الخاصة ى فالق یم عل ا تنظ  م

 عرض وتكرار للتحدید، قابلة قلیلة وحدات إلى الشخص یراه
اعد قلیلة تباینات مع األساسیة البصریة الوحدة نفس ى یس  عل

 .بسھولة المشھد وٕادراك تشكیل
 العناصر اندماج مدى على یعبر : Complexityالتركیب  -

 .العام التكوین داخل وتماسكھا للمشھد المكونة
 سھولة مدى على یركز : Mysteryوالخفاء  الغموض -

 توفر التي فالمناطق العمرانیة المشھد، ٕ◌وادراك رؤیة
ٌ بالمقارنة  أكثر تكون التفاصیل مشاھدة من المزید تفضیال
 .بغیرھا

: Readabilityللقراءة  القابلیة أو الوضوح المقابل وفي
 تبدو التي ھي الوضوح من العالي المستوى ذات فالبیئات

 تتیح كما علیھا، المعنى إضافة أو استخالص في سھولة أكثر
  .فیھا الشخص لتجول أسھل فرصة

  Physical environment styleالعمرانیة  البیئة نمط -
 دور على Gibson. G جبسون جیمس النفس عالم أكد :

 ركز بینما الشخص، یدركھ أن یمكن ما تحدید في البیئة نمط
 على خاص بشكل J. Appletonإبلتون  جي الجغرافیا عالم

 مختلفة الفترات في التفضیل عن كتعبیر الطبیعي المنظر
" Shelterالمأوى " ھما اقترح مفھومین وقد التاریخ، عبر

 أنھ على للمأوى وخاللھ نظر ،"Prospectاالطالل على "و
منھ  یرى للشخص أن یمكن مكان فیھ، نختبئ إلیھ، نلجأ مكان
 االطالل مفھوم فإن ذلك من العكس وعلى یرى، أن دون
 المحجوبة، أن غیر الرؤیة فرصة یأكد) على المطل أو( على
 .البعید إلى والنظر البحث فرصة على تشتمل المفضلة البیئة

 أن فیھا للمرء یمكن بیئة ھي اإلنساني للنشاط المؤیدة فالبیئة
 بیئة ھي الوقت نفس وفي یحدث، ما حول المعلومات على یحصل

 المعلومات على الحصول من االخرین یمنع أن من الشخص تمكن
 .بھ الخاصة

  :)اجتماعیة عالقات( العمرانیة البیئة في االجتماعي التفاعل -ج
ٌ ببیئتھم  اإلحساس العمرانیة، أن تتأثر مشاعر الناس مباشرة

 المجاورة، أن في االجتماعیة بالرقابة قوي ارتباط یرتبط بالمجتمع
 للتفاعل فرصة یتیح الذي باألمان تزید الشعور الجیدة المجاورات
 لالحتیاجات االجتماعیة عرض یلي بالمجتمع، وفیما واإلحساس

  :العمرانیة البیئة خالل وتحقیقھا
I. بالمجاورة  ودودة عالقات وتكوین الصداقة:  

 الوحدات من خالل تجمیع السكنیة للوحدات المداخل وتجاور تقارب
 مداخل ، ذات Cul-de-sacالنھایة  مغلقة شوارع حول السكنیة

 وقد صداقات، وتكوین االجتماعي التواصل على تساعد متجاورة
 الجیران بین تنشأ اجتماعیة عالقات اقوى أن على الدراسة اسفرت

 منزلین بعد على التقلص العالقة في ھذه وتبدأ منازلھم، المتالصقة
 أربع بعد على صداقات تكوین على القدرة تختفي وقد جانب كل من

 تقع التي بالمنازل یقطنوا الذین للسكان وبالنسبة .مجاورة منازل
 تكوین في فرصتھم تتناقص المغلقة الخارجیة للشوارع بالنھایة
  .المجاورة داخل یقع بمن صداقة عالقات

 اجتماعي اتصال في الجیران یجعل المكان قرب أن من الرغم على
 على للحفاظ تتوفر أن یجب التجانس من معینة درجة أن إال

 أولى یكون قد المكان قرب أن بمعنى. بینھم اإلیجابياالتصال 
 أو النھائي السبب یكون ال ولكن االجتماعیة العالقات نشأت أسباب

  .الكافي
 ونظام البنائیة للكتل الكبیر الحجم أن على االتفاق تم عام وبوجھ

 تدعیم في احتمالیة اقل كالشجرة والمتشعبة مغلقة النھایة الشوارع
  .الجید االجتماعي االتصال

II. الجیران  بین البصري االتصال:  
 وقد االجتماعیة العالقات نشأت یشجع الناس بین البصري االتصال

ٌ  عالقات االتصال" تسمى  ، وھذا Face to Faceوجھ  إلىواجھا
 تحول تحفز حیث بین الجیران الصغیرة المسافات على فقط ینطبق

دراسة  یضع ما وذلك اجتماعیة، عالقة إلى البصري االتصال
 الممرات في واالشتراك والخلفیة االمامیة المنازل أبواب مواقع

 االجتماعیة العالقات لتقویة عین االعتبار في للمنازل المؤدیة
  .السكنیة بالمناطق

 االتصال فرصة تكون سكنیة شقق من المكونة المباني وفي
ٌ (مشتركة  ادوار في السكان القاطنین بین البصري ) متجاورین أفقیا

البعض  تعلو بعضھا طوابق في القاطنین السكان من أعلى
) ٌ  سكان بین البصري لالتصال احتمالیة ، وتوجد)متجاورین رأسیا

 حدیقة أو ملعب وجود حالة وفي المدخل، عند التقابل المبنى خالل
 البصري، ولكن االتصال تحفیز تزداد فرصة السكني للمبنى خاصة

 مستوى على الفراغات العامة استعمال على بالسلب ذلك یؤثر قد
  .المجاورة

III. االجتماعي التفاعل :  
 المجتمع الستدامة ضروریة الجماعة وروح االجتماعي التفاعل

توصل الباحثون  االجتماعي التفاعل مناقشة إطار ففي وتماسكھ،
 السكان یشغلھ العمراني الذي الفراغ مساحة أن إلى یشیر لقانون

ٌ مع یتناسب  السكان اشتراك بینما .االجتماعي التفاعل عكسا
 البنزین، محطات الحدائق، مثل؛( الخدمات نفس وترددھم على

 المباني تكوین وكذلك. التفاعل االجتماعي یشجع) التجاریة المحالت
 تنسیق المركزیة، عناصر األماكن شكل المثال؛ سبیل على( وبیئتھم

  .االجتماعي التفاعل نشأة على یؤثر) إلخ....الحدائق،
 تناقض االجتماعي حیث ظھر التفاعل بتدعیم السكانیة الكثافة عالقة

 بالسلب یؤثر قد الزحام أن إلى تشیر االبحاث فبعض اآلراء في
 یعززه، خاصة الكثافة ارتفاع أن إلى تشیر اخري وأبحاث علیھ،
  .المتقدمة الدول بمدن النامیة بالمقارنة الدول مدن داخل
 انھ االجتماعي، بالتفاعل الكثافة عالقة في القول یمكن ذلك وعلى
 وخارج االجتماعي التفاعل یدعم السكانیة للكثافة محدد مدى یوجد
 المجتمع في خلل یظھر أو النقصان بالزیادة سواء المدى ھذا إطار

 واألمان الشعور باالنتماء على ینعكس اجتماعي زحام أو انفصال(
  ).الجریمة ومعدالت

 نصیب زیادة فإن االجتماعي؛ والتفاعل الملكیة بنسبة یتعلق فیما أما
 في االجتماعیة الروابط تنمیة على یساعده المكان ملكیة في االفراد

 وتدعم الجیران تضم وتكوین تنظیمات. الخ.... المحلي المجتمع
  .وتجمیلھا نظافتھا على وتشرف السكنیة المنطقة إدارة

IV. العمرانیة والفراغات االجتماعیة العالقات:  
 الحركة وكثافة التأسیس عناصر وتوزیع الفراغ وحجم شكل

 فعلى االجتماعیة، العالقات على التأثیر في ھام دور لھا بالممرات
 ھذه مثل تحفز قوانین ووضع للشوارع المشاة استعمال المثال سبیل

 البدني، المجھود من مقبولة مستویات مراعاة مع األنشطة
 المرور، في األمان وتحقیق المختلفة، الجمالیة للعناصر والتعرض

 وضوء الظل كالمناخ، البیئیة العناصر ومراعاة الرصیف، وجودة
 الخدمات بعض وتوافر األرض، تضاریس الریاح، الشمس،
 من والحمایة المیاه، دورات المقاعد، األكشاك، والمقاھي، المحالت

  .االحتقان الضوضاء، األبخرة،
V. المكان بھویة اإلحساس:  

 الثقافة تشكلھا التي الحیاة طریقة ھي المجتمع بھویة المقصود
 العناصر في فتترجم أفراده بین والعالقات والقیم والمعتقدات
 المجتمعات ھویة وتتأثر القاطنین، یناسب بما والعمرانیة المعماریة
 ال بالمجتمع فالسعادة. للتنمیة فرصة وجود عدم أو التنمیة بضغوط
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 الماء للساكن یضمن الذي الجید الفني التخطیط خالل من فقط تبنى
 وتكوین شكل ولكن. األخرى والخدمات القمامة وتجمیع والكھرباء

 دور یلعب -وابتسامھ وصوتھ ومقیاسھ وسیاقھ لونھ– المجتمع
 عالقات تخلق العناصر فھذه أفراده، سعادة تحقیق في حیوي

 تكوین إعطاء ھو المصمم دور. وتنضج تنمو واجتماعیة شخصیة
 واالجتماعي الفردي الكیان من لكل البشر واحتیاجات للبیئة عمراني

 أن على الدولیة التصمیمات في المشاركون اتفق. سواء حد على
 أسلوب على الحفاظ في ھام دور یلعب المجتمع بھویة اإلحساس

 طبیعة تحدد المجتمع فھویة البشریة، المستوطنات الحیاة في
  .الخارج مع االتصال

VI. األمن تحقیق:  
 الشوارع لمراقبة فرص توفیر على العمرانیة البیئة تصمیم یساعد

الغرباء،  ودخول السیارات سرعة من یدعم الحد الذي بتصمیمھا
 عیون" لشبكة الشوارع الرسمیة غیر المراقبة علیھ أطلق ما وھذا

 األمن ضبط على یساعد ، مماeyes on the streetالشارع  في
  .العام للسكان

 المناطق في الجریمة من تخفض قد العمراني التصمیم أسس أن
 وصغر والوضوح، العامة، الفراغات فواصل السكنیة، مثل؛

 في التحكم ممارسة السكان على یشجع المباني ارتفاع وانخفاض
 خالل من تتحسن الرسمیة غیر المراقبة فرص الحیازة، أن

 الجلوس وأماكن الرؤیة، خطوط اإلضاءة، مثل البیئیة الخصائص
االجتماعي،  التواصل تشجیع على وتساعد أیضا. المنزل خارج

 تشجیع على أیضا تكوین إلى یؤدي المكان في االمن فتحقیق
 استخدام إلى ویدفعھم السكان بین عالقات. االجتماعي التواصل
 واتصالھم ویدعم تفاعلھم أكبر بكثافة المتاحة والمساحات األماكن

  .أكبر بدرجة مشتركة عالقات وتكوین بالجیران
 نوع بین قویة عالقة االمن وجود وتحقیق األراضي استعماالت

 التي فالمجاورة الجریمة، ومعدالت الحضریة بالمنطقة النشاط
 ومناطق ومؤسسات سكنیة ومناطق تجاریة مناطق على تشتمل

 بالمجاورات أكثر بالمقارنة امان تحقق الفراغ وقت وقضاء للترویح
ٌ من  تجتذب سوف المجاورات ھذه ألن المتخصصة؛ ٌ مستمرا تدفقا

 أنشطة من فیھا یجري لما رسمیة غیر مراقبة وتضمن الناس
 السكنیة المناطق دراسات اخرى تقول انسلوكیة، وھناك  وأنماط

 في السائرون فیھا یقل التي المناطق ھي الجریمة فیھا تقل التي
 طرق وجود مع لألرض متجانس باستخدام تتمتع والتي الشوارع،

 من القریبة المساكن في بكثرة تحدث السرقات ، أنقلیلة رئیسیة
 على الحفاظ أن نظره وجھة من یعني وھذا التجاریة المناطق

 الغرباء اختراق من یحد مداخلھا تحدید مع باإلقامة مناطق خاصة
  .الجریمة ویمنع لھا

 وتحقیق األراضي استعماالت بین العالقة مجال في القول وخالصة
 یحمي وانواعھا األنشطة تداخل من معین قدر وجود أن االمن

  .االمن لھا ویحقق الجریمة من المجاورة
  :التاليومما سبق نستنتج 

 العالقات ثرت علىأتحقیق العدالة االجتماعیة بین السكان  -
أكثر  وأصبحتالناس  بین اكثیر تحسنتحیث  االجتماعیة

 الدخل بغض النظر عن تزایدحیاة أفضل تعكس واقعیة ل
 .لألفراد

االستدامة االجتماعیة لقیاس قابلة  اجحةتوفیر مؤشرات ن -
سكنیة مجتمعات  تصمیمب ةالخاص حل االشكالیةللمساعدة في 

 .مستدامة اجتماعیاجدیدة 
لحفاظ لحیاة ولل افضل جودةالتصمیم المسئول اجتماعیا یحقق  -

 .فى تلبیة احتیاجاتھ السكنیة على كرامة اإلنسان
 الذي باألمان زید الشعورالتصمیم الجید للمجتمعات السكنیة ی -

 یلعبحیث  المجتمع بھویة اإلحساسو للتفاعل فرصة یتیح
 تحدد المجتمع فھویة ،الحیاة أسلوب على الحفاظ في ھام دور

 .داخلیا بین السكان االتصال طبیعة
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