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 :المستخلص

 مجال في والنظرية الفكرية التوجهات أعتمدته الذي األساس السكني الحي مفهوم شكل

 من كان ولهذا ، السكان حياة ولتحسين المادية البيئة تحسين في الرغبة من التنمية

 هدف حيث  البحث، مشكلة مثل ما وهو السكني الحي تنمية مفهوم في البحث الضروري

 تتحقق السكني الحي تنمية بأن البحث يفترض.  الفجوة هذه لسد نظري إطار بناء الى البحث

 األحياء ومبادئ بقيم المرتبطة والبيئية واألقتصادية األجتماعية الجوانب تكامل) خالل من

 المنتخبة العينات وتحليل وصف في التحليلي الوصفي المنهج البحث أعتمد( . المستدامة

 السكنية األحياء مبادئ أساس على أختيارها معيار وكان للتنمية نموذجين شمل والذي

 على المعتمد السكني الحي تميز الى البحث توصل.  المعاصرة التوجهات في المستدامة

 قيم تحقيق جانب الى ، والبيئة ، واالقتصادية ، األجتماعية الجوانب بتحقيق التنمية مبادئ

 على بالتأكيد المستدام السكني الحي نمط تضمن  كما ، الحضري والتخطيط التصميم

 ، التضام ، شملت المستدامة األحياء وسمات مالمح تحدد ومبادئ ، للتنمية أقليمية أعتبارات

 الحيوي العام والمجال ، للمشاة الموجه المبني والشكل ، واألرتباطية ، المختلط واألستعمال

 .العابر النقل مع العالقة وتنظيم ، كمكان
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Abstract: 

development and such as the problem of research, where the goal 
of the research to build a theoretical framework to fill this gap. The 
research hypothesis that the development of the residential 
neighborhood is achieved through (integration of the social, 
economic and environmental aspects associated with the values 
and principles of sustainable neighborhood). The research relied on 
an analytical descriptive method in the description and analysis of 
selected samples namely , and was the criterion of choice based on 
principles of sustainable residential neighborhoods in 
contemporary trends . 
The research concluded that the residential neighborhood based on 
the principles of development distinct , by achieving social, 
economic, environment aspects, as well as the urban design and 
planning values. The sustainable residential neighborhood pattern 
emphasizes regional development considerations, and principles 
that define sustainable features including compactness, mixed use, 
connectivity, pedestrian oriented built form, , vital public realm, 
and regulation of the relationship with transit transport. 

Key Words: 

 
residential 
neighborhood, 
development aspects, 
development values, 
sustainable residential 
neighborhood 
principles. 

 

Analytical study of residential projects in contemporary trends 

National Center for Engineering Consultancy/Iraq - Baghdad 2 

 



 

77 

 مقدمة   -1
 وتنمية تشكيل في االساس الوحدة هو السكني الحي أن على والتصميم الحضري  االسكان مجال في المعاصرة التوجهات أكدت

أساس التكامل في  علىسكنية تلبي أحتياجات األنسان  أحياء وجودأهمية  تستند علىفكرة البحث  فأن المنطلق هذا ومن ، المدينة
الوصول الى مالمح وسمات األحياء  إلى تناشد الدعوات غالبية ان حيث،  ةوالحضري ةالبيئيو  ةواالقتصادي ةاالجتماعي الجوانب

تنمية األحياء  عن معرفية قاعدة بناء إلى البحث هدفيسيشكل جوهر البحث وأهتمامه .  شامل وهو ما أساس علىالمستدامة 
 هدف ولتحقيق, مالمح وسمات األحياء المستدامةمبادئ و ، وصواًل الى  ، وقيم ، وأعتبارات التنميةالسكنية من خالل جوانب 

 : اآلتية المنهجية اعتماد تم فقد البحث
مفهوم تنمية األحياء السكنية من منظور الطروحات النظرية والفكرية في مجال و ،  واهميته الحي السكني بمفهوم التعريف -

  .األسكان والتنمية 

 .بتنمية األحياء السكنية المرتبطة من خالل األدبيات السابقة بناء إطار نظري حول تنمية األحياء السكنية -

نموذجين عالميين يمثالن التوجهات الفكرية المعاصرة  شملتتطبيق مفردات األطار النظري المستخلص على عينات منتخبة  -
 للتحضر الجديد والقرى الحضرية.

 الوصول الى النتائج واألستنتاجات والتوصيات. -
 وأهميته   –مفهوم الحي السكني   -2

 يةالسكن االنماط من ومزيج ،وحواف واضحة المعالم  مركز حول يتمحورمساحة ،  في دمحد حضري  نموذج يمثل الحي السكني
 تبعاللحي  السكانية تختلف الكثافة ، المتكاملة الشوارع من وشبكة ، والعامة المدنية المباني من بارزة ومواقع ،والفعاليات  واألنشطة

 لتحسين المادية البيئة تحسين في الرغبة من الحضري  التصميم في الحي مفهوم أهميةوتبرز  ، (etal , 2008 p. 112-Parolek) لسياقها
 The Cities " كتابه في الحي مفهوم أدخل من أول كان (Ebenezer Howardالى أن )( Chen) السكان ، حيث أشار حياة

of Tomorrow" ، حيث ضم  (1880)عام  أواخر في (Howard) حول متر( 1200) قطرها نصف دائرة فيالمثالية  مدينته 
 ، المشاة سقيفة وانشأ الحي فكرة (Clarence Perry) وسع( 1929) معا في الحق وقت فيمكتفية ذاتيًا ، و  تكون  مدني مركز

المخدومة  منطقةال حسب للحي المادي الحجم حددتيو  متر( ، 400) قطرها نصف دائرة ضمن مركز مع مكاني ككيان حيال وعرف
 (Perryفكرة ) بتطوير( 1942)( في عام Clarence Stein) قام، و  (Chen, 2008,pp. 59-65) المحلية االبتدائية المدرسة بفعالية

 تجاريين مركزين أو ومركز ثانوية مدرسة تخدمها سكنية محالت ثالث تجميع خالل من مركزال تعريفالنشاء الحي وإعادة 
  . (Meenakshi, 2017, pp.83- 84)متر(  800) هو المرافق هذه إلى تصل التي مسافةال قطر نصفتبلغ  ، رئيسيين

 ومكتفية العابر المرور حركة من خالية مكانية وحدة بأنه الحي، وعرف  للمدينة األساسية اللبنة هو الحي أنب (Lynch) أشار
 الحضري  التخطيط في الخلوي  النموذج( الى Lynch) مفهوم ، ويستند (Lynch, 1984, p. 246) اإلمكان قدر اليومية الخدمات في ذاتياً 

p. Ibid ,)وحواف واضحة المعالم  مركز منها لكل األحياء مثل خاليا أو حضرية وحدات ةمجموع أنها على المدينة الذي يتصور

 إلى فطرح مفهوم االحياء المعرفة من خالل التأكيد الى حاجة االشخاص (Christopher Alexander)، إما بالنسبة لـ  (400
، وحدد خصائص تلك االحياء بثالث سمات وهي ان تحتوي على مجموعات سكانية تقدر بـ  إليها لالنتماءمعرفة  مكانية وحدة

متر ، وأن تكون االحياء محمية من حركة المرور  (300)شخص ، وأن يكون حجم الحي محدودا حيث اليتجاوز قطره  (500)
مفهوم األحياء الحضرية  (Leon Krier)طرح  . (etal, 1977, p. 84-Alexander)الكثيفة وذلك للحفاظ على هوية وشخصية الحي 

وأهميتها في أعادة بناء المدينة األوربية بشكل أحياء حضرية ذات أستعمال مختلط يتحدد حجم المدينة باألعتماد على عدد تلك 
لحضرية على األحياء ، وبين الى أن كل حي يجب ان يكون له مركز وحدود واضحة ، تندمج فيه كافة الوظائف اليومية للحياة ا

 على األقدام دقائق مشي (10-4)أساس حركة المشاة المريحة ، ويعرف حجم الحي الحضري بواسطة حركة المشاة لحوالي 
(Veras, Amorim.2004.p273( ، ), p. 1832005Moughtin ). 

 نتقدحين أ في بالدرجة األساس ،وتشابكها مع المدينة  تداخلها على يعتمد األحياء نجاح من كبيًرا جزًءا أنالى  (Jacobs) بينت
(Christopher Alexander)  في مقالته المؤثرة بعنوان"A City is Not a Tree" داخل منفصلة كوحدات األحياء تعريف 

 أكبر أنظمة إلى الصغيرة األنظمة من عدد بين جمعلل كطرق  التنظيم الشجري والشعري  خصائصالى  وذلك باالستناد المدينة
 تكون  حين أن التنظيم الشعري  في ، هرمية تسلسالت في منظمة منفصلة أنظمة من يتكون التنظيم الشجري  ، حيث تعقيًدا وأكثر
 أو محددة أحياء أقامت التي المدينة خطط (Alexander) رفض ذلك على وبناء،  معقد بشكل ومتداخلة مترابطة األنظمةفيه 

 أو اً يمجد غير إما كانالمنفصلة  األحياء من كسلسلة لمدينة التخطيط بأن (Lynch) أشار وبالمثل  ،وظيفياً  مخصصة مناطق
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 تقدم مما وكخالصة .(etal, 2003, p. 118-Carmona) مستمر نسيج ينبغي أن يكون لها جيدة مدينة أي وأن ، االجتماعي الفصل سيعزز
 مركز ذو معرف شكل ايجاد خالل من للتنمية حضري  كنموذج عتمادهإ الى تهدف المنظرين طروحات في الحي فكرة ان يتضح
 هميةأ تبرزو  ، للحي الضرورية واالحتياجات االنشطة في الذاتي واالكتفاء المشي قاعدة على يرتكز ، المعالم واضحة وحواف
 ، إليها نتماءلل  معرفة مكانية وحدة إلى االشخاص حاجةلتحسين حياة الساكنين من خالل البيئة المادية ، و  المعرفة االحياء
في كونه  السكني الحي كما تبرز أهمية ، الحي وشخصية هوية على للحفاظ وذلك الكثيفة المرور حركة من محمية تكون 

 عن مفصولة وحداتك المستمر وليس المدينة نسيج لتشكل االحياء هذه تتكامل حضريًا أذ المدينة تشكيل في االساس الوحدة
 الحي تنعكس في تنمية المدينة ككل بأعتبار المدينة مجموعة من األحياء.، وبالتالي فأن تنمية  بعضها

 تنمية األحياء السكنية   -3
 تشير، حيث األسكانية والتنمية الحضرية  والتنمية المستدامة والتنمية االستدامةأخرى ك بمفاهيم تنمية األحياء السكنية مفردة ترتبط

، إما التنمية المستدامة فتشير الى أنها ( Homoud,2000, p.237-Al) البيئي والنظامالساكن  المجتمع بين التفاعل ستمراريةأ إلى االستدامة
 التعريف وتضمن هذا ، الخاصة حتياجاتهاأ تلبية على المقبلة األجيال بقدرة المساس دون  الحاضر حتياجاتأ تلبي التي التنمية

في حين تشير التنمية الحضرية الى ،   (WCED.1987.p45) المستقبلي الجيل، و  والمتطلبات  ، التنمية،  وهي رئيسية رئيسية أفكار ثالثة
ضرورة الحفاظ على البيئة الحضرية وأدامة بناها األجتماعية واألقتصادية وتنمية القيم الجمالية للبيئة المشيدة التي تحقق البهجة 

(Op.cit,p4 ,Moughtin)  بينما أكدت التنمية االسكانية الى الحفاظ على البيئة السكنية وأدامة بناها االجتماعية واالقتصادية مع تنمية ،
ثالث  التنمية تتضمن، و (   sati,2010,pSanaa.3)  البيئة السكنية المشيدة ذات القيم باألرتباط مع مقومات التخطيط والتصميم الحضري 

 أبعاد تتكامل فيما بينها بهدف تحقيق األستدامة وهي : 
 .  البعد البيئي الذي يهدف الى تحقيق التوازن األيكولوجي والحفاظ على البيئة الطبيعية والمشيدة -

 .األجتماعي الذي يهدف الى تحقيق التمكين واألستمرارية للمجتمعات  البعد -

  Maha.30-31) لنمو االقتصادي للوصول الى كفاءة األداء األقتصادياألقتصادي والذي يهدف الى تحقيق ا البعد -

,2006,ppSabah) 

افرزت عدة مفاهيم وتوجهات في مجال التخطيط  السكنية األحياء تنمية مجال في النظرية الطروحاتإما على مستوى 
 والتصميم الحضري هدفت الى أيجاد بيئات حضرية مالئمة وفيما يلي التطرق البرز تلك الطروحات والتوجهات العالمية :

 
 
 طروحات الحداثة  3-1

 السكنية البيئةوتنمية  تحسين الى (Ebenezer Howard)بقيادة  الحضري  االصالح حركة دعت: حركة االصالح الحضري  -أ
 الريفية المناطق تحويل خالل من الريفية المناطق في الفقر حدة من للتخفيفبهدف أيجاد بيئة خالية من التلوث واألكتظاظ وايضًا 

 الحضرية الحياة وتدمج ذاتياً  مكتفيةتكون  مختلط أستعمال ذاتوأحياء  مجتمعات خلق خالل منوذلك  مزدهرة جديدة مدن إلى
 القائمة الحضرية التشكيالت ومع البعض ببعضها متصلة وتكون  لسكانها والخدمات والوظائف السكن من مجموعة توفر ، والريفية

 . Moore, 1999, pp6(  ،(etal, 2004, p.36-Walters)-8( إقليمي نقل بنظام
األسكان والتنمية من خالل رؤية جديدة في مجال  (Le Corbusier) طروحات شكلت ( :Le Corbusierطروحات ) -ب

 للراحة كمكان الضرورية حتياجاتهأ يحقق سكن وجود الى االنسان حاجة ساسأ على تقوم معاصر حضري  تشكيل نحو السعي
 عالي السكن تعريف عادإ  الذي" السكن وحدة"وطرح  ، (p.1994, Abu Saada ,32)  واالتقان والجمال االقتصاد مفاهيم تحقيق بقصد وايضا
 على التأكيد يه الفكرة وكانت ،أستعمال مختلط ضمن الفضاء المفتوح  ذات ضخمة كتلة في الحي تصور خالل من الكثافة
  . ( ,p.1Kroll,2010) "عمودية حدائقية مدينة شكل أطلق عليه في الضروية السكان حتياجاتأ وتوفير السكان لجميع الجماعي العيش

 طروحات مابعد الحداثة :   3-2
 " The Death and Life of Great American Cities" كتابها في (Jacobs)أنتقدت  ( :Jane Jacobs)طروحات  -أ

القائمة  األحياءأشكال التنمية التي تقتل الحياة الحضرية من خالل مشاريع التطوير ذات المقياس الكبير وتدمير ،  (1961)
والتنمية األحادية األستعمال ، وأكدت على اهمية الحيوية الحضرية القائمة على أساس وجود االستعمال المختلط ، والكثافة المناسبة 

 والتأكيد على مشاريع التطوير الجزئية القائمة األحياء حماية، والتأكيد على الكتل الصغيرة ، والتنوع ، فضاًل عن التأكيد على 
(2-etal.2015.p1- Sung). 
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 الصفات من عدداً  (Jacobs & Appleyard( )1987)أقترح  : (Donald Appleyard   &Allan Jacobs)طروحات  -ب
وهي ، التأكيد على التنمية وفق المقياس االنساني التي تعزز الشعور بالمكان والتنوع وحيوية  الجيدة الحضرية للبيئة الترابطية

 مناسبة للتنمية ، والتأكيد على أندماج االنشطة أسكانيةالمشاة وإيجاد أحياء وشوارع سكنية نابضة بالحياة ، مع وجود كثافة 
والتأكيد على التحبب الناعم  ، المشاة الموجه نحو الجيد العام الفضاء زيتعز و  ، ضمن التنمية( والتسوق  والعمل المعيشة) المتكاملة

 .  ( etal ,2014,p331 –Hassan) وتنوعاً  حيوية أكثر عامة بيئة خلقل والتنوع في األنماط واالبنية
 لتوجهات الحضرية المعاصرة التي تناولت تنمية االحياء السكنية:ا 3-3

، يتم تنظيم  اليومية مكتفية ذاتيا فيما يخص أحتياجاتها سكنية أحياء وجود اساس علىأفكارها  تقومو  : المدينة المتضامة -أ
 ترتبطو  ، دقيقة (15-10) بحدود المركزهذه  الىمشيًا  المقطوعة المسافة محلية ذات أستعمال مختلط وتتحدد مراكز حول التنمية
Moughtin-) العام النقل وأعتماد السيارات استعمال من الحد هو باالساس والهدف،  العام النقل بطرق  المدينة وسط لىاو  أخرى  بمراكز

etal.2005.p.114 ).  
 مركز حول تجمع التي بذاتها القائمة التأكيد على المجتمعات على كبير بشكل مفهوم القرى الحضرية ستندأ:  القرى الحضرية -ب

في التنمية والتي تهدف الى تحقيق  مختلطال االستعمال والتاكيد على ، المشيسهولة  مقياسها المحدد لتوفر ، وعلى واضح المعالم
حضرية ممتعة غنية بصريا من خالل التنوع في انماط  بيئة ريتوفو  ، توازن بين السكن والعمل وجلب الحياة الى االماكن الحضرية

وتوفير بيئة صديقة للمشاة مع العمل على تهدئة حركة  ،الكثافة العالية في المنطقة المركزية على واحجام المباني مع التاكيد 
 .(  Towers.2005.pp66-68) السيارةالمرور وتعزيز اولوية المشاة على 

كان ظهور الحركة موازيًا للقرى الحضرية في المملكة المتحدة والتي أطلق عليها أسم حركة أالحياء  :حركة التحضر الجديد -ج
الصالحة للعيش ، وكان تركيزها الرئيسي ينصب على إنشاء أحياء وبلدات ضمن مقياس أنساني مصممة لتلبية أالحتياجات 

في  األفكار من مجموعة على"التحضر الجديد"  مصطلح ينطبق،  (Corbett&Corbett.1999.p10(االجتماعية للسكان على نحو أفضل 
 :تشمل األتي  تنمية االحياء السكنية

في التحضر الجديد ، تسعى الى أيجاد أحياء  اً أساسي اً تعتبر تنمية األحياء السكنية التقليدية عنصر  ( :TNDs) التقليدية األحياء -
 عليها الحفاظ ليةؤو مس تحمل على المواطنين تشجع والتي الهوية ومحددة ذات أستعمال مختلط للمشاة وصديقة سكنية متضامة

 من قريبة مسافة علىو  مناسبة كثافةتكون ذات و قابلة للمشي ،  قريبة مسافة على اليومية المعيشة أنشطةتكون فيها و ،  وتطورها
وأن تحتوي على تنوع في االنماط السكنية ، مع تضمين االنشطة  ، الشوارع من مترابطة شبكات التأكيد على ، مع العبور محطات

 .(etal, 2003, p. 117-Carmona)المدنية والمؤسسية والتجارية 
للتنطيق في الضواحي وتتطلع الى تصميم  شكلت تنمية االحياء التقليدية الجديدة بديالً  ( :NTDs) الجديدة التقليدية األحياء -

 من ومزيج ، واضحة مدنية بنية ولها للمشي قابلةبلدات صغيرة من خالل العودة الى االنماط التقليدية للبلدات الصغيرة التي تمتاز ب
تشجع  التي المادية بيئاتال اتها ، وتسعى هذه الحركة الى توفيرءوفضا لمبانيها المتناغم والتصميم ، المساكن وأنواع االستعماالت

 مع تتفق بطريقة األقدام على سيراً  بالتنقل تسمح التي الشوارع وأنماط المختلط األراضي أستعمال مع المجتمعي التفاعل على
  .   (Moore, 1999, pp1-2) تقليدية صغيرة ببلدة الجماعي األحساس

 أو ميل نصف قطرها نصف دائرة ضمن أستعمال مختلط ذات متوازنة كمنطقةجيوب المشاة  تعرف : (PP)جيوب المشاة  -
 والمكاتب السكن المنطقة هذه داخل الوظائف وتشمل وهي اصغر من البلدة ، العبور محطة من األقدام على سيراً  دقائق خمس

 الخفيفة الحديدية والسكك والحافالت المشيك النقل وسائل من متنوعة مجموعة، تدعم  النهارية والرعاية بالتجزئة البيع ومتاجر
 والسكن الوظائف في متوازن  ونم توفير في المشاة جيوب أهمية تكمن التنقل ، و خيارات توفر بيئة خلق بهدف والسيارات
  . (  Kelbaugh.1989.p.352-353)  القائمة لألحياء شامالً  اً صحيللتنقل اكثر  بديل خلق مع والخدمات

 في الموجودة الحضري  والتصميم التخطيط أفكار نفس توسيعب( Peter Calthrope)قام  : (TOD)النقل بالموجه  تنميةال -
 وذلك ةالعابر  النقل ممرات طول على الجديدة والمجتمعات القائمة األماكن ربط خالل من إقليمي سياق إلى التقليدية األحياء تنمية

ذو استعمال مختلط وكثافة  مخطط حي تحفز أن يمكن عبور محطة كل حيث ان ، الخفيفة الحديدية السكك تكنولوجيا باستخدام
Walters-) العامة والحدائق والساحات للمشاة صديقةالشوارع  حول تنظم  متر (800-400) قطرها نصف دائرة ضمن عالية

etal.2004.p59) .       
 الحضري  االنتشار من الحد في رئيس   كعنصر عملت يهدف النمو الذكي الى تنمية أحياء متضامة ونابضة بالحياة : الذكي النمو -

المواقع  واعتماد،  االسكانو  النقل خيارات وتعدد المختلط االستعمال ، مع التأكيد على تنمية والمناخات المحلية البيئات وحماية
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 البنى كلف تقليل هدفب المراكز لتحقيق القرب من االحتياجات اليومية حول االسكانية الكثافات زيادة على تركز التي الفعالة للتنمية
واالثر البيئي والحفاظ على الفضاء المفتوح ، وأن تكون التنمية السكنية بالقرب من االستعماالت واألنشطة التجارية  التحتية

 .(56-Evangelopoulos, Op.cit, pp. 55)،  (etal, 2011, p.9-Shrivastava)والمكتبية لتعزيز خيارات التنقل 
يتضح مما تقدم ان تنمية األحياء السكنية كان لها بدايات مع ظهور الحركات الحضرية التي هدفت الى تحسين البيئات السكنية 
وتلبية حاجات ساكنيها وتطورت مفاهيمها وتوجهاتها بمرور الوقت لتركز على قضايا بيئية واجتماعية واقتصادية تقلل االثار 

التراث والجوانب المحلية وبالتالي فأن تنمية األحياء السكنية تشكل ركيزة أساسية بقيم اد االهتمام البيئية الناجمة عن التنمية وز 
 تلبي مالئمة سكنية أحياء ايجاد أنها علىأجرائيًا  السكنية االحياء تنميةيعرف  البحث وعليه فأنمن التنمية المستدامة ، 

 فيها يجسد ، المستدامة السكنية األحياء بمبادئ المرتبطة والبيئية واالقتصادية االجتماعية الجوانب وتحقق ساكنيها أحتياجات
 أالحياء وسمات مالمح تحقيق الى التنمية هذه تهدفو  ، المعالم واضحة وحواف مركز ذو حضري  كنموذج السكني الحي مفهوم

 .المستدامة السكنية
  االدبيات السابقة -4

 االدبيات السابقة التي تناولت تنمية االحياء السكنية وكما يلي :تهدف هذه الفقرة الى التطرق الى 
 ,Brueton,1998  دراسة   4-1

 ” Complete Communitites : Moving From  Academic Rhetoric to Action“عنوان الدراسة 
والخلفية التأريخية له كنمط من التنمية الذي ظهر كرد فعل ضد المشاكل  الضاحيةتطرقت الدراسة في البداية الى مفهوم 

 في التنوع ونقص الكثافة انخفاضالى أن  ، وبينت الدراسة (Brueton,1998, p.6)التي أفرزتها المدينة الصناعية كالتلوث واألكتظاظ 
 في وأرتفاع الطبيعية والبيئات الزراعية األراضي نوفقدا ى الى خلق أحياء معزولة وبيئات موجه نحو السياراتأد الضواحي مناطق
 (Brueton,1998, p.23) والحي بالمكان اإلحساس تعزز التي االجتماعية البيئة وفقدان ، والسكن األراضي أسعارو  التحتية البنية تكاليف

ام من التأكيد على التضوهي:  المتجانسة التقليدية الضاحية لمشاكل كحلول، وحددت الدراسة العناصر الخمسة لألحياء المتكاملة 
األنشطة  التأكيد على، و حقيقي كمجتمع هوية تطوير للحي يمكن خالل تنظيم الحي حول مركز وحدود واضحة المعالم حيث

يتم وأن  ، الجغرافية الحي حدود ضمن والصحة فضاًل عن األنشطة الدينية التعليمو  التسوق و  السكن والمساكن المختلطة التي تضم
 خيارات ، الى جانب تنوع الخدماتأنشطة التجزئة و  من متنوعة مجموعة تشمل محورية نقطة تركيز األنشطة المختلطة ضمن

من  للمشاة الموجه المبني ، والتأكيد على الشكل السوق  بسعر السكن معقولة مع بأسعار المساكن بما في ذلك اإلسكانوأنماط 
والفضاءات العامة ، والتأكيد  والمتنزهات للشوارع المكاني التعريف في كعناصر تسهم المبانيحيوي تكون  عام مجال إنشاءخالل 

 الشوارع نمط التأكيد علىومع التأكيد على تنوع األشكال ،  ، للنظر جاذبية أكثر اإلسكان واجهات جعلعلى المقياس األنساني ، و 
 السكني الشارع عرض يكون  أن، و  المشي تشجيع من مهمً  جزءً ك المتكررة والتقاطعات القصيرة الفواصلالتي توفر  المترابطة
 السيارات من بالحماية إحساًسا المشاة منح يجبكما  ، المشاة نشاط تشجيع شأنها من التي والتشجير األرصفة وجود مع منخفًضا

 التفاعالت الستيعاب كأماكن والفضاءات العامةالتأكيد على األماكن و، بتهدئة حركة المرور ودعم تعدد انماط التنقل  المارة
 مع التواصلو  للمنزل الخاص المجال بمغادرة للساكنين يسمحالذي  الثالث المكانوجود ك،  السكان بين الرسمية غير االجتماعية

 شخصية خلق على يساعدمما  حيفي ال المناسبة المدنية والمباني العامة للمساحة األولوية وأعطاء،  كالمقاهي والمطاعماآلخرين 
 .(Brueton,1998, pp.34-41)  للمجتمع وتركيز

 Duany-etal,2008  دراسة   4-2
 How to make a Town- From Suburban Nation: The Rise of Sprawl and the“عنوان الدراسة 

Decline of the American Dream ” 
 لتنمية االحياء ، أذ أشارت الى أن أنشاء االحياء او البلدات الجديدة  وتنميةتناولت الدراسة األعتبارات والمبادئ التصميمية 

 ال االقتصاد أو السكان في إحصائياً  تنمو ال المنطقة كانتما  إذا ، منها للمنطقة معينة خصائص علىيعتمد  الخضراء الحقول
،  الجديدة التحتية للبنية المسرف والتوزيع ، الداخلية مدينةلل استنزاف سيشكل المبرر غير، كون هذا النمو  جغرافيا تنمو أن ينبغي

لك ذو  ، الضواحي في أو الداخلية المدينة في سواء ،االمالء  لمشاريع المتاحة الشاغرة كما ينبغي التركيز في تنمية االراضي
 المبادئاألعتبارات و  الدراسةوأوضحت  ، جتماعياً أو  قتصادياً أو  بيئياً  سليم الحضرية المناطق هامش على يبنى ما لضمان

 (etal,2008,p.327-Duany-332):  سليمة ضواحي نمو في محاولة أي تبلغ أن ينبغي التصميمية التي
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 من خالل تنمية االراضي االقل الجغرافي للمنطق وفقا التنمية للتنمية : التاكيد على أن تكون  اإلقليمية االعتبارات -أ
 على والحفاظ ، شاملة إقليمية خطة ضمن منطقي بشكل المنظم لهذه االحياء النمو األعتبار يؤخذ بنظر ، وان للبيئة حساسية
كما  ،عبورال محطة في التحتية للبنية تركيز في كون ت أنوأن تكون التنمية الجديدة بالقرب من التنمية القائمة أو  ، المفتوح الفضاء

 .البلدات ومراكز الجديدة األحياء لتحديد االساس والمستقبلية الحاليةالنقل العام  خطوط تشكل ويجب أن
وذلك بالحد  الزحف العمراني تجنبل ةجديدال تنمية االستعمال المختلط : تبرز أهمية االستعماالت المختلطة في األحياء -ب

وتسهم  ، اقتصاديا   ذاتياً  مكتفيا ، كما يسهم ذلك في وأيجاد أحياءللساكنين تلبية االحتياجات اليومية ، و من مسافات التنقل الطويلة 
 خيار من االفراد يمكن مماوالمدنية  داريةواأل التجارية السكنيةواالنشطة  االستعماالت بين ما التكامل في الستعمالمختلطة ا التنمية
 .وتلبية أحتياجاتهم  وتسوقهم عملهم ماكنأ من بالقرب السكن

 لالنتشار الهرمي الشارع نمط تجنبو  عملياً ذلك  كان أينمااالرتباطية : ينبغي أن يكون االحياء مترابطة مع مايجاورها  -ج
 .الجامع التي تتركز فيها كل الرحالت  الذي يعتمد على الطريق الفعال غير

بالطرق  األحياء مراكزل العام الهيكلعلى أرتباط  مع التأكيد األحياء وحواف المراكز مواقع لتحديدتنظيم الحي السكني  -د
 . واالنشطة المختلطة الكثافة لزيادة كمناطق هاتصميم يمكنكما و ،  الرابطة

 الخفيفة الحديدية السكك ذلك كان سواء العام للنقل مناسب بشكل الحي هيكلالعالقة مع النقل العابر : يجب إن يرتبط  -هـ
،  به التنبؤ ويمكن متكرراً  العبور يكون  أنتشجيع المستخدمين على أستعمال النقل العابر ينبغي  أجل منوغيرها ، و  الحافالت أو
ومريحة ومصممة  آمنةنقاط العبور  تكون  أن ، و فعاالً  فيها المسار حتى يكون  ية للمقاصدومنطق ةمباشر  طرقاالنقل العابر  يتبع أنو 

 بشكل جيد يشجع على أعتماد النقل العابر .
 ساهمت بطريقة وسماتها المباني فيه فيه ، تنظم مرغوب عام مجال المجال العام للحي : ينبغي ان يشمل تصميم الحي -و

 يفعل الطابع ذات والساحات الشوارع إنشاء، والتاكيد على عالقة االبنية بالشوارع من حيث االرتدادات المناسبة و  المشاة حياة في
 .فيهاالمجال العام ، كما ينبغي تشجيع كثافة البناء واالستعمال المختلط 

 2010دراسة سناء ساطع ،   4-3
 “ التنمية األسكانية أبعادها ومقوماتها ”عنوان الدراسة 

تناولت الدراسة مفهوم التنمية االسكانية وأبعادها ومقوماتها ، أذ اشارت الدراسة الى أن الهدف من التنمية هو ايجاد بيئية 
سكنية تستجيب الحتياجات ساكنيها اجتماعيًا واقتصاديًا وبيئيًا باالرتباط مع مقومات التخطيط والتصميم الحضري ، والمحافظة 

الدراسة أبعاد التنمية األسكانية  وحددت ،(   sati,2010,pSanaa.1)ة بناها األجتماعية واألقتصادية والبيئية على البيئة السكنية وتنمي
 تشجعسكنية  حياءأ من خالل تصميماالسكانية التأكيد على االبعاد االجتماعية للتنمية  : وهي السكني الحي مستوى  على وأهميتها

ومشاركة االجتماعي التمكين و ،  العام المجال في التفاعل وتشجع ،والتاكيد على األمان  ، االجتماعية والعالقات الجوار على
النفاذية ، ك،  االجتماعية القيم للشكل المبني الذي يحقق المكانية الخصائص الى جانب التأكيد على ،االفراد في خطط التنمية 

التأكيد على االبعاد و ، وتعزيز الخيار ، ووضوحية البيئة ، والخصوصية ، والحيوية ، والتنوع في االستعمال واألنماط السكنية 
 الطاقة كفاءةمن خالل مبدأ  االسكانية للتنميةالبيئية  االبعاد على التأكيدو ،  األسكان من خالل تيسيراالسكانية االقتصادية للتنمية 

  .النتاج الطاقة  أعتماد الطاقات المتجددة ، وتشجيع العمليات الدورانيةو من خالل الشكل الحضري المتضام وأسلوب التجميع ، 
الحي السكني  وشخصية السياق كاحترام السكنية اإلحياء تصميم فيلتصميمية للتنمية كما أشارت الدراسة الى أهمية القيم ا

 وسهولة المشي سهولة تحقق والتي الفضاءات بتلك المحيطة والمباني للفضاءات الهرمي والتسلسل،  العام المجال جودةو  ،
وأهمية وجود االستعمال المختلط ، والتنوع في قطع االراضي ، فضاًل عن  الديمومة العالية  ، الناعم والتحبب الترابطو  ، الوصول
 قيمة رفعو  ، البنية الحقول في التنميةو  ، العالية الكثافات فشملت التأكيد علىللتنمية  التخطيطية القيم، إما على مستوى للمباني 

 الرحالت على التاكيد من خالل المستدام النقل نماطأ واالعتماد على ، المختلفة يازاتحوال االنماط في التنوعو  ، الحضرية البيئة
التجديد المتنوعة كالحفاظ والتحسين والصيانة واالمالء السكني فضال عن التأكيد على أستراتيجيات  ، الحي في للمقاصد ةالقصير 

 .( Ibid,2010,pp.6-9)ضمن النطاق الصغير وذلك عوضًا عن أعادة التطوير الشاملة
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 UN-Habitat,2013دراسة   4-4
“A New Strategy of Sustainable Neighbourhood Planning” عنوان الدراسة   

 إنشاء خالل من المستدامة الحضرية التنمية تعزيز في للمساهمة نهجا (Habitatالـ ) المتحدة االمم موئلمنظمة  أقترحت
 وهي االحياء الستدامة رئيسية سمات ثالث تدعم مبادئ خمسة على النهج هذا ويستند،  بالكفاءة تتسم للعيش صالحة أحياء

من خالل تعزيز النمو عالي الكثافة وتقليل  المستدامة األحياء دعم فيهذه المبادئ  تهدف ، و ومترابطة ومتكاملة متضامة
 ، وتشجيع أحياء المشاة ، جتماعياً أ والمتكافئة والمتنوعة المستدامة التنمية تعزيزو  ، األراضي كفاءة وتعظيماالنتشار الحضري ، 

 المترابطة الشوارع من شبكة وجود على التأكيد: المبادئ  وتضمنت هذه ، قتصادياً أ مجدية بطرق وتنمية االنشطة واالستعماالت 
 الكفاءة تعزز التي العالية الكثافة على التأكيدو ، العام  والنقل المركبات عن فضال ساسباأل الدراجات وراكبي للمشاة الموجه

 خلق الى يهدف الذي المختلط االستعمال على التأكيدو  ، محددة مساحة في نشطتهمأو  الناس تركيز من خالل المستدامة الحضرية
سلع  وتوفير الدراجات وحركة المشاة وتشجيع السيارات على االعتماد من والحد المحلي االقتصاد وتعزيز المحلية العمل فرص

 المساكن من مختلفة أنواع توفير،  الحيازات مزج خالل من االجتماعي المزيج على التأكيد، الساكن للمجتمع  وثقأ عامة خدماتو 
 على التأكيد، و  السكن خيارات تنوع لزيادة مختلفة بأحجام األراضي قطع وتوفير،  تخصيص المساكن الميسرة سياسات تباعأو  ،

 االراضي ستعماالتأ بين الجمعخالل  وذلك من ، المختلطة رضاأل ستعماالتأ سياسات لتنفيذ ةالوظيف االحادي التنطيق من الحد
 المالمحأشارت الدراسة الى ان هذه المبادئ الخمسة تسهم في ،  (Habitat,2013,pp.1-UN-7)  الحي فيأو  واحدال بلوكال في المتوافقة
 . (Ibid,p.2) التكاليف تحمل على القدرة، فضاًل عن  المشي ، وتعزيز قابلية بالحياة نابضة وهي: شوارع المستدامة لألحياء الرئيسية

 الفرضية و الهدف ، و المشكلة البحثية ،  -5
سد هذه الفجوة  الى البحث وهدف، محليًا  مفهوم تنمية الحي السكني حول معرفية فجوة بوجود البحثية المشكلة تمثلت

جوانب األجتماعية واألقتصادية والبيئية الالمعرفية ، حيث يفترض البحث بأن تنمية الحي السكني تتحقق من خالل )تكامل 
 .  (األحياء المستدامة ئالمرتبطة بقيم ومباد

 مفردات األطار النظري  -6
 الرئيسة المفردات إلى مشيرا (1)المستخلصة في الجدول  األطار النظري المستخلص لتنمية األحياء السكنية يتوضح

  تتضمنها التيالى جانب القيم الممكنة  والثانوية
 (الباحثان-المصدر) السكنية االحياء لتنمية. النظري  األطار( 1) جدول

 القيم الممكنة المفردة الثانوية المفردة الرئيسية

 السكني الحي تنمية أبعاد

 أجتماعية أبعاد

 تمكين الساكنين
 الحي في اعمالهم اقامة من االفراد تمكين
 محلياً  للساكنين اليومية االحتياجات تلبية
 التنمية خطط صياغة في المجتمعات مشاركة

 خيارات السكن دعم تنوع
 عمودي( –التنوع في نمط السكن )أفقي 

 مساحات السكن في لتنوعا
 التنوع في نمط الحيازة

 (الخلفيات ، األعمار ، الدخول) المجتمعي التنوع

 اقتصادية أبعاد
 معقولة بأسعار مساكنتوفير 

 العمل فرص وخلق محلياً  االعمال نمو تشجيع
 والخدمات السلع من أوسع مجموعة توفير

 بيئية أبعاد
 كفاءة الطاقة

 المتجددة الطاقاتأعتماد 
 تشجيع العمليات الدورانية النتاج الطاقة في الموقع

 السكني الحي تنمية قيم

  تصميمية قيم
 والمحيط الموقع احترام

 والشخصية السياق احترام
  للفضاءات الهرمي التسلسل

  تخطيطية قيم
  النقل المستدام

 الحضرية البيئة قيمة رفع
 الكثافة العالية

األعتبارات  المستدامة السكنية أالحياءتنمية  مبادئ
  األقليمية

  المطورة سابقاً  االراضي تنمية
 القائمة البنى التحتية من الجديدة التنمية قرب

 مع نظم النقل العامالمستقبلي تكامل ال



 

83 

 شاملة إقليمية خطة ضمن منطقي بشكل لألحياء المنظم النمو
 المفتوحة الفضاءات على المحافظة

 واضح المعالمتنظيم الحي حول مركز   التضام
 المعرفة للحي التأكيد على الحواف

 االستعمال
 المختلط

 تعدد أنماط األنشطة
 تركيز األنشطة ضمن نقاط محورية

 تنوع أنشطة التجزئة والخدمات
 االستعماالت السكنية واالقتصادية واالدارية والمدنيةتكامل 

 االرتباطية

  المتصلةشبكة الحركة 
 حركة المشاة األمنة

 توفير ممرات المشاة المشجرة
 سهولة الوصول الى األنشطة

 موجه للمشاه والدراجاتمسارات حركة سكنية 

 الشكل المبني
 للمشاة الموجه

 للمباني األنساني المقياس
 جاذبية أكثر اإلسكان واجهات

 تعريف الشوارع والساحات بواسطة االبنية المحيطة بها
 التنوع في األشكال واألنماط المباني

 العام المجال
  كمكان الحيوي 

 التأكيد على مواقع االبنية المدنية
 االجتماعية التفاعالت الستيعاب كأماكن العامة والفضاءات األماكن على التأكيد

 المطاعم( –المكان الثالث )المقاهي  على التأكيد
 النقل مع العالقة

 العابر
 توفير طرق مريحة للنقل 
 تخطيط مقاصد الحافالت

 الدراسة العملية  -7
من األحياء السكنية ، األول هو مشروع عالمي يمثل التوجهات المعاصرة في  نموذجينبأجراء دراسة عملية على  قام البحث

يمثل التوجهات المعاصرة في القرى  الثانيفي الواليات المتحدة , والمشروع ( Mashpee Commons)التحضر الجديد وهو حي 
المذكورة بجوانب ومبادئ التنمية والتي تم ر أختيار المشاريع يفي بريطانيا ، وأرتبطت معاي (Poundbury)الحضرية هو قرية 

 طرحها في األطار النظري .

فريق العمل  - ,Mashpee, Massachusettsالواليات المتحدة األمريكية /  –( Mashpee Commons) مشروع -أ
 :(DPZ) (Duany& Plater-Zyberk) -   : 1988تاريخ التنفيذ 

الى أحياء ذات  الشريطية تسوق ال كزالمر  عملية أعادة تأهيل أول هو (Mashpee Commons) يعتبروصف المشروع : 
بحي  ةالمحيط ضواحيلل ة نشطةحيوي حضرية نواة  لتصبح ،تكون صديقة للمشاة  وذات دخل مختلط ، ،أستعمال مختلط 

(Mashpee)  بمجموعة حالًيا الحي . يتميز مركز المجاورة األحياء من ثنينأ وترتبط به ذو أستعمال مختلط مركز تتضمن، و 
، كما  معقولة بأسعار تأجير مساحة وتوفر ، األساسية الضروريات بما في ذلك ةالمحلي التجزئة أنشطة متاجر من مزيج من واسعة

 رهن دفع طريق عن الخاصة أعمالهم احتضان في يرغبون  الذين األشخاص العمل( لتمكين –تم تضمين بعض الوحدات )السكن 
 في معقولة بأسعار الوحدات تتوزعحيث  الخيارات من متنوعة مجموعة التنمية وفر، كما ت والسكنية التجارية المساحة من لكل واحد

 يتضمن الذي) السوق  بسعر السكن مع متطابق معماري  وبنظام األنماط من ومتنوعة كبيرة مجموعة وتغطي ، الحي أنحاء جميع
 إضافية وحدات مع ، المتاجر فوق  المبنية الشقق من اً عدد هناك، باألضافة الى ذلك  (فاخرة وخيارات ، وكبيرة ، وحدات صغيرة

 مزيج في المدنية األنشطة من مجموعةوجود  تساعدكما .  التالية البناء مراحل خالل المجاورة األحياء في تخصيصها يتم
 مقترحات هناك، كما أن  فنًيا ومسرًحا ومكتبة لألطفال ومتحف وفندق كنيسة وجود تشمل ، المجتمع تكامل على األستعماالت

 .( https://www.dpz.com) وبلدية ، اإلطفاء ومحطة ، النهارية الرعاية مرفق مثل إضافية لمؤسسات
التنمية األسكانية و أعتمدت خطة التنمية ثالث أستراتيجيات وهي : أعادة تشكيل مركز التسوق كمركز ذو أستعمال مختلط ، 

التكثيف لخلق عقدة نقل عابر ضمن الشبكة الحركة مع و المتضامة للحي حول المركز ألنشاء نواة قوية مترابطة وقابلة للمشي ، 
شملت خطة التنمية تعزيز األحساس بالشعور إما من حيث الجوانب األخرى ف،  (Bursuck, 2009, p. 28)الحفاظ على الفضاء المفتوح 

ببلدة صغيرة حيث تعمل المساكن الجديدة والشقق وأبنية االستعمال المختلط على تعزيز الشخصية الموجودة في مجتمع  

https://www.dpz.com/
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(Mashpee Commons) على جذب المزيد من الساكنين , كما تضمنت خطة  , وجذب المزيد من األعمال المحلية مما يساعد
 أن يمكن التي والمتنزهات والحدائق الشوارع مسارات ، مشاة مساراتتوفير  يتضمن مفتوحةللفضاءات ال شاملة خطة وضعالتنمية 

 Mashpee) بـ المحيطة القائمة المفتوحة بالمساحات ، والتأكيد على أرتباط التنمية الطلق الهواء في األنشطة أنواع تدعم

Commons) والمعالم الطبيعية  البيئي النظام حماية، والحفاظ على  مفتوحةال الفضاءات من إقليمية شبكة إنشاء على والعمل
. كانت نتائج التنمية هي التأكيد على  البيئية السياحة فرص زيادةالموجودة كالنهر والفضاءات المفتوحة واالستفادة منها في 

 دعمل الفرصالحي والمنطقة ، والتأكيد على الفضاء العام الذي يعزز التفاعل، وتوفير  وشخصية تاريخ على يحافظالتصميم الذي 
، مع من المساكن ، واألنشطة المتنوعة ، ودعم وجود خليط من األعمار ومستويات الدخول  متنوعة مجموعةالتنوع من خالل 

 االقتصاديةالتنمية  تعزيزتوفير السكن للشباب وكبار السن ، فضاًل عن توفير الدعم لألنشطة والثقافة المحلية ، إما على مستوى 
 ماليا إيجابي تأثير له كانالحي و  في مدعومة وظيفة 1100 من أكثر العمل فرص وخلق المحلية التجارية األعمالتدعم التنمية 

نمط حياة أكثر صحة وصديق للبيئة من  ، كما تعزز التنمية المجتمع احتياجات لدعم مستدامة ضريبة توفير قاعدةللبلدة من خالل 
خال التأكيد على توفير البنية التحتية الفاعلة التي تدعم الكثافة العالية ، والتنوع في أنماط التنقل ، فضاًل عن توفير الفضاءات 

، فضاًل عن أعتماد الطاقات المتجددة ضمن الحي  العامةحياة الالتي تعزز  والمطاعم المقاهي أنشطة وجودو العامة والترفيهية 
التنمية  إعادة خطة تكان. وعلى صعيد تعزيز قيمة البيئة الحضرية  (pp.23Planning Board Meeting,2018,-24)بواسطة الخاليا الشمسية 

، وحقق توازن  المجتمع مع منسجمة حقق نمو بوتيرة مجتمعي مركز إلى ، المعزولة ةتجاريال كزامر ال فعالة للغاية حيث حولت أحد
، كما  انشطة التجزئة المحلية واألنشطة المدنية والسكنية المتنوعة بما في ذلك المساكن بأسعار معقولة ذات الجودة العالية بين

 .(,p. 30 Bursuck ,2009) له السابق فيموجودة  كنت لم الحي إلى هوية إعطاء في ساعد
  

كمركز  (Mashpee Commons( )1الشكل )
 تسوق  

 (Mashpee Commons)مخطط ( 3الشكل )  (Mashpee Commons)مركز ( 2الشكل )
 ( https://www.dpz.comالمصدر) ( https://www.dpz.com) المصدر (https://www.cnu.orgالمصدر )

 

التنوع في الشكل المبني والمقياس ( 6الشكل )  منظور يوضح التنوع ضمن البلوك  ( 5الشكل ) مشاركة المجتمع في خطة التنمية ( 4الشكل )
 األنساني

 Planning Board)المصدر

Meeting,2018,p.5) 
 Planning Board)المصدر

Meeting,2018,p.20 
 (https://www.cnu.orgالمصدر )

https://www.dpz.com/
https://www.dpz.com/
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 مسارات المشاة( 8الشكل ) مخطط الحفاظ وتعزيز الفضاءات المفتوحة ضمن التنمية( 7الشكل )
 Planning Board)المصدر (Planning Board Meeting,2018,p.25)المصدر

Meeting,2018,pp.23-24) 

فريق العمل :  - Dorchester, Dorset, United Kingdomالمملكة المتحدة /  -: ( Poundbury) مشروع -ب
(Leon Krier) -   : 2001تاريخ التنفيذ 

 مبادئ على بنيت والتي ،( Dorset) مقاطعة في( Dorchester) لبلدة حضري  توسع هي( Poundbury)وصف المشروع : 
 والتي تضم,  مستدامة سكنية مجتمعات أنشاء بهدف" بريطانيا رؤية" في ويلز أمير إليها دعا التي الحضري  والتخطيط التصميم

 المساكن دمج ، والتأكيد على مختلط دخل ذات تكون  وأن تنمية أستعمال مختلط ، كون ت أن وهي األساسية المفاهيم من عدًدا
 ، والتأكيد على البعض بعضها عن تمييزها يمكن ال بحيث وتصمم السلطات قبل من المدعوم كناوالمس الخاص للقطاع المملوكة

،  السيارات مرور حركة تدفق في للتحكم طبيعي وميل بصري  اهتمام ذات حضرية مساحات إلنشاء المنازل حول الشوارع تصميم
 ، والتأكيد المحلية المواد استخدام ذلك في بما (Dorchester) لمنطقة للعمارة المحلية التصميمنماذج وأنماط  على والتأكيد 
بهدف خلق  للقيادة بدائلوالتأكيد على تعزز قابلية المشي باألضافة الى وجود السيارات  ، الحضري  بالتصميم الشديد واالهتمام
 لها سيكون أي  ضواحي وليس حضري  طابع لها (Poundbury) أن من التأكد المهم من كان وأخيًرا،  للبيئة مالءمة أكثرمجتمع 

 . (Dorchester)كضاحية لـ  امتداد بمثابةأن تكون  من بدال بها خاصحضري  مركز
)كالمساكن المتصلة , وشبة المنفصلة ، والمتعددة العوائل ( ، باألضافة  السكن وأنماط أنواع من متنوعة مجموعةضمت التنمية 

 الدخل ذات لألسر السكن أي) االجتماعي للسكن السكنية الوحدات من( ٪20) الى التنوع في نمط الحيازة ، كما تم تخصيص
وحددت بنسبة  معقولة بأسعاروالمساكن  قشقباألضافة الى توفير الوحدات السكنية المخصصة لكبار السن مع توفير ال (المنخفض

والخدمات  بالتجزئة البيع ألنشطة واسعة تسهيالت%( من مساكن المرحلة الثالثة . إما على المستوى األقتصادي فتضم التنمية 35)
 لـ موطناً  (Poundbury)واألعمال الصغيرة من أقامة المشاريع محليًا ، وتعد  لتمكين األفرادو  السكان احتياجات معظم توفير فبهد

 المباني جميع تتميز وبيئاً  ، دورسيت مصنع األقتصادية األعمال وتشمل كما ، شخص 1600 لنحو عمل فرص توفرو  شركة 140
 الرمادية المياه تدوير إعادة بأنظمة تتميز المنازل فإن ذلك الى وباألضافة ، العزل من أعلى ومستويات الزجاج مزدوجة بنوافذ

لتقليل االنبعاثات تم تشيد اول محطة النتاج الطاقة المتجددة من خالل  مستدامةتنمية  من إستراتيجية كجزءو  ، المياه على للحفاظ
في الشتاء على مدار  4000منزل صيفا ، و 56.000فر الغاز لحوالي تحويل النفايات والمواد العضوية الى طاقة ، حيث ستو 

منزل ، كما سيتم االستفادة من نواتج المحطة كاسمدة لالرض ، كما أعتمدت التنمية  500العام كما سيوفر طاقة كهربائية لحوالي 
  . Poundburyية ومركز تنم  Dorchesterعلى وسائل نقل عام تعمل بالطاقة الكهربائية يربط مركز بلدة  

تضم المباني والوظائف الرئيسية والمهمة فيها  بها خاصة رئيسية نواة  منها لكل احياء أربعة األصلي (Krier) تصميم حدد
 األماكن إنشاء إلى االنتباه الخطة دفعت حيث العام المجال في االجتماعية الحياة تضمينهذه األنوية هو  في الرؤيةوكانت 

 والقاعات والمطاعم المقاهي أنشطة وجود عن فضالً  ، العامة الحياة توليد على تساعد التي المختلطة األنشطة ومحاور كساحات
ساعد  للتنمية الحضري  والتصميم العمارةوعلى مستوى  ، والتجارية والخاصة المجتمعية المناسبات في توظيفها يتم التي المجتمعية

 المبنية البيئة بين واضحة حدود على والحفاظ االمتداد منع من مختلط أستعمال ذو ةمتضام كتنمية(  Poundbury)  تصميم
 الجغرافي الموقع سياق مع مناسب بشكل التنمية تتكامل أن ضمان على والتأكيد ، صغيرة بلدة أو تقليدية قرية مثل الطبيعية والبيئة

حيث تم التأكيد على االنماط  ،( Dorchester) سيما وال التقليدية( Dorset) مدن طبيعة حقيقي بشكل تعكس وأن والثقافي
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 إلى ذلك وأدىبما في ذلك مواد البناء المحلية  الرتابة إنتاج عن بعيداً النابعة من العمارة المحلية  الطرز أشكالو  والمباني لشوارعل
 وضمن مركزية نقاط في بوضعها ، الفريدة المباني على التأكيد تم كما,  األنساني بالمقياس يحتفظ للغاية متنوع معماري  تكوين

 التي المبان   مع ، المدنية للمباني أكثر المعماري  الطراز جمالية أعطاء مع ، بالمكان الشعور وتعزيز المشهد لتعزيز الشارع تحوالت
من خالل الحفاظ  منها تنتقص أن من بدالً  البيئة زيتعز  بهدف طبيعيةبالمناظر ال اهتمام إيالءكما تم  . الرئيسية بالساحات تحيط
إما على مستوى األرتباطية  ،  الطبيعية والمناظر الخضراء للفضاءات الموقع إجمالي ثلث بتخصيص وذلك الطبيعية البيئة على

 المرور حركة تهدئة تم كما ، الناعم بالحصى طبيعية بمواد رصفها تم األنساني المقياس وتراعي ضيقةتمتاز الطرق بكونها 
 أيًضا تتميز والتي محدد لغرض المبنية األفنية في للسيارات مواقف مع أخفاء  السيارات على المشاة لحركة األولوية ألعطاء
 .( today-https://www.livablecities.org/articles/poundbury) جذابة طبيعية بمناظر

  

 ( Poundbury) األنوية األربعة لـ( 11الشكل ) ( Poundbury( مخطط الموقع )10الشكل ) (Poundbury( المراحل األربعة من التنمية )9الشكل )
 (Schocken,2018,p.13)المصدر (Schocken,2018,p.10)المصدر (Fawcett,2003,p.72)المصدر

 

  الشكل المبني الموجه للمشاةضمن تنوع ال( 13الشكل ) ( التأكيد على أشكال المباني المتمايزة 12الشكل )
 (https://www.livablecities.org)المصدر (https://www.livablecities.org)المصدر

 

 (Poundburyالمختلط في )( خلق الحياة العامة من خالل التأكيد على الفضاءات العامة ذات األستعمال 14الشكل )
 (https://duchyofcornwall.orgالمصدر)

 

 

 

https://www.livablecities.org/articles/poundbury-today
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 نتائج الدراسة العملية  -8
 ( نتائج الدراسة العملية .2الجدول ) يوضح

 (انالباحث-المصدر) السكنية االحياء لتنمية. العملية الدراسة نتائج( 2) جدول
 المشروع ب أالمشروع  القيم الممكنة المفردة الثانوية المفردة الرئيسية

 الحي تنمية أبعاد
 السكني

 أجتماعية أبعاد

 تمكين الساكنين
     الحي في اعمالهم اقامة من االفراد تمكين
     محلياً  للساكنين اليومية االحتياجات تلبية
     التنمية خطط صياغة في المجتمعات مشاركة

 خيارات السكن دعم تنوع
     عمودي( –التنوع في نمط السكن )أفقي 

     مساحات السكن في لتنوعا
     التنوع في نمط الحيازة

     (الخلفيات ، األعمار ، الدخول) المجتمعي التنوع

 اقتصادية أبعاد
     معقولة بأسعار مساكنتوفير 

     العمل فرص وخلق محلياً  االعمال نمو تشجيع
     والخدمات السلع من أوسع مجموعة توفير

 بيئية أبعاد
    كفاءة الطاقة

     المتجددة الطاقاتأعتماد 
    تشجيع العمليات الدورانية النتاج الطاقة في الموقع

 %100 %85 معدل أبعاد تنمية الحي السكني

 الحي تنمية قيم
 السكني

  ةيتصميم قيم
     والمحيط الموقع احترام

     والشخصية السياق احترام
      للفضاءات الهرمي التسلسل

  تخطيطية قيم
     النقل المستدام

    الحضرية البيئة قيمة رفع
     الكثافة العالية

 %83 %83 السكني الحي تنمية قيم معدل

تنمية  مبادئ
 السكنية أالحياء

 المستدامة

األعتبارات 
  األقليمية

     المطورة سابقاً  االراضي تنمية
     القائمة البنى التحتية من الجديدة التنمية قرب

    تكامل مع نظم النقل العامال
     شاملة إقليمية خطة ضمن منطقي بشكل لألحياء المنظم النمو

     المفتوحة الفضاءات على المحافظة

     واضح المعالمتنظيم الحي حول مركز   التضام
     المعرفة للحي التأكيد على الحواف

 االستعمال
 المختلط

     تعدد أنماط األنشطة
     تركيز األنشطة ضمن نقاط محورية

     تنوع أنشطة التجزئة والخدمات
     تكامل االستعماالت السكنية واالقتصادية واالدارية والمدنية

 االرتباطية

      المتصلةشبكة الحركة 
     حركة المشاة األمنة

     المشجرةتوفير ممرات المشاة 
     سهولة الوصول الى األنشطة

     موجه للمشاه والدراجاتمسارات حركة سكنية 

 الشكل المبني
 للمشاة الموجه

     للمباني األنساني المقياس
     جاذبية أكثر اإلسكان واجهات

     تعريف الشوارع والساحات بواسطة االبنية المحيطة بها
     واألنماط المبانيالتنوع في األشكال 

 العام المجال
  كمكان الحيوي 

     التأكيد على مواقع االبنية المدنية
     االجتماعية التفاعالت الستيعاب كأماكن العامة والفضاءات األماكن على التأكيد

     المطاعم( –المكان الثالث )المقاهي  على التأكيد
 مع العالقة

 العابر النقل
    توفير طرق مريحة للنقل 
    تخطيط مقاصد الحافالت

 %100 %86 المستدامة السكنية أالحياء تنمية مبادئ معدل
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 السكني الحي تنميةأبعاد  8-1
بشكل كامل الجوانب األجتماعية في التنمية فظهرت مفردة تمكين االفراد من اقامة اعمالهم في  كل من المشروعين حقق -أ

من ومشاركة المجتمعات في صياغة خطط التنمية ، ودعم التنوع في خيارات السكن للساكنين  اليومية االحتياجاتوتلبية الحي 
بتنوع الدخول  المجتمعي التنوعالتأكيد على الى جانب ، والتنوع في المساحات والحيازات  الوحدات السكنية نمطخالل تنوع 

 واألعمار والخلفيات .
من خالل توفير المساكن الميسرة والمساكن بسعر السوق في التنمية الجوانب األقتصادية حقق كل من المشروعين  -ب

 ،وخلق اقتصاد محلي من خالل االعمال محليا وتوفير فرص العمل  ،للحفاظ على قيم العقارات وعدم التمييز بينهما بالشكل 
 . والخدمات السلع من أوسع مجموعة توفيرو 

( اعلى القيم من حيث التأكيد على الجوانب البيئية  في التنمية وذلك من خالل تشجيع العمليات بالمشروع ) حقق -ج
قيمة واحدة ( الى أ) المشروع  أشربينما  ، ، وكفاءة الطاقة الدوانية في أنتاج الطاقة ، فضاًل عن أعتماد مصادر الطاقة المتجددة 

 .شمسية وهي أعتماد الطاقة المتجددة المثمثلة باالواح ال
%( من أبعاد تنمية الحي السكني ، في  حين حقق المشروع 85)ووفقًا لنتائج ادراسة العملية فقد حقق المشروع )أ( 

 %( من هذه األبعاد.100) )ب(
 السكني الحي تنمية قيم 8-2
بمعالجات مختلفة حيث والتكامل معها ضمن التنمية ولكن والمحيط  الموقع احترامعلى مبدأ  المشروعين من كلأكد  -أ

( مع محيطه من خالل أدماج الفضاءات المفتوحة وتحويلها الى متنزهات أقليمية تساعد في تنشيط السياحة الى أتكامل المشروع )
اليها وأحترام النهر الموجود والحفاظ على فعالية صيد األسماك فيها ، كما عزز المشروع قيمة الفضاءات المفتوحة من خالل 

( فعمل باصر فضاءات الخارجية كأضافة فعالية ركوب الدراجات وفعاليات الرياضة والترفيه لألطفال ، أما المشروع )أضافة عن
على أدماج المساحات الخضراء الواسعة ضمن التنمية والحفاظ عليها وأدامتها من خالل الصيانة المستمرة لها ، باألضافة الى 

يدية الموجودة في المنطقة لنتاجية زراعية مع التأكيد على الحفاظ على الصناعات التقالحفاظ على المساحات الخضراء كفضاءات أ
 .وتنميتها كمصدر دخل للمنطقة 

الحضرية لألحياء فجاءت األنماط  المستنبطة من مبادئ  والشخصية السياق احترامعلى مبدأ  المشروعين من كلأكد  -ب
العمارة المحلية للمشروعين بهدف الحفاظ على القيم التأريخية والتأكيد على مواد البناء المحلية  فضاًل على التأكيد عى طابع 

حضر الجديد والقرى الحضرية التنمية الذي يعزز األحساس بالبلدات التقليدية ، ويرجع السبب في ذلك الى أعتماد مفاهيم الت
 .والتنمية المستدامة في كل من الواليات المتحدة والمملكة المتحدة 

النشاط الذي يضم مراكز التدرج من وتحقق من خالل  للفضاءات الهرمي التسلسلعلى مبدأ  المشروعين من كلأكد  -ج
( مركز واحد رئيسي شكل نواة حضرية نشطة أ، حيث حقق المشروع ) ( الى المناطق السكنية األكثر خصوصيةاألنشطة المختلطة)

 .التنمية الى النواة الرئيسية  ضمن ة( مبدأ تعدد المراكز وتدرجها من المراكز الصغير ب، في حين حقق المشروع )
مراكز التسوق تنمية أحدى خالل من  الحضرية البيئة قيمة رفعحقق المشروع )أ( نقطتين من القيم التخطيطية وهي  -د

المعزولة في الضواحي وخلق حي سكني يمتلك هوية مكان ، والتأكيد على الكثافة العالية ، بينما حقق المشروع )ب( قيمتين وهي 
من خالل أعتماد نمط النقل العام الذي يعمل وفق الطاقة الصديقة للبيئة )الطاقة الكهربائية( ،  التأكيد على مبدأ النقل المستدام

 د على الكثافة العالية .والتأكي
 .تنمية الحي السكني  قيم%( من 83)نسبة  ينالمشروعكال ووفقًا لنتائج ادراسة العملية فقد حقق 

 :المستدامة األحياءتنمية  مبادئ 8-3
تنمية  ( أربع قيم من االعتبارات االقليمية للتنمية وهيأحقق المشروع ) : السكني الحي تنميةل األقليمية األعتبارات -أ

 على الحفاظ، و  منطقي بشكل لألحياء المنظم النمو، و  القائمة التنمية من الجديدة التنمية قرباألراضي األقل حساسية للبيئة ، و 
 ( جميع األعتبارات األقليمية للتنمية.بفي حين حقق المشروع ) المفتوح الفضاء

 الحي، حيث مثلت مراكز  المعالم واضح وحدود مركز حول الحي تنظيممبدأ  المشروعين من كل حقق:  التضام -ب
 المجال العام وكأنوية نشطة ذات أستعمال مختلط ، بهدف تضمين الحياة المجتمعية ضمن الحي .

مع  محورية نقاط ضمن األنشطة تركيز، و  األنشطة أنماط تعدد مبدأ المشروعين من كل حقق:  المختلط االستعمال -ج
 ، والتكامل في األستعماالت . والخدمات التجزئة أنشطة تنوع
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 المشاة حركة ، المتصلة الحركة شبكةجميع قيم األرتباطية الخمسة والتي شملت  المشروعين من كل حقق:  االرتباطية -د
تدعم حركة  ضيقة سكنية حركة مسارات ، مع توفير األنشطة الى الوصول سهولة، و  المشجرة المشاة ممرات توفير، و  األمنة

 المشاة والدراجات .
الستة ، وشملت ، للمشاة  الموجه المبني الشكلجميع قيم  المشروعين من كل حقق:  للمشاة الموجه المبني الشكل -هـ

، مع  بها المحيطة االبنية بواسطة والساحات الشوارع تعريف، و  جاذبية كثراأل اإلسكان واجهات، و  للمباني األنساني المقياس
 .واألشكال ومعالجات األبنية والبلوكات  المباني في التنوعتحقيق 

 األماكن على التأكيدمن خالل  المجال العام الحيوي  قيم جميع المشروعين من كل حقق:  كمكان الحيوي  العام المجال -و
جانب تضمين المقاهي  الى المدنية ، االبنية مواقع على التأكيدو  االجتماعية ، التفاعالت الستيعاب كأماكن العامة والفضاءات

 . الحي والمطاعم كمجاالت عامة تسهم في تفعيل الحياة العامة ضمن
وتخطيط  للنقل مريحة طرق  توفيرالعالقة مع النقل العام من خالل  قيم المشروع )ب( حقق: العابر النقل مع العالقة -ز
 في حين لم يشر المشروع )أ( اليها. ، المقاصد

ة ، فيما حقق المشروع )ب( السكني األحياءتنمية  مبادئ%( من 88) (أالمشروع )فقد حقق  أعالهوكنتيجة لما ذكر 
 . %( من هذه المبادئ96)

 

 األستنتاجات  -9
  أستنتاجات االطار النظري  9-1

 الى أحياء وبيئاتالوصول  سبيل في والحضرية واألقتصادية واالجتماعية البيئية النواحي مع السكني الحي تنمية مفهوم يتعامل -أ
 .استدامة أكثر

في تركيزها على جوانب التنمية التي تخدم البنية األجتماعية واألقتصادية والبيئية وهو مايميزها عن  تنمية الحي أهمية تكمن -ب
 وأعتباراتها األقيمية.مشاريع التطوير العقاري التي تنظر الى الحي من منظور تعزيز البنية المادية للحي وأهمالها لجوانب التنمية 

 في تغير أنماط التنمية ضمن مبادئ أقليمية ، وحضرية ، وتصميمية . المستدام تنمية الحي أستراتيجية تكمن -ج
المعزولة وتطرح بدياًل نمو سليم ألحياء متكاملة  الضواحي وتكوين المدينة انتشار إمكانيةمن  المستدام تنمية الحي مبادى تقلل -د

 .ذات جدوى أجتماعية وأقتصادية وبيئية على مستوى الحي وعلى مستوى سياسات التنمية
  الدراسة العملية أستنتاجات 9-2
 تنمية الحي السكني أبعاد -أ

خالل التركيز على المجتمع كتمكين الساكنين من  السكني حيلل االجتماعية البنية تنمية في دوراألجتماعية  األبعاد تؤدي -
  .المجتمعي التنوع على والتأكيد ، للساكنين اليومية االحتياجات وتلبيةالحياة المجتمعية ،  ، وتعزيز خيارات السكن وتشجيع

من خالل تعزيز األقتصاد المحلي ودعم الفضاءات السكني األقتصادية للحي  يةالبن تنمية دور في األقتصادية األبعادتؤدي  -
، مع التأكيد على أختالط المساكن المختلطة المنتجة ، وخلق الفرص األقتصادية ألقامة األعمال محليًا بهدف دعم المجتمعات 

 .العقارية بهدف الحفاظ على القيمة بأسعار ميسرة مع السكن الموفر بأسعار السوق 
الطاقة بأعتماد مصادر  تقليل االثر البيئي عموماً من خالل تعزيز األستدامة البيئة للحي السكني  في دورالبيئية  األبعاد تؤدي -

  .وحفظ الطاقة النتاج المتجددة وأعتماد العمليات الدورانية 
 قيم تنمية الحي السكني -ب

مع سياقاتها الحضرية بالتأكيد على األنماط النابعة من العمارة  سكنية تتكامل أحياء دور في أيجادالتصميم الحضري  قيم تؤدي -
بناء المحلية والتنوع في الطرز واألشكال والحفاظ على قيمة السياق التأريخي ، مع التأكيد على أحترام لالمحلية والتأكيد على مواد ا

 .لتصميم البيئات الطبيعية وأدماجها في التنمية وتنميتها بالحفاظ عليها وتعزيزها با
التدرج الفضائي كقيمة للتصميم الحضري من خالل التدرج بين مناطق النشاط واألستعمال المختلط الى  تحقيق الى جانب -

نمط النقل العام الذي  بالتأكيد علىعلى مستوى التخطيط الحضري  السكني الحي تنمية قيم في حين ترتكز السكنية .الفضاءات 
منطقة التنمية عمرانيًا ، وخلق أحياء  من خالل التنمية التي تعزز البيئة الحضريةيعمل وفق الطاقة الصديقة للبيئة ، ورفع قيمة 

 سكنية تمتلك هوية مكان ، والتأكيد على جودة التصميم .
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 الحي السكني المستدامتنمية مبادئ  -ج
 من خالل التأكيد على مواقع التنمية الكفوءة وذلك من خاللالمستدام على المستوى االقليمي السكني  الحي تنميةأستراتيجة  تكمن -

التنمية القائمة لألستفادة من البنى التحتية الموجودة ، وأن تكون تنمية  من الجديدة التنمية قرب، و المطورة سابقًا تنمية األراضي 
 خططضمن  منطقي بشكل لألحياءوالتدريجي  المنظم أعتماد النموالى جانب األقتصاد ، هذه المناطق وفق مؤشرات نمو السكان و 

 . المفتوح الفضاء على الحفاظشاملة ، و 
المركز  يمثل، كما أيجاد أحياء تمتلك هوية واضحة لألنتماء اليها  الى المعالم واضح وحدود مركز حول الحي تنظيممبدأ  يهدف -

  .الحيالنشاط العام ضمن مكان 
 تركيزو واالستعماالت  األنشطة أنماط تعدد مبدأ التأكيد علىمن  الحي تعزيز التكامل ضمناألستعمال المختلط الى يهدف مبدأ  -

 .بهدف تعزيز حيوية المكان  محورية نقاط ضمنوتنوعها  لخدماتأنشطة التجزئة وا
 اسيالمق عن رهايلتعب األماكن مالمح أهم إحدى تعتبر ثيحالسكني المستدام الحي  من أساسياتمبدأ أرتباطية الحركة  يعتبر -

من خالل شبكة الحركة المترابطة ، والتأكيد على حركة المشاة األمنة بتهدئة حركة المرور ، وسهولة الوصول  وذلك ئةيللب اإلنساني
 الى األنشطة ، وتوفير ممرات المشاة المشجرة مع توفير مسارات حركة سكنية ضيقة .

 اإلسكان واجهات، و  للمباني األنساني المقياس في االحياء المستدامة بالتأكيد على للمشاة الموجه المبني الشكل خصائص تمتاز -
 .واألشكال  المباني في التنوع، وتحقيق  ، وتعريف الفضاءات جاذبية كثراأل
ضمن  المجتمعية الحياة تحفيز يسهم فيكمكان له ادوار أجتماعية  العامى تفعيل المجال علالتأكيد الى االحياء المستدامة  هدفت -

ضمن ويساعد على التفاعل المجتمعي  الناس فيه يلتقي مكاًنا والمقاهي والمطاعم العامة األماكن جعل خالل من الحي السكني
  كأنوية مجتمعية تسهم في هوية الحي . المدنية االبنية مواقع علىالتأكيد مع مفهوم اللقاءات العفوية ، 

 التوصيات  -10
أذ أن ، محلياً االجتماعية واالقتصادية والبيئية في تنمية االحياء السكنية  األبعاد ليوصي البحث بالتاكيد على تكام -

تيسير ال قيم، مع التأكيد على التنوع األجتماعي وتنوع خيارات الساكنين دعم قيم التمكين و  تعزيز الى المشاريع االسكانية بحاجة
بما يساعد على التحمل على توفير مساحات متنوعة لالنشطة االقتصادية و وتوفير فرص العمل نمو األعمال محليًا التي تشجع 

الى بأسعار ميسرة مع المساكن المتوفر بسعر السوق ، باألضافة القدرة في كلف االيجار لالنشطة الى جانب تخصيص المساكن 
 .النتاج الطاقةوتشجيع العمليات الدورانية وكفاءة الطاقة  المتجددة الطاقة مصادر اعتمادالتاكيد على تقليل األثر البيئي ب

من خالل التأكيد على األنماط  محلياً  السكنية االحياء تنمية في خصائص العمارة المحليةيوصي البحث بالتاكيد على  -
مكان تمتلك شخصية سكنية  الى مشاريع الوصولبهدف  المعاصر االسكان وأشتراطات متطلبات حققي بماو ومواد البناء المحلية 

 .متكاملة مع سياقاتها حضرياً واضحة و 
 الرئيسة المقاصد تجاهاب العام النقل نظم مع الحضري  المستوى  على السكنية األحياء تكامل على التأكيدب البحث يوصي -
 . عامة تنمية كسياسة

على  الوظيفي التكامل تحقيق بهدف السكنية األنماط تنوعجانب  لىإ تاالستعماال تعدد بالتأكيد على البحث يوصي -
 . الحي السكنيمستوى 

 بالتجزئة البيع أشكال من بدالً  المتكاملة والخدمات والمقاهي والمطاعم التجزئة أنشطة تشجيع على البحث يوصي  -
 . العام للمجال المحفزة الحيوية خلق بهدف واسع نطاق على تتشتت والتي والمجزأة  المعزولة
 لالستعمال حيوية كأنوية السكنية لألحياء واضحة مراكزلتصميم  بالنسبة خاص اهتمام إيالء بضرورة البحث يوصي -

 . الحي تكامل في تسهم متماسكة وهياكل هوية إلنشاء ، األحياء تصميم في تجاهلها تم والتي الختلط
 بعّدها المميز طابعها على التأكيد عن فضالً  المتمايزة والمجتمعية المدنية األنشطة مواقع على بالتأكيد البحث يوصي -

 . وظيفية مباني كمجرد وليس النسيج بنية تعزيز في تؤثر مجتمعية أنوية
 األسكان مشاريع في االطار النظري  في الواردة المستدامة السكنية أالحياء تنمية مبادئ تبني بضرورة البحث يوصي -
 أهمية على التأكيد مع ، األستعمال أحادية أو معزولة سكنية مجمعات تخلق التي المفاهيم عن، واالبتعاد  والخاص العام بقطاعيه

 . المعالم الواضحة والحدود المركز وجود على يستند الذي الحي مفهوم تبني
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