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 مقدمة  .1

 لإلنسان   ةالحيا   انشطة  خالله  من  يتحرك  الذى  الكوني  الوسط  هو  لفراغ

 في   للتغيرات  نظرا  والمكان  الزمان  بالمدينة الفراغ  تشكيل  في  ويتحكم  ، 

  ويمكننا  المكان  تصميم  على  فتؤثر  ،   الزمان   عبر  االنسان  احتياجات

  العمراني  للتصميم الرئيسية االبعاد بدراسة الفراغ تشكيل في التغير هذا دراسة

  لجمالي وا البصرى البعد – االجتماعي البعد – الوظيفي البعد ) في تتمثل والتي

 للتشكيل   المحددات  أهم  من  الشوارع  شبكة  وتعد  ،   (  التكنولوجي  البعد  –  للفراغ

  بالفراغات   المباني  تلك  عالقة  وبتحليل  مباني  من  تحتويه  بما  للمدينة  الداخلي

  والحدائق   واالزقه  والحوارى  المسارات  تتشكل  بينها  المتواجدة  العمرانية

 بمجموعة   زخرفته  يتم  النسيج  هذا  ،   للمدينة  العمراني  النسيج  مكونه  والميادين

  في   والفرش   االضاءة  وأعمده  واالشجار  والنافورات   والزينات   التفاصيل  من

 للفراغ.  العمراني يمالتصم عناصر معا مكونه – والمالعب الشوارع
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 المشكلة البحثية  .2

اسكككتياء سككككان المدن البديمة بعد التطوير   فيتتلخص المشككككلة البحثية  

للشككوارع الرئيسككية وازاله التشككجير وتوسككعة الشككوارع دون فهم  العمراني

واحتيكاجكات    العمرانيوالتفكاعالت المختلفكة بين ابعكاد التصككككميم    التكثثيرات

 المحيط.   العمرانيالفراغ   فياالنسان  

 

  الهدف من البحث .3

بعد تطوير    اإلنسككانيةالهدف الرئيسككي من البحه هو تحليل االحتياجات  

المشكككالت ووضككو حلوا لها وملك من خالا دراسككة  الجيش لمعرفةشككارع 

ملك على السكككلوك   وتثثير  وأبعاده  العمرانيالعالقة بين عناصكككر التصكككميم  

 .اإلنساني
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 Abstract—  
The companies of the cities of the world are expanding and the number of 

their population increases annually, the street network remains. Reconsider 

reconsidering the thinking and visual of urban design and inspect the elements 

of urban design to serve the dimensions of urban design and its elements and its 

impact on human needs 

Therefore, the research is concerned with an analytical study of the 

development work for one of the main streets' models in the old cities (Al-Jaish 

Street in Tanta). This study is presented in three axes - The first axis: an 

analytical study of the relationship between the physical environmental elements 

and the dimensions of urban design to determine the most important problems 

that hinder the achievement of design dimensions Urban, Second Axis: A survey 

of users’ opinion to achieve human needs after the development of El-Jaish Street 

- Third Axis: Presenting proposals for solutions to problems that impede 

achieving the dimensions of urban design based on the achievement of human 

needs that have been reached from the results of the users’ questionnaire. 
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 البحث منهجية  .4

التعرف على المفاهيم االسكككاسكككية للبحه من    فييتمثل    النظري:المنهج 

ومسكتوياته واحتياجات االنسكان    وأبعاده  وعناصكره العمرانيتعريف التصكميم  

 العمراني.وسلوكه داخل الفراغ  

 العمراني بين عناصكككر التصكككميم    العالقةيتناوا تحليل    التحليلي:المنهج 

من خالا دراسكككة شكككارع الجيش بمدينة لنطا للوصكككوا الى مبتر     وأبعاده

 احتياجات المستخدمين.  المدينة تلبىتواجه سكان   التيلحلوا المشكالت 

 

 العمراني التصميم  .5

 -:  يالعمرانتعريف التصميم  ( 5-1)

والتخليل العمراني حيكه يسككككتمكد   المعماري  التصميم  بين  الوصل  بأنه حلقة

المعماري   التصميم  كما    )فكرةمككن  األبعاد  ثالثي  والحيز  الفراغي  التشكيا 

والوحدة البنائية( ويستمد   كاالتزان واإليباعيستمد منها أيضا التشكيا البصري  

بالفراغات المحيلة واألنشلة التي تحدث    )اإلحساسمن التخليل العمراني  

 (.1فاع والزمن )ويضاف لذلك بعدى االرت بها(

 

 (2تشتمل على ) :العمرانيعناصر التصميم  ( 5-2)

(:  انتظار السكيارات  –الحركة االلية    –  المشكاة  )حركةالحركة   اتمسكار .1

عبر اجزاء المكدينكة    لالنتبكااقنوات الحرككة التي يتخكذهكا السككككاكن    وهي

 وتتمثل بالطرق والشوارع واالزقة.

المفتوحة والفضكاءات العامة وسكاحات    والميادين: الفضكاءاتالسكاحات   .2

 التجمو.

 اجزاء معينة من النسيج الحضري.  (: وتمثليالعمران  )النسيجالبطاع   .3

  المتشككككابهة البطاعات الحضككككرية مو الوظيفة   يتتمثل ف  البنائية:الكتل   .4

 بنية السكنية واالدارية.كمجاميو اال

االبنيكة والمعكالم المتميزة ككالنصككككب والتمكاثيكل    والكدالالت: وهيالمعكالم   .5

 التي تعطي للمدينة خصوصيتها  

الفن المعماري المسكككتخدم في تصكككميم األبنية وما يترتب عليه    الطابو: .6

 من عناصر فنية من كتل والوان.

عناصكر   - التشكجير - أرضكيات تتمثل في اآلتي:  الموقو:عناصكر تنسكيق   .7

عناصكككر    -الحواجز والعوائق   - النافوارت  - التشككككيل والبطو النحتية

 .الشارععناصر اثاث   - عالمات والفتات اإلعالن - اإلضاءة

 

 3)) العمراني:مبادئ التصميم  ( 5-3)

إمكانية الوصككوا وتوفير وسككيلة  منة وسككهلة لإلنتباا بين المسككاحات   •

 .والمنالق

وتوفير مسكككاحات للناس حيه يمكنهم اإلجتماع بحرية    يالمجتمو المدن •

بينهم وبين بعضككهم كموالنين متسككاويين لتشكككيل عنصككر هام فى بناء  

 .مدينة إجتماعية

التعامل مو المنالق بصكورة شكاملة وليب بدراسكة عنصكر واحد ليصكل   •

 .إلى تخطيط مناسب لتلك المنالق

 .المعماريحلبة وصل بين تخطيط المدن والتصميم   العمرانيالتصميم   •

تكون لها حياة والبد أيضكا من  كيالبد من وجود فراغات عامة للمدينة   •

 .اإلهتمام بالشوارع والميادين

المصكمم   يبرأ يعدم االسكتعانة عند تصكميم المدينة أو التصكميم العمران •

التصككميم  عمل اسككتبيان آلراء الناس كلها فكلهم يشككاركون فى  فبط لكن

أن   ايسككككتطيعو  لكيوجمو األفككار والبكد من جمو أفككار من ككل النكاس  

 .مو العمران  يشواايتع

 

  العمرانيابعاد التصميم  ( 5-4)

الوظيف  يوالجمككال  البصككككريالبعككد    يف  لتتمثكك والبعككد    يللفراغ والبعككد 

 (4)  يوالبعد التكنولوج  ياالجتماع

 

 االبعاد البصرية والجمالية للفراغ  

  ومكدى تميزهكا التي تتكون من عنكاصككككر االدراك البصككككري للفراغكات  

في )عناصكر   اسكاسكية متمثلةمن عناصكر  خالا مجموعةالبصكري وملك من 

  -االدراك البصككري والصككورة البصككرية للمدينة وعناصككر تنسككيق الموقو(  

- السككيطرة -حيه )التفرد من  البصككري للمدينة  الفراغات على التشكككيل  تثثير

االحيكاء  –العمراني للمكدينكة(    تميز الطكابو-الرمزيكة والمعنويكة  زيكادة االهميكة

الصككورة البصككرية   الفراغات على عناصككرتثثير    -المسككارات   –البصككرية  

  -الحكدود  –منكالق التجمو    –للمكدينكة من حيكه )العالمكات المميزة( البوابكات  

ناصككككر تنسككككيق الموقو وعلى محكاور  تثثير الفراغات بالنواحي الجمكاليكة وع

 الحركة المشاة واالليات بالمدينة.   

 

 االبعاد الوظيفية للفراغ  

شككككل الفراغ   علىتتثثر نتيجة للتغير في نوعية االسكككتعماالت وتثثيرها  

عالقات  -التغير في توزيو اسككككتعماالت االراضككككي بالمدينة   -وتصككككميمة  

الفراغات وعالقتها باألنشكطة الرئيسكية بالمدينة كالمسكجد والسكوق والعناصكر 

 الهامة علي حسب لبيعة كل مدينة

 

 االبعاد االجتماعية  

االنمكال االجتمكاعيكة  –الكدمج الككامكل    –تمثكل في الفصكككككل والكدمج معكا  

التميز الطببي    -االختالفات العبائدية عبر العصور.   -مختلفة الفصل الكامل ال

العالقكات االجتمكاعيكة    -العالقكات االجتمكاعيكة االقتصكككككاديكة    -االجتمكاعي.  

  - السككوق   -والخدمية والوظيفية وتثثيرها على االنشككطة االجتماعية )المسككجد

الروابط    -ي.  التماسككككك والترابط االجتماع  -السككككاحات العامة والرسككككمية(  

 الوضو (   -الصورة الجمالية للفراغات  -االجتماعية تتمثل في )جامبية المكان

االحسكككككاس بكالهويكة  –  ارتبكال معنوي(  –الصككككحكة العكامكة )ارتبكال مكادي-

المجتمعية واالحسكككاس الجيد بالفراغ العمراني )االحسكككاس باالنتماء التحكم 

 بال المكاني بالفراغ( والسككيطرة( واخيرا االحسككاس المكاني )من حيه االرت

 كما تتمثل في االحساس )بالملكية( تحبيق االمن واالمان االجتماعي. –

 

 التكنولوجية:االبعاد  

وكبيرة  نتيجة سككير عملية التطور التكنولوجي والعلمي بصككورة سككريعة 

 عدة مظاهر التطور في    وأثر هذامباومتها بالمبومات االنسانية    ال يمكن  حيه

وسككككائكل   -نبكال:    تتركز في ثالثالتبكدم العلمي والتكنولوجي في اي مجتمو  

  -االنتبكاا والحرككة )وسكككككائكل المواصككككالت واالليكات بكثنواعهكا المختلفكة(.  

 تكنولوجيا االنشاء والبناء )من تطور اساليب االنشاء المختلفة مو تطورات  

والتصككنيو )اسككتخدام أحدث تكنولوجيا االنتاج   -التكنولوجية عبر العصككور(. 

  عملية التطوير في   الحديثة(االنتاج واسككككتخدام االجهزة والمعدات   اسككككاليب

 والتصنيو لجميو العناصر االنشائية والتكنولوجية المتطورة.

 

 :مفهوم السلوك اإلنساني .6

السككلوك اإلنسككاني هو األنشككطة المتعددة التى يبوم بها اإلنسككان في  

 وهوحيكاتكه وملكك لكي يتكيف مو متطلبكات البيئكة والحيكاة المحيطكة بكه،  

جسكككيمة ونفسكككية   افعااحركات أو   اإلنسكككان سكككواءممارسكككات يؤديها 

الغرض منهكا إشككككبكاع وتحبيق حكاجكاتكه األمر الكذي يعتمكد على قكدراتكه  

 (:5)إلى  مكن تصنيف السلوك اإلنساني  ودوافعه الخاصة وي

 

 السلوك الفردي:-

هو كل ما يبوم به الفرد من أفعاا وتصككرفات تعبر عن شككخصككيته  

وككل مكا يتعلق بكه من معكارف وخبرات وثبكافكة وقيم موروثكة وككل مكا مر  

عمرانيكة    سككككواء ككانكي لبيعيكة )البيئكة    سككككاببكة، وتعتبربكه من تجكار   

 السلوك.لهذا   يالمؤثر الرئيس  يثبافية...( ه    إجتماعية

 

 السلوك الجماعي:-

هو اتفاق الناس الذين يجمعهم ارتبال ما سككواء عرقيا أو عبائديا أو  

مككانيكا على اتجكاه عكام للتعبير وبكذلكك فكةن البوة المؤثرة في السككككلوك  

الجمكاعي تحمكل مالمث ثبكافكة هكذا المجتمو وتؤدي إلى نوع من التجكانب  

فرد باالنتماء للجماعة ويشترك معهم في الرأي والفكر ويسمى وشعور ال

 .هذا بالرأي العام

 

 السلوك االجتماعي:-

إن سككلوك األفراد أو الجماعات تشكككل مجموعة من األنشككطة التي  

تمكارس في البيئكة الفراغيكة كمكا أن اإلنسككككان سككككواء ككان منفردا أو في 

جمكاعكات يتعكامكل مو البيئكة المحيطكة من خالا السككككلوك الكذي يعبر عن 

الشككخصككية اإلنسككانية كما أن البيئة تؤثر على سككلوك اإلنسككان من خالا 

 .ةوالجماعفى االحتياجات االنسانية للفرد  عده عوامل تتمثل  
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 :االنسان ومتطلباته كثحد مكونات المجتمو( 6-1)

إن احتياجات اإلنسكككان األسكككاسكككية تعتبر من المؤثرات على السكككلوك  

اإلنسككككاني في البيئكة الفراغيكة التي يتواجكد بهكا ويمكن تحكديكد هكذه االحتيكاجكات  

 :اإلنساني كاالتيمن حيه تثثيرها على السلوك  
 

 .االحتياجات الفسيولوجية مثل الجوع والعطش والمثوى- -

احتيكاجكات الشككككعور بكاألمكان والتي تشككككمكل تبليكل الشككككعور بكالخوف  - -

 .والحماية من األضرار المادية

شككككعور الفرد بكثنكه أحكد أفراد  العالقكات )احتيكاجكات االنتمكاء وتكوين  - -

 .الجماعة وأنه عضو مرغو  فيه(

احتياجات التبدير واالحترام وهو اإلحسككككاس بالكرامة والتبدير وتلبى  - -

احترام اآلخرين وإشككككبكاع هكذه االحتيكاجكات مرتبطكة ببكابليكة الفرد على 

 .تكوين البيئة الخاصة به أي الكيان الخاص به

احتياجات الفاعلية والتثثير بالنسكبة لطاقات الفرد فيجب أن يشكعر بثنه  - -

 .لى التحكم واإلسهام في تكوين بيئتهعضو فعاا وله البدرة ع

احتياجات اإلحسكاس بالجماا وإدراكه وتتعلق باألفكار الشكخصكية عن - -

 .الجماا واالحتياج وتذوقه

 

 االنسان: وسلوك  العمرانيالعالقة بين التصميم  .7

الفراغ العمراني هو المكان المى يحوى األشياء واألشخاص واألنشلة  

عن لريق أبعاده كما انه له صفة التلور بمرور الزمن سواء تلور عمرانى 

بالتلور اإلنساني هنا السكككلوك واألنشلة والحركة  )ويبصداو تلور إنسانى  

  وبملك يتخم الفراغ العمراني هيئته   (.من تصكككرفات  باإلنسكككانوكل ما يتعلق  

وشكله من خالا العالقات بين خلول العناصر التي تحدده، و يوحى الفراغ 

لإلنسان بمشاعر عديدة بما يالئم وظيفته.  فالفراغات تختلف من االتساع إلى 

الضيق ومن البسالة إلى التعبيكد ومن االنفتا  إلى االنغالق فالفراغات تتنوع  

أشكلها   النهائ  وأحجامهافي  فراغية  خصائص  لتتخم  لتخدم  ومعالجاتها  ية 

الشكا  هو  العمراني  الفراغ  أن  أي  المختلفة.  اإلنسانية  واألنشلة  الوظائف 

 بين اإلنسان واألشياء التي يدركها.    النهائى للعالقة

 

 دراسة حاله )شارع الجيش بمدينه طنطا(  .8

الشككوارع فككي مدينككة لنطككا  وأكبككرشككارع الجككيش يعتبككر مككن أهككم 

بمثابككة الشككريان  وهككومحافظككة الغربيككة( فهككو فككي قلككب المدينككة  )عاصككمه

ويحتكككوي  (، 1الكككرئيب للحرككككة فكككي المدينكككة كمكككا هكككو موضكككث شككككل )

 (: 2كما هو موضث بشكل )  المبانيعلى العديد من   الجيششارع 

المحافظككككة  ومبككككربعككككم المصككككالث الحكوميككككة كمبككككر الجامعككككة  •

 والسنتراا.

 االندلب.  وحديبةمكتب مصر للطيران   •

 الشرلة. وناديالنوادي الرياضية كنادي لنطا الرياضي   •

 للكليات.الطبي    والمجموالكليات ككلية التربية   •

 ومستشككككفىالجامعككككة  ومستشككككفىالمستشككككفيات كمستشككككفى الرمككككد  •

 الصحي.التثمين  

مسكككجد  – المنشكككاويمسكككجد  –صكككبا   الشكككيخةمسكككجد  المسكككاجد: •

 المحافظة.

 

 

 ( يوضث موقو شارع الجيش الذى يمثل الشريان الحيوى لمدينه لنطا 1شكل )

 https://www.google.com/search?sxsrf  المصدر : 

 

 ( يوضث موقو اهم المبانى بشارع الجيش 2شكل )

 المصدر ) الباحه(  

 

 

https://www.google.com/search?sxsrf
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تحليلي ه للعالق ة بين عن ال    رالبيد ة الم ادي ة وابع اد    ةدراس      االول:المحور  

 :يالعمرانالتصميم  

 

   الحركة:مسارات    اوال:

 

 المشاة:مسارات -1

م على جانبى الطريق  2بعرض   للمشكككاةيتوفر ارصكككفه    :الوظيفيالبعد  

م يتم ل  (، 4الطريق شكككككل ) حارتيولكن تم ازاله الرصككككيف الفاصككككل بين  

 من منحدرات.  الخاصةاالحتياجات    لذوي مراعاة

وال يوجد مسككارات  المشككاةيتوافر اماكن محددة لعبور   :االجتماعيالبعد  

 (3شكل )-مظلله للمشاه  

  للسكيارات،تبالو حركة المشكاه مو الحركة االليه   : عدمالتكنولوجيالبعد  

 (.5شكل ) –بالحفاظ على عدم التبالو    للمشاةالتزام   ال يوجدولكن 

الجائلين تتعارض مو حركة المشكككاه على   الباعة  البصكككري: اماكنالبعد  

 االرصفه وتعوق نشال المحالت التجارية  

 

  

( يوضث ازاله الرصيف العريم فى  4)شكل 

منتصف الطريق واستبداله بفاصل صغير بين  

 الطريق   حارتي

 (2021فبراير  - )الباحه المصدر:

( يوضث االماكن المحددة  3)شكل 

 لعبور المشاه الطريق  

 (2021فبراير  - )الباحه المصدر:

 
 ( يوضث عدم التزام المشاه بتنظيم المرور لحركه عبور المشاه للطريق  5شكل )

 (2021فبراير  - )الباحه المصدر:

 

 االلية:الحركة  -2

  الرئيسكي يمثل شكارع الجيش بمدينه لنطا محور الحركة    :الوظيفيالبعد  

لنطا ولذلك تم تصكميمه حارتين رئيسكيتين    ثاني وحياوا لنطا   حييفصكل 

وبما يحبق سكهوله وسكيوله    المدينةباتجاهين لببا لمخطط معتمد لمنطبه وسكط  

حركة المرور كما يتوفر شكككبكه صكككرف مياه المطر ولكن تصكككميم مداخل 

مما يتسككككبب فى  الفرعيةعلى الطرق الرئيسككككية وليب على الطرق    المبكاني

 الطريق.  جانبيكثافه الحركة وال يوجد حاره انتظار على   زيادة

للتخكديم على االمكاكن   ثكانويال يوجكد لريق فرعى او    :االجتمكاعيالبعكد  

مات االحتيكاج للخكدمكة اليوميكة المسككككتمرة مثكل المطكاعم والمراكز التجكاريكة  

 .. وغيرهاوالمباعد العامة ...

العكديكد    تركيكبلكذلكك تم  حرككة كثيفكة بكالشككككارع و  : يوجكدالتكنولوجيالبعكد  

  قكائكدي البكدايكة لم يحترم    في  ( لكن6)من اشكككككارات المرور كمكا بكالشككككككل  

المرور مما ادى لعديد من    شككككرليالسككككيارات تلك االشككككارات لعدم وجود 

 الجديدة.  باإلشاراتالحوادث ولكن مو مرور الوقي تم االلتزام نسبيا  

لتوضكيث    النواصكيو  لألركان  المميزةال توجد العالمات   البصكري:البعد  

 الجانبية.  الشوارعاماكن الملفات واتجاهات  

 

 ( يوضث اماكن اشارات المرور على لوا شارع الجيش  6شكل )

(2021فبراير  - )الباحه المصدر:    
 

 السيارات:اماكن انتظار  -3

مبكابكل    ككافيامكاكن انتظكار للسككككيكارات بعكدد    ال تتوافر  :الوظيفيالبعكد  

الحركة على الشككككارع فيمكا عدا عدد بسككككيط من االماكن فى بدايكة    لضككككغط

 (.7شكل ) –الطريق ومنتصفه  

يحتاج المسككككتخدمين لتوفير اماكن انتظار للسككككيارات    :االجتماعيالبعد  

يوجد به العديد   رئيسكيبعدد كبير وملك الن شكارع الجيش يمثل محور حركة 

 مساجد والبنوك ....وال والمستشفيات والمدارسالتجارية    المبانيمن 

تتوافر منكالق النتظكار السككككيكارات تحكي االرض    : الالتكنولوجيالبعكد  

الطرق المحيطكة بالمركز وال يوجد جراجات متعكددة الطوابق لخفيف   أسككككفكل

 .الرئيسيالضغط على الطرق الفرعية داخل الشارع  

توجد عالمات تشكككير الماكن انتظار السكككيارات ولكن   البصكككري:البعد  

 استخدامها.اللجوء الى  تكلفتها ال يفضل المستخدمين    الرتفاع
 

 

 

 ( يوضث اماكن انتظار السيارات بشارع الجيش 7شكل )

 )الباحه( المصدر  

 

 والميادين:الساحات  ثانيا:
 

فى تبكالو شكككككارع الجيش مو   الجمهوريكةيوجكد ميكدان    :الوظيفيالبعكد  

عند تبالو شكككارع   المحافظةوكذلك ميدان   -(  10شككككل ) –شكككارع الجالء  

 بالمنطبة.الجيش مو شارع النحاس وال يوجد ساحات  

  للمستخدمين كاني تلك الميادين ساببا تمثل مكان متميز    :االجتماعيالبعد 

 جمالي ولكن اليوم تم تصككغيرها كرمز ومشككهد   -(  8كما بالشكككل ) –  للتنزه

 (.9كما بالشكل ) –فبط ال يتمكن المشاه من الحركة خاللها 

 المروريكة المنكالق كثكافكه للحرككة    أكثرتمثكل الميكدانين    :التكنولوجيالبعكد  

سكاعات  في  وباألخصالمدة على لوا الطريق   فياشكارتين  أكبرويتحكم بها 

 الذروة.

اهم النبال البصكرية بالطريق من  السكاحات والميادين   البصكري: تعدالبعد  

حيه الحجم والمكان مو كثافة سكككرعه سكككيارات المشكككاه لذلك تم تصكككميمها 

   .المدينةلتكون مراه تعبر عن تخطيط وتصميم وتناسق وجماا 
 

  

( يوضث ميدان  8شكل ) ( يوضث ميدان المحافظه حاليا9شكل )

 المحافظه قديما

 

 الجمهوريه تبالو شارع الجالء مو شارع الجيش ( موقو ميدان 10شكل )
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 والمفتوحة:المناطق الخضراء   ثالثا:
 

تفتبر مكدينكه لنطكا للمسككككطحكات الخضككككراء والمفتوحكة    :الوظيفيالبعكد  

 البديمة على الخروج والتمتو بالمسككطحات الخضككراء    المدينةفاعتمد سكككان 

للشكككارع تم ازاله المسكككطحات    العمرانيبشكككارع الجيش ولكن مو التطوير  

وال يتوافر مباعد    ، المروريةالخضكراء لتوسكيعه الحارات بسكبب زيادة الكثافة  

 قمامه.وصناديق    لإلنارةاالن ولكن يوجد اعمده  

 في المسككككطحكات الخضككككراء بكالجزيرة    إلزالكةككان    :االجتمكاعيالبعكد  

سكلبيا كبير على سكلوك المسكتخدمين حيه كان    تثثيرمنتصكف شكارع الجيش  

يتوافر بها احواض للزهور ومباعد فكاني تشكجو المارة على ممارسكه العديد 

اليوم ال يوجد   أصككبثالحركة واالسككتبرار والوقوف بشكككل امن    الشككطحةمن 

  المحافظة مبابل ملك اهتمي   فيكن من تلك االنشكككطة ول  أيمجاا لممارسكككه 

السكتبباا سككان المدينة    اهم معالم شكارع الجيش(  )من  بتحسكين حديبة االندلب

 .والتنزهللترفيه  

ستراحة  اليوم مو عدم وجود اماكن للوقوف واال  أصبث :التكنولوجيالبعد  

ممارسككة    المشككاةونتيجة لزيادة كثافة الحركة للسككيارات ال يسككتطيو    للمشككاة

 االمان.ولو لبرهة وملك لعدم توافر   الوقوفلحركة وال انشطة ا

 لألشكككجار فبدة الجذا  مو  الجماليافتبد الشكككارع للمظهر    البصكككري:البعد  

 والمنالق الخضراء  

 
 

 

( يوضث ازاله المنالق الخضراء  12شكل )

 حاليا 

( يوضث كثافة المنالق 11شكل )

 الخضراء بشارع الجيش قديما

  

يوضث اعمدة االنتره بشارع  ( 14شكل )

 الجيش

( يوضث اماكن الجلوس قديما 13شكل )

 بالمنالق الخضراء المفتوحه 
  

حديبه االندلب بعد تجديد شارع   (16شكل )

 الجيش واقباا الزوار 

( حديبة االندلب بشارع الجيش  15شكل )

 قديما

 

 :الحضري النسيج   رابعا:
 

النسككككيج    :الوظيفيالبعكد   العمراني   العمرانييتبو  لمكدينكه لنطكا النمط 

يتواجكد ضككككمن الكتلكة العمرانيكة البكديمكة من    البكديم: حيكهالتكاريخي التلبكائي  

االن على نسكيج عمراني متصكل يصكعب تمييزه، وهذا النمط    وتحتويالمدينة  

 يلبى المتطلبات الحالية للمدينة المصرية المعاصرة. ال

النسكيج البديم لمدينه لنطا على تشكجيو العالقات   سكاعد  :االجتماعيالبعد  

 السكان.االجتماعية بين  

بالغ على   تثثير إثر  للمدينةللنسككيج البديم    التحتية  البنية  :التكنولوجيالبعد  

الحركة المرورية نظرا لضكيق الشكوارع وزيادة عدد السكيارات وعدم وجود 

اماكن لوقوف السكيارات بالشكوارع الرئيسكية واالعتماد على الشكوارع الجانبية  

الحركة المرورية سككواء بالشككوارع الرئيسككية   فيالتزاحم   زيارةعلى  إثرمما 

 الفرعية.او الشوارع  

  بوضكو    لألنشكطةييز االسكتخدامات المختلفة  يمكن تم  البصكري: الالبعد  

 العمراني عند التنبل من منطبه الى اخرى خالا النسكككيج    بصكككريوتناسكككق  

 .مختلفةواليشعر معه المستخدم بانه انتبل الى منطبه مات سمات وخواص  

 
 

 

 

 

العمرانى للنطاق الواقو بشارع الجيش بمدينه لنطا  يج( يوضث النس17شكل )  

 
 البنائية:الكتل  خامسا:

 

تعتبر مدينة لنطا من أشكهر المدن التجارية بمصكر حيه    :الوظيفيالبعد  

موسكككما     البدوييثتي إليها التجار من كافة أنحاء مصكككر ويعتبر مولد السكككيد  

للتجكار وتعكد مركز تجكارى هكام بمنطبكة الكدلتكا ويوجكد بهكا عكدد كبير من  

بشكارع   المبانيفيتنوع اسكتخدام  التوكيالت والمحالت التجارية وتجار الجملة  

-ثبافيه(   -دينية    –صكككحية    –خدمية )تعليمية    –تجارية   –" سككككنية    الجيش

 ".بنوك  –ادارية  

السكككنية بشككارع الجيش ولكنه    المبانيالعديد من   : يوجداالجتماعيالبعد  

بيئة غير مناسكككبه لهذا االسكككتخدام حيه اسكككتمرار العمل بالشكككارع صكككباحا  

الى تلوث الهواء من عوادم   باإلضافةومساءا مما ينتج عنه الضجيج المستمر 

 السيارات.

حرككة المرور يحتم سككككير المركبكات    في  : االزدحكامالتكنولوجيالبعكد  

احيكانكا ممكا يجعلهكا تبضككككى وقكي الوا   حينكا والتوقف عن السككككير  ببطيء

فتسككككتهلكك كميكه كبيره من الوقود تزيكد من تلوث الجو ممكا   تعمكلومحرككاتهكا  

 .المباني  مستخدمييؤثر بالسلب على صحة االفراد  

مختلطكة االسككككتعمكاالت ال تعطى االحسككككاس    المبكاني  البصككككري:البعكد  

 الوظيفية.من الناحية    المبانيباختالف  



MARWA AHMED KAMER ELDAWLA                                                                                                                            A: 17 

 

 

 

يوضث الكتل البنائية بشارع الجيش ( 18)شكل   

 

 المعالم والدالالت:  سادسا:
 

يوجكد بشكككككارع الجيش عكدد كبير من المعكالم االثريكة    :الوظيفيالبعكد  

 ومباني كنيسكة األقبال الكبرى(   -)مسكجد الشكيخة صكبا االسكالمية والببطية  

وعكدد من    (، دار الثبكافكة  –  )متحف  ثكار وسككككط الكدلتكا  بكالمحكافظكةلهكا دالالت  

   المباني

 حديبة األندلب( –الترفيهية مثل )مسر  مدينة لنطا  

لكن   الجيش، رغم وجود معالم ودالالت مهمه بشكككارع   :االجتماعيالبعد  

لدى المسكككتخدمين بثهمية تلك االماكن التراثية وتاريخها  كافيال يوجد وعى  

 عليها.ومعلومات وافيه عنها لزيارتها والحفاظ 

ال يتوافر امكاكن النتظكار السككككيكارات امكام تلكك المعكالم    :التكنولوجيالبعكد  

  قائدي يسككتدا  لكيكما ال يوجد الفتات او اعالنات توضككث اماكن تلك المعالم  

 وضو .بالسيارات على اماكنها  

يتعرف   لكيعدم االهتمام بتلك المعالم وابرازها بصكريا    البصكري:البعد  

ال   ، المدينةالسكيارات وخاصكة ضكيوف    وقائدي  المشكاةعليها المسكتخدمين من  

 في الفتكات توضككككث معلومكات عن تلكك المعكالم امكام امكاكن تواجكدهكا او    يوجكد

 الشارع.شاشات االعالنات على لوا  

 

  

مبنى اداره جامعه لنطا ( 20شكل )

 بشارع الجيش 

( مبنى كلية التربية بشارع الجيش 19شكل )  

  

( حديبة االندلب اهم المراكز  22شكل )
 الترفيهية بالمدينه 

بمدينه لنطا   الثبافي( المركز 21شكل )  

  
( متحف االثار بمدينه لنطا23شكل ) ( مبنى محافظه الغربية 22شكل )   

  
( كنيسة البديب بطرس  25شكل ) ( مسجد الشيخة صبا   24شكل )   

 

 :المعماري سابعا: الطابع  
 

تم   الشارع كماعلى لوا    للمباني  المعمارييتنوع الطابو    :الوظيفيالبعد  

لراز معماري متميز تبعا   مو   2007في عام    التراثية  المبانيتسجيل عدد من  

قصر عائلة كوهين في لنطا )فيال   -  المباني ومن تلك    2006لسنة    44لبانون  

كلية   -) حالياأسعد   جامعة لنطا  مبنى  بجوار  البحر  شارع  البصر:  عنوان 

 .ساني لويب ساببا

مات    المباني  واهميهبتاريخ    المستخدمين الوعي  : يفتبداالجتماعيالبعد  

 . بالمنطبةالطابو 

لمواد البناء    الحديثة  التكنولوجية  التثثيرات  يستخدم: لم  التكنولوجيالبعد  

مو    فال تتوافقالتراثية    للمباني   المعماريالطابو    إلظهار  والصيانة والترميم  

 الشارع.بواجهات  المباني باقي

التراثية واالثرية كعالمات    المباني  إلظهار  الشارع  البصري: يفتبدالبعد  

 مميزة.
 

  

  

المعماري ( الطابو 26شكل )  
 

  :العمرانيالتصميم    تحقيق ابعادمشكالت تعوق 

 لنطا واعماا لشككككارع الجيش بمدينه    الحاليمن خالا تحليل الوضككككو  

تعوق تحبيق    التيللشكارع لوح  بعم المشككالت    العمرانيتطوير التصكميم  

 :كالتالييمكن عرضها  العمرانيابعاد التصميم  
 

البعد الوظيفى 

المؤسساتفىالجماعىالنقلوسائلاعتمادعدم•
عدم-كلىبشكلوالمدارسالجامعاتوالوزارات

التحتيهالبنية--كفايتهامعدوالمواقفوجود
الصرفوالمشاريع)االنشائيةواالعمالللشوارع
منواالرصفهالشوارععلىاالعتداء-(الصحى
دماتالختمركز--التجاريةوالمحالتالجائليينالباعه

كافةعملاوقاتتزامن--الرئيسيةالشارعفى
لعاماالنقلوسائلتجاوزات-ونهايةبدايةالمؤسسات

والتنزيلالتحملاثناء

االجتماعىالبعد

وجودعدم-الخاصهاالحتياجاتذوىمراعاهعدم•
قوالمناطالمفتوحةلالماكنالشارعافتقار-ساحات

والدعماالهتمامعدم-مظللهاماكنوالالخضراء
بمدينةواالثريةوالدينيةالترفيهيةللسياحةالكافى
طنطا

البعد 
التكنولوجى

باالشاراتالسياراتقائدىمنالعديدالتزامعدم•
عدم-السياراتالنتظاراماكنتوافرعدم-المرورية

االحتياجذاتاالماكنعنللتخديمفرعىطريقوجود
ورعبفىاالمانتوافرعدم-المستمرةاليوميةللخدمة
.الشارع

البعد البصري

جاراالشلفقدةالجذابالجمالىللمظهرالشارعافتقاد•
هلالنشطالبصرىالتميزعدم-الخضراءوالمناطق
فراغالفىمحببةمشاهدتوجدال-بالشارعالمختلفه

منالمهمهالمعالمحولارتكازكنقطللمستخدمين
اظهارعدم-بالشارعتجاريةمناطقاومبانى

.مميزةكعالماتواالثريةالتراثيةالمبانى



A: 18             MANSOURA ENGINEERING JOURNAL, (MEJ), VOL. 47, ISSUE 1, FEBURARY 2022 

 

من    االنسككانية البدتلك المشكككالت على تلبيه االحتياجات    تثثيرلدراسككة 

 تثثير للتعرف على   والمشكاةالسكيارات    قائديالمسكتخدمين من   رأىاسكتطالع  

 وعناصره على سلوك االنسان ...   العمرانيبين ابعاد التصميم    العالقة

 

المس  تخدمين لتحقيق االحتياجات االنس  انية   رأى اس  تطالع   الثاني:المحور  

 بعد تطوير شارع الجيش:
 

الشكككككارع    مسككككتخكدميمكونكه من مختلف االعمكار من  فتم اخكذ عينكه  

 في )من رجاا ونسكاء قائد للسكيارات   50مكونه من   يوميوالمترددين بشككل 

)الفاا ا  المشكككاةمن   76بشكككارع الجيش و  بالسكككيارات  يمر ( مختلفةاعمار 

شارع الجيش  او مدارسكهم ب لريق عملهم   فيلذين يعبرون شكيو(( اوشكبا  و

حوا عناصكر التصكميم    األسكئلة، وتصكميم اسكتبيان يتكون من مجموعه من  

المنالق   –السكككاحات والميادين    – الحركة) مسكككارات   األسكككاسكككية العمراني

المعالم والدالالت    –الكتل البنائية   – العمرانيالنسكيج   – والمفتوحةالخضكراء  

  الوظيفي )البعد   العمرانيالطابو ( ومدى تحببها من خالا ابعاد التصككككميم   –

البعكد البصككككرى( وعالقكه ملكك   –  التكنولوجيالبعكد    –  االجتمكاعيالبعكد    –

  –التبدير واالحترام    –االنتماء    –)االمان  في  المتمثلةباالحتياجات االنسككانية  

 الجماا(. –التثثير والتثثر بالبيئة  

 

   : الوظيفي : نتائج االستبيان الخاص بالعالقة بين احتياجات االنسان والبعد اوال

ظهرت من خالا تحليل الوضو الراهن واستطالع   التيتثكدت المشكالت  

لعناصر    الوظيفيرأى المستخدمين فظهرت مشكالت خاصه بعدم تحبيق البعد  

توافر المباعد وعدم    –) بعدم توافر اماكن انتظار للسيارات    العمرانيالتصميم  

االستبرار   انشطة  توافر    –لممارسة  توجد    المنالقوعدم  كما   ،) الخضراء 

لعناصر   الوظيفيعدم تحبيق البعد    فيمشكالت ظهرت بشكل متوسط تمثلي  

الطابو    فيتمثلي    كافيبشكل    العمرانيالتصميم   المعالم   –  المعماري) 

(  المشاةحركة    –الحركة االليه    –  العمرانيالنسيج    –الكتل البنائية    –والدالالت  

التصميم   عناصر  البعد    التي  العمرانياما  فتمثلي    الوظيفيتؤدى    في بتميز 

 . الميادين والساحات ( -البمامة توافر صناديق  –)اعمدة االنارة 

 

 
 

 

 

 

 

: نتكائج االسككككتبيكان الخكاص بكالعالقكة بين احتيكاجكات االنسكككككان والبعكد ث اني ا

 :  االجتماعي

من خالا توفير  تحبيق احتيكاجكات االنسككككان    االجتمكاعياسككككتطكاع البعكد  

  -  البمامةصكناديق   -)توفير عنصكر االنارة    اآلتية  العمرانيعناصكر التصكميم  

العناصككر   فيولكن لم يسككتطيو تحبيق احتياجات االنسككان  (العمرانيالنسككيج  

المنالق الخضككراء   –الكتل البنائية   –المعالم والدالالت   –  المعماري)الطابو  

الحركة االليه(  -اماكن انتظار السكككيارات  -السكككاحات والميادين    –المباعد  –

 تثثيرا سلبيا على سلوك االنسان. أثرمما 

 

 

 

 

نتكائج االسككككتبيكان الخكاص بكالعالقكة بين احتيكاجكات االنسكككككان والبعكد   ث الث ا:

   :التكنولوجي

استطالع   خالا  البعد    العينة  رأىمن  ان  نالح     التكنولوجي البحثية 

عنها   بالمشاةيوجد به اختالف بين نتائج االستبيان الخاصة    العمرانيللتصميم  

النسيج    قائديعند   واالنارة والميادين   العمرانيالسيارات حيه تحبق خدمه 

مبابل تحبيق    في  التكنولوجيوالحركة االليه بشكل جيد جدا من خالا البعد  

  التكنولوجي تحبيق البعد    فيكما ظهر ضعف واضث    للمشاةملك بشكل متوسط  

 العناصر وبذلك وضث مشكالت عدة تخص عناصر  باقيلخدمة 

 

 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

حركة المشاه

الحركة االلية 

اماكن انتظار السيارات

الميادين والساحات

صناديق القمامه

المقاعد

االنارة

المناطق الخضراء

النسيج العمرانى

الكتل البنائية

المعالم والدالالت

الطابع المعمارى

ى العالقة بين احتياجات االنسان والبعد الوظيف

قائدى السيارات المشاه
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المقاعد
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المناطق الخضراء

النسيج العمرانى

الكتل البنائية

المعالم والدالالت

الطابع المعمارى

ى العالقة بين احتياجات االنسان والبعد االجتماع

قائدى السيارات المشاه
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والنسككككيج    المعمكاريالطكابو    هي والمعكالم والكدالالت والكتكل البنكائيكة 

والمنالق الخضككراء والمباعد واماكن انتظار السككيارات نتج عنها  ينالعمرا

 االنسان.على سلوك   سيء  تثثير

 

نتكائج االسككككتبيكان الخكاص بكالعالقكة بين احتيكاجكات االنسكككككان والبعكد   :رابع ا

 :الجمالي

  البصري للتصميم البحثية نالح  ان البعد   العينة  رأىمن خالا استطالع 

جميو العناصكر بشككل اقل من المتوسكط فيما عدا عناصكر   فييتحبق   العمراني

وتؤدى الغرض منها بالبعد    المتميزة  هيالميادين والسكككاحات واناره الطريق  

 تثثير نتج عنها  البصكريتحبيق البعد   فيمشككالت عدة   توجدولكن    البصكري

 االنسان.على سلوك   سيء
 

 

 

من خالل فهم احتي اج ات    وعن ال    ر   العمرانيالعالق ة بين ابع اد التص    ميم  

   السيارات(:  وقائدي   المشاة)المستخدم من 

 
 ****ممتاز ***جيد جدا  **جيد * ضعيف
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 مسارات الحركة 

 ***  ***  ****  * 

 الحركة االليه
 **  *  **  * 

 اماكن انتظار السيارات 

 *  *  *  * 

 الساحات والميادين 
 ****  ****  ****  **** 
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 االشجار والشجيرات 
 *  *  *  * 

 البمامةصناديق 

 ***  **  **  * 

 المباعد 

 *  *  *  * 

 االنارة

 ****  ****  ****  * 

 العمراني النسيج 

 ***  ****  **  * 

 الكتل البنائية 
 **  *  *  * 

 المعالم والدالالت 
 **  *  *  * 

 الطابو
*** * * * 

 
( الجدوا  دراسة  خالا  البعد  1من  ان  نجد  السابق  يحبق   الوظيفي( 

البعد   يحبق  بينما  جدا  جيد  بصورة  المستخدم  يحبق    االجتماعياحتياجات 

اما البعد  احتياجا   البصري والبعد    التكنولوجيت المستخدم بصورة متوسطة 

االحتياجات   مناقشة  يتطلب  مما  ضعيفة  بصورة  المستخدم  احتياجات  يحبق 

 الواردة. االشخاص   آلراء المستخدم ومبترحاته للحلوا لببا 

 

تعوق تحقيق ابعاد   التيمقترحات لحلول المشكالت  الثالث:المحور 

 االنسان: بناء على تحقيق احتياجات  العمرانيالتصميم 
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

حركة المشاه

الحركة االلية 

اماكن انتظار السيارات

الميادين والساحات

صناديق القمامه

المقاعد

االنارة

المناطق الخضراء

النسيج العمرانى

الكتل البنائية

المعالم والدالالت

الطابع المعمارى

وجى العالقة بين احتياجات االنسان والبعد التكنول

قائدى السيارات المشاه



A: 20             MANSOURA ENGINEERING JOURNAL, (MEJ), VOL. 47, ISSUE 1, FEBURARY 2022 

 
 

 

 

 

 لشارع الجيش بمدينة لنطا  العمرانينتيجة الدراسة التحليلية للتطوير 
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عدم اعتماد وسائل النقل الجماعي في المؤسسات 

 والوزارات والجامعات والمدارس بشكل كلى 

 عدم وجود المواقف وعدم كفايتها 

 تمركز الخدمات في الشارع الرئيسي 

 تزامن اوقات عمل كافة المؤسسات بداية ونهاية 

البنية التحتية للشوارع واالعمال االنشائية 

 والصرف الصحي()المشاريع 

االعتداء على الشوارع واألرلفة من الباعة 

 الجائلين والمحالت التجارية

 عدم توافر االمان  تجاوزات وسائل النقل العام اثناء التحمل والتنزيل 

عدم توافر التقدير 

 واالحترام  

 عدم التأثير والتأثر بالبيدة  

 تنظيم وقت العمل

والتركيز على تحسين قطاع النقل العام -
 وسائل النقل الجماعي

 توزيع الخدمات على المحافظات-

اقامه المجمعات الخدمية والموالت واماكن -
 التسلية وااللعاب خارج المدن

تحسين وضع الطرق والبنية التحتية -
 والصرف الصحي

توعية المشاة وتوفير الجسور والممرات -
 الخاصة للمشاة

 اني والخدماتتنظيم التصاريح االنشائية للمب

 اقامة المواقف العامة والمواقف الخاصة-
  

 عدم مراعاة ذوي االحتياجات الخالة 

 عدم وجود ساحات 

افتقار الشارع لالماكن المفتوحة والمناطق 

 الخضراء واالماكن المظللة

عدم االهتمام والدعم الكافي للسياحة الترفيهية 

   والدينية واالثرية بمدينه طنطا
 عدم توافر االنتماء 

عدم توافر التقدير 

 واالحترام  

 عدم التأثير والتأثر بالبيدة  

توعية المستخدمين باألماكن األثرية بالشارع 
 وتاريخها

تخصيص اماكن وخدمات لذوي االحتياجات 
 الخاصة

توعيه المشاة وسائقي السيارات بضرورة 
 االلتزام بإشارات المرور.

المشاة من الملفات وااللتزام منع عبور 
 باألماكن المخصصة للعبور

االهتمام بتظليل ممرات المشاة وتهيئة اماكن 
لالنتظار والراحة ال تعوق الحركة على 

 الرصيف

ي 
ع
ما
جت

ال
 ا
عد

لب
 ا
ت
ال
شك

م
 

 عدم توافر اماكن النتظار السيارات

عدم وجود طريق فرعى للتخديم عن االمان ذات 

 االحتياجات اليومية المستمرة 

 عدم التزام قائدي السيارات باإلشارات المرورية 

  عدم توافر االمان في عبور الشارع
 عدم توافر االمان 

عدم توافر التقدير 

 واالحترام  

 عدم التأثير والتأثر بالبيدة  

جميع اشارات المرور التأكد من عمل 
 وصيانتها دوريا

تفعيل دور شرطي المرور في تطبيق قواعد 
 المرور

تركيب كاميرات لمراقبه التزام قائدي 
 السيارات

زيادة مناطق العبور للمشاة بالمناطق الحيوية 
 التي يرتادها المشاة

زيادة مده فتح اإلشارة لعبور المشاة في وقت 
 الذروة

ي 
ج
لو
نو

تك
ال
د 
بع
 ال

ت
ال
شك

م
 

افتقاد الشارع للمظهر الجمالي الجذاب لفقد  

 االشجار والمناطق الخضراء 

 عدم التمييز البصري لألنشطة المختلفة بالشارع

ال توجد مشاهد محببة في الفراغ للمستخدمين كنقط 

ارتكاز حول المعالم المهمة من مباني او مناطق 

 تجارية بالشارع 

 المباني التراثية واالثرية كعالمات مميز   عدم اظهار
 عدم توافر االنتماء 

 عدم توافر الجمال  

توفير استخدام واضح ومتناسق بصريا يشعر 
معه المشاهد بانه انتقل الى منطقه ذات 
سمات وخواص مختلفة تعكس الطابع 
 العمراني المميز للمدينة ويؤكد علية

اعطاء االحساس باختالف المناطق من 
 الناحية الوظيفية 

ادخال االخضر المكمل الستعماالت مركز 
  المدينة 

ي 
صر

لب
 ا
عد

لب
 ا
ت
ال
شك

م
 

المشكالت التي تعوق 

تحقيق ابعاد التصميم 

 العمراني 

مقترحات حلول المشكالت 

التي تعوق ابعاد التصميم 

العمراني لتحقيق االحتياجات 

 االنسانية 

العالقة بين ابعاد وعنالر التصميم العمراني 

 وتأثير  على االحتياجات االنسانية للمستخدم 

 

 

االحتياجات 

  اإلنسانية
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 النتائج والتوليات 
 

 النتائج 

 والبصكككري االجتمككاعيالبعكككد  متميكككزا مككايتحبكككق بشكككل  الككوظيفيالبعككد  -

يحبككق  التكنولككوجييحتككاج الككى دراسككة دقيبككة لحككل المشكككالت امككا البعككد 

السكككيارات ولككككن ال يحبكككق ملكككك  قائكككديالعديكككد مكككن االغكككراض لخدمكككة 

 للمشاة.

البكككد مكككن دراسكككة بكككدائل حلكككوا للمنكككالق الخضكككراء وامكككاكن انتظكككار  -

 للمشاة.الحركة السيارات واماكن الجلوس وتثمين  

االهتمكككام بالدراسكككة البصكككرية لتحبيكككق اظهكككار معكككالم الشكككارع ودالالتكككه  -

 المعماري.والطابو  

بعككد تطككوير شككارع الجككيش وعمككل إشككارات المككرور تبككين مككن الدراسككة ان  -

والمحوريككة المبصككودة علككى  أمككاكن االشككارات تبككو فككي األمككاكن الهامككة

 جانبي الشارع

كككان لهككا تككثثير ايجككابي علككى قائككدي لككرأت علككى الشككارع  التككيالتطككورات  -

تككثثير سككلبي علككى حركككة  كككان لهككا الطريككق، بينمككاالسككيارات بتوسككيو 

 .المشاة في الشارع

مكككن قبكككل ككككل مكككن قائكككدي السكككيارات والمشكككاة  الككككافي الكككوعيغيكككا    -

 .مخالفتهباحترام االشارة واتباع النظام دون 

رهكككا غيكككا  االمكككاكن المخصصكككة لرككككو  المواصكككالت العامكككة وانتظا  -

 .المهمةسبب زيادة الكثافة المرورية في االماكن 

 

 التوليات  

قبكككل البكككدء فكككي التصكككميم العمرانكككي او عنكككد الحكككاق اي  مراعكككاةيجكككب  -

 )البعككككد العمرانككككيتعككككديالت بككككه الدراسككككة الجيككككدة لجوانككككب التصككككميم 

 البصكككري(البعكككد  – التكنولكككوجيالبعكككد  – االجتمكككاعيالعبكككد  – الكككوظيفي

 العمرانككيتلككك االبعككاد علككى كككل عنصككر مككن عناصككر التصككميم  وتككثثير

احتياجككات االفككراد المسككتخدمين لتلككك والسككلوك االنسككان  وكككذلك دراسككة

 ملك على  المترتبة  واالضرارالفراغات لتجنب فشل التصميم  

عمكككل مسكككار تخيلكككي مسكككبق التجكككاه ولريبكككة اسكككتخدام الشكككخص داخكككل  -

السككائد لككدي المسككتخدمين  الفككراغ العمرانككي بنككاءا علككى معرفككة السككلوك

 .وبناءا على ملك التخيل يتم التصميم الناجث

دراسككة الغككرض مككن الفككراغ المعمككاري او العمرانككي ودراسككة احتياجككات  -

التصكككميم الكككذي يحبكككق أعلكككى  وسكككلوكيات المسكككتخدمين للوصكككوا إلكككى

 .كفاءة

عمكككل شاشكككات عنكككد ككككل اشكككارة مكككرور للتوضكككيث والتوعيكككة بتعليمكككات  -

للتثكككد مككن عككدم  لإلشككاراتصككيانة بصككفة مسككتمرة  الطريككق. عمككلعبككور 

 الشارع.الحاق الضرر بالحركة المرورية في 
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Title Arabic: 
 

 تأثير االحتياجات االنسانية على تطوير الشوارع الرئيسية بالمدن القديمة

 (دراسة حالة شارع الجيش بمدينة طنطا)

 

Arabic Abstract: 
 

معظم المدن بالعالم تتوس ع وتزداد اعداد الس كان بها زيادة كبير س نويا ت وتظل ش بكة 

الش  وارع االس  اس  ية دون زيادة لذلى تعانى المدن من االختناقات المرورية وما ينجم عنها  

وافتق ار للفراا ات العمراني ة الخ ال    ة ب النش    اط ات    وبيديوبص    رى   س    معيمن تلوث 

  الوظيفي االجتماعية ت ومعظم محاوالت التطوير بالش   وارع الرئيس   ية بالمدن تهتم بالبعد  

 والتكنولوجي  االجتم اعيلح ل االختن اق ات المروري ة ت وتهم ل البع د    العمرانيللتص    ميم  

 التي  العمرانيالتص  ميم   ت وتفقد الدراس  ات لتحقيق عنال  ر  العمرانيوالبص  رى للتص  ميم  

 وعنالر  وتأثير ذلى على االحتياجات االنسانية .  العمرانيتخدم ابعاد التصميم 

التطوير الح د نم اذا الش    وارع   ألعم الل ذل ى يهتم البح ث من خالل دراس    ة تحليلي ة  

ثالثة  فيالرئيس  ية بالمدن القديمة ) ش  ارع الجيش بمدينة طنطا ( ت تعرك تلى الدراس  ة 

المحور االول: دراس ة تحليلية للعالقة بين عنال ر البيدية المادية وابعاد التص ميم   –محاور 

 الثانيت المحور    العمرانيتعوق تحقيق ابعاد التص ميم   التيلتحديد اهم المش كالت    العمراني

  –: اس  تطالع رأى المس  تخدمين لتحقيق االحتياجات االنس  انية بعد تطوير ش  ارع الجيش 

تعوق تحقيق ابع اد التص    ميم   التييم مقترح ات لحلول المش    كالت  المحور الث ال ث : تق د

تم الول ول اليها من نتائج االس تبيان    التيبناء على تحقيق االحتياجات االنس انية    العمراني

 للمستخدمين 

 

 

 


