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 احملاضرة اخلامسة:
 نظريات ومناذج وأساليب تعاجل السكن و االسكان

Theories, models and methods dealing with housing and 
housing 

السكن وبيئة السكن بل والمدينة كميا بأبنيتيا واستعماالت االرض فييا عمى    
اختالفيا تمر بمراحل تشبو حياة الكائن الحي)االنسان( من حيث النمو ثم التكامل 
واالداء االمثل ثم اليرم ثم التيرؤ, فالمواد بمرور الزمن تضعف وتتغير خواصيا, 

يا, الطرز تتغير بتغير االذواق واستعماالت طرق التشييد تتغير بتطور التكنولوج
مية مستمرة بطيئة او متسارعة وما ااالرض تتغير نتيجًة لمتوسع او التقمص, عممية دين

بدى مثاليًا في وقت ما يصبح بحاجة الى جراحات تجميمية ليعايش التغير او ليحل 
 محمو شيء جديد من خالل عممية تعرف بالتجديد الحضري.

 الفقرات االتية: محورليتناول ىذا ا
 نظريات توقيع وتنظيم الوظيفة السكنية. .1
 نظريات اختيار الموقع السكني)االقتصادية(. .2
 اساليب التجديد الحضري لممناطق السكنية. .3

 
 نظريات توقيع وتنظيم الوظيفة السكنية:-1

 نظرية المدن الحدائقية: - أ
مثمت الثورة الصناعية في النصف الثاني من القرن الثامن عشر انعطافًا تاريخيًا تمثل 
في االنتقال من المجتمع الزراعي التقميدي الى المجتمع الصناعي المتسارع التطور, 
حيث نجم عن ذلك نزوح ىائل من االرياف الى المدن الكبرى بحثًا عن فرص العمل 

انتشرت المعامل بسرعة داخل االحياء السكنية وحيث  الجديدة في الفروع الصناعية,
توفرت تجمعات العمال الرخيصة, انتشر التموث في االجواء والمياه وتسبب االكتظاظ 
والزحام في انتشار االوبئة وعمى سبيل المثال فقد زاد سكان المدن في بريطانيا بين 

ات الخدمات من مميون نسمة الى تسعة مميون نسمة, اما مستوي 1081-1081
فكانت مأساوية وقد تسبب انتشار مرضي الطاعون والكوليرا في بريطانيا الى وفاة 
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شخص, في ظل الظروف الحياتية المأساوية لمعمال وأسرىم جنب المصانع  00888
كان البد وان تندلع ثورة اصالحية تدعو الى تحسين ظروف الطبقة العاممة وتوالي 

االختناق والتزاحم عن مراكز المدن الكبيرة كان من  طرح االفكار التي تدعو الى فك
أنجح طروحات دعاة االصالح دعوة ابنزرز ىاورد في كتابو)غدًا... طريق لمستقبل 

م الذي اقترح فيو بعد تقييم لخصائص الحياة في المدينة ان الحل 1000افضل( سنة 
والمدينة معًا  المثالي يتمثل في مدن ذات قياس انساني تجمع بين ايجابيات الريف

 وىو ما اطمق عميو تسمية المدن الحدائقية.
(الف نسمة, يمكن ليا أن 23والمدينة الحدائقية عند ىاورد مدينة يبمغ عدد سكانيا)

(الف نسمة وعندئٍذ تطمق عمييا تسمية المدينة االم او 00تنمو كحد اقصى الى)
مدن حدائقية أخرى  6 المدينة المركزية وتكون مركزًا لتشكيل يحيط بيا يتكون من

 (الف نسمة لكل منيا.23بحجم سكاني يبمغ)
ومدينة ىاورد الحدائقية النموذجية عبارة عن دائرة منتظمة تشع من مركزىا ستة طرق 

(, ويمثل Wardشعاعية مشجرة تقسميا الى ستة اقسام متساوية كل قسم منيا يسمى)
االساسية اليومية التي شخص وتجيز بكامل الخدمات  0888مجاورة سكنية يقطنيا 

 تحقق ليا االكتفاء الذاتي من الموارد والخدمات وفرص العمل.
اضافة الى ىذا التقسيم الشعاعي فيي مقسمة الى ست حمقات)أنطقة( يشكل مركز 
المدينة بؤرتيا وىي المساحة المركزية لممدينة ثم نطاق لمدوائر والخدمات ثم نطاق 

حتى تكون الصناعة في النطاق االخير الى  سكني ونطاق تجاري ثم سكني وىكذا
الخارج حيث تمتقي بخطوط سكك الحديد وىي السائدة آنذاك فتستفيد من الصادرات 
, والواردات عبر خطوط السكك الحديدية التي تمر عبر تشكيل المدن المفترضة
ة وصف ىاورد ىذا التشكيل بأنو التشكيل الجذاب الذي يشعر المرء باالنتماء والمواال

(, فييا Wardوالراحة النفسية من خالل السير في المدينة الخضراء التي تتوسط كل )
الواجيات الزجاجية لممحال عبر الطرق المشجرة وحيث ينمو االطفال في بيئة 
خضراء آمنة تتشجع عمى تنمية النشأ الصحيح, كانت فكرة ىاورد ىي ان تكون 

 فقي وورد في مقترحاتو:مساكن لمفدان في وحدات انتشار أ 18الكثافة 
 ان تكون االرض ممكًا لسكانيا باالشتراك)حممة أسيم(. .1
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(الف نسمة واذا اقتضى التوسع فيمكن ان تصبح مدينة 23حدود عدد سكانيا) .3
(الف 23مدن(, سعة)6(الف نسمة وتحيط بيا مدن صغرى)00مركزية يسكنيا)

 سائدة آنذاك(.نسمة وترتبط المدن فيما بينيا بشبكة من سكك الحديد)وىي ال
 تحيط بكل مدينة المزارع واالراضي لتحقيق التواصل بين المدينة والريف. .2
 تحيط الصناعة بالمدينة في الحمقة االخيرة)السادسة( وتخدميا سكك الحديد. .0
 يمارس النشاط الزراعي في الحقول المحيطة بالمدينة. .0
تبقى لمنشاطات ايكر يخصص لمعمران وما  6888تكون المساحة الكمية لممدينة  .6

 االخرى )زراعة, صناعة( لتحقيق االكتفاء الذاتي من االنتاج وفرص العمل.
شخص  3888شخص اما  0888( Wardلقد افترض ىاورد ان يبمغ عدد سكان كل)

شخص فيكونون من العاممين في الحقول والساكنين في المزارع, 23888المتبقين من 
يا اواًل, واسس ىاورد جمعية متخصصة لتنفيذ لقد تقبل النموذج في البمد االم بريطان

المدن الحدائقية ونفذت مدينتان تحت ادارتو ىما ليتشورت وليمن وود ورغم بعض 
االخفاقات في التطبيق اال انيما كانتا مثالتين يحتذى بيما في بريطانيا وفي خارج 

الحرب العالمية بريطانيا ودخل مبدأ تخطيط المدن الحدائقية في التشريع البريطاني بعد 
واصبحت جزءًا من سياسة فك االختناقات عن مدن بريطانيا  1001الثانية سنة 

ونفذت ثالثة اجيال من المدن الحدائقية في بريطانيا وبمغ عدد المدن الحدائقية المنفذة 
مدينة, واتخذت صيغًا عديدة فعندما تكون قريبة جدًا من المدن االم وتكون فرص 30

(, عندما Dormitory Townة في المدينة االم تسمى مدينة فندقية)العمل ليا متوفر 
 تكون بعيدة عنيا ومكتفية ذاتيًا تسمى بالمكتفية ذاتيًا والمحتوات ذاتيًا.

عمت الفكرة ارجاء العالم وىنالك اليوم مدن تنفذ اساسًا كمدن حدائقية ومدن اخرى 
يا وسحب الزحام وال يوجد بمد تشيد او تنشأ في محيط المدن الكبرى قائمة لمتخفيف عن

اال ويطبق ىذه النظرية بشكل او بآخر, وفي القطر االردني عمى سبيل المثال تمثل 
مدينة ابو نصير ومدينة الزرقاء الجديدة)مدينة الشرق( وضاحية االميرة ايمان ومدينة 

اىرة اىل العزم امثمة لمدن حدائقية وفي مصر نفذ العديد من المدن الحدائقية قرب الق
وبالشريط الصحراوي كضاحية المنصورة والعبور والعاشر من رمضان واكتوبر وغيرىا, 

التي تنفذ معظم مستوطناتيا  الكيان الصييونيواكثر اىتماما بالفكرة في المنطقة ىي 
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وفق اسس المدن الحدائقية اما في روسيا فقد نفذت مدن عديدة مع بعض االختالفات 
نسمة وىو 388888فقد تجاوزت بعض الحجوم السكانية  في الحدود الحجمية لمسكان

حتى ما حدث فعاًل في بريطانيا ذاتيا اذ تجاوز حجم سكان مدينة ممتون كنز 
 بعد النجاح الباىر الذي حققتو. 388888

 
 نظرية المجاورة السكنية: -ب

السيارة بدأ االنتشار الكثيف الستخدام  1080مطمع القرن العشرين وتحديدًا في عام 
الصغيرة)الصالون( وبدأ التغيير في النسيج الحضري وتمزيق الييكل التقميدي لممدن 
المتضامنة الذي اعتادت عميو آلالف  السنين, طرق حديثة, طاقة كيربائية, وسائط 
نقل حديثة, تكنولوجيا بناء جديدة, عوامل كثيرة متسارعة لمتغير غيرت مجمل المفاىيم 

 يرىا لحد يومنا ىذا وتحمل الجديد والجديد كل يوم.ومازالت مستمرة بتأث
تماع الذين كان اكثر الشرائح االجتماعية تأثرًا التغير ىم المحافظون من عمماء االج

ري اليائل والتمزق في النسيج الحضري عمى انو ضياع نظروا الى التوسع الحض
مريكي لشخصية الفرد في متسع ممزق, وكان كالرنس بيري عالم االجتماع اال

المخضرم وىو احد ىؤالء الذي دعوا الى احتواء ىذا التوسع والتمزق بصورة او بأخرى 
التي بموجبيا ينظر الى الوظيفة السكنية  1030فوضع نظرية المجاورة السكنية سنة 

في المدينة عمى انيا تجمع من خاليا)متجاورات( ولكل خمية منيا مركز 
الحاجات االساسية اليومية لسكان ىذه الخمية خدمي)تتوسطو مدرسة ابتدائية( يوفر 

التي تعتبر النواة االجتماعية المعرفة ليذا التكوين وعمى ىذا التأسيس تتشكل سمسمة 
من المراكز الخدمية عمى مستوى االرتفاع بيذا التشكيل فكل مجاورات سكنية)حسب 

ستواىا ارفع حجم المدينة( تشكل حيًا ولو مركز  خدمي يحوي الخدمات التي يكون م
من مستوى المجاورة السكنية)اي ال تكفي سكان المجاورة الواحدة لتمبيتيا( كالمدرسة 
الثانوية وغير ذلك من الخدمات, ويمي الحي السكني في اليرمية القطاع السكني وىو 
يحوي عددًا من االحياء السكنية ويوفر وفق نفس المفيوم في مركزه الخدمي الخدمات 

نات الحي السكني والتي تخفف الى حٍد ما عن مركز المدينة كالمعاىد التي تفوق إمكا
المينية مثاًل او المسارح ودور العرض وفروع النقابات اما مركز المدينة فيتخصص 
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بالخدمات الراقية كالسفارات والوزارات والمكاتب الرئيسية, وفق ىذا التفسير حدد 
بأنيا مجتمع صغير متخصص ال يزيد كالرنس بيري تعريف ومفيوم المجاورة السكنية 

عدد سكانو عن بضعة آالف نسمة تربطيم عالقات اجتماعية وثيقة من خالل 
التعارف وقيام مؤسسات لتعزيز الروابط االجتماعية وحدد مساحة المجاورة السكنية 
بالمسافة التي يقطعيا الطفل بأمان وسالم من ابعد مسكن عمى محيط المجاورة 

(م 288-308االبتدائية في مركزىا سيرًا عمى االقدام وىي بحدود) السكنية لمدرستو
وتتغير ىذه المسافة تبعًا لمظروف الطبوغرافية والمناخية وأدناه المحددات الستة التي 

 وضعيا بيري لممجاورة السكنية التي ىي نواة تشكيل الوظيفة في المدينة:
ية ىرمية وظيفية وىي ال تحيطيا شوارع رئيسية وال تخترقيا ولشوارعيا الداخم .1

 تساعد عمى السرعة.
تتوزع بين مساكنيا المناطق المفتوحة وساحات لعب االطفال بحيث تستطيع  .3

األم ان تشرف عمى طفميا الذي يميو في المنطقة الخضراء وىي تؤدي مياميا 
 المنزلية.

مدرسة ابتدائية والحديقة او المساحة المحيطة بالمدرسة ويمكن ان  تتوسطيا .2
 تؤدي المدرسة وظيفة اجتماعية.

-308تحدد مساحة المجاورة بمسافة مشي الطفل لممدرسة كنصف قطر) .0
 ىيكتار.26-28(م وبذلك تكون المساحة التقريبية 288

ماعات يحتوي المركز عمى وظائف اجتماعية أخرى كنادي ومكتبة وقاعة اجت .0
 األسر وعددًا من الدكاكين المحمية وغير ذلك.

الوظيفة التجارية الرئيسية تتوزع عمى اركان المجاورة ويفضل في ركنين  .6
متقابمين عمى الشوارع الرئيسية وذلك لميل الوظيفة التجارية في استقطاب أكبر 
عدد من الزبائن وىي بذلك تستفيد من الوقوع عمى الطرق الرئيسية  وتكون 

يمة الوصول لسكان المجاورة بتوزيعيا عمى ركنين متقابمين وتجيز بمواقف س
السيارات لتأمين السالمة المرورية عمى الطرق الرئيسية المحيطة بالمجاورة 

 السكنية.
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ركز بيري في مقترحاتو عمى التنوع داخل المجاورة السكنية كأن تتنوع الحجوم األسرية 
ني وان تستخدم االحزمة الخضراء لتحقيق نوع من ومستويات الدخول وارتفاعات المبا

الخصوصية ولم يغفل ضرورة تواجد حديقة عامة ومسطح مائي لسكنة المجاورة لتعزيز 
 روح االلتقاء واالنتماء.

استقطبت المجاورة السكنية ابداعات المصممين والمخططين في كل مكان ونفذت 
الخاصة  وأخرى حيث يندر  بصورة عديدة في مناطق حيث يكثر استخدام السيارة

استخدام السيارة الخاصة وتكون حركة المركبات مقتصرة عمى محيطيا)نقل عام( كما 
استخدم مبدأ الفصل بين المركبات والمشاة باألنفاق والجسور وعدلت تصاميميا تبعًا 
لمظروف السائدة ففي مناطق من الواليات المتحدة حيث ارتفع مستوى الجريمة ودخول 

ء الى المجاورة بسياراتيم عدلت المداخل واصبحت ذات التواءات بحيث تمكن الغربا
سكنة المجاورة من تمييز الداخمين الييا وال تشجع طرقيا عمى دخوليم, كما جيزت 
ساحاتيا الوسطية وأماكن أخرى بأكشاك ومقاعد لتشجيع المسنين وربات البيوت عمى 

ين الفاحصة التي ترقب حركة الجموس ومطالعة الصحف وتشكيل ما يعرف بالع
الغرباء داخل المجاورة وتوفر االمن الداخمي  كذلك اغمقت المنافذ الداخمية الى الخارج 
كي ال تشجع عمى عمميات السطو واليروب, مثل ىذه التعديالت فرضتيا حاالت 
معينة من الخروقات لمبيئة السكنية في مناطق معينة من بريطانيا مثل مدينة مانشستر 

ي ىمنبي افينو حيث كانت المجاورة تتشكل من عدد من العمارات السكنية ويتحقق كح
الربط بينيا عبر الجسور التي تؤدي الى الشوارع وألسباب أمنية ازيمت تمك العمارات 
عندما وجد انيا اصبحت اوكارًا لمجريمة, رغم الكثير من السمبيات اال ان فكرة المجاورة 

االىتمام والتكيف مع متطمبات البيئة في كل مكان وىي السكنية فكرة جيدة تستحق 
صورة مطورة لممدينة الحدائقية بمقياس مصغر ولممدينة التقميدية المتضامة بإطار 
عصري وال يمكن االستغناء عنيا كفكر اجتماعي يعمق الصمة بين االسر من اجل 

 بناء حضاري واجتماعي سميم.
 
 نموذج دورة حياة العائمة: -ب

 ورة حياة األسر العائمية  بموجب ىذا النموذج الى خمسة مراحل سكنية كاآلتي:تجزأ د
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 لمعشرين سنة االولى او ما يقارب ذلك فان االبناء يعيشون في مساكن آبائيم. .1
بعد تجاوز سن العشرين يغادر االبناء مساكن آبائيم لمعيش مع اصدقائيم  .3

الزواج امتدادًا ليذه المرحمة  لمدراسة او العمل وتعد السنة االولى والثانية بعد
حيث يقضي االزواج معظم اوقاتيم لمعمل وال يعدون المسكن محور لحياة 

 االسرة الصغيرة.
بعد والدة الطفل االول تتغير احتياجات االسرة وتتزايد المتطمبات السكنية  .2

 وتصبح االسرة في الطور الممتد حتى بموغ االبناء العشرين.
ة مرة ثانية ويتضائل حجم االسرة وتصبح صغيرة وأقل يشرع االبناء بالمغامر  .0

اعتمادًا عمى المجاورة السكنية وما تقدمو القطعات الخدمية االخرى اال ان 
المسكن قد اسس وامتأل بالمقتنيات ويكون تمسك االسرة بوحدتيا كبير ويكون 

 احتمال تغير الوحدة السكنية قمياًل.
رة ذروتو وتقل الحركة فيكونون بحاجة في مرحمة الكيولة يبمغ نقص حجم االس .0

 الى الدعم والرعاية من قبل األقارب واالصدقاء.
يوضح موري اعاله حياة العوائل االسرية في الدول الغربية وىي في الغالب      

(شخص وىي دالة عمى حجوم 0-2(شخص او اسر متوسطة)3-1اسر صغيرة)
المساكن التي يجب توفيرىا لسد الحاجة السكنية من خالل تحويميا الى فضاءات 

والتقاليد في أي  في المساكن التي تشيدىا, يمكن تيذيب نفس النموذج ليالئم القيم
بمد بإعتماد أعداد المتزوجين فعاًل في الفئات العمرية وتحويميا الى نسب مئوية من 
خالل حجوم لعينات عشوائية مختارة او من خالل تطبيق اسموب مجاميع وتوقعات 

(سنة, لبناء تصور الحاجة السكنية 00-10اإلنجاب المستقبمي لإلناث في سن)
توجو في معظم الدول يتجو الى انقاص الحجوم االسرية المستقبمية عممًا بأن ال

 لزيادة الوعي الثقافي وبسبب صعوبة االوضاع االقتصادية.
 


