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 المستخلص
االسكان الميسر اجرائيًا عرف البحث . السر ذات الدخول المتوسطة والواطئة لالالئق توفير السكن باالسكان الميسر يرتبط 
والتي تكون دخولها بحدود  الواطئةاالسكان الذي يلبي حاجات مدى من الدخول التي تتدرج من المتوسطة الى  بأنه
ايجارا )لألسر من الدخل السنوي%( 06)تتجاوز كلف االسكان بحيث ال من متوسط الدخول لمنطقة معينة%( 06-06%)

أحياء لحل مشاكل االنتشار الحضري للوصول الى  تنمية تتضمن مجموعة من المبادئ فهواما النمو الذكي  .( او امتالكا
وقد . تعدد خيارات االسكان و تحقق الجوانب البيئية واالجتماعية واالقتصادية و ة لألسكان الميسرمتضامة داعم سكنية

في كلف االسكان  على المقياس الصغير وجود فجوة معرفية حول تأثير مبادئ النمو الذكي)برزت مشكلة البحث المتمثلة بـ
تم بناء اطار نظري  ولتحقيق هدف البحث. الصغيرعلى المقياس العالقة هذه هدف البحث في تحديد  مثلوت( الميسر

مفردتين االولى االطار النظري   شمل. خص كل من مفهوم االسكان الميسر والنمو الذكي وصوال الى المفردات الرئيسية
ردات النمو الذكي على المقياس الصغير وصواًل الى المف والثانية هيمبادئ النمو الذكي التي ترتبط باالسكان الميسر هي 

مشاريع عالمية وعربية ومحلية ، اظهرت  ثالثةومن خالل تطبيق هذه المفردات على . المستخلصة من االطار النظري 
 (.االسكان الميسر خياراتتعدد )ان اكثر مبدأ مؤثر هو  و النتائج تباينها في مدى تحقيقها لهذه المفردات

 مبادئ النمو الذكيالنمو الذكي ، االسكان الميسر ، : الكلمات المفتاحية
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Abstract 
The concept affordable housing deals with affording adequate housing to a moderate  and low 
income households. The research defined affordable housing as housing deals with moderate 
and low income households (60%-80% AMI) that housing costs don’t exceed (30%) of their 
annual income (renting or owning) , while smart growth is defined as a development that 
contains a set of principles related to compact design and affordable housing .The research 
problem  is embodied as (a knowledge gap about the effects of smart growth principles at a 
micro scale on the costs of affordable housing).The research built a  theoretical framework 
including both  of affordable housing and smart growth concepts. It included two terms, the 
first one was the ( smart growth principals) , and the second one was  ( the smart growth at a 
micro scale (community)). The measurement included indicators driven from the theoretical 
framework, which had been applied on three national, Arabic and local projects.  
 Finally the research finding showed different results varied between the different projects and 
the most effective principal was (affordable housing choices). 
Key words: Smart Growth , Affordable Housing , Compact Smart Growth development, 
Smart Growth development scale. 
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 مقدمة -1

َبرز االسكان الميسر لحل مشاكل زيادة الطلب على االسكان وتوفير السكن الالئق ألسر الدخول المتوسطة والواطئة 
مفهوم الى هذا الاالدبيات السابقة التي تناولت  اشارت. وتسهيل حصولها على الوحدة السكنية وفقا الى الدخل السنوي لألسر

 .كلف االنشاء وتصميم الوحدة السكنية على المقياس الصغيرتقليل كلف الوحدات السكنية في ضوء تقليل 
رتبط بمفاهيم متعددة وا, اطئة الكثافات من خالل مبادئهألنتشار الحضري والتنميات الو اظهر النمو الذكي لحل مشاكل 
، الدولة واالقليم  المقياس الكبير على مستوى: بثالثة مقاييس شملت  هاضافة الى ارتباطباالتنموية وسياسية وستراتيجية   

 .المقياس الصغير على مستوى الحي والمجاورة السكنية  ،المقياس المتوسط على مستوى المدينة 
استعراض الدراسات السابقة لكال  ضافة الى باالمفهومي االسكان الميسر والنمو الذكي على التوالي  طرحالبحث  تضمن

تصميم  تضمن. القياس الذي تم اعتماده مع طرحستخراج المفردات والقيم الممكنة البناء االطار النظري المفهومين و 
مناقشة وتحليل نتائج الدراسة العملية والوصول الى  مع البحث عرض المشاريع المنتخبة للدراسة العملية والعينات المنتخبة

 .يسر والتوصيات االستنتاجات الخاصة والعامة للعالقة بين مبادئ النمو الذكي واالسكان الم
 االسكان الُميسر -5

 : وكما يأتياالدبيات السابقة  اهم التعاريف التي وردت في اجرائيا بعد عرضالى تعريف االسكان الُميسر  تهدف هذه الفقرة
-Advisory Metropolitan Council Staff (2006/ فريق موظفي المجلس االستشاري للمدن في اميركا عرف

USA ) من اجمالي دخل الفرد %( 06)اسعارها   تتجاوز الذي يتضمن وحدات ميسرة ال الميسر بأنه االسكان  االسكان
  [Advisory Metropolitan Council Staff,p4]. ( ايجارا او امتالكا) السنوي

%( 06)االسكان الذي يخص األسر التي اليزيد دخلها عن  الى كونه  (Steiner, et al.,2007)  وأشار ستينر واخرون
 .من متوسط الدخول لمنطقة معينة

[Steiner,p23] واخرون  واتفق مع تعريف ويليام كاندل(Kandel, et al.  ) الذي عرفه بأنه
فما دون من متوسط %( 08)االسكان الذي يصمم لألسر التي تتدرج دخولها من المتوسط الى الواطئ وتبدأ من نسبة 

 [Kandel,p300]. من الدخل السنوي%( 08)اكثر من  حيث ال يكلف االسرللمدينة او المنطقة بالدخول 
متوسط  او اقل من %(08) لعوائل التي يعادل دخلهاابأنه اسكان ( (Carlson et al./2012وعرفه كارلسون واخرون  
واتفق مع تعريف كارسويل  [Twin Cities LISC,2012,p4] .بدعم االعانات العامة او بدونها الدخول لمنطقة معينة 

( Carswell.)  من متوسط الدخول لمنطقة  %(08)الذي اشار الى كونه االسكان الذي يخدم األسر التي تقل دخولها عن
 [Carswell,p782].معينة

االسكان الذي يلبي حاجات  تعريفه اجرائيا بأنه يمكن االسكان الميسربعد استعراض اهم التعريفات التي تناولت مفهوم 
من متوسط الدخول %( 81-%01)والتي تكون دخولها بحدود  مدى من الدخول التي تتدرج من المتوسطة الى الواطئة

 .(ايجارا او امتالكا) لألسر من الدخل السنوي%( 01) تتجاوز كلف االسكان بحيث ال لمنطقة معينة
 النمو الذكي -0
 :االدبيات السابقة وكما يأتيماورد عنه في الى تعريف مفهوم النمو الذكي أجرائيا بعد عرض  محورال اهدف هذي

 تنمية/ النمو الذكي  0-0-0
 انهب النمو الذكي (US Environmental Protection Agency(EPA) /1882)عرفت وكالة حماية البيئة االميركية 

التنمية التي تخدم البيئة واالقتصاد والمجتمع وايجاد الموقع االمثل الستيعاب التنمية وتدعم التنمية االقتصادية واالعمال 
اقامة احياء مع االقتصادي  وتزويد االحياء بالخدمات والترفيه والتنافس ، للتوظيف وتوفير قاعدة مالية والتي توفر فرصاً 

 حياء السكنيةوتشجيع وسائل النقل النظيف وتحسين قيم اال، متعددة الخيارات االسكانية التاحة الوحدات لمختلف الدخول 
 توفر بيئة نظيفة وتوازن مابينها وبين التنمية ,القائمة وخلق الحس بالمكان اضافة الى اقامة مجتمعات صحية 

[Environmental Protection Agency,p1] 
للنقل تتضمن مجموعة من االهداف والمبادئ التي تتحقق  ةفعرفه بأنه تنمية متضامة وموجه ((Marlow/2008أما مارلو 

 [Marlow,p2] .من خالل سياسات استعماالت االرض الستيعاب النمو
 مبادئ/ النمو الذكي  0-0-5

مجاورات سكنية في بانه محاولة لتجنب انماط النمو المستقبلية التي تسبب :  النمو الذكي ((Kelsey/2006ي كيلس عرف
عن طريق مجموعة من المبادئ المتمثلة  حققغير متسقة وعزل االستعماالت السكنية عن االعمال والصناعات والنقل ويت

http://www.amazon.com/Frederick-R.-Steiner/e/B001IO9OQS/ref=dp_byline_cont_book_2
http://www.amazon.com/Frederick-R.-Steiner/e/B001IO9OQS/ref=dp_byline_cont_book_2
http://www.epa.gov/
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الحفاظ على ، الحس بالمكان ،المشاةاقامة احياء ، تعدد خيارات االسكان ،التصميم المتضام، االستعمال المختلط) :بما يأتي
 [Kelsey,p1] .(كفاءة الكلف، تعدد خيارات النقل ،توجيه التنمية ،المشاركة المجتمعية، الفضاء المفتوح

بأنه شكل من أشكال التنمية يضم  تعدد االستخدام وتخطيط عالي الكثافة وتوقيع النقل  / Sarah)1882 (.ل سارة عرفته
اشارت الى كونه حل لالنتشار الحضري كما   ،ضمن منطقة واحدة واقامة ممرات مشي صديقة للبيئة ضمن مشهد المدينة

المكونات المفتاحية لبرنامج النمو  يمثل االسكان الميسر وتنوع توفيرالذي ينتج عنه مراكز مدن متهرئة وتدهور بيئي وان 
،  توفير مدى من فرص االسكان، المباني المتضامة ،االستعمال المختلط):خالل مبادئ متعددة تمثلت باألتيمن  الذكي
 راضيالحفاظ على الفضاء المفتوح واال،  ميزة والجذابة وخلق الحس بالمكانالم االحياء السكنيةدعم ،  لمشاةا أحياءاقامة 

تشجيع ،  التنبؤ بخيارات التنمية،  توفير خيارات متعددة للنقل،  تقوية المجتمعات القائمة،  الزراعية واالراضي البيئية
 [Sarah ,p5] .(المشاركة المجتمعية واصحاب القرار في اتخاذ قرارات  التنمية

 ادارة النمو/ النمو الذكي  0-0-0
بانه اداة الدارة النمو ومواجهه االثار السلبية لالنتشار الحضري وايجاد النمو الذكي  ( (Susan /2000 سوزان عرفت

الحلول لتلك المشاكل من خالل اعادة تنشيط مركز المدينة وزيادة الكثافات السكانية في المركز وادارة البنى التحتية للسيطرة 
 [Susan,pi] .على نمو الضواحي

فعرفه بأنه منهج الدارة النمو للسيطرة على االنتشار الحضري لمنع   :( (Schiuma, et al./2013وآخرونأما سكيما 
 [Schiuma,etal,p94] .التأثيرات السلبية للتنميات الحضرية الواطئة الكثافة على جودة البيئات الفيزيائية واالقتصادية واالجتماعية

 سياسة/ النمو الذكي 0-0-4
التي تواجه  السياسات التي تتضمن مجموعة من االهدافمجموعة من  النمو الذكي بأنه  ((Downs/2004 داونزعرف 

االنتشار الحضري فاالهداف تحد من التوسع نحو الخارج وتشجع كثافات التنمية العالية وتشجع االستعمال المختلط لالرض 
 [Downs,p3] .كان الميسروالنقل العام واعادة احياء وتنشيط المناطق القديمة والحفاظ على الفضاء المفتوح وتعزيز االس

تهدف للحد من االثار السلبية لالنتشار الحضري و  ياساتبأنه مجموعة من الس ((Summerville./2011 عرفه سمرفل
التي تدعم زيادة الكثافات واعادة  تحقيق تخطيط مثالي متعدد خيارات االسكان والنقل واعتماد ستراتيجيات االمالء الحضري

 [Summerville,pp8-9]. (brown fields) يةالبنتنشيط مراكز المدن المتهرئة وتنمية الحقول 
 ستراتيجية/ النمو الذكي  0-0-2

 الى كون النمو الذكي ستراتيجية تخطيطية تضم مجموعة من العوامل : ((Karvonen/2011. أشار كارفونين
تهدف الى تقليل كلف انشاء الخدمات ودعم تكامل االحياء السكنية اقتصاديا واجتماعيا وتوفير االسكان الميسر وتوفير 

أما البنك العالمي  [Karvonen,p81]. ويتضمن مجموعة من الستراتيجيات التي تدعم من خالل القوانين التخطيطية.االعمال
فأشار الى كونه  The international bank for reconstruction and development) /1822)لالنشاء والتنمية  

ستراتيجية الستعماالت االرض وادارة النمو لتحسين التنمية الحضرية من خالل تحسين البيئة والنمو االقتصادي 
[The international bank for reconstruction and development,p185].واالجتماعي

 

بأنه تنمية تتضمن مجموعة من )عريفات  التي تناولت مفهوم النمو الذكي يمكن  تعريفه اجرائيا بعد استعراض اهم الت
تعدد خيارات  و متضامة داعمة لألسكان الميسر أحياء سكنيةلحل مشاكل االنتشار الحضري للوصول الى  المبادئ

 .( االسكان و تحقق الجوانب البيئية واالجتماعية واالقتصادية
 السابقةالدراسات  -4

 :الى توضيح الدراسات التي تناولت مفهوم االسكان الميسر وكما يأتي تهدف هذه الفقرة 
 دراسات االسكان الميسر4-0
 ((Bender /1985 بيندردراسة  4-0-0

بتسريع عملية  فئتين االولى هي تقليل كلف االنشاء الجديد المتمثلة توفير االسكان يكون فيالى ان  أشارت الدراسة 
 ةالشرائية من خالل ستراتيجية شراء االفراد للوحدات الصغير  سرهي زيادة قدرة اال: الثانية. وتشغيل المبنى واالنشاءالتصميم 

بالكلف التي ترتبط بدخل دراسة االسكان الميسر ال ربطت. ثم االنتقال الى وحدات ذات جودة اعلى بزيادة قدرتهم الشرائية
والتصميم اضافة الى زيادة قدرة االسر الشرائية لالنتقال الى وحدات ذات جودة اعلى من خالل تقليل كلف االنشاء  األسر

 [Bender,p3] .وتيسير الوحدات للدخول االقل
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  ) Jia /0998 (  جيا دراسة 4-0-5
بمواقف للسيارات يسبب زيادة  الى ان تزويد المنازل أشارتاالسكان الميسر بتوفر مواقف السيارات و  ربطت الدراسة 

تيسيرها لذلك يلجأ المخططون الى تنمية النقل الموجه لالعتماد على النقل العام وتقليل االعتماد على النقل  ويلغياسعارها 
 [Jia,p25] . الخاص وتقليل عدد السيارات على مسارات النقل الرئيسية

  (أدريس /2112)دراسة  4-0-0
والتوجيه االفضل للوحدات السكنية التي   اكدت الدراسة على تقليل الكلف على مستوى الموقع من خالل دراسة الموقع 

اما على مستوى الوحدة السكنية  . اضافة الى التأكيد على التوسع العمودي بدال من االفقي ، ترتبط بتقليل كلف الطاقة
 ،إدريس [ .خدام المواد العالية الديمومة واعتماد النظم االنشائية الغير مكلفةفأكدت الدراسة على البساطة في التصميم واست

 ]0ص -4ص
 (واخرون عبد اللطيف/ 5112 ) دراسة 4-0-4

فيما يخص المكان فيتطلب دراسة البيئة المحيطة . اكدت الدراسة على توفير االسكان الميسر من خالل المكان والزمان 
اما ما يخص الزمان فيتطلب سرعة انجاز المشروع باالرتباط مع  ، المحلي واالقليميبالموقع او المبنى على المستوى 
 ]202ص  -212ص ,واخرون,عبداللطيف، [ .حجمه وفهم طبيعة المشروع المنفذ

 ( كوركاس/ 5105)دراسة   4-0-2
لتحسين االسكان  دولةاكدت الدراسة على دور التمويل في توفير االسكان الميسر ألسر الدخل الواطئ اضافة الى دور ال 

 ]13ص -13ص كوركاس ، [ .وتوفير السكن الالئق
  (الجميل /2102) دراسة  4-0-0
 طرحت الدراسة مجموعة من الخصائص التصميمية لجعل االسكان ميسرًا والذي يتحقق من خالل ستراتيجية التكيف  

 ]2ص ،الجميل[ .ومن الخصائص التصميمية التي تشمل التنظيم الفضائي واالنفتاحية وغيرها

 (ظبية/ 2102)دراسة  2-0-7
واكدت على عالقة  (االقتصادي والبيئي واالجتماعي)اشارت الى عالقة االسكان بالتنمية المستدامة بابعادها الثالثة  

فقد اكدت  بيئياالسكان الميسر بالتنمية المستدامة فيما يخص البعد االقتصادي فقد اكدت على زيادة الكثافات ،اما البعد ال
اضافة الى ستراتيجية التمكين التي .على مفردات سهولة الوصول والحفاظ على الموارد مع دعم حركة المشاة والنقل العام

 ]224ص ، ظبية [ .توفر التمويل والخدمات لالسكان الميسر

التصميم والتكيف والمرونة مما تقدم فان االسكان الميسر يرتبط بتقليل الكلف من خالل جوانب تصميمية ترتبط ببساطة 
مع سرعة التنفيذ واالنشاء اضافة الى دراسة الموقع وبيئة المبنى وعزل مواقف السيارات عن الوحدات السكنية 

 .و جوانب ستراتيجية ترتبط بتمويل الدولة وزيادة الكثافات االسكانية ,واالعتماد على النقل العام
 دراسات النمو الذكي 4-5

 :الى توضيح الدراسات التي تناولت النمو الذكي وكما ياتيتهدف هذه الدراسات 
 (:/Goetz 2118) كويتز دراسة 4-5-0

ــــــاييس اشــــــارت الدراســــــة  المقيــــــاس الصــــــغير الــــــذي يعمــــــل علــــــى تنشــــــيط تمثلــــــت ب بــــــأن النمــــــو الــــــذكي يتضــــــمن ثالثــــــة مق
ــــــة المقيــــــاس المتوســــــط  الــــــذي و  .االحيــــــاء الســــــكنية والمجــــــاورات المنفــــــردة مــــــن حيــــــث التصــــــميم يضــــــم القــــــوانين التخطيطي

الــــــــذي يضــــــــم  المقيــــــــاس الكبيــــــــرو .  وقــــــــوانين اســــــــتعماالت االرض والنقــــــــل والحفــــــــاظ علــــــــى االســــــــكان والفضــــــــاء المفتــــــــوح
مجموعــــة الســــتراتيجيات التــــي تتعامــــل مــــع االقلــــيم الطبيعـــــي والمشــــاركة المجتمعيــــة وتشــــارك المــــوارد وتضــــم حــــدود النمـــــو 

 [Goetz,p268] . الحضرية وتنطيق االحتواء

رة والحي السكني والمقياس الكبير بأن المقياس الصغير يكون على مستوى المجاو ( كويتز)من دراسة البحث ستنتج ي 
 . يكون على مستوى االقليم أما المقياس المتوسط فيكون بين المقياسين الصغير والكبير
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 (Karen (1999/دراسة كارين  4-5-5
 بزيادة الكثافات)خالل مبادئة المتمثلة  من اهداف النمو الذكي التي يحققهاان االسكان الميسر هو احد الدراسة الى اشارت 

 فقد ات،الكثاف زيادة ففيما يخص( البنى القائمة اعادة تأهيلوالتضام والتوازن بين االسكان واالعمال و  واالستعمال المختلط
االستعمال أما مايخص . معهاديا التي تتناسب طر  Urban containment)) (1)الحضري  اشارت الى مفردة االحتواء

 من خاللربط االسكان الميسر بالنمو الذكي ي الذي يضم الفعاليات الحضرية كالسكن والصناعة والتجارة فأنه المختلط
 [Karen, p517] :مايأتي

 .تنميات االستعمال المختلطخالل الميسر من االسكان  وفيرت -1
 .االسكانية قرب المراكز التجاريةزيادة الكثافات و  كثافة اعلى للمجاورات -2
 .تشجيع اسكان االمالء الحضري -0
 .تعريف مراكز وحافات االحياء السكنية -4
 .تعدد خيارات االسكان -5

 [Ibid,p520] :وصنفته الى نوعين ((Smart growth housingمفهوم اسكان النمو الذكي  الدراسة  وطرحت
لالراضي السكنية الواسعة المنفردة العائلة والتي تكون بكثافة خارج حدود المدينة فيكون االسكان عبارة عن تصغير  -1

 .او انشاء تنميات جديدة عالية الكثافةلهكتارالواحد ل سكنية وحدة(  24-44)
داخل المدينة ويعتمد تنمية االمالء الحضري للتنميات الجديدة الداخلية واالستفادة من المباني القائمة القديمة وتكون  -2

  .او اكثرالواحد  رسكنية للهكتاوحدة ( 120)بكثافة
على أسكان النمو الذكي الذي يكون اما خارج المدينة أو داخلها مع التاكيد على  مبدأ زيادة ( كارين)اذن اكدت دراسة 

( االحتواء الحضري واالمالء الحضري وتنميات االستعمال المختلط وتعدد خيارات االسكان)الكثافات االسكانية من خالل 
 .لم تتطرق الى موضوع كلف االسكان الميسرو 
 ((Daniel /2001 دراسة دانيال 4-5-0
الحد من انتشار التنميات السكنية  الدراسة الى ان الهدف االساسي للنمو الذكي والحفاظ على المجاورة السكنية هوأشارت  

المدن والقرى لذلك فان النمو الذكي يدعو الواطئة الكثافة وتنمية االشرطة التجارية على الطرق الشريانية واالمتداد خارج 
الى تنمية ذات كثافة عالية موجهه للمشاة ومتعددة االستعمال والمدن المتضامة والضواحي التي تحيطها االراضي الزراعية 

 [Daniel,p274] .والفضاءات المفتوحة 
   ((Cauley /2002 دراسة كولي 4-5-4
الى عالقة االسكان الميسر بالنمو الذكي من خالل االحياء السكنية التي تحقق مبادئ النمو الذكي و الى  اشارت 

من خالل تبني الحكومة للقوانين بحيث تتضمن التنميات الجديدة االسكان الميسر وتتمثل المبادئ الميسر االسكان توفير 
 [Cauley,Op.cit, pp9-10] :بمايلي

 وتقليل كلف النقل  ومكتبي لتقريب السكن من العملذات االستعمال المختلط سكني وتجاري  (Clusters)مجاميع المباني   -0
 .احياء سكنية متعددة الخيارات والفرص االسكانية من منازل وشقق ومنازل الدخول الواطئة والمسنين  -5
ضمن مسافات المشي ومعالجة الطرق االحياء المتضامة الصديقة للمشاة وتتحقق عن طريق توفير االعمال والخدمات  -0

مع تعزيز الهوية في الحي  المؤدية اليها وبالتالي يخلق الحس بالمكان والحي السكني النه يوفر بيئة للتفاعل االجتماعي
 .السكني

 .تنشيط االحياء السكنية من خالل سياسات اعادة التأهيل واالستفادة من  المباني التاريخية -4
 .مجتمعية واالستفادة من خبرة الساكنينتشجيع المشاركة ال  -2

االستعمال المختلط وتقريب السكن من العمل والتضام وتنشيط االحياء السكنية القائمة )على مبدأ ( كولي)اكدت دراسة 
 .  التي تحقق االحياء السكنية الميسرة( والمشاركة المجتمعية والحس بالحي السكني

 
 

                                                 

 [Cauley,2002,p527] .وهي عبارة عن اراضي محاطة  بالحدود الحضرية لمنع االنتشار الحضري ((1
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 ( (Valdez /2014 دراسة فالدز 4-5-2
وانمــــــاط  باســــــتعماالت االرضالتــــــي تــــــرتبط  هالــــــى ارتبــــــاط النمــــــو الــــــذكي باالســــــكان الميســــــر عــــــن طريــــــق مبادئــــــ اشــــــارت

 [Valdez,pp2-4] :الى مبادئ النمو الذكي المتمثلة بمايأتي تاالسكان حيث اشار 

 .بحيث يوفر اسكانًا لمختلف الدخول وتوفير فرص العمل لمختلف الفئات: تعدد خيارات االسكان -1
 .لمنع االنتشار الحضري والحفاظ على الفضاء المفتوح: الحضرية العاليةالكثافة  -2
 .للمحافظة على البيئة وتصغير احجام الوحدات السكنية  :التنمية المستدامة -0
 .حيث تساعد الحوافز االقتصادية على تلبية الطلب على االسكان :الفرص االقتصادية -4
 .ياء التراثية التي تخلق هويتها المتفردة يرتبط التنوع المعماري باالح :التنوع المعماري -5

مفردات ب والتي ترتبط( المنفردة والمتعددة االسر)نوعين من التنمية االسكانية فطرحت التنميات االسكانيةاما فيما يخص 
  :وكما يأتيوالتنوع وسهولة الوصول  تعدد خيارات االسكان

  :تيأي وكماسرالء الحضري ضمن االحياء السكنية المنفردة االوتضم تنمية االم: سرةالتنمية االسكانية المنفردة اال - أ

 .المساكن الصغيرة المساحة -1

 .(cottages)االكواخ  -2

 .الوحدات الجاهزة الملحقة بوحدات رئيسية او التي تكون منفصلة  -0

 .التي يمكن تقسيمها لتستوعب النمو المستقبلي الوحدات المرنة  -4

 .االسرلتستوعب عدداً اكبر من  الى وحدات اصغرالتي يمكن تقسيمها  الوحدات الركنية -5

والتي يتم تجميعها لتضم عدداً اكبر من الوحدات على مساحة صغيرة وتتميز باحتوائها على  وحدات االفنية الوسطية  -0
 .سرفضاءات االفنية وموجهه نحو الداخل ويمكن ان تالئم االسكان المتعدد اال

الكثافة  فاعات منخفضة الى االسكان العاليوتتدرج من االسكان الواطئ الكثافة بارت :سرلتنمية االسكانية المتعددة االا - ب
مجموعة من االليات  بارتفاعات عالية فبالتالي تضم كثافات عالية وتنوع االرتفاعات وتعدد خيارات النقل وتتضمن

  :المتمثلة بما يأتي 
 .سكانلتلبية الطلب على اال: دعم تنمية الوحدات السكنية الصغيرة -1

 .الذي يضم تعدد انماط الوحدات السكنية: مناطق االسكان الواطئ االرتفاع  -2
مثل التنقل دون االعتماد على السيارة وبالتالي تقليل كلف النقل وتيسير : في المناطق ذات النقل الجيد سرتركيز النمو المتعدد اال -0

 .االسكان
 .الوحدات يخفض من سعرها في سوق االسكان فتصبح ميسرةوبالتالي زيادة انتاج : منع عوائق انتاج االسكان -4

 .تسريع عملية مراجعة المخططات وانشاء ضمانات الستيعاب وحدات سكنية اضافية في االحياء السكنية -5
   . اعانات االسكان في المناطق ذات الحاجة القصوى وتشمل فئات الدخول الواطئة -0

السكان وزيادة الكثافات اضافة الى مبدأ االمالء الحضري للتنمية االسكانية الى مبدأ تعدد خيارات ا( فالدز)اشارت دراسة 
المنفردة والمتعدد االسر التي تضمنت مجموعة من االليات التي ركزت على ادراج الوحدات الجاهزة والمرنة والركنية 

الوحدات السكنية ومراعاة النقل  وذات االفنية الوسطية في التنمية اضافة الى دعم تنمية الوحدات الصغيرة وتعدد انماط
مع زيادة انتاج الوحدات السكنية وتسريع مراجعة المخططات وتقديم اعانات مالية لفئات الدخول الواطئة ولم تتطرق الى 

 .كلف االسكان الميسر

ففيما يخص المقياس  تقدم فان النمو الذكي يرتبط بثالثة مقاييس تتمثل بالمقياس الكبير والمتوسط والصغير، مما
مبادئ النمو وان . اضافة الى ارتباطه بمنع االنتشار الحضري والتخطيط( المجاورة السكنية)الصغير فيكون على مستوى 

زيادة الكثافات وتعدد خيارات االسكان واالمالء ) بـ الذكي التي ترتبط باالسكان الميسر فاشارت معظم االدبيات الى تمثلها 
تنشيط االحياء السكنية القائمة واالستعمال المختلط  مع الحس بالحي السكني وتعدد خيارات النقل الحضري والتضام و 

 .كما ان كافة الدراسات لم تتطرق الى كلف االسكان الميسر( وحركة المشاة والحفاظ على الفضاء المفتوح
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 مشكلة البحث والهدف والفرضية -2
لكن لم تظهر دراسة شاملة  ،مبادئ النمو الذكي التي ترتبط باالسكان الُميسر علىأنها أكدت بنستنتج السابقة  من االدبيات

ميسر يرتبط اساسا بالكلف ، لذلك وبما ان االسكان ال للمبادئ على المقياس الصغير ومدى تأثيرها في االسكان الميسر
ذكي على المقياس الصغير في كلف وجود فجوة معرفية حول تأثير مبادئ النمو ال)بـالمشكلة البحثية المتمثلة  تبرز 

بدراسة العالقة بين مبادئ النمو الذكي وكلف االسكان الميسر والتي شملت فتمثل   اما هدف البحث (.االسكان الميسر
زيادة الكثافات وأحياء المشاة وتنشيط االحياء السكنية القائمة وأالمالء الحضري واالستعمال المختلط وتعدد خيارات )مبدأ 

 .ولتحقيق هدف البحث فتم اعتماد المنهج التحليلي. (االسكان والحس بالحي السكني
 .( في تأثيرها على كلف االسكان الميسر على المقياس الصغير تتباين مبادئ النمو الذكي)بـ فتمثلت فرضية البحثاما 
 المستخلص االطار النظري  -0

مفردتين االولى تتمثل بمبادئ النمو الذكي والثانية االطار النظري المستخلص الذي تضمن تهدف هذه الفقرة الى طرح 
 :تتمثل بالنمو الذكي على المقياس الصغير وكما ياتي

 مبادئ النمو الذكي 0-0
  زيادة الكثافات - أ

والتي تتحقق من  من خالل زيادة الكثافات السكانية واالسكانيةهي احدى مبادئ النمو الذكي التي تقلل كلف االسكان  
 اضافة الى ارتباطها .التنمية االسكانية المتضامةو  ((Urban growth boundaries انشاء حدود النمو الحضرية خالل

تتراوح الكثافات و  .ر االسكانيبتقليل كلف الخدمات التي تزود االحياء السكنية  كونها تخدم كثافات اعلى وبالتالي تيس
 .هكتار/وحدة سكنية (458)هكتار ويمكن رفع الكثافات الى/وحدة سكنية (218-48)المحلية للسكن المتعدد العوائل مابين 

[Holcombe,p63]
 

 حياء المشاةأ - ب

 الميسربتوفير االسكان وترتبط احياء المشاة  الذكي وتمثل احدى مبادئ النمو حركة المشاة هي االحياء التي تشجع على
التي تكون  الطرق المترابطة  عن طريق تقليل كلف النقل بسبب قرب الوجهات وسهولة الوصول التي تتحقق من خالل

، وان اقصى نافذة وتقليل كلف مواقف السيارات التي تكون في االحياء االبعد عن مركز المدينة بسبب رخص اسعارها
 [Frazier,Op.cit,p83] .م (088-088)لنقل العام م ول (088-258)مسافة مشي للخدمات تتراوح مابين 

 تعدد خيارات االسكان  - ت

ــــذكي هــــو أ المســــاحات تعــــدد خيــــارات الوحــــدات الســــكنية بحيــــث يضــــم وحــــدات متعــــددة  ويعــــرف بأنــــهحــــد مبــــادئ النمــــو ال
  تعـــــدد خيـــــارات االســـــكان يـــــرتبط.  الواطئـــــة المتوســـــطة و لعوائـــــل الـــــدخول لتـــــوفير االســـــكان الميســـــر واالشـــــكال واالحجـــــام

ــــوفير االســــكان الميســــر ضــــمن االحيــــاء الســــكنية مــــن خــــالل تــــوفير انمــــاط متعــــددة مــــن الوحــــدات الســــكنية التــــي تالئــــم  بت
ــــــف احجــــــام ــــــدرجودخول االســــــر مختل ــــــي تت ــــــة  هــــــا الت ــــــى الواطئ وتكاملهــــــا مــــــع الخــــــدمات ضــــــمن الحــــــي مــــــن المتوســــــطة ال

ـــ ، الســـكني ـــالتنوع فـــي الحـــي بحيـــث يضـــم مـــدى وت ـــةرتبط ب ـــة معين ـــدخول دون تركـــز فئ ـــة) متعـــدد مـــن ال ـــدخول الواطئ  .(ال

[Towers,p30] 

 الحس بالحي السكني -ث 

 يرتبط الحس كما . يرتبط مبدأ الحس بالحي السكني بتنشيط االحياء السكنية القائمة وحركة المشاة والمقياس االنساني
التصميم الذي يركز على زيادة الكثافات والمقياس االنساني بالحي السكني باالسكان الميسر من خالل اعتماد التضام في 

 [Biddulph,Op.cit,p47] .والتنوع وحركة المشاة وتعدد خيارات االسكان والحفاظ على الفضاء المفتوح خارج المدينة 
 ي على المقياس الصغيرالنمو الذك0-5

معالجة واجهات المنازل لحركة مع يتميز بشوارع ضيقة ( السكنية المجاورة)على مستوى المقياس الصغير   تصميمالان  
وضوحية منظومة الحركة اضافة الى  اما على مستوى التصميم الحضري فيضم فضاءات مفتوحة وارتباطية و ، المشاة

تجاري )مركز وحافة واضحة التي تضم االستعمال المختلط    بحيث تضم المجاورة السكنية.  مراعاة المقياس االنساني
 [Jill,pp57-p62]( دني وسكنيوم
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الجدول )وكما موضح في  مؤشرات االطار النظري المستخلصة التي سيتم اعتمادها في الدراسة العمليةتم التوصل الى  
 .وقد تم تحييد باقي المفردات نظرا لعدم تحققها في المشاريع االسكانية (.0-

 (الباحثتان) :المصدر/االطار النظري المستخلص :( 0)الجدول
 القيم الممكنة (المؤشرات)  الثانوية اتالمفرد المفردةالرئيسية

 تقريب الوجهات  زيادة الكثافات مبادئ النمو الذكي

 االسكانية ةالكثاف
 المحاور المترابطة أحياء المشاة

 مواقف السيارات االبعد عن المركز

 السكنيةالوحدات ومساحات  تعدد انماط  تعدد خيارات االسكان

 المقياس االنساني الحس بالحي السكني
 طرق صديقة للمشاة

 الحفاظ على الفضاء المفتوح
 مركز وحدود واضحة للحي السكني مستوى المجاورة والحي السكني  النمو الذكي على المقياس الصغير

 :ويتضمن االتي القياس -2
 االسكان الُميسرمبادئ النمو الذكي وكلف وحدات قياس العالقة بين  2-0

تم اعتماد التحليل االحصائي متمثاًل قد ف ,وحدات االسكان الُميسر كلفو مبادئ النمو الذكي  فيما يخص قياس العالقة بين
معرفة المتغيرات التي ترتبط مع بعضها و تنتمي الى نفس الذي يهدف الى  (Factor Analysis)التحليل العاملي كل من ب

 Multiple Liner)وتحليل االنحدار المتعدد  . العامل واستبعاد المتغيرات التي ترتبط باكثر من عامل واحد

Regression)  ائي باستخدام برنامج التحليل االحص الذي يهدف الى معرفة تاثير المتغيرات المستقلة على المتغير التابع
(IBM SPSS Statistics)  مع  والنمو الذكي على المقياس الصغير مبادئ النمو الذكي ةالمستقل اتالمتغير  تمثلحيث

 . بع فهو كلف وحدات االسكان الميسرقيمها الممكنة أما المتغير التا
 قياس المؤشرات   7-2
 الكثافات  زيادة-أ

بتقريب الوجهات التي تقاس من خالل حساب البعد مابين الوحدات  يتمثل االولالكثافات من خالل متغيرين  زيادة تقاس
 : من المعادلة اآلتيةالتي تقاس  والثاني هو الكثافة االسكانية ،السكنية والخدمات في الحي السكني

    ][Cooper,p121(مساحة االرض السكنية االجمالية/عدد الوحدات السكنية= الكثافة االسكانية االجمالية )

 :احياء المشاة-ب 
تقاس درجة االرتباطية من خالل استحصال مجموع الخطوط المحورية و  ة محاورهاتقاس أحياء المشاة من خالل ارتباطي

 :بصرية وحركية واحدة  وكما موضح في المعادلة التاليةحوري معين والتي تبتعد عنه بخطوة المرتبطة بخط م

[Hillier,1987,p237] 
 
 
 
 
 

 بعد وحدات االسكان الميسر عن مواقف السيارات - ت
 [Weintrit,p218]. هو المسافة مابين الوحدة السكنية ومحطات النقل العام الحضرية أو مواقف السيارات للحي السكني

 تعدد خيارات االسكان -ث 

Cn=n  ___________________________________(2) 

 .عدد الخطوط المحورية التي ترتبط بخط محوري معين وتبتعد عنه بخطوة بصرية وحركية واحدة=   n    ,درجة االرتباطية = Cnحيث 
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مـــن  ( Multi housing units )يقـــاس تعـــدد خيـــارات االســـكان مـــن خـــالل المتغيـــر تعـــدد انمـــاط الوحـــدات الســـكنية 
 (أو أكثـــــر 0-1)حيـــــث تتـــــراوح اعـــــداد الغـــــرف فـــــي الوحـــــدات المنفـــــردة األســـــر بـــــين  واعـــــداد الغـــــرف فيهـــــا مســـــاحاتهاحيـــــث 

 .غرفة ( أو أكثر 1-2)بين غرفة أما في الوحدات المتعددة األسر فتتراوح 
 الحس بالحي السكني -ج 

 (0 أو 4)يقاس من خالل المباني التي اليزيد ارتفاعها عن الذي  بالمقياس االنساني االول يقاس من خالل متغيرين يتمثل
اما  .  ][Ewing, R. et al.,2013,p9طوابق ومعالجتها بحيث تستمر الطوابق الدنيا مع ارتداد الطوابق العليا لتعريف الفضاءات 

لناتجة من حاصل قسمة يقاس من خالل حساب نسبة الفضاء المفتوح االحفاظ على الفضاء المفتوح الذي الثاني فيتمثل ب
 . %(288)أي ( 2)الى مايقارب( 8)مساحة الفضاء  المفتوح على مساحة الموقع الكلية،حيث تتراوح نسبتها مابين 

30]-,pp 29[Keast. 
 النمو الذكي على المقياس الصغيرقياس  2-0
حيث . مركز وحدود واضحة للحي السكني ، والذي يقاس من خالل التكامل الشمولي للمنظومة الفضائية تضمن مفردةوي

يعرف التكامل الشمولي بأنه مؤشر لقياس درجة التناظر الشمولية للبنى الحضرية من خالل تحديد درجة العمق لألجزاء 
 .لقياس هذا المؤشر (UCL Depthmap)وسيتم اعتماد برنامج  [Hillier, 1984,pp109-110] .نسبة الى الكل في هذه البنى

 الميسر قياس كلف االسكان 2-4
 (.6.06(*الواطئ ,المتوسط )الدخل السنوي لألسرة = كلفة الوحدة السكنية الميسرة : )يتم قياس الكلف من خالل

 معايير اختيار المشاريع  -8

 :المنتخبة للدراسة العملية اعتمد البحث المعايير الموضحة ادناه في تحديد المشاريع 
 .ان تكون المشاريع المنتخبة مشاريع تحقق االسكان الميسر -
 .ان تتضمن المشاريع تنوع في الكثافات االسكانية -
 .ان يكون المشروع معتمدا على حركة المشاة  -
  .والمساحاتان يتوفر في المشروع المنتخب تعدد في خيارات االسكان من حيث تعدد االنماط السكنية  -
 .ان يحقق المشروع حسا بالحي السكني من حيث المقياس االنساني والحفاظ على الفضاء المفتوح  -
  .ان يمتلك المشروع مركزا وحدودا واضحة -
 المشاريع المنتخبة للدراسة العملية -9

وضمت كثافات واطئة تمثلت بالسكن االفقي المنفرد االسر و  مشاريع عالمية وعربية ومحليةثالثة المشاريع المنتخبة  شملت
 :وكما يأتي كثافات متوسطة تمثلت بالسكن االفقي المتعدد االسر اضافة الى الكثافات العالية التي تمثلت بالسكن العمودي

 ماريالند/ الواليات المتحدة االميركية  –( (The Gateway Crossingمشروع تقاطع البوابة  - أ

وحـــــــدة ( 11-21) فكانـــــــتاالســـــــكانية  ةأمـــــــا الكثافـــــــ  [nbnnews.com]هكتـــــــار (18.21)تبلـــــــ  مســـــــاحة المشـــــــروع حـــــــوالي 
ـــــــار/ ســـــــكنية  ـــــــف للســـــــيارات عـــــــام يخـــــــدم .هكت ـــــــى ان الخـــــــدمات مجمعـــــــة ضـــــــمن مركـــــــز خـــــــدمي ووجـــــــود موق اضـــــــافة ال
ـــــين  تراوحـــــت [hagerstownha.org]  .المشـــــروع  [Corporation of Hagerstown,pp4-7]  طـــــابق (0-2)ارتفاعـــــات المبـــــاني ب

P22],[Segal ــــــاطع البوابــــــة ــــــي مشــــــروع تق ــــــين وتراوحــــــت مســــــاحات الوحــــــدات الســــــكنية ف تــــــم .[nbnnews.com] 1م (228-40)ب
ـــــى دخـــــول األســـــر  ـــــف الوحـــــدات الســـــكنية اســـــتنادًا ال ـــــاس علـــــى كل ـــــدخل  %(08-%08)االعتمـــــاد فـــــي القي مـــــن متوســـــط ال

ــــــــــة وبنســــــــــبة  دوالر ســــــــــنويًا  (0034-2141)مــــــــــن الــــــــــدخل الســــــــــنوي لالســــــــــرة والتــــــــــي تراوحــــــــــت مــــــــــابين  %(08)للمنطق
[hagerstownha.org] .  (.1 -الشكل )كما في  

 الرياض/ المملكة العربية السعودية  –مشروع شمس الغروب  - ب

الخـدمات فهـي  امـا .هكتـار/وحـدة سـكنية( 54)كانـت االسـكانية فة هكتـار امـا الكثافـ( 5.0210)تبل  مساحة المشـروع حـوالي 
أمــا ارتفاعــات   .موزعــة وليســت مجمعــة ضــمن مركــز خــدمي امــا مواقــف الســيارات فكــل وحــدة ســكنية مــزودة بموقــف خــاص

تم االعتماد في القياس house.com]-[afford م( 008-02)وتراوحت المساحات بين  . [alriyadh.com]طابق( 0-1) فبلغتالمباني 
والتـي تراوحـت بـين ( المتوسـطة والواطئـة)مـن الـدخل السـنوي لألسـر %( 08)كلف الوحـدات السـكنية اسـتنادًا الـى نسـبة على 

  (.2 -الشكل)كما في ] 53ص رفعة ،[(. دوالر سنوياً  1008-0222)
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             العراق –مشروع اللطيفية  - ث
امـا الخـدمات , هكتـار/وحـدة سـكنية ( 423) فكانـتالكثافـة االسـكانية  امـا, هكتـار ( 24.1020)تبل  مساحة المشـروع حـوالي

امــا مواقـف السـيارات فتراوحــت مسـافتها عـن الوحــدات السـكنية بــين   .فهـي موزعـة وليســت مجمعـة ضـمن مركــز خـدمي واحـد
الـــى نســـبة  قيـــاس الكلـــفتـــم االســـتناد فـــي  .]20،ص1824،فتنـــة [ 1م( 208-288)بـــين وتراوحـــت المســـاحات .م ( 58-588)
, الجهـــاز المركـــزي لالحصـــاء[ .دينـــار عراقـــي( 0148888-2018888)مـــن الـــدخل الســـنوي لألســـر والتـــي تراوحـــت  بـــين  %(08)

  (.0 -الشكل )كما في  ]211ص
 العينات المنتخبة  -01

عينة حيث تم تقسيم  (05)تضمن المشروع انتخاب   ((The Gateway Crossingمشروع تقاطع البوابة  - أ
 .م أفقياً  (05)م وانتخاب عينات بمسافة كل  (05*05)الموقع الى شبكة بابعاد 

م  (58* 58)عينة حيث تم تقسيم الموقع الى شبكة بابعاد  (58)تضمن المشروع انتخاب  مشروع شمس الغروب - ب
 .م عموديًا على ثالثة طوابق (0)م أفقيًا وبارتفاع الطابق  (58)وانتخاب العينات بمسافة كل 

م وانتخاب  (58*58)عينة حيث تم تقسيم الموقع الى شبكة بابعاد  (58)تضمن المشروع انتخاب  مشروع اللطيفية - ت
 .م عموديًا على ثالثة طوابق (0)وبارتفاع الطابق  م أفقياً  (58)العينات بمسافة كل 

 النتائج  -00
 مشروع تقاطع البوابةنتائج  00-0

 :بالتالي مشروع تقاطع البوابة تمثلت نتائج

 نتائج التحليل العاملي - أ

 Eigen)ثالثة عوامل مؤثرة في المشروع استنادًا الى قيم الجذر الكامن  وجوداظهرت نتائج تحليل مشروع تقاطع البوابة 

Value)  السيارات، البعد عن مواقف )وقد ضم العامل االول المتغيرات  من التباين %(20)، حيث فسرت ( 2)االكبر من
ارتباطية محاور المشاة ،مركز وحدود واضحة للحي )أما العامل الثاني فضم المتغيرات ( تقريب الوجهات،زيادة الكثافات

تعدد انماط وحدات االسكان الميسر و الحفاظ على الفضاء )أما العامل الثالث فضم المتغيرات ( السكني،المقياس االنساني
  .(المفتوح

 النمو الذكي وكلف االسكان الميسرمبادئ  نتائج العالقة بين - ب

 .على المتغير التابع  %(14)وهذا يشير الى ان المتغيرات المستقلة تؤثر بنسبة  (0.24) حوالي (R2)معامل التحديد  بل 
على المتغير التابع ( تعدد انماط وحدات االسكان الميسر ، الحفاظ على الفضاء المفتوح)كل من المتغيرين وبرز تأثير 

قلت كلف  ذات مساحات صغيرةمن الوحدات السكنية  احيث كلما ضم الحي السكني انماط( كلف وحدات االسكان الميسر)
، أما باقي المتغيرات  وحدات االسكان الميسر والعكس اال انه بفعل وجود الفضاء المفتوح مع الوحدة السكنية تزداد الكلف

 (.4 -الشكل)و( 1-الجدول )في  موضح كماو , على الكلف فأظهرت تأثيرًا ضئيالً 
 مشروع شمس الغروبنتائج  00-5

 :بالتالي مشروع شمس الغروب تمثلت نتائج

 نتائج التحليل العاملي - أ

 (Eigen Value)وجود عاملين مؤثرين في المشروع استنادًا الى قيم الجذر الكامن  مشروع شمس الغروب بينت نتائج
أرتباطية محاور المشاة،مركز وحدود )وقد ضم العامل االول المتغيرات   من التباين%( 22)، حيث فسرت ( 2)االكبر من 

المقياس االنساني ، تعدد انماط وحدات )أما العامل الثاني فضم المتغيرات ( واضحة للحي السكني، تقريب الوجهات
  .(االسكان الميسر

 النمو الذكي وكلف االسكان الميسر نتائج العالقة بين مبادئ  -ب
 .على المتغير التابع  %(69)وهذا يشير الى ان المتغيرات المستقلة تؤثر بنسبة  (0.69) حوالي (R2)معامل التحديد  بل  

على المتغير التابع  (أرتباطية محاور المشاة،مركز وحدود واضحة للحي السكني، تقريب الوجهات)المتغيرات وبرز تأثير 
حيث كلما زادت االرتباطية والتكامل كلما زادت كلف وحدات االسكان الميسر وبالعكس ( كلف وحدات االسكان الميسر)

المقياس االنساني ، )تليها المتغيرات .كلفتها وبالعكس زادتكلما  مركز الحي السكنيوكلما زاد بعد الوحدة السكنية عن 
من  احيث كلما ضم الحي السكني انماطحيث ( ان الميسر، الحفاظ على الفضاء المفتوحتعدد انماط وحدات االسك

قلت كلف وحدات االسكان الميسر والعكس اال انه بفعل وجود الفضاء المفتوح  كلما ذات مساحات اصغرالوحدات السكنية 
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الوحدة السكنية في هذا المشروع بالمساحة أما فيما يخص المقياس االنساني فيرتبط ارتفاع  مع الوحدة السكنية تزداد الكلف
الوحدة السكنية كلما زادت مساحتها  حيث كلما زاد عدد طوابق( الوحدات المنفصلة)كونه يضم نمط االسكان االفقي 

 (.5-الشكل)و( 0-الجدول )في  موضح كما و,وبالتالي ترفع الكلف والعكس
 مشروع اللطيفيةنتائج  00-0

 :بالتالي مشروع اللطيفية تمثلت نتائج

 نتائج التحليل العاملي  - أ

االكبر من  (Eigen Value)وجود عاملين مؤثرين في المشروع استنادًا الى قيم الجذر الكامن بينت نتائج مشروع اللطيفية 
مركز وحدود واضحة للحي )وقد ضم العامل االول المتغيرات  من التباين%( 00)، حيث فسر هذا العامل    (2)

تقريب )أما العامل الثاني فضم المتغيرات (حاور المشاة،تعدد انماط وحدات االسكان الميسرالسكني،أرتباطية م
 . (الوجهات،بعد وحدات االسكان الميسر عن مواقف السيارات

 النمو الذكي وكلف االسكان الميسرنتائج العالقة بين مبادئ  - ب

 .على المتغير التابع  %(44)وهذا يشير الى ان المتغيرات المستقلة تؤثر بنسبة  (0.44) حوالي (R2)معامل التحديد  بل 
 (السكنيللحي  أرتباطية محاور المشاة،تعدد انماط وحدات االسكان الميسر، مركز وحدود واضحة)المتغيرات وبرز تأثير 

ذات من الوحدات السكنية  اانماطحيث كلما ضم الحي السكني (  كلف وحدات االسكان الميسر)على المتغير التابع 
قلت كلف وحدات االسكان الميسر والعكس اال انه بفعل وجود الفضاء المفتوح مع الوحدة السكنية كلما  صغيرة مساحات

المطلة عليها   و كلما زادت ارتباطية محاور المشاة وتكاملها الشمولي كلما زادت كلف وحدات االسكان الميسر .تزداد الكلف
 (.0 -الشكل)و( 4-الجدول )في موضح كما  و,وبالعكس 

 االستنتاجات  -05
ترتبط الكثافات االسكانية بكلف وحدات االسكان الميسر من خالل تقريب الوجهات وزيادة هذه  الكثافات االسكانية-

الوحدات السكنية ضمن كلما زادت الكثافات االسكانية كلما قلت كلفة الوحدة السكنية الواحدة كونها تزيد من عدد ف .الكثافات
وكلما زاد بعد الوحدات عن المركز الخدمي كلما زادت كلف . المبنى الواحد فتتوزع الكلف على عدد اكبر من الوحدات

 .الوحدات السكنية
ترتبط احياء المشاة بكلف وحدات االسكان الميسر من خالل ارتباطية محاور المشاة و البعد عن مواقف  أحياء المشاة -

 كلما زادت قيم ارتباطية محاور المشاة كلما زادت كلف وحدات االسكان الميسر المطلة على هذه المحاور، أماف .السيارات 
 .دات االسكان الميسرالبعد عن مواقف السيارات فيؤثر بنسبة ضئيلة على كلف وح

يرتبط تعدد خيارات االسكان بكلف وحدات االسكان الميسر من خالل تعدد انماط الوحدات  تعدد خيارات االسكان -
كلما تعددت انماط الوحدات السكنية كلما قلت كلف االسكان الميسر من خالل  توفير انماط اكثر من الوحدات ف. السكنية

 .الي تقليل كلف وحدات االسكان الميسرالسكنية وبمساحات اصغر وبالت
يرتبط الحس بالحي السكني بكلف وحدات االسكان الميسر من خالل المقياس االنساني والحفاظ  الحس بالحي السكني -

فيما يخص المقياس االنساني في حالة السكن االفقي الواطئ االرتفاع  المنفرد االسر فأنه كلما زاد . على الفضاء المفتوح
ودي المتعدد األسر فأنه كلما زاد ارتفاع المبنى كلما زاد االرتفاع كلما زادت كلفة الوحدة السكنية أما في حالة السكن العم

أما الفضاء المفتوح فكلما زادت مساحة الفضاء المفتوح المخصص للوحدة السكنية كلما . قلت الكلفعدد الوحدات السكنية 
 .زادت كلفتها وبالعكس

كلف وحدات االسكان الميسر من خالل يرتبط مقياس تنمية النمو الذكي الصغير ب مقياس تنمية النمو الذكي الصغير -
فكلما كانت الوحدات السكنية مطلة على المحاور االكثر تكاماًل كلما زاد من  .وجود مركز وحدود واضحة للحي السكني

 .كلفتها وبالعكس فأن الحدود الواضحة للحي السكني تشير الى الحد من االنتشار الحضري له وهو اهم اهداف النمو الذكي
 .تسلسل اهمية تأثير المتغيرات المستقلة على المتغير التابع (5-ولجد)يوضح 

وقد توصل البحث الى انموذج نظري للعالقة بين كل من مبادئ النمو الذكي ومقياسه كمتغيرات مستقلة وكلف وحدات 
 (2 -الشكل)االسكان الميسر كمتغير تابع وكما موضح في 

 
 

 



 5102 لسنة كانون االول( 4)العدد......................................................... المعمارية  للهندسة العراقية المجلة

 

332 

 

 التوصيات -00
من خالل زيادة هذه الكثافات التي تقلل من كلف وحدات االسكان ( الكثافات االسكانية)اعتماد مبدأ يوصي البحث ب  -

الميسر عن طريق  زيادة عدد الوحدات السكنية اضافة الى تقريب الوجهات وجعل الوحدات السكنية الميسرة قريبة من 
 .الخدمات

ل السكني على المحاور االقل ارتباطية لتقليل فيوصي البحث بجعل االستعما( ارتباطية محاور المشاة)فيما يخص مبدأ   -
اضافة الى تقريب مواقف السيارات العامة من الوحدات السكنية  كون المحاور االعلى قيم تدعم االستعمال التجاري الكلف
 .الميسرة

كونها تساهم في تقليل كلف االسكان الميسر  من حيث تعدد المساحات والحجوم (تعدد خيارات االسكان)اعتماد مبدأ   -
 . عن طريق توفير مدى اوسع من الخيارات لمختلف الدخول

من خالل اعتماد المقياس االنساني في التصميم حيث يوصي البحث باعتماد ( الحس بالحي السكني)اعتماد مبدأ   -
أما فيما يخص الحفاظ على .للمباني المتعددة االسر االرتفاعات الواطئة للسكن االفقي المنفرد االسر واالرتفاعات العالية

الفضاء المفتوح فيوصي البحث بتقليص مساحة الفضاء المفتوح التابع لكل وحدة سكنية لتقليل كلفتها واالستعاضة عنها 
 .بمعالجات اخرى مثل اعتماد انظمة الحدائق السقفية وغيرها 

من خالل وضوحية مركز وحدود الحي السكني بحيث ( مقياس الصغيرتنمية النمو الذكي على ال)يوصي البحث باعتماد   -
يكون المركز متضمناً المركز الخدمي للحي السكني ، أما الحدود االكثر تكامالً فيوصي البحث باشغالها أما باالستعمال 

  .أو باالستعمال التجاري( لذوي الدخول العالية)السكني الغير ميسر 

 
 المصادرقائمة  -11
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 / لمشروع تقاطع البوابة( كلف وحدات االسكان الميسر)نتائج االنحدار المتعدد للمتغيرات المستقلة وعالقتها بالمتغير التابع  (:2)جدول 

(.نتائج الدراسة العملية:)المصدر
معامل االرتباط مع  المتغيرالمستقل العوامل

 المتغير التابع
معامل تضخم 

 (VIF)التباين 

 مستوى الداللة ((Tاختبار 

العامل 
 الثالث

 191110 59601 0 19292 تعدد أنماط وحدات االسكان الميسر

 الحفاظ على الفضاء المفتوح
العامل 
 الثاني

 19262 19726 0 19165 المقياس االنساني

 ارتباطية محاور المشاة
 مركز وحدود واضحة للحي السكني

 19112 19112 0 19111 تقريب الوجهات العامل االول

 زيادة الكثافات االسكانية
بعد وحدات االسكان الميسر عن مواقف 

 السيارات
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تعدد انماط وحدات االسكان الميسر،الحفاظ على  
 الفضاء المفتوح

FAC3_1 Linear (FAC3_1) 

ر التابع  العالقة بين المتغيرات المستقلة والمتغي: (2)الشكل
 (.نتائج الدراسة العملية:)لمصدرا./ لمشروع تقاطع البوابة

موقع مشروع تقاطع : ( 0)الشكل
 [www.google.iq/maps]):المصدر/البوابة

 

 :لمصدرا/موقع مشروع شمس الغروب السكني : ( 2)شكللا
(www.google.com/maps) 

 

 ع مشروع اللطيفية السكني لالسكانموق :(2)الشكل

مسابقة )فتنة عباس واخرون ،: المصدر/ الميسر

 2111, (مشروع اللطيفية  -المسكن الميسر
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 / لمشروع شمس الغروب( كلف وحدات االسكان الميسر)نتائج االنحدار المتعدد للمتغيرات المستقلة وعالقتها بالمتغير التابع : (2)جدول 
 (.نتائج الدراسة العملية:)المصدر
معامل  المتغيرالمستقل العوامل

االرتباط مع 
 المتغير التابع

معامل تضخم 
التباين 
(VIF) 

مستوى  ((Tاختبار 
 الداللة

 191110 89719 0 19717 ارتباطية محاور المشاة العامل االول

 مركز وحدود واضحة للحي السكني
 تقريب الوجهات

 191110 59280 0 19227 المقياس االنساني العامل الثاني

 تعدد انماط وحدات االسكان الميسر
 الحفاظ على الفضاء المفتوح

 .عدم وجود مواقف مستقلة خاصة بالحي السكني الميسر عن مواقف السياراتبعد وحدات االسكان  

 .وجود نمط واحد من الكثافات االسكانية زيادة الكثافات االسكانية
 

        
 
 
 

 لمشروع اللطيفية( كلف وحدات االسكان الميسر)نتائج االنحدار المتعدد للمتغيرات المستقلة وعالقتها بالمتغير التابع  :(2)جدول 
 (العمليةنتائج الدراسة :)المصدر/

معامل االرتباط مع  المتغيرالمستقل العوامل
 المتغير التابع

معامل تضخم 
 (VIF)التباين 

مستوى  ((Tاختبار 
 الداللة

 191110 59769 0 19621 مركز وحدود واضحة للحي العامل االول

 ارتباطيةمحاور المشاة
 تعدد انماط وحدات االسكان الميسر

 المفتوح الحفاظ على الفضاء
 1916 09896- 0 19217- تقريب الوجهات العامل الثاني

 بعد وحدات االسكان الميسر عن مواقف السيارات

 .وجود نمط واحد من الكثافات االسكانية زيادة الكثافات االسكانية 

 .المتغير غير ذي داللة احصائية المقياس االنساني

 (.نتائج الدراسة العملية:)المصدر(/ كلف وحدات االسكان الميسر) ابعالمتغيرات المستقلة على المتغير التتسلسل اهمية تأثير : (5) جدول
 المتغير المؤثر تسلسل اهمية المتغيرات

 تعدد انماط وحدات االسكان الميسر 0

 ارتباطية محاور المشاة 2
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ارتباطية محاور المشاة،مركز وحدود واضحة  
 للحي السكني،تقريب الوجهات

FAC1_1 Linear (FAC1_1) 
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تعدد انماط وحدات االسكان الميسر،المقياس  
 االنساني،الحفاظ على الفضاء المفتوح

FAC2_1 Linear (FAC2_1) 

لمتغير التابع العالقة بين المتغيرات المستقلة وا: (5)الشكل
 (نتائج الدراسة العملية: )المصدر/لمشروع شمس الغروب

التابع لمشروع العالقة بين المتغيرات المستقلة والمتغير  (6)الشكل
 (نتائج الدراسة العملية: )المصدر/ شمس الغروب
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 الحفاظ على الفضاء المفتوح 2

 المقياس االنساني 2

 وحدود واضحة للحي السكنيمركز  5

 زيادة الكثافات االسكانية 6

 تقريب الوجهات 7

 البعد عن مواقف السيارات 8

 

 
 الذكيالنموذج النظري المقترح لعالقة كل من مبادئ النمو :( 7)شكل                                      

 الباحثتان :المصدر / مع كلف وحدات االسكان الميسرومقياسه                                     
 
 
 


