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 المقدمة .1

 وهي العمرانية للبيئة الرئيسي المكمل البصري التصميم عملية تبرع

 من نوعا   إليها تُضفي والتي الحضرية للفراغات الجذب عناصر حدأ

 KEVIN LYNCH وصف وفي نتماء،واال والغنى والتشويق التميز

 األفضل البيئة )صورة أن إلى: فأشار الفرد توجيه على وتأثيرها العمرانية البيئة عن

 عديدة أبحاث ذكرت كما الذات(، وتحقيق لنفسيةا والراحة بالطمأنينة اإلحساس تعطي

 التفاعلية الشخصية بناء على تعمل الجيدة العمرانية البيئة صورة أن ،النفس علم في
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 يؤثر الذي ،اإليجابي السلوك إلى سلوكها وتنظيم وتهذيب قدراتها وتنمية ذاتها وتأكيد

 مكانه ليع يحافظ يجعله بدوره والذي فيه، نجاحه وفرص المجتمع في الفرد إنتاج على

 به، هزواعتزا له وانتمائه المكان في وأهميته أولويته بمدى شعورا   لديه ويُولد وبيئته،

 معظم ولكن فيه. يعيش الذي المكان عن ا  واضح ا  ذهني ا  انطباع بداخله يرسم كما

 في السلبي األثر له مما فقط، المبنية البيئة على دائما   تُركز الحضري ويرالتط عمليات

 ،فيه الموجود الموقف يناسب كي بيئتهم تجاه أفعالهم وردود األفراد سلوكيات تغير

 وسلوكياتهم حتياجاتهما تُشبع لكي هاعلي تعديالت كإضافة البيئة، في اتربتغي كالقيام

 المباني على واإلعالنات بالالفتات البصري شوهوالت للمباني، المختلفة الطرز مثل:

 في العامة واإلشغاالت للعين، المبهرة واأللوان اإلضاءةو ،قوانين أي مراعاة دون
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 Abstract— The fulfillment of psychological and physiological needs from the 

surrounding urban environment represents the key matters for a human being. 

Having a higher level of satisfaction of these needs will enhance to have a 

wellbeing human with successful leadership personality with positive 

contribution to his community. Therefore, when a person grows up in a 

coordinated urban environment with an aesthetic visual image, this will be 

reflected on the improvement and refinement of human behaviors and making 

it a positive.  However, most of the urban development processes focus on the 

development of the buildings, and the spaces for the utilities and roads, without 

paying attention to the mental image of the human being, which transforms 

impressions and feelings into behaviors that affect the efficiency of the use of 

these spaces. 

This study Therefore aims to activate the role of the visual, psychological, 

functional, and social elements in utilization of urban space to satisfy the needs 

and requirements of the beneficiaries, with application to a research 

methodology combining  a theoretical and analytical approach, under which the 

study will address analysis of advanced global and local experiences in 

utilization of roads and urban spaces, and come up with a set of performance 

indicators and recommendations, including; The reasons behind the behavioral 

change of individuals commonly back to the failure to give priority to 

pedestrian, non-compliance with cultural and social aspects, the unavailability 

of psychological and material needs. 
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  سلوكياتهم في تغيرات إلى يؤدي بدوره وهذا سها،نف للفراغات هجر أو الطرق،

 والنفسية. لصحيةا سالمتهم يهدد كما الفراغات، هذه تجاه السلبية سلوكياتهم من ةدزياو

 اإلشكالية .2

ها في تطوير البيئة المبنية وما معظم عمليات التطوير العمراني تُركز اهتمامات

المركبات، هذه حتويها من أماكن ومساحات للطرق ومدى تحقيق سهولة وحركة ت

وتؤثر على انطباعاته بالصورة الذهنية التي تتولد داخل عقل اإلنسان هتمام دون اال

نطباع والذي بدوره يحول هذا اال، ات الحضريةالفراغ دىلوأحاسيسه اإلدراكية 

 المستخدمين.على كفاءة استخدام الفراغات من قبل حتما   إلى سلوك؛ يؤثروالشعور 
 

 البحث هدف .3

 :يهدف البحث إلى

 واالجتماعية،والوظيفية البصرية والنفسية  تفعيل دور العناصر آلياتدراسة  

من أجل إشباع احتياجات ومتطلبات المستخدمين داخل الفراغات  للفراغ العمراني

منسقة قادرة على تحقيق صورة كاملة  إلى بيئة حضريةبهم لوصول العمرانية، وا

والذي يرقى بهم إلى توجيه وتنظيم ، للفراغ الذي يرغب أن يعيش فيه اإلنسان

، وزيادة وعيهم لهاوانتمائهم ظهم على بيئتهم يؤثر بدوره على حفا مما، سلوكهم

كل هذا على  عندما ينعكس فرص نجاحهم في المجتمعزيادة  ، وبالتاليوإدراكهم

 تصميم وتشكيل الفراغ العمراني مع متطلبات واحتياجات المستخدمين.
 

 البحث منهجية .4

  :ألهم ما ورد في المراجع  يعتمد البحث على المنهج الوصفيالجزء النظري

والمقاالت العلمية، حول معرفة الصورة العمرانية ومكوناتها وكيفية انطباع 

ثم مدى تأثير هذه الصورة على توجه الفرد  هذه الصورة في ذهن اإلنسان،

 من معرفة السلوك ومؤثراته لسلوك معين يؤثر به على بيئته، وما يتضمنه

ن اإلنسان مع ذكر ة البيئة في ذهوالمعايير التصميمية المتبعة في تحسين صور

 ومتطلباتهم داخل الفراغات. حتياجات األفرادال

  ة نماذج عالمي يعتمد على المنهج التحليلي في ذكرالجزء التحليلي: والذي

حيث تم تحليل لمشروعات تطوير وإحياء الفراغات الحضرية،  ومحلية

إلى منها والوصول  سلبياتها وكيف تم تطويرها، التعرف علىالتجارب و

جات ستنتاثم الوصول إلى اال الالزمة في نجاح المشاريع التصميمية اييرالمع

 والتوصيات.
 

 اإلنسان بسلوك وعالقتها للعمران الذهنية الصورة .5

 للعمران الذهنية الصورة مفهوم 1-5.

بها وترتيعبارة عن عملية ذهنية تحدث بين اإلنسان والبيئة، حيث يتم ربطها 

شعر هذه الصورة عندما يذهن اإلنسان بصورة تُوضح معانيها في ذهنه، وتنتج  في

ية عامة يط البيئي، فهي تشمل خلفنسان ويتذكر الخبرات السابقة بين عناصر المحاإل

 ةصورة بصريومعالم ومشاهد عن البيئة العمرانية ترسخ في ذهن اإلنسان وتكون 

 [1واضحة. ]
 

 للعمران البصري اإلدراك مفهوم 2-5.

والذي من خالله يتم في ذهن الشخص وهو يعبر عن التجوال بمكان معين، 

ت تصورات عن المعالم والمشاهد التي علقت في ذهنه، متكونة في عقلة انطباعا

رق، التراثية، وشبكات الطوالمباني  ،خاصة بالمعالم والمشاهد الهامة بالمكان

 [2]وغيرها.

وزيارته لفترات متقاربة من بعضها، يرسخ  لذلك عند تكرار مشاهدة المكان -

الرئيسية بالمكان مكونة صورة  في ذهن الناظر خريطة إدراكية وبصرية للعناصر

وإدراكها  واضحة المعالم. فالمعني المراد هو التركيز والتأكيد علي توضيح الصورة

والتي من خاللها يتسنى للشخص سهولة  بالمنطقة أو المشاهدالبصري بذهن الساكن 

من خالل صور معينة يربطها في ذهنه، أما إذا لم  الحركة والوصول للهدف المحدد

ذهني يُشعر مستخدمه  خلل، فهنا يتولد لديه انطباعتتضح الصورة لديه وحدث لديه 

لق ومن هذا المنطبيئته؛  تجاهويُولد لديه ردود أفعال وسلوكيات سلبية  غتراب،باال

الذهنية التي بدورها تؤثر على سلوك الفرد يجب التعرف على مكونات الصورة 

 .وتوجهه ألفعال مختلفة داخل بيئته

 للعمران الذهنية الصورة مكونات   3-5.

هتمام ورة الذهنية التي يجب وضوحها واالالمكونات الرئيسية للصتُعتبر 

 لي:هذه المكونات فيما ي مثلت، وتبتفاصيلها كي ترسخ الصورة في ذهن المستخدم
 

 :paths)المسارات ) 

 نتقال منمن خاللها األشخاص والمركبات لال تحركيعبارة عن ممرات طويلة 

عل مكان آلخر، وتشمل المسارات: ممرات المشاة والشوارع بكل أنواعها، مما يج

 اخلها.دنتقال والحركة برة الذهنية للمستخدم من خالل االهذه المسارات تُكسب الخ
 

 :Edges)الحدود ) 

فين مما يجعلهم مختل الحد الفاصل بين منطقتين مختلفتين لكل تجمع عمراني،

تفعات، نها إما طبيعية كالشواطئ واألنهار والمرأوتتمثل الحدود في  في الخصائص،

حدود كما يجب أن تكون الخطوط السكك الحديدية والكباري، أو صناعية كاألسوار و

 [3للمستخدم. ]واضحة ومستمرة ومرئية 
 

 :Land marks)العالمات المميزة ) 

، يستعين به اإلنسان كمرجع حوله عماز بالمكان عبارة عن عنصر ممي

ستدالل عن مكان معين، وتساعد هذه العالمات في سهولة حركة المارة وتوجيههم لال

 [4]نحو مسار الحركة، وتحديد معالم الطرق، وتكون كعامل جذب بصري للمكان. 
 

 (:Nodesااللتقاء )نقاط  

شاة ملتقاء أو محاور حركة مختلفة سواء حركة عبارة عن نقطة تالقي لمراكز ا

. رقأو سيارات، وتتمثل هذه العقد في الميادين والساحات العامة وتقاطعات الط

ى وتتميز بقدرتها على تركيز األنشطة وحركة المستخدمين داخلها وتوجيههم إل

 [5] .نتباهعناصر لجذب االرات الحركة، ووجود مسا
 

 :(Districtsالبصرية )األحياء  

عن  عبارة عن تقسيم المدينة إلى أحياء ومناطق، لكل حي انطباع ذهني مختلف

غيره، ومالمح وسمات تحدد شخصيته، بحيث تصبح كل منطقة لها طابع بصري 

 حي عن اآلخر وتعطي الفرصة لساكنيه بالشعورخاص وهوية معمارية تُميز كل 

صورة كلما وضحت الوكلما زاد مالمح وطابع الحي  نتماء للحي الذي يعيش فيه،باال

   .[6] الذهنية واإلدراك البصري لدى ساكني الحي
 

 

 صورة توضيحية لمكونات الصورة البصرية.( (1شكل

صورة دور محاور الحركة والنهايات البصرية في تشكيل ال"أحمد راغب المغازي، المصدر:

 .30، ص2015للمدينة"، رسالة ماجستير، كلية الهندسة، الجامعة اإلسالمية،الذهنية 
 

 لديه وادراكها اإلنسان لدى الذهنية الصورة وضوح مدى   4-5.

 [7] تتضح الصورة لدى اإلنسان عندما:

ستقباله ورؤيته عناصر البيئة المحيطة به من خالل حواسه، عن طريق ا يُدرك 

والتي تمر عبر مرشحات، توجد في عقله والتي ترتبط  رآهاللمعلومات التي 

ومدى استيعابه لعناصر البيئة وتسمى هذه العملية ه ومتطلبات هباحتياجات
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 .(Perceptionاإلدراك )

نطباعات فتتكون من خالل الصور واال (:Cognitionالمعرفة )أما عملية  

يره الفرد وتفك التي اختزنت في الذاكرة، والتي تنعكس بشكل مباشر على شعور

 علىوتؤثر على تفاعله مع األنشطة التي يمارسها في المكان، والتي تعود 

لشخص ومدى البيئة بالسلوك اإليجابي أو السلبي بحسب مستوي تفكير ا

وية ومن هنا يجب التأكيد على وجود صلة قنتماء لبيئة المكان. إحساسه باال

ذه دود فعله وسلوكه تجاه هالعمرانية ور ك اإلنسان لصورة البيئةادرإبين 

 .البيئة

ينتج  بعد إدراك اإلنسان لصورة البيئة العمرانية وتحولها إلى انطباع ذهني، 

فاعل ها فيها، ثم يتحول هذا التتفاعل مع البيئة واألنشطة التي يمارس اعنه

(، (، وهو ما يسمى )بالسلوك اإلنساني2شكل )ستجابة سلوكية في الفراغ، ال

 إليه. وهذا ما سنتطرق

ان وردود بالعالقة المتبادلة بين سلوك اإلنس ستجابة السلوكيةترتبط عملية االو 

واإلحساس  ستجابة للسلوك الفراغيالبيئة المبنية، والتي تتعلق باالأفعاله وبين 

ة ة الخاصة بمشكالت البيئة المبنيستجابئه وكذلك االبشكله وحجمه واحتوا

 [8]كالتلوث والضوضاء. 

رها افومدى تو لمفردات البيئة المحيطة عملية التقييمبعد ذلك تحدث  

ي الفراغ لسلوك اإلنسان ف كما يتم تقييمحتياجات وأنشطة اإلنسان في الفراغ، ال

ياجات في حتمكوناتها. وإذا لم تتوافر هذه االبعد تفاعله مع البيئة واستجابته ل

لموقف كتغيير سلوكه ليناسب ابدائل تناسب متطلباته؛ البيئة يلجأ الفرد إلى 

 ى.نتقال إلى بيئة أخراال تعديل في أجزاء من البيئة أو الموجود فيه، أو
 

 

 ( يوضح مدى وضوح الصورة لدى اإلنسان وناتج إدراكه لها.(2شكل

ئة العمرانية المتبادل بين البي محمد "األثرآية آدم  المصدر/ بتصرف الباحثة، من مرجع:

سات والسلوك االجتماعي في منطقة العيلفون"، رسالة ماجستير منشورة، كلية الدرا
 .34، ص2018العليا، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، السودان،

 

 والتصميم بالبيئة وعالقته اإلنساني السلوك .6

 اإلنساني السلوك مفهوم   1-6.

األفعال ( وردود Actionsاألفعال )يتمثل في مجموعة متتالية من 

(Reactionالتي يقوم بها اإلنسان في صورة أنشطة يمارسها في حياته، وا ،) لتي

 [9ة. ]تجعل اإلنسان دائما  في محاوالت مستمرة لكي يُشبع أهدافه ورغباته الخاص

الغددية والحركية التي  ستجاباتعن اال( أيضا  (Behaviorكما يعبر السلوك  -

تصدر عن عضالت اإلنسان، لذا فالسلوك يتكون من مجموعة من األنشطة التي 

 ال يحتاج يؤديها الفرد أثناء قضاء حياته اليومية، وإما أن يكون فطريا : وهو الذي

ثناء أكصراخ األطفال(، وإما أن يكون مكتسبا : وهو ما يتعلمه الفرد تعلم )إلى 

 [10] كالقراءة والكتابة(.به )بمفردات البيئة المحيطة  احتكاكه
 

  اإلنساني السلوك أنواع   2-6.

 [:11أنواع ]الث اني إلى ثيصنف السلوك اإلنس

 يعتبر هو محصلة ما يفعله اإلنسان من تصرفات وتعبيراتالسلوك الفردي:  .أ

تخص شخصيته، وكل ما يخصه من أفعال وخبرات سابقة وثقافات وعادات 

 كه.وقيم موروثة؛ وتعتبر البيئة هي المؤثر الرئيسي المباشر على نشأة سلو

 اتجاه معين، التعبير عنهي عملية اتفاق األشخاص على السلوك الجماعي:  .ب

 كوهؤالء األشخاص عادة ما يجمعهم ارتباط عرقي أو عقائدي أو مكاني، لذل

ة للمجتمع قافيالمالمح الثتعتبر القوة المؤثرة في السلوك الجماعي هي التي تجمع 

 في التفكير والرأي. شتراكاالنتماء ووتعطي نوعا  من اال

هي  : يعتبر سلوك األفراد والجماعات في البيئة العمرانيةالسلوك المجتمعي .ج

ل مع التي تشكل مجموعة األنشطة التي يمارسونها في الفراغ، فاإلنسان يتعام

  .شخصيته اإلنسانيةخالل سلوكه الذي يعبر عن البيئة من 
 

 السلوك على العامة المؤثرات   3-6.
 

 مؤثرات البيئة العمرانية 

يطة، توجد عالقة متبادلة بين أنشطة اإلنسان في الفراغ وعناصر البيئة المح

يتعايش  يحتياجات اإلنسانية التثر ويتأثر باآلخر، فيجب توافر االفكل منهما يؤ

 [12تنعكس على سلوكياته بطريقة إيجابية. ]معها اإلنسان في الفراغ والتي 
 

 المؤثرات الخاصة بالتكوين اإلنساني: 

طه يمثل البناء النفسي والعضوي لإلنسان المؤثر الثاني الذي يؤثر في نشا

 [، ويتأثر بكل مما يلي:13داخل الفراغات الحضرية.]

o  :(...الشخصية،.....المالمح -جنسال-العمرمثل )المؤثر الفسيولوجي. 

o  :تتأصل في  لمعتقدات( التيا-التقاليد-لعاداتا-القيم مثل )المؤثر الثقافي

 المجتمع وتتوارث عبر األجيال.

o  لتواصل االجتماعي(.ا -المشاركة المجتمعيةمثل ): االجتماعيالمؤثر 

o  المؤثرات الشخصية: وهي تعبر عن آراء وميول الفرد الشخصية ومدى

 مستواه العلمي والثقافي.
 

 الفرد سلوك على وتصميمها للعمران الذهنية الصورة تأثر كيف 3-6.

إلنسان يقضي ترتبط العمارة والبيئة المحيطة ارتباطا  وثيقا  باإلنسان وسلوكه، فا

داخل هذا الحيز العمراني، المحاط به من مباني  % من حياته90-80ما بين 

مباشر في ومسارات حركة وأثاث وألوان وإضاءات وغيرها، والتي تؤثر بشكل 

يم هو حياته في اكتسابه وتعلمه للسلوك وبناء شخصيته وتنظيم سلوكه، وهذا التنظ

نا أن تأثير الذي يؤثر فينا دون أن نشعر ويفرض علينا أن نسلك سلوكا  معينا ، ونجد ه

: يوجد البيئة العمرانية على السلوك يختلف باختالف إدراك اإلنسان للمكان، فمثال  

( وهو بارز من األعلى لمنع Camden Benchن مقعد يسمى)في أحد شوارع لند

جد به النوم عليه، مع وجود حواف متموجة على جانبيه لمنع التزحلق عليه، وال تو

ير أسطح مستوية لمنع تراكم القمامة، فهو ُصنع لهذا السبب؛ ليمنع سلوكيات غ

 .(3شكل)، [14]مرغوب فيها ويُلزم على سلوك معين

 
 

 

 ، لتعديل سلوك معين بلندن.(Camden Bench)( مقعد (3شكل

 Savić Selena, “Architects are purposely designing uncomfortable المصدر:

-purposefully-are-.com/370163/architectshttps://qzpark benches” ,2015,:  
.2021-9-, Retrieved: 20benches/-park-uncomfortable-designing 

 

 سلوكه على تأثيرها مدىو اإلنسان لدى الذهنية الصورة تحسين أثر   4-6.

إدراك 
البيئة 
المحيطة

ناتج 
السلوك 

-ايجابي)
(سلبي

استجابة 
سلوكية 
للتفاعل

تفاعل مع 
البيئة

انطباع 
ذهني عن 

البيئة

https://qz.com/370163/architects-are-purposefully-designing-uncomfortable-park-benches/
https://qz.com/370163/architects-are-purposefully-designing-uncomfortable-park-benches/
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المادية وجاته ومتطلباته النفسية حتيااش اإلنسان في بيئة غير مالئمة الكلما ع

هذه  وكلما عاش في بيئة مشوهة بصرياّ وحضارياّ، كلما تعايش وتآلف معوغيرها، 

بيئة التي من البيئة التي تهدد أمنه وأمانه واستقراره، وتجعله إنسانا  مغتربا  في ال

المفترض أن تكون هي موطنه ومسكنه وراحته وبيته، وتجعل منه إنسانا  غير 

فيها  تي يراها يوميا  والتي يقضيمسئول. ولكن عندما نُحسن صورة هذه البيئة ال

جعله نه في بيته، فإننا بذلك نُحسن من سلوكه دون أن نشعر، ئوقتا  أكثر من قضا

نتج وتبدع تستطيع أن ت شخصية قائدةإنسانا  سويا  ذو أهمية، ذو نجاح في الحياة، ذو 

ومن ، (ثة)الباح-تفاعله فيها ينظمفي المجتمع، وهذا بدوره يجعله يحافظ على بيئته و

الل وتوضيحها وإكسابها شخصيتها من خ ن الصورة الذهنيةيحستهذا المنطلق يمكن 

  ]15[:وهي كاآلتي Bentlyدراسة عدة عوامل من 
 

 تميز الشكل المعماري والعمراني ومدي وضوح مظهره الخارجي. 

 مدي أهمية االستخدامات واألنشطة الخاصة بالمكان. 

  مع وضوح موقعه وسط المدينةتمييز رؤية العنصر من عدة مناطق. 

 سهولة التعرف على العنصر من خالل عالمات مميزة به. 

  (ثقافي .....-ينيد -تاريخيسواء )وجود معنى مرتبط بالعنصر. 

 ابه رهوتأث رهيومدي تأث حيطة بهارتباط العنصر بالعناصر الم. 
 

 

 سلوكه. تنظيم تأثيرها علىومدى أثر تحسين صورة البيئة العمرانية لدى اإلنسان ( (4شكل
 urban-design-https://www.pinterest.com/nerminnader/urban-المصدر:

.2021-9-ved:20eRetri ,/design-landscape-planning 
 

 لدى المستخدمين الذهنية المعايير التصميمية لتحسين الصورة.  1-4-6

 (:5شكل )من خالل توضيحها في ، [16]يمكن تناول المعايير التصميمية 

 

 

 .صورة توضيحية للمعايير التصميمية( (5شكل
ية عمر إبراهيم محمد حسين، "تطوير الفراغات الحضر ، من مرجع:الباحثة بتصرف /المصدر

 .2017األزهر، ، كلية الهندسة، جامعةةاألثرية، دراسة حالة مدينة األقصر"، رسالة دكتورابالمدن 

 كما يلي: وسيتم توضيح كل معيار على حده -

 

 مكونات الفراغ العمرانيوضوح  -أ

شطة لوضوح مكونات الفراغ العمراني دور رئيسي في التأثير على ممارسة األن

امين هكون أساسا  من عنصرين فالفراغ العمراني يت، الخاصة باإلنسان واحتياجاته

والفرش(؛ والتي تعطي ثاث ألا-السقف-ألرضياتا-الحوائطالمادية )البيئة هما: 

 نشطة وسلوكبه من أ ما يتعلقكل وهو للفراغ شكله وطابعه الخاص، واإلنسان؛ 

 وتصرفات داخل الفراغ، وهذا ما ستوضحه األشكال التالية:
 

  

  يوضح أشكال الحوائط في الفراغ.( (7شكل

 https://www.pinterest.comالمصدر:

/pin/427560558378492369, 
Retrieved:20-9-2021. 

يوضح أشكال األرضيات في ( (8شكل

 الفراغ.
 www.landarchs.com  ,المصدر:

Retrieved:20-9-2021. 
  

 يوضح أشكال مختلفة من تشكيل الفراغ بالعناصر الطبيعية والصناعية.( (9شكل

 https://www.pinterest.com/pin/543598617530168704/،:المصدر

Retrieved:20-9-2021. 

 

 اإلنسانية االحتياجات -ب
 

 خالل:حتياجات اإلنسانية من ويمكن توضيح اال
 

 حتياجات المرئية:: الأولا 

 :[17](،10شكل ) المادية والبصرية، االحتياجاتوتتمثل في 

 وهي ما يحتاجه مستعمل الفراغ من متطلبات مادية حتياجات الماديةال :

داخل الفراغات  تساعدهم في ممارسة أنشطتهم المختلفة وفسيولوجية

  .ويحدث ذلك من خالل الخدمات الجيدة التي تتوفر لهم الحضرية

 بصريالنفتاح يحتاج أن يراه اإلنسان من اال ي ما: هحتياجات البصريةال 

صمم يغفل عنه الم نغالق والغموض وغالبا  ماوالترابط والوضوح وأحيانا  اال

 عند تطوير الفراغات العمرانية.
 

ا   حتياجات الغير المرئية:: الثانيا

، إلنسانابها حتياجات النفسية الغير المرئية، والتي يحتاج أن يشعر والتي تشمل اال

 :مثل، (11شكل )

 والخصوصية الحمايةاإلحساس ب 

 األمان والراحة والجمال والرحابةب اإلحساس 

  والسالمة الشخصيةوالحيازة  باالحتراماإلحساس.  

 (12شكل )وسيتم توضيح ذلك من خالل 

المعايير التصميمية

توافر االحتياجات 
اإلنسانية

توافر مكونات الفراغ 
العمراني

https://www.pinterest.com/nerminnader/urban-design-urban-planning-landscape-design/
https://www.pinterest.com/nerminnader/urban-design-urban-planning-landscape-design/
https://www.pinterest.com/
http://www.landarchs.com/
https://www.pinterest.com/pin/543598617530168704
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أماكن وحتياج المادي من توافر المساحات الخضراء وعناصر الفرش تحقق اال حدائق( (10شكل

 ، في شيكاغو.وغيرهماالجلوس،....

in-spaces-public-beautiful-https://www.businessinsider.com/most- المصدر:

. 2021-9-21vedeRetri,8-2016-designers-urban-to-ccordinga-orldw-the 

 

 
لفراغات للجلوس  حتياج النفسي من خالل تقسيمه وتحديدهاال فراغ يحقق( (11شكل

 .األمان للمشاةاألمن ووالخصوصية ومسارات محددة تعزز 

  https://www.pinterest.com/pin/373235887850970777/   ,المصدر:

 

 

  .يمثل االحتياجات اإلنسانية للمستخدمين في الفراغات العمرانية( (12شكل

 Nor Haslina Jaafar& A. Bashri Sulaimanbm," Theالمصدر/ 

Contribution of Landscape Features on Traditional Streets in Malaysia", 

ASEAN Conference on Environment- ،Behavior Studies, Bangkok, 

Thailand, 2012, p.20. 

 

 نية:السلوكيات الناتجة عن التفاعل بين المستخدمين والبيئة العمرا 2-4-6.
 

 ويمكن توضيحها على النحو التالي:
 

 [18] :السلوك اإليجابي 
هو كل السلوكيات التي تتعامل مع عناصر الفراغ بشكل صحيح، وتستخدم 

صره، الفراغ بجميع عناصحيحا ، بحيث يتمتع كل فرد داخل مناطقها استخداما  

 ممارسةبمعني )ستمتاع أيضا  بكل منطقة بالطريقة المصممة من أجلها واال

 النشاط في مكانه وبسلوك صحيح(.

 السلوك السلبي: 

السلوكيات التي تتعامل مع عناصر الفراغ بشكل غير صحيح، هو كل 

 وتستخدم مناطقها استخداما  غير صحيح.

 السلوك التدميري: 

هو السلوك الناتج عن عوامل خاصة بنفسية وتربية ونشأة المستخدم، وكذلك 

 عن سلبيات التفاعل بين التصميم والمستخدمين.
 

 

 .التفاعل بين المستخدمين والبيئة العمرانيةيوضح السلوكيات الناتجة عن ( (13شكل
ة تنسيق حسين سعيد، "الفكر التصميمي لعملي عبد الحي بتصرف الباحثة، من مرجع: المصدر/

 م.2007غير منشورة، كلية الهندسة، جامعة طنطا،  ةالموقع"، رسالة دكتورا

 

سلوك المستعمل ذه السلوكيات ومعرفتها فيجب التطرق إلى كيفية تتبع هولتمييز  -

 .ةورصده داخل الفراغات العمراني

 

 أساليب رصد وتتبع السلوك اإلنساني:أ. 

  [19] المباشرةالمالحظة Direct observation 

بطريقة هي إحدى األساليب الرئيسية لمعرفة السلوك اإلنساني ومالحظته 

بصورة  ال توضحها( وبشكل مرئي وظاهر، ولكنها spot observation) مباشرة

   :فهناك معالم خفية تتطلب اإلحساس، ويقوم المالحظين بعمل اآلتي ،كاملة

دوين المالحظات عن طريق كراسة تدوين وكاميرا ومسجل في نفس ت -

 .فةالوقت، وبذلك يتم مالحظة كل السلوكيات في مكان واحد وعلى فترات مختل

ورصد شاط اء ممارسة النأثن مالحظتهميتم اختيار أشخاص معينين و -

 .سلوكياتهم

 ة ورصد السلوك في عدة أماكن خالل فترات محددة.         مالحظ -
 

 التشكيل الحركي               Movement pattern    

وهو عبارة عن التسجيل الحركي لألشخاص من خالل تعقب تفصيلي لحركتهم 

ل التشكيوبمالحظة أشخاص مختلفين داخل المكان، كما توجد عالقة قوية بين 

 الحركي ومسارات الحركة.
 

   تتبع السلوك المتمركزLocalized Behavior [20] 

لتي وهو عبارة عن رصد لمجموعة كاملة من السلوكيات اإلنسانية المرئية، وا

ن برصد تعامل الناس ككل، توجد في منطقة واحدة حيث يقوم المالحظي

 كل شخص في المكان وماذا يفعل وفي أي فترة.  موقع وتوضيح 
 

  تتبع السلوك المتخصصSpecialized Behavior [21] 

 ىيركز عليعتبر هذا الرصد أكثر قدرة على مالحظة السلوكيات بعينها، حيث 

ال على هذا األسلوب أكثر تفاعال  مع البيئة؛ ومث سلوك بعينه ويرصده، ويعتبر

وس الجلتجاه فعل معين في البيئة )مثل: الفرد هذه الطريقة كمالحظة سلوك ا

ق .......إلخ( وغير فقدان الطري -صطداماال -الساللم علىالتعثر  -على مقعد

 ذلك من وجود مشاكل تخص البيئة.

 

السلوكيات

Behavior

تدميرية

Vandalish

سلبية

Negative

يجابيةإ

Positive

احتياجات 
المستخدمين

احتياجات غير 
مرئية

ةتصميمية نفسي

ما يحتاج أن يشعراإلنسان
:به من

اإلحساس باألمان                 -
والحماية  واإلحترام 

.والخصوصية 

اإلحساس بالجمال -
والراحة واالنتماء 

.والسالمة الشخصية

احتياجات 
مرئية 

تصميمية 
بصرية

ما يحتاج أن يراه اإلنسان 
:من

االنفتاح البصري -
واإلحساس بالحميمة 

.واأللفة

الترابط والوضوح -
وأحياناً االنغالق 

.والغموض

تصميمية مادية

الحاجة لوجود مناطق 
:أنشطة بها

مناطق خضراء -
ومالعب وأماكن جلوس 

.ومسارات حركة

عناصر الموقع مجهزة -
بالفرش واألرضيات 

والعناصر النباتية والمائية 
.والتشكيلية

https://www.pinterest.com/pin/373235887850970777/
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 أساليب رصد السلوك اإلنساني.( (14شكل

اءة تصميم بتصرف الباحثة، من مرجع: عمرو المعتصم باهلل، "منهج علمي لتقييم كف المصدر/ 

سانية لمستخدميها"، حتياجات اإلنعالقتها بالوظائف واالو -السياحيةالفراغات الخارجية في القري 

 .121م، ص2013غير منشورة، كلية الهندسة، جامعة القاهرة،  رسالة دكتوراة
 

 الحضرية الفراغات تطوير في حليةوالم العالمية التجارب .7

 مقدمة 1-7.

ية والتي تطوير الفراغات العمران تبنت كثير من الدول العالمية والعربية تجارب

اني، حققت توازن وكفاءة عالية بين تطوير الفراغ المادي واحترام الجانب اإلنس

خلق  كيفيةحيث يعتمد تطوير الفراغ بشكل أساسي على قدرة المصمم اإلبداعية على 

نبض يالحلول واإلمكانيات المتاحة والتي تحوله من مجرد فراغ عام إلي مكان حي 

لخاصة نتماء للمكان، ويحترم األبعاد اإلنسانية ابالحياة ويُشعر مستخدميه باال

 اموتقاليده وخصوصياته. مع االهتمباحتياجات ومتطلبات كل مجتمع حسب عاداته 

حياة  ت ومراعاة الجانب اإلنساني الذي يعزز جودةبالصورة البصرية لهذه الفراغا

 جتماعية لألفراد والجماعات.دينة ويساعد في تحسين األهداف االالم

وير هذ الجزء من البحث على التجارب العالمية والمحلية لمشروعات تط حتويي

وإحياء الفراغات الحضرية، من أجل التعرف على إيجابيات هذه المشاريع 

حاول التطوير، والتي ت نجاح مشروعاتوالوصول إلى المعايير الواجب توافرها في 

سة المنهجية تتناول الدراوواإلنسانية في البيئة العمرانية،  معالجة المشاكل المادية

 : بعرض المشكلة والهدف من تطويرها واإلجراءاتللتجارب العالمية والمحلية

 هذا التطوير.التصميمية الموضوعة لحلها ثم نتيجة 
 

 أولا: التجارب العالمية
 

 بلندن )المعارض(، شارع تجربة   2-7.
 

 (1جدول )

 يوضح الوصف العام لمشروع شارع المعارض بلندن. 

 .https://www.rbkc.gov.uk/exhibitionroad/what-has-changedالمصدر: 
 

 كينستيغون، لندن، إنجلترا الموقع

 أماكن عامة النوع

 ديكسون جونز المعماريين

 .2م26000م، ومساحته 800طول الشارع : المساحة

 م2012 التاريخ

 مليون جنية إسترليني. 25 التكلفة
 

 :المعارض شارع اختيار أسباب .أ

( بلندن، والذي يعتبر موطن (Kensingtonموقع الشارع، حيث يتوسط مدينة -

، فهو والمتاحف الكبرى بالمدينةالهامة كبير لعديد من المؤسسات األكاديمية 

 بمثابة الواجهة الرئيسية للمدينة.

ا  جتماعية، حيث أنه مصنف بأنه من أهم المناطق جذبأهميته الثقافية واال -

 مليون زائر سنويا .11من للسياح، فيقصده أكثر 

 ة المشكالت والظروف الثقافية واالجتماعيةالتشابه مع مصر من حيث طبيع -

     قتصادية واإلنسانية. واال

 [22] مشاكل المشروع: .ب

 ركة السيارات المشاة وحزدحام الشديد للغاية من قبل يعاني الشارع من اال

في كثرة الحوادث، وذلك نظرا  ألن الشارع هو قلب  السريعة التي تتسبب

الكثير من زوار المتاحف، والمباني األكاديمية،  على ئهحتواال المدينة

 والمؤسسات الهامة.

 عدم صر األمان والراحة والذي يُشعرهم بافتقار المشاة والمستخدمين إلى عن

 والمحافظة عليه.نتماء للمكان اال

  والتي تجتاح حركةالمرور اآلليةفوضوية الشارع بسبب عدم تنظيم حركة ، 

 حتياجات.، باإلضافة لضعف االهتمام بمسارات ذوي االالمشاة بشكل كبير

  ،شكل)كثرة الحواجز الموجودة وسط الشارع والتي تعوق الحركة بشكل كبير 

ة على استيعاب ماليين (، واألرصفة الضيقة المزدحمة وغير القادر15)

 [23] الزائرين سنويا .

 ة جتماعي للشارع، على الرغم من أهميته العمرانيضعف الدور الثقافي واال

تي الوالذي أدى إلى ضعف وجود األنشطة  والتاريخية وكونه مزارا  سياحيا ،

كل المرور وعدم مراعاة ب مشابسمارس بين المستخدمين في الشارع بتُ 

 في التصميم. نسانيالجانب اإل
 

 [24] الهدف من التطوير: ج.

 وكان الهدف من تطوير الشارع هو:

 فعالة وآمنة.ع حركة المشي على األقدام بطريقة إدماج حركة المرور م 

  تقليل سرعة وحجم السيارات في الشارع، وخلق بيئة جذابة آمنة للمشاة

 والزائرين.

  تتماشى تصميميا  وبصريا  وتحسين سلوكها لكي تفعيل التجربة اإلنسانية 

 وحضاريا .
 

  اإلجراءات التصميمية:د. 
 

 :[25] العامل التصميمي 

   محطة تم تصميم الشارع كسطح واحد من الجرانيت؛ يمتد من جنوب

(Kensington( إلى )Hyde Parkبالعرض ،)  الكامل للطريق من المبنى

 .للمبنى

   ن م، ومحددي4جاه من جانبي الشارع بعرض اتكل  علىتحديد مسارين للمشاة

 .(16شكل )ببعض األشجار المستخدمة على حواف المسارات، 

  إزالة الحواجز التي تعيق الطريق وأغطية قنوات الصرف على طول الطريق

لك يتمكن المشاة من التحرك في المنطقة بحرية أكبر، وكذ حتىمن كل جانب، 

 تسهيل حركة مستخدمي الكراسي المتحركة وضعاف البصر.

 الشارع  إضافة أعمدة اإلنارة الطويلة والمميزة والتي تكمل المباني الهامة في

 وتوفر بيئة ليلية آمنة ومرحبة بالمقيمين والزائرين.

 زيادة التشجير، وتحديد أماكن انتظارتوفير الكثير من مقاعد الجلوس، و 

 السيارات وكذلك وقوف الدراجات بطريقة آمنة بعيدة عن األشجار.
 

  :العامل اإلنساني 

 ن حتياج النفسي: تعزيز سالمة وراحة المشاة والزائرين وشعورهم باألماال

بأنهم في بيئة آمنة مشتركة تحافظ على حياتهم  والذي يشعرهمواألمان، 

تحديد مساراتهم من خالل ولوية في العبور قبل المركبات، وتعطيهم األ

 (.17شكل )، [26]الخاصة ومسارات الدراجات،

 حتياج المادي: تزويد الشارع بالعناصر الخضراء وعناصر الفرش اال

كة يابية الحروانس د على توفير الربط البصري للفراغواإلضاءة، والتي تساع

 [27] والراحة. حتواءللزوار وشعورهم باال

 جتماعية األنشطة اال األنشطة: زيادة حيوية ونشاط الشارع بعد استخدام

في  والثقافية وتقليل حركة السيارات والتي تحفز المستخدمين على مشاركتهم

 الفراغ وتُحسن من سلوكياتهم.
 

  النتيجة: .و

 .قلة الحوادث -

 تقليل سرعة السيارات. -

 لراحةواألمان وازيادة قبول وعدد المستخدمين للشارع بعد شعورهم باألمن  -

 البصرية.
 

التشكيل 
الحركي

المالحظة 
المباشرة

أساليب 
رصد 
السلوك

السلوك 
المتخصص

السلوك 
المتمركز
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 فوضوية الشارع بالحركة الكثيفة والحواجز واألرصفة الضيقة( (15شكل
-https://www.publicspace.org/works/-/project/g069-exhibitionالمصدر: 

road, Retrieved/22-9-2021. 
 

 

 .يوضح تصميم الشارع من مسارات المشاة والحركة اآللية قطاع( (16شكل

t/files/atoms/https://www.rbkc.gov.uk/exhibitionroad/sites/defaulالمصدر:

files/Cross%20section%20south%20of%20Prince%20Consort%20Road
.pdf. 

 

 

 .يبين تصميم الشارع قبل وبعد التطوير تصميميا  وإنسانيا  ( (17شكل

 المصدر:
https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.473.3343&r

.2021-9-2/2, Retrievedep=rep1&type=pdf 

 

 بأستراليا شارع)لونسديل(، تجربة   3-7.
 

 ( 2جدول )

 -يوضح الوصف العام لمشروع شارع لونسديل

 urban-for-model-role-a-is-street-lonsdale-https://land8.com/why-المصدر:

/world-the-around-projects 
 

 .أستراليافيكتوريا،  داندينونج، الموقع

 أماكن عامة النوع

 Lethlean Cullity Taylor and BKK Architect’s المعماريين

 2م70000مساحته  المساحة

 م2011 التاريخ

 مليون دوالر. 35 التكلفة

 

 لونسديل: شارع اختيار أسباب  .أ

ويتميز بثراء  (،(Dandenongقيمة الشارع وأهميته، حيث يتوسط مدينة  -

 وسوق إنتاج مميز ومنطقة فنون مسرحية وغيرهما. ،ثقافي فريد

 على مدى سنوات االقتصادينتيجة ألهميته االقتصادية، فقد أثر التدهور  -

 مدينة.عديدة على الطابع العام للمدينة بعد أن كان الشارع عمودا  فقريا  لل

 ه أصبحألننتيجة  ،وجسديا  كبيرا  على المستخدمينحاجزا  نفسيا   يخلق الشارع -

ي يهتم بمرور الحركة اآللية وال يضع أولوية اإلنسان ف ا  شرياني ا  شارع

 الحسبان. 

 مشاكل المشروع:ب. 

  استبدال األرصفة الواسعة بمواقف للسيارات، وإهمال مكونات الفراغ

 فرش وتشجير وخدمات ومتطلبات إنسانية يحتاجها(، من 18شكل )العمراني، 

 [28] سكان المكان.

 ألثر ا، والذي كان له بالمركبات الثقيلة والسريعةزدحام المروري؛ وخاصة اال

 الكبير على شكل وحركة الشارع، والذي ألهم المسئولين بإصالح المشكلة.

[29] 

 ي فلشارع موقع ا جتماعية، بالرغم منالشارع من األنشطة الثقافية واال خلو

ة العديدة قتصادية والتاريخية، ووجود األسواق اإلنتاجياالقلب المدينة وأهميته 

 والفنون المسرحية فيه.

   قصور في وجود خدمات أفضل للسكان، والذي يخلق فيهم حاجزا  نفسيا

 وجسديا  تجاه المكان.

 .الحاجة إلى تصميم بنية تحتية جديدة، للحد من مشاكل الفيضانات 

 

 

 لمصدر/ الباحثة.ا -( يوضح شكل لشارع لونسديل قبل التطوير(18شكل

 :المصدر
https://www.google.com/search?q=Lonsdale+Street+Dandenong+bef

ore+develop, Retrieved/22-9-2021. 

 

https://www.rbkc.gov.uk/exhibitionroad/sites/default/files/atoms/files/Cross%20section%20south%20of%20Prince%20Consort%20Road.pdf
https://www.rbkc.gov.uk/exhibitionroad/sites/default/files/atoms/files/Cross%20section%20south%20of%20Prince%20Consort%20Road.pdf
https://www.rbkc.gov.uk/exhibitionroad/sites/default/files/atoms/files/Cross%20section%20south%20of%20Prince%20Consort%20Road.pdf
https://www.rbkc.gov.uk/exhibitionroad/sites/default/files/atoms/files/Cross%20section%20south%20of%20Prince%20Consort%20Road.pdf
https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.473.3343&rep=rep1&type=pdf
https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.473.3343&rep=rep1&type=pdf
https://land8.com/why-lonsdale-street-is-a-role-model-for-urban-projects-around-the-world/
https://land8.com/why-lonsdale-street-is-a-role-model-for-urban-projects-around-the-world/
https://www.tcl.net.au/


A: 8             AYA THARWAT ELSAYED, AHMED EL-TANTAWY, AND MARWA ABD ELHADY 

 

 

 [30:]الهدف من التطويرج. 

 وكان الهدف من تطوير الشارع هو: 

  ورن.كواحد من الشوارع الرئيسية في مدينة ملبإعادة إحياء الشارع وتنشيطه 

   المكان. وثقافةجعله مكانا  حيويا  مميزا  يتماشى مع طابع 

  .إعطاء أولوية كبيرة للمشاة والمستخدمين قبل المركبات 

 

 اإلجراءات التصميمية:د. 

 :[31] العامل التصميمي 

  م9جانبي الشارع بعرض  علىإعادة تصميم الشارع: بتحديد مسارين للمشاة ،

ومحددين بخطوط متوازية في األرضيات مقسمة إلى أماكن للجلوس ومواقف 

 (.19)شكل ت وأماكن للتشجير والتظليل، اللسيار

  تركزت حركة المرور: من خالل شريط مركزي يفصل حركة السيارات من

 الجانبين، وعلى جانبيه أربع صفوف من األشجار، ومواقف مرورية محددة.

 ودة ستثمارات التجارية في الدور األرضي للمباني الموجتحفيز األنشطة واال

ع الربط بين مكونات الشارتعزيز  علىكبير والتي ساعدت بشكل  في الشارع،

 ومبانيه وساكنيه.
 

 [32] :ستدامةال  

ي للمشاة وشارع لراكب األولويةتوفير في تكاليف طاقة النقل، بعد إعطاء  -

 (.20)شكل  ،، وخلق شارع صديق للبيئةالدراجات على وسائل النقل العام

ا في لتقاط ومعالجة غالبية مواقع مياه األمطار لتخزينها وإعادة استخدامها -

إنشاء مساحة خطية، تلتقط وتعالج  ، وذلك عن طريقالمواقع وري الحدائق

ل سلسلة من الخزانات الموجودة أسفالطرق المتدفقة، ثم يتم تحويلها إلى 

 (.21)شكل ، على جانبي الطريق الحدائقطريق، يتم استخدامها لري ال

 

 

 .( يوضح قطاع لتصميم شارع لونسديل بعد التطوير(19شكل

 dandenong-street-https://www.archdaily.com/412359/lonsdale-المصدر:
.     ndenongda-street-lonsdale-architects/52015845e8e44ebcd3000072-bkk 

 

 

  .تطويريوضح النسب المختلفة لمسارات السيارات والمشاة والدراجات قبل وبعد ال( (20شكل

  street-item/lonsdale-https://tcl.net.au/projects/المصدر:  

 
 

 

 دائق.لري الح مياه األمطار وتحويلها إلى الخزانات أسفل الطريقأماكن التقاط ( (21شكل
  street-item/lonsdale-https://tcl.net.au/projects/ :المصدر

 

  :[33] العامل اإلنساني 

 تى نتظار، وحوتحديد أماكن االنظيم حركة المرور سهولة عبور الشارع، بعد ت

وأخذ قسط من الراحة  مين ركن سياراتهم والذهاب للتسوقيتنسى للمستخد

 على المقاعد الخشبية.

 وجوا  لخلق مكانا  منعزال   استخدام حاجز طبيعي من األشجار: حتياج النفسياال 

  .والخصوصية سترخاءمكن الناس من الشعور بالراحة واالمناسبا  يُ 

  األولوية للمشاة وراكبي الدراجات في العبور قبل الشاحنات إعطاء

 (.22)شكل ، والسيارات

 صفوف من األشجار 4ستخدام الحدائق الخطية من خالل ا :حتياج المادياال

ي فواسعة التفرع كي تعطي أكبر قدر من الظالل الالزمة للمارة وللجالسين 

 المقاعد التي تتخلل الحدائق وأماكن التجمع.

 بيئة مميزة، ذات صورة بصرية واضحة، ومكان حيوي للتنزه واجتماع تشكيل 

  .الناس فيه، وسهولة الوصول إليه من كل أطراف المدينة

 ه استخدام اإلضاءات العمودية والتي تتوهج بألوان قوس قزح، وتجذب انتبا

 لتقاء خاصة لسكان المدينة في أي وقت.وتجعل من الساحة نقطة ا المارة
 

  :النتيجة .و

 .أصبح مكانا  حيويا  للتنزه واجتماع الناس فيه -

 سهولة الوصول إليه من كل أطراف المدينة. -

 لتقاء خاصة وخلق روح جديدة لدى السكان.أصبح الشارع نقطة ا -
 

 

 التطوير. للشارع بعد( يوضح الموقع العام (22شكل

 street-https://www.archaily.com/412359/lonsdale-المصدر:
-architects/520161b7e8e44e949b000051-bkk-dandenong
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https://www.archdaily.com/412359/lonsdale-street-dandenong-bkk-architects/52015845e8e44ebcd3000072-lonsdale-street-dandenong
https://www.archdaily.com/412359/lonsdale-street-dandenong-bkk-architects/52015845e8e44ebcd3000072-lonsdale-street-dandenong
https://tcl.net.au/projects-item/lonsdale-street/
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https://www.archaily.com/412359/lonsdale-street-dandenong-bkk-architects/520161b7e8e44e949b000051-lonsdale-street-dandenong-bkk-architects-photo
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-9-2:2, Retrievedphoto-architects-bkk-dandenong-street-lonsdale

2020. 

 المحلية التجربة ثانياا:

 ببنها (،ندا )فريد شارع تجربة   .4-7
 

 ((3جدول 

 .يوضح الوصف العام لمشروع شارع فريد ندا 

 المصدر: الجهاز القومي للتنسيق الحضاري. 
 

 بنها، القليوبية، مصر الموقع

 أماكن عامة النوع

 جهاز تعمير القاهرة الكبرى. المعماريين

.2م90000م، ومساحة36كم، وعرض2.5طول الشارع : المساحة  

م.2021 التاريخ  

مليون جنية. 42 التكلفة  

 ندا: فريد شارع اختيار أسباب  أ.

ظم بنها، لوجود معموقع الشارع المميز، حيث أنه الشريان الرئيسي لمدينة  -

مجمع بومباني تعليمية تضم جامعة بنها  من منشآت حكومية ،بهالمباني الهامة 

 كلياتها، باإلضافة لوجود المستشفيات العامة وغيرهما. 
في هذا  النقيب فريد ندا( نتيجة لوقوعه شهيدا  )باسم تاريخ الشارع، فلقد سمى  -

 م. 1952الشارع عام 
 

 [34] :مشاكل المشروعب.  

o  تددددددداخالت حركددددددة المشدددددداة مددددددع حركددددددة اآلليددددددات بشددددددكل غيددددددر مددددددنظم

 وحضري، مع عدم انتظام أماكن وقوف السيارات.

o  التكدددددددددس المددددددددروري الشددددددددديد، والددددددددذي أدى إلددددددددى إعاقددددددددة الحركددددددددة

للمشددددددداة والمسدددددددتخدمين وافتقدددددددارهم لعنصدددددددر األمدددددددن واألمدددددددان داخدددددددل 

 الفراغات العمرانية.

o  والالفتددددددددات فددددددددي تشددددددددوه الصددددددددورة البصددددددددرية للشددددددددارع باإلعالنددددددددات

 (.23)شكل  معظم الواجهات المطلة على الشارع،

o  قلددددددددة تددددددددوافر المسدددددددداحات الخضددددددددراء واألشددددددددجار المظللددددددددة وأمدددددددداكن

التدددددددي تسددددددداعد علدددددددى سدددددددهولة ممارسدددددددة األفدددددددراد لألنشدددددددطة  الترفيددددددده

 ومتنفس طبيعي حيوي للمدينة.

o  سوء صيانة الشارع بما فيه األرصفة والبردورات ومقاعد الجلوس وأعمدة

 ة وغيرهما.ياإلنارة والحواجز الحديد
 

 

 ثيفة.الك باإلعالنات مع تداخالت الحركةللشارع تشوه الصورة البصرية ( (23شكل

 م.2021المصدر: الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، 
 

 الهدف من التطوير: ج. 

 .تحسين السيولة المرورية للشارع بصورة أكثر فاعلية 

 والحضدددددددارية والتدددددددي تعبدددددددرعن هويدددددددة  رتقددددددداء بالصدددددددورة الجماليدددددددةاال

 وطابع المدينة.

 . تسهيل حركة المشاة والمستخدمين وجعلها أكثر أمانا 

 والحدائق الخضراء وأماكن الترفيه زيادة المسطحات. 

 

 اإلجراءات التصميمية: . د

 :[35] العامل التصميمي 

o  ر ارتفاع وكسدددددوة أحواض الزهور،يبتغيالوسدددددطى إعادة تصدددددميم الجزيرة 

 تغيير األرضيات ورصفها ببالط اإلنترلوك.و

o  إضددافة مقاعد جرانيت وخشددب، مع إضددافة لوحات إرشددادية مرورية وتحديد

 أماكن اإلعالنات.

o ة زيادة المسطحات الخضراء وأشجار النخيل ونوافير المياه وعناصر اإلضاء

 مع إضافة أعمال فنية تعبر عن المدينة.

o نتظار السيارات.في خلق أماكن الاكن الغير مستغلة ستفادة من األماال 

o ن إعادة تصدميم الحدائق عن طريق اسدتخدام أشدجار النخل والصدبار للتقليل م

 طابع بصري مميز وإضافة أسوار المياه وإعطاءتكاليف الصيانة واستهالك 

 للحماية والخصوصية.
 

 :العامل اإلنساني 

 م تساعدهحتياجات الخاصة وذوي االتحديد مسارات للمشاة : حتياج النفسياال

 والترابط في المكان.والسالمة  على الشعور باألمان

 لعب -وستوافر الحدائق العائلية التي تحتوي على أماكن للجل: حتياج المادياال

 مسرح مكشوف. -مناطق خضراء-كشاكأ -افيترياتك-أطفال

 سرح ملل) مكانتوافر أماكن للعب والجري وتبادل الحديث، مع توافر  :األنشطة

 إلقامة الحفالت والمهرجانات وغيرها. مكشوف(ال

 ستراحة األفرادمراعاة الجانب النفسي والمادي من حيث توافر مساحات ال 

 (.24)شكل  ،حتياجات الخاصةومسارات لذوي اال

 

 

 

 

 

 من تطوير الحدائق وتصميم الجزيرة. التطورات المختلفة في الشارع( (24شكل

 م.2021القومي للتنسيق الحضاري، المصدر: الجهاز 

https://www.archaily.com/412359/lonsdale-street-dandenong-bkk-architects/520161b7e8e44e949b000051-lonsdale-street-dandenong-bkk-architects-photo
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  النتيجة: .و

  (.25)شكل ، للشارع ونالمستخدم المشاة وازدادتحسنت مسارات 

  .تحددت مسارات وقوف السيارات 

  الحدائق وأماكن الجلوس وتبادل الحديث ولعب  علىقبول المستخدمين

 األطفال.
 

 

 .صورة توضيحية لشكل الشارع قبل وبعد التطوير( (25شكل

 م.2021المصدر: الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، 
 
 

  المشتركة: واإلنسانية المادية للعوامل والمحلية العالمية التجارب خالصة   7

 

 ((4جدول 
 ف الباحثة.المصدر/بتصر -خالصة التجارب العالمية والمحلية للعوامل التصميمية المشتركة 

 

وجه 

 المقارنة

شارع )المعارض( 

 بلندن

)لونسديل( شارع 

 بإستراليا

شارع )فريد ندا( 

 ببنها

ي
يم
صم

الت
ل 
ام
لع
ا

 

ية
اد
لم
ت ا

ونا
مك
ال

 

إعادة  *األرضيات:

تصميم الشارع كسطح 

واحد من الجرانيت مع 

تحديد مسارين للمشاة 

 م. 4بعرض

: استخدام *الحوائط

األشجار كمحدد رأسي 

على حواف األرصفة 

 لتحديدها.

: زيادة *عناصر التنسيق

وأماكن الجلوس التشجير 

وعناصر اإلضاءة 

المميزة، مع إضافة 

مسارات ذوي 

 االحتياجات الخاصة.

 *تحديد مسارين للمشاة

م، ومحددة 9بعرض 

ومقسمة بخامات مختلفة 

لتحديد أماكن الجلوس 

ومسار الدراجات 

 وأماكن االنتظار.

 *استخدام األشجار

كمحدد رأسي على 

حواف األرصفة 

 لتحديدها.

 خطية*إنشاء مساحات 

للحدائق الخضراء، 

ومظللة باألشجار التي 

تتخلل مقاعد الجلوس 

واإلضاءات المبهرة 

 للمارة.

مسار  إعادة رصف*

السيارات، وتصميم 

مسار المشاة ببالط 

 اإلنترلوك.

 استخدام أسوار*

كمحدد رأسي 

بالحدائق العائلية 

للحماية 

 والخصوصية.

 زيادة المسطحات*

الخضراء ونوافير 

صر وعنا المياه

اإلضاءة وإضافة 

مقاعد الجلوس من 

 الجرانيت والخشب.

ية
سان
إلن
ة ا
ط
ش
ألن
ا

 

إعطاء *أنشطة الحركة: 

األولوية لحركة المشاة 

والدراجات قبل 

المركبات، وتقليل 

سرعة السيارات 

 ميل/ساعة20

: *أنشطة الستقرار

توافر فراغات ألنشطة 

الوقوف والجلوس 

 والمشي والجري.

 إعطاء األولوية *

لحركة المشاة 

والدراجات قبل 

، وتركزت المركبات

السيارات من حركة 

خالل شريط مركزي 

يفصل المشاة عن 

 السيارات.

فراغات ألنشطة  *توافر

 الجري وتبادل الحديث.

أنشطة  *استغلت

الحركة أوال  في 

المسارات 

المخصصة للمشاة، 

 ثم حركة السيارات.

*تميزت الحدائق 

بتوافر الفراغات 

والجري للجلوس 

ولعب األطفال، 

ونشاط إلقامة 

 الحفالت والمسارح.

ي
سان
إلن
ل ا
ام
لع
ا

 

ي
اد
لم
ج ا
تيا
ح
ال
ا

 

 *تزويد الشارع

بالعناصر الخضراء 

وعناصر الفرش 

واإلضاءة، والتي تساعد 

 على توفير االحتواء

للفراغ والربط البصري 

الحركة للزوار  وانسيابية

وشعورهم باالحتواء 

 والراحة.

المناخية *تحقيق الراحة 

صفوف من 4خالل  من

األشجار واسعة التفرع 

على طول الشارع كي 

تعطي أكبر قدر من 

الظالل الالزمة للمارة 

والجالسين في المقاعد 

التي تتخلل الحدائق 

 وأماكن التجمع.

 الحتياج المادي: 

توافر الحدائق العائلية 

التي تحتوي على 

 -أماكن للجلوس

لعب -واألشجار

 -اتافيتريك -أطفال

مناطق -أكشاك

وأنشطة  -خضراء

 المسارح والحفالت.

ي
س
نف
 ال
ج
تيا
ح
ال
ا

 

وراحة  تعزيز سالمة

من خالل  المشاة

االهتمام بتمهيد 

المسارات والمواد 

المستخدمة بها   للحفاظ 

على سالمة المارة 

وإعطائهم والزائرين 

في العبور قبل  األولوية

 المركبات.

تعزيز الشعور 

بالخصوصية من خالل 

طبيعي  استخدام حاجز

من األشجار لخلق مكانا  

منعزال  وجوا  مناسبا  

يُمكن الناس من الشعور 

 بالراحة واالسترخاء 

إلعطائهم   باإلضافة

األولوية في الحركة قبل 

 السيارات.

 

 الحتياج النفسي:

تحديد مسارات للمشاة 

وذوي االحتياجات 

الخاصة تساعدهم 

على الشعور باألمان 

والسالمة والترابط في 

المكان، مع توفير 

أسوار للحماية 

 والخصوصية.
 
 
 

تدامة االستأثير خطط التنمية ومدى استدامتها على جوانب  الجدول التالي يوضح-

 على التجارب العالمية والمحلية: "(ةإلنسانية" االجتماعيا-االقتصادية-)البيئية
 

 ((5جدول 

 المصدر/بتصرف الباحثة. -تأثير خطط التنمية على التجارب العالمية والمحلية 
 

 

وجه 

 المقارنة
 الستدامة البيئية الستدامة القتصادية

الستدامة الجتماعية 

 )اإلنسانية(

ية
لم
عا
 ال
بة
ر
ج
الت

 

تحفيز األنشطة  -

المختلفة 

 واالستثمارات

التجارية واالقتصادية 

 في الشارع.

توفير في تكاليف  -

طاقة النقل، بعد 

األولوية إعطاء 

على وسائل  للمشاة

 النقل العام.

ستخدام ا -

استراتيجيات تعتمد 

على الطابع المحلي 

 للمنطقة.

عادة إحياء البنية إ -

 التحتية للشارع.

لتقاط ومعالجة ا -

غالبية مواقع مياه 

األمطار لتخزينها 

وإعادة استخدامها في 

 المواقع وري الحدائق.

 

عطاء األولوية للمشاة إ -

وراكبي الدراجات قبل 

 السيارات.

ستخدام حاجز شجري ا -

لتحقيق قدر مناسب من 

يمكنهم  الخصوصية لألفراد

من الشعور باالسترخاء 

 والهدوء.

فعيل عنصر األمن ت -

واألمان للمستخدمين بعد 

تحديد مسارات المشاة 

الخاصة بهم، وزيادة 

المسطحات الخضراء 

 والفرش واإلضاءة.

ية
ر
ص
لم
ة ا
رب
ج
الت

 

ي ف االستثمارزيادة  -

من حيث  المنطقة

استغالل الدور 

األرضي بالمحالت 

لزيادة خدمات 

 األفراد.

 

ستخدام أشجار النخل ا -

والصبار للتقليل من 

تكاليف الصيانة 

 المياهواستهالك 

وإعطاء طابع بصري 

 مميز.

مراعاة الجانب النفسي  -

والمادي من حيث توافر 

مساحات الستراحة األفراد 

ومسارات لذوي 

 االحتياجات الخاصة.

توافر الحدائق العائلية  -

التي تحتوي على أماكن 

-لعب أطفال-للجلوس

مناطق -أكشاك -كافيتريات

 سرح مكشوف.م -خضراء

 

 النتائج .8

 هارتأثي ومدىتناولت هذه الدراسة عملية التأثير البصري على سلوك اإلنسان 

ة من إلى فعل معين، وقد أوجزت هذه الدراسة مجموع الكبير في توجيه سلوك الفرد

 النتائج كاآلتي:

 نتج عنه نتيجة لعدم إعطاء األولوية للمشاة في العبور قبل المركبات اآللية، ي

 ظ عليه.نتماء للمكان وعدم الحفاوالشعور بعدم اال واألمانفقدان لعنصر األمن 

 ماعية جتال يراعى المؤثرات الثقافية واال ينتج التشوه البصري للمكان، عندما

يحاول  لإلنسان والتي تتمثل في العادات والتقاليد والقيم والموروثات، والتي

 ه.أن يشبعها في اإلضافات التي يضيفها في بيئته وتؤثر على سلوك

 
 

  يمكن تقويم السلوك والتحكم فيه من خالل تلبية احتياجات اإلنسان النفسية

والبصرية والوظيفية في العناصر التشكيلية للعمارة والعمران، فهما معا  
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 .اإلنسان يشكالن البيئة التي يعيش فيها

  تحقيق التوازن بين الدور الوظيفي للفراغ وبين العنصر البصري عند

 يتيح الفرصة في تكوين تصور ذهني لدى اإلنسان، األمر الذي ،والتشكيلي

 يعطي إحساسا  باألمان ويخلق لديه جانبا  إيجابيا  لدى بيئته.
 

 التوصيات  .9

ى لكي يتحقق تحسين صورة البيئة العمرانية لدى سلوك األفراد والوصول إل

عتبار الامجموعة توصيات يمكن أخذها في  بيئة حضارية متوافقة إنسانيا ، تم اقتراح

 عند تطوير وإحياء الفراغات العمرانية:

م من بيئته وآرائهم فيعبروا عن رغباتهم إتاحة الفرصة لسكاني المكان بأن يُ  

خالل برامج أو خبراء مختصين، وعلى الخبراء إمكانية التكامل بين هذه 

 وبين اإلمكانيات المتاحة في البيئة. الرغبات
ساهم تتوجيه الرسائل الهادفة للسكان والتي تتضمن المعلومات واألفكار التي  

و أ، من خالل تنظيم ندوات في مستوى أفضل لراحتهم في الفراغات العمرانية

مؤتمرات ممولة من الجهات المختصة بهدف الوعي بأهمية الفراغات 

 مرانية.الع

ار عند ضعها في االعتباالهتمام بالنواحي المعنوية التي تخص المستخدم وو 

 .حياةتصميم الفراغات العمرانية، للوصول إلى فراغات عمرانية نابضة بال

عندما  نتماء واألمن واألمان للمكان، والذي يحدثبد من تعزيز اإلحساس باالال 

د خالل تمهي ، منللفراغ والمعنوية عتبارات التصميمية الماديةتتوافر اال

المسارات الخاصة بالمستخدمين واستخدام خامات مناسبة لها وفصلها عن 

 حركة السيارات، مع إضافة عالمات استرشادية وتوجيهية.

البد من وجود عامل المشاركة المجتمعية، من خالل وجود حمالت توعية  

غات ابدعوة الجهات المعنية بأهمية المشاركة المجتمعية في نجاح تطوير الفر

 .العمرانية

جتماعي للفراغ قتصادي واالوضع منظومة إدارية تقوم بتنظيم الهيكل اال 

ة وتعمل على زيادة كفاءة هذه الفراغات وذلك باإلدارة والتنظيم والرقاب

 المستمرة.
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Title Arabic: 

 تأثير الصورة البصرية للبيئة العمرانية على السلوك اإلنساني.

ARABIC ABSTRACT: 

متطلباته واحتياجاته النفسية  ليه اإلنسان داخل بيئته هو تلبيةأهم ما يسعى إ

، وبقدر ما يحصل على المحيطة التي يعيش فيها والفسيولوجية من خالل البيئة العمرانية

ا فعالا هذه المتطلبات بقدر  عندما لذلك  ذو شخصية قائدة ناجحة في مجتمعه،ما يصبح إنسانا

ة ينشأ اإلنسان في بيئة عمرانية منسقة ذات صورة بصرية جمالية تفي باحتياجاته النفسي

ا. سلوكهوتهذيب تنظيم  والمادية، هذا ينعكس بدوره على  وجعله إيجابيا

ومع ذلك تُركز معظم عمليات التطوير العمراني اهتماماتها في تطوير البيئة المبنية 

والتي  لإلنسانهتمام بالصورة الذهنية ، دون الوما تحتويها من أماكن ومساحات للطرق

خدام الفراغات من قبل كفاءة است تؤثر على ،تحول انطباعاته وأحاسيسه إلى سلوكيات

 .دمينالمستخ

والنفسية والوظيفية  العناصر البصريةتفعيل دور  لذلك يهدف هذا البحث إلى

وذلك من للفراغ العمراني من أجل إشباع احتياجات ومتطلبات المستخدمين،  والجتماعية،

وتحليل ا يتم دراسة والتحليلي، وفيهتعتمد على المنهج النظري منهجية بحث  خالل استخدام

فراغات العمرانية، ومن ثم ومحلية متقدمة في التعامل مع الشوارع  والعالمية تجارب ل

فراد السلوكي لألستنتاجات، منها؛ أن أسباب التغير والالمؤشرات الخروج بمجموعة من 

الثقافية والجتماعية، وعدم المؤثرات  هو عدم إعطاء األولوية لحركة المشاة، وعدم مراعاة

باإلضافة لعدم مراعاة المصممين للجوانب السلوكية  ماديةالنفسية والالحتياجات  توافر

 لألفراد.

 

 


