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آلية تقييم المجاورات السكنية خالل مرحلة التصميم
خالد احمد العمري ,محمود علي الصبح ,أيات عصام خريسات ,هند عبدالكريم الشوبكي*

ملخص
يحاول البحث إيجاد آلية لتقييم المجاورات السكنية ،حيث تعاني المدينة العربية من سوء في تخطيط المجاورات السكنية التي
تعد النواة األساسية لتشكيل المدينة ،مما يؤدي إلى العديد من المشاكل في هذه المجاورات مثل عدم توفير الخدمات
األساسية ...الخ وبالتالي ال تحقق األمان الكافي لسكانها من هنا جاءت أهمية هذا البحث إليجاد آلية عملية تقييم المجاورة
السكنية قبل تنفيذها على أرض الواقع أو تقييم ما هو منفذ منها لمحاولة إيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها.
اعتمد هذا البحث في منهجه على عرض قاعدة نظرية حول المجاورة السكنية وأسسها ومتطلباتها ووصف للمشاكل التي تعاني
اح تخطيطية وتأثيرها على المعيشة الصحية والنفسية لقاطنيها ويلي ذلك شرح آللية تفعيل هذا
منها المجاورة السكنية من عدة نو ٍ
النموذج وتطبيقه من قبل الجهات المعنية على أرض الواقع.
الكلمات الدالة :المجاورة السكنية ,النسيج العمراني ،الصحة ،االستدامة ،التخطيط الحضري.

المــقدمــة
تعاني المدن العربية من سوء في تخطيط المدن ،والمجاورة
السكنية هي نواة المدينة وأساسها كون السكن هو العنصر األهم
لحياة اإلنسان والمجتمع وصحتهما ،فإذا تم تخطيطها بأسس
سليمة نضمن عندها الحصول على مدن سليمة التخطيط وبيئة
صحية ومريحة الستخدام قاطنيها فتكون مدنا مستقطبة ال طاردة
ألهلها.
"جاء في اإلستراتيجية العالمية للمأوى حتى عام  9111التي
أقرتها الجمعية العامة لألمم المتحدة في كانون األول  0211أن
حق كل إنسان في المأوى الالئق قد حصد اعتراف المجتمع
الدولي بأسره وعلى مستوى عالمي ،حيث يشكل أساسا
لاللتزامات الوطنية لضمان الوفاء باحتياجات السكان للمأوى
على نحو مالئم فالحاجة للمأوى حاجة أساسية وجوهرية بالنسبة
للرفاه العام المادي والنفسي واالجتماعي واالقتصادي في كافة
()0
البلدان".
من هذه األهمية لعنصر السكن انطلق هذا البحث إليجاد آلية
لتقييم المجاورة السكنية قبل تنفيذها على أرض الواقع أو تقييم ما
هو منفذ منها لمحاولة إيجاد حلول للمشكالت الموجودة فيها.
كما أن من أهم األسباب التي دعت لهذا البحث وضع
* قسم هندسة العمارة ،الجامعة األردنية ()1،3،4؛ جامعة عمان االهلية
( ،)2االردن .تاريخ استالم البحث  ،2142/3/8وتاريخ قبوله
.2142/2/9

المجاورات السكنية في األردن وما يعانيه سكانها من مشكالت
منها ،على سبيل المثال ،بعد المجاورة عن خدمات النقل العام
والخدمات العامة واالفتقار إلى األماكن الترفيهية والمساحات
الخضراء والمرافق العامة لكل من األطفال والشباب والنساء أو
خلل في التوزيع المتوازن لكل من هذه الخدمات العامة والمرافق
الترفيهية ،وعدم توفر ممرات مخصصة للمشاة وعدم توفر التنوع
الكافي في المساكن ،وكما ذكر عطوفة المهندس فارس
الجنيدي -مدير عام المؤسسة العامة لإلسكان والتطوير
الحضري– في حفل افتتاح مؤتمر اإلسكان العربي الثالث في
المملكة األردنية الهاشمية بتاريخ ( )9103/09/01-01تحت
عنوان "مدن سكنية متكاملة الخدمات ...حلول سكنية" ،أن هناك
عددا من التحديات التي تواجه معظم دولنا بل ودول العالم
خاصة فيما يتعلق بتلبية الحاجة المتنامية للسكن والخدمات
األساسية من بنية تحتية وفوقية على السواء.
حيث أن هناك ازدحاما ونقصا في األرض المناسبة للسكن،
فامتد العمران في كثير من األحيان عشوائيا خارج نطاق التنظيم
وخارج شبكات خدمات البنية التحتية والخدمات األساسية من
مراكز صحية وتعليمية وتجارية وخدماتية بشكل عام حتى
تحولت الكثير من هذه االمتدادات إلى بؤر عشوائية التكوين
بغض النظر عن المستوى المعيشي فيها ،إذ أن امتداد البنيان
إلى بؤر عشوائية التكوين تنعكس بكلف غير مخططة على
مقدمي الخدمات والجهات التنظيمية .ومن هنا فقد اتجهت العديد
من الدول إلى إيجاد تجمعات سكنية جديدة مسبقة التنظيم لتكون
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ضمن مخطط الجهات التنظيمية ومقدمي الخدمات ،والخطط
التنموية واالقتصادية وفرص العمل.
كما أن األردن كغيره من الدول العربية يعاني من الطلب
المتزايد على السكن مما زاد الضغط والطلب على قطاع اإلسكان
وذلك نتيجة الزيادة المطردة في عدد السكان من زيادة طبيعية
في عدد المواليد وزيادة قسرية نتيجة الظروف السياسية من
الحروب والخالفات السياسية في الدول المجاورة لألردن ومنها
العراق وسوريا وعامل الهجرة لمراكز المدن سعيا لتحقيق مستوى
دخل أعلى والحصول على فرص عمل واالستفادة من
التسهيالت الحياتية المتوفرة في المدن ،مما يزيد األعباء على
الحكومة لتوفير المجاورات السكنية بجانب الخدمات األساسية
للمدن ألن المدن أصبحت تعاني من االكتظاظ و عدم توفر
المساحات الفارغة لبناء المزيد من المساكن.
كما أنه يوجد العديد من المساكن التي تسبب اختالال في
التوازن العام للمدن من خالل خلق فجوة وعدم توازن بين مركز
المدينة القائمة والمجاورة السكنية أو عدم التوازن بين مركز
المجاورة نفسها واألحياء الخارجية لها مما يؤدي إلى إيجاد
طبقات اجتماعية متفاوتة وتمركز فرص العمل داخل المراكز
وزيادة العاطلين عن العمل في األحياء المجاورة للمدينة مما يولد
العديد من المشاكل االجتماعية.
بالتالي يفتقر تخطيط المدن األردنية كما في أغلب المدن
العربية إلى المبادئ األساسية في التخطيط للمجاورة السكنية
حيث ال تتوفر فيها الخدمات المطلوبة وال تحقق األمان الكافي
لسكانها وتعاني من خلل في ربطها مع المدينة التي هي جزء
منها عضويا واداريا.
هدف البحث
يقدم البحث آلية لتقييم المجاورات السكنية أثناء تصميمها
فيحصل المصمم بعد دراسة جميع المعايير التي يتضمنها التقييم
على تصنيف لوضع المجاورة السكنية ،مما يمنح المخطط فرصة
إلضافة تعديالت على التصاميم المقترحة قبل تنفيذها.
منهجية البحث
اعتمدت منهجية البحث على ما يلي:
 .0جمع المعلومات للتعريف بالمجاورة السكنية وأبرز أسس
تصميمها لتكوين قاعدة نظرية للبحث للوصول إلى الحلول
المناسبة.
 .9وصف لواقع المجاورات السكنية في األردن وما تعانيه من
مشاكل.
 .4اقتراح نموذج لتصنيف وضع المجاورة السكنية وتأثيرها على

المعيشة الصحية والنفسية لقاطنيها.
 .3شرح آللية تفعيل هذا النموذج وتطبيقه من قبل الجهات
المعنية على أرض الواقع.
اإلطار النظري
نعرض فيما يلي خلفية نظرية حول المجاورة السكنية مفهومها
وتاريخ نشأتها وأسس نشأتها ومتطلباتها.
المفهوم الحديث للصحة وعالقته بالتخطيط الحضري
إن العديد من المراجع الحديثة تشير إلى العالقة بين نوعية
حياة اإلنسان والصحة العامة بالتخطيط الحضري لذلك بداية
ارتأينا التعرض للمفهوم الحديث لصحة اإلنسان من خالل بعض
الباحثين:
مفهوم صحة اإلنسان حديثا ليس "الخلو من األمراض" وانما
يعرف بحالة من الرفاهية الجسدية والعقلية واالجتماعية( ،)9البد
من اخذ هذا المفهوم الحديث للصحة بعين االعتبار في التخطيط
الحضري ،ومدى أثر االقتراحات والحلول التصميمية والتخطيطية
على صحة اإلنسان واألثر النفسي عليه ،فكثير من األبحاث
العلمية المتخصصة في مجال الطب وعلم االجتماع والعمارة
والتخطيط الحضري تؤكد على وجود عالقة ما بين المدينة
وصحة سكانها ،فهناك عالقة ما بين تصميم األحياء السكنية
()3
والكثافة السكانية وبين توفر الخدمات والمناطق الخضراء.
مشاكل المجاورات السكنية في األردن والدول المجاورة
كما ذكرنا آنفا تعاني المجاورات السكنية في األردن من عدة
مشاكل تخلق فجوة بينها وبين مركز المدن أهمها الخلل في
التوزيع العادل والمتوازن لخدمات المجاورات السكنية واألحياء
السكنية (مساحات خضراء ،بنية تحتية ،خدمات للسكان ...،الخ)
مما يؤدي إلى خلل في توزيع السكان فيتمركز السكان في مراكز
المدن بسبب توفر الخدمات فيها مما يخلق العديد من المشاكل
االجتماعية والصحية.
إن توزيع الخدمات بتوازن بين مراكز المدن وبين األحياء
السكنية الخارجية ،بجعل األحياء السكنية مراكز تجارية
واجتماعية وليس أحياء سكنية ضعيفة ومهمشة فقط.
فإذا شاهدنا التجربة اإليطالية (تحديدا مدينة  )Triesteحيث
كانت تحتوي على مجاورات سكنية متفرقة وبعيدة عن مركز
المدينة وكان الوضع االجتماعي والمادي والخدمات الموجودة
داخل هذه المجاورات بحالة سيئة جدا مما انعكس على الحالة
الصحية لسكان هذه المجاورات ،فقامت إدارة المدينة بتحسين
نوعية المعيشة في تلك المجاورات تخطيطيا من خالل إزالة
التنافر ما بين هذه المجاورات ومركز المدينة بإنشاء مراكز تجارية
واقتصادية وخدمات اجتماعية وبنية تحتية وغير ذلك فيها.
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من خالل هذا المشروع تم التأكيد على أن البيئة المبنية هي
عنصر أساسي لتحقيق شروط صحية للسكان ،وتفاعل البيئة
المبنية مع هذا الشرط شيء ضروري فصحة اإلنسان كنز مهم
()3
جدا.
مفهوم المجاورة السكنية
تعددت األبحاث والدراسات التي غطت موضوع أسس
تخطيط المجاورة السكنية لذلك جاء هذا البحث إليجاد آلية لتقييم
المعايير التصميمية إلقامة المجاورات السكنية ،حيث تعد
المجاورة السكنية العنصر األساسي في التخطيط السليم للمدينة،
ومن أهم الركائز المساهمة في تكوين األسرة وسالمة نموها
والذي من أهدافه تحقيق عنصري الصحة واألمان ،نعرض فيما
يلي خلفية نظرية حول مصطلح المجاورة السكنية عند
المخططين وتاريخ نشأتها وأسس إنشائها ومتطلباتها.
 المجاورة السكنية ) (Neighborhood Unitهي نظرية أو فكرة
اجتماعية تهدف إلى خلق بيئات سكنية صحية بمرافقها العامة
وخدماتها الضرورية ،وقد تسمى وحدة الحي السكني أو الوحدة
االجتماعية أو الوحدة التخطيطية ،وكلها أسماء مترادفة لعدد
معين من المساكن لطبقات مختلفة من الناس تشغل مساحة
محددة من األرض ،وال يوجد اتفاق حول حجم هذه الوحدة سواء
من ناحية عدد السكان أو مساحتها الجغرافية ،ويمكن القول
بوجه عام أن هذه الوحدة يجب أن تكون بحجم كاف ومناسب
سواء من ناحية السكان أو المساحة ،بحيث يسهل الوصول إلى
()5
الخدمات العامة وخلق حياة اجتماعية مشتركة متوازنة.
 الفكرة األساسية للمجاورة السكنية هي حماية المجتمع من
التفكك االجتماعي نتيجة لتضخم المدن وذلك بتجميع السكان
في مناطق سكنية حول مجموعة من الخدمات في مركزها
المدرسة االبتدائية ضمن مسافة مقبولة للسير والعمل على
االحتكاك والتفاعل االجتماعي بين السكان دون تلوث
وازدحامات مرورية ويمكن القول بأنها هي تجمع مكاني
يشمل كل العناصر الالزمة لتحقيق المعيشة المناسبة للسكان
()3
وتهيئة الظروف المالئمة بما يخدم التقدم الحضاري.
المجاورة السكنية أو وحدة الجيرة هي نظرية أو فكرة
تخطيطية تهدف إلى خلق بيئة سكنية أو صحية بمرافقها العامة
وخدماتها الضرورية ،والمجاورة السكنية منذ بدايتها وخالل مراحل
تطورها اعتمدت نظريا على خلق بيئة عمرانية سليمة ذات حيز
فضائي محدد وارتباط اجتماعي قوي بدون أي تفاوت أو تمييز
بين قاطنيها ،ويعتبر مركز الخدمات من العوامل التي ساعدت
على تحقيق أهدافها من خالل تقوية التفاعل االجتماعي بين
السكان ،ولقد ساعدت مقترحات تحديد مسافات السير أو
الوصول بالنسبة للخدمات على تحقيق الترابط بين السكان مما

أدى إلى نجاح فكرة المجاورة في ذلك الوقت ،أما التكوين
العمراني للمجاورة فهو عبارة عن حيز واضح المعالم تتحد
شخصيته من خالل الحدود الخارجية وتناسق التكوين العمراني
()1
الداخلي الذي يتمثل في المناطق السكنية وخدمات المجاورة.
يمكن تعريف الخلية السكنية بأنها وحدة جوار مخططة بحيث
تكون جميع أجزائها على مسافات سير األقدام لبلوغ موقع
المدرسة االبتدائية دون تعب ،كما يكون الوصول إليها من خالل
مسارات آمنة ،وهكذا تصبح المدرسة االبتدائية هي نواة الخلية
ويحسن أن تقع قريبا من مركزها ،ويتحدد حجم الخلية وعدد
سكانها من سعة ومدى استيعاب هذه المدرسة(.)1
وحتى تحافظ المجاورة على وحدتها يجب أن تعتمد على
نفسها في احتياجاتها اليومية إال أنها من ناحية أخرى يجب أن
تعتمد على المجتمع األكبر وهو مجتمع المدينة ككل والتي هي
جزء منه.
اإلطار التاريخي للمجاورة السكنية
وحدة الجيرة ظهرت كفكرة مع قيام الثورة الصناعية في نهاية
القرن الثامن عشر وبداية التاسع عشر .وفي تلك المرحلة تحول
العمل اليدوي إلى عمل ميكانيكي وتحولت الورش الصغيرة إلى
مصانع كبيرة جذبت العمال التي استوطنت بالقرب من مناطق
العمل وما صاحب ذلك من زيادة سكانية عالية قامت ثورة
اجتماعية تنادي بحياة كريمة وبيئة سكنية صحية مالئمة لتلك
العمالة .تم تخطيط العديد من المدن الصناعية التي اعتمد
تخطيطها على فكرة وحدة الجيرة ،تتكون غالبا من منطقة سكن
ومنطقة للخدمات ومركز للمجاورة ونتيجة لقرب مكان العمل من
السكن وارتباط السكن بمنطقة الخدمات فقد أدت المجاورة السكنية
()2
في ذلك الحين دورها بنجاح.
إال أن المجاورة السكنية كنظرية تخطيطية حديثة لم تظهر إال في
عام 1923م عندما اقترح المخطط األمريكي ( )Perryفكرة
المجاورة السكنية أساسا في كل من الميدانين االجتماعي واإلسكاني
كوحدة أساسية في إعادة تخطيط المدن ،وقال أن شعور االنتماء
كثير من
والوالء إلى الحي السكني أو المجاورة السكنية يمكن أن يحل ا
المشاكل االجتماعية.
والمجاورة السكنية التي يقترحها ( )Perryيحدها من الخارج
شوارع رئيسية ،وبالداخل شبكة شوارع فرعية توفر الهدوء
واألمان ،وبها مدرسة تسع مابين  311-411تلميذ ،يعتمد عليها
سكان المجاورة الذين يبلغ عددهم حوالي  5111نسمة ،وموقع
المدرسة في المركز الجغرافي للمجاورة ،ويوجد بالقرب منها
حديقة عامة وبعض المباني العامة ومجموعة من المحالت
التجارية ودور العبادة والمركز االجتماعي ،وتبلغ مساحة
المجاورة حوالي  111دونم وتصميم المجاورة ال يسمح بأن يسير
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الطفل أكثر من نصف ميل حوالي  111متر.
كما قام رجال االجتماع بعمل دراسات متكاملة عن وحدة
الجيرة التي هي من وجهة نظرهم الوحدة االجتماعية والتخطيطية
األساسية التي يتكون منها المجتمع الكبير واقترحوا أن يكون حجم
هذه الوحدة ليس بالكبير إلى الدرجة التي تتحطم عندها
االتصاالت والعالقات الشخصية وال بالصغيرة للدرجة التي تفشل
معها الوحدة في تحقيق التنوع واالختالف وان تضم هذه الوحدة كل
طبقات المجتمع بدون أي تميز أو تفاوت واعتبر رجال االجتماع
أن ما بين ( 01 –5آالف نسمة) حجم مناسب لوحدة الجيرة.
مكونات المجاورة السكنية
 .0خدمات تعليمية كافية حسب عدد السكان (مدرسة ابتدائية،
روضة أو دار حضانة على األقل).
 .9خدمات صحية حسب الكثافة السكانية (مركز صحي على
األقل).
 .4خدمات ترفيهية متنوعة تناسب العمر والجنس (العاب أطفال،
ملعب شباب ،حديقة عامة ،مركز ترفيهي نسائي ،مقهى عام،
مقهى انترنت ،مكتبة عامة).
 .3سوق تجاري يكفي لتوفير الحاجات األساسية للسكان.
 .5مسجد يسد حاجة سكان المجاورة.
 .3محطة وقود لسد حاجة السكان من الغاز والبنزين والنفط
وغيرها.
 .1خدمات بلدية لجمع النفايات ،بعد أن تحدد مراكز جمع مؤقت
للنفايات تخدم كل بلوك سكني أو أكثر.
 .1خدمات اتصال كافية.
 .2خدمات أمنية ودفاع مدني.
 .01توزيع مناطق خضراء وساحات ضمن الوحدات السكنية
والتي تعد متنفس لألطفال العوائل.
 .00توفير مواقف سيارات كافية ضمن الوحدات السكنية وعند
مراكز الخدمات.
 .09منع المرور النافذ يمر وسط المحلة ،ويفضل العمل بأسلوب
الطرق المغلقة.
 .04توفير ممرات للمشاة تربط بين كل أجزاء المجاورة لغرض
التنقل من خاللها نحو الخدمات دون الحاجة إلى استغالل
السيارة ،وفي تلك العملية فوائد عدة منها تحقيق األمان
للسكان ،كما تحقق منفعة صحية ،حيث تعد رياضة المشي
شيئا مهما لكل إنسان.
 .03توفير خدمات البنية التحتية من ماء وكهرباء وصرف صحي
ضمن الممرات الرئيسة.
المعايير الحديثة للمجاورة السكنية
في عام  0211وضع المؤتمر العالمي لخبراء التخطيط

والعمارة واإلسكان في فانكوفر تعبير مرادف للمجاورة السكنية
( )Pedestrian Precinctقصد به الحيز الخاص بالمشاة نصف
قطرة ( 511 -311متر) وفي نطاقه يمكن الحصول على
الخدمات اليومية ،ووضعت معايير لهذا المستوى وفقا لتوصيات
المؤتمر كاآلتي:
 حجم األسر يتراوح بين  9111 -311أسرة (1111-4111
نسمة) وذلك وفقا لحجم األسرة.
 توفير الخدمات الالزمة في هذا الحيز لألفراد من مختلف
األعمار والدخول والنوعيات االجتماعية.
 مشاركة السكان في عملية وضع القرار بالنسبة لإلدارة
والتنظيم والصيانة وأنشطة الحياة المختلفة.
 يجب أن يشمل االستعماالت المختلفة المالئمة لألعمال
والعمال خاصة في مناطق إسكان محدودي الدخل ويجب أن
تخطط مناطق األعمال التجارية واألسواق والصناعات
الخفيفة والفراغات لألعمال المختلفة.
 يجب أن ينمو التكوين العمراني وفقا ألساليب الحياة والقيم
الحضارية والمتعلقة بهؤالء الناس.
 يجب الحفاظ على القيم التاريخية وأن تؤخذ في االعتبار عند
تنمية الموقع.
 يجب أن يحتوي الحيز على المرافق العامة التي تتناسب مع
الحجم والموقع.
 يجب أن يخدم الحيز شبكة من المسارات المناسبة.
 يجب أن يخطط الحيز لحركة المشاة.
 الخصائص المحلية من الناحية االقتصادية والطاقة أو المواد
الخام يجب أن تسيطر على عملية تخطيط هذا الحيز.
 يجب أن يكون لهذا النطاق شخصيته في إطار الحي
السكني األكبر.
 يجب أن يحدث ترابط بين المنطقة والنسيج العمراني للحي
السكني.
 يجب أن يصمم الموقع بحيث يتالءم مع النواحي الطبوغرافية
والبيئية للموقع وكل ذلك في إطار التنمية العمرانية
()00
واالجتماعية واالقتصادية.
آلية التقييم
بعد الدراسة واالطالع على المعايير العالمية التي تطرق لها
المخططون حول العوامل المؤثرة في تصميم المجاورات السكنية
ومؤشرات االستدامة ،وأفكار الحضرنة الجديدة واالعتبارات
اإلنسانية في التصميم( ،)09تم إدراج هذه المعايير ضمن الجدول
التالي لتقييم المجاورات السكنية وهي:
اإلدارة اإلقليمية والتخطيط الحضري ،والحركة والنقل ،وادارة
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الموارد الطبيعية ،والتماسك االجتماعي واالقتصادي ،وتصميم
الشوارع العامة وتحقيق السالمة العامة فيها ،وكودات البناء لذوي
االحتياجات الخاصة ،والعامل الصحي والعامل الجمالي والتأثير
النفسي على السكان ،ويندرج تحت كل بند من هذه البنود عدد

من العناصر ،وسيتم بعد استعراض الجدول شرح لطريقة
استخدامه من قبل الجهات المختصة المسؤولة عن التصديق
والموافقة على تصاميم المجاورات السكنية.
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بعد استعراض الجدول الذي يشمل العناصر المهمة لتقييم
المجاورات السكنية ،البد هنا من توضيح طريقة استخدام هذا
الجدول من قبل الجهات المختصة.
يعتمد الجدول (آلية التقييم) على طريقة جمع النقاط التى
توجد بجانب كل خانة من خاناته ،بحيث يتم احتساب النقاط

(اذا كان المشروع يطبق الشرط المطلوب للعنصر يحسب له
نقاطه) ،وبعدها يكتسب المشروع تصنيفا يعبر عن مدى
مالئمته لمتطلبات السكان مستقبال وتحقيقه للرفاه والصحة
العامة.
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Mechanism to Evaluate Resedintial Neighborhood Units
Khaled Al-O’mari, Mahmoud Al-Soboh, Ayat Khraisat, Hind Al-Shobaki*

ABSTRACT
This research seeks to find a mechanism to evaluate residential neighborhood units; Arab residential neighborhood
units, which are considered a core component in designing Arab cities, confront several problems in providing the
main services to residents of residential neighborhood and posing a threat to their safety, due to a poor planning of
Arab residential neighborhood units. This research aims to ascertain a practical method to evaluate the project pre
execution process as well as to evaluate the current residential neighborhood units to solve existed problems.
The research methodology relies on displaying the theoretical approach of residential neighborhood units, its basis
and its requirements. Also, it provides a description for planning problems and its consequences at the residents'
health and psychological reflections. Then, the research explains the way to activate the suggested solution in
order to be applied by the specialized authorities.
Keywords: Residential Neighborhood Unit, Urban Fabric, Health, Sustainability, Urban Planning.
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