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Abstract  Keywords 
ً على اعادة تشكیل فراغات  ً قویا للتصمیم لیصبح قادرا ان المشاركة المجتمعیة لمستخدمي الفراغ تُكون أساسا

صال من أھم المجتمع السكني لیكون أكثر مالئمة للعیش ولتلبیة االحتیاجات االجتماعیة، تعد الحاجة لإلت
المتطلبات البشریة، التى یسعى المصمم الى توفیر وسائلھا على المستویین الداخلي والخارجي، من خالل 
توفیر البیئة المھیأة إللتقاء الناس على مستوى األفراد أو الجماعات، وتضم ھذه الوسائل فى البیئة العمرانیة 

ت لھا صفات خاصة كالتمركز، وتوفیر اإلضاءة األماكن الخاصة للحركة والتجمع والجلوس، ضمن فراغا
المناسبة بالكم والنوع، وكذلك المعالجات الصوتیة لتحسین نوعیة الصوت ومنع الضوضاء، وكذلك مراعاة ما 
یعرف باالتصال التعبیرى اإلیحائي بین المبنى والمستخدمین والذى من خاللھ تتعزز وسائل التعارف 

عادة بناء شبكة العالقات والترابط اإلجتماعى فى البیئة العمرانیة بأنھا والتواصل بینھم، وتوصف عملیة إ
التصمیم بالمشاركة ھو موقف عن قوة التغییر في إنشاء . تكون عادة أصعب من إعادة بناء المبانى المتھدمة

ن جذوره في وإدارة البیئات للناس، تكمن قوتھ في كونھ حركة تتخطى الحدود المھنیة التقلیدیة والثقافات، تكم
ُل العلیا للدیمقراطیة التشاركیة حیث تكون عملیة صنع القرار الجماعي المركزیة بشكل مرتفع في جمیع  الُمث
قطاعات المجتمع ، بحیث یتعلم جمیع األفراد مھارات المشاركة ویمكنھم المشاركة بفعالیة بطرق مختلفة في 

یتم وصف المصممین الداخلین والمھندسین المعماریین اتخاذ جمیع القرارات التي تؤثر علیھم وعلى حیاتھم، 
، مع فوائد مثل خلق فراغات تسمح "زمالء التصمیم" الذین یسھلون عملیة التصمیم المشترك على أنھم 

بالتفاعل االجتماعي وتطویر شعور االنتماء للمجتمع من خالل التفاعالت المباشرة، وتأكید قیم المجتمع بشكل 
ي الھدف من ھذا البحث ھو مناقشة التفاعل االبداعي بین مستخدمي أو قاطني المجتمع ومن ھنا یأت .علني

السكني نحو الفراغ المحیط بھم، وكیف ان ھذا التفاعل یؤدي الى التفكیر للوصول الى تصمیم مبتكر یلبي 
حضري یدعم احتیاجاتھم االجتماعیة ویعید احیاء الھویة المصریة المجتمعیة لیصبح رمز او نسیج تصمیمي 

وفي  .المجتمع السكني كمجتمع سكني مستدام، واضافة اجواء نابضة بالحیاة للمجتمع السكني المراد دراستھ
  .سبیل ذلك یتبع البحث المنھج الوصفي التحلیلي القائم على جمع المعلومات لبناء اإلطار النظري
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:Introduction  
رابطین  دین مت ى بع دیم األذل عل ذ ق كنیة من ات الس أت المجتمع نش
ع ذو تج المجتم ً، إحداھما بعد إجتماعي، واآلخر بعد مادي، لین  بنائیا

دو  ن أن یب اعي، ویمك ابع اإلجتم ع ذو الط الطابع المادي مع المجتم
إحداھما أكثر دینامیكیة في بعض الوقت، ویمكن أن یدفع باآلخر إلي 

  .  األمام، ولكن تطور إحداھما ال یمكن فصلھ عن تطور اآلخر
ن  ممین یركزون م ادیمیین والمص والنزال حتى یومنا ھذا نجد األك

ذو الطابع المادي فقط، إذ یرونھا مجموعة من جانبھم علي المجتمع 
ة ة التحتی ون . المباني من المنتجات والبنی وا یقوم ا زال انوا وم د ك لق

اء  د بن یتكیف ویعی اعي س ع اإلجتم أن المجتم ین ب م مقتنع ذلك ألنھ ب
ا  رار منھ ن الف ة ال یمك ذكر، وكحقیق میم ی دون تص ً وب ا ھ ذاتی نفس

ى وقت ة حت ذه الطریق دث فاألمور تسیر بھ د ح ك، فق ع ذل ذا، وم ا ھ ن
ات  ى المجتمع ا للنظر إل ذي أجبرن ي وال رن الماض ي الق ا ف شيء م

ذا : بطریقة مختلفة، وھو ھدھا ھ ي ش رات الت سرعة وضخامة التغیی
القرن، والتي الیزال یعیشھا قرننا الحالي، مما أدى إلى تكسر اآللیة 

ة -القدیمة من التكیف العقالني الظاھري ذا اإلن. الطبیع ار أدى ھ كس
ي  ھا، والت كنیة نفس ات الس بة للمجتمع بوقة  بالنس ر مس ة غی إلى أزم

  . تشیر إلي وجوده فساد في الفراغات العامة والخاصة للمجتمع
ھ  ف بتوجی ذا الموق ة ھ ى مواجھ ممین ال ولذا لجأ األكادیمین والمص
ابع  المجتمع ذو الط لة ب ایا المتص ة القض د كاف اھھم وحش إنتب

جتمعات وشبكات اإلتصال المتداخلة التي یتكون اإلجتماعى نحو الم

د  ف جدی منھا أي مجتمع سكني، مما أدى إلى ضرورة وجود وتعری
راغ  اء الف ي بن اعي ف ار االجتم دعم اإلبتك لمجال التصمیم الداخلي ی

ام  داخلي  –الع میم ال دة للتص ة جدی یط طریق ل ولتخط اص، ب الخ
  .الحضرى

Statement of the problem 
ً من القیم  فقدت مصر في النصف الثاني من القرن العشرین كثیرا
االجتماعیة التي كانت سائدة في المجتمع وخاصة بمعنى السكن 
ً یجمع بین معنى وقیمة المسكن  ً قویا والسكان حیث كان ھناك نسیجا

 .والسكان
 Hypothesis  

یة الى یؤدي التفاعل بین السكان عن طریق المشاركة االبداع
التفكیر للوصول الى تصمیم مبتكر یلبي احتیاجاتھم االجتماعیة 
ویعید احیاء الھویة المصریة المجتمعیة لیصبح رمز او نسیج 

 .تصمیمي حضري یدعم المجتمع السكني كمجتمع سكني مستدام
Objectives 

ُكون  -1 تفعیل مبدأ المشاركة االبداعیة لمستخدمي الفراغ لت
 ً ً على اعادة تشكیل  أساسا قویا فى التصمیم ویصبح قادرا

 .فراغات المجتمع السكني
الوصول الى مجتمع سكني مستدام اجتماعیا عن طریق  -2

 .التفاعل االبداعي بین مستخدمي أو قاطني المجتمع السكني
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Methodology 
المنھج الوصفي التحلیلي القائم على جمع المعلومات لبناء اإلطار 

 .النظري
Theoretical Framework 

 : تعریف المجتمعات السكنیة  -
أوائل  مفھوم المجتمعات طرح أوال في الوالیات المتحدة خالل"

ثمانینات القرن العشرین، خاصة في الضواحي المنشأة حدیثا فقد 
كانت الفكرة الرئیسیة للمجتمعات ھو استخدام كافة األوجھ المادیة 

 ).Blakely and Snyder, 1997(لألماكن العامة المنشئة 
المجتمع السكنى عبارة عن وسط لھ خصائص بیئیھ معینة یستطیع 
سكانھا االختیار ضمن محددات ثقافیة واجتماعیة مرتبطة باسلوب 
حیاتھم ، ھذا األختیار یعكس الرغبة فى تحقیق الُمثل والقیم 

عض الدراسات الى والتصورات الثقافیة واالجتماعیة وقد أشارت ب
من مساحة المنطقة % 50أن وظیفة السكن تشكل نسبة تتجاوز 

المشیده بالمدینة، بل إن من المعماریین والمخططین من یرى بأن 
توفیر السكن یمثل الوظیفھ الرئیسیة للمدینة ، حیث تتبلور القیم 
األجتماعیة واإلنسانیة عن طریق تعزیز وترسیخ اإلحساس 

بیئھ السكنیة، ومن خالل التفاعل األجتماعي بین نفس باإلنتماء الى ال
ً من  الشریحة السكانیة التى تتشاطر الحیاة المشتركة فیھ، وأیضا
خالل التحفیز على قضاء فترات أطول داخل المجتمع السكني 
وبالتالى زیادة التفاعل مع البیئة الخارجیة المحیطة والحرص على 

  .حمایتھا ونظاقتھا
عبارة عن نظریة أو فكرة إجتماعیة تھدف الى المجتمع السكنى 

بیئات سكنیة صحیة بمرافقھا العامة وخدماتھا الضروریة كما انھا 
تسمي وحدة الحي السكني أو الوحدة اإلجتماعیة أو الوحدة 
التخطیطیة كلھا أسماء مترادفھ لعدد من المساكن تشغل مساحة من 

الزمة للحیاة األرض مزودة ببعض المرافق العامة والخدمات ال
  .اإلجتماعیة الصحیة

 :بناء العالقات االجتماعیة  -
تعد الحاجة لإلتصال من أھم المتطلبات البشریة، التى یسعى 
المصمم الى توفیر وسائلھا على المستویین الداخلي والخارجي، من 
خالل توفیر البیئة المھیأة إللتقاء الناس على مستوى األفراد أو 

وسائل فى البیئة العمرانیة األماكن الخاصة الجماعات، وتضم ھذه ال
للحركة والتجمع والجلوس، ضمن فراغات لھا صفات خاصة 
كالتمركز، وتوفیر اإلضاءة المناسبة بالكم والنوع، وكذلك 
المعالجات الصوتیة لتحسین نوعیة الصوت ومنع الضوضاء، 
وكذلك مراعاة ما یعرف باالتصال التعبیرى اإلیحائي بین المبنى 

لمستخدمین والذى من خاللھ تتعزز وسائل التعارف والتواصل وا
بینھم، وتوصف عملیة إعادة بناء شبكة العالقات والترابط 
اإلجتماعى فى البیئة العمرانیة بأنھا تكون عادة أصعب من إعادة 

  .بناء المبانى المتھدمة
وینتج عن تواصل األفراد نشوء عالقات اجتماعیة وصداقات عن 

ل فى الفراغات المختلفة، أثناء تأدیة أنشطة معینة فى طریق االتصا
الفراغات النصف الخاصة، ففى المنازل منخفضة األرتفاع یتم ذلك 
من خالل الشرفات واألسطح والحدائق الخارجیة للمنازل ومناطق 
انتظار السیارات الخاصة واألحواش المشتركة، أما المساكن العالیھ 

فى حیزات نصف عامة فى مدة  فیكون احتكاك االفراد ببعضھم
زمنیة قصیرة لرغبة السكان بالسرعة فى اجتیازھا، مثل المداخل 
والساللم والمصاعد، وإذا تم العمل على فصل مسارات حركة 
السكان یمكن ان یؤدى ذلك الى احتمال الغاء اقامة صداقة، لذلك 
فإن المساكن العالیة بالرغم من كثرة سكانھا إال أنھا فى معظم 

ألحوال ال تكون حیاة اجتماعیة مترابطھ بین السكان خاصة مع ا
وجود اختالفات ثقافیة ومھنیة بینھم، لذا تكون ھناك حاجة ملحة 
لمكان اجتماعى محاید من أماكن لأللتقاء بین األفراد دون التقید 

  .بخلفیة كل منھم

 :المشاركة المجتمعیة  -
المجتمع بأنھ یمكن تعریف دور المشاركة المجتمعیة فى تطویر 

إشراك السكان فى بناء مساكنھم والسماح لألفراد بالمشاركة فى 
اإلسكان ، یعني مشاركة األفراد فى عملیة صنع القرار من البدایة 
حتى النھایة، فالناس ال یحتاجون إلى وحدات سكنیة بل الى إسكان 
یحقق تطلعاتھم الى األفضل، ویحتاجون المشاركة الفعلیة  فى بناء 

  .كنھممسا
فاإلنسان  بطبعھ مخلوق اجتماعى یشترك بعدة عالقات اجتماعیة 
مع العدید من األفراد، ویحب أن یشارك فى تخطیط وتنمیة حیاتھ، 
والبیئة حولھ سواء بحیزاتھا الداخلیھ والخارجیة ضمن العدید من 
ً لرغبات السكان لیختاروا منھا ما یناسب أحوالھم  البدائل ووفقا

ھم الخاصة مما یكسبھم الشعور بالرضى، الذى المادیة وأذواق
ینعكس فیما بعد على حسن استخدام وصیانة مساكنھم وتحسینھا، 
وتتبع ھذه الشراكة من شعور جمیع األطراف باالنتماء والمسئولیة 
المشتركة لخدمة المجتمع وتنمیتھ ، وتحقق شمولیة فى التنمیة من 

 .بالحكومةخالل مشاركة الجمیع تقوي من ثقة المجتمع 
التصمیم بالمشاركة ھو موقف عن قوة التغییر في إنشاء وإدارة 
البیئات للناس، تكمن قوتھ في كونھ حركة تتخطى الحدود المھنیة 
ُل العلیا للدیمقراطیة  التقلیدیة والثقافات، تكمن جذوره في الُمث
التشاركیة حیث تكون عملیة صنع القرار الجماعي المركزیة بشكل 

میع قطاعات المجتمع ، بحیث یتعلم جمیع األفراد مرتفع في ج
مھارات المشاركة ویمكنھم المشاركة بفعالیة بطرق مختلفة في 

  .اتخاذ جمیع القرارات التي تؤثر علیھم وعلى حیاتھم
ُبنى المشاركة العامة على النظریة الدیمقراطیة الكالسیكیة أن : ت

ون لھم رأي في ھؤالء المواطنین المتأثرین بالقرارات یجب أن یك
القرارات التي تؤثر على حیاتھم ألنھم بذلك سیصبحون مواطنین 
أفضل، تكون المشاركة فعالة عندما یتم تصور المھمة من حیث ما 

. یجب إنجازه، وعندما یتم االعتراف بالحاجة إلى إشراك المواطنین
وغالبا ما تكون المشاریع ذات الطابع المادي والبیئي التي یراھا 

طنون تؤثر بشكل مباشر على حیاتھم تخلق حالة یستطیع فیھا الموا
ً الحتیاجاتھم البیئیة ، حیث یمكنھم التمییز بین  الناس التصرف وفقا
ً في وعي  رأي الخبراء الفني والجمالي، فإن ذلك یتطلب تغییرا

  .األفراد والمھنیین
 إن بناء دیمقراطیة تشاركیة یعني أیضا بناء شعور متزاید باالنتماء

عندما یكون لدى الناس إحساس . للمجتمع بین السكان بشكل عام
قوي بالمجتمع، فمن المرجح أن یستجیبوا بشكل إیجابي للجھود 
المبذولة لحل مشاكل المجتمع، وسیكونون مستعدین للمساھمة 

  ).1996موریس (بوقتھم ومواردھم لتلبیة احتیاجات المجتمع 
ن المعماریین الذین یتم وصف المصممین الداخلین والمھندسی

، مع "زمالء التصمیم" یسھلون عملیة التصمیم المشترك على أنھم 
فوائد مثل خلق فراغات تسمح بالتفاعل االجتماعي وتطویر شعور 
االنتماء للمجتمع من خالل التفاعالت المباشرة، وتأكید قیم المجتمع 

  .بشكل علني
اتھم السكنیة یمكن أن یساعد تعلق المواطنین باألماكن في مجتمع

التخاذ القرارات وتنفیذھا، ألنھم یكون لدیھم الحافز لحمایة األماكن 
ذات األھمیة بالنسبة لھم وتحسینھا، ولذا یتم ربط إحساس االنتماء 

  .للمجتمع بوضع روابط على مستوى الفرد والمجتمع
االستدامة االجتماعیة ھي مبدأ أن األجیال القادمة یجب أن یكون لھا 

حیة استخدام الموارد االجتماعیة كالجیل الحالي، تشمل نفس صال
الموارد االجتماعیة أفكاًرا واسعة مثل الثقافات األخرى وحقوق 
اإلنسان األساسیة، ان االستدامة االجتماعیة تھتم في جوھرھا عن 
التحول من التركیز بشكل أو بآخر على احتیاجات الفرد أو المجتمع 

لتي تلبي المصالح العلیا للجمیع، ولذلك فإن أو البلد إلى االحتیاجات ا
الھدف الرئیسي لمجتمع دیمقراطي ھو تطویر السلوك، المھارات، 
العملیات والمؤسسات الالزمة لألشخاص لربط اإلبداع  مع 

  ).2003أتلي،(اختالفھم 
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وبالتالي ، ھناك حاجة إلى تصمیم وابتكار حلول وافكار جدیدة 
  .الحاضر والمستقبل للتصدي للتحدیات البیئیة في

یمكن تعریف االرتباط المجتمعي كعملیة مشتركة للعمل مع الناس 
لمخاطبة رفاھیتھم، وتخطي الحدود التصمیمیة التقلیدیة، واستخدام 

یؤكد االرتباط . المعرفة المتعددة من داخل المجتمع وخارجھ
المجتمعي على المشاركات الفعالة والمقبولة في المجتمع الذي یتم 

خذ في االعتبار رأس مالھ االجتماعي في العملیات أو البیئات، األ
ان عملیة خلق . وبالتالي تلعب دورا حیویا في االستدامة االجتماعیة

و بناء بیئة یمكن أن تسمح للمجتمعات واألفراد بتحسین حیاتھم 
واالحتفاء بھا تساعدھم في حل صراعاتھم عن طریق إعادة تشكیل 

  .حیاتھم و وجودھم
I. رتباط المجتمعي واالستدامة االجتماعیةاال :  

یھتم االرتباط المجتمعي وعالقتھ باالستدامة والقوى التي جعلت منھ 
فكرة شعبیة بموازنة االحتیاجات االجتماعیة واالقتصادیة والبیئیة، 
والتي تختلف من منطقة إلى أخرى ومن مجتمع إلى آخر ومن 

اعیة إلى األبعاد شخص إلى آخر، حیث تشیر االستدامة االجتم
اإلنسانیة لمعالجة االستدامة والعالقات، االحتیاجات وجودة الحیاة 
داخل المجتمعات السكنیة الجدیدة، وھذا من خالل تحدید اھتمامات 
المجتمع والممارسات االجتماعیة والثقافیة التي یحتاجون لتلبیتھا 

  .لھذا المجتمع بعینھ" مستدام"ویمكن البدء في تحدید ما ھو 
II.  تطور المجتمع كعنصر اساسي:  

التصمیم الداخلي ال یعمل من فراغ او بدون اي قواعد او اساسیات 
بل یتأثر بالمجتمعات التي نعمل معھا واستدامتھا االجتماعیة 

لذلك یتطلب فھم . بالمحددات السیاسیة والسیاسة العامة والمحلیة
ر المحددات االھتمامات المعاصرة وكیفیة ارتباطھا بالمجتمع وتأثی

السیاسیة والسیاسة العامة فیما یتعلق بالسیاقات العالمیة والوطنیة 
ویتطور مفھوم المجتمع خاصة منذ القرن التاسع عشر .والمحلیة

حیث شھد المجتمع خسارة ملموسة خالل االنتقال الكبیر من مجتمع 
زراعي ریفي إلى مجتمع صناعي حضري ، مما أدى إلى التحول 

تدة التي تعیش معا ، وطول مدة إقامتھم بشكل عام ثم عن األسر المم
أدى ظھور عصر المعلومات واالقتصاد العالمي وزیادة الحراك 
إلى تفتیت األسر والمجتمعات الواحدة الممتدة، حیث تمیزت 
األشكال المثالیة للعالقات ما قبل الطفرة الصناعیة بدرجة عالیة من 

، وااللتزام األخالقي ، الحمیمیة الشخصیة ، والعمق العاطفي 
والتماسك االجتماعي واالستمراریة في الوقت مع بعضھم البعض 
وعلى النقیض من ذلك في النصف األول من القرن العشرین كان 
ً حیث تسعى الثقافات السائدة إلى التمركز  التغییر الثقافي منتشرا
داخل المدن، لكن في غضون عقود كان التغییر وشیكا حیث بدأت 

الستینات من أجل المساواة االجتماعیة لألقلیات والشعوب  حركة
األصلیة  في عمل نھضة، مما یدل على إحساس جدید بالمسؤولیة 

ً " التصمیم بالمشاركة "تجاه المجتمع، في الستینات ، أصبح  شائعا
في المعاھد والكلیات التصمیمیة والمھن المعماریة والتخطیطیة 

العدید من المشاریع واألبحاث في وأدى ذلك إلى ابتكار وتصمیم 
الذي شّكل األساس لمعظم تصمیمات " التصمیم المجتمعي "

  .وابتكارات ودراسات الیوم
 Juanita Brown andطورت خوانیتا براون ودیفید ایزاك 

David Isaacs   نموذج"Six Cs ." ھذه ھي المبادئ األساسیة
س لقیاس جودة یمكن اعتبار ھذه كأس. لتوجیھ االرتباط المجتمعي

  :أداء المجتمع ، وھي على النحو التالي
  قادرون على ) السكان/ المستخدمین (ھل األعضاء : القدرة

 .الحوار

  المنفعة المتبادلة خارج المصلحة الشخصیة :االلتزام. 
  وھل بیئة ) السكان/ المستخدمین (یتطوع األعضاء : المساھمة

تحمل المسؤولیة أو تشجع األعضاء على االبتكار والتنفیذ أو 
 .المخاطر

 أو )  السكان/ المستخدمین (ء ألعضارك ایشا :یة رارالستما
نتقالیة اعملیة ك ناء ، ھألعضال انتقاامع دوار ، وألتبادلون ای
 .کةرلمشتالمجتمع رة اکذاعلی ظ تحافم وعدت
  االعتماد المتبادل الموثوق ورؤیة واضحة مع  :التعاون

یعملون في بیئة من المشاركة ) السكان/ المستخدمین (أعضاء 
 .والثقة

  أخالقیات / یجسد أو یستحضر المبادئ التوجیھیة   :الضمیر
الخدمة والثقة واالحترام التي یتم التعبیر عنھا في تصرفات 

  .المجتمع
ھذا یعني أنھم بحاجة إلى أن یسعى الناس إلى التملك والتمكین و

یكونوا جزًءا من المناقشة والقرارات وبناء الشبكات والبیئات التى 
یعیشون فیھا، یقدم االرتباط المجتمعي وسیلة النقل التي یمكن من 
خاللھا تحقیق ذلك حیث یشعروا بالفخر بمساحاتھم فإنھم یحتاجون 

رتباط ومن إلى الشعور بالملكیة والمشاركة ، التي یجلبھا اال
الجوانب المھمة في التصمیم لألشخاص والبیئة یحتاج الناس إلى 
تحدید المساحة الخاصة بھم وقلة المشاركة یفتقد لإلنسانیة ؛ وتوفر 
المشاركة صورة ذاتیة إیجابیة وشعوًرا بالقوة ویجعل الناس 
المشاركون فى تصمیم مجتماعتھم السكنیة الى احساس بالفخر 

  .جتمعات مزدھرة ومستدامةوالنجاح وتكون م
  :التصمیم الداخلى واالرتباط المجتمعي -

یمكن تخیل المصممین الداخلین كمجتمع ممارس، حیث یشمل 
أعضاؤه المصمم الداخلي، طالب التصمیم الداخلى، المعلمین 
والباحثین باالضافة الى المنظمات المھنیة التي تربط مجتمع 

لمحلیة والدولیة، ان تخصص المصممین الداخلین على المستویات ا
المصمم الداخلي یھتم بالبیئات التى یعیش ویعمل ویلعب فیھا 
االنسان من خالل مجموعة متنوعة من المجتمعات ، لذلك وبمعنى 
اشمل یشارك المصمم الداخلى في العمل للمجتمع على مستویات 
 عدیدة، ھناك العدید من التعریفات لما یعنیھ االرتباط المجتمعي لذا

المجتمع ولیس " مع"یتم التركیز على كیفیة عمل المصمم الداخلى 
  .المجتمع لھدف معالجة قیمھ وتلبیة احتیاجاتھ" من أجل"

یجب التفكیر في االرتباط المجتمعي كشراكة على ھذا النحو، فإن 
تحدید احتیاجات االفراد أو "االرتباط المجتمعي لدیھ القدرة على 

س المال االجتماعي من السكان فى أكثر أھمیة الوصول الى رأ
المجتمعات السكنیة، وبالتالي تطویر مجموعة من التصمیمات 
ألخذھا باالعتبار التى تشمل الخیارات البیئات ، وطرق العمل ، 
المھارات المحددة والمعارف القابلة للتحویل واالنضباط و بناء 

  .قدرات وفرص لبناء مجتمع سكني مستدام بعینھ
  :الجتماعي اإلبداعي لفراغات المجتمع السكنيالتصمیم ا -

أصبح حل التحدیات المدنیة المجتمعیة المفتاح لمعالجة التحدیات 
العالمیة، من المھم أن تكون المجتمعات السكنیة جاھزة للتحدیات 
القادمة عن طریق تحویل فراغات المجتمع إلى فراغات أكثر فاعلیة 

تخدمین اجتماعیا، مثال وترحیبًا تتسع بشكل أفضل لجمیع المس
كانت مدینة نیویورك رائدة في خلق نماذج جدیدة للتنمیة الحضریة 
المستدامة في السنوات األخیرة وقد طورت مجموعة قویة من 
المقاییس لتقییم نتائج مشاریعھا مع احترام أھداف سیاستھا، من 
خالل تحسین تصمیم المشاریع باستمرار ألن المستخدم یتوقع 

  :الجدول التالي یوضح االھداف وطرق تحقیقھا االفضل ،
  .یوضح أھداف التصمیم االجتماعي واألسالیب المحتملة) 1(جدول 

  األسالیب المحتملة  الھدف
   الحوادث واإلصابات لسائقي السیارات، المشاة، راكبي الدراجات   السالمة

 سرعات المرور  
  الدراجات، ومستخدمي الفراغات العامة حجم المركبات، ركاب الحافلة، راكبي    التنقل/ الوصول

  التحمیل/ الكفاءة في المواقف  
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 سرعات المرور  
  عدد الشركات، التوظیف   حیویة اقتصادیة

 البیع بالتجزئة، إنفاق الزوار  
  دقائق من النشاط البدني یومیا    الصحة العامة

 معدالت السمنة، الربو، السكري، الخ  
  اء جودة الم, جودة الھواء   جودة البیئة

  استخدام الطاقة, المناطق المتحضرة الحارة  
  رضا المستخدم   جودة الحیاة/إمكانیة العیش

  استخدام المساحة العامة  
  :أمثلة عن المشاركة المجتمعیة داخل وخارج مصر -
  :أوالً داخل جمھوریة مصر العربیة 

I. مھرجان الكوربة:  
لعالمي حیث مھرجان الكوربة ھو احتفال بالثورة والترویج للسالم ا

یمكنك قضاء یوم مليء بالمتعة مع برنامج ترفیھي متنوع یشمل 
مع عروض فنیة . الموسیقى الحیة والشعراء وحتى الكومیدیا

متعددة، حیث اعتاد ان یقام سنویا بشارع الكوربة بمصر الجدیدة، 

ویقوم بغلق الشارع من السیارات وافتراشھ بالفنون المختلفة 
  .واالنشطة المجتمعیة

تم فتح الكوربا للمشاة لھذا الیوم، مع تحویل حركة المرور في جمیع 
ًا واالستمتاع . أنحاء المنطقة یمكن للعائالت حضور المھرجان مجان

بمجموعة متنوعة من أنواع الترفیھ الجمیلة، مثل الرسم في 
الشوارع، واالستمتاع بشكل عام بحفنة من المباھج تشمل األحداث 

 .یوم مؤّدین لموسیقى الرابالموسیقیة في ھذا ال

   
  توضحان االحتفاالت بمھرجان الكوربة ومنع عبور السیارات وتخصیصھ للمشاه) 2(و) 1(صورة 

یجتمع األھالى من مختلف فئات العمر لقضاء یوم مختلف، حیث 
تجھز الكافیھات  والمطاعم والتفكیر لالفضل لصالح المنطقة، ادى 

یز الروح الجماعیة لضرورة استدامة ذلك الى تفاعل اجتماعي وتعز
المجتمع وتماسكھ، وادى الى االتصال البصري بین الناس وتشجیع 

 Face toنشأت العالقات االجتماعیة وقد تسمى ھذه العالقة ب
Face وتعمل على تعزیز االحساس باألمن واألمان واالنتماء ،

للمكان وأماكن للجلوس بالخارج حتى یستمتع الجمیع بالجو 
  .جتماعي الجدید وخلق فرص لتبادل الكالم واالنشطة اال

 
  .توضح االحتفاالت بمھرجان الكوربة وفتح المقاھي والمطاعم لعمل جلسات جماعیة)  3(صورة 

I.  بالمعادي  9مھرجان شارع:  
؛ یقام »جرامازیس الثقافي«بالتعاون بین حي المعادي وصالون 

ھدف إلحیاء التراث بالمعادي، ی 9مھرجان ومنتدى ثقافي بشارع 
المصري وعودة الروح المصریة القدیمة في أجواء منطقة المعادي 

مساء  7وذلك بتحویل الشارع إلى ممشى للمواطنین، من الساعة 
  .الخمیس من كل أسبوع وحتى منتصف لیلة الجمعة

ویبدأ بعد صالة الجمعة بحضور عدد من الفنانین والمطربین   

 .مسئولي حي المعاديوالشخصیات العامة إلى جانب 
أما عن برنامج المھرجان؛ فیشمل عروض التنورة والتحطیب 
والسیوف، وعرض القبقاب، وعرض فنون شعبیة والحصان 
الراقص والمزمار، وعروض فنیة من الواحات والنوبة تضم غناء 
وعرض الزي الحضاري وعرض لألكالت والمنتجات، وكذلك 

والموھوبین، وتضمن الیوم  فقرات غنائیة مفتوحة لشباب المبدعین
جلسات تأمل وركوب دراجات، ورسم وتلوین على األرض وورش 
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إكسسوارات لألطفال وورش إعادة تدویر لألشیاء المھملة فى 
المنزل، والجرى، وفرق شبابیة موسیقیة وغیرھا من األنشطة 

  .الفنیة

 
 .كة السیارات واستخدام الدراجات او المشاةبالمعادي وغلق الشوارع لحر 9توضح االحتفاالت بشارع ) 4( صورة 

 
  .توضح تقدیم السكان والزوار ألطعمة وأكالت مختلفة، كنوع من زیادة األلفة بین سكان الشارع)  5( صورة 

 
 .توضح ممارسة ریاضة الیوجا من قبل المشاركین بالمھرجان)  6( صورة 

لجمیع، عبر مفتوح ل» دش بارتي«كما یتم ألول مرة بالشارع تنظیم 
تقدیم السكان والزوار ألطعمة وأكالت مختلفة، كنوع من زیادة 
األلفة بین سكان الشارع، وعودة الروح والتقالید المصریة في 

  .االجتماع على الطعام، دون النظر لدین أو لھجة أو طبقة اجتماعیة
ویتضمن المھرجان أیضا تنظیف الشارع وتجمیل الرصیف 

رع وأصحاب المحالت، وتنظیم حملة تبرع بالتعاون مع سكان الشا
  .للدم لصالح المرضى واألطفال، ثم أمسیة شعریة في نھایة الیوم

  :ثانیاً خارج جمھوریة مصر العربیة
I. الموقف /یوم التنزهPark(ing) Day: 

Park(ing) Da  ھو حدث سنوي حیث یتم تحویل أماكن
وقوف السیارات في الشوارع إلى مساحات عامة شبیھة 

متنزھات، تھدف المبادرة إلى لفت االنتباه إلى الكم الھائل من بال
المساحة المخصصة لتخزین السیارات الخاصة، حدثت ألول مرة 

عندما حولت مجموعة موقف لركن السیارات في  2005في عام 
  .سان فرانسیسكو إلى حدیقة صغیرة

حیث قامت المجموعة ببساطة بوضع عشب على األرض، وإضافة 

رة، جذب ھذا العمل االھتمام والمشاركة من قبل السكان مقعد وشج
على الفور، انتشر الیوم بشكل سریع بین المدافعین عن المجتمع 
الصالح للعیش، وأدى ذلك الى عمل برامج نیویورك وسان 

  .فرانسیسكو لرصف الحدائق
كما شجع یوم الحدیقة التعاون بین المواطنین المحلیین لیبدعوا بشكل 

ضیف إلى المجتمع العام حیث یتم برمجة أماكن وقوف مبتكر، وی
السیارات بأي عدد من الطرق مما ادى الى تركیز الكثیرون على 
موضوعات أو أنشطة محددة االحتماالت والتصمیمات التى ال 
حصر لھا بقدر متعتھا وخلقت الحركة ظاھرة عالمیة وأصبحت 

  .حملة عالمیة كل عام
كل جمعة في األسبوع الثالث من شھر  الموقف/یقام حدث یوم التنزه

سبتمبر، وقد طور اإلجراء الخاص بتحویل مساحة وقوف السیارات 
إلى حدیقة صغیرة رسالة قویة إلى مجلس المدینة والحكومة مفادھا 
أن الفراغات العامة مھمة للمجتمع، ستعمل األماكن العامة بمثابة 

ة إبداعیة، وسوف لذلك ، ستظھر بیئ. مولدات للنشاط في المجتمعات
  .تستفید المنطقة بعینھا وكذلك المدینة نفسھا
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  توضح استبدال اماكن وقوف السیارات الى حدیقة اجتماعیة)  7( صورة 

كما یجمع الحدث بین األفراد المبدعین والمشاریع لتبادل األفكار 
أثار ھذا الحدث أیًضا تأثیًرا فوریًا . والقصص لمشاریعھم اإلبداعیة

بدأ الكثیر من الناس بالتجمع حول الحدیقة . لبیئة المحیطة بھعلى ا
الصغیرة واستمتعوا ببعض المرطبات مع بعض الوجبات الخفیفة 

وتبادل الكالم والنقاشات واالفكار لتطویر المجتمع وتوطید للحیاة 
 .االجتماعیة بینھم

  .وتم تكرارھا فى عدة بالد وأماكن كما ھو موضح بالصور

  
  توضح مشاركة السكان وتوطید األنشطة االجتماعیة)  8( صورة 

  
  .2014فى جامعة بتسبرج عام  Park(ing) dayتوضح حدث ال)  9( صورة 

  
  .2017توضح االحتفال بنارمور رایت، بكارولینا الشمالیة عام )  10( صورة 
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  .2017توضح االحتفال بناشفیل، سبتمبر )  11( صورة 

II.  مقھىPop Up:  
عات التي تعاني من نقص في الفراغات العامة والحاجة في المجتم

 popإلى المزید من المقاعد المتاحة للجمھور، أصبحت المقاھي ال
up  إضافة ذات قیمة إلى الفراغ العام، حیث نمت فكرة الصناعات

اإلبداعیة وثقافة القھوة بسرعة خالل السنوات الماضیة، وأصبحت 
الداخلیة، وتلعب التغیرات في  حافًزا لتطویر مجتمعاتنا المدنیة

األنشطة االجتماعیة واالقتصادیة دورا رئیسیا حیث تتالشى 
األنشطة الرسمیة وغیر الرسمیة في بعض األحیان لیصعب التمییز 
بین اجتماع العمل والترفیھ، خاصة بالنسبة للعمالة المستقلة الذین 

 یخلق المزج بین األنشطة المھنیة. لدیھم ساعات عمل مرنة
والتي ) أماكن العمل(والشخصیة فراغات غیر المكاتب أو المنازل 

في جاكرتا على سبیل المثال، . تصبح بدیال عصریًا لغرض العمل
یمكن العثور على تجارب المقاھي غالبا في مراكز التسوق أو 

من الجمیل أن یكون لدیك تجارب . المباني التجاریة الكبیرة األخرى
نجاز مھمة أو اجتماع عمل غیر رسمي مختلفة وأجواء مختلفة إل

ومع ذلك، یمكن للمقاھي أیًضا أن تلعب دوًرا . داخل مقھى جمیل
أكبر لالنخراط في مجتمعات معینة والتعاون معھا عن طریق إنشاء 
أحداث أو أنشطة أخرى من شأنھا خلق فراغات مالئمة للعیش 

نى ال لیس من الضروري أن تكون داخل مب. والمناطق المحیطة بھا
یجب أن ینخرط . یمكن إال لعدد معین من الناس الدخول إلیھ

الجمھور في تلك األماكن، حیث یمكن أن یكون المقھى السریع 
األداة الرئیسیة للمؤسسة اإلبداعیة لتقدیم منتجاتھم إلى مجتمعات 

معظمھا (أوسع، یمكننا أن نرى أن طریقة توصیل المنتجات 
یمكن أن تجلب ھذه التجربة . جاتإلى العمالء بالدرا) مشروبات

طریقة جدیدة ألصحاب المشاریع أو حتى مطوري المجتمعات 
السكنیة لتطویر مقاھي سریعة أو أماكن في الفراغات العامة في 

یمكن أن یساعد فراغ معین على أن یصبح . جمیع أنحاء المجتمع
ًا اجتماعیًا شائًعا أو فراغ لنشاط جدید فى مجتمع سكني ما كما . مكان

یمكن أن یساعد على تطویر حي وزیادة القدرة على العیش فیھ 
یمكن أن تساعد . وجذب المزید من الناس واألعمال إلى المنطقة

ثقافة القھوة المجتمع في الحصول على مساحات مالئمة للعیش 
،  Josh Esteyوأحیاء جذابة، فعلى سبیل المثال جوش إیستي 

یھ شغف قوي بالقھوة فقرر المصور الذي یعیش في جاكرتا ، لد
القیام بقھوة سریعة على دراجة وإعدادھا صباح یوم األحد في 
شارع جاكرتا الرئیسي خالل ساعات النھار الخالیة من السیارات 

 MH في 2014ینایر  5في  Bear & Coوتم تسمیتھا ب 
Thamrin Street . أدى شغف السید إیستي بالقھوة . وسط جاكرتا

ً لرواد األعمال  إلى إنشاء دراجة قھوة سریعة، مما یخلق مثاال
یمكن أن تصبح دراجة . المبدعین للوصول إلى الجمھور األوسع

القھوة السریعة رمًزا جدیًدا خالل فعالیات الیوم الخالي من 
ویمكن لعملیة صنع القھوة . السیارات فى الشارع االعام بجاكرتا

. نطقة المتحضرةورائحتھا الطازجة أن تكون عامل جذب جدید للم
یمكن اآلن تجربة طقوس صنع القھوة یدویا والتجربة التي یمكن 

  .العثور علیھا عادة في المقھى اآلن یمكن رؤیتھا في الشارع

  
  Pop upتوضحان جوش إیستي ومقھى ال bو  a )  12( صورة 

  :من األمثال المذكورة أعاله نستنتج االتي
ًا باألماكن العامة المفتوحة یرتبط كل من األمثلة السابقة ارتبا ًا وثیق ط

الخاصة بالفنون، األحداث، واستراتیجیات التصمیم الداخلى 
حیث یمكنھم خلق ثقافة إبداعیة في منطقة معینة، . الحضري

ویمكنھم العمل كمولدات نشاط جدیدة لموقع معین أو بناء من خالل 
  .أحداث إبداعیة أو ثقافیة

السكاني ھو إشراك جمیع أصحاب ان العملیات التطویر الحضري و
المصلحة في تحدید المشكالت واالحتیاجات ذات األولویة واتخاذ 

والتصمیم التشاركي ھو أحد المداخل . القرارات الالزمة وتنفیذھا
التصمیمیة التي تحاول إدخال المستخدم في عملیة التصمیم من أجل 

ق المساعدة على استخدام المنتج النھائي بشكل فعال ویحق
  .االحتیاجات الحقیقیة للمستخدمین

توجھات افضل من الساكنین نحو المجتمع السكني ومشاركة  -
 .ألرائھم واقتراحاتھم لتحسین المجتمع

تحریك ھمم وطاقات  تؤدي الى المشاركة المجتمعیة  -
المواطنین فى المجتمع المحلى لإلسھام فى مواجھة تحدیات 
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 .التنمیة البشریة
ھالى والمشروعات اإلجتماعیة التى تخدم توثیق الصلة بین األ -

 .مصالحھم وتوسیع نطاق الخدمات
تنمیة الشعور بالمسئولیة الجماعیة وتجاوز قیم السلبیة  -

  .واإلنعزالیة فى المجتمع 
توثیق العالقات والروابط اإلنسانیة بین األفراد واألسر  -

 .  والجماعات وتحقیق التوازن اإلجتماعى
وروح الجماعة حیث انھا ضروریة  زیادة التفاعل االجتماعي -

 .الستدامة المجتمع وتماسكھ
زیادة األمن واألمان داخل المناطق السكنیة وتعزیز االحساس  -

 .باالطمئنان
 .الشعور بالعدالة بین أفراد المجتمع -
 .تحقیق الذات، والشعور باإلنجاز واالعتماد على النفس -
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