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Abstract 
Contemporary urban environments Constitute temporal extension to the traditional and historical environments as 

a result of a response to contemporary challenges facing cities and urban places, And as a reaction against the 

modern trends brought to the urban fabric, which require reconsidering to the legislation codes and standards that 

contribute in production urban environment which achieve possible life chances, response to contemporary 

Challenges, including the social, economic, environmental, cultural and aesthetic challenges of competing at 

different levels (local, regional and global). 

Urban design concerned in place making that consent current and future human need, and contain his intellectual, 

cultural, social and economic activities, that reflects his identity, presence and personality within the place. 

Therefore we must take the sustainable healthy trend as the most important contemporary urban trends, that gave 

increasing attention in making place and ways to conversion the space  to active and effective place, characterized 

by a set of dimensions and features, and the social dimension is one of the important dimensions in making a 

sustainable healthy place, also the urban center consider as an important  characteristics in structuring healthy 

place  and sustainable within the contemporary urban projects.. 

Accordingly, many organizations, institutions and associations concerned to making health, social and sustainable 

places, which act as contemporary interactive urban environments able to work, live and learn. 

While that the locally urban places centers are suffer from a lack of clarity in dealing policies according to the 

sustainable healthy urban trend, so research problem emerged (Lack of knowledge to the vocabulary of 

sustainable social dimension and the urban center features that contribute in healthy place making within 

cities), and to processing the research problem and through global studies and experiments we have been building 

a theoretical framework for making a sustainable healthy place, according to the vocabulary of the social 

dimension and features of the urban center.  

Then depending on the theoretical framework vocabulary we had been analyzed a number of international 

metropolitan cities which includes a range of sustainable health places which designed according to this approach 

which consider the social dimension as one of the dimensions that contribute to the cities health and sustainability 

After analyzing the results appeared that the social dimension contributes in making the sustainable healthy places 

through achieving prosperity, civilization excellence and promotion of the social cohesion and integration, through 

the strengthening of, community participation, development a sense of belonging to the place, revival the 

association memory and improve the quality of life within the city. 

Also finding that urban center features has a role in making a healthy urban place through visual coherence, and 

strengthen principle of centralization, legibility, vitality, safe and support the aesthetic attractiveness and the 

diversity. 

Then evaluating the local experience of Baghdad city, according to the social dimension vocabulary and urban 

center features vocabulary, in order to achieve sustainable healthy urban centers, characterize by flexibility, 

legibility, attractively, safety, security and Social integration and prosperity. 

Finally reached to a theoretical model explain the impact of contemporary healthy urban trend in the place making 

according to the sustainable social dimension and the urban center features. 

 

Key words: Making the Contemporary Urban Place, Making Sustainable Healthy Place, Sustainable Healthy 
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 *أثر البعد االجتماعي المستدام في صناعة المكان الحضري الصحي المعاصر
 السعداوي بنين عبد الكريم حسين                                 عباوي رواء فوزي نعومم.د.  أ.                   

 معمارية ةمهندس                                             قسم هندسة العمارة                       

 الجامعة التكنولوجية                     

 الملخـــــص :
ن دتشككككل البي ال اليةكككرية المعاتكككرة امتدادا زمنيا لتبي ال التلتيدية والتاري ية تونها نتجة تاسكككتجابة لتتيديال المعاتكككرة الت  تواج  الم        

عايير تشككريعال واللوانين والمواالماتن اليةككريةو وترد فعل عتت توجهال اليدا ة وما جاءل ب  اتجاا النسككيم المدين و الت  تتاتا اعادة النار بال

والثلافية  ةالت  تسهم ف  انتاج بي ة حةرية تيلق فرص اليياة الممكنة وتستجيا لتتيديال المعاترة ومنها التيديال االجتماعية واالقتصادية والبي ي

 والجمالية المتنافسة بمستوياتها الم تتفة )الميتية واالقتيمية والعالمية(.

ي هو المعن  بصكككككناعة االماتن الت  تتب  احتياجال االنسكككككان اليالية والمسكككككتلبتيةو وتيوي أنشكككككات  الفكرية والثلافية ولكون التصكككككميم اليةكككككر

  واالجتماعية واالقتصكادية فتعك  هويت  ووجودا وخك صكيت   كمن المكانو ف بد  من التارى ألت أهم التوجهال اليةرية المعاترةو ويعد التوج

ذا التوّجهال الت  أولة أهتماما متزايدا بصكناعة المكان وسككبل تيويل الفةكاء الت مكان نشكا وفعام يتسككم بمجموعة من الصكي  المسكتدام هو أحد ه

دة واحاالبعاد والسكمال ويعد البعد االجتماع  واحدا من تت  االبعاد المهمة ف  تكناعة المكان الصكي  المسكتدامو تما وتعد سمال المرتز اليةري 

 ة ف  هيكتة المكان الصي  واستدامت   من المشاريع اليةرية المعاترة.من تت  السمال المهم

وعتي  تسكككعت العديد من المنامال والماسكككسكككال والجمعيال المعنية ألت تكككناعة  أماتن تكككيية اجتماعية مسكككتدامة تعمل تبي ال تفاعتية حةكككرية 

 معاترة قابتة لتعمل والعيش والتعتم.

ميتياً تعان  من عدم و كككوي سكككياسكككال التعامل معها عتت وفق التوج  اليةكككري الصكككي  المسكككتدامو لذا برزل ولكون مراتز االماتن اليةكككرية 

عدم وجود تصور معرفي لمفردات البعد االجتماعي المستدام ولسمات المركز الحضري التي تسهم في صناعة المكان الصحي ) المشكتة البيثية بـكك

ن خ م الدراسكككال والتجارل العالمية تم بناء أ ار ناري عن تكككناعة المكان الصكككي  المسكككتدام وفلا ولمعالجة المشككككتة البيثية وم ضممممل المدن 

 لمفردال البعد االجتماع  ولسككمال المرتز اليةكككريو ومن  م وباالعتماد عتت المفردال المسكككت تصكككة من اال ار الناري تم تيتيل عدد من المدن

ن الصككيية المسككتدامة المصككممة عتت وفق هذا التوج  والذي يعتبر البعد االجتماع  هو أحد االبعاد مجموعة من االمات تةككماليةككرية العالمية الت  

 الت  تسهم ف  تية المدن واستدامتها.

التماس   عيق االزدهار والتميز اليةاري وتشجيتيلمن خ م وبعد تيتيل النتائم ظهر أن البعد االجتماع  يسكهم ف  تناعة أماتن تيية مستدامة 

دتها وتكامل االجتماع  ف   كوء تعزيز المشكارتة المجتمعية وتنمية االحسكاا باالنتماء لتمكان واحياء الذاترة الجمعية وتيسين نوعية اليياة وجوال

 مبدأ المرتزية زيعزالبصككري وتترابا ال من خ م  ككمن المدينة. وان سككمال المرتز اليةككري لها دور مهم ف  ف  تككناعة مكان تككي  مسككتدام

 الجاذبية والتنوع الجمال .  دعمووالو وحية والييوية واألمان 

تم تلييم التجربة الميتية لمدينة بغداد وفلا لمفردال البعد االجتماع  ولسمال المرتز اليةري بهدف تيليق مراتز حةرية تيية مستدامة  ومن  م

 واالزدهار االجتماع .تتسم بالمرونة والو وحية والجاذبية والس مة واالمان وتيلق التكامل 

تم التوتككل الت أنموذج ناري يو ككر أ ر التوج  اليةككري الصككي  المعاتككر ف  تككناعة المكان وفلا لتبعد االجتماع  المسككتدام ولسككمال خيرا ا

 المرتز اليةري.

المسككتدامو األماتن اليةككرية تككناعة المكان اليةككري المعاتككرو تككناعة المكان الصككي  المسككتدامو البعد االجتماع  الصككي  الكلمات المرشممد: : 

 المعاترةو التيديال المعاترةو سمال المرتز اليةري.
 

 المقدمـــــــــة :
ا يتعد االماتن اليةكككرية أحد المكونال االسككككاسكككية لتمدينةو وتتعا دورا مهما ف  هيكتتها واالرتلاء بها عمرانيا واجتماعيا واقتصككككاديا و لاف          

دورا رئيسكا ف  دعم وتيليق التاوير اليةكري الصكي  المسكتدامو ولت دية ذل  ف  بّد من تصميمها عتت وفق التوّج  اليةري وبي يا وجمالياو ولها 

 الصيية لمشاريع المدنالمراتز اليةرية  من الت  ت تد عتت  رورة تفعيل البعد االجتماع   الصي  المستدام باعتبارا احد التوّجهال المعاترة

)بناء اطار معرفي شمولي لصناعة المكان الصحي المستدام على وفق مفردات البعد االجتماعي وسمات المركز الحضري ث ألت يسعت البيلذل   و

 تاتا ما ي ت  :وهذا ضمل المدن  

 والسياسال الت بناء قاعدة نارية معرفية خكمولية عن مفهوم تكناعة المكان اليةكري المعاتر والتوتل الت أهم المفردال والمبادا واالهداف  -

ك  الهوية عتسكككهم ف  تنمية األماتن ف  المدن تونها الميدان الذي يمكن من خ ل  التعبير عن مناومة الع قال االجتماعية والثلافية واالقتصكككادية و

 الميتية لإلنسان والمجتمع.

 من مشاريع التاوير اليةرية.عن تناعة المكان الصي  المستدام تتوج  حةري معاتر معتمد  بناء ا ار معرف  خمول   -

ت حد أبعاد التنمية اليةكرية المعاتكرة الت  تيلق الصكية واالسكتدامة  من حوم البعد االجتماع  الصكي  المسكتدامو بناء قاعدة معرفية خكمولية  -

 المدن.

 المدن. من دام باخت ف سمال المرتز اليةري تشف تباين البعد االجتماع  ف  تناعة المكان الصي  المست -

ج  واختبار المفردال المست تصة من اال ار الناري ف  عينة قصدية من المدن والمشاريع العالمية الت  اعتمدل عتت التوج  الصي  المستدام تت -

لنتائم ا حةكري معاتر وعتت البعد االجتماع  ت حد ابعاد التنمية اليةرية الصيية المستدامة ف  تناعة األماتن وت اياها و ومن  م است  ص

 واالستنتاجال وو ع عدد من التوتيال.

                                                 

ن الملدمة من قبل الباحثة بني  " أ ر التوّجهال المعاتكرة لتتصكميم اليةكري ف  تككناعة المكان"البيث مسكتل من رسكالة الماجسكتير الموسككومة  * 

 .2112لتعام  الجامعة التكنولوجيةف   قسم هندسة العمارةعبد الكريمو وب خراف أ.م.د. رواء فوزيو الت 
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 :ضمل المدن  المعاصرالصحي المكان الحضري صناعة المحور األول : 
ومبادا التصميم اليةري تاري ياو تون التصميم اليةري هو المهنة الت  تعنت بفن  بمفاهيماليةري المعاتر ارتبا مفهوم تناعة المكان        

فالمكان هو االساا الذي ت سسة عتي  مفاهيم ومبادا ما بعد اليدا ة. تما ارتبا مفهوم المكان باإلنسانو والتصميم اليةري و تناعة األماتن لتناا

 هو المعن  بتتبية احتياجال االنسان تفعل وجهد موج  من قبل المصمم اليةري اتجاا توفير أو تيليق تت  االحتياجال.

 [1]ة المكانو الذي يكون متاحا لتجميع وسهل المنام والوتوم واالست دام.فالتصميم اليةري معنيا بإنتاج أو تناع

اتج نفتشير الدراسات على العالقة التاريخية بيل صناعة المكان والتصميم الحضري مل خالل كون االخير معنيا بصناعة االول، اي ان المكان هو 

 ه مع بروز الحاجة للتصميم الحضري .مل فعل المصمم الحضري. فبرزت اهمية صناعة المكان والحاجة الي

ء اتما أن مصاتر تناعة المكان هو مصاتر جديد نسبياو ولكن  يعك  المفهوم التلتيدي والم لوف وبإستول معاترو أي : أن  فعالية تيويل الفة

ا الفةاء مكاناً عندما يكون ملصودألت مكان يمّكن االخ اص من التواتل مع بعةهم البعضو والشعور بالراحة والترحياو واالستلاالو ويصبر 

فه  تكون أما من خ م أت ي النسيم اليةري اللائم أو من خ م بناء أحياء جديدة عتت وفق مبادا  يتوي عتت فعالية أو وظيفة معينة.و أي عندما ي

  [2]وران . التصميم اليةري واستراتيجيات  و واالهتمام بمراتز المدن بوتفها قتا المدينة مثل مدينة  سانة ل

يرتز عتت النوعيال الذي  المفهوم البصري الفن مفهومين رتا من " ان مفهوم تكناعة المكان هو مصكاتر جديد مCarmona & Heathوقد بيّن "

مكان وتيفية اليبين هذا المفهوم الاريلة الت  يسككتعمل بها الناا ومفهوم  االسككت دام االجتماع  والبصككرية والتجربة الجمالية لتفةككاءال اليةككرية 

 [3] .أخغالهم ل و وهو يجمع بين قةايا اإلدراك واإلحساا بالمكان

متجذرة ف  " هو عمتية أ افة قيمة ومعنت وأتالة لتمجام العام من خ م مشاريع انعاش مجتمعية مت تتة و Grabowوأن تناعة المكان بيسا "

ب نها فناً خ ّقاً عاماً  " ختق أماتن روحية " أتككككككيتة " Hammonds و ومن وجهة نار "[4] والتكاري يكة والبي كة الابيعيكة. ةوالثلكافيكالليم الميتيكة 

ة ختق أماتن يومسكتدامة وذال جودة عالية تسكاعد الناا عتت االرتلاء عمرانيا واجتماعيا و لافيا وبي يا واقتصاديا و التواتل فيما بينهم و أو ه  عمت

رتز ه  نهم تعمتية متعددة األوج  والجواناو أو ب نهاو وقد عرفها مشككككروع االماتن العامة [5]يعانون من فلدان المعنت والهوية لألخكككك اص الذين

يمّكن ف والمسكككارل واليدائق والمبان  واألماتن العامة األخر (و )بما ف  ذل  الشكككوارع الناا عتت ت ايا المسكككاحال العامة وتصكككميمها وأدارتها

عمل عتت أخراك المجتمع الميت  ف   ري تو لمبادا التصميم اليةري ومصممة وفلاأماتن مزدهرةو م ئمة لتعيش وتيية وخةراء ختق تناا ل

 ترميم مسككككاحة بل ه  عمتية تعزز ختق الييوية لتواجهال بناء أوعمتية مجرد األسكككك تة ال اتككككة بهم التتشككككاف احتياجاتهم وتاتعاتهم فه  ليسككككة 

الشوارع واألرتفة واليدائق والمبان  واألماتن ويمكن اسكت دامها لتيسكين المساحال العامة وو منها ت  تيسك  الناا ب نهم جزء  واألماتن العامة ال

" تعريفا لصككناعة المكان ب نها عمتية Whyteوقدم "و [2]اجتماعية وقابتة لتيياة اقتصككاديا وأتثر تصككيةوجعتها أماتن داعية لتناا ومعززة ل والعامة

او رد فعل لتتدمير الياتكل ف  الفةكاءال المرتزية الصكديلة لألنسكان ولتمجتمع ف  بداية اللرن العشكرين وتكناعة أماتن تيلق احتياجال  اسكتجابة

فاع ل تاالنسككككككان ورمبكاتك  مع  ككككككرورة تفعيكل مبكدأ )اليق ف  المكدينكة( اي التك تيد عتت االدارة الجمعية ال الفردية الت  بدورها تليد الع قال وال

الجتماعية بين االفراد لتوتككوم الت الموارد اليةككرية والمسككاهمة ف  تيويل الفةككاءال الت ميادين وأماتن تجمع حةككرية اجتماعية تشككجع عتت ا

بير و وتعد ب نها عمتية اجتماعية مصممة يتم ف   وئها تشكيل المدن ألت حد ت[7]تزيد من تواتل االفراد اجتماعيا اليوار وتبادم اآلراء واالفكار ف

وء وه  بمثابة آلية خاابية تو ر الهوية الثلافية والماسسية ف   و وتشكجيع السياحة الثلافية أا المام لتوليد النمو االقتصكاديمن خ م اسكتثمار ر

ن الناا ب نها مياولة نشاة من مجموعة م " Bergstrom و وقد عرفها"[8] العمل المجتمع  وتعزيز مفهوم اإلحساا بالمكان وهويت  وخصوتيت 

. [9] وأماتن تصككككنعنا عمل ف  اتجاهين:أماتن نين نصككككنعهاتككككناعة المكان تب ن وذل  يتاتا أدراك  ف والتعبير عن أنفسككككهم وعن المكانولتتعري

ت عتت التتوث والفو كككككك جاءل ترد فعلوو والعودة لتمجتمع باعتبارا هو تككككككانع المكان ولي  فلا متتل  الاموي والتفائلوتمثل تككككككناعة المكان 

و ع وو عها مو البصكرية ف  النسكيم اليةكري وتدهور األماتن وا عاف تفائتها بهدف تيسين نوعية المكان العام وحياة المجتمع ف  وقة واحد

تق ة المناقشكككال العامةو وخا ارووختق األماتن الثالثة )أماتن التجمع االجتماع (و  العامةالتنفيذو فتسكككعت تكككناعة المكان : لبناء أو تيسكككين األماتن 

وتيفيز التنميككة  االجتمككاعيككةوتنميككة العككدالككة  الميت دعم المجتمع ووربا األحيككاء والصككككككيككة والسكككككك مككة  واالعتزازتوليككد الف ر والبهجككة والجمككام 

المفهوم ب ن  عمتية تناعة وتاوير  ألت هذا ”Schulz“و وقد أخار [ 11]االقتصكاديةو وتعزيز االستدامة البي يةو  وبالتال  تعزيز " االحساا بالمكان

 ناألماتن والميادين والمسككارال باعتبارها عناتككر مكونة لتفةككاء اليةككري الذي يتيدد تباق  األخكككام الرمزية ف   ككوء التفاعل ما بين االنسككا

ت و وأن تككناعة المكان تمثل تككناعة والبي ةو من خ م فهم ال صككائغ مير المادية لتمكان) روي المكان(و وعّدها مفهوماً  ككمنياً يسككهم ف  تككناع

 [11]و وال يمكن فهم  بشكل مستلل أال مع مييا و وقام: أن المكان يجا أن يتةمن االنفتاحية واالتجاهية. وال ارج بشكل وا رالداخل 

ا أي تعمل عتت تهي ة األماتن " ب نها العمتية الت  تسكككهم ف  ختق بي ال معيشكككية مفةكككتة وميببة لتنا Patel, Clarke and Noblettتما وعرفها " 

وفر لبنكاء الموارد وتلكاسككككككم المعرفكة وتبكادم اآلراء واألفككارو فه  تجمع بين مجموعكة من المهارال والر   حوم تيفية عمل األماتن وتاّورها وت

اا   هو فن تناعة االماتن لتنسكياى لتناا لتعيش والعمل وممارسة أنشاتهم ف  تت  األماتن و وحسا ما ينسجم مع مبادا التصميم اليةري لكون

 تدامتها.سفهو يلوم عتت تصكميم او اعادة تصكميم المبان  او االحياء والشكوارع واالماتن والمناظر الابيعية وانشكاء العمتيال الت  تةمن الوظيفة وا

لتهي ة المكان وأتسكاب  معنتو وبناء الصور ب نها العمتية المعرفية االدراتية اليةكري ( فلد عّرف تكناعة المكان Motlochاما بالنسكبة لـكككككك)و [12]

مو ككككع هو الذهنية ل  و وأحد مراحت  هو عمتية االحسككككاا بالمكان اي بناء الصككككور الذهنية ف  ذاترة المتتل  من خ م هذا العمتية المعرفية.اما الت

 [13]. ة العا فيةداث التغيرال ف  اليالاللدرة عتت االعداد لتشجيع تشكيل الصور الذهنية والت  تا ر ف  اح

يعمل على وفق مبادئ و المكان الحضمممري الذي يسمممتتيد للتحديات المعاصمممر: :اجرائياً بأنه المعاصمممر الحضمممري لمكاناتعريف وبذلك باالمكان 

ام ذا استخدوسياسات وخصائص التوجهات الحضرية المعاصر: لصناعة المكان الذي يتد أن يكون مستدام، ذا مرونة عالية و قابالً للنمو الذكي، 

لحضري ا مختلط، متضاماً، قابالً للعيش، آمناً، يشتع على المشي، نابضاً بالحيا:، يلبي الحاجات المستقبلية للمتتمع، ايكولوجي وصحي. و المكان

ت شاة والفعالياناألو االنتظارو االنتقالو ممرات الحركةوالعامة و الفضاءات الخاصةو ال يمكل حصمر  في ناا  ضيق كونه يمتد ليضم الشوار 

 ]الباحثتان[ الى المدينة. المراكز وصوالً حياء والقااعات السكنية واالالمختلفة على مستوى المحالت و

السمياسات التي تسهم في معالتة البيةة الحضرية هو متموعة مل اآلليات و :المعاصمر الحضمري لصمناعة المكانوعليه يكون التعريف االجرائي 

تحويل الفضممممماء الى حيز صمممممحي مسمممممتدام أحتواء االنسمممممان وأنشممممماته الفكرية وال قافية واالجتماعية  بهدفالحاوية لإلنسمممممان والمحياة به، 

، غنيا بالرموز والمعاني واأشممممارات )المرئية وغير المرئية ، معززاً خريلواالقتصممممادية والعمرانية والترفيهية، قابال لالدرال والفهم مل قبل اآل
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محفزاً للعيش والعمل والتعلم والترفيه وبما ينسمممتم مع مبادئ التصمممميم الحضمممري وبشمممكل يحقق اأسمممتدامة بالاابع التمالي والهوية المحلية، و

 ( يو ر المفردال ال اتة بعمتية تناعة المكان اليةري المعاتر وتما ي ت  :1والجدوم ) ]الباحثتان[ الحضرية بكافة ابعادها.
 

  ]الباحثتان[ ـــانفردات صناعة المكـــــــــــــم

أهداف صناعة 

 المكان )أهميته 

 أهداف مجتمعية 

 تارية والنصبية(التذ ا راء جودة اليياة لتمجتمع من خ م )التنمية السياحية لتمكان/ التنمية االقتصادية/ التنمية االجتماعية/ التنمية اليةارية/ التنمية -

 والصيانة لتمكاناستدامة المجتمع من خ م اعادة االستثمار  -

 بناء المجتمع الميت  من خ م زيادة رأا المام االجتماع  -

 دعم التماس  االجتماع  والتميز اليةاري  من المكان -

 تعزيز االحساا باالنتماء الت المكان -

 اخراك المجتمع الميت  ف  ات اذ اللرارال -

 اهداف تصميمية )حةرية(

ذا قيمة اتيتة ت تد ف  دعم االتالة والتنوع:مكان نادر ومتميز  -

 الذاترة

 الت تيد عتت خاتية المرونة : مكان من السهل تغييرا وتاويرا  -

تيليق الييوية :مكان نابض باليياة ومعبر عن  لافة وحةارة  -

 الشعول

 تشجيع سياسة التكثيف السكان  واالسكان  -

 تعزيز الو وحية واالنسجام: فهم واستيعال المكان من قبل االخرين -

 لتعليد واالخت ف البصري لتعناتر المكونة لتهي ة العمرانيةتعزيز ا -

 تعزيز خاتية االستمرارية واالحتوائية :مستمر بصريا وفيزياويا ووظيفيا -

 الترابا بين االحياء: أماتن متراباة ومتصتة فيما بينها -

 أهداف وظيفية

)احترام الما   والربا مع اليا ر/  أحياء المكان ميتيا من خ م: -

اعادة تجديد الوظائف ذال الليمة/ االرتلاء باالماتن ذال االهمية 

 اليةارية(

تنمية االماتن واالرتلاء بها فيزيائيا وأجتماعيا واقتصاديا و لافيا  -

 وعمرانيا

 تيليق سهولة اليرتة والوتوم من والت االماتن -

 اعادة توظيف األماتن ذال الليمة التاري ية وأحيائها بإستول حديث -

 توفير الوظائف المتنوعة لتسكان بشكل مرير وجذال وممتع  -

 تزويد المكان بفرص عمل متعددة وه  عنصر جذل مهم الت المكان -

 تهي ة أماتن متكيفة وظيفيا تتب  احتياجال االفراد اليالية والمستلبتية -

 أهداف أمنية 

 الصديلة لتمشاة/ تناعة أماتن اجتماعية تيفز الناا عتت التواتل واالندماج والرقابة.تعزيز الس مة واالمن/  تزويد االماتن باإل اءة المتميزة 

 أهداف جمالية

والمفاج ة  غموضاحياء الليم والرموز المادية والمعنوية المرتباة بالمكان الت  يتفاعل معها المتتل  ويدرتها/ أ ارة الفةوم والرمبة بتلوية عنصري ال

عتت هوية المكان وابرازها بشكل حةاري متميز/ عك  الليم الميتية ف  التصميم من خ م مراعاة الارز واالساليا المعمارية  من المكان/ اليفاظ 

والرمزي الت    المناسبة/ تناعة المكان تتدخل لتيليق التنوع اليةاري والثلاف / امناء المكان معماريا بالشواخغ واالبنية البارزة ذال الت  ير النصب

 م ف  ادراك المكان وا فاء جماليت تسه

استراتيتيات 

 صناعة المكان 

 تةمين االستدامة ف  المكان بكافة أبعـــــادها )البي ية واالجتماعية واالقتصادية (

 ان تكون االماتن مستجيبة لإل ار االقتيم  واليةري )الميت  والعالم ( المستدام 

 ان تكون االماتن متصتة ومنسجمة وذال تتة متكامتة مع سياقها اليةري المييا 

 جتماعية االماتن يجا ان تعزز ت حية العيش وتيافظ عتت الليم الكامنة الت  تادي الت تية ورفاهية البي ال اليةرية والابيعية وخدمال البنت اال

 لصناعة أماتن تنافسية مفعمة بالييويةتصميم االماتن باالعتماد عتت مبادا التصميم اليةري 

 تيويل مسارال اليرتة ألت أماتن متنوعة منية بالتون والمتم  واليرتة والفن تجذل الناا أليها

مبادئ صناعة 

 المكان 

  احترام الليم التاري ية والميتية ف  التصميم واليفاظ عتت

 جيد وت هيل المتهرا منهاماهو 

  الملياا  وتتاو المرونةو التكاملو الس مةمراعاة مبادا التصميم: االست دام الم

 والمفتوحةلعامة تعزيز االماتن ا وقابتية المش و الوتوم واالنسان 

  تعزيز االحساا بالمكان وادرات  مان الييوية والنشا  والفّعالية  

  افراد المجتمعتيليق التواتل بين جميع  االستدامة 

 تصميم األماتن بشكل يعبر عن الثلافة والموروث  االدارة الكفوءة لتمكان 

معايير صناعة 

 المكان

ية البصرية النفاذ الملبوليـــــــة/ الو وحية والمفهومية/ الشفافية/ الجمام والجاذبية/ االمان وال صوتية/ الراحة والرفاهية )الفسيولوجية والنفسية(/

 واليرتية/ التعبيرية الفنية والبصرية/ التكامتية  من المييا/ الندرة والتميز واالتالة لتمكان 

تواجه تحديات 

 المكانصناعة 

 االهمام واالنلااع والتشا  لتشوارع واالماتن العامة والمفتوحة مما يجعتها اماتن معزولة منلاعة عن المييا

 افتلار االماتن والمسارال الت العناتر الجاذبة الت  تسبا ف  احياء المكان وا فاء جماليت  

 اماتن مير تديلة لتسكان ومشجعة عتت است دام وسائل النلل ال اتة 

 االعتماد عتت المعايير التصميمية واهمام جمالية الشكل اليةري .

 عدم االعتماد عتت سياسة اليفاظ والتاوير لتليم والدوافع الت  ت ّتل المكان وتجعت  ذا قيمة سياقية مهمة . 
 

 المستدام :صناعة المكان الصحي 
ن الفرص المتاحة ف   Edwards and Tsouros, 2008أّتد تل من )    ( أن تككناعة مكان او مدينة مفعمة بالنشككا  والصككية ت تق باسككتمرار وتيسككّ

 المنا ق السكنية واالجتماعية وتوّسع موارد المجتمع يكون من خ م المبادا اآلتية :

مع الترتيز تعزيز اليياة النشاة والفعالة  -2 .توسيع الشبكال االجتماعيةوالهوية المجتمعية  و التماسك  االجتماع  وتعزيز تيسكين جاذبية المدن -1

ل الدراجالو وختق ناام نلل أتثر استدامة واليد من عدم المساواة عتت اإلجراءال الت  تسكتهدف البي ة العمرانية واالجتماعية لتعزيز المش  ورتو

ء تجزمع المبان  السككياقية  انسككجامهامراعاة جانا الهوية الميتية واليفاظ عتت المبان  التاري ية واال رية و ككرورة  -3 لعامة.ف  مجام الصككية ا

 .فرص عمل مناسبة لجميع السكانمراعاة االبتكار االقتصادي وتيليق التنمية االقتصادية الميتية وتوفير  -4. مهم ف  تناعة المكان الصي 

الت تيد عتت االسكككتثمار  -2.فرص اليصكككوم عتت المسكككاحال ال ةكككراءتيليق التوازن البي   والتلتيل من تتوث الهواء والةكككو كككاء وتيسكككين  -5

دعم وتاوير نلا   -7لتال  ييسكككن ويعزز الصكككية لتسككككان.هذا يرفع من اقتصكككاد المنالة ويوفر فرص عمل تثيرة وباوالسكككياح  الميت  والعالم  

والمساحال  ونام النلل والتصميم اليةري أنما  است دام األرا   (المشيدةالمبنية ) البي التشمل ف (البي ال المبنية واالجتماعية )الوتل الرئيسة 

 ينف  حال ةككككراء وجميع المبان  والمسككككاحال الت  تم أنشككككا ها من قبل الناا )بما ف  ذل  المدارا والمنازم وأماتن العمل واألماتن الترفيهية(. 

 [14]والدعم االجتماع . واة والثلافةوالمسا المشارتة ف  النشا  البدن  الدخلالت  تا ر عتت العناتر البي ة االجتماعية ل تشم
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ه  عمتية ت ايا وادارة وانشكككاء الميادين والسكككاحال والشكككوارع  صمممناعة المكان الحضمممري الصمممحي المسمممتداموقد اشمممارت بعل الاروحات ان 

عتت  ةواالماتن العامة الت  تجذل الناا وتمتاز بالمتعة والجمالية واالهتمام بالصككككككية والرفاهية لتكوين مجتمعال تككككككيية ومسككككككتدامة ولها اللابتي

التجارية والمدارا وبيول االتككككككدقاء ومياال العبور والتفاعل االدراك والتصككككككور الكذهن  لتمييا حيث يتمكن الناا من الدخوم الت المي ل 

تشكككجع عتت  نابةكككة باليياةو تونها تسكككاعد عتت تكككناعة اماتن آمنة المعالم والرموز الابيعية االخر واالنسكككجام مع سككككان األحياء المجاورة ومع 

الترفي  والتفاعل االجتماع  الت  تسكككككاعد عتت تلتيل العزلة فةككككك  عن تيليق المزيد من فرص و الدراجال والتمتع بالهواء الاتق المشككككك  ورتول

المان ااالجتماعية والوسكائل االخر  الت  تسككاعد عتت التكيف والت فيف من تغيرال المنات وتعزيز انما  اليياة الصكيية وتعزيز الشككعور بالراحة و

ل ومتب  ومسكككن وعمل ونلل( وميرها لصككناعة مدن حيوية لديها والام نينة والرفاهية وتيسككين الياجال الفسككيولوجية ل نسككان من )م تل ومشككر

 [15]. لتتفاهم والتواتلو واالبداع واالختراع لما هو ماتول لمكافية الصعوبال الت  يواجهونها رائعةقدرال فارية 

تككناعة المكان الصككي  المسككتدام تكون وفلا لألبعاد االقتصككادية واالجتماعية والبي ية والجمالية الت  تيلق ن أ( 2112و بنينو واخككارل )السككعداوي

انية إلعااء سبدورها مكان تي  يعزز االقتصاد التنافس  والميت  ويلاوم التغيرال المناخية والبي ية ويوفر تكامل االنامة الابيعية مع االنما  االن

لصكككنع المكان و ولكون البعد االجتماع  هو أحد االبعاد المهمة الت  تسكككهم ف  تكككناعة المكان ة و االتكككالة والتميز والتفرد االسكككتمرارية والديموم

هذا البعد ميور اهتمام البيثو تما  وتيلق ماالبهم مما خككككككلالصككككي  المسكككككتدام لما تيلل  من أماتن تفاعتية مجتمعية تتب  تافة احتياجال االفراد 

 ككمن المدينة )المرتز اليةككريو الفةككاءال المفتوحةو مناومة اليرتة تككر هيكتة المكان ثة الت أن هنال  سككمال تتصككف بها عناوتارقة الباح

ة بيعالا معيندمم وعاليال واالنشاة ال ارجية الف تناعة مكان تي  مستدام يشّجعف  هذا وتسهم )الكل/ الجزء(و اسكتعماالل االرض اليةكرية( 

عتت عناتكككر او مبانو او خكككواخغ مميزة تعمل تيوافز لجذل االنسكككان واسكككتلااب  وييتوي و  ةماتن العامعتت اسكككتدامة األ و وي تدويتكامل معها

ابراز التنوع والمرونة ف  االسككت دام ودعم االنشككاة المجتمعية والميتية الت  يكون لها األ ر تما وياتد عتت وايةككا تعتبر نلا  دالة  ككمن المكانو 

المكان وتفعيت و ا كافة ألت الت تيد عتت انسجام االست دامال الجديدة مع اللائمة مع  رورة أزالة المهن الت  ال تنسجم مع السياى  الوا كر ف  أحياء

لتميز لق عنصر الجذل وااليةري الميياو ومراعاة التستسل الهرم  ف  توزيعهاو مع دعم األنشاة والفعاليال المميزة وبشكل تجميع  متةام يي

تواء واالحواالنسكككجام واالسكككتمرارية و تما ويتصكككل ويترابا مع أنامة النلل المسكككتدامة وبشككككل ييلق الشكككمولية والو كككوحية والنفاذية انف  المك

 زالفةككككائ و فتصككككبر األماتن عبارة عن بي ال تفاعتية مسككككتدامة قابتة لتعمل والعيش والتعتم وملصككككودة باسككككتمرار من قبل اآلخرين. ولكون المرت

شكككجع وتاليةكككري هو احد العناتكككر المهيكتة لتمكان  كككمن المدينة واالبرز ف  تيليق مفردال هذا البعد لكون  هو البارة الت  تسكككتلاا السككككان 

ة يالفعاليال المجتمعية وتسكككككهم ف  بناء مجتمع حيوي وآمن ومسكككككتدام عتت اسكككككاا المشكككككارتة بين افرادا وبالتال  ل  اال ر الوا كككككر ف  تاوير البن

 [12]اليةري واستدامتها تييا. 

تركيز للمتتمعات مع ال وبيةياً  اجتماعياً و : بأنه تخايط وتصميم األماكل المستدامة اقتصادياً تعريف صمناعة المكان الصمحي المسمتداميمكل  وعليه

بشمممكل خال على العناصمممر والفوائد التي تعود بالصمممحة البدنية والعقلية واالجتماعية واالقتصمممادية للسمممكان مل خالل خلق مسممماحات خضمممراء 

ل العام الصحي فضال عل غيرها مستدامة يمكل الوصول اليها وجذابة في ضوء التشتيع على المشي وركوب الدراجات واالعتماد على وسائل النق

رات يمل فرل الترفيه والتفاعل االجتماعي التي تساعد على تقليل العزلة االجتماعية والوسائل االخرى التي تساعد على التكيف والتخفيف مل تغ

ت الفسمميولوجية لالنسممان مل )مأكل المناخ وتعزيز انماط الحيا: الصممحية وتعزيز الشممعور بالراحة واالمان والامأنينة والرفاهية وتحسمميل الحاجا

 ]الباحثتان[ .ب وملبس ومسكل وعمل ونقل  وغيرهاومشر
 

 :المحور ال اني : البعد اأجتماعي الصحي المستدام 
: يعن  اليفاظ عتت األنسكككككان والمجتمع بصكككككورة رئيسكككككة وسكككككتيمة بهدف جعل المجتمع ييتوي أو يةكككككم لتتراث والهويةو العدالة  البعد االجتماع 

 [17]والمساواةو اللدرة عتت التيملو التعدديةو التماس  االجتماع و التنوعو االتالة والناام. 

هو ذل  البعد الذي يا ر ف  وجود الفةكككاء اليةكككري وتصكككورا فمن الصكككعا  تصكككور الفةكككاء  (Carmona& Tiesdel& Heath) من وجهة نار

اليةري  من  دون البعد أو المةمون االجتماع و ومن الصعا أيةا تصور المجتمع بدون المكون المكان  )الفةاء اليةري(و حيث تعد الع ق  

حد التراباو االمر الذي يعن  بالةككرورة  معرفة ت  ير  المصككممين اليةككرين عتت ع قة خككديدة الو ككوي تصككل الت والمجتمع  بين ت ً من الفةككاء

 : ـوقد ناقش البعد االجتماع  لتتصميم اليةري من خ م الترتيز عتت مجموع  من الجزئيال  المتمثتة ب الفعاليال البشري  وحياة المجتمعوانما  

                                                   سهولة الوتوم  -5و  اليماية واألمان -4و  المفاهيم المرتبا  باالماتن العام  واليياة العام . -3 فكرة الي  و -2و  ع ق  الناا بالفةاء. -1

فدور  وجتماع الويمثل البعد االجتماع  قةية تتةمن مجموعة من الليم وال يارال الصعبة فيما  يتعتق بتا يرال اللرارال التصميمة الفردية وا 

  البعد االجتماع   من التصميم اليةري يكمن ف  تيفية تناعة أماتن تيلق األهداف والغايال االجتماعية ومنها التماس  والتفاعل االجتماع

 [18]والس مة واألمان وسهولة الوتوم والراحة واالستجمام. 

 البعد االجتماعي الصحي :

سكان المدينة من خ م تيسين الاروف المعيشية وتيسين ال دمال الصيية بالتعاون مع م تتف أنشاة  تيسين تيةتهدف مشاريع المدن الصيية 

بين اللااعين العام وال اص لتترتيز عتت الصككية ف  المنا ق اليةككريةو الشككراتة والجمع  عتتالمدن الصككيية اريع مشكك وتعمل والتنمية اليةككرية

 رتية.ومعالجة اللةايا الصيية باريلة واسعة وتشا

أفةككككل البي ال المادية واالجتماعيةو أي يمكن أن تبدأ عمتية التيوم ألت المدن الصككككيية من خ م تاوير وتككككيانة  تيليقالمدينة الصككككيية تياوم 

 [19]البي ال المادية واالجتماعية والبي ية الت  تدعم وتعزز تية وجودة أفةل لتسكان. 

تمشروع منامة الصية العالمية بهدف أخذ خاال الصية لتجميع وميثاى أوتاوا "عتت ارفف و  1982فبدأل حرتة المدن الصكيية الدولية ف  عام 

ي ية وتوسع بخوارع المدن. وقد عرفة المدينة الصيية  بكونها " احد المدن الت  ت تق باستمرار وتيسن البي ال المادية واالجتماعية واالقتصادية وال

ن دعم بعةككككككهم البعض ف  الليكام بجميع وظكائف الييكاة النكامية عتت أقصككككككت أمكاناتهم". اي أنها ترّتز عتت الموارد المجتمعيكة الت  تمكن النكاا م

 [21]التعاون بين اللااعال وتنمية المجتمع وتاوير م مر تية المدينة. 
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اع  الذي يسكككمر لتناا بالمشكككارتة ف  " تعريف المدينة الصكككيية وفلا لمنامة الصكككية العالمية : ب نها " المكان أو السكككياى االجتم"Takanoو ري 

 ّتد عتت ياألنشككاة اليومية الت  تتفاعل فيها العوامل البي ية والتنايمية والشكك صككية لتا ر عتت الصككية والرفاهية" . فتتاتا هذا المدن نهم خككمول  

 [21]صية ولتتنمية بكافة مستوياتها. تاوير المدن الصيية و وأهمية التعاون بين اللااعال والمشارتة المجتمعية ل تق بي ال داعمة لت

هو عبارة عن فهم الع قال المتبادلة بين البي ة اليةكككككرية واليياة االجتماعية الت  ه  المكون  فالبعد االجتماع  الصكككككي  )الصكككككية االجتماعية( :

....الخ( .األسككاا لتصككية االجتماعية واالخير هو أحد مكونال الصككية العامة الت  تتةككمن تافة االبعاد)االجتماعية واالقتصككادية والبي ية والجمالية 

فاعتية اجتماعية تككديلة لتمجتمع تيلق االنسككجام والتماسكك  االجتماع  وامكانية العيش والعدالة واالنصككاف بهدف ختق بي ال حةككرية ذال أماتن ت

 والمشارتة المجتمعية وتوفر تافة الموارد واالحتياجال لتسكان . 

ة فية ت  ير البي ال اليةككرياال ار الهيكت  لتبعد االجتماع  الصككي  )الصككية االجتماعية( المتمثل بكي (Alidoust& Holden& Bosman) و ري

جموعتين: مف   ككوء ماخككرال تل من )البي ة المادية )الفيزيائية(و البي ة السككياسككيةو البي ة االجتماعية( فالبي ة المادية تشككمل عتت اليياة االجتماعية 

الت  تا ر عتت م مر ومميزال البي ة ال ( والمفرد)المكان الثالثو الفةككككككاء االخةككككككراالولت المفردال الت  تيلق فرص التفاعل االجتماع  منها 

ار تتبية الت  تتغير باسككتمرمصككادر التتوث الةككو ككائ و سككهولة الوتككومو السكك مة(و ف  حين  تتةككمن البي ة السككياسككية العمرانية متةككمنة بذل  )

هيةو ادخام االنشاة االجتماعية والثلافية والترفي و)مشارتة المجتمعو خدمال الرعاية المجتمعيةالحتياجال المجتمع المتغيرة ت  من السياسال التالية 

ال صائغ مفرداتها متمثتة بـككككككـكككككك )و اما بالنسبة لتبي ة االجتماعية فتشكجيع التصكميم التشكارت و الدعم الشامل الذي يدمم الثلافال والتغال المتنوعة(

جتماع و تعزيز التماس  االجتماع  وتلتيل التفاول والتمايزوعدم دعم رأا المام االو العرقية لتمجتمعو الدعم االجتماع و خكبكال االمان المجتمع 

صككككية تالمعززة والميللة لمثل أحد المفردال الت  ت(و فهذا الماخككككرال جميعها تا ر وتسككككبا ف  تككككيامة اليياة االجتماعية المسككككاواة بين االفراد

 [22]  من المكان. ةاالجتماعي

ضمل مفهوم التنمية المستدامة أي استدامة اجتماعية )البعد االجتماعي المستدام  وسيتم التار  لهذا  يقعوهذا يعني إن البعد االجتماعي الصحي 

 المفهوم حسد ما ورد في االدبيات المعاصر: :

السككككتدامة ف  التنمية المسككككتدامةو فبدأل ا هو العنصككككر األسككككاسكككك )أو االسككككتدامة االجتماعية( المسككككتدام أن البعد االجتماع   (Colantonio)ذترأذ 

 .ر األخ وأتبية جزءا من االستدامة اليةرية الت جانا االهتمامال البي ية واالقتصادية واالجتماعية ألت جذل االهتمام ف  األوسا  األتاديمية

و أي ألت تيليق ذات البعد االجتماع  المسككتدام ب ن  يعن  اسككتدامة المجتمع وتتبية تافة االحتياجال االسككاسككية ل  وتكككوال ( Colantonio) عّرفوقد 

 ن معالجة المشاتل أو منع حدو ها.مجتمع مستدام اجتماعيا ول  اللدرة عتت حفاظ وبناء مواردا الذاتية ول  المرونة الت  تمّكن  م

 وه  : البعد االجتماع  المستدام  من مشاريع التاوير اليةري المعاترالت  تسهم ف  تفعيل  األساسيةالمفاتير تما وتارى الت 

دماج اللابتية عتت العيش )سكبل العيش(و تيليق العدالة واالنصككاف االجتماع و اللدرة عتت تيمل الةككغو  ال ارجيةو خككبكال األمان االجتماع و اال

والتةكككمين االجتماع و  كككمان حلوى االنسكككانو التجان  االجتماع و توظيف المهارال وال برال وتوفير فرص عمل لتسككككانو الوتكككوم العادم 

ر اد وال كدمكال االجتمكاعيةو تتبية احتياجال االفراد اليالية والمسككككككتلبتيةو الةككككككمان االجتماع و العمل وفق مبدأ تكافا الفرصو تمكين االبتكلتموار

 [23] االجتماع و تفعيل المشارتة المجتمعيةو الس مة واالمن واألمانو الف ر واالحساا بالمكانو الت تيد عتت استلرار المجتمع .

من اجل المجتمعو وعبد المعين" ان البعد االجتماع  المسكككككتدام )االسكككككتدامة االجتماعية( تعن  اسكككككتدامة المجتمعو  & نار " الينكاوي ومن وجهة

نتم ف  سكككبيل العمل بشككككل م بواسكككاة المجتمعو فاسكككتدامة المجتمع تعن  اسكككتثمار اللدرال البشكككرية ف  م تتف المجاالل وادامة قيمهم المجتمعيةو

ة شككارتوخ ى واالسككتدمة من اجل المجتمع تعن  الكفالة والمسككاواة والعدالة االجتماعيةو واالسككتدامة بواسككاة المجتمع تعن  أعااء تل فرد حق الم

صيية ف  المجتمعال وذل  بتعزيز تيسكين نوعية وجودة اليياة الب نها عمتية االسكتدامة االجتماعية :  (Palich, Edmonds) وقد عّرفو [24]فيها. 

يليق التفاعل وتوتلوية الع قال االجتماعية المتنوعة ل تق األماتن االجتماعية والمادية والثلافية الت  تدعم الرفاهية واالحسككككككاا باالنتماء لتمجتمع 

دامة وه  عمتية ل تق األماتن المسككتاالجتماعية. تما والتواتككل االجتماع  لتناا السككاتنين بتت  األماتن وبصككورة متكامتة مع أنامة البنية التيتية 

ماتن لتعيش والعمل والتعتم وه  تجمع بين تصككككككميم المجام المادي مع المجام خ م فهم ما ييتاج  الناا من األ من يةوالنكاجيكة الت  تعزز الرفكاه

 [25] . لافية ف  المكان -لتيليق هوية اجتماعية االجتماع 
 

هو أحد أبعاد التنمية المستدامة الذي يشكل العنصر األساسي في خلق أماكل تحقق الصحة : للبعد االجتماعي الصحي المستدامفالتعريف االجرائي 

 يوالرفاهية والتماسممك والتواصممل االجتماعي، ذات هوية فريد: تتمع مابيل الترال والمعاصممر: وتعزز االحسممان بالمكان وال قافة المحلية وتحي

تصبح أماكل عالقة وخالد: في ذهل المتلقي تحقق المتعة والمنفعة والراحة والتمال إضافة الى التواصل وايتاد الحلول الكفوء: الذاكر: التمعية ف

 ةفي معالتة أية تاورات أو تعقيدات داخل المتتمع. فهذا البعد له الدور في صمناعة أماكل صمحية مسمتدامة متماسكة ومتواصلة اجتماعيا وأصيل

  في ضوء تعزيز التعددية والتنووتتعامل مع التحديات المعاصمر: باريقة شممولية ومتكاملة لحضماري وتشمتع التكامل االجتماعي تحقق التميز ا

 [الباحثتان] والتفاعل االجتماعي والقدر: على تحمل الضغوط، والمشاركة والتمكيل المتتمعي.

مولي لمفردات البعد االجتماعي المستدام ولسمات المركز الحضري التي تسهم في عدم وجود تصور معرفي ش) وليل المشكتة البيثية المتمثتة بــــ

  تناولة مفهوم تناعة المكان سوف يتم استعراض مجموعة من الدراسال الت صمناعة المكان الصحي ضمل مشاريع التاوير الحضري المعاصر 

لمفردال البعد االجتماع  المستدام ولسمال المعاتر وفلا الصي  تناعة المكان ي  المستدام  من المدن بهدف بناء أ ار ناري خمول  عن الص

 ومنها : المرتز اليةري 

 Environments for Health Promoting Health and Wellbeingبعنوان ) ،Spence Rob & Catford John   ،2001)دراسمممة  أوال:

Environments  Victoriathrough Built, Social, Economic and Natural   

تيددا االحتياجال واألولويال  الذيف  تككككناعة المكان الصككككي  الشككككامل والمتكامل رتزل هذا الدراسككككة عتت منهم الت ايا االسككككتراتيج        

ماع    تفعيل البعد االجتالت  تسككككهم فالصككككيية العمومية الميتية والموجهة نيو تيليق النتائم الصككككيية العامة باالعتماد عتت مجموعة من المبادا 

 :وه   من المدنوالت تيد عتت سمال معينة يجا ان يتصف بها المرتز اليةري المستدام 

هو منهم اسككتراتيج  متكامل لت ايا الصككية العامة واحياء اليرف الميتية فيهاو الذي يشككجع أنموذجاً واسككتراتيجية ت ايا المنالة الميتية:  .1

 )الشمولية والتكامتية والتشارتية(بمشارتة المجتمع بوتف  مبدأً أساسياً. واالقتصاديالعمران  واالجتماع   لتتكامل
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وتمكين عوامل اجتماعية متراباة تسككككككهم ف  تعزيز رفاهية األفراد  نموذج االجتماع  لتمشككككككارتة الصككككككيية واإلحسككككككاا باالنتماء لتمجتمعال .2

 والمجتمع.

تباع نهم اوتية الناا ورفاهيتهم تعك  و عهم االجتماع  واالقتصاديو و ان الناا والمكانأنامة تعزيز الصية: الع قة اللوية اللائمة بين  .3

 جميع اللةايا الرئيسية الت  تا ر ف  األفراد واألسر ف  أ ار مجتمعاتهم الميتية.بعين االهتمام خذ الع قال المتبادلة  خامل يةمن أن ت

الجتماعية ف  العدالة اتكككنع اللرار والت ايا الت  تا ر ف  النتائم العمتية والعمل بمبدأ  تعزيز نهم مشكككارتة الناا عتت نيو متزايد ف  عمتية .4

 أو ال تفية الثلافية.....الخ. بغض النار عن الجن  أو السن أوالعرى توفير احتياجال السكان

 : اجتماعيااتباع نهم أدارة اليكومال الميتية ف  ت ايا االماتن وتصميمها  .5

وأهدافو وتعزيز الت ايا المتكامل والمشكككككارتة والتنمية المجتمعيةو وتعزيز الشكككككراتال والدعوة لتتبية االحتياجال  ف   كككككوء ختق ر ية -

 الميتيةو وأنشاء هياتل لتتعاون وتسهيل التغيير  من المكان )مرونة المكان(.

ة من برامم الصكككية العامةو مع تيسككككين التنسككككيق : هذا يتير نهم أتثر تماسكككككا لمجموعة واسككككع)االجتماعية والثلافية( تيديد هوية السككككان -

 وتعزيز البنية التيتية لتصية واللدرال. ستدامة استراتيجيال الصية العامةوا

 .والعالم  من أجل تيسين الصية مع اللااعال األخر  عتت المستو  الميت المجتمع  دعم التعاون  -

 [22]أعادة توجي  ال دمال الصيية. و الش صيةتاوير المهارال و داعمةذال أماتن اجتماعية ختق بي ال  .2

وعلى سممممات المركز الحضمممري التي تعد أحد العناصمممر  البعد االجتماعي كأحد أبعاد التنمية المسمممتدامةعلى  أكدتة قد و بذلك تكون هذ  الدراسممم

التأكيد على مبدأ العدالة وتكافؤ الفرل الل مل خالمسممتدامة مفتاح لصممناعة األماكل الصممحية  فكل هذا يعتبر، المهيكلة للمكان الصممحي المسممتدام

 .طمع المحي وتعزيز المشاركة والرفاهية والدعم االجتماعي فتخلق مكان صحي مستدام اجتماعيا يتسم بالمرونة والشمولية والتماسك والتكامل
 

   : Development ChecklistHealthyبعنوان ) ، Humboldt Partnership for Active Living  ،2008)دراسة ثانيا: 

 لتيليق أماتن تيية حةرية مستدامة ف   وء التارى ألت مجموعة من المبادا : التنمية الصحيةتناولة هذا الدراسة مفهوم        

تت هذا يساعد عتصكميم مجتمع ومكان تكي  مستدام متماس  ومترابا اجتماعيا يعزز التنمية اليةرية المتةامة والس مة واألمان المجتمع و تل 

افة السككككانية ذال الكثلمنفعة والجمامو تما أن التنمية تشكككجيع النشكككا  البدن  واللابتية عتت المشككك  وتيليق التفاعل مع المجتمع ا كككافة الت الراحة وا

ق من ال يارال السكككنيةو وت تالعالية تيلق أهداف التنمية االقتصككادية الميتية و وتشككجع االنشككاة ذال االسككت دام الميت  و وتوفر مجموعة متنوعة 

و وحماية نوعية ةأحياء تديلة لتمشاةو واليد من االختناقال المروريةو واليد من تكاليف البناء المتعتلة بالمواد ال زمةو وتوسيع خدمال البنية التيتي

 الهواء وجودت و الميااو والفةاء المفتوي.

من خ م التارى وسكككائل النلل النشكككا والفعام  وماتن العامة و ومنا ق المشكككاةو معو واألهذا الدراسكككة ترتز عتت نارة المجتو ف   كككوء ذل  فإن 

 مجموعة من المفردال منها :ل

: النلل الصكككي  المسكككتدام هو الدعوة واآلمان والسكككهولة الت  تتوفر أينما يريد االنسكككان الذهال ألت المكانو مع دعم خدمال لنلل اآلمن والمسكككتداما -

شككككككل ييلق الصكككككية واإلنصكككككاف االجتماع  واألمان والرخاء والعيش الييوي. ل تق بي ال متواتكككككتة اجتماعيا نايفة خالية من البنية التيتية ب

 انبعا ال مازال الوقود االحفوريو مع مسكككككارال منسكككككجمة مع المناظر الابيعية ومعززة باالفتال والميزال البصكككككرية المثيرة ل هتمام فتتيوم

 ماعية تديلة لتسكان وجيدة لتعمل.المسارال الت اماتن اجت

: الشعور باألمان والتواتل مع أفراد المجتمع هو من متاتبال تنع األماتن الصيية المستدامة الت  تيلق الرفاهية الس مة والتماس  االجتماع  -

 لتبشرو ويعّد التماس  االجتماع  والنشا  البدن  عنصرين مهمين ف  ما يفهم  الناا بــ"جودة اليياة" الجيدة. 

بيعية ه  مهمة لتسكان ف   وء رمبة الناا ف  اليفاظ عتت المناظر الابيعيةو الت  تجعل تكية اإلنسان وتية البي ة متراباة: جودة البي ة الا -

 .االنسان ف  وئام مع بي ت و الذي يعّد أمرا مهماً جداً لتمجتمع وازدهارا حةاريا

يمل اللدرة عتت ت ياء يوفرفالتصككميم الجيد لألح ور أسككاسكك  لألسككر والمجتمعال الصككيية: السكككن الصككي  هو أم(الي )السكككان وتصككميم المكانا -

وتوفير البنية التيتية الت  تسكهم بشككل تبير ف  اسكتدامة المجتمع الصكي . أن الكيفية الت  يتم بها تصكميم الي  أو تاويرا سكوف  تكاليف اإلسككان

مار المجتمع  يسبا ف  رفع االستثوهذا التنايم  وذل  ف  تيليق التماس  االجتماع  تا ر بشكل مباخر ف  تيفية تفاعل الناا داخت و ومد  درجة

 واالقتصادي عتت المد  الاويل .

 فهذا الدراسة أتدل عتت مجموعة من اآلليال لصناعة المكان الصي  المستدام منها :

ماتن ذال أبي ة اي  وتيليق سكككهولة الوتكككومو مريية وآمنة من أجل تعزيز النلل النشكككات دامال والوسكككائا نابةكككة باليياة بي ال متعددة االسككك -1

ل لتشككككجيع المشكككككاة وراتب  الترابا واالتصككككام ما بين األحياء والمجتمعا -2وتبادم االراء.والتفاعل تفاعتية اجتماعية تشككككجع الناا عتت االندماج 

اجتماعيا المكان نااماً مترابااً الوتككككككوم اآلمن لتمسككككككت دمين مما يجعل االحسككككككاا بكالمكان واالحتواء الفةككككككائ  مع تعزيز وتيليق  الكدراجكال

اإلدارة الفعالة ف  عمتية الت ايا  -4.يعزز مبدأ اليفاظ والت هيلأعكادة تاوير األحيكاء اللكائمة وتنميتها بشكككككككل بشكككككككل هرم  متدرج  -3.ووظيفيكا

 تمع عن  ريقحيث يمكن الوتككوم ألت جميع أفراد المج الي  وقاعال المدينةأماتن تجمع المجتمع مثل المراتز المجتمعية وتنائ   -5والتصككميم .

توفير األماتن العامة ذال النوعية الجيدة مع اإل كككاءة المميزة والت  بدورها  -2.وبشككككل ييلق العدالة والمسكككاواة والرفاهية االجتماعية النلل النشكككا

ن الصككية العلتية والجسككدية اليفاظ عتت الااقة وتنفيذ  ت دام تلنيالاسكك -7لتسكككان . واالجتماعية تعزز الروابا االجتماعيةو وتردع الجريمةو وتيسككّ

 [27].الت  تعزز الترابا االجتماع  ف  المكانوبشكل ينسجم مع الكثافال السكانية العالية  معايير المبان  ال ةراء

تحقيق تعدد االسممتخدامات والسممالمة واألمان وفي ضمموء التأكيد على المسممتدام و بذلك تكون هذ  التتربة قد أكدت على صممناعة المكان الصممحي 

 ةآمنمتضمممممامة متراباة واالرتقاء االجتماعي للمكان مع ضمممممرور: احياء المراكز الحضمممممرية للمدن وجعلها حيوية والتماسمممممك الرفاهية والعدالة 

وكل هذا يؤدي الى صممناعة أماكل جذابة ونابضممة بالحيا: وصممحية ومسممتدامة تحقق فرصمماً اسممت ماريةً اقتصمماديةً واجتماعيةً وتخلق  ومسممتدامة،

فاظ حندما  والتكامل مع عناصر الابيعة والبيةة المحياة والمتتمع التي تعود بالمنفعة والتمال واالعتماد على مبادئ التصميم الحضري مع الاأ

 والتأهيل والتاوير والتتديد .
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   Review on Healthy Urban Planningن )، بعنوا PUBLIC HEALTH ADVISORY COMMITTEE ، 2008) دراسةثال ا: 

 كمن المدن ف   وء تشجيع التنمية الصيية المستدامةو فتيدد المبادا االساسية الت  المسكتدام أتدل هذا الدراسكة عتت تكناعة المكان الصكي      

دماج مع نتسهم ف  ذل : تشمل تيسين نوعية اليياةو واإلنصاف داخل وبين األجيام والعدالة االجتماعية. وحماية وتعزيز تية اإلنسانو وتشجيع اال

و ودعم التوعية الصككككيية)البي ية والمجتمعية(و واالهتمام بالمرتز اليةككككري لتمدينة واحيائ  وفلا إلسككككتراتجيال التنمية الصككككيية والمجتمع الابيعة

لعامة الفةكككاءال ا المسكككتدامةو والت تيد عتت المشكككارتة وأحياء الليم المجتمعيةو مع تعزيز التماسككك  االجتماع  ف  المكانو أ كككافة الت اليفاظ عتت

آمنة(الت  تعزز بدورها التماسكك  االجتماع  وتيسككن من  –المفتوحة وال ةككراء والت تيد عتت اسككتدامتها بوتككفها)فةككاءال ترفيهية جمالية دفاعية 

 لمهمة منها :. وان هذا الدراسة تارقة الت بعض المفردال اواالجتماع  تورة المدينة البي ية والبصرية وتدعم التنوع الثلاف  والفكري

 نما اليياة الصي  الذي يتيلق من خ م بي ال جاذبة وآمنة ومريية ووا ية و تشجع عتت المش  ورتول الدراجال وتيلق سهولة الوتوم . -

اج واالندم التماسكككك  االجتماع  من خ م ختق بي ال آمنة تتسككككم بالنفاذية والجاذبيةو ذال اماتن مجتمعية متعددة االسككككت دامالو تعزز المشككككارتة -

 المجتمع  .

ة لكافة الدخوم المناسب توفير المسكاتن الميسكرةو أ كافة ألت جودة السككن الت  تتيلق من خ م التصكميم والتوجي  المثال  والكفوء لألماتن واالبنية -

 ( .وجعت  ملصودا من قبل اآلخرين )تنمية المكان اجتماعيا

 .المستدامة الت  تجعل المكان منسجم مع افراد مجتمع البنية التيتية خدمال مع توفير  التنوع ف  فرص العمل -

 .ابا واالتصام بين االماتن والارىامكانية الوتوم الت  تتيلق من خ م تشجيع وسائل النلل المستدامة تييا مع تعزيز التر -

جتماعية اة والسككيارة البصككرية و فتيلق بذل  فةككاءال دفاعية الت  تتيلق من خ م بي ة ذال اماتن تككديلة لتمشككاةو تعزز الرقابالسكك مة واالمن  -

 تدعم االقتيمية والييزية .

 الت  تتيلق من خ م تيليق العدالة االجتماعية واالقتصادية )مثل تعدد فرص العمل والوتوم اليها بسهولة( لعدالةا -

و (و ازالة المهن الت  ال تنسكجم مع السياى اليةريتوازن البي   لتمكانالجودة البي ية )التكناعة مكان اجتماع  يلصكد باسكتمرار من خ م تيليق  -

 [28]. ءو الوئام واالنسجام مع الابيعةتشجيع اخكام النلل االقل تتويثاو دعم التنمية الموفرة لتااقة ف  المبان  واالماتن واالحيا

التأكيد على البعد االجتماعي في ضمموء تشممتيع مل خالل المسممتدامة نسممتنتج مل هذ  الدراسممة أنها أكدت على صممناعة المكان في المدن الصممحية 

 التنمية المتتمعية والبشممرية واالحسممان باالنتماء إلى المكان، وتحقيق العدالة والتواصممل االجتماعي، كما وأكدت على ضممرور: اتصمماف المركز

تواصمملية واالتصممال والترابط واالحتواء الفضممائي والوضمموحية منها: تعزيز النسممد البصممرية مل خالل القيم التمالية والالحضممري بسمممات معينة 

 مكان.والنفاذية ضمل الوالمرونة 
 

  TOWARD THE HEALTHY CITY، بعنوان )Corburn Jason،  2009) دراســــــــــةرابعا: 

بيسكا المنامة العالمية لتصكية منها تناعة المسكتدامة  رحة هذا الدراسكة مجموعة من السكمال ال اتكة بصكناعة المكان  كمن المدن الصكيية 

الما  و  عأماتن ذال بي ال نايفة ومستدامة عتت المد  الاويل وآمنة وتتسم بالجودة العالية )بما ف  ذل  جودة السكن( ا افة ألت تشجيع الترابا م

و وبشكل متوافق ومنسجم مع المييا اليةري . أي تهي ة ومع الموروث الثلاف  و اليفاظ عتت الليم التاري ية واال رية ف  المكان الصكي  وأحيائها

تةو بي كال داعمكة لتمجتمع ومتبيكة إلحتيكاجكال أفرادا تكافكة منهكا )الغكذاء والمكاء والم و  والدخلو والسكككككك مةو والعمل( وبدرجة عالية من المشككككككار

باالماتنو فيتمكن الشعا من الوتوم ألت مجموعة واسعة  والسكيارة عتت اللرارال الت  تا ر ف  حياة السككانو وتيتهم و ورفاهيتهم واستمتاعهم

عيتها فمن ال برال والمواردو مع تعزيز االتصكككام والتفاعل والتواتكككل مع اآلخرين . أ كككافة ألت الت تيد عتت سكككمة الييويةو والتنوعو واالبتكار وت

 يليق أقصت قدر من اليالة الصيية لتمجتمع ولتموا نين.  من المكان . وجميع هذا السمال ه  األهداف الرئيسة الت  يسعت أليها الناا لت

مفردال ف   وء ت تيدها عتت المستدامة و رحة الدراسكة ايةكا مجموعة من مبادا منامة الصكية العالمية لتاوير مشروع االماتن الصيية تما 

يافظ عتت المشككككككارتة المجتمعية وعتت الهوية االجتماعية تهي ة مدينة ذال أماتن تككككككيية عادلةو مادية واجتماعية تدعم وتمنها :  البعكد االجتماع 

تيليق ودعم رأا المام االجتماع  ووالثلافية واالقتصاديةو وهذا يشمل قةايا البي ة واالستدامةو فة ً عن الشبكال االجتماعيةو والنللو واإلسكانو 

ل البعد االجتماعي ضمل المكان وجعل المركز مرن وآمل ونابل إن هذ  الدراسة أكدت على ضرور: تفعيو [29] األمان المجتمع   كمن المكان.

بالحيا: ومترابط بصمممريا يعزز التماسمممك والتفاعل مع مختلف افراد المتتمع فيهيء بذلك مكان اجتماعي صمممحي مسمممتدام يحقق التميز الحضممماري 

 .المكان اجتماعيا، الذي بدور  ينعكس ايتابيا نحو تنمية ويدعم التكامل والتنو  ال قافي واالجتماعي
 

 Healthy Urban Planning  /  World Health Organizationبعنوان ) ،Kobe, Japan  ،2001دراسة )خامسا: 

الت  تعان  منها المدن والسكيما الصية فيجا ان تكون هنال  معالجة لتع قة  بالتصمميم والتخايط الحضمريهنال  العديد من المشكاتل المرتباة      

بين الت ايا اليةككككري والصككككية والت  تتاتا االعتراف أو و ككككع أ ار ناري وا ككككر وخككككامل يربا بين هذين المفهومين ورباهم بالميددال 

من أتيال المصتية مع  ومشاركة متموعة واسعةسياسال العامةو االجتماعية لتصكية. وينبغ  لهذا اإل ار أيةكا ان يكون ل  دورا ف  تيامة ال

 االمصككالر المتنوعة ف  عمتية تككنع السككياسككال الت اياية والتصككميمية . حيث تان هناك اتفاى عتت اتباع نهم خككامل لت ايا المدن الصككيية . وهذ

صي  . فيجا ان يدمم بين الت ايا اليةري الحترام والتلدير...وحاجال االمان واالعنصر رئيس  لتتبية االحتياجال البشرية األساسية مثل الم وى

 ه :المستدامة وبين التنمية اليةرية الصيية . و تشير الدراسة الت ان التبنال االساسية لتتنمية اليةرية الصيية 

ل الفعالة ذال لخبكال الن الت  تجذل المجتمع نيو المكانو و التيسير)االسعار المعلولة(المجتمع  االمانالس مة وتصميم الم و  الذي يتب  متاتبال 

ن جهة م من جهة وجعل المكان متماسكك  اجتماعيالتعزيز االنسكجام والتوافق مع الابيعة  والمفتوي و خكبكة الفةكاء او المكان االخةككرالنفاذية العالية

و م حةريا(متةا)رتز اليةكري لتمدينة نابض باليياة عال  الكثافة جعل المف  تيسكين تكورة المدينة بصكريا وبي ياو أ كافة الت اسكهامها  اخر و

نوع ال والمرافق الترفيهية والريا ية الت  تيلق التو ال دمتجعل المكان ملصود باستمراراست دامال االرض الم تتاة الت   المستدامةو خبكة النلل

مل خالل التخايط والتنمية المسممتدامة كدت على صممناعة االماكل الصممحية إن هذ  الدراسممة أو [31] .والتماسكك  والتفاعل االجتماع   ككمن المكان

ابيعة، لالصمحية لمماكل واالعتماد على بعل المبادئ منها النقل الفعال والمستدام، وتشتيع االستخدام المختلط للمكان، االنستام والتوافق مع ا

قابة ويقلل مل وقو  التريمة ومل تأثيرات البيةة المناخية مع التأكيد على مع تعزيز التشممممكيل الحضممممري المتضممممام الذي بدور  يعزز االمان والر

 .مستدامة اجتماعياو الخدمات والمرافق الترفيهية فهذ  المبادئ تسهم في صناعة بيةة صحية وآمنة
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    Built EnvironmentBetween Health And Place Understanding Theعنوان )، ب2013، (Marie Williams Lisa)دراسة سادسا: 

ه  يةو ومن خ م االهتمام بالبي ة العمرانية الت  تشككمل جميع الهياتل المادية ومير المادالمسككتدام أخككارل الدراسككة ألت تككناعة المكان الصككي     

 : ماتن يتم العيش والعمل والتعا والتعتم فيها ويمكن تعريفها من خ م العناتر التاليةالبي ة الت  تهيئ وتصنع أ

نا االبنية التيتية لتنللو واسككككت دامال األرا كككك  وملايي  المبان و وأنما  التنميةو وخصككككائغ التصككككميم اليةككككري و وتمثل البي ة العمرانية الجو

 الم ااة والمنامة من المييا بما ف  ذل  المبان  والتلا عال )العلد اليةرية( و الارى واليدائق. 

 فة لصناعة أماتن تيية والت  تا ر عتت البي ة العمرانية وه  :وأتدل الدراسة عتت االبعاد الم تت

 الصية النفسية واالجتماعية وتشمل :

البي ال وال صكائغ الفيزيائية المجتمعية لتبي ة المبنيةو مثل المسكارال واليدائق والمرافق الترفيهيةو مع االمن واالستلرار السكن  وفرص العمل  -

فسكككية واالجتماعية عن  ريق التماسككك  االجتماع . هذا الميزال يمكن أن تعزز أو تنتلغ من مسكككتويال التفاعل الترفيهية الت  تدعم الصكككية الن

 االجتماع و والت  تا ر عتت الرفاهية والصية العلتية والنفسية واالجتماعية .

جميع أنياء حياتهم اليومية والعامة. عندما تكون ال دمال ال اتكككة مثل السككككن و النللو والتعتيمو والصكككيةو وخدمال الدعم االجتماع  لتناا ف   -

هكذا ال كدمكال متوفرة ومتكاحكةو وب سككككككعار معلولةو فتعزز بذل  الصككككككية الجيدة من خ م ربا الناا مع الفرص والموارد ال زمة لتمشككككككارتة 

 االجتماعية واالقتصاديةو فة  عن  مان اليصوم عتت تافة ال دمال الصيية.

لثلافية لتي و بما ف  ذل  خككبكال دعم المجتمع الميت و والت  تكون بمثابة اللنوال الت  تسككبا ف  تككناعة المكان الصككي  الميزال االجتماعية وا -

  من األحياء .

نمية التيمكن تشكككيل الشككهرة )الهوية الميتية( عتت أسككاا الصككفال المادية أو الهي ة العامة لتي . ان خككهرة المكان او الي )هويت ( لها آ ار عتت  -

 االقتصادية لتمكان و عتت جذل االستثمارال ميتيا واقتيميا.االجتماعية و

 الصية الفيزيائية ) المادية ( :

لاء تان االهتمام ب صككائغ الهي ة العمرانية لتمكان والميافاة عتيها يسككبا ف  تيليق مبدأ االحتواء الفةككائ  واالحسككاا بالمكان وتنميت  واالر -

 وعمرانيا و لافيا فيصبر المكان ذا هوية اجتماعية  لافية مميزة تيلق االبداع واالتالة في .ب  اجتماعيا واقتصاديا 

  من المكان.والجمالية واالجتماعية تعزيز االماتن بغااء نبات  )تشجير االماتن( حيوي وجذال يسهم ف  ا فاء الصية البي ية  -

م االهتمام ب  اث الشارع واال اءة المميزة والربا الجيد بين الوجهال ف  البي ة ومنع حدوث الجريمة من خ المجتمع  تيليق الس مة واالمن  -

ضمل المدينة مل خالل فهم البيةة العمرانية وخصائصها المستدام و بذلك اكدت هذ  الدراسمة على صمناعة المكان الصمحي و [31] .رانيةالعم

البنية التحتية وانظمة الار  والمواصالت وتهيةة الخدمات الترفيهية )االماكل واالهتمام بعناصرها المادية وغير المادية والتي منها خدمات 

مع توفير فرل العمل المتنوعة للسممكان والتي بدورها تحقق التماسممك  االجتماعيالعامة الخضممراء والمفتوحة   وتهيةة االمل واالسممتقرار 

والتفاعل االجتماعي اضممافة الى تهيةة كافة الخدمات التعليمية والتتارية والمؤسممسممية وخدمات الدعم االجتماعي القريبة مل بعضممها البعل 

ية على تعزيز هو اهية والمشاركة االجتماعية في المكان واكدتالتي بدورها تعزز الصحة والرفالمختلط لمنشاة واستمراريتها   )االستخدام 

 وتنميته اجتماعيا.التي تقوم بتذب االست مارات المحلية واالقليمية للمكان المكان االجتماعية وال قافية 
 

 مستخلص الدراسات
ت  ص و وتم اس  مسكتداممكان لصكناعة مكان تكي كمن ال عتت  كرورة تفعيل البعد االجتماع ت تيدها تبين السكابلة اسكتعراض الدراسكال  بعد   

و وايةككا تم اسككت  ص ماخككرال تيليق تشككجيع التكامل االجتماع و تعزيز االزدهار اليةككاريمن اهم مفردال البعد االجتماع  والت  خككمتة ت ً 
 هذا المفردال.

ة ف  تككناع بسككمال معينة تا ر المدن الصككيية(  ككمنتككر هيكتة المكان اعن )باعتبارا احدالمرتز ألت  ككرورة اتصككاف ايةككاً الدراسككال  تارقة
با راليفاظ والتجديدو الصككراحة والشككفافيةو  و المرونةوالمرتزية) و وقد تم اسككت  ص هذا السككمال والت  خككمتة ت ً منالمكان الصككي  المسككتدام

نمية االقتصادية التو ف  التشككيل البصكري التراباو االنسكجامو التكثيف السككان  واالسككان و التنوع الجمال و التةكام اليةكريالما ك  باليا كرو 
د االجتماع  وسككككمال المرتز المفردال ال اتككككة بكل من البع( 2و  ويو ككككر الجدوم )....الخ(و االنسككككجام مع الميياواالجتماعية  ككككمن المرتز

 .اليةري لتمدن الصييةو الت  تمثل مفردال اال ار الناري لتيليق البعد االجتماع  ف  تناعة المكان ف  المرتز اليةري
وفقا لمفردات البعد االجتماعي وسمات  ضمل المدنبصناعة األماكل الصحية المستدامة  الخالاالطار النظري مفردات   استخالل 2جدول)

 ضريالمركز الح
 ضمل المدن  المستدام لصناعة المكان الصحي مفردات البعد االجتماعي اوضحت الدراسات والتتارب  

 الرمـــــــز المؤشرات لمفرداتا 

عد الب
 االجتماعي

(A  

ار ــاالزده
 اليةاري

(A1) 

 A1-1  التوعية المجتمعية : البرامم والسياسال 

 A1-2  االرتلاء االجتماع  لتمكان بإدخام ف ال جديدة

 A1-3  دعم العدالة االجتماعية 

 A1-4  عنويةالمكان الماالجتماعية الت  تعك  قيم  -تعزيز الفعاليال الثلافية

 A1-5  ...الخ( ةرفيهيتالو ةثلافيالوةسكنيالتجاريوال)التنوع ف  الفرص والفعاليال

 A1-6  الرفاهية االجتماعية

 A1-7  استدامة رأا المام االجتماع  

ل ــــالتكام
 االجتماع 

(A2) 

 A2-1  تعزيز التشارتية والشمولية 

 A2-2 تشجيع التماس  االجتماع  

 A2-3 تعزيز المشارتة المجتمعية 

 A2-4  تعزيز االحساا واالنتماء لتمكان 

 A2-5  احياء الذاترة الجمعية 

 A2-6  تيسين نوعية اليياة 
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 A2-7  اليفاظ عتت الهوية االجتماعية والثلافية لتمكان

 A2-8  خبكال االمان المجتمع 

 A2-9  تعزيز األماتن الثالثة )األماتن االجتماعية( 

  لة المكان الصحي ضمل المدنكسمات عناصر هي

 الرمـــــــز المؤشرات 

 المــــركز
 الحضري

(B  

 تعزيز مبدأ المرتزية ف  تناعة المكان
B1)) 

 

 B1-1 المرتزية ف  التشكيل اليةري 

 B1-2 المرتزية ف  االست دام 

 B1-3 المرتزية النصبية والرمزية 

 B2 تعزيز مبدأ اليفاظ والت هيل )ربا الما   باليا ر(

 B3 مرتز حةري آمن ونابض باليياة

 B4 الت تيد عتت المرونة والتجديد  من المكان 

 B5 تنمية المرتز اقتصاديا واجتماعيا

 B6 تعزيز عناتر جذل مرتزية ف  المكان

 B7 تعزيز الشفافية والصراحة 

 B8 تعزيز مبدأ الترابا البصري ف  التشكيل 

 B9 تعزيز الكثافال السكانية واالسكانية  

 ابراز التنوع الجمال  ف  المكان
(B10) 

 B10-1 خكت  

 B10-2 حجم 

 B10-3 سياق 

 B10-4 لونـ 
 

 الدراسة العملية : –المحور ال الث 
دات البعد مل خالل مفرالمستدام يتحقق المكان الصحي ) تبار فر ية البيث المتمثتة بـكككككك مشكاريع عالمية بشكل قصدي بهدف اختم اختيار    ة    

عد الت  تالمسككتدام تةكم المشككاريع المنت بة عدد من االماتن اليةكرية المصككممة عتت وفق التوج  الصكي   (والمركز الحضممريوسممات  االجتماعي

 تيية مستدامة تيلق الصية البي ية واالقتصادية واالجتماعية والجمالية وبما ينسجم مع التوجهال اليةرية المعاترة . أماتن

( 1المنهم الوتككف  التيتيت  لكل من المدن والمشككاريع المنت بة وحسككا ما تم اسككت  تكك  من مفردال اال ار الناري )جدوم رقم  البيثاسككت دم 

اريو االزدهار اليةككبمفردات  ) االجتماع و وقياا البعد عمتية التيتيل وتككف عام لتمشككاريع و اذ تةككمنةتم اسككت دامها ف  اسككتمارة اللياا الت 

بهاو و بيعة ت  ير  اليةكككرية الت  اتصكككفمن خ م السكككمال المسكككتدام ف  تكككناعة المكان الصكككي   المرتز اليةكككريودور  (والتكامل االجتماع 

  .المنت بة المشاريع من تل من  المرتز اليةري وقياا مد  فاعتيت ف  سمال المستدام لصناعة المكان الصي   االجتماع د مفردال البع

بهدف اسكككت  ص نسكككا التيلق لكل متغير  كككمن المدن والمشكككاريع المنت بةو فالية اللياا اعتمدل عتت و كككع أوزان ترجييية لجميع الماخكككرال 

 الفاعتة وتما يت  : 

( دور ملبوم ف  تناعة 2و )( دور  عيف ف  تناعة المكان1)و ( لي  لها دور0)فيرمز لها ب وزان تت رجر بين ] االجتماع ردال البعـككـككـككـككد مف -

 [ جيد جدا )فعام( ف  تناعة المكان ( دور4و )( دور جيد ف  تناعة المكان3المكان )

آمن ونابض باليياة ومتنوع :  مستدام هذا السكمال ف  تكناعة مكان تكي  تةكمنة و كع قيم ترجييية تشكير الت دوراليةكري  المرتزسكمال  -

( دور ملبوم ف  تككناعة المكان 2( دور  كعيف ف  تككناعة المكان )1و )( لي  لها دور ف  تككناعة المكان0)تتراوي بين ]جماليا ومترابا بصكريا 

 [ .نجيد جداً )فعام( ف  تناعة المكا( دور 4) و( دور جيد ف  تناعة المكان3)

ضمممل المدينة ، طبيعة تأثير مفردات البعد  المركزباختالف سمممات المسممتدام في صممناعة المكان الصممحي  االجتماعيطبيعة تأثير مفردات البعد  -

صناعة ل االجتماع تةمنة و ع قيم ترجييية تشير ألت أ ر البعد ضمل المدينة،  المركزفي سمات المسمتدام لصمناعة المكان الصمحي  االجتماعي

( ذو ت  ير 2( ذو ت  ير  كككعيف و)1( لي  لها ت  يرو )0ل   كككمن المدينة  الت  تتراوي بين ]) المرتز المهيكتةف  سكككمال المسكككتدام المكان الصكككي  

بالرمز  رتزالمو ولسككككككمال (A2) االجتماع ( ذو تك  ير جيكد جكداً[و ولغرض معكالجة البيانال تم ترميز متغيرال البعد 4و)( ذو تك  ير جيكد3ملبومو)

(B1  و ومن  م حسال نسا التيلق لصناعة مكان تي) مستدام(   وملارنة النتائم  من البرنامم الرياExcel. ) 

 وصف المشاريع المنتخبة  –أوال 

 تتضمل هذ  الفقر: وصفا عاما للمشاريع ال الثة المنتخبة وهي كما يأتي :

 O'Hareلمدينة السممياحية جولد كوسممت في اسممتراليا الى مدينة ذات أماكل صممحية االول: صممناعة المكان الصممحي في ضمموء تحويل االمشممرو  

Daniel & Bajracharya Bhishna and Khanjanasthiti Isara 2102 : 

و و المييا الهادي ف  أستراليا بشرى توينزالند جولد توسكة ه  واحدة من األماتن السكياحية األتثر خكهرة ف  أسكتراليا.  حيث تلع جنول خكرى    

الت  ة االجتماعيو وأن السكككياحة ه  الصكككناعة الرئيسكككية ف  المدينةو نمة هذا المدينة باالعتماد عتت تكككناعة االماتن الترفيهية بريزبين جنول مدينة

من المدن لعك  عتت ا)العدالة االجتماعية( سياحية )ترفيهية( تعمل عتت وفق مبدأ تكافا الفرص مستدامة و فه  تعّد مدينة تيية ت تق المتعة لتسكان

است دام ومتةامة ومتراباة بصريا وأن هذا المدينة تتمتع بمنات معتدمو ومتوازن بي يا وذال تثافال سكانية عالية  . التلتيدية اللائمة عتت االسته ك

 وسائل النلل العام و أساليا اليياة النشاة والفعالة . 

 :المستدامصناعة المكان الصي  أن هذا المدينة اعتمدل عتت مجموعة من السياسال والبرامم ل

سكياسكة الت ايا الشكامل والمتكامل  كمن مدينة جولد توسة: هذا السياسة ساعدل عتت تناعة أماتن تيية اجتماعية مستدامة جاذبة ومميزة  -1

ة بشككبكال من النلل المسككتدام تيلق االبتكار واالبداع والييوية والرخاء وبشكككل متكامل مع نما المنا ق اليةككرية المتةككامة والمسككتدامة المدعوم

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86%D8%B2%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86%D8%B2%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B2%D8%A8%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B2%D8%A8%D9%8A%D9%86
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ن م المترابا واللريا من المنا ق السككككنية ومواقع العمل والنللو فتصكككبر مراتز آمنة ونابةكككة باليياة مجهزة بوسكككائل لتمعرفة والتوعية والصكككية

 سككهل الت جميع الوظائفحيث تعزيز سككمة التةككام اليةككري ف  التشكككيل وتعدد االسككت دام وتنوع  والكفاءة ف  اسككت دام االرا كك  والوتككوم ال

 وال دمال فتكون المدينة عبارة عن أماتن تيية متراباة بصريا ومستدامة وتديلة لتبي ة

 : وبعد ذل  تم تيديث هذا السياسة بادخام التكنولوجيا واالبتكار ف  تناعة المكان الصي   من هذا المدينة ونوقش ذل  تية األفكار اآلتية

  تكدعم اإلبكداع واالبتكار والبيث والتاويرو وهذا البي ال تيافظ عتت الهوية االجتماعية والثلافية  جكذابكة لجميع االفراداجتمكاعيكة ختق بي كال عمكل

 . من المدينة وبالتال  تعزز البعد االجتماع 

   ية مال البنية التيتية الصككككيتعزيز االزدهار اليةككككاري وتيليق التكامل االجتماع  مع االهتمام بدعم خدف   ككككوء الت تيد عتت البعد االجتماع

والمسكككتدامة. فتعمل بوتكككفها دولة ذتية ترتز عتت المياور الصكككييةو ومرافق البيوث الصكككيية بم حاة الصكككية والتكنولوجيا وهما العناتكككر 

 . الت  تيلق التميز واالتالة واالرتلاء اليةاري لتمدينة عموما ولتمكان خصوتا االساسية أو الكبيرة ف  هذا المدينة

سكككياسككككة تيليق التماسككك  االجتماع   ككككمن المكان ف   كككوء تعزيز النلل الصككككي  المسكككتدام النشككككا والفّعام تسكككياسككككة النلل المائ  ورتول  -2

 الدراجال....الخ فيسهم ف  تنمية األماتن تنمية تيية اجتماعية مستدامة.

متنوعة لتعمل الت  تنعك  ايجابيا نيو زيادة تفاعل المجتمع مع سكككياسكككة تعزيز التنسكككيق والتكامل واالنسكككجام  كككمن المكان وذل  بتوفير فرص  -3

جتماع  الالمكان وقصدا باستمرار واحيائ  وتفعيت  فيعزز بذل  الصية االجتماعية وييلق المتعة والراحة لتسكان ف   وء زيادة التماس  والتفاعل ا

 [32]بين افراد المجتمع. 
   ]الباح تان[p1-1رمز المشرو  ) –وصف المشرو   3التدول 

 Gold Coast)الصيية المستدامة ) –اسم المشروع : مدينة جولد توسة االسترالية السياحية 

 بريزبين و و جنول مدينة المييا الهادي ف  أستراليا بشرى توينزالند موقع المشروع : جنول خرقنتتن

 ليا من حيث عدد السكان .(و وه   ان  أتبر مدن الوالية بعد بريزبينو وسادا أتبر مدن أسترا2115نسمة )عام  554228عدد سكانها : عدد سكانها 

ريفها أسكككتراليا تعيش أمسكككيال خمنات المدينة: هذا المدينة تنعم بمنات اسكككتوائ  معتدم وجميلو وهذا ما يفةكككت  العرل الذين يزورونها ف  فصكككل الصكككيف ف  ب دنا حيث تكون 

 .وختائهاو أذ تكون درجال اليرارة ف  معدم أوائل العشرينال الم وية

جاذبة  اجتماعية تنافسيةالمشكروع:  هو تناعة أماتن سياحية تيية مستدامة تيلق التفاعل والتماس  االجتماع  بين جميع األفراد )السكان والسّواي( وتعمل ت ماتن الهدف من 

 العالم .تسهم ف  رفع اقتصاد المدينة مع اليفاظ عتت التمايز الابيع  والثلاف  واالجتماع  فيها لتصبر من المدن الرائدة ف  

 السياسة المست دمة:  تمزج ما بين ملومال المدينة العصرية والمدينة الساحتية ذال الابيعة الساحرة ف  الوقة نفس  .

 لتيياة .  االستراتيجية المست دمة: تيويل المدينة السياحية ألت مدينة تيية مستدامة قائمة عتت المعرفة والصية والثلافة والفن والجودة العالية

 الجتماع  ف  المدينة .النما الااهر: اليفاظ عتت العناتر الابيعية  من البي ة مع أدخام التكنولوجيا؛ إلظهار التفرد واإلبداع والتميز اليةاري والثلاف  وا

   / ]الباح تان[p1-1رمز المشرو  ) –تحليل المشرو   4التدول 

البعد 

 االجتماعي

االزدهار 

 الحضاري

االزدهار اليةكاري ف   وء التوعية المجتمعية والبرامم واالبنية التعتيمية وتعزيز الفعاليال الثلافية الت  تعك  قيم المكان عززل المدينة 

 أ(1المعنوية وأدخام ف ال جديدة تيلق االرتلاء االجتماع  لتمكان. خكل )

التكامل 

 االجتماعي

يسين نوعية اليياة وجودتهاو وتعزيز المشارتة المجتمعية واليفاظ عتت الهوية خجعة التكامل االجتماع  ف   وء التماس  االجتماع  و ت

 ج و ي( 1االجتماعية والثلافية لتمكان مما تادي الت تشكيل الذاترة الجمعية. خكل )

المركز 

 الحضري

وتعزيز مبدأ المرتزية حوم الفةاء المفتوي المنسجم مع ن حظ ان  لي  لها مرتز وا كر أذ توجد مراتز عدة تعتمد عتت التكنولوجيا المتاورة ف  التشكيل و 

ذبة وتعزز التنمية االابيعة وتشكجيع الكثافال العالية بتشككيل مترابا بصكريا وتتتيا لصكناعة مراتز تيية متعددة االستعماالل و مفعمة بالييوية والعناتر الج

 ل(1االقتصادية واالجتماعية والتمايز الثلاف  والابيع  . )

 بالنسبة ألثر البعد االجتماعي لصناعة المكان الصحي المستدام في سمات المركز المهيكلة له

خككجعة هذا الجانا ف   ككوء المشككارتة المجتمعية والتماسكك  االجتماع  وتيليق االزدهار اليةككاري بإقامة م تتف الفعاليال االجتماعية  المركز الحضري اجتماعيا

 المكان الثلافية واالجتماعية واحياء ذاترت  الجمعية.والثلافية لتيفاظ عتت هوية 

نسممتنتج مل هذ  الدراسممة  انها تأكد على صممناعة المكان الصممحي المسممتدام في ضمموء تحويل المدينة مل مدينة سممياحية )مدينة االسممتهالل   إلى 

لفل وجود: الحيا:  ذات أماكل صممحية نابضممة بالحيا: مدينة صممحية مسممتدامة ذكية )قائمة على المعرفة والصممحة والتواصممل والتكامل وال قافة وا

ة لوصمديقة للبيةة ومسمتدامة ويمكل العيش فيها تشمتع على التنمية المتتمعية، وعلى التشمكيل المتضام وعلى المشاركة المتتمعية ، واماكل قاب

مسمممتدامة ترفيهية خضمممراء جاذبة متنوعة ثقافيا  للمشمممي تسمممتخدم وسمممائل النقل العام ) النقل النشمممط والفعال  ، فتنتج أماكل صمممحية اجتماعية

  0وبايولوجيا وفكريا تحافظ على الهوية االجتماعية وال قافية . الحظ الشكل )
 

 :  p1)-(2/ رمز المشرو   Corburn Jason 2009المشرو  ال اني: تخايط المكان الصحي في مدينة سان فرانسسكو الصحية 

و  و أوت ند بالواليال المتيدة األمريكيةتلع مدينة سككككان فرانسكككككيسكككككو حوم ختيم سكككككان فرانسككككيسككككككوو ف  خككككمام وسكككككا والية تاليفورنيا.        

اليكومية ومنامال المجتمع الميت و والباحثينو وميرهم مدينة " سككان فرانسككسكككو" الجديدة  أذ تناولة الوتاالل .سككان هوزي  ومدينة بيرتيت  مدينة

اتن مواألرا ك  اإلقتيمية و ف   كوء اسكت دام السكياسكالو و األ ر الرامية ألت تعزيز المسكاواة ف  مجام الصكية واالقتصاد واالجتماع وتيليق األ

المدن الصككيية. أ ككافة الت االهتمام بمرتز المدينة من خ م ا ككافة موقع معماري جمال  اذ الصككيية المسككتدامة بوتككفها ممارسككة جديدة لت ايا 

ومن  م تاور خككي ا فشككي ا ليعك  التنوع والمرونة والجاذبية  ككمن المرتز وه  سككمال لصككناعة مكان  .تعتبر قبة المبنت خام  أتبر قبة ف  العالم

نمية االسكككانية العالية المتةككامة والمتراباة ف  التشكككيل وتوفير مبدأ تعدد الوظائف )السكككنية حيث عمدل الت تعزيز الت  تككي  اجتماعيا وجماليا.

توحة والصيية فوالتجارية والترفيهية والتعتيمة (و وتشكجيع التنمية االقتصكاديةو واالجتماعية و وأعادة تاوير الميادين العامة و وتوفير الفةاءال الم

لميككادين العككامككة وتيليق العككدالككة االجتمككاعيككة وتعزيز التوعيككة المجتمعيككة من خ م المنامككال و و تعزيز االرتلككاء وتيليق التفككاعككل االجتمككاع  ف  ا

االجتماعية الت  تعك  الليم الكامنة لتمكانو واسككت دام الوسككائل اليديثة المنسككجمة مع السككياى مع تعزيز االبنية -االجتماع  لتشككجيع الفعاليال الثلافية

شكككيل )االبنية االيلونية( و وميرها من المفردال المعززة لتصككية والسكك مة واالمن والجمام و فعالجة الميددال االجتماعية والبي ية المميزة ف  الت

ة حوالصيية واالمنية بما ف  ذل  ختق فرص عمل جديدةو مع الترتيز ف  الكثافة ف   وء بناء وحدال سكنية ب سعار معلولة. وف  الوقة نفس   ر

االسكتدامة االجتماعية من نواح  عدةو وهذا سكاعد عتت تيسين االرا   اليةرية وجعتها أماتن تيية مستدامة ملصودة ف   وء احترام مبادا 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86%D8%B2%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86%D8%B2%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B2%D8%A8%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B2%D8%A8%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D9%84%D9%8A_(%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%A7)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D9%84%D9%8A_(%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%A7)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D9%87%D9%88%D8%B2%D9%8A%D9%87%D8%8C_%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D9%87%D9%88%D8%B2%D9%8A%D9%87%D8%8C_%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%A7
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ا مدينة ذال هالليم والرموز التلتيدية والثلافية واالجتماعية ف  المنالة مع تعزيز المياتاة لتسكككياى اليةككككري اللائم و وتيليق األتككككالة والتفرد )جعت

 [33]أماتن فريدة من نوعها ( أي جعتها أماتن متكامتة اجتماعيا. 

لمش  ا فلد عمدل هذا المدينة ألت تيليق احتياجال السكان تافة من فرص العمل والعيش والتعا والتعتم...وختق الروابا بين المجتمعال الت  تشجع

ة موجهة لتمشاة تيسن من مشاهد الشوارع وتيلق المتعة اليسية  من المكان و ووسائل النلل العام والعبور وتيسين نوعية وجودة اليياة . ل تق بي 

وتةككككمن الوتككككوم الكامل بين المنا ق وفرص العمل و وهذا البي ة متكامتة مع األرتككككفة الواسككككعة المسككككتمرةو والمناظر الابيعيةو واإل ككككاءةو 

دة بصكككريا ومسكككتدامة اجتماعيا. تما وأتدل عتت تنمية ممرال اليرتة وال فتالو مع تل تفاتكككيل الملياا االنسكككان و لصكككناعة اماتن تكككيية موح

تصككبر   واألماتن و مراتز العبور والتلا عال الرئيسككية و العلد اليةككرية اجتماعياو وتجسككيد مبدأ العمارة العالية الجودة والتصككميم اليةككري والت

المهمة ف  المنالة و ت هيتها . مع توفير ناام اليوافز الميتية؛ لجذل تنمية اللااع بمثابة عنصكككراً جمالياً و وظيفياً و نصكككبياً . واليفاظ عتت المبان  

 [34]ال اص واالستثمار االقتصادي واالجتماع  عتت  وم هذا الممرال واألماتن. 
   p1-2رمز المشرو  ) –وصف المشرو   5التدول 

 اسم المشروع : المدينة ذال األماتن الصيية ف  منالة ختيم سان فرانسيسكو 

 .سان هوزي  ومدينة بيرتيت  و أوت ند ومدينةالواليال المتيدة األمريكيةموقع المشروع: المنالة حوم ختيم سان فرانسيسكوو ف  خمام وسا والية تاليفورنيا/

  .نسمة أنها المدينة الرابعة ف  تاليفورنيا من حيث عدد السكانو والثانية ف  الواليال المتيدة ف  تثافة السكن 837,442عدد سكانها : 

مو أو تن فض ألت درجة واحدة تية الصفر. ويغا  الةبال الجزء °27ارة ألت منات المدينة : يعّد تثير من الناا منات سان فرانسيسكو مثاليًاو فنادًرا ما ترتفع درجة الير

آلخر ِتس ف  من الدخان والةبال تعرف  الغرب  من المدينةو الذي يتكون عندما تجري الرياي الداف ة أحياناً فوى سار مياا المييا الهادا الباردة. وتسود أجواء المدينة من آن

 .الةبال الدخان  باسم

 من الشورع : هو تناعة أماتن تيية مستدامة تيلق الجوانا االجتماعية واالقتصادية والبي ية والصيية بين االفراد   الهدف

 المدينة .السياسة المست دمة : تدمم بين األساليا اليديثة والتلتيدية )المياتاة بين اللديم واليديث ( ف  تناعة األماتن الصيية المستدامة ف  

االجتماعية  الصية ة المست دمة : ت ايا مدينة ذال أماتن تيية تواج  التيديال االجتماعية واالقتصادية والبي ية والصيية معززة بجميع المرافق الت  تيلقاالستراتيجي

 والبدنية والنفسية والعلتية المستدامة

التكامل مع األساليا اليديثة لصناعة أماتن تيية مستدامة فريدة من نوعها تيلق التميز الثلاف  النما الااهر: هو المياتاة والتلتيد لتسياى اليةري اللائم  و تعزيز االنسجام و

 واالجتماع  ف  المدينة .

   / ]الباح تان[p1-2رمز المشرو  ) –تحليل المشرو   6التدول 

البعـد 

 االجتماعي

االزدهار 

 الحضاري

المجتمعية تالمنامال والبرامم وتيليق االرتلاء واالزدهاراالجتماع  وتعزيز حللة المدينة االزدهار اليةكككككككاري وذل  ف   كككككككوء التوعية 

 ل( 2الفعاليال الثلافية الت  تعك  قيم المكان المعنوية. خكل )

التكامل 

 االجتماعي

 وتيسكككين جودة اليياةخكككجعة التكامل االجتماع  ف   كككوء تشكككجيع المشكككارتة المجتمعية وتعزيز االحسكككاا بالمكان واحياء الذاترة الجمعية 

 ل( 2واليفاظ عتت هوية المكان االجتماعية. خكل )

 المركز

وي ف  ر جاذل وحيعزز هذا الجانا باالعتماد عتت مبدأ المرتزية والو ككوحية ف  المكان تإدخام أبنية ذال قيمة تاري ية ونصككبية ف  المرتز تعّد بمثابة عنصكك

جتمع  فيها مع تشككجيع التشكككيل المترابا بصككريا ذي الكثافال العالية ف  بعض األماتن و و تعزيز اليفاظ عتت الليم المكان يعزز الليمة الجمالية واالسككتثمار الم

 أ( 2التاري ية ورباها بالتنمية اليديثة ) ربا الما   باليا ر( والت تيد عتت المرونة والتجديد. خكل )

 بالنسبة ألثر البعد االجتماعي لصناعة المكان الصحي المستدام في سمات المركز المهيكلة له 

ل احللة المدينة هذا الجانا ف   ككككوء أخككككراك المنامال والبرامم ف  تيليق التوعية المجتمعية واالرتلاء بالمكان اجتماعيا مع تعزيز الفعالي المركز الحضري اجتماعيا

كامنة ف  المكان الت  بدورها تيلق التواتكل واالندماج واإلحساا بالمكان وتيسين جودة اليياة واحياء الذاترة الجمعية في  الت  تعك  الليم ال

. 

وبذلك هذ  الدراسمممة اعتمدت على ضمممرور: تفعيل البعد االجتماعي واالهتمام بسممممات المركز الحضمممري الذي يعد أحد العناصمممر المهيكلة للمكان 

الصمحي المسمتدام في ضموء اتبا  سمياسمات التخايط ومبادئ التصمميم الحضري الصحي، ومنها المساوا: واالرتقاء وتحقيق العدالة االجتماعية، 

 تر، والتوعية المتتمعية، والبيةية واالعتماد على التنمية االسمكانية والسكانية العالية وتعدد فرل العمل وتنوعها فيها وتوفير الفضاءاواالزدها

 المفتوحة والتي تحقق االندما  والتفاعل االجتماعي مابيل السممممماكنيل والمتتمع المحلي  والبيةة المحياة واسمممممتخدام خصمممممائص الحيا: الحدي ة

 قاتها التي تحاكي السيا  القائم اضافة إلى التأكيد على التنمية المستدامة كخاو: رئيسة في صناعة المكان الصحي المستدام ضمل المدن وفوسم

   2لمفردات البعد االجتماعي ولسمات المركز الحضري.الحظ الشكل )
 

بإتتا  مدينة صممحية للكل : تحديث اسممتراتيتيات المدينة الصممحية المشممرو  ال الث: صممناعة المكان الصممحي في مدينة فانكوفر الصممحية بعنوان )

 :   p1)-(3/ رمز المشرو  Vancouver City Council, 2013لمدينة فانكوفر  ،

ل المتيدة تميناء  بيع  يلع عتت تم خكككمال  اليدود الفاتكككتة بين تندا والواليا 41و عتت بعد نيو تولومبيا البرياانية تلع جنوب  مرل والية       

ألت تككككناعة أماتن لتعمل والعيش و أن الصككككية ترتبا بمجموعة من العوامل الت  تادي جورج فانكوفر مدخل بورارد . سككككمية عتت اسككككم اللباان

ية تافة عوالتعا والتعتم وهذا يرتبا بتوفير فرص العمل و واإلسككككان والبي ة المبنية المسكككتدامة والشكككبكال االجتماعية و ال دمال الصكككيية واالجتما

 الت  تيلق الصية والعدالة والتميز لتمجتمع ولي  لتفرد فلا .

ماه ل المدينة الصيية المستدامة تتّها وما في  من فوائد ومزايا مث ً : بي ة  بيعية مزدهرة و ومنات معتدم و  فهذا المدينة تلع ف  مكان تلريبا في 

يد جوتنوع اجتماع  واقتصادي مبتكر وابداع  و وتنوع سكان  و وتنوع بيولوج  و و  لافة ف  االبتكار واالتالة مع تمتع المدينة بت ايا تي  

 ينة ذال أماتن تيية اجتماعية مستدامة.ياهتها الت أن تصبر مد

فو كككعة مجموعة من االسكككتراتيجيال لتيويل المدينة ألت مدينة ذال أماتن تكككيية خةكككراء لتجميع تعود بالنفع االجتماع  واالقتصكككادي والمادي 

 من األهداف الت  ف   ككوء مجموعة والمعنوي والجمال  لتسكككانو وجعتها مدينة تعمل عتت وفق المد  الاويل تيلق أماتن تككيية اجتماعية لتناا

 مدينة تككيية ت ئم خككرائر المجتمع تافة ./ مدينة تيلق الزيادة ف  الصككية والرفاهية لتسكككان/ مدينة تعمل لي ً ونهاراً ومتصككتة ومتراباة  رحتها :

 االجزاء بعةها مع بعضو/ مدينة تصنع بي ال اجتماعية م ئمة لتعيش ف  اليا ر وف  المستلبل.

الهدف الرئي  لها ه  تناعة مدينة ذال أماتن تيية مستدامة تعمل لتجميعو وتت ئم معهم ف   وء )العناية بصية الناا و تية المجتمع تان فلد 

 و البي ة الصييةو أي: البي ة اللابتة لتعيش والنابةة باليياة ( .

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D9%84%D9%8A_(%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%A7)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D9%84%D9%8A_(%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%A7)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D9%87%D9%88%D8%B2%D9%8A%D9%87%D8%8C_%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D9%87%D9%88%D8%B2%D9%8A%D9%87%D8%8C_%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D9%81%D8%A7%D9%86%D9%83%D9%88%D9%81%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D9%81%D8%A7%D9%86%D9%83%D9%88%D9%81%D8%B1
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جال السكان/ توفير المسكن والم و  لكل فرد/ توفير األمان والنشا  الناام الغذائ  الجيد والصي / تتبية احتياالعناية بصحة النان في ضوء: 

 وسهولة الوتوم والنلل/ توفير فرص متعددة لك  تبلت المدينة نشاة وفعالة ومتماسكة اجتماعيا.

لعامة/ االفراد والعناية باألماتن ا التفاعل مع ال ارج بالتعامل مع الميادين والساحال العامةو وجعتها تتب  احتياجالالعناية بصحة المتتمع مل خالل: 

عور باالنتماء شزراعتها حةرياً مما يجعتها مستلبتة لتجميع ومير  اردة لهم/ التعبير عن النف  بالتنوع اجتماعيا و لافياً وفنّياً وميرها / تعزيز ال

 المجتمعية(  واالحتواء واالندماج مع االخرين ف  المكان/ أخراك المجتمع ف  ات اذ اللرار )المشارتة

ة بي ة التفاعل مابين اليا ر والمستلبل/ تهي ة بي ة حةرية  بيعية مستدامة/ تهي تهيةة البيةة الصحية اي البيةة القابلة للعيش والنابضة بالحيا:: 

كان/ تهي ة بي ة الشرو  الماتوبة لتساجتماعية واقتصادية مزدهرة / تهي ة بي ة نابةة باليياة االجتماعية واالقتصادية/ تعمل بشكل جيدو أي تتب  تافة 

 [35]ذال جودة عالية ف   وء سهولة الوتوم والصية وال دمال االجتماعية . 
  p1-3رمز المشرو  ) –وصف المشرو   7التدول 

 اسم المشروع : تناعة األماتن الصيية ف  مدينة فانكوفر الكندية 

تم خمال  اليدود الفاتتة بين تندا والواليال المتيدة تميناء  بيع  يلع عتت مدخل  41و عتت بعد نيو تولومبيا البرياانية تلع جنوب  مرل والية تندية موقع المشكروع : مدينة

 جورج فانكوفر بورارد . سمية عتت اسم اللباان

 كك م يشككمل مدن عدة تسككمت   تجمع حةككري تشكككل جزءاً من2006 . نسككمة حسككا أحصككاء  281818737عدد سكككانها : أتبر مدينة ف  والية تولمبيا البرياانية تعداد سكككانها 

 بفانكوفر الكبر  و وه   الثة تبر  المنا ق اليةرية ف  تندا بعد مونتريام وتورونتو بالنسبة لعدد السكان .

م دفتلع باللرل من الجبام السككاحتية والمييا. سككاعدل الجبام الميياة بها والرياي الداف ة اآلتية من المييا ف  أن يكون لها  ل  لايف معت منات المدينة: لتمدينة و ككع متميز

 .م ف  يوليو°17م ف  يناير و°2بالرمم من أنها تلع ف  أقصت الشمام. ومتوسا درجال اليرارة ف  فانكوفر 

ياةو ين تيية مستدامة مستجيبة لتتيديال االجتماعية واالقتصادية والبي ية واليةارية تافة الت  تواج  السكان لتهي ة بي ال جميتة نابةة بالالهدف من الشورع: هو تناعة أمات

 وقابتة لتعمل والعيش والتعا والتعتم .

عتت سكمال عناتكر هيكتة المكان )المرتز اليةكري( وتوظيف الااقال والعناتككر السكياسكة المسكت دمة : االعتماد عتت أبعاد التكنولوجيا الذتية المسككتدامة )البعد االجتماع ( و

 الابيعية ف  تناعة األماتن الصيية المستدامة داخل هذا المدينة .

من الصية  التمتع ب عتت مستو االسكتراتيجية المسكت دمة: تناعة أماتن تيية لتجميع تعمل عتت المد  الاويلو وتعمل عتت ختق وتيسين الاروف تافة الت  تمكن الفرد ف  

 والرفاهية االجتماعية وعتت اساا ذل  يتم بناء مدينة تيية لتجميع .

اري والتكامل االجتماع  النما الااهر: هو اسككككت دام األسككككاليا اليديثة مع توظيف الابيعة ف  تككككناعة أماتن تككككيية تكنولوجية مسككككتدامة تعزز االزدهار واالرتلاء اليةكككك

 ي   لتسكان .واالقتصادي والب

   / ]الباح تان[p1-3رمز المشرو  ) –تحليل المشرو   8التدول 

البعد 

 اعيماالجت

االزدهار 

 الحضاري

ل عحللة المدينة االزدهار اليةاري ف   وء تناعة اماتن وميادين عامة عادلة اجتماعيا تشجع أقامة م تتف الفعاليال الثلافية و تعزز التفا

 ل( 3تيلق االرتلاء بالمكان اجتماعيا. خكل )مع ال ارج الت  بدورها 

التكامل 

 االجتماعي

خجعة المدينة عتت تناعة أماتن تيية تعبر عن النف  وتعا  الشعور باالنتماء واالحتواء واالحساا بالمكانو وتعزز المشارتة المجتمعية 

المكان االجتماعية والثلافية ومن  م حللة التكامل االجتماع . وتيسكككككن من نوعية اليياة ف   ككككككوء التنوع ف  الثلافة والفن لتيفاظ عتت هوية 

 جـ و حــ( 3خكل )

 المـركز

احتوائ  عتت ية بيعك  المرتز الهوية اليةكككرية المعاتكككرة والتكنولوجيا اليديثة مع اليفاظ عتت مكان معين  كككمن المدينة يتميز بكون  ذا قيمة تاري ية ونصكككب

الب ارية الت  تعّد ميزة التراث المعاتككر أ ككافة ألت تعزيز المرتز اليةككري الصككي  بالييوية والمرونة ف   ككوء الكثافال بعض العناتككر الجاذبة تالسككاعة 

ة والتنافسية ف  حصراالعالية ذال التشككيل المتةكام الذي بدورا ييلق التنمية االقتصكادية واالجتماعية مع الت عا والتنوع ف  تشككيل الواجهال إل كفاء سكمة ال

 أ(3مكان. خكل )ال

 بالنسبة ألثر البعد االجتماعي لصناعة المكان الصحي المستدام في سمات المركز المهيكلة له

فاعل تخكككجعة هذا الجانا بالتعبير عن النف  بتنوع الثلافة والفنون ف  المكان الت  بدورها تعزز المشكككارتة المجتمعية واالندماج واالحتواء وال المركز الحضري اجتماعيا

 مع اآلخرين .

نستنتج مل ذلك أن المدينة قد صممت على أسان تعزيز مفردات االزدهار الحضاري والتكامل االجتماعي وعلى سمات المركز الحضري كسياسات 

 وللمتتمع  معاصر: في صناعة المكان الصحي المستدام الذي يعمل للتميع ويتالئم معهم وذلك مل خالل تابيق مبدأ الصحة للتميع ) للنان 

لث ماسلو ،  وتهيةة بيةة صحية قابلة للعيش ونابضة بالحيا: عادلة ، فالعناية بصحة النان تتم باالهتمام بتوفير الحاجات الفسيولوجية الابيعية ) م

نو  ومع االخريل مع لزوم توحاجات األمان وسهولة الوصول وتنو  الفعاليات واالنشاة أما بالنسبة للمتتمع فيكون بالتفاعل واالنتماء مع البيةة 

لى إ ال قافة والفنون، وتحقيق مبدأ التفاعل مع الخار  بالعناية باألماكل والمياديل العامة، والفضاءات المفتوحة والخضراء والمصممة إضافة

كان اجتماعيا ات السكان كافة لإلرتقاء بالمالتأكيد على استدامة الشكل وتوافقه مع البيةة الابيعية وإبراز القيم  االجتماعية والحضارية وتلبية احتياج

   .3وعمرانيا وثقافيا واقتصاديا وبيةيا وجماليا. الحظ الشكل )

  
الم اا العام لتمدينة ياهر توزيع المنا ق الت  تت تتها المساحال ال ةراء مع  )أ 

و ككوحية العلد والمياور اليرتية بشكككل يتكامل مع المييا اليةككريو وعدم ترك  
 المساحال الشامرة )أماتن متماسكة اجتماعيا(. 

ية حمدينة تدمم بين المعرفة والصككية والترفي  لصككناعة أماتن تككيية ذتية سككيا )ب 
مسكتدامة ف   كوء تعزيز مرتز حةكري آمن ونابض باليياة مترابا بصكريا ومتعدد 

 الوظائف واالستعماالل ومعزز لتتنمية بكافة أبعادها.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D9%81%D8%A7%D9%86%D9%83%D9%88%D9%81%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D9%81%D8%A7%D9%86%D9%83%D9%88%D9%81%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/2006
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D9%8A
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تنمية االماتن المفتوحة وال ةككككراء وبتشكككككيل معاتككككر وجذال ليكون المكان  )  

معتما  أو خاخصا وا يا ف  المدينة يشجع التفاعل واالحساا بالمكان وييافظ عتت 
 الهوية االجتماعية والثلافية ويدعم الييوية والتنوع .

م مع االنسكككجااسكككت دام التلنيال الصكككيية المعاتكككرة ف  تصكككميم المبان  لتعزيز )د  
ال كارج مع تنمية المسكككككككاحال ال ةكككككككراء بين المبان  لتتايف المنات وتيليق أماتن 

 حةرية متوازنة بي يا ومستدامة اجتماعيا .

 ( gold coast australia plan , google , image) ( يو ر مدينة جولد توسة االسترالية ذال االماتن الصيية المستدامة1خكل )

  
مرتز المدينة معززاً ب ماتن تككيية نابةكككة باليياة مسكككتدامة ف   كككوء تشكككجيع  )أ 

اللابتية عتت المشكككك  وتعزيز عناتككككر جذل مرتزية رمزية ف  المكان واحياء الليم 
المجتمعية والتاري ية في  مع ربا الما   باليا ر فييلق بذل  الرفاهية والملبولية 

 والتكامتية واالنسجام مع المييا .
(san Francisco , Google , map) 

حككديلككة ووترفرونككة تكك تككد عتت تعزيز االزدهككار اليةكككككككاري وتيليق التكككامككل )ب  
االجتماع  ف   ككككوء تنمية االماتن ال ةككككراء والت تيد عتت اسككككتدامتها  ف سككككهم ذل  
ن البي ال  ب تق أمكاتن تكككككككييكة متنوعكة قابتة لتعمل والعيش والترفي  والتعتم وتيسكككككككّ

 لناا عتت االندماج والتفاعل وتبادم االراء واالفكار فيما بينهم. الميتية وتساعد ا
(san francisco urban planning for park) 

 ( يو ر مدينة سان فرانسيسكو الصيية 2خكل )

  
تكككناعة مرتز حةكككري تكككي  تنافسككك  نابض باليياة وآمن يعزز التةكككام ف   )أ 

التشكككيل مع التكثيف العال  والجاذبية والربا الوا ككر والصككرير مع اعتماد المدينة 
عتت العناتككككككر الابيعية الت  تجعل المكان مكانا تككككككييا مسككككككتداما تككككككديلا لتبي ة 

 vancouver greenest city)ومتكام  معها . )

هتمام بإظهار الشكككككككواخغ والمعالم ف  المدينة الت  تعّد نلاة جذل اجتماعية )ل( اال
بصكككرية مع تعزيز التنوع ف  التشككككيل وف  انما  اليياة تل هذا يةكككف  سكككمة جمالية 
واجتماعية وتنافسككككككية و لافية لتمكان ومن  م ييلق مكاناً تككككككيياً مسككككككتداماً ومزدهر 

 (vancouver canada/google/imageاجتماعيا.)

  
االهتمام بالعلد اليةكرية )تشكككيتها الهندسكك  المنتام ( وتنميتها اجتماعيا لتصككنع   )

أماتن تكككككيية نابةكككككة باليياة االجتماعية واالقتصكككككادية تيلق االنسكككككجام والوحدة 
البصرية وتشجع عتت المش  واست دام النلل العام وبالتال  تيلق االحساا والشعور 

 (vancouver canada pedestrian)باالنتماء لتمكان. 

( اليفكاظ عتت األمكاتن ال ةكككككككراء واسكككككككتكدامتهكا لتعزيز مبكدأ الفعكاليال ال ارجية د)
واإلحسككاا بالمكان واالرتلاء ب  وتيليق التالف االجتماع  ومن  م تيسككين الصكككورة 
البي يككة والبصكككككككريككة لتمككدينككة فتعككّد عنصكككككككر ونلاككة اجتمككاعيككة دالككة ومميزة فيهككا. 

(Vancouver park / google image ) 

 ( يو ر مدينة فانكوفر الكندية ذال االماتن الصيية المستدامة3خكل )

 نتائج الدراسة العملية :
 بينة نتائم تيتيل قياا المفردال والماخرال ف  الدراسة العمتية ت  من اآلت  :

 

  Aرمز المتغير ) –المستدام البعد االجتماعي في صناعة المكان الصحي  فيما يخص
 .(4)يتةر من نتائم التيتيل مساهمة جميع الماخرال ف  تيليق البـــعـــد االجتماع  ف  المشاريع الث ث ولكن بنسا متباينة وتما ف  الشكل        

 ولغرض ملارنة ت  ير الماخرال تم أيجاد النسا الم وية لتيليلها  من المشاريع وتما ي ت  :

(  كمن المشكاريعو فلد حلق ماخكر)الرفاهية االجتماعية( اعتت نسككبة %28بالنسكبة الت ماخكرال االزدهار اليةكاري: فلد حلق هذا المتغير نسكبة )
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( عتت التوال و وماخككككر  %75و%78(  م يتي  ماخككككر)تشككككجيع التنوع ف  الفرص والفعاليال و اسككككتدامة رأا المام االجتماع ( بنسككككبة )81%)

 رالجتماع  و العدالة االجتماعية و تعزيز الفعاليال الثلافية واالجتماعية الت  تعك  قيم المكان المعنوية ( حللة نسكككككبة  كككككمن هذا المتغي)االرتلاء ا

(و وتما %42( إلظهار الليم الكامنة الت  تسكهم ف  تناعة المكان وقصدا و اما ماخر )التوعية المجتمعية ( حلق اقل نسبة  من المشاريع )27%)

 ( .5ف  الشكل )

( من االزدهار  فيللة الليم الثانوية  ككككمن  )تعزيز االماتن %72بالنسككككبة الت ماخككككرال التكامل االجتماع  : فلد حلق هذا المتغير نسككككبة أعتت )

( عتت %83و %82و %92االجتماعية الثالثةو دعم خكبكال االمان المجتمع  وتشجيع التماس  االجتماع  ( النسبة األعتت من الماخرال األخر  )

(و ف  حين حللة %29( و أما بالنسكككبة لماخكككر تعزيز االحسكككاا بالمكان تان بنسكككبة )%75التوال و يتي  )تيسكككين نوعية اليياة وجودتها( بنسكككبة )

( و %58حللة )( وبالنسككبة لماخككر اليفاظ عتت الهوية االجتماعية والثلافية  ككمن المكان %27المشككارتة المجتمعية والذاترة الجمعية نسككبة أقل )

 ( .2(و وتما ف  الشكل )%52وتانة أقل نسبة  من هذا المتغيرو ه : )التشارتية والشمولية ف  التصميم ( )

كامل ري ، التواخيراً أظهرت نتائج التابيق العامة للبـــعـــد االجتماعي أن هنالك تبايناً ضةيالً على مستوى المتغيرات ال انوية )االزدهار الحضا

 )%44  مل القيمة الكلية للبـــعـــد  االجتماعي، في حيل حقق االزدهار الحضاري نسبة )%22ي  ، فإتضح أن التكامل االجتماعي حقق )االجتماع

شاريع مليضفيا على المكان السمة االجتماعية التي تساعد االفراد على تحقيق صحتهم ضمنه ، فالقيمة الكلية للبـــعـــد  االجتماعي ضمل هذ  ال

   .0 . كما في الشكل )%01) هي

  Bرمز المتغير ) –أثر سمات المركز الحضري في صناعة المكان الصحي 
أظهرل نتائم التيتيل مساهمة جميع الماخرال ف  تيليق سمال المرتز اليةري الما رة ف  تناعة المكان الصي  المستدام ف  المشاريع         

 :تيليلها  من المشاريع وتما ي ت ولغرض ملارنة ت  ير الماخرال تم أيجاد النسا الم وية ل. (8) ف  الشكلالث ث ولكن بنسا متباينة وتما 

نتائم التيتيل السابلة تشفة أن سمال المرتز اليةري  من المدينة الصيية أ رل ف  تناعة المكان الصي  ف   وء التباين ف  نسا الليم 

األتبر ت  يرا ه  ])الييوية )المرتز االمن والنابض باليياة( و تشجيع الكثافال العالية )سياسة التكثيف الممكنة  من المشاريع الث  ة فكانة السمة 

( و  م ماخر )تنمية المرتز اجتماعيا واقتصاديا و %92( يتيها المتغير )تعزيز عناتر جذل مرتزية ( بنسبة أقل )%111 من المكان ( [ بنسبة )

( و يتي  المتغير )تعزيز الشفافية %81( وعتت مستو  )أظهار التنوع الجمال ( تان بنسبة )%83التشكيل بنسبة )وتعزيز مبدأ التةام اليةري ف  

(و %27( و أما عتت مستو  )تعزيز مبدأ المرتزية ف  تناعة المكان و والمرونة والتجديد ( فاحتتة بنسبة )%75والصراحة ف  المكان ( بنسبة أقل )

( ف  تناعة المكان الصي   من المدن و وتانة النسبة الكتية أل ر سمال المرتز %33والت هيل  من المكان فيللة نسبة ) أما بالنسبة لسمة اليفاظ

 (.9( تما ف  الشكل )%78اليةري ف  تناعة المكان الصي   من المدينة )
 

 ات المركز الحضري :ثر البـــعـــد  االجتماعي في صناعة المكان الصحي المستدام باختالف سماما بالنسبة أل
أظهرل نتائم التيتيل السابلة أن هنال  ع قة ما بين سمال المرتز اليةري ومفردال البـــعـــد  االجتماع  و فلد عززل مفردال البعد        

من المكان فلد تانة االجتماع  سمال المرتز اليةري وأسهمة ف  تناعة المكان ف   وء مفردال عدة أهمها الت تيد عتت المرونة والتجديد  

( وتانة النسبة االقو  سيارة من مفردال البـــعـــد  االجتماع   من هذا السمة هو مفردة االرتلاء االجتماع  بالمكان ومفردة تعزيز %29بنسبة )

ي: مرتز حةري آمن ونابض ( تتيها المفردال االخر  تدريجيا و وعتت مستو  سمة تعزيز الييوية واالمانو أ%111األماتن االجتماعية بنسبة )

( فيللة البـــعـــد  االجتماع  ف   وء )تشجيع التنوع ف  الفرص والفعاليال والرفاهية االجتماعية وخبكال األمان المجتمع  %22باليياة بنسبة )

(و وبالنسبة لمفردة تيسين نوعية %92( و وحللة مفردة استدامة رأا المام االجتماع  واألماتن الثالثة نسبة أقل  من هذا السمة )%111بنسبة )

( و وتيليق االرتلاء االجتماع  واالحساا بالمكان والمشارتة %75(و تشجيع التماس  االجتماع  وتعزيز الفعاليال الثلافية بنسبة )%83اليياة بنسبة )

النسبة لمفردة التوعية المجتمعية فكانة ب قل ( أما ب%58( و وعتت مستو  مفردة احياء الذاترة الجمعية برزل بنسة اقل )%27المجتمعية بنسبة )

( وت  يرها  من المفردال األخر  يكون معدوما و وعتت مستو  سمة تعزيز مبدأ التةام اليةري أي: الترابا البصري ف  التشكيل %17نسبة )

(و ومفردة التنوع ف  %92مجتمع  بنسبة )( ومفردة خبكال االمان ال%111( من خ م )تيسين نوعية اليياة بنسبة )%55الكتت  فلد حلق نسبة )

( وتشجيع %75( واحياء الذاترة الجمعية لتمكان بنسبة )%83الفرص والفعاليال الت  تيلق بدورها الرفاهية االجتماعية  من األماتن بنسبة )

( وتعزيز %42االرتلاء االجتماع  بنسبة )( و%27التماس  االجتماع  والعدالة وتعزيز االحساا بالمكان واستدامة رأا المام االجتماع  بنسبة )

( و ف  حين يكون ت  ير المفردال االخر   عيفا او معدوما و وعتت مستو  سمة تعزيز مبدأ %33الفعاليال الثلافية الت  تعك  قيم المكان الكامنة )

فردة )الرفاهية االجتماعية وتعزيز االماتن الثالثة الت  (و فتعزيز مبدأ المرتزية حلق نسبة أعتت  من م%45المرتزية فيلق هذا البـــعـــد  بنسبة )

(و وعتت مستو  %81(و ف  حين تشجيع التنوع ف  الفرص والفعاليال وخبكال األمان المجتمع  نسبة اقل )%83تيلق التواتل االجتماع ( بنسبة )

( واالحساا بالمكان وتيليق العدالة االجتماعية %47ء االجتماع  )( واالرتلا%27مفردة )التماس  االجتماع و وأحياء الذاترة الجمعية  تانة بنسبة )

( اما بالنسبة لتمفردال األخر  %19(و وتعزيز الفعاليال الثلافية بنسبة )%22( وتيسين نوعية اليياة )%25( و والتشارتية والشمولية )42%)

صادياً بمجموعة من الليم الت  تسهم ف  أزدهار المكان اجتماعياً فلد حللة فيكون ت  يرها معدوماً (و وعتت مستو  سمة تنمية المرتز اجتماعياً واقت

( تتيها مفردة %111( وتانة المفردة المهيمنة  من هذا البـــعـــد )استدامة رأا المام االجتماع  وتعزيز االماتن االجتماعية( بنسبة )%44نسبة )

( و)احياء الذاترة %83ين حللة مفردة الرفاهية االجتماعية وتيسين نوعية اليياة بنسبة )(و ف  ح%92تشجيع التنوع واألمان المجتمع  بنسبة أقل )

(و وت  يرها  من المفردال االخر   عيفا أو معدوماو وعتت مستو  سمة تعزيز عناتر جذل %75الجمعيةو وتيليق العدالة االجتماعية( بنسبة )

(و تتيها المفردال %83العتت  من مفردة )تشجيع التنوع ف  الفرص والفعاليال( بنسبة )( وتانة النسبة ا%37مرتزية ف  المكان تانة بنسبة )

الدور ف  استدامة   )تيليق االرتلاء والرفاهية االجتماعية الت  ينتم عنها آراء وأفكار ت تد ف  ذاترة المتتل  مما ييي  الذاترة الجمعية لتمكان ويكون ل

(و وفيما ي غ سمة تعزيز مبدأ اليفاظ %27( واإلحساا بالمكان وخبكال األمان المجتمع  بنسبة )%75رأا المام االجتماع  وتانة بنسبة )

(و فسمة احياء ذاترة المكان الجمعية تانة %83( فلد حللة مفردة الرفاهية االجتماعية نسبة أعتت من مفردال هذا البعد )%35والت هيل بنسبة )

(و ومفردة تعزيز %27)تشجيع التنوع ف  الفرص والفعاليال ودعم خبكال االمان المجتمع ( بنسبة )( و ف  حين حللة مفردة %75بنسبة أقل )

( عتت التوال و تتيها المفردال األخر  )تعزيز االرتلاء االجتماع  بالمكان %51و  %58االماتن الثالثة واستدامة رأا المام االجتماع  بنسبة )

( وت  يرها بالنسبة لتمفردال %33ولية واالحساا بالمكان واليفاظ عتت الهوية االجتماعية والثلافية بنسبة )والفعاليال الثلافية والتشارتية والشم
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اع  ماالخر  تان  عيفا أو معدوماو فنسبة ت  ير سمال المرتز اليةري ف  تناعة المكان الصي  المستدام بع قت  مع مفردال البـــعـــد االجت

 ( .11)( و تما ف  الشكل %49تانة )

 
 كٍل مل االزدهار الحضاري والتكامل االجتماعي   تحقق البـــعـــد االجتماعي في صناعة المكان الصحي المستدام للمشاريع في ضوء مؤشرات4الشكل )

 

 مؤشــرات التكامل االجتماعي  تحقق البعد االجتماعي بفعل 6شكل)   تحقق البعدد االجتماعي بفعل مؤشرات االزدهار الحضاري2شكل) 

 
 ٍل مل االزدهار الحضاري والتكامل االجتماعي  تحقق البعـد االجتماعي في صناعة المكان الصحي المستدام بفعل ك0الشكل)

  تحقق سمات المركز الحضري الصحي في صناعة المكان 4الشكل ) 
 الصحي للمشاريع ال الل في ضوء مؤشراته

  يبيل النسد المةوية للقيم جميعها الخاصة بأثر سمات المركز 9الشكل )
 الحضري في صناعة المكان الصحي ضمل المشاريع ال الل
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 سمات المركز  باختالف  يبيل النسد المةوية لتبايل قيم البعـــد االجتماعي في صناعة المكان الصحي المستدام 01الشكل )
 

 االستنتاجات المتعلقة بالدراسة العملية :
يتةر من خ م تيتيل النتائم أن البـــعـــد االجتماع  يسهم ف  تناعة المكان الصي  المستدام ف   وء مجموعة من  أوال البـــعـــد االجتماعي :

تن االليم تباينة ف  قوتها وأهميتها فاحتل ماخر تشجيع التماس  االجتماع و وتيسين نوعية اليياة ودعم خبكال االمان المجتمع  وتعزيز األم

كبر  ف  تيليق هذا البـــعـــد   من متغير التكامل االجتماع  تتتها الليم األخر  وتوالً ألت الليمة التكامتية والتشارتة االجتماعية األهمية ال

 جتمعية ويي الم والشمولية الت  حللة أقل نسبة وأهمية  من  فاالهتمام بالبـــعـــد  االجتماع  يعزز التماس  والتالف والرفاهية و العدالة والمشارتة

 الذاترة الجمعية لتمكان وبالتال  ييّسن من جودة اليياة اجتماعيا و فيصنع أماتن تيية اجتماعيا وحةاريا .

أن المرتز اليةري  من عناتر هيكتة المدينة اسهم ف  تناعة المكان الصي  من خ م مجموعة من السمال ثانيا: سمات المركز الحضري : 

  يرا ه  ) الكثافال العالية )التكثيف المرتزي( و الييوية و تنمية المرتز اجتماعيا واقتصاديا الت  بدورها تا ر الت  اتصف بها فكانة السمة األقو  ت

ال مف  تيليق س مة االقتصاد وتنمية المجتمع  من المكانو( و أما بالنسبة لسمة تعزيز عناتر جذل مرتزية تان لها دور اقل ف  ذل و هذا الس

ثيفاً نابةا باليياة معززا لإلستثمارال االقتصادية واالجتماعية وميللا لتجوانا الجمالية وحاويا عتت عناتر جذل مرتزيةو انتجة مكاناً تيياً ت

مل ع ومشجعا لتتةام اليةري الذي يلوي الروابا االجتماعية بين االفراد وييّسن البي ة اليةرية ويلتل من ت  يرال المنات الستبية ويوفر فرص

من بعةها  من المكانو فييلق لتمكان هوية حةرية متميزة و فسمال المرتز اليةري  من المدينة ه  الهيكل االساا لصناعة  متنوعة قريبة

 المكان الصي  فيهاو وه  مياولة لربا األماتن مع بعةها البعض بي يا وبصريا وعمرانيا النتاج األماتن الصيية.

 كان الصحي ضمل البـــعـــد االجتماعي :ثال ا: أثر سمات المركز الحضري في صناعة الم

  تتباين قيم البـــعـــد  االجتماع  ف  تناعة المكان الصي   من المدينة بإخت ف سمال المرتز اليةري فيها و فالسمة األقو  واألظهر ف      

ية ينة ف  تيليق قيم البـــعـــد  االجتماع  ومنها )سمة تنمالت  ير ه  سمة المرونة والتجديد والييوية واألمان و أما فيما ي غ السمال األخر  فلد تبا

فاظ يالمرتز اجتماعياو ومبدأ التةام والتراص اليةري و ومبدأ المرتزية و والكثافال العالية )سياسة التكثيف  من المرتز( و وتعزيز مبدأ ال

جهة  من المكان و وبذل  فإن هذا الع قة تسهم ف  تناعة مكان والت هيل )ربا الما   باليا ر( و وتوفير نلا  جذل تعمل تعناتر مرتزية مو

شمولية التي  مستدام اجتماعيا يعزز خبكال االمان المجتمع  والتنوع والمشارتة والعدالة والتماس  والرفاهية واالزدهار االجتماع  والتكامتية و

لجمعية وتيافظ عتت الهوية االجتماعية والثلافية لتمكان وتيّسن من نوعية اليياة والفعاليال الثلافية واالجتماعية الت  تعك  قيم المكان المعنوية وا

 وجودتها.

وبعد استعراض االستنتاجات لكل مفرد: تم التوصل الى أنموذ  يوضح أثر التوجه الحضري الصحي المعاصر في صناعة المكان وفقا للبعد 

   اآلتي:00تأثير هذا البعد في سمات المركز وكما في الشكل )االجتماعي المستدام ولسمات المركز الحضري ولابيعة 

 
   يوضح أنموذجا لصناعة المكان الصحي بفعل مؤشرات البعد االجتماعي المستدام وسمات المركز)الباح تان 00شكل)
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التي خر  بها البحث سوف يتم تقييم التتربة المحلية )مدينة بغداد العراقية  على وفق ما جاء وطرح في واالسمتنتاجات وبعد التار  الى النتائج 

وصمموال الى طرح عدد مل التوصمميات الخاصممة باعتماد مفردات البعد االجتماعي وسمممات المركز الحضممري كمفاتيح التتارب والمشمماريع العالمية 

 :ضمل مدينة بغداد مةاساسية في صناعة األماكل الصحية المستدا

 الدراسة المحليــــــــــــة :
ية تتتنكاوم هكذا الفلرة تلييم التجربكة الميتيكة عتت وفق التجكارل الت  تيكد ة عنها الدراسككككككة العمتيةو وذل  لعدم تفاءة وخككككككمولية التجارل المي     

وتاو ولم تول  االهتمام بمفردال البعد االجتماع  وبسمال ولكونها لم تصمم عتت وفق التوجهال اليةرية المعاترة عموما والتوج  الصي  خص

رة لالمرتز اليةري تمفاتير لصناعة المكان الصي  المستدام. ولكون أمتا ال اا واألفكار نارية ولم تابق عتت أرض الواقع و سيتم ف  هذا الف

ار اعتمادها عتت التوجهال اليةككرية المعاتككرة ف  تككناعة المكان تيتيل الدراسككة الميتية األتثر ظهوراً و لتصككميم وتاوير مدينة بغداد وبيان ملد

والسككيما التوج  الصككي  ت نموذج عتيهاو وو ككع ملترحال وتوتككيال ل عتماد عتت هذا التوجهال اليةككرية المعاتككرة وتفعيل البعد االجتماع  

 والتصميم الميتية المعاترة. وسمال المرتز اليةري ت ساا ف  تناعة المكان الصي  المستدام  من مشاريع التاوير

ا وقد تم اختيار مدينة بغداد ومرتزها اليةككككري لكون  المرتز األهم الذي يةككككم عددا من األماتن والميادين والسككككاحال الت  من الممكن تصككككميمه

ة لصككناعة األماتن وتاويرها وتاويرها وتككناعتها عتت وفق هذا التوجهال المعاتككرة و ولوجود الملترحال التاويرية والدراسككال الميتية الهادف

حةكككرياً . فسكككيتم اسكككتعراض منالة الدراسكككة وأهم مشكككاتل االهمام واالنلااع والتشكككا  والتكامل بمعزم عن السكككياى المييا و وأبراز ملترحال 

يال ومن  م تلديم توتالتاوير لتمنالة وسكبل تعامتها مع األماتن وتكناعتها عتت وفق التوجهال اليةكرية المعاترة )التوج  الصي  ت نموذج(و 

لةكككمان تيليق الفائدة اللصكككو  من هذا التوجهال عموما والتوج  الصكككي  خصكككوتكككا الذي يتعامل مع مفردال البعد االجتماع  وسكككمال المرتز 

 اليةري ف  تناعة المكان  من مشاريع التاوير اليةرية الميتية.

 خلفية عامة لمناقة الدراسة :
تزها المتمثل بمنالت  الكرت والرتافة لكونها ذال مكانة بالغة األهمية ميتيا واقتيمياو وه  مرتز التجارة واالعمام و تم اختيار مدينة بغداد ومر    

تفة و توذل  إلحتوائها عتت عدد من األماتن اليةكرية الت  تتباين ما بين الترا ية والمعاتكرة فتعك   رز وتصاميم تعود ليلا زمنية وتاري ية م 

تن والمنا ق اليةرية تدهورا واهماال واسعا أد  ألت ا عاف مكانتها اليةارية وعدم االهتمام باالماتن وتناعتها وعدم انسجامها اذ خهدل األما

ي . يةرماع  وسمال المرتز المع التوجهال اليةكرية الت  نادل بها الدوم العالمية ومنها التوج  الصكي  المعاتكر الذي يرتز عتت البعد االجت

( الت  1973مدينة ومكانتها ظهرل عدة مياوالل لتاويرها واليفاظ عتيها أبرزها : التصميم االنمائ  الشامل لتمدينة )خرتة بوم سيرف وألهمية ال

دمية و  اقترحة في  ان تكون الكرت ه  المرتز الثلاف  واالداري واليكوم  و أما الرتكككافة ه  مرتزا لألعمام التجاريةو السكككياحية والترفيهية وال

 اهتمة بصككناعة االماتن من خ م تيويل االماتن الماتة عتت نهر دجتة ألت اماتن سككياحية ترفيهية اجتماعية وأماتن مفتوحة وخةكككراءو وتيويلف

ها تمعام األماتن السككككنية الت تجارية تنسكككجم مع االتسكككاع المتوقع لتمدينة فشكككجعة عتت تنوع اسكككتعماالل االرض ما بين التجارية والسككككنية تت ت

رال الفعاليال واالنشكككاة االجتماعية والثلافية والترفيهية وال دميةو ورتّزل عتت ال دمال التجارية و فاتدل عتت اسكككتيداث تورنيش ليرتة السكككيا

ض ربموازاة  ككفة نهر دجتة )خككارع اب  نااا حاليا(و وأقامة بناية متعددة الاوابق لوقوف السككيارال و مع تشككجيع اسككتمرارية سككاحة الغريري بالع

ا االسككتمرارية و الترابنفسكك  نيو  ككفة النهر ت ماتن اجتماعية خةككراء مفتوحة تسككهم ف  ا ككفاء الصككية النفسككية والجماليةو والعااء الشككعور ب

لثلافية اهذا الملتري اتد عتت تناعة المكان ف   وء االعتماد عتت بعض الليم منها: التنوع ف  استعماالل االرض )التجارية و السكنية و  البصريو

ام وفلاً و الترفيهيةوال دمية ...الخ( وتيويل األماتن من أماتن مهمتة الت اماتن سككككياحية ترفيهية و أال انها أهمتة تككككناعة المكان الصككككي  المسككككتد

 لمفردال البعد االجتماع  و سمال المرتز اليةري )هذا الملتري أهمل من قبل االمانة( .

لتاويري لتكرت و يهدف الت ادخام تاورال جديدة منسككجمة مع السككياى اللائم والت تعزيز االسككت دام التجاري ( الملتري ا1982تما قدم اآللوسكك  )

ستعماالل اف  المنالة الت  تييا بجسر الشهداء لتعزيز الترابا والتواتل بينها وبين الرتافة التجارية من خ م نهر دجتة و ا افة الت التنوع ف  

ية واالداريةو فاتدل عتت ابلاء االست دام السكن  نفس  ف  بعض االماتن واعادة أحياء المتهرا من و مع تجهيزا بال دمال االرض الثلافية واالجتماع

عتت التماسككك   واالسكككتعماالل االخر  بشككككل متكامل.وأتد عتت مبدأ الميافاة واعادة الت هيل لكون  االسكككرع واالسكككهل واألقل تتفة واألتثر حفاظا

الدراسة تانة تهدف الت توفير فرص عمل لتسكان مع الت تيد عتت االست دام السكن  والفعاليال التجاريةو و ادخام  فهذا [32] .اع والتفاعل االجتم

م يتاورال جديدة منسككجمة مع السككياى اليةككري اللائم مع تاوير خككارع حيفا ليشكككل معتما وعنصككرا متميزا ف  المدينةو ا ككافة الت اليفاظ عتت الل

   المكان تبوابة مرتز الكرتو مع تشجيع حرتة المشاة ف  خوارع تديلة لتبي ة.الرمزية ف

 ان هذا الملتري اتد عتت مفهوم تكككناعة المكان وفلا لبعض التوجهال منها تشكككجيع اماتن قابتة لتمشككك  و متةكككامة عبر فتر أماتن تكككديلة لتمشكككاة

اليفاظ عتت السياى التلتيدي لتمكان مع ا فاء التاورال اليديثة بشكل ينسجم مع اللائم وتيافظ عتت الليم الرمزية والتواتتية و وأهم خ ء ذتر هو 

 ةنو أال أنها لم ت تد عتت التوج  الصي  ف  تناعة المكان وسبل تيويل الفةاء الت مكان تي  اجتماعياوييلق سمال عناتر الهيكتة  من المدي

 الترابا و والهرمية والميتية و ......الخ (.من )الو وحية و المرونة و التنوع و االستمرارية و

ليهاو ا فاستمرل االماتن تعان  من االنلااع واالهمام والتشا  واالنعزام عن النسيم والعشوائية وعدم االنتاام ف  التصميم والصعوبة ف  الوتوم

ن االماتن تكامتيتها مع المييا وا ككعاف تفائتها وعدم وذل  نتيجة لمشككاريع التاوير اليةككري المتسككارعة والمت حلة وهذا المشككاتل ادل الت فلدا

 تتبيتها إلحتياجال االفراد المعاترة والت  تمثل استجابة لتتيديال المعاترة الت  تواجهها .

جتماع  د االفهنال  مجموعة من الدراسكال الت  تناولة تاوير مدينة بغداد واساليا تعامتها مع األماتن اليةرية وتناعتها عتت وفق مفردال البع

 المستدام ت حد أبعاد التوج  اليةري الصي  المعاتر الذي يةم سمال امتا التوجهال االخر  و منها :

وذل  لتو كير سبل تعامل هذا   (2111و JCCF 1998)ودراسكة جامعة بغداد مع امانة بغداد  1987تةكمنة هذا الفلرة دراسكت  الشكرتة اليابانية 

ية ف  تناعة المكان و وتيديد ابرز مفردال البعد االجتماع  المستدام وسمال المرتز اليةري الت  انسجمة مع الملترحال مع التوجهال اليةر

  روحال البيث ف  االعتماد عتت التوج  الصي  ت نموذج عتت هذا التوجهال ف  تناعة المكان بشكل متكامل .
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 الحضرية وفقا للتوجهات المعاصر: المقترحات التاويرية السابقة وسبل تعاملها مع صناعة األماكل 
 [37] :  0940)عام  JCCFللشركة اليابانية  2110المخاط االنمائي المتكامل لمدينة بغداد اوال : 

شكجيع الفعاليال المناسبة الت  تزيد من جودة ونوعية المدينة مع اعتمدل هذا الدراسكة عتت ابراز المكانة االجتماعية واالقتصكادية لتمدينة ف   كوء ت

ق يزام نهر دجتة( و وأعات خارع دمشرياية )سمية بتعزيز التنمية االقتصكادية وذل  بتشكجيع اللااع ال اص و فبدأل المدينة عتت خككل حزمة خ

بتاوير الواجهة النهرية بي يا )االهتمام بناافة  ككككككفاف النهر( وجماليا  و تما اهتم هذا الملتريفيا باتجاا يتعامد مع حزام النهرف  الكرت بعكدا ا ككككككا

الت  ا)اللةككايا الترفيهية وما خككاب  ذل ( وانشككائيا )تلوية الةككفاف والمنشككال( ووظيفيا )اسككت دام النلل النهري(و وف  منالة الرتككافة سككعت الم ا

ارية الت  اسككهمة ف  اتسككاع مرتز المدينة خككرقا ومربا فاتككبر المرتز يتسككم تاوير خككارع السككدة الشككرقية وتةككمين بعض االبنية اليكومية والتج

 (12بالشمولية والتكامل وهو المناتق الرئي  الذي يعا  تعريفا حجميا لتوظائف المتاورة الت  تشكل باق  الفعاليال . تما ف  الشكل )

صممناعة المكان اضممافة الى تزويد المركز الحضممري بفعاليات وأنشمماة ان هذ  الدراسممة اعتمدت على تعزيز التنمية االجتماعية واالقتصممادية في 

لبعد امتنوعة لتحقيق التكاملية والشمولية مع المناطق المحياة ولم تولي اهتماما متزايدا  في صناعة المكان الصحي المستدام على وفق مفردات 

  .يا:االجتماعي وسمات المركز الحضري، لتصبح مدينة قابلة للعيش ونابضة بالح
 

 [38]  : 0994التصميم االنمائي الشامل لبغداد جامعة بغداد مع امانة بغداد ثانيا: 

راسةو دهذا الدراسة التمرتز الكبير لتفعاليال واالنشاة الترفيهية والثلافية والتجارية وفرص العمل ف  المدينة وهو السبا الداع  الت هذا الان سبا 

 : فنتم عنها مجموعة من المشاتل منها

 تعوبة الوتوم واليرتة / النلغ الوا ر ف  خدمال المدينة / فلدان السيارة عتت است دامال المكان .

 واتدل عتت تنايم هيكتة المرتز ف   وء التعامل مع عدد من العناتر العمرانية فيها :

 العمران  لتمكان و قابتية المرونة والتجديد لتمرتز اليةري .توزيع وتنايم الفعاليال واالنشاة و االهتمام بمياور اليرتة و اليفاظ عتت التراث 

 تما اهتم هذا الملتري بتاوير الواجهة النهرية لتمرتز ف   وء مجموعة من الملترحال منها :

 اتد عتت ختق الترابا والتواتل البصري واليرت  بين االرض والنهر عن  ريق االهتمام بالتصميم التفصيت  ليافال النهر . .1

 غيل الواجهة النهرية بفتر االبنية الثلافية العامة فيها .تش .2

 ف  مشاريع التاوير اليةري لمرتز المدينة يجا اعااء االهمية الكبيرة لتواجهة النهرية . .3

 احياء االبنية والمواقع ذال الليمة األ ارية والتاري ية . .4

 لألماتن . الت تيد عتت التكامتية والتشارتية والشمولية  من التصميم اليةري .5

 . ةفصل السابتة عن السيارال واعااء االولوية لتسابتة لصناعة االماتن الصديلة لتمشاة والصيية واقصاء السيارال بعيدا عن الواجهة النهري .2

 است دام الزوارى النهرية تعنصر وظيف  وجمال  ف  توفير الصية النفسية والجمالية لإلنسان ويعتبر أحد وسائل النلل الصيية . .7

خ يتما و عة دراسال تفصيتية لتاوير الواقع العمران  لألماتن تاجزاء من نسيم حةري خامتة ومتكامتة منها: منالة جديد حسن باخا و بال الش

 فاتدل عتت جمتة من االستنتاجال منها :ريمال . و منالة الك

 تهرئة ( .الجمع مابين اليفاظ والت هيل واالحياء والتجديد )اعادة الت هيل لألماتن الم -

 ا فاء سمة الو وحية ف  المياور اليرتية خ م المرتز اليةري فيكون ل  االهمية االقتصادية واالجتماعية. -

 تتبية احتياجال االفراد اليالية والمستلبتية بشكل منسجم ومتكيف مع حجم و بيعة وتثافة المرتز اليةري . -

 ف  المرتز اليةري .تعزيز العناتر الجاذبة وذال الليمة المعمارية المهم  -

ليال االتنسككيق الدقيق بين اسككتراتيجيال الوظائف واالسككت دامال تافة ف   ككوء التفاعل ما بين قوت  )الدفع والجذل( واعادة هيكتة االنشككاة والفع -

 (12)تما ف  الشكل .يال ف  المنا ق الميياة بالمدينة من المرتز بشكل ييلق التواتل واالرتبا  مع باق  الفعال

هذ  الدراسة أكدت على ضرور: تفعيل بعل مفردات البعد االجتماعي وبعل السمات الخاصة بعنصر هيكلة المكان الصحي )المركز  ولم تأكد ان 

 بشكل واسع على صناعة المكان الصحي المستدام كتوجه حضري معاصر.

 [39] : 2111التصميم االنمائي الشامل لبغداد جامعة بغداد مع امانة بغداد ثال ا: 

االعتمكاد عتت مبكدأ التاوير وذلك  من خ م تعزيز الكثكافكال العالية ) التكتل اليةككككككري المتعدد المراتز( مع توفير اماتن حةككككككرية مفتوحة  .1

وخةكككراء لمواجهة التيديال االقتصكككادية واالجتماعيةو أما الجزء االخر فلد اهتم بتلسكككيم المدينة الت اربعة اجزاء ميياة بالمرتز اليةكككري 

 يز بمواتفال وخصائغ مميزة من حيث الفعاليال ونوع التوزيع السكان  والكثافة.وتتم

االسككككتفادة من نهر دجتة والتعامل مع  وذل  بتلسككككيم منالة اليزام الت    ة اقسككككام و الشككككمال  هو المنالة ال ةككككراء و المرتزي هو مرتز  .2

 ناعة وال زن الميياة بيزام اخةر لعزل  عن المنا ق السكنية .الفعاليال واالعمام المرتباة بالمدينة و والجنوب  هو وظائف الص

 االعتماد عتت المعايير ف  تصميم االماتن وتناعتها بما ينسجم مع حجم وتثافة التوزيع السكان  . .3

 االهتمام بالعناتر الراباة )تالممرال( باست دام الممرال اليةرية الشرياية وعناتر الفةاءال الراباة . .4

سككيارة عتت منا ق النمو المتسككارعة وذل  بغيا ة األماتن السكككنية بيزام اخةككر خارج  ال يجوز البناء فيهاو مع ترتيز الكثافال االدارة وال .5

 واالعتماد عتت استول التةام اليةري ف  التشكيل .

رورة تعد االسككاا ليياة تككيية بي يا مع  ككالتعامل مع البي ة والت تيد عتت التنمية المسككتدامة وذل  بتنمية االماتن ال ةككراء والمفتوحة والت   .2

 التكامل ما بين البي ة اليةرية والابيعية لتشكيل هوية وخ صية المدينة الت  تسهم ف  تيسين جودة اليياة .

 ابراز الواجهة النهرية بشكل مترابا مع ميياها )التاري   و الجغراف  و المعاتر ( .7

 االماتن ب تق ممرال حةرية خرياية عازلة تمياور قناة الجيش وخارع الماارزيادة الجاذبية وتلتيل الةو اء والتتوث  من  .8

تكوين منا ق ترفيهية  -2. المرتز مع  باريلة جذابة ومثيرةابراز الليمة الجمالية لتنهر وربا  -1 اما بالنسبة لنهر دجتة فلد حددل المبادا االتية :

 النلل المائ  توسيتة جمالية وظيفية و ترفيهية و سياحية . تعزيز -3. نها جزيرة االعراا وجزيرة بغدادسياحية م
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 ان هذا المقترح اكد على ضمرور: االهتمام باالماكل الحضمرية وصمناعتها وخاصمة االماكل الخضراء والمفتوحة والتي تنعكس ايتابيا على اظهار

التكامل واالنسممتام ما بيل البيةة الابيعية والحضممرية وهذا الصممحة البيةية والتمالية للمدينة واكد على تكويل هوية وشممخصممية المدينة في ضمموء 

جتماعي المقترح ينسمتم مع مبدأ التنمية المسمتدامة، االا انها لم تشر الى تصميم االماكل الصحية المستدامة بشكل مباشر في ضوء تعزيز البعد اال

عناصر هيكلة المكان )المركز  ضمل المدينة واالكتفاء على تحقيق بشمقيه )االزدهار الحضاري، التكامل االجتماعي   مع عدم التار  الى سمات 

 )12وتما ف  الشكل ). مبدأ صناعة المكان بشكل عام وتكامله ضمل مشاريع التاوير الحضري المعاصر:

 في حيل أغفلت التواند لكون مدينة بغداد هي مدينة التميز واالزدهار الحضاري وال قافي، فأكدت هذ  المقترحات التاويرية على بعل التواند

 االخرى، وسيتم نقد هذ  المقترحات على وفق ما تم التوصل إليه في البحث:

البعد 

 اعيماالجت

االزدهار 

 الحضاري

الت هيل لألماتن وأدخام ف ال عتت مبكدأ االرتلكاء االجتمكاع  لتمكان ف   كككككككوء تعزيز مبدأ اليفاظ وأعادة أتكدل بعض الملترحكال التاويريكة 

اجتماعيا  المكان ةتسكككهم ف  تنميالت  تةكككف  سكككمة الرفاهية وك  الليم المعنوية لتمكان بتعزيز بعض الفعاليال االجتماعية والثلافية جديدةو وع

 .و لافيا

التكامل 

 االجتماعي

ف   ككوء الت تيد عتت مبدأ التفاعل والتماسكك  االجتماع  واليفاظ عتت الهوية االجتماعية والثلافية خككجعة المدينة عتت تككناعة أماتن تككيية 

 .امتة ومتكامتة مع المييا اليةريوبصورة خلتمكان وتنميت  

 المـركز

با مترابا بصريا يعزز مبدأ اليفاظ والت هيلو أي ران البعض من هذا الملترحال أتدل عتت تنمية المرتز اجتماعياً واقتصادياً بصورة خامتة ومتكامتة وبتشكيل 

يد من جودة زالما كككك  باليا ككككرو لكون المرتز هو المناتق الرئيسكككك  الذي يعا  تعريفا حجميا لتوظائف المتاورة الت  تشكككككل باق  الفعاليال الت  بدورها ت

 ونوعية وجمالية المدينة.

 ي المستدام في سمات المركز المهيكلة لهبالنسبة ألثر البعد االجتماعي لصناعة المكان الصح

ان بعض الملترحال خكككككجعة هذا الجانا ف   كككككوء تكككككناعة مكان يتسكككككم بتنوع الفرص والفعاليال االجتماعية والثلافية الت  تيافظ عتت قيم  المركز الحضري اجتماعيا

بالمكان اجتماعيا و لافيا وف  تماسكككككك  وبشككككككل يعزز التفاعل المكان المعنوية وتةكككككف  الاابع والهوية المميزة ل و مما يسكككككاعد عتت االرتلاء 

 واالنسجام والتكامل مع البي ة اليةرية الميياة ب .
 

فقد تارقت هذ  الدراسات إلى مفهوم صناعة المكان بشكل عام وإلى مفهوم المكان الصحي المستدام بشكل ضمني دون التار  إلى كيفية تحويل 

المدينة إلى مدينة ذات أماكل صمممحية مسمممتدامة تعود بالنفع االجتماعي واالقتصمممادي والبيةي والتمالي للسممماكنيل، وتوفر الوضممموحية والمرونة 

ذية.....الخ، وأشمارت إلى تابيق بعل التوجهات ولم تشر إلى تابيق التوجهات االخرى باعتبارها آليات أو سياسات تابيقية تحسال الواقع والنفا

 العمراني والبيةي وال قافي واالجتماعي واالقتصممادي للمدينة وجعلها مدينة كفوء: مقصممود: باسممتمرار تحقق رغبات سمماكنيها مل العمل والعيش

ام تم والترفيه. هذ  كلها مقترحات تاويرية أما الواقع الحالي للمدينة فإنه يشهد العديد مل مشاكل االهمال واأنقاا  والتشظي وعدم االنسوالتعل

لذا سمميتم اسمتعراض عدد مل التوصمميات والتوافق مع المحيط، وألجل االرتقاء بالمدينة وجعلها مدينة صمحية حيوية فعالة تقصمد مل قبل اآلخريل 

 كسياسات معاصر: في صناعة األماكل الصحية المستدامة:الحضري اعتماد مفردات البعد االجتماعي وسمات المركز  التي تؤكد على ضرور:

  و كككع ر ية وادارة وا كككية لتمدن يتم عتت أسكككاسكككها دراسكككة وتيديد األماتن اليةكككرية فيها ليتم تو يلها وتسكككجيتها وتيديد  بيعتها وحالتها

 يةو حديثةو معاترة(  من النسيم اليةريو بهدف تيديد هوية وخ صية معينة لتفةاءال واألماتن اليةرية .)تاري يةو ترا 

  تلييم األماتن وتككككناعتها عتت وفق مفردال البعد االجتماع  الت  لها الدور ف  تيليق الصككككية والرفاهية االجتماعية  ككككمن المكان وبشكككككل

 متكامل ومستدام وتما ي ت  :

 رورة توعية الموا نين اجتماعيا من خ م البرامم اي التوعية المجتمعية تيليق ف   وء بتعزيز االزدهار الحضاري تماع  : يتيلق البعد االج -

الت  تسهم ف  تناعة أماتن تيية مستدامة اجتماعيا ومنسجمة مع ووسكائل االع م المسموعة والمرئية والملروءةو والسكياسكال والندوال التثليفية 

 افراد المجتمع ومتبية لكافة احتياجاتهم.جميع 

المكان  الذي يتيلق ف   وء اربعة رتائز ه )االنسانو المكانو  -تعزيز الع قة التفاعتية ما بين االنسكان والمكان  من مكون التنايم االجتماع  -

 مل يجمع ما بين الفكر العمران  واالجتماع  واالقتصادي.التزامنو الفعالية(و فهذا تساعد عتت االرتلاء االجتماع  بالمكان وهو مفهوم خامل ومتكا

مما يسككاعد عتت تككناعة مكان  دعم العدالة االجتماعية ف   ككوء ازالة تافة الفوارى االقتصككادية بين  بلال المجتمع و  ككمان حلوقهم بالتسككاويو -

 مزدهر حةاريا.

و معنوية لتمكانالليم ال عك جتماع  وتبادم اآلراء واالفكار فتتشكككجيع التماسككك  االاالجتماعية  كككمن المكان يسكككاعد عتت  -تعزيز الفعاليال الثلافية -

 عزز االزدهار اليةاري والرفاهية االجتماعية في  وتزيد من فعاليت  وأهميت  وجماليت .وت

 بالناا. ت  تمكان تي  جاذل ومرحاتشجيع التنوع ف  الفرص والفعاليال الت  تساعد عتت قصد المكان باستمرار واخغال  ومن  م احيائ  وتفعي -

تاري ية لالت تيد عتت اسككككككتدامة رأا المام االجتماع  الذي ييلق تنمية اقتصككككككادية واجتماعية و لافية وعمرانية ترتبا بعمتية اليفاظ عتت االبنية ا -

 والترا ية واال رية فيسهم ف  تناعة اماتن تنافسية مفعمة بالييوية والصية.

 بكافة الوسائل واالساليا والوظائف وال صائغ )الجماليةو اليسيةو االدراتية( الت  تسهم ف  ا فاء الرفاهية االجتماعية .تزويد المكان  -

 ومنسجم مع السياى اليةري المييا بالمكان الملصود.ل خامل ومتكامل وذل  عبر العمل بشكبتشتيع التكامل االجتماعي تما ويتيلق هذا البعد  -

: فيكون هذا من خ م تعزيز وجود االماتن العامة الت  تدعم التنوع الثلاف  والفكري فت تكل الهوية اليةككرية وتشجع   االجتماع التماسكتشكجيع  -

 عتت زيادة فرص التلاء بين االفرادو فيساعد عتت عتت تناعة أماتن متماسكة ومتراباة اجتماعيا.

عتبر ه  الوسككيتة لتتفاعل ما بين م تتف افراد المجتمع والتوتككل للرارال جمعية ترتبا باال ر بين االفراد الت  تالمشككارتة المجتمعية الت تيد عتت  -

 أو بمعنت آخر )اخراك المجتمع الميت  بت ايا االماتان وتصميمها وادارتها واستدامتها(.  اليةاري واالجتماع  والفكري لألنسان

االحتواء الفةائ   من المكان )اي جعل الكتل البنائية متناسبة مع الملياا االنسان ( فيشعر تعزيز مبدأ االحسكاا بالمكان وذل  من خ م تيليق  -

 ن .ماالنسان بالييزية وال صوتية واالنتماء المكان  وبالتال  يساعدا ف  ادراك المكان والتعرف عتت قيم  المرئية ومير المرئية الموجودة  

بابراز الهوية المكانية لتعمارة العراقية واظهار عنصكككري المفاج ة والغموض وا ارة الرمبة والفةكككوم  كككمن المكان وذل   احياء الذاترة الجمعية -

لجاذبية ايسككهم ف  تككناعة مكان ي تد ف  ذاترة المتتل  ويتسككم بصككفة ف عمتيال التيديث والتاوير اليةككريف  معرفة خصككائصككها وميزاتها خ م 

 المجتمع.الجمام فينعك  ايجابيا عتت نفسية الفرد وو
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خككككبكال االمان المجتمع : من خ م تةككككمين البي ال اليةككككرية اماتن اجتماعية تسككككاعد عتت ا ككككفاء الصككككية والجمام والراحة واالسككككت ناا  -

 مة.ريجواالستمتاع بالمكانو فتصبر هذا االماتن دفاعية معززة برقابة بصرية مستمرة اي أماتن تيلق الس مة واالمان وتمنع او تلتل من حدوث ال

الجتماعية ا تعزيز التنمية االجتماعية واالقتصكادية والثلافية والعمرانية  من المكان الت  بدورها تيّسن نوعية اليياة وجودتها وتيافظ عتت الهوية -

 والثلافية لتمكان.

ن حةكككري تكككي  يجمع ما بين قةكككايا الت تيد عتت التنمية االجتماعية لتمياور اليرتية مما يعمل عتت تيويل المسكككار من فةكككاء حرت  الت مكا -

 الوظيفة والي  والجمام فيشعر االنسان في  بوجودا وتتبية تافة احتياجات .

   ف   كككوء دراسكككة البيث تبين ان عنصكككر هيكتة المكان )المرتز اليةكككري( ل  سكككمال معينة يجا االعتماد عتيها تعناتكككر اخر  تسكككهم ف

 -ا :تناعة المكان الصي  المستدام  من المدينة منه

: لصكناعة مكان تكي  مسكتدام يجا ان يتسكم المرتز اليةكري ف  المدينة بمجموعة من السككمال منها )تعزيز اليفاظ والت هيلو المرتز اليةكري 

 عالمرونة والتجديدو الييوية والو كككوحية واألمانو والشكككفافية والصكككراحةو الترابا البصكككري ف  التشككككيلو الترتيز السككككان  واالسكككككان و والتنو

ة وتية ملجمال )الشككت  واليجم  والسياق  والتون ....الخ( أ افة الت تابيق مبدأ تعددية المراتز  من مدينة بغداد لكون  اليل األمثل ف  استداا

متها  كككمن اهذا المدينة بسكككبا الكثافال السككككانية العالية الت  تشكككهدها المدينة. مع  كككرورة الت تيد عتت تنمية األماتن والفةكككاءال المفتوحة واسكككتد

 المرتز اليةكري ليشكجع االندماج مع الابيعة ويعزز االنسكجام مع المييا ويةكف  السكمة اليسكية وييلق التفاعل االجتماع  مما يسككاعد عتت ختق

وبصكككريا  ابي ال ذال أماتن مرئية تفاعتية متماسككككة تشكككجع عتت العيش والعمل والتعتم وتدعم التنوع الثلاف  والفكري وتيسكككن تكككورة المدينة بي ي

ة مفت تكل الهوية اليةكرية لتمكان وترفع من جودة اليياة فتصكبر فةاءال اجتماعية خارجية تعزز السيارة والمراقبة البي ية والبصرية وتةف  س

ادخام الجمام واألمان وال صكككككوتكككككية واألتكككككالة والجذل العالم  والميت  والترابا مع أنامة منشكككككال المدينة األخر و تما وان احياء المرتز ب

السياحية واسكتعماالل متنوعة االسكت دام متةكامة منسكجمة مع االسكت دامال اللائمة تتسكم بالمرونة والهرمية والتميز تاالنشاة )المجتمعية والثلافية 

 ل .امل المشهد اليةري لتمدينة تكوالسكنية واليةارية والتجارية...الخ( لتيوم الفةاء الت مكان اجتماع  جاذل بصريا يسهم ف  تك

 ق فمراعاة مبادا التصميم اليةري عند التفكير ف  تناعة المكان الصي  المستدام لكون  هو المفتاي الرئيس  لتاوير األماتن وتناعتها عتت و

 التوجهال اليةرية المعاترة .

  امة باعتبارا هو ال اوة االولت إلسككتدتابيق مبدأ االسككتدامة اليةككرية  ككمن األماتن ف  المدينة ف   ككوء االعتماد عتت التوجي  المثال  والكفوء

 المكان وتيليق الراحة اليرارية لتمست دمين وختق بي ة حةرية اجتماعية تديلة لتمشاة وتيفزهم عتت أقامة م تتف الفعاليال واالنشاة .

 ر نلاة عاائ  هوية وا كككككية ومميزة فتعتبتلوية المياور التاري ية ذال الليمة الترا ية المعبرة الت  تسكككككبا ف  احياء المكان اجتماعيا وتفعيت  وا

 جذل اجتماعية مهمة  من  .

 انيا رتعزيز المكانة الفريدة لتمدينة لتصككبر مرتزا حةكككاريا لتثلافة المتنوعة وملصكككدا سكككياحيا وتجاريا وتكككييا واقتصكككاديا واجتماعيا و لافيا وعم

 تيسن الصية النفسية لتساتنين واللاتدين اليها .متميزا ف  ظل تنمية تيية وعمرانية مستدامة تيلق أماتن جميتة وتيية 

 والجمالية وتمنع التتوث البصكككري وتيسككك  المتتل  باالحتواء واالنسكككجام واالرتياي  كككمن  تابيق جميع المعايير الت  تيلق الصكككية االجتماعية

 تكل.المكان مما ينعك  ايجابيا ف  اعااء ايياءال نفسية وادراتية متجانسة مع المشهد اليةري 

 ة عتيها و و يسكككهّل السكككيارال اليةكككرية يلق التوازن االجتماع  ف  البي تعزيز وحدة الجيرة و التالف )التفاعل( االجتماع  بين االفراد بشككككل ي

 أدارتها حةريا من قبل افراد المجتمع الميت .

  اليةكرية وقصدها باستمرار ا افة الت امنائها بعناتر الجذلتعزيز االماتن الثالثة )االماتن االجتماعية( الت  تيفز الناا عتت اسكتعمام البي ة 

 والتشويق اليةري الت  تكون سبا ف  تماس  المجتمع وارتلائ .

 يق لتلويكة الهويكة المككانيكة وذلك  بكا ككككككفكاء التنوع الثلكاف  واالجتمكاع  لتمجتمع وحمكايت  وتعزيزها إلمناء األماتن المسككككككتوعبة لهذا التنوع وتي

 يتها مع المييا اليةري.انسجامها وتكامت

 . تعزيز بي ة  بيعية تيية تشجع الناا عتت المش  والتفاعل مع المجتمع وبالتال  تلتيل العزلة االجتماعية وتشجع التفاع ل االخر 

 تيدث مع ل والتو يق الروابا والع قال االجتماعية بين االفراد ف   ككوء تهي ة أماتن لها درجة من ال صككوتككية وتتير فرص وامكانية لتتواتكك

 ةاآلخرين أ ككافة الت تعزيز هذا األماتن باالعمام الفنية الت  تيلق التواتككل االجتماع  وتشككجع االفراد عتت التوقف عندها وقةككاء بعض الوق

 فتةف  الييوية والديناميكية  من المكان والفةاء اليةري.

 ينعك  ايجابيا عتت التنمية اليةرية لتمجتمع خصوتا ولتمدينة عموما.مما ستمرارية التاري ية ل  االواعااء  االهتمام بالتراث والموروث 

 ن اتلوية ال صكككائغ االجتماعية واليفاظ عتيها من خ م التعاون والتفاعل والتكافل االجتماع  الذي بدورا ييلق التوازن االجتماع   كككمن المك

 اليةري وهو أحد خاوال المكان اليةري الصي  المستدام .

  ذال أماتن تيية مستدامة يراعت فيها اليفاظ عتت الليم والمعان  المجتمعية واليةارية والثلافية والعمرانية الت  يكتنزها المجتمع تناعة بي ال

ان كخ م مشككاريع التاوير اليةككري المعاتككرة الت  تيلق الجودة العالية لنما اليياة فيها وتعزز الهي ة العمرانية لتمشككهد اليةككري عموما ولتم

 .خصوتا

  اعااء االسككككتمرارية البصككككرية لتمشككككهد اليةككككري تكل او الهي ة العمرانية لتمكان وذل  بتكرار نما معين أو عناتككككر أو معالجال أو تفاتككككيل

 معمارية متميزة ف  الواجهال لتشكل ايلاعا مريياً يستلاا نار المشاهد والمتتل  .

 جيع الفعاليال المائية الم تتفة الت  تنعك  ايجابيا نيو تلوية ال صككككائغ البصككككرية توظيف االنهار واالسككككتفادة منها ف  الم حة النهرية وف  تشكككك

ر ووتعزيز الجوانا االجتماعية والثلافية وف  تلتيل الزحام المروري وف  ا كككككفاء الصكككككية البي ية وتيسكككككين منار المدينة باحياء جماليال الميا

افال االنهر وخوا  هاو مع امتنام الفرص الم ئمة ال افة المعالم عتت  وم اليافة النهرية اللديمة الراباة بين مراتز المدينة وتت  المادية ألت ح

 الت  بدورها تلدم الداللة والجاذبية االجتماعية .

 اتن ماالهتمام بالسكككتوك االجتماع  لألفراد وابراز ال صكككائغ الموقعية لتمدينة الت  تكتسكككا المدينة من خ لها جماليتها فتسكككاعد عتت تكككناعة ا

 .(وادراتية نفسيةتتب  رمبال المجتمع وتعا  مجموعة من االيياءال المتجانسة مع المشاهد منها )ايياءال اجتماعية تيية 
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 تجاورة متوفير اليماية البي ية وذل  بتشككجير األماتن وزراعتها وتنسككيق الفةككاءال والمرافق المشككترتة وعدم ترك الفرامال البينية بين المبان  ال

 كتشكجيع بناء االروقة المسكلفة الملوسكة والمعمدة ف  األماتن المعر كة ألخكعة الشم و واست دام بعض التلنيال اليديثة الت  تلتل من استه مع 

  ف نتالااقة )تاللشككرة ال ارجية المزدوجةو واسككتعمام ال  يا الشككمسككية( ويرتبا ذل  بالمواد وااللوان المسككت دمة والع قة مع المجاورال والغ

 التفاتيل .

 ا ان جتنمية وتنايم وابراز العلد اليةكرية ف  المدينة الت  تعتبر ه  البار االجتماعية االسكاسكية الت  تربا المدينة وتيسن مشهدها اليةري في

 تكون  من بنية حةرية متستستة ووا ية الم مر )تساحة التيريرو االندل والنصر.....(.

 
 ( يتةر فيها التنايق2111و  1998االنمائ  لمدينة بغداد لإلستشاريين اليابانيين )( م ااال التصميم  -أ -12خكل )

  
( لمدينة بغداد تيفية تعامت  2111)ل( الملتري التاويري )التصميم االنمائ  

 المستدام تتوج  الصي  لوفلا اليةري مع مبدأ تناعة المكان 

مناومة ( ياهر في  JCCF 1987( ملتري االستشاري اليابان  )جخكل )

 االرض اليةرية. ستعمااللاليرتةواالماتنوالمرتزوا

   يوضح المخااات التاويرية لمدينة بغداد ولفترات زمنية مختلفة 02شكل )
 

 التوصيــــــــات 
واقع المدينة وأنموذجاً ييلق التنوع والرفاهية بوتكككف  آلية لمعالجة  كككرورة تفعيل البعد االجتماع  الصكككي  المسكككتدام عند التعامل مع المكان  .1

 .فيها   والصية االجتماعية واالقتصادية والبي ية والجمالية

 اليفاظ عتت الليم والمعان  المجتمعية واليةارية والثلافية الت  بدورها تصنع مكان مزدهر حةاريا. .2

 ها أماتن حيوية وآمنة ومرنة قابتة لتعيش والعمل والتعتم احياء المراتز اليةرية وجعت .3

 االعتماد عتت التنمية االجتماعية  من المكان الت  بدورها تادي الت استدامة رأا المام االجتماع . .4

 ةاريا و لافيا واجتماعيا وعمرانيا .تفعيل االبعاد ال اتة بصناعة المكان الصي  المستدام تمفتاي ل تق بي ال معاترة مستدامة ح .5

 لد  العامتين فيها.المستدام العمل عتت ترسيخ  لافة التوج  اليةري الصي  المعاتر لصناعة المكان  .2

 .وت اياهاتوعية الموا نين عتت ذل  لكونهم مشارتين ف  أدارة األماتن  .7
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