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تطوير إداة لتقييم استدامة املشاريع السكنية )حالة اخلرطوم الكربى(

 أيمن خليل عبد القادر*                      عمر عبد اهلل أبو الزين **
*قسم العمارة والتخطيط، كلية العلوم اهلندسية، جامعة أم درمان اإلسالمية.

** قسم هندسة العمارة، كلية اهلندسة، جامعة جنران.
قدم للنرش يف 1435/2/20هـ ؛ وقبل للنرش يف 1435/6/2هـ

الكربى  السكنية يف اخلرطوم  املشاريع  استدامة  لتقييم  فعالة  أداة  البحث إىل صياغة  البحث. هيدف  ملخص 
تتناغم مع مبادئ وأهداف التنمية املستدامة، وتراعي السياق املحيل. ومن املؤمل أن تساعد هذه األداة يف تنمية 
الوعي بمفهوم االستدامة عند املشتغلني يف جمال التنمية العمرانية، كام تعمل عىل إرشاك أصحاب املصلحة يف 
مناقشة وإقرار طرق وأهداف دعم استدامة املشاريع السكنية. كام أهنا تدعم عملية اختاذ القرار بالنسبة لفريق 
التصميم، بحيث يمكن تقييم خيارات التصميم املختلفة. كام تساعد يف الرصد واإلبالغ عن التقدم املحرز نحو 
حتقيق األهداف املحددة. بعد دراسة األبحاث التي تعالج بعض تفاصيل املشكلة، تم تطوير مقاربة جديدة 
بصورة  التحلييل،  املنهج  استخدام  تم  وقد  سابقة.  دراسات  يف  وجدت  أسلوب  من  أكثر  بني  جتمع  للبحث 
مستفيدين  نموًا؛  واألقل  النامية  الدول  يف  اإلسكان  لقطاع  املستدامة  التنمية  ملوجهات  التوصل  يف  أساسية، 
من خالل دراسة وحتليل التقارير واألبحاث املنشورة يف هذا املجال. تيل ذلك دراسة معمقة ألدوات تقييم 
الناتج من هاتني اخلطوتني، وبعد  السكنية عيل وجه اخلصوص.  باملشاريع  االستدامة بشكل عام واملختصة 
إضافة لتحليل الوضع الراهن ملنطقة الدراسة، هو اخلروج بقائمة تشمل األهداف والفئات والقضايا املناسبة 
لتقييم استدامة املشاريع السكنية ضمن سياق مدن الدول األقل نموًا، وأيضًا معايري التحقق من تطبيق هذه 
القضايا. اخلطوة التي تلت ذلك هي تنزيل املكونات السابقة عىل سياق منطقة الدراسة بحيث تتناسب متامًا 
معها. كانت الوسيلة لتحقيق هذه اخلطوة هي تصميم أوزان نسبية لكل من مكونات األداة التي سبق حتديدها. 
اجلدير بالذكر أن مكونات األداة يمكن االستفادة منها يف مدن أخرى داخل القطر أو يف الدول املشاهبة، وذلك 
بعد تعديل األوزان فقط. تم حتديد األوزان عن طريق استبيان حيتوي عىل مكونات األداة املقرتحة، حيث تم 
عرض هذه االستبيان عىل أصحاب املصلحة ليقوموا بعمل مقارنات زوجية، بغرض حتديد األمهية النسبية 
لكل مكون مقارنة باملكونات األخرى. تم تصميم وحتليل هذا االستبيان بطريقة التحليل الرتاتبي والتي تعد 
من أكثر الطرق - ذات الصلة -  مصداقية ودقة يف النتائج. والناتج النهائي هلذا البحث هو تطوير أداة لتقييم 

استدامة املشاريع السكنية يف مرحلتي اإلعداد والتصميم تناسب سياق اخلرطوم الكربى.

الكلامت املفتاحية: اخلرطوم الكربى، املشاريع السكنية، تقييم االستدامة أدوات تقييم اإلسكان املستدام.
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 مقدمة:
يعتـرب البناء والتشـييد أمـرًا بالغ األمهيـة لتحقيق 
االسـتدامة، وتشـري التقديرات إىل أن جمموع اسـتخدام 
 %40 بــ  يسـاهم  والتشـييد  البنـاء  جمـال  يف  الطاقـة 
احلـراري لالحتبـاس  املسـببة  الغـازات  انبعـاث  مـن 
هـذا  يؤثـر  ذلـك،  إىل  إضافـة   )UNEP_IETC, 2002(  

القطـاع عـىل قضايـا بيئيـة أخـرى بـام فيهـا اسـتنزاف 
املـوارد والتلـوث والنفايات يف كل مرحلـة من مراحل 

.)2009 )الكبيـي،  البنـاء 

توجـد هنـاك أيضـًا القضايـا االجتامعيـة املتعلقة 
بالقـدرة عـىل حتمـل التكاليـف  ومألمة املبنـى للعيش 
بالبنـاء  متأثـرة  هـي  والتـي  الـرزق،  وأسـباب  فيـه 
مـن  وذلـك   ،)Newman&Kenworthy,1999( والتشـييد 
حيـث مظاهـر العيـش والتنقـل يف املناطـق احلرضيـة، 
والتامسـك االجتامعـي واملجتمعـات املحليـة املالئمـة 
للعيـش فيهـا، ونوعيـة املسـاكن أو األبنيـة، وكذلـك 
نمـط احليـاة. ومـن الناحيـة االقتصاديـة، هلـذا القطاع 
تأثـري عميـق عـىل مجيعالقطاعـات األخرى، وكثـريًا ما 
االقتصـادي  للنمـو  احلكومـات كمقيـاس  تسـتخدمه 

.)HIA, 2002(

إن املنافـع االقتصاديـة التـي حققهـا هـذا القطاع 
بتنفيـذ مبـدأ االسـتدامة، سـيتم إدراكهـا مبـارشة مـن 
واملخلفـات  االسـتهالك  انخفـاض معـدالت  خـالل 
الناجتـة عنه،وخاصـة فيـام يتعلـق بالتدابـري الفّعالـة يف 
الكفـاءة يف اسـتخدام  ، إضافـة إىل  الطاقـة  اسـتخدام 
امليـاه والتخلـص منهـا، كـام أنـه يمكـن حتقيـق أوجـه 

أخـرى للتوفـري يف النفقـات مـن خـالل تشـييد أبنيـة 
أكثـر قدرة عـىل التكيـف، أكثـر متانة، وتـدوم لفرتات 
طويلـة )الكبيـي، 2009(، وكل ما سـبق ذكره يمكن 

تطبيقـه عـيل املسـتويني املحـيل والعاملـي.
لـو نظرنـا للموضـوع مـن منظـوره العاملـي نجد 
البلـدان، يعـّد قطـاع األبنيـة مسـامهًا  “ يف مجيـع  أنـه 
التنميـة االجتامعية-االقتصاديـة، وكذلـك  رئيسـيًا يف 
مسـتهلكًا رئيسـًا للطاقـة واملـوارد الطبيعيـة؛ وبالتـايل 
تعتـرب مشـاركته رضورية لتحقيـق التنمية املسـتدامة يف 

 .)UNEP_IETC, 2002( جمتمعنـا’’ 
لتقديـر حجم وأمهيـة قطاع األبنية واإلنشـاءات، 
علينـا النظـر إليـه مـن منظـور عاملـي، حيث إنه يسـهم 
يف املتوسـط بنسـبة 10% مـن الناتـج القومـي اإلمجـايل 
وأكثـر من نصـف رأس املال املسـتثمر يف مجيع البلدان. 
وتشـري التقديـرات إىل أن 111 مليـون موظـف حـول 
أكـرب  يعتـرب  الـذي  القطـاع  هـذا  يف  يعملـون  العـامل 
جهـة عمـل يف املجـال الصناعـي عـىل مسـتوى عـاٍل
 )CICA, 2010(.لألبنيـة تأثـري هائـل عـىل البيئـة، فـكل 

عـام يقوم قطـاع األبنيـة بـ: 
استهالك 25% من املحصول العاملي للخشب  •
اسـتهالك 40% مـن املواد التـي تدخـل يف االقتصاد  •

ملي لعا ا
اسـتهالك 3 بليـون طـن مـن املـواد اخلـام التـي يتـم  •

حتويلهـا إىل أساسـات وجـدران وأنابيـب وألـواح 
اسـتهالك 50% مـن النحاس املسـتخدم يف الواليات  •

املتحدة
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الغـازات  • مـن  العاملـي  اإلنتـاج  مـن   %50 توليـد 
احلمضيـة واألمطـار  احلـراري  لالحتبـاس  املسـببة 
 )UNEP_IETC, 2002(. ممـا  يـدل عـىل أن البيئـة البنائية 

هـي أكرب مسـاهم النبعاث الغازات املسـببة لالحتباس 
احلـراري عىل مسـتوى العامل  )الكبيـي، 2009(.

واإلنشـاءات  األبنيـة  بـني  قويـة  صلـة  هنـاك 
والتحـرض. فقـد شـهدت التنميـة البرشيـة يف اآلونـة 
األخـرية حتـوالً ديموغرافيـًا انتقاليـًا مـن املجتمعـات 
التـي يغلب عليهـا الطابـع الريفي إىل املراكـز احلرضية 
البرشيـة،  للمسـتوطنات  املتحـدة  األمـم  )برنامـج 
2011(. وحاليـًا، يعيـش أكثرمـن 50% مـن السـكان 
عـىل الصعيـد العاملـي يف املـدن، وتـزداد هـذه النسـبة 
مـع تزايد عـدد السـكان، بحيث مـن املتوقـع أن يصل 
ذروتـه إىل حـوايل 9-11 بليـون شـخص بحلـول عام   

.)2009 )الكبيـي،  2070م 
األمـر الـذي يضـع قطـاع األبنيـة واإلنشـاءات 
أمـام العديـد مـن التحديـات التـي تفـوق جمـرد توفري 
املـأوى املالئـم هلـؤالء. وبالرغـم مـن أن العديـد مـن 
املسـائل املتعلقـة بالتحرض واالسـتيطان تتجـاوز نطاق 
يمكـن  هائلـة  إمكانـات  هنـاك  أن  إال  القطـاع،  هـذا 
حيققهـا أن  املسـتدامة  واإلنشـاءات  األبنيـة  لقطـاع 
)CICA, 2010(. لـذا يعـّد هـذا القطـاع يف غايـة األمهيـة 

بالنسـبة جلميـع األنشـطة البرشيـة، فضاًل عـن الصحة 
. لبيئية ا

تعتـرب قضيـة االسـتدامة يف املبـاين قضيـة صعبـة 
لتعريفها أو قياسـها، حيث ال يوجد نظام حسـايب دقيق 

لقياسـها، كـام يعتـرب قيـاس االسـتدامة ذا خصائـص 
إن  الدقـة، وحيـث  االحتـامل وعـدم  يتضمـن  نسـبية 
ليـس  االسـتدامة  وعـدم  االسـتدامة  بـني  احلاجـز 
خطـًا حمـددًا فـإن تعريـف وتقييـم االسـتدامة يتضمن                  
العديـد مـن التحديـات، كـام أن تقييـم اسـتدامة املباين 
يتحـرك خـالل عمليـات معقـدة ويتضمـن مـؤرشات 
تقـوم   .)Vakili-Ardebili,  2005( بيئيـة عديـدة  تصميـم 
فكـرة االسـتدامة عـىل املثاليـة يف التعامـل مـع البيئـة، 
إال أن تطبيقهـا يقـوم عـىل فكـرة األفضليـة املتاحـة يف 
التعامـل مع البيئـة، بمعنـى أن تقييم حتقيق االسـتدامة 
عامـل متغـري مرتبـط باملتغـريات املرتبطـة بـه، وبالتايل 
والتـي  البيئـي  التقييـم  أنظمـة  أهـداف  وضـع  فعنـد 
يتـم فيهـا تقييـم درجة اسـتدامة املبـاين مثـل LEED أو 
BREEAM فإهنـا تنـص عىل ضـامن أفضل ممارسـة بيئية 

بيئيـة مـع  املبـاين، وتتغـري أفضـل ممارسـة  ودجمهـا يف 
الوقـت واإلمكانيـات املتاحـة، حتـى مع اشـتامهلا عىل 
معايـري ومسـتويات تفوق تلـك التي تتطلبهـا األنظمة 
التقليديـة لتقديـم حلـول مبتكـرة تضمـن التقليـل من 

األثـر البيئـي للمبـاين )شـمس الديـن، 2009(.
تتغـري ماهية حتقيق االسـتدامة مع مـرور الوقت، 
فقـد تعتـرب أفضل املامرسـات اليـوم بدائيـة ومرسفة يف 
املسـتقبل القريـب أو البعيـد، خاصـة وأن وجـود عدد 
والثقافيـة  واالقتصاديـة  التكنولوجيـة  العوائـق  مـن 
النموذجيـة  االسـتدامة  ممارسـات  حتقيـق  متنـع  التـي 
قـد تتغـري مـع الوقـت، ويمكـن التعـرف عـىل حتقيـق 
االسـتدامة عند الرد باسـتمرار عىل تسـاؤل مـا إذا كان 
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مـوردو املـواد  والبنـاؤون واملهندسـيون واملصممـون 
واملخططيـون واإلداريـون مجيعهم ملتزمني باسـتخدام 
أفضـل املامرسـات احلاليـة لتحقيـق التنميـة املسـتدامة 
يكـون  الناتـج  املبنـى  فـإن  كذلـك  كان  فـإذا  ال،  أم 
)Yudelson J, 2010( عند نقطة االسـتدامة يف هذا الوقت

.)Yudelson J, 2007( و
أدوات  مـن  نوعـني  تطويـر  البنـاء  قطـاع  شـهد 
التقييـم. املجموعـة األوىل مـن هـذه األدوات تتضّمن 
تلـك التـي تسـتند متاما عـىل نظـام املعايـري. املجموعة 
الثانيـة تتضّمـن تلـك التـي تسـتعمل تقييـم منهجيـة 
دورة احليـاة )LCA(. التـي تسـتند عـىل نظـام املعايـري 
يمكـن أن تعـّرف كنظـام خيصـص نقـاط تقييـم لعـدد 
خمتـار مـن املتغـريات عـىل مقيـاس يـرتاوح بـني  تأثري 
بيئـي ‘‘صغـري’’ و ‘‘كبـري’’. هـذه األدوات اعتـربت 
كمخططـات تقييـم بيئية شـاملة. مـن بني املعايـري التي 
أساسـها نظـام املعايـري، Breeam )اململكـة املتحـدة( و 
Gbtool )كنـدا( و LEED )الواليات املتحدة األمريكية(

 EcoProfile و  )السـويد(    Environmental Status و 
هـذه  معظـم   .)  Ali, H. & Al Nsairat, S( )النرويـج( 
األدوات صممـت بحيث يتم اسـتعامهلا  لتصميم املبني 
ومـواد بنائـه وكذلـك  املرافـق املحليـة )مثـل االمـداد 
بالطاقـة والتخلـص من النفايـات وطـرق النقل( وكل 
هـذا حيـدث خـالل فـرتة التصميـم والتنفيـذ. ضمـن 
تقييـم دورة احليـاة تسـتخدم عدة طـرق لـوزن التقييم 
معتمـدة عـىل طـرق خمتلفـة للتقييـم، ومـن األدوات 
)الواليـات   Bees الطريقـة  هـذه  عـىل  تعتمـد  التـي 

 EcoQuantum الدنامرك( و( Beat و )املتحـدة االمريكيـة
)هولنـدا( و KCL Eco )فنلنـدا( )املرجـع السـابق(.

اسـتدامة  تقييـم  ألدوات  آخـر  تصنيـف  هنـاك 
املحتملـة  الوظائـف  عـىل  بنـاًء  تأسـس  وقـد  املبـاين 
التصنيـف  هلـذا  وفقـًا  للتطبيـق(.  القابلـة  )املناطـق 
 )D-Tool( هـو  األول  األدوات:   مـن  نوعـان  هنـاك 
املصـلحـــة  أصحـــاب  يستـعملهــا  أدوات  وهـي 
stakeholder لتحسـني ومراقبة وتقييـم القرارات، وهي 

تتضمـن قضايـا تصف طـرق ممارسـة البنـاء األخرض، 
والتـي تقـود ألهـداف معينـة لـألداء. النوع الثـاين هو 
)P-Tool( وهـي أدوات تصنـف ضمـن نطـاق األداء، 

فهـي مصممة ملقارنـة وتقييـم األداء. وتتضمـن قضايا 
تـم  القضايـا  وهـذه  البنـاء،  أنشـطة  أهـداف  تصـف 
حتديدهـا مـن قبـل الباحثـني يف علـم البيئـة العمـراين، 
وهـذه القضايـا بطبيعتها أكثـر عمومية واسـتقرار. عند 
تصميـم األدوات عـادة مـا يمزج النوعـني ضمن إطار 

.)Liu Y, Et al, 2005( تراتبـي واحـد
يظهـر ممـا سـبق وجـود مفهومـني خمتلفـني البـد 
مـن عـدم اخللـط بينهـام، فاالسـتدامة املثالية هـي تلك 
التـي يسـعى العـامل بعلامئـه وخربائـة لالقـرتاب منهـا، 
إال أن االسـتدامة التـي يتـم تقييمهـا هـي تلـك التـي 
يـراد الوصـول إليهـا كأفضـل ممارسـة بيئيـة متاحة من 
االسـتدامة املثالية، ويف هـذه احلالة تظهـر االختالفات 
باالسـتدامة  ترتبـط  التـي  العوامـل  اختـالف  نتيجـة 
النظـر  وجهـات  تعكـس  فهـي  تقييمهـا،  يـراد  التـي 
املختلفـة والقـدرات املختلفـة للمناطـق عـىل حتقيقها، 
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الشـعوب  بـني  املختلفـة  واملحـددات  واإلمكانيـات 
)شـمس الديـن، 2009(، ويظهـر هـذا االختـالف يف 
النسـبة التـي تتغـري باسـتمرار لتعـرب عـن احلالـة التـي 

يمكـن احلصـول عليهـا مـن االسـتدامة املثاليـة. 

مفهوم املشاريع السكنية املستدامة يف اخلرطوم الكربى:
منطقـة الدراسـة هـي اخلرطـوم الكـربى، وتضم 
داخلها مـدن اخلرطـوم واخلرطوم بحـري وأم درمان، 
يقـدر عـدد سـكان اخلرطـوم الكـربى حسـب إحصاء 
2008 بحـوايل 5,515 مليـون نسـمة وهـو مـا يمثـل 
قرابـة 19% مـن جممـل السـكان، وهم خليـط من عدد 
مـن اإلثنيـات والثقافـات املتباينـة، يشـرتكون املـكان 
واالقتصاديـة االجتامعيـة  األوضـاع  يف  وخيتلفـون 

.)Elkheir, 2012(

ال توجـد بيانـات كاملة حـول صناعة اإلسـكان 
يف منطقـة الدراسـة. يصـدر بنـك السـودان املركـزي 
بالتعـاون مـع اجلهـاز املركـزي لإلحصـاء تقارير حول 
األداء االقتصـادي ملختلـف القطاعـات يف السـودان، 
التشـييد عـيل  لقطـاع  بالنسـبة  التقاريـر  تقتـر هـذه 
اإلنتـاج اإلمجـايل، واملسـامهة يف الناتج املحـيل اإلمجايل 
إىل  القطـاع  هـذا  تقسـيم  يمكـن  النمـو.  ومعـدالت 
50% بنـي حتتيـة، و10% منشـآت حكومية، ومنشـآت 
للقطـاع  تذهـب  و%40  حكوميـة،  غـري  خاصـة  
قـام   2010 العـام  يف   .)Elkhalifa A., 2011( السـكني 
للمؤسسـات  بمسـح  القومـي لإلسـكان،  الصنـدوق 
العاملة يف جماالت االستشـارات وخدمـات املقاوالت 

واالسـتثامر العقـاري و تصنيـع وتوريـد مـواد البنـاء.
أثبـت املسـح أن 91.3% مـن الـرشكات يف اخلرطوم، 
تليهـا 5.5% يف شـامل اخلرطـوم، 2.2  % يف أم درمان 
و 1.1% يف واليـات أخـرى. يمتلـك القطـاع اخلاص 
العـام  القطـاع  ويملـك   ،%94.2 الـرشكات  معظـم 
3.3% مـن الـرشكات يف حـني شـكلت الرشاكـة بـني 
القطاعـني العـام واخلـاص 1.8% )املصدر السـابق(. 
اإلمجـايل  املحـيل  الناتـج  يف  التشـييد  قطـاع  يسـاهم 
للسـودان بمتوسـط 4%. وقد شـهد أعـىل حصة لقطاع 
التشـييد كنسـبة مئوية مـن الناتج املحـيل اإلمجايل كانت 
نسـبة  أدنـى  شـهدت  وقـد   .)%6.9(1991 عـام  يف 
تشـري   ،2000 و   1997 و   1996 عـام  يف   %)1.9(
التقديـرات إىل أن حصـة العاملـة يف قطاع التشـييد تبلغ 
 .) Bannaga, 2010( 3.5  مـن امجـايل القـوي العاملـة%
هنـاك عـدد مـن الصناعـات التحويلية املرتبطـة بقطاع 
الصناعـة )2005( مسـحًا  وزارة  التشـييد، وأجـرت 
شـاماًل لبعـض الصناعـات التـي تنتـج مـواد البنـاء، 
غطت الدراسـة الصناعـات التالية : اإلسـمنت واجلري 
و منتجـات اإلسـمنت ؛ الزجـاج ، و األحجار اهليكلية 
والزخرفيـة. ووفقـًا للمسـح ، فـإن صناعة مـواد البناء 
يف السـودان تسـاهم يف الناتـج اإلمجايل للصناعة بنسـبة 
1.66 % ، وإسـهامها 2.51 % مـن القيمة املضافة من 
خـالل التصنيـع، و توظـف حـوايل 14،975 عامـل،  
والذيـن يتقاضون حـوايل 6.38 % مـن إمجايل األجور 
يف قطـاع الصناعـات التحويليـة . حصـة صناعـة مواد 
البنـاء يف السـودان متثـل 0.238 % مـن الناتـج املحيل 
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اإلمجايل)املصـدر السـابق(.
للقـرن احلـادي  املتحـدة  أجنـدة األمـم  حسـب 
أصبحـت  املسـتدامة  التنميـة  فـإن  والعـرشون 
جيـب  الـذي  املسـار  بوصفهـا  للـدول  ماسـة  حاجـة 
املسـتدام،  للمجتمـع  للوصـول  الـدول  تتخـذه  أن 
بوصفهـا  الـدول  مـن  عـددًا  األجنـدة  حـددت  وقـد 
واالقتصاديـة  البيئيـة  احلالـة  حيـث  مـن  األضعـف 
السـودان الـدول  هـذه  ضمـن  مـن  واالجتامعيـة. 
التقـدم  تقريـر  أقـر   .)United Nations, Agenda 21(

بوجـود  للسـودان 2010  األلفيـة  أهـداف  يف حتقيـق 
خلـل كبـري يف حتقيـق توصيـات أجنـدة 21 ومـا تالها 
وأهـداف  توصيـات  حتقيـق  بشـأن  توصيـات  مـن 
 Sudan Millennium( السـودان  يف  املسـتدامة  التنميـة 
وهنـاك   .)Development Goals Progress Report, 2010

االسـتدامة  ركائـز  تدهـور  عـىل  تـدل  شـواهد  عـدة 
ويف  السـودان  يف  واالجتامعيـة  واالقتصاديـة  البيئيـة 
السـابق(.  )املصـدر  التحديـد  وجـه  عـيل  اخلرطـوم 
يؤكـد هـذا التدهـور عـدة تقاريـر دوليـة مثـل؛ تقريـر 
دليـل االسـتدامة البيئيـة، حيث جـاء ترتيب السـودان 
دولـة   146 جممـل  مـن   140 رقـم  الدليـل  هـذا  يف 
Benchmarking National Environmen-( تقييمهـا  تـم 
العافيـة دليـل  صنـف  كـام   .)tal Stewardship, 2005

Wellbeing Index ‘‘والـذي ينقسـم ايل قسـمني )العافية 

دليـل  يركـز  احليـوي(.  النظـام  )عافيـة  و  االنسـانية( 
والثـروة  السـكان  قضايـا  عـىل  اإلنسـانية  العافيـة 
يركـز  بينـام  واملسـاواة،  واملجتمـع  والثقافـة  واملعرفـة 

دليـل عافيـة النظـام احليوي عـىل قضايـا الرتبـة واملياه 
املـوارد’’ واسـتغالل  واجلينـات  والكائنـات  واهلـواء 
السـودان كعاشــر أســوأ دولــة من حيــث العافيــة 
 .)Thomas &Robert, 2003( والبيئيــة  اإلنسانيــة 
مراتـب  فــي  كــذلك  الـدراســـة  منطقــة  تأتـــي 
اإليكولوجـي األثـر  موجهـات  مـن  كل  يف  متأخـرة 
 Ecological Foot Print Indicators، وموجه التقدم األصيل

العامليـة  واملبــادرة   ،The Genuine ProgressIndicator

 ،The Global Reporting Initiative GRI لتقـديم التقاريـر
وتقرير املجموعة االستشارية ملوجهات التنمية املستدامة
Consultative Group on Sustainable Development Indi- 
 Talberth(و )cators  )Venetoulis J. and  Talberth J., 2005

.)United Nation, 2012(و )IISD,2012( و )et al, 2007

تأثـر الوضع االقتصـادي اهلش أصـاًل للخرطوم 
الكـربى بانفصـال اجلنـوب وفقـدان عائـدات النفط، 
حيـث انفجـرت فقاعة االنتعـاش االقتصـادي، ليظهر 
كمحصلـة  املرتاجـع.   لالقتصـاد  احلقيقـي  الوضـع 
للوضـع االقتصادي املـرتدي، تردت اخلدمـات العامة 
التـي توفرها الدولة للسـكان. شـبكات امليـاه ال تغطي 
أجـزاء كبرية مـن منطقة الدراسـة، وهناك شـكوى من 
جودهتـا ومـن االنقطاعـات املسـتمرة هبا ومـن هتالك 
بعـض الشـبكات القديمـة، عـدد مقـدر مـن السـكان 
جيـدون صعوبـة يف حتمـل تكلفـة امليـاه. النقـل العـام 
بـه مشـكلة يف نوعيـة املركبـات ويف تصميـم خطـوط 
حتركهـا، وكذلك هنـاك عدم مراعـاة يف تصميم الطرق 
للمشـاة والدراجات، وهناك فـوىض يف أثاث الطريق. 
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وضـع الكهربـاء حتسـن بشـكل ملحـوظ عن السـابق 
مـن ناحيـة التوصيـل واسـتمرار اخلدمـة، مـع الوضع 
يف االعتبـار شـكوى املواطنـني مـن بعـض القطوعات 
وعدم الثبـات يف تردد التيار الكهربائـي وارتفاع تكلفة 
التوصيـل واخلدمـة، بحيـث ال يسـتطيع عـدد مقـدر 
احلصـول عليهـا. الـرف الصحـي يمثـل أكـرب نقطة 
ضعـف يف اخلدمـات، حيـث ال تتوفـر شـبكة رصف 
صحـي تغطـي كامـل منطقة الدراسـة، ممـا أدى للجوء 
السـكان حللـول قـد تكـون ضـارة بالبيئـة. خدمـات 
الرف السـطحي تشـهد كذلـك ترديًا واضحـًا لعدم 
وجـود شـبكات، حيـث يتكـرر نفـس السـيناريو كل 
لألمطـار.  هطـول  أول  بعـد  اخلرطـوم  وتغـرق  سـنة 
خدمـة مجـع النفايـات ال تصل لـكل مناطـق اخلرطوم 
الكـربى، وطريقة معاجلتهـا هي الردم، وهـذه الطريقة 
مـرضة بالبيئـة، كـام ال يوجد إعـادة تدويـر للمخلفات 

الصلبـة )ناصفـة االستشـارية، 2012(.
اجلانـب االجتامعـي متأثـر باجلانـب االقتصادي 
يف بعـض اجلوانـب. حيـث إن نسـبة الفقـر مرتفعة بني 
سـكان منطقـة الدراسـة، خاصـة النازحـني وسـكان 
املناطـق العشـوائية )NPC, 2010(. بنـاًء عىل نسـبة الفقر 
السـودان ضمـن  تصنيـف  تـم  الفقـر  العاليـة وشـدة 
الـدول األقـل نمـوًا )Zakieldeen, 2009(. الفقـر سـبب 
رئيـس للتـرسب من الدراسـة حيـث يضطـر األطفال 
للعمـل وتعتمـد عليهـم بعـض األرس كمصـدر رئيس 
الباقـني يف صفـوف الدراسـة ليـس  للدخـل. وحـال 
باملـريض، حيـث تزدحـم الفصـول الدراسـية، وذلـك 

كمـي  ونقـص  مهيئـة  غـري  دراسـية  ظـروف  ظـل  يف 
ونوعـي يف املعلمـني. علـاًم بأنـه يوجد خلـل يف توزيع 
املـدارس جغرافيـًا وديموغرافيـًا )مجهورية السـودان. 
 .)HPG, 2011(و )وزارة الرتبيـــة والتعليــــم، 2007
فنسـبة  التعليـم،  مـن  حـال  بأفضـل  ليسـت  الصحـة 
عـدد األطبـاء للسـكان مـن أقـل النسـب يف املنطقـة، 
وعـدد مراكز تقديـم اخلدمـات الصحية غري متناسـب 
مـع عـدد السـكان. بعـد رفـع الدولـة يدها عـن جمانية 
تقديـم اخلدمـة الصحيـة، تعـزر عـىل الفئـات الضعيفة 
يف املجتمـع احلصـول عـيل اخلدمـة. رغم وجـود نظام 
التأمـني الصحـي، فهنـاك شـكوى مـن عـدم تغطيتـه 
لرشائـح كبـرية يف املجتمـع، وخاصـة الرشائـح األكثر 
ضعفـًا، وكذلـك ضعـف اخلدمـة املقدمـة عـرب نوافـذ 
التأمـني الصحـي وعـدم تغطيتـه لـكل أنـواع األدوية. 
القطـاع اخلـاص أكثـر تنظيـاًم وتطـورًا، لكـن ارتفـاع 
التكلفـة يشـكل عائقًا أمـام معظم رشائـح املجتمع من 
اللجـوء إليـه. هنـاك عـدد من األمـراض اندثـرت من 
معظـم انحـاء العامل لكنهـا ما زالـت منتـرشة يف منطقة 
الدراسـة مثـل املالريـا والسـل والبلهارسـيا والتيفويد 
اإليــدز مـرض  مــؤخرًا  هلـا  وأضيـف  والكولـريا، 
)Elkheir, 2012( و)NPC, 2010(. بالنسـبة لوضـع املرأة يف 

املجتمـع، فهنـاك تقـدم ملحوظ مـن ناحيـة االنخراط 
مـع  النيـايب،  والتمثيـل  العـام  والعمـل  التعليـم  يف 
شـكوى من قلـة املوظفـات يف املراتـب القياديـة. ومع 
ذلـك فهنـاك حاجة لبـذل جمهـود أكرب يف زيـادة الوعي 
التـي  املهـن  بعـض  يف  واالنخـراط  للتعليـم  بالنسـبة 
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هييمـن عليهـا الذكور)مجهوريـة السـودان، 2012(.
تأثـر اجلانب البيئي بالنمـو االقتصادي والعمراين 
ويظهـر ذلـك يف زيـادة الطلـب الكبـرية عىل امليـاه، مما 
قـد يـؤدي السـتنفاذ املخـزون اجلويف مـن امليـاه ويؤثر 
بالتـايل عـىل التـوازن البيئـي. يقابـل زيـادة الطلب عىل 
امليـاه طلـب ضخـم للطاقـة، ويتـم تلبيتـه عـن طريـق 
التوليـد احلـراري الـذي يؤثـر عـيل البيئـة بانبعاثـات 
ثـاين أكسـيد الكربـون، والتي تسـبب مشـاكل التلوث 
Elghaza-(  البيئـي وتسـهم يف زيادة اإلحتباس احلـراري
الصناعـات  بعـض   .)Zakieldeen, 2006(و  )li, 2006

التقليديـة ملـواد البناء مثـل الطوب حتـدث تلوثـًا كبريًا 
للبيئـة وتقلـص البيئـة احليويـة. التوسـع العمـراين يف 
املناطـق التي تغمرهـا الفيضانات ومسـارات السـيول 
أدى لعـدد مـن املشـاكل البيئية، كذلك تداخـل املناطق 
 Hamid et( الصناعيـة مع السـكنية بسـبب متـدد املدينـة
al, 2009( و)HPG, 2011(. هنـاك مشـاكل تظهـر بشـكل 

أوضـح يف أطراف منطقة الدراسـة مثل قطع األشـجار 
والرعـي اجلائر وتـآكل الرتبة والتصحـر. هناك ضعف 
كبـري يف أليـات تنفيـذ القوانـني احلاميـة للبيئـة، سـببها 
.)Hamid et al, 2009( ضعـف اإلمكانيـات والقـدرات

رغـم السـلبيات التـي سـبق ذكرهـا، ال يمكـن 
االسـتدامة  لتحقيـق  إجيابيـة  جوانـب  وجـود  إغفـال 
يف منطقـة الدراسـة. فمثـاًل يف اجلانـب البيئـي؛ نجـد 
التربيدالسـلبي،  بقضيـة  اهتمـت  املحليـة  العـامرة  أن 
مـن حيـث مـواد البنـاء املحلية عاليـة السـعة احلرارية، 
ومعظمهـا مـواد ذات تأثـري سـلبي منخفـض. كذلـك 

الفتحـات،  وأحجـام  وأشـكال  بالتوجيـه  االهتـامم 
واألكسـاء اخلارجـي للمسـكن، واملسـاحات اخلرضاء 
فـإن  الكهربـاء  سـعر  الرتفـاع  نسـبة  أيضـًا  حولـه. 
االجتـاه العـام عنـد تربيـد املسـاكن هـو االعتـامد عـىل 
امليكانيكيـة  الوسـائل  واسـتخدام  الطبيعيـة،  التهويـة 
قليلـة االسـتهالك للطاقـة، مثـل املـراوح واملكيفـات 
نقـل  أيضـًا  اإلجيابيـة  اجلوانـب  مـن  الصحراويـة. 
الصناعـات الثقيلـة ملجمعـات صناعيـة خـارج منطقة 
الدراسـة، ممـا أثـر إجيابيـًا عـىل نوعيـة اهلـواء والغالف 
اجلـوي. نقطـة إجيابية أخرى هـي االعتامد بنسـبة كبرية 
الطـوب  قوالـب  فـكل  املحليـة.  التشـييد  مـواد  عـىل 
بأنواعـه املختلفة، ومعظم األسـمنت وحديد التسـليح 
وإكسـاءات األرضيـات، تنتـج حمليـًا داخـل أو حـول 
منطقـة الدراسـة. بسـبب احلالـة االقتصادية يتـم اعادة 
اسـتعامل عـدد كبـري من املبـاين القائمـة بعـد جتديدها، 
وذلـك الرتفـاع تكلفة اهلدم والتشـييد اجلديـد، كام أن 
كميـة معتـربة من خملفات التشـييد يتم إعادة اسـتخدام 
بعضهـا كمـواد للـردم، ويتـم االسـتفادة مـن أي جزء 

يمكـن إعـادة اسـتخدامه.
مـن الناحيـة االجتامعيـة تتميـز منطقـة الدراسـة 
بقـوة النسـيج االجتامعـي، خاصة يف األطـراف، حيث 
مـا زالت متـارس عادة )النفري(، وهي مشـاركة سـكان 
احلـي السـكني يف بنـاء األجـزاء اجلديـدة يف املسـاكن 
أو يف ترميـم مـا تـرضر نتيجـة لظـروف طبيعيـة مثـل 
األمطـار والعواصـف. هناك قدر معقول من املشـاركة 
املجتمعيـة يف اختـاذ القـرار لقاطنـي األحيـاء السـكنية 
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وذلـك عـرب اللجـان الشـعبية، حيـث يتم اختـاذ بعض 
معينـة،  ألنشـطة  أماكـن  ختصيـص  مثـل  القـرارات، 
وطـرق مجـع النفايـات، وتسـهيل بعـض اإلجـراءات 

احلكوميـة للسـكان.
اجلانـب االقتصـادي هـو أضعـف اجلوانـب من 
حيـث حتقيـق االسـتدامة. لكـن يمكـن التقـاط بعض 
اإلجيابيـات مثـل؛ االعتامد عـىل العاملة املحليـة من قبل 
معظـم املطوريـن واملقاولـني. وأيضًا ضخ اسـتثامرات 
التنميـة  جمـال  يف  اخلـاص  القطـاع  قبـل  مـن  كبـرية 
القطاعـات  مـن  تعتـرب  حيـث  السـكنية،  العمرانيـة 
متدنيـة املخاطـر، نسـبة ملسـتوى الطلـب العـايل وندرة 

العـرض.
حمصلـة مـا سـبق أن وضـع التنميـة املسـتدامة يف 
منطقـة الدراسـة يسء. بنـاًء عـيل عـدد مـن املؤرشات 
التـي سـبق دراسـتها صنـف السـودان ضمـن الـدول 
األقـل نمـوًا، عليـه ال بـد مـن أخـذ هـذه املعلومـة يف 
يف  املطـورة  واألدوات  النظـم  دراسـة  عنـد  االعتبـار 
سـياق الـدول املتقدمـة وحتـى الناميـة. كـام أنـه جيـب 
تضمـني اجلوانب اإلجيابيـة كذلك يف حمتويـات األداة، 
أوزان  التحقـق مـن صحـة  إهنـا تسـاعد عـىل  حيـث 

املقرتحـة. األداة  العنـارص يف 
ظهـرت بـوادر أزمـة إسـكانية جديـدة مـع بداية 
القـرن احلـادي والعرشيـن يف اخلرطـوم الكـربى أدت 
إيل مظاهـر وانعكاسـات سـالبة عـىل التنميـة احلرضية 
والتامسـك احلـرضي للمدينـة، قابلتها الدولـة  بحزمة 
إيقـاف  أمههـا  كان  والسياسـات،  اإلجـراءات  مـن 

اخلطـط اإلسـكانية يف العـام2005.مل تتبلـور بوضوح 
بعـد مالمح اإلسـرتاتيجية الرابعة لإلسـكان باخلرطوم 
الكـربى، لكـن يمكـن القـول إن أهـم مالحمهـا إيقاف 
اخلطـط السـكنية وبالتـايل سياسـة األرض واخلدمات، 
عـرب  السـكن  عـىل  الطلـب  لتلبيـة  التوجـه  وكذلـك 
والتعمـري                لإلسـكان  القومـي  الصنـدوق  مشـاريع 

.)2008 )عثـامن، 
فيـام  الدراسـة  منطقـة  سـياق  تلخيـص  يمكـن 

االَتيـة: النقـاط  يف  البحـث،  بموضـوع  يتعلـق 
يف . 1 التحتيـة  البنيـة  مسـتويات  التحتيـة:  البنيـة 

اخلرطـوم الكـربى أقل نمـوًا مما عليـه احلـال يف الدول 
املتقدمـة والناميـة، هـذا يعنـي أن تطوير البنيـة التحتية 
مطلـوب من أجـل الوصـول لتحقيـق أهـداف التنمية 
املسـتدامة األساسـية مثـل التعليـم والصحـة ...إلـخ. 
هنـاك فرصة حقيقيـة عند قيـام البنية التحتيـة اجلديدة، 

أن تصمـم وتـدار بطريقـة ختـدم التنميـة املسـتدامة.
القـدرات: هنـاك مسـتويات منخفضـة عمومًا من . 2

القـدرات والتعليـم يف اخلرطـوم الكربى.لذلـك فـإن 
حتقيـق التنميـة املسـتدامة يتطلـب إدراج برامـج بنـاء 
القـدرات والتعليـم لضـامن أن التنميـة العمرانية لدهيا 

التأثـري املناسـب وأهنا مسـتدامة.
سياسـة . 3 هنـاك  ليسـت  اخلرطـوم  يف  املشـاركة: 

واضحـة إلرشاك السـكان يف ختطيـط وتصميـم التنمية 
العمرانيـة  التنميـة  أن  ضـامن  أجـل  مـن  العمرانيـة. 
تعكـس احتياجـات وأولويات السـكان الذين سـتؤثر 
عليهـم، وسـيتم دعمهـا مـن قبلهـم، مـن املهـم ضامن 
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مشـاركة مناسـبة هلـم.
يف اخلرطـوم الكـربى قد تكون هنـاك مجاعات مثل . 4

،الفقـراء واملعاقـني وغـري املتعلمني، لدهيـم احتياجات 
إسـرتاتيجيات  قبـل  مـن  كاف  نحـو  عـىل  تعالـج  مل 
أن  املهـم  فمـن  ولذلـك  القائمـة.  العمرانيـة  التنميـة 
نفهـم، ونتأكـد من أن هـذه االحتياجات تتـم معاجلتها 

هلا. واالسـتجابة 
األولويـات االجتامعيـة: فــي اخلرطـــوم هنــاك . 5

أولويـات اجتامعيـة عاجلة حتتـاج معاجلة مثـل الصحة 
. لتعليم ا و

الكـربى . 6 للخرطـوم  االقتصاديـة:  األولويـات 
مثـل  معاجلـة  إىل  حتتـاج  ملحـة  اقتصاديـة  أولويـات 

املسـاواة. وعـدم  البطالـة 
مقيـدات التنميـة: هناك مقيـدات تعـرتض التنمية . 7

العمرانيـة املسـتدامة يف اخلرطـوم، البد مـن االعرتاف 
هبـا. فعـىل سـبيل املثـال قـد تواجـه يف أوقـات معينـة 
عجـزًا يف إمـدادات الطاقـة. قد تكـون املقيـدات أيضًا 
ماليـة ممـا حيد من خيـارات التنميـة العمرانيـة خيارات 
حمـدودة بسـبب نقـص املـوارد املاليـة أو احلصـول عىل 

األجنبي. النقـد 
وصـف سـياق اخلرطوم الكربى أعاله، يشـري إىل 
أنـه ينبغـي عـىل التنميـة العمرانيـة املسـتدامة يف منطقة 
واالقتصاديـة  االجتامعيـة  القضايـا  معاجلـة  الدراسـة 
عـىل سـبيل األولويـة. ليـس املقرتح أنـه ينبغي نسـيان 
القضايـا البيئيـة، وهـذا من شـأنه عدم متكـني اخلرطوم 
مـن  بـدالً  حتقيقهـا.   املـراد  االسـتدامة  مـن  الكـربى 

ذلـك، املقرتح هـو االعـرتاف بأهـداف التنميـة البيئية 
املسـتدامة ومعاجلتهـا ضمن منظومة هتـدف إىل معاجلة 

عاجلـة لألولويـات االجتامعيـة واالقتصاديـة.

3- املنهجية:
3 - 1   تصميم البحث:

يعتمد هـذا البحث عـيل املنهج التحليـيل النقدي 
يف إطـار إسـرتاتيجية متعـددة األبعـاد، تتضمـن عـددًا 
مـن طرق البحـث. هذه الطرق تشـمل العمـل امليداين 
)مسـح ميداين و دراسة اسـتطالعية(، وتوزيع إستبيان 

. مصمم 
لتحديـد املتغـريات األوليـة التـي تشـكل دليـل 
املقابـالت الشـخصية، متـت مراجعة األنظمة الرئيسـة 
لتقييـم املبـاين املسـتدامة، والتـي تعترب حتـى اآلن أكثر 
قضايـا  لقيـاس  بالنسـبة  ومنهجيـة  شـمولية  األدوات 

االسـتدامة.
ركـزت هذه املراجعة عيل نقـاط القوة والضعف، 
األنظمـة،  هـذه  تطبيـق  يف  النجـاح  عوامـل  وعـىل 
متـت  كـام  فيـه،  صممـت  الـذي  بالسـياق  وعالقتهـا 
مراجعـة للدراسـات السـابقة يف جمـال حتقيـق التنميـة 
املسـتدامة يف الـدول النامية، واألقل نمـوا لتحديد أهم 
القضايـا التـي جيـب أن يركـز عليهـا التقييـم املقـرتح، 
الرئيسـية.  التقييـم  أنظمـة  إدراجهـا يف  يتـم  مل  والتـي 
النهائـي ملـا سـبق هـو إعـداد قائمـة شـاملة  املخـرج 

بفئـات التقييـم وقضايـا كل فئـة.
 بعـد ذلك حدد البحث السـياق املحيل للخرطوم 
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الكـربى )منطقـة الدراسـة للبحث(، آِخـذًا يف االعتبار 
الظـروف البيئيـة واالقتصاديـة واالجتامعيـة، من أجل 
تصنيـف الظـروف احلاليـة كسـامت اجيابيـة أو سـلبية، 
وتنقيـح القائمـة التـي تم إعدادهـا مسـبقا باإلضافة أو 

احلذف.
يتطلـب هـذا بحـث ميـداين يتضمـن املالحظـة 
البحــث  بمشــكلة  العالقــة  أصحــاب  ومقــابلة 
واملبـاين  املسـتدامة  التنميـة  جمـال  يف  )املتخصصـني 
املسـتدامة ومتخذي القرار املتعلـق بالتنمية العمرانية(، 

اآليت: ذلـك عـرب  ويتـم 
مقابـالت متهيديـة غري رسـمية مع شـاغيل مسـاكن  •

ومقاولني...إلخ. ومسـتثمرين 
مقابالت رسـمية ) اسـتبيان مصمـم ( مع أصحاب  •

يف  البحـث،  بمشـكلة  القويـة  والعالقـة  املصلحـة 
احلكوميـة. والـوكاالت  واخلـاص  العـام  القطاعـني 

تسـجيل مالحظـات عـن وضـع املباين السـكنية يف  •
منطقـة الدراسـة، تتعلق بمجـاالت وبنـود التقييم التي 

سـبق مراجعتها.
املعلومـات الناجتة من هذا االسـتقصاء ستشـكل 
التـي تـيل هـذه  املقابـالت  للنقـاش ولعمليـة  أساسـًا 
املرحلـة، وباإلضافـة لذلـك فهـي توجـه قـرار حتديـد 
العوامـل الرئيسـة التـي جيب أن تضـاف لنظـام التقييم 
هلـذه  النهائـي  املخـرج  الكـربى،  باخلرطـوم  اجلديـد 
املرحلـة هو إعـداد قائمـة هنائية تشـمل فئـات وقضايا 
ومعايـري التقييـم املقرتحـة لتقييم املشـاريع السـكنية يف 

اخلرطـوم الكـربى.

اخلطـوة التـي تلـت ذلـك هـي عمـل مقابـالت 
عـىل شـكل اسـتبيان مصمم مـع جمموعـات منتقاة من 
أصحـاب املصلحـة، وحيتـوي اإلسـتبيان عـىل فئـات 
وقضايـا، والغـرض منه هـو حتديـد أوزان لـكل منها، 
تضـم املجموعـات املنتقـاة معامريـني حديثـي التخرج 
ومعامريـني ذوي خـربة ومقاولـني وخـرباء، وكذلـك 
متخـذي قـرار وأعضاء جمالس مهنيـة وأعضاء مجعيات 
هندسـية ومجعيـات حكومية أخرى، ويشـرتكون مجيعا 
يف أهنـم مسـتفيدون، وجيـب إرشاكهـم يف اختـاذ القرار 

بالنسـبة لـألداة املقرتحة.

3 - 2   مجع املعلومات:
اجلـزء  جزءيـن.  إيل  الدراسـة  تقسـيم  يمكـن 
األول هيـدف للوصـول لقائمـة شـاملة تشـمل الفئات 
مبـاين  لتقييـم  املقرتحـة  املبدئيـة  واملعايـري  والقضايـا 
املجمعـات السـكنية يف اخلرطوم. طريقة مجـع البيانات 
مواضيـع  حـول  كتـب  مـا  دراسـة  طريـق  عـن  هـي 
اخلـرضاء  واملبـاين  املسـتدامة  والتنميـة  االسـتدامة 
يـيل  ثـم  الروابـط.  وفهـم  التعاريـف  تثبيـت  بغـرض 
ذلـك مجـع البيانـات التـي تسـاعد عـىل التعـرف عـىل 
السـياق الـذي سـيتم فيـه تطوير مـواد التقييـم بغرض 
الوصـول ملوجهـات منطقية لتحقيق التنمية املسـتدامة. 
السـياق املكاين العـام هو الـدول النامية واألقـل نموًا. 
متـت دراسـة ما كتـب حـول حتديـد موجهـات التنمية 
السـياق. تـم بعـد ذلـك االنتقـال  املسـتدامة يف هـذا 
لسـياق البحث املحـدد وهو منطقة اخلرطـوم الكربى، 
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حيث سـتتم مراجعـة التقارير احلكوميـة والصادرة من 
املنظـامت غـري احلكوميـة والدراسـات اجلامعية، حيث 
تـم أوالً تعريـف احلقـل املرتبـط بـأداة التقييـم، وهـو 
يف هـذه احلالـة مبـاين املجمعـات السـكنية، وكذلـك 
املجتمـع  و  االقتصاديـة  واحلالـة  املناخيـة  الظـروف 
واملامرسـني  الرئيسـني  املصلحـة  وأصحـاب  املحـيل 
وحمـددات  املسـتقبلية  والفـرص  املرتبطـة  واألنظمـة 
التنميـة وغريهـا مـن العوامـل، ومـن املهـم تعريـف 
أهـداف وإسـرتاتيجيات القطاع املسـتهدف.خمرج هذا 
االسـتقصاء هـو موجهـات التنمية املسـتدامة املناسـبة 
لسـياق اخلرطـوم الكـربى. اخلطـوة التالية هي دراسـة 
أدوات تقييـم اسـتدامة املباين، ويكـون ذلك عن طريق 
أداة  التقنـي لـكل  الدليـل  البيانـات مـن  اسـتخالص 
خمتـارة. املخـرج النهائي هلـذا اجلزء هو اخلـروج بفئات 
وقضايـا ومعايـري تقييـم املشـاريع السـكنية باخلرطـوم 
الكربى، هذه املكونات مسـتمدة من أفضل املامرسـات 
اسـتدامة اإلسـكان، ومنقحـة عـرب  تقييـم  العامليـة يف 
مرحلتـني مهـا مقارنتهـا بموجهـات التنميـة العمرانية 
املسـتدامة يف القطـاع السـكني بالـدول الناميـة، وأيضًا 
موجهـات تنميـة القطـاع السـكني بمنطقـة الدراسـة 

والتـي تـم تطويرهـا عـرب دراسـة الوضـع الراهـن.
اجلـزء الثـاين يتعلق بتطويـر أداة التقييـم املقرتحة 
مبدئيـا، حيـث سـيتم القيـام بمقابالت فرديـة ومجاعية 
وهـذه طريقـة فعالـة للحصـول عـىل املعلومـات مـن 
فـرد  لـكل  ستسـمح  الطريقـة  هـذه  خمتلفـني.  أفـراد 

باالسـتجابة لألسـئلة ومـن ثم تسـمح له بطرح أسـئلة 
نظـره.  ووجهـة  خربتـه  حسـب  التعليقـات  وتبـادل 
املقابالت سـتتم عيل شـكل اسـتبيان. اجلـزء األول من 
االسـتبيان هيـدف للتعريف وتبيـان فئـات التقييم. بينام 
اجلـزء الثاين يعـرف قضايا التقييم. سـيقوم املشـاركون 
يف االسـتبيان برتتيب مـواد التقييم الـواردة يف اجلزئني، 
وذلـك حسـب أمهيتهـا لتأسـيس أداة مناسـبة لتقييـم 
املباين السـكنية يف سـياق اخلرطوم. هبـذه الطريقة متكن 
الباحـث مـن التعرف عـىل الفئـات والقضايـا واملعايري 
إضافـة  إمكانيـة  سـتتاح  كـام  التقييـم.  ألداة  املناسـبة 
مقاييـس جديـدة حيـث إنه يمكـن للمشـاركني إضافة 
مقاييـس يروهنا مناسـبة. هـذه املنهجية جلمـع البيانات 
تتيـح تفسـري النتائـج وختترب طريقـة تفكري املشـاركني، 
وكيـف يفكـرون، وملاذا يفكـرون هبـذه الطريقة. حيث 
متـت مقابلـة املشـاركني وجهـًا لوجـه ومناقشـة األداة 

معهم. املقرتحـة 
خيتـاره  وزمـان  مـكان  أي  يف  تتـم  املقابـالت 
املشـاركون بعـد أخـذ موافقتهـم املبدئيـة مسـبقًا، وقد 
تـم أثنـاء املقابلـة رشح طريقـة عمـل األداة وتـم مـلء 
الباحـث  بواسـطة  أو  املسـتبينني  بواسـطة  االسـتبيان 
حسـب رغبـة مـن يتـم إجـراء املقابلـة معـه. املخـرج 
النهائـي هلـذا اجلـزء هـو اخلـروج بـاألوزان املناسـبة 
لفئـات وقضايـا ومعايـري أداة تقييم اسـتدامة املشـاريع 

الكـربى. باخلرطـوم  السـكنية 
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3 - 3   اختيار العينة:
الدراسـة،  عينـات  مـن  أنـواع  عـدة  هنـاك 
لكـن يمكـن تقسـيمها إىل جمموعتـني؛ العينـات غـري 
االحتمـاليــة )Non-Probability Samples(، والعينــات 
 )2009 )حممـد،   )Probability Sample( االحتامليـة 
 .)Triola, M. F., 1995( و)Fellows, R. and Lui, 2003( و 

وقـع االختيـار عـىل جمموعـة العينـات غـري االحتاملية 
أن  ذلـك  يف  السـبب  البحـث.  هـذا  يف  السـتخدامها 
هنـاك صعوبـة معتـربة يف احلصـول عـيل كامـل جمتمع 
التـي  الدراسـة  جمتمعـات  تنـوع  وكذلـك  الدراسـة، 
سـتؤخذ منهـا العينـات، فاخلطـوة األوىل عنـد اختيـار 
العمـل بالعينـات االحتامليـة هي احلصول عىل سـجل 
صعـب  ‘‘وهـذا  البحـث،  جمتمـع  ومفـردات  بأسـامء 
للغايـة يف الـدول النامية التـي ال تتوفر فيهـا املعلومات 
اإلحصائيـة أو تكون مبتورة’’ )حممـد، 2009(. طبيعة 
الدراسـة وموضـوع االسـتدامة يسـتدعي إرشاك عدد 
مـن املتخصصـني مـن جمـاالت خمتلفـة )أكاديميـون، 
والبيئـة  الطاقـة  مـدن، خـرباء يف  معامريـون، خمططـو 
غـري  فالعينـات  هلـذا  واالجتامع...إلـخ(،  واالقتصـاد 

االحتامليـة هـي أفضـل خيـار هلـذه الدراسـة.
صغـرية  عينـة  األوىل  عينتـني.  اسـتهداف  تـم 
بغـرض املراجعـة والتصديـق عـىل اإلسـتبيان. نفـس 
مـلء  يف  إرشاكهـم  سـيتم  العينـة  هـذه  يف  املشـاركني 
االسـتبيان. هنـاك عـدد مـن املعايري تـم حتديدهـا هلذه 
العينـة ، بحيـث حيقق املسـتبني إحداهـا أو أكثر، وهي:

االسـتدامة أ.  موضـوع  عـن  خلفيـة  لدهيـم 

التقييـم. وأنظمـة 
  يشـجعون فكرة وجـود أداة لتقييم اسـتدامة ب. 

املشـاريع السـكنية يف اخلرطوم.
يف ج.  التقييـم  أداة  تطبيـق  يف  الرغبـة  لدهيـم   

. هلـم عام أ
حاصلـون عـىل لقـب خبـري معتمـد مـن قبل د. 

أحـد أنظمـة التقييـم املعتمدة.
التسـاهل يف عدم حتقيـق كل املعايري سـببه حداثة 
للبنـاء  منظمـة   ممارسـات  وجـود  وعـدم  املوضـوع، 
املسـتدام أو جمالـس للمبـاين اخلرضاء تنظم املامرسـة يف 

الدراسـة. منطقة 
متيســـرة  كعينــة  تصنـــف  العينـــة  هـــذه 
مبدئيـًا  اختيارهـا  تـم  حيـث   ،)Convenience Sample(

مـن األكاديميـني الذيـن تعرفـوا عـىل البحـث وابـدوا 
تراكميـة  عينـة  أيضـًا  وهـي  للمشـاركة.  اسـتعدادهم 
)Snowball Sample(، حيـث متت االسـتعانة بمن بدأت 

هبـم الدراسـة مـن أفـراد حمدوديـن، فقاموا باإلرشـاد 
عـن غريهـم ممـن تنطبـق عليهـم كل أو بعـض املعايري 

أعاله. املذكـورة 
حجـم هـذه العينـة هـو أربعـة أسـاتذة جامعيون 
حاصلـون عـىل درجـة الدكتـوراه وهلم اهتـامم وخلفية 
لنظـام  معتمـد  مُلقيـم  إضافـة  البحـث  موضـوع  عـن 
التقييـم األمريكـي LEED. حجـم هـذه العينـة اختـري 
العتبـاره أكـرب عدد حيقـق الفائدة وال يعـرض الباحث 

للتبايـن الكبـري يف آراء املصدقـني عـيل البحـث.  
تـم إيصـال االسـتبيان الذي تـم تصميمـه مرفقًا 
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بـه جـدول يبني معايـري تقييـم القضايا، وذلـك إما عن 
طريـق املقابلة الشـخصية أو الربيد اإللكـرتوين. طلب 

مـن مراجعي االسـتبيان التعليـق عىل النقـاط التالية:
األداة  - قضايـا  تقييـم  ومعايـري  قضايـا  صياغـة 

. حـة ملقرت ا
مدى وضوح املصطلحات الواردة يف االستبيان. -
شكل االستبيان.  -
مفهومـة  - االسـتبيان  مـلء  إرشـادات  وضـوح 

اتباعهـا. وسـهولة 
مدى مالءمة زمن ملء االستبيان. -
تقييـم  - معايـري  قائمـة  تقديـم  بـني  مـا  االختيـار 

منفـردًا. أو  االسـتبيان،  مـع  القضايـا 
توضيـح جمتمعـات العينة املطلـوب أن تقوم بملء  -

االسـتبيان، واقرتاح أسـامء معينة خلرباء.
عدد العينة املناسب مللء االستبيان. -

هتـدف  الكبـرية.  العينـة  وهـي  الثانيـة،  العينـة 
لتحديـد أوزان الفئـات والقضايا التي سـبق تطويرها.

تنقسم هذه العينة إيل قسمني، مها:
خرباء ذو عالقة بموضوع الدراسة.أ. 
أفراد غـري متخصصني، لكن هلـم عالقة بموضوع ب. 

الدراسة
عدد املشـاركني يف هذه العينة 90 فردًا ينقسـمون      
بالتسـاوي بـني القسـمني. العـدد تسـعون تـم اختياره                    
بنـاًء عـيل مراجعـة األبحـاث املشـاهبة، حيـث قامـت 
فيفيـان عادل يونان )Younan V.A., 2011( باسـتبيان 46 
مشـاركًا، بينـام يف   البحـث الـذي قـام بـه حكمت عىل 

 )Ali H.H. & Al Nsairat S.F., 2009( وسـبأ النصـريات
تـم اسـتبيان 90 مشـاركًا. يف أبحـاث أخـرى أجريت 
بنفـس نظريـة AHP لكنهـا بعيـدة عـن نطـاق البحـث 
وموجهـة خلـرباء يف جهات حكوميـة حمـددة، ومكونة 
مـن جـدول مصفوفـة واحـد، كانت نسـبة املسـتبينني 
أكـرب. حيث قام أمحـد عيل الراشـد )الراشـد، 2011( 
باسـتبيان 103 مسـؤولني حكوميـني، بينـام قام هاشـم 
نايف هاشـم )هاشـم، 2008( باسـتبيان 70 شخصًا.
قامـت  التـي  األويل  العينـة  تعليقـات  بنـاًء عـىل 
الدراسـات  ومراجعـة  االسـتبيان  عـىل  بالتصديـق 
املشـاهبة، تقـرر أن يكون املشـاركون يف االسـتبيان من 

التاليـة؛ القطاعـات 

والً. اخلرباء ذو العالقة بموضوع الدراسة:
 التصميم املعامري.أ. 
 ختطيط املدن.ب. 
 الدراسات البيئية.ج. 
 مطورون ومقاولون.د. 
 اهلندسـة امليكانيكيـة والكهربائيـة )ختصص كفاءة ه. 

الطاقة(.
 علوم اجتامع واقتصاد.و. 

جمتمـع العينـة هـو مجيـع املتخصصـني واخلـرباء 
املحليـني يف هـذه املجـاالت. طريقـة اختيار املسـتبينني 
هـي العينـة الرتاكمية. حيـث قام كل مـن املتخصصني 
الذيـن تم مراجعة االسـتبيان من قبلهم، برتشـيح عدد 
مـن املتخصصـني يف كل املجـاالت أعـاله. واحيانًا تم 
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الطلـب مـن املسـتبني املختار ترشـيح آخريـن يف جماله. 
بموضـوع  العالقـة  وقـوة  التنـوع  عـيل  الرتكيـز  وتـم 

البحـث عنـد أختيـار العينة.

ثانيــًا. أفــراد غــر متخصصــن، هلــم عالقــة بموضــوع 
الدراسة:

طالب ماجسـتري العلـوم البيئية بجامعـة اخلرطوم أ. 
)الذيـن أكملـوا مـادة الدراسـات احلرضيـة كامدة 

اختيارية(.
اخلرطـوم ب.  بجامعـة  التخطيـط  ماجسـتري  طـالب 

دراسـيني(. فصلـني  أكملـوا  )الذيـن 
السـودان ج.  بجامعـة  اخلدمـات  ماجسـتري  طـالب 

دراسـيني(. فصلـني  أكملـوا  )الذيـن 
طالب ماجسـتري إدارة التشـييد بجامعة السـودان د. 

)الذيـن أكملوا فصلني دراسـيني(.
املعامريـة ه.  اهلندسـة  بقسـم  التدريـس  مسـاعدو   

اإلسـالمية. درمـان  ام  بجامعـة 
مهندسـون معامريـون ومدنيون يعملـون منفردين و. 

أو ضمـن مكاتب.
كامـل  هـو  املاجسـتري  طـالب  عينـة  جمتمـع 
عـرض  طريـق  عـن  العينـة  حـددت  املعينـة،  الدفعـة 
موضـوع االسـتبيان بواسـطة أحـد زمالئهم ممن سـبق 
أن التقـي هبـم الباحـث، ومـن ثـم تـم إقامـة عـرض 
تعريفـي بواسـطة الباحث ملـن وافقوا عىل املشـاركة يف 

االسـتبيان.
كل  هـو  التدريـس  مسـاعدي  عينـة  جمتمـع 

قسـم  مـع  واملتعاونـني  املعينـني  التدريـس  مسـاعدي 
العـامرة والتخطيـط بجامعـة أم درمـان اإلسـالمية يف 

.2013  –  2012 الـدرايس  العـام 
جمتمـع عينـة املهندسـون هـو معـارف الباحـث 
مـن املهندسـني الذيـن تعرفـوا عـىل البحـث وأبـدوا 

فيـه. للمشـاركة  اسـتعدادًا 
تم عـرض االسـتبيان عـىل العينـة األوىل بغرض 
التصديـق عليـه. بنـاًء عـيل تعليقـات هـذه العينـة تـم 

التالية: القـرارات  اختـاذ 
تثبيـت صياغـة قضايـا التقييـم التـي تـم التوصل  -

معايـري  صياغـة  عـىل  تعديـالت  وإجـراء  إليهـا، 
تقييـم القضايـا بحيـث تكـون أسـهل يف الفهـم.

وتعديـل  - الـواردة،  املصطلحـات  بعـض  تغيـري 
اآلخـر. البعـض  ترمجـة 

تثبيـت شـكل االسـتبيان. رغـم وجـود اختـالف  -
بـني املصدقـني حـول كتابـة االسـم واملعلومـات 
تثبيـت  تـم  لكـن  االسـتبيان،  ملالئـي  الشـخصية 
االسـم  خانـة  مـْل  جعـل  مـع  األويل  الصفحـة 
اختياريـة. حيـث إن طبيعة االسـتبيان ال تكشـف 
عـن آراء أو معلومـات يمكن أن تعرض املسـتبني 

اإلحـراج. أو  للخطـر 
طريقـة االسـتبيان غـري مألوفة، بالتـايل جيب رشح  -

طريقـة ملء االسـتبيان لكل ُمسـتبني.
زمـن مـلء االسـتبيان طويـل، حيـث إن متوسـط  -

زمـن مـلء االسـتبيان جيـب أن يكـون يف حـدود 
العـرش دقائـق. كانت هنـاك ثالث وجهـات نظر، 
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األوىل أن يتـم تقليـص جداول املقارنـات، بحيث 
املضمنـة  والقضايـا  الفئـات  أوزان  حتديـد  يتـم 
داخـل فئتـني أو ثالثـة. الثانية هـي أن يتم تقسـيم 
االسـتبيان عيل جزءيـن بحيث يتم تقييـم كل جزء 
مـن قبـل جمموعـة خمتلفـة. الثالثـة هـي أن يبقـي 
االسـتبيان عـىل مـا هـو عليـه. تـم اعتـامد وجهـة 
بطـول زمـن  الباحـث  الثالثـة رغـم علـم  النظـر 
االسـتبيان، لكن تـم تغيري يف طريقة مـلء اجلدول 
يف النسـخة األوىل، بحيـث يقوم املسـتبني باملقارنة 
اخلانـة مـلء  ويتـم  واحـدة،  مـرة  املفردتـني  بـني 

كبسـط القيمـة  )نفـس  متثـل  والتـي  هلـا  املناظـرة 
 للمقام 1(. انظر الشكل )1(

إرفـاق مسـتند توضيحـي مـع االسـتبيان يوضـح  -
الغـرض مـن االسـتبيان وفئـات وقضايـا التقييم، 

واملعايـري املوضحـة هلـذه القضايا.
وافـق املصدقـون عـىل جمتمعـات عينـة الدراسـة،  -

كـام قامـوا باقـرتاح أسـامء معينـة ليتـم اسـتبياهنا، 
تـم ذلك. وقـد 

تثبيت عدد العينة عىل 90 ُمستبينًا. -

الرجاء اختيار رقم من األرقام املوضحة 
أدناه، وذلك ملقارنة فئة بغرها من فئات 

التقييم
1 = غر مهم

2 = أقل أمهية
3 = متساوي يف األمهية

4 = أكثر امهية
5 = ِضعف األمهية

اقة
لط

 وا
اخ

 املن
   

عية
طبي

ة ال
ظم

ألن
    ا

واد
وامل

رد 
ملوا

رة ا
إدا

    

كان
لس

ن ا
ل ب

فاع
والت

مع 
جت

  امل
  

ت
دما

اخل
     

امل
ألع

    ا
 

كر
ملبت

م ا
صمي

 الت
    

املناخ والطاقة               

األنظمة الطبيعية  

إدارة املوارد واملواد    

املجتمع  والتفاعل بني السكان                                

اخلدمات                                                    

األعامل                                                  

التصميم املبتكر                          

الشكل رقم )1(: نموذج جلدول املقارنات الزوجية بن الفئات يف النسخة الثانية من االستبيان. املصدر )عمل الباحثن(
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تطوير أداة التقييم:
فرضيات هذا البحث 

بعد دراسـة مفاهيم  االسـتدامة والتنمية املستدامة أ. 
اخلـروج  يمكـن  واملحـيل  العاملـي  وسـياقهام 
لتقييـم  أداة  صياغـة  عـىل  تسـاعد  بموجهـات 

اخلرطـوم. يف  السـكنية  املشـاريع  اسـتدامة 
دراسـة وحتليل أفضـل أنظمـة التقييم املسـتخدمة ب. 

السـياق  وحتليـل  والناميـة،  املتطـورة  الـدول  يف 
أداة  تطويـر  عـىل  ستسـاعد  فيـه،  طـورت  الـذي 
التقييـم املقرتحـة، وذلك عـن طريق حـر فئات 

وقضايـا ومعايـري التقييـم.
األخـذ يف االعتبـار السـياق املحـيل مـن ظـروف ج. 

بيئيـة و اقتصاديـة و اجتامعيـة  للخرطـوم الكربى 
سيسـاعد يف تطويـر أداة التقييـم املقرتحـة، بحيث 
تكـون وسـيلة مناسـبة لتقييم االسـتدامة يف منطقة 

الدراسة.
أداة التقييـم املقرتحـة جيـب أن يراعـي مضموهنـا د. 

األخـذ بموجهـات التنميـة املسـتدامة التي سـيتم 
تطويرهـا، وأن تتـم االسـتفادة مـن أدوات التقييم 
التـي سـيتم حتليلهـا للخـروج بقائمـة شـاملة هبـا 
جمـاالت التقييـم وبنـوده، وجيـب أن تراعـي هـذه 

األداة السـياق املحـيل للخرطـوم.
التأكيـد عىل حمليـة األداة يكـون عرب حتديـد أوزان ه. 

الفئـات والقضايـا التـي سـيتم تطويرهـا بواسـطة 
منطقـة  داخـل  املصلحـة  وأصحـاب  اخلـرباء 
الدراسـة. هـي أن معرفـة الوضع احلـايل ألداوات 

يف  تسـاهم  أن  يمكـن  اإلسـكان  اسـتدامة  تقييـم 
تطويـر مواصفـات أداة لتقييـم اسـتدامة املشـاريع 

السـكنية يف اخلرطـوم الكـربى.
تـم إثبـات هـذه الفرضيات عـرب عـدة خطوات، 
انتهـت بوضـع قائمـة بفئـات وقضايـا تقييم اسـتدامة 
اخلطـوات  الكـربى.  اخلرطـوم  يف  السـكنية  املشـاريع 

: هي
   1-  بينـت عـدد مـن الدراسـات أنـه يمكـن حـر 
19 نظامـًا للتقييـم بوصفهـا أكثر األنظمة شـموالً وأنه 
تـم إثبـات فاعليتهـا وقيـم عيل أساسـها عـدد كبري من 
املبـانـي املفـــــردة واملشــاريــع )Younan V, 2011(  و 

.)Jennings R et al, 2010( )AQS, 2009(

معرفـة  بغـرض  األنظمـة  هـذه  مراجعـة  متـت 
كيـف تعمـل هـذه األنظمـة، وأي مـن هـذه األنظمـة 
لـه أداوات تقييـم خمصصـة لتقييـم اسـتدامة املشـاريع 
السـكنية. تم حر مجيـع أداوات التقييـم ذات العالقة 
باإلسـكان. لغـرض املقارنـة والتحليـل الدقيق، حيث 

تبـني أن عددهـا أربـع أداوات تقييـم، وهـي:
 - )JAPAN( CASBEE for Urban Development

 - )U.S( LEED for Neighborhood Development

 -  )U.K( Breeam Communities

 -  U.A.E( The Pearl Community Rating System for 

Estidama(

عـن طريق مراجعـة الدليل التقني هلـذه األدوات 
 BREEAM( و   )USGBC Website( و   )IBEC, 2007(

 )COMMUNITIESTechnical Guidance Manual, 2009
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 United Arab Emirates.Abu Dhabi Urban Planning( و 

Council, 2010(. متـت مقارنـة أنظمـة وأدوات التقييـم 

األربعـة، بحيـث تم تبيـان فئـات وقضايـا التقييم لكل 
أداة تقييـم، مـع النسـب املئويـة ألوزان كل منهـا.

2- اخلطـوة التاليـة كانـت تطويـر قائمـة تـم فيهـا     
توحيـد فئـات التقييـم لـألدوات األربـع. تـم جتميـع 
القضايـا املالئمـة حتـت سـبع فئـات تقييـم. تـم حتليل 

كل فئـة 

عـىل حـده، حيـث تبـني وجـود اختـالف بـني قضايـا 
يرجـع  االختـالف  النقـاط.  منـح  ومعايـري  التقييـم 
للسـياق الـذي تـم فيـه تطويـر كل أداة تقييـم. منتـج 
عمليـة التحليل هـو قائمة شـاملة تضم فئـات وقضايا 
اجلـداول  وضـع  تعـذر  املشـاريع.  اسـتدامة  تقييـم 
بالبحـث نسـبة لطوهلا، لكـن اجلدول رقـم )1( يوضح 

جـزءًا مـن فئـة املنـاخ والطاقـة بالقائمـة املطـورة.

اجلدول رقم )1(: تفاصيل فئة املناخ والطاقة، ضمن القائمة الذي تم تطويرها يف اخلطوة الثانية 
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التوجيه 1
6اجلزر احلرارية3الشمي

إسرتاتيجيات 
املجتمع 

للتربيد السلبي

3

ختطيط مواقع 
جمموعات 

املباين 
وأشكاهلا 

لتجنب عرقلة 
الرياح

توليد الطاقة 1
2كفاءة الطاقة3يف املوقع

احلد من 
حرارة املناطق 

احلرضية



223جملة العامرة والتخطيط، م27)2(،  الرياض ) 2015م / 1436هـ (

حة
قرت

ت امل
فئا

ال

%1
00

28
5.

3

 C
A

SB
E

E
 fo

r 
U

rb
an

D
ev

el
op

m
en

t

%1
00

15
8

 L
E

E
D

 fo
r 

N
ei

gh
bo

rh
oo

d
D

ev
el

op
m

en
t

%1
00

15
5

 B
R

E
E

A
M

C
O

M
M

U
N

IT
IE

S

%1
00

16
4

 T
he

 P
ea

rl
 C

om
m

un
ity

 R
at

in
g 

Sy
st

em
 fo

r
E

st
id

am
a

التخفيف من 3
3خماطر الرياح

مصادر 
الطاقة 

املتجددة 
يف املوقع

3
الطاقات 
املتجددة 
يف املوقع

6
البنية األساسية 

الفعالة: 
اإلضاءة

3
التخفيف من 
إعاقة أشعة 

الشمس
1

الكفاءة 
طاقة 
البنية 
التحتية

3
الطاقات 
املتجددة 
املستقبلية

6
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3- تـم حتديـد عـدد مـن األهـداف التـي تناسـب     
سـياق منطقـة الدراسـة. غطت هـذه األهـداف ركائز 
االسـتدامة الثـالث. بعـد مراجعة عدد من الدراسـات 
التـي بحثـت يف موضـوع أهـداف التنميـة العمرانيـة 
املسـتدامة، واإلسـكان املسـتدام. تبـني رضورة اعتـامد 
الواضـح  الربـط  ورضورة  تقييـم  أداة  ألي  أهـداف 
تقييمهـا سـيتم  التـي  والقضايـا  األهـداف  هـذه  بـني 

.)Sebake, 2007(و )Gibberd, 2003(و )GORD, 2012( 

 تـم اعتـامد األهـداف التي أقرهـا العـامل اجلنوب 
إفريقـي جيـربت، حيـث إهنـا مصممـة لتلبيـة حاجـة 
اإلفريقيـة،  القـارة  يف  نمـوًا  واألقـل  الناميـة  الـدول 

بالتـايل هـي األقـرب لسـياق منطقـة البحـث.
فــي  مــرة  ألول  األهـــداف  هــذه  وضعــت 
 ،)Gibberd, 2005( يف  طـورت  ثـم   ،)Gibberd, 2003(

)Gibberd, 2008(و فــي   هلــــا  اإلشـــارة  ومتـــت 
.)Sebake, 2007( و  )Gibberd & Sebake, 2008(و

تـم اسـتخدام األهـداف التـي تـم التوصـل اليها 
لتطويـر قضايـا التقييم التـي تـم التوصل إليها سـابقًا، 
وذلـك عـن طريـق عـرض القضايـا عـيل األهـداف. 
نتيجـة ذلـك هو ربـط معظم القضايـا بأهـداف التنمية 
حـذف  فتـم  الدراسـة،  ملنطقـة  املسـتدامة  العمرانيـة 

وإضافـة بعـض مكونـات األداة.
4- اخلطـوة التـي تلـت مـا سـبق هـي إكـامل العنارص 
الثـالث الرئيسـة لـألداة )فئـات، وقضايـا، ومعايري(، 
القضايـا  لتقييـم  معايـري  تطويـر  طريـق  عـن  وذلـك 
املطروحـة ضمـن األداة. املعايـري هـي تفصيـل ملـدى 

القضايـا  وغايـات  مرامـي  بتحقيـق  املـرشوع  التـزام 
عمليـة  يف  املسـتخدم  املنهـج  األداة.  يف  املطروحـة 
التطويـر هـو املنهـج التحليـيل، حيث تم حتليـل املعايري 
املدجمـة يف أليـات التقييـم األربـع التـي تـم حتديدهـا 
مسـبقًا كأفضـل ممارسـة يف العـامل. الناتـج النهائـي هو 
قائمـة شـاملة حتـوي فئـات وقضايـا ومعايـري تقييـم 

الكـربى. اخلرطـوم  السـكنية يف  املشـاريع  اسـتدامة 

3-5 أوزان مفردات التقييم:
كـام ذكـر سـابقًا يف منهجيـة ، فمـن املقـرر إجراء 
حتليـل  AHP  لإلجابـات املتحصـل عليهـا عـن طريـق 
املناسـبة  األوزان  حتديـد  بغـرض  وذلـك  االسـتبيان، 
تصميـم  جيـب  لذلـك  املقرتحـة.  األداة  ملكونـات 
األسـتبيان بطريقة تسـاعد عىل االنتقال للخطوة التالية 
مبارشة، بـدون إجراء تعديـل عىل إجابات املسـتبينني؛ 
عليـه تقـرر العمـل بصيغـة جـدول مصفوفـة املقارنـة 
الزوجيـة. وهـي نفـس طريقة تصميـم االسـتبيان التي 
اتبعهـا كل مـن )Ali H.H. & Al Nsairat S.F., 2009( و 

.)Younan V.A., 2011(

يتبـع االسـتبيان نفـس هرميـة وترتيـب جـدول 
املقارنـات، بحيـث يكـون لدينـا سـبع فئـات تغطـي 
ينـدرج  السـكنية.  املشـاريع  اسـتدامة  جوانـب  مجيـع 

حتـت كل فئـة جمموعـة مـن قضايـا التقييـم. 

فئات التقييم التي تم تطويرها هي:
املناخ والطاقة.أ. 
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األنظمة الطبيعية.ب. 
إدارة املوارد واملواد.ج. 
املجتمع والتفاعل بني السكان.د. 
اخلدمات.ه. 
 األعامل.و. 
التصميم املبتكر.ز. 

يتكون االسـتبيان مـن عرش صفحـات. الصفحة 
األوىل خمصصـة لبيانـات املسـتبني الشـخصية واملهنية، 
وهبـا توضيـح أن هنـاك نموذجـًا يـرشح طريقـة مـلء 
االسـتبيان يف الصفحـة التـي تليهـا. الصفحـة الثانيـة 
مـلء  كيفيـة  يبـني  توضيحـي،  مصفوفـة  جـدول  هبـا 
االسـتبيان ودالت أرقـام التقييـم. بدايـًة مـن الصفحة 
الثالثـة توجـد مصفوفـات لـكل فئـة عىل حـدة، حتوي 
بداخلهـا قضايـا التقييـم املقرتحـة. الصفحـة األخـرية 
هبـا مصفوفـة حتتوي عـيل مقارنات زوجية بـني الفئات 
املختلفـة. هنـاك حيـز خمصـص للتعليقات أسـفل كل 
صفحـة لـكل مـن يرغـب يف إضافـة فئـات أو قضايـا 
يراهـا مناسـبة لسـياق منطقـة الدراسـة، أو أي تعليـق 

 . خر آ
:)AHP( 3-6 عملية التحليل الرتاتبي

الـرتاتبــي التحليــل  عمليـــة  نظـريــة  تعــد 
) AHP Analytic Hierarchy Process( إحـدى األسـاليب 

املعتمـدة يف اختـاذ القـرارات عىل وفـق معايـري متعددة 
التـي   )  Multi Attribute Decision Method –MADM(

اختـاذ  عمليـة  يف  الكميـة  األسـاليب  توظيـف  تعتمـد 
القـرار اخلـاص بانتقاء البديـل األمثل مـن جمموعة من 

البدائـل  وفـق معايـري متعـددة )الراشـد، 2011(.
منقبــل النظــريــة  هـــذه  طـــورت  وقـــد 
Thomas L. Saaty يف العـام 1977 )املصـدر السـابق(. 

عـرف Saaty هـذه النظرية  بأهنـا ‘‘إطار عمـل متكامل 
جيمـع بـني املعايـري املوضوعية وغـري املوضوعيـة وبني 
مقيـاس  أسـاس  عـىل  القائمـة  الزوجيـة  املقارنـات 
بأهنـا  ووصفهـا  وعـاد   )Satty T. L., 2008( نسـبي’’ 
‘‘نظرية بنـاء املؤرشات باسـتخدام املقارنـات الزوجية 
التـي تعتمـد رأي اخلـرباء ومتخـذي القـرار يف حـدود 

.)Satty T. L., 2012( مقيـاس حمـدد’’ 
لدعـم  طريقـة   ‘‘ بأهنـا  أيضـًا  تعريفهـا  تـم  كـام 
عمليـة اختـاذ القـرار مـن خـالل انتقـاء البديـل األمثل 
مـن بـني البدائـل املتاحـة وفـق جمموعـة متعـددة مـن 
بأهنـا  أيضـًا  وتعـرف   .)2008 )هاشـم،  املعايـري’’ 
البدائـل  مـن  جمموعـة  تقييـم  ل  ريـايض  ‘‘أسـلوب 
باالعتـامد عـىل جمموعـة متداخلـة مـن املعايـري’’ وأهنا 
‘‘أسـلوب لقيـاس التفاعـل والتداخـل بـني جمموعـة 
املعقـدة’’  القـرارات  هليكلـة  واملعايـري  العوامـل  مـن 

)الراشد، 2011(.
تـم تصميـم برنامـج حاسـويب لتحليـل البيانات 
الـواردة يف االسـتبيان، وذلـك مـن خـالل اسـتخدام 
التاليـة  Microsoft Office Excel(.الفقـرات   ( الربنامـج 
تبـني مراحـل عمليـة التحليـل باسـتخدام الربنامـج، 
وسـيتم اسـتخدام فئة املنـاخ والطاقة للـرشح، علاًم بأن 
نفـس اخلطـوات اسـتخدمت مـع بقيـة الفئـات وعنـد 

املقارنـة مـا بـني الفئات. 
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الشكل رقم )2(: اخلطوة األوىل لعملية التحليل الرتاتبي- نقل اجلدول الوارد يف االستبيان جلدول يف Excel. املصدر )عمل الباحثن(

الشكل رقم )3(: اخلطوة الثانية لعملية التحليل الرتاتبي- ملء اجلدول بالبيانات املعطاة من قبل أحد املستبينن. املصدر )عمل 
الباحثن(
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الشكل رقم )4( :  اخلطوة الثالثة لعملية التحليل الرتاتبي- حتويل البيانات لصيغة التحليل الزوجي الرتاتبي .املصدر )عمل الباحثن(

الشكل رقم )5( : اخلطوة الرابعة لعملية التحليل الرتاتبي- عمل معادلة جلمع البيانات الواردة بكل عمود. املصدر )الباحثن(
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الشكل رقم )6( : اخلطوة اخلامسة لعملية التحليل الرتاتبي-اشتقاق مصفوفة املعايرة. املصدر )عمل الباحثن(

الشكل رقم )7( : اخلطوة السادسة لعملية التحليل الرتاتبي- حساب متوسط ألوزان النسبية لكل صف يف املصفوفة. املصدر )عمل 
الباحثن(
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الشكل رقم )8( : اخلطوة السابعة لعملية التحليل الرتاتبي- حساب مقياس الثبات. املصدر )عمل الباحثن(

شكل )9( : اخلطوة الثامنة لعملية التحليل الرتاتبي- حساب )max(. املصدر )عمل الباحثن(
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الثبـات مـؤرش  حسـاب  هـي  التاليـة  اخلطـوة 
 ) CONSISTENCY INDEX ( وذلك عرب املعادلة : 

حيـث ƛ max : هي متوسـط مقاييـس الثبات التي 
سـبق اسـتخراجها يف اخلطـوة السـابقة، و n  هـي عدد 

العنـارص التي جيـري مقارنتها.

هـي املعادلـــة  التوضيحــي  اجلـــدول  فــي 
.))K17-7(/6(= 

الثبـات  مـؤرش  حسـاب  هـي  التاليـة  اخلطـوة 
العشــوائي Random Consistency Index، والــذي تـم 
حسـابه مـن اجلـدول املوضـوع مـن قبـل Satty. حيث 
يقابـل كل عدد مـن أعداد العنـارص التي تتـم مقارنتها 

رقـاًم يمثـل مـؤرش الثبـات العشـوائي

1  2  3  4  5  6  7  8  9N

0                      0                 .58                   .9                 1.12               1.24               1.32               1.41               1.45    RCI

.)Satty T. L., 2008( حساب مؤرش الثبات العشوائي. املصدر : )الشكل رقم )10

بـام أن عـدد العنـارص يف اجلـدول التوضيحي هو 
7 إذن مـؤرش الثبـات العشـوائي هو 1.32.

اخلطـوة االخـرية هي حسـاب قيمـة نسـبة ثبات 
مصفوفـة املقارنـات وفـق املعادلـة التالية :

حيث جيـب أن تقل قيمة نسـبة الثبـات عن 0.1 
وإال تعتـرب البيانات املدخلـة مفتقرة للثبات.

قيمـة نسـبة الثبات يف املثـال هـي 0.34 ، بالتايل 
تسـتبعد هـذه البيانـات. يف صفحـة منفصلـة. تـم مجع 
جـداول املقارنـات التي سـجلت قيمة نسـبة ثبات أقل

الشكل رقم )11( : حساب قيمة نسبة ثبات مصفوفة املقارنات. املصدر )عمل الباحثن(

𝐶𝐶𝐶𝐶 =  ƛ 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑛𝑛 − 1  

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 ( 𝐶𝐶𝑅𝑅 ) =  𝐶𝐶𝐶𝐶
𝑅𝑅𝐶𝐶𝐶𝐶 ˂ 0.1 
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من 0.1. ثم حسـاب متوسـط قيـم اجلداول من 
كل فئـة وترتيبهـا يف جـدول واحد يمثل هـذه الفئة. تم 
حسـاب األوزان النسـبية لفئـات التقييـم، ثـم للقضايا 

الواردة ضمـن كل فئة.

تـم طـرح اإلسـتبيان عـىل 90 مشـاركًا. ينقسـم 
تـم  حيـث  واختصاصـات،  فئـات  لعـدة  املشـاركون 
اسـتبيان خرباء حيملـون درجة الدكتـوراه يف املجاالت 
التاليـة؛ التصميـم املعـامري والتخطيط وإدارة التشـييد 
واالقتصـاد واالجتـامع والدراسـات البيئيـة واهلندسـة 
الكهربائيـة والبيئيـة. كام تم اسـتبيان معامريون يعملون 
التخطيـط  بـوزارة  ومهندسـون  استشـارية  بمكاتـب 
اسـتبيان  تـم  كـام  واملحليـات،  العمرانيـة  والتنميـة 
مهندسـون يعملـون مـع مطوريـن. تـم أيضًا اسـتبيان 
طـالب الدراسـات العليـا يف املجـاالت ذات العالقـة 
)12( رقـم  للشـكل  انظـر  االسـتدامة.  بموضـوع 

الشــكل رقــم )12( : ختصصــات املشــاركني يف االســتبيان. املصــدر 

الباحثــني( )عمــل 

روعـي عنـد اختيـار العينـة أن تغطي عـددًا كبريًا 
مـن التخصصـات ذات العالقـة بموضـوع البحـث، 
كـام غطـت العينـة أفـراد متخصصـني وأخريـن ذوي 
عالقـة لكنهـم ليسـوا بنفـس الدرجـة يف التخصـص. 

كل املشـاركني هلـم عالقـة قويـة بمنطقـة الدراسـة.
بقيـة  االسـتبيان.  بإرجـاع  مشـاركًا   56 قـام 
املشـاركني إمـا أهنم اعتذروا عن املشـاركة بعـد املوافقة 
املبدئيـة، أو قامـوا بإرجـاع االسـتبيان مملـوء بصـورة 
يرجعـوا  مل  أو  يتعـذر حتليلـه،  بحيـث  غـري صحيحـة 
الشـكل رقـم  يظهـر يف  يعتـذروا. كـام  االسـتبيان ومل 
)13(، فـإن نسـبة املشـاركني األكاديميـني تفوقت عيل 

نسـبة غـري األكاديميـني.

وغـر  االكاديميـن  املشـاركن  نسـبة   :  )13( رقـم  الشـكل 

الباحثـن( )عمـل  املصـدر  االكاديميـن. 

تـم إدخال مجيـع البيانات الـواردة باالسـتبيانات 
املسـتلمة يف الربنامـج احلاسـويب السـابق ذكـره. وتـم 
حسـاب نسـبة الثبات لكل ورقة إجابة يف كل اسـتبيان. 
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الرسـومات البيانيـة التاليـة تبني نسـبة اإلجابـات التي 
اجتـازت اختبار نسـبة الثبات املطلوبـة، وبالتايل يمكن 
االعتـامد عليها يف حتديـد األوزان، وذلك لكل موضوع 
نسـبة  اختبـار  اجتـازت  التـي  اجلـداول  حـده.  عـىل 
الثبـات هـي 196 جدوالً، وهذا يمثـل 40% من جممل 
اجلـداول التـي تـم اختبارها. مـع العلـم أن االختبار مل 
يتـم اجراؤه  عـىل فئة اخلدمـات وذلك بسـبب أن عدد 
وبالتـايل  التسـع قضايـا،  بـه جتـاوز  الـواردة  القضايـا 

يتعـذر الوصـول ملـؤرش الثبات العشـوائي.

الشــكل رقــم )14( : نســبة جممــل بيانــات االســتبيان. املصــدر 
)عمــل الباحثــن(

تباينـت نسـب اإلجابـات التـي ختطـت اختبـار 
الثبـات حيـث كان أقلهـا يف فئـة املجتمـع والتفاعـل 
بـني السـكان بنسـبة 30% وأعالهـا يف فئـة التصميـم 
املبتكـر بنسـبة 73%. متـت مالحظـة أنـه كلـام زاد عدد 
مكونـات ورقـة االسـتبيان كلام قلـت نسـبة اإلجابات 
التـي تتخطـي اختبـار الثبات. السـبب يف ارتفاع نسـبة 
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اإلجابـات الصحيحـة يف فئـة التصميم املبتكـر، هو أن 
عـددًا كبريًا مـن املشـاركني أعطوا القضايا نسـب أمهية 
متسـاوية ممـا يزيـد مـن احتاملية جتـاوز اختبـار الثبات.

4- النتائج والتحليل:

4-1 فئـات وقضايـا ومعايري تقييم املشـاريع السـكنية 
الكربى: باخلرطـوم 

املوضـح  احلاسـويب  الربنامـج  اسـتخدام  بعـد 
سـابقًا وبعـد حتليـل بيانـات االسـتبيان، تـم التوصـل 
لألوزان النسـبية لفئـات وقضايـا أداة التقييم املقرتحة. 

وهـي كالتـايل:

فئات التقييم:
كـام يظهـر يف الرسـم البيـاين )شـكل15(، فـإن 
أعىل نسـبة أمهية حسـب رأي املشـاركني يف االسـتبيان 
تعـود لفئـة املنـاخ والطاقـة، وذلـك بنسـبة 23%. يـيل 
هـذه الفئة فئـة األنظمـة الطبيعية بنسـبة 22%. تقاربت 
النسـب املعطـاة مـن قبـل املشـاركني  لفئـات املجتمـع 
املـواد  وإدارة  واخلدمـات،  السـكان،  بـني  والتفاعـل 
عـىل   %12 و   %13 و   %14 بنسـب  وذلـك  واملـواد، 
التـوايل. حصلت فئـة التصميـم املبتكر عىل نسـبة %9، 
بينـام كانـت أقل الفئـات أمهية حسـب رأي املشـاركني 

هي فئـة األعـامل بنسـبة %7
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فئات التقييم

ــبية  ــة النس ــح األمهي ــاين يوض ــم بي ــم )15(: رس ــكل رق الش

ــن( ــل الباحث ــدر )عم ــم. املص ــات التقيي لفئ

املناخ والطاقة:
يوضـح الرسـم البياين يف الشـكل رقـم )16( أن 
أهـم قضيـة حسـب رأي املشـاركني يف هـذه الفئـة هي 
قضيـة التربيد السـلبي بنسـبة 31%، تليهـا قضية كفاءة 
حصلـت    ،%23 بنسـبة  املبـاين  يف  الطاقـة  اسـتخدام 
احلراريـة  اجلزيـرة  وتأثـري  املتجـددة  الطاقـات  قضيتـا 
عـىل ترتيـب أمهيـة متوسـط بنسـب 19% و 14% عـىل 
التـوايل. بينام تذيلـت قضية كفـاءة اسـتخدام الطاقة يف 

البنيـة التحتيـة ترتيـب األمهيـة بنسـبة %13.
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قضايا فئة املناخ والطاقة

الشـكل رقـم )16(: رسـم بياين يوضـح األمهية النسـبية لقضايا 

فئة املنـاخ والطاقـة. املصدر )عمـل الباحثن(

األنظمة الطبيعية:
كـام يظهر يف الرسـم البياين بالشـكل رقـم )17(، 
تصـدرت قضية التنـوع احليوي ترتيب األمهية حسـب 
رأي املشـاركني، وذلـك بنسـبة 49%. تليهـا يف األمهية 
قضيـة الغالف اجلوي بنسـبة 32%. أقـل القضايا أمهية 
يف هـذه الفئة حسـب البيانـات التي جـري حتليلها هي 

قضيـة صيانة وإعادة اسـتعامل األرايض بنسـبة %19.
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ــبية  ــة النس ــح األمهي ــاين يوض ــم بي ــم )17( : رس ــكل رق الش

ــث( ــدر )عماللباح ــة. املص ــة الطبيعي ــة األنظم ــا فئ لقضاي

إدارة املوارد واملواد:
كـام يظهـر يف الرسـم البياين بالشـكل رقـم )18( 
فـإن أهـم قضيـة يف هـذه الفئة هـي التصميم مـن أجل 
والتفكيـك،  التكيـف  عـيل  والقـدرة  واملرونـة  املتانـة 
وذلـك بنسـبة 17%. تسـاوت قضيتـا إدارة النفايـات 
وكفـاءة ادارة واسـتهالك املياه يف األمهية بنسـبة %14. 
القضايـا صنفـت عـىل أهنـا أقـل أمهيـة. حيـث  بقيـة 
حصلـت قضايـا مـواد التشـييد املحليـة و كفـاءة ادارة 
التـوايل.  عـىل   %11 و   %12 نسـبة  عـىل  البيئـة  محايـة 
بينـام تسـاوت قضيتـا املـواد رسيعـة التجـدد و اعـادة 
اسـتخدام املبـاين القائمـة وخملفـات التشـييد ي درجة 
األمهيـة بنسـبة 8%. وأخـريًا تـأيت قضيـة املـواد املعـادة 

التدويـر بنسـبة %8.

الشـكل رقم  )18( : رسـم بيـاين يوضح األمهية النسـبية لقضايا 

فئة األنظمـة الطبيعية. املصدر )عمـل الباحثن(

املجتمع والتفاعل بن السكان:
يتضـح مـن الرسـم البيـاين بالشـكل رقـم )19( 
تصـدر قضيـة املرافـق املجتمعيـة لرتتيـب القضايـا من 
حيـث األمهيـة حسـب رأي املشـاركني يف االسـتبيان، 
وذلـك بنسـبة 21%. يليهـا مبـارشة يف الرتتيـب قضيـة 

السـكن امليـرس بنسـبة 19%. تـم تصنـي قضية 
والتسـهيالت  واملنشـآت  اخلـرضاء  املسـاحات 
الرياضيـة والرتفيهيـة وقضيـة تنوع املسـاكن والدخول 
ضمـن املـرشوع كقضايـا ذات أمهيـة متوسـطة بنسـبة 
15% و 14% عـىل التـوايل. صنفـت ثـالث قضايـا عيل 
أهنـا ذات أمهيـة منخفضة، وهي املشـاركة املجتمعية يف 
اختـاذ القـرار و العاملـة والصناعات واملهـارات املحلية 
و اإلنتـاج الغذائـي املحيل، وذلك بنسـب 11% و%10 

التوايل. و9% عـىل 
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الشـكل رقم )19( : رسـم بياين يوضـح األمهية النسـبية لقضايا 

فئـة املجتمـع والتفاعل بن السـكان. املصدر )عمـل الباحثن(

اخلدمات:
كـام يتضـح مـن النظـر للرسـم البياين يف الشـكل 
يف  الـواردة  القضايـا  كثـرة  بسـبب  أنـه   ،)20( رقـم 
قضاياهـا.  بـني  األمهيـة  نسـب  تتقـارب  الفئـة،  هـذه 
تتصـدر قضايـا شـبكة  الطـرق  ذات  الكفـاءة  عاليـة  
يقلـل  مـن  احلـوادث، واملسـافة   الـذي  والتخطيـط  
 %12 بنسـب  األمهيـة  ترتيـب  الصحيـة،  للمرافـق  
و11% عـىل التـوايل. بينـام تتذيـل قضية موثوقيـة  نظم  
املعلومـات ترتيـب القضايـا مـن حيث األمهية حسـب 
رأي املشـاركني، وذلـك بنسـبة 4%. بقيـة القضايـا تقع 

بـني نسـبتي 6% و%10.

الشـكل رقم )20( : رسـم بياين يوضـح األمهية النسـبية لقضايا 

فئة اخلدمـات. املصدر )عمـل الباحثن(

األعامل:
مـن الشـكل رقـم )21( يتضـح أن أهـم القضايا 
االسـتبيان  يف  املشـاركني  رأي  حسـب  الفئـة  هـذه  يف 
هـي قضية التوظيـف بنسـبة 27%، تليها قضيـة العاملة 
واملهـارات بنسـبة 25%، ثم قضية االسـتثامرات بنسـبة 
املشـاركني قضيتـا قطاعـات  نظـر  23%. مـن وجهـة 
األعـامل ذات األولويـة واألعـامل اجلديـدة أقـل أمهية 
مـن القضايـا السـابق ذكرها، حيـث حصلتا عىل نسـبة 

13% و12% عـىل التـوايل.
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األمهيـة  يوضـح  بيـاين  رسـم   :  )21( رقـم  الشـكل 
النسـبية لقضايـا فئـة اخلدمـات. املصـدر )عمـل الباحثن(

التصميم املبتكر:
يتضـح من الرسـم البياين يف الشـكل رقـم )22( 
والرائحـة   الضوضـاء   مـن  احلـد  تدابـري   قضيـة  أن 
والتلـوث  الضوئـي هي أهـم قضايا هذه الفئة حسـب 
رأي املشـاركني يف االسـتبيان، وذلك بنسبة 26%. بقية 
القضايـا متقاربـة من حيـث ترتيب األمهية، وتتسـاوى 
املبتكـرة  واإلقليميـة  الثقافيـة  املامرسـات  قضيتـا 
واالبتـكار واألداء املثـايل مـن حيـث تصنيفهـام كأقـل 

القضايـا أمهيـة يف هـذه الفئـة بنسـبة %12

الشـكل رقـم )22( : رسـم بيـاين يوضـح األمهيـة النسـبية لقضـااي فئـة 

الباحثـني( املبتكـر. املصـدر )عمـل  التصميـم 

هبـدف تيسـري اسـتعامل أدوات تقييم االسـتدامة 
الفئـات  أمهيـة  لدرجـة  املئويـة  النسـب  حتويـل  تـم 
يتـم حسـاب جممـوع  والقضايـا إيل درجـات بحيـث 
الدرجـات التـي اسـتطاع املـرشوع أو املبنـي احلصول 
ملتطلبـات  حتقيقـه  درجـة  معرفـة  وبالتـايل  عليهـا، 
االسـتدامة. تـم حتويـل النسـب املئوية لدرجـة االمهية 
التـي تـم التوصـل اليهـا سـابقًا إىل درجـات بمجموع 
كيل يبلـغ 598 درجة. اجلـدول التايل يوضـح تفاصيل 

هـذه الدرجـات.
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 اجلــدول رقــم )2( : أوزان فئــات وقضايا ومعاير أداة تقييم اســتدامة املشــاريع الســكنية باخلرطــوم الكربى. املصدر )عمــل الباحثن(

معيار تقييم القضيةالفئة
درجة الفئةدرجة القضيةدرجة املعيارالقضية

%2
ة 3

طاق
وال

خ 
ملنا

ا

التربيد السلبي
14.5احلد األدين

43

138

14.5جيد
14األفضل

الطاقات املتجددة
9احلد األدين

26 8.5جيد
8.5األفضل

تأثري اجلزيرة احلرارية
6.5احلد األدين

19 6.5جيد
6األفضل

كفاءة استخدام الطاقة يف املباين
11احلد األدين

32 10.5جيد
10.5األفضل

كفاءة استخدام الطاقة يف البنية التحتية
6احلد األدين

18 6جيد
6األفضل

%2
ة 2

يعي
طب

ة ال
ظم

ألن
ا

التنوع احليوي
22احلد األدين

65

132

21.5جيد
21.5األفضل

الغالف اجلوي
14احلد األدين

42 14جيد
14األفضل

صيانة وإعادة استخدام األرايض
8.5احلد األدين

25 8.5جيد
8األفضل

%1
د 2

ملوا
 وا

رد
ملوا

رة ا
إدا

كفاءة إدارة واستهالك املياه
3.5احلد األدين

10 3.5جيد
3األفضل

مواد التشييد املحلية
3احلد األدين

8 2.5جيد
2.5األفضل

إعادة استخدام املباين القائمة وخملفات التشييد
2احلد األدين

6 2جيد
2األفضل

إدارة النفايات
3.5احلد األدين

10 3.5جيد
3األفضل
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معيار تقييم القضيةالفئة
درجة الفئةدرجة القضيةدرجة املعيارالقضية

%1
د 2

ملوا
 وا

رد
ملوا

رة ا
ادا

املواد ذات التأثري السلبي املنخفض
3احلد األدين

9

83

3جيد
3األفضل

املواد رسيعة التجدد
2احلد األدين

6 2جيد
2األفضل

املواد املعادة التدوير
1.5احلد األدين

4 1.5جيد
1األفضل

التصميم من أجل املتانة واملرونة والقدرة عىل التكيف 
والتفكيك

4احلد األدين
12 4جيد

4األفضل

كفاءة إدارة محاية البيئة
2.5احلد األدين

7 2.5جيد
2األفضل

%1
ن 4

كا
لس

ن ا
ل ب

فاع
والت

مع 
جت

امل

العاملة والصناعات واملهارات املحلية
3احلد األدين

8

83

2.5جيد
2.5األفضل

املشاركة املجتمعية يف اختاذ القرار
3احلد األدين

9 3جيد
3األفضل

املساحات اخلرضاء واملنشآت والتسهيالت الرياضية 
والرتفيهية

4.5احلد األدين
13 4.5جيد

4األفضل

اإلنتاج الغذائي املحيل
3احلد األدين

8 2.5جيد
2.5األفضل

املرافق املجتمعية
6احلد األدين

18 6جيد
6األفضل

تنوع املساكن والدخول ضمن املرشوع
4احلد األدين

12 4جيد
4األفضل

السكن امليرس
5.5احلد األدين

16 5.5جيد
5األفضل

تابــع  اجلــدول رقــم )2( : أوزان فئــات وقضايــا ومعايــر أداة تقييــم اســتدامة املشــاريع الســكنية باخلرطــوم الكــربى. املصــدر )عمــل 

لباحثن( ا
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معيار تقييم القضيةالفئة
درجة الفئةدرجة القضيةدرجة املعيارالقضية

%1
ت 3

دما
اخل

شبكة طرق ذات كفاءة عالية وختطيط يقلل من 
احلوادث

3احلد األدين
9

77

3جيد
3األفضل

كفاءة وتنوع نظام النقل
3احلد األدين

8 2.5جيد
2.5األفضل

ممرات املشاة والدراجات
2احلد األدين

6 2جيد
2األفضل

مواقف السيارات
2احلد األدين

5 1.5جيد
1.5األفضل

موثوقية نظم اإلمداد واملعاجلة
2احلد األدين

6 2جيد
2األفضل

موثوقية نظم املعلومات
1احلد األدين

3 1جيد
1األفضل

املرونة لتلبية الطلب املتغري واالبتكار التقني يف نظم 
املعلومات

2احلد األدين
5 1.5جيد

1.5األفضل

املسافة ملنشآت التعليم االسايس
3احلد األدين

8 2.5جيد
2.5األفضل

تدابري لرفع مستويات الوعي بام يف ذلك الوعي 
باالستدامة.

2احلد األدين
5 1.5جيد

1.5األفضل

املسافة للمتاجر واملرافق ذات االستعامل اليومي
2.5احلد األدين

7 2.5جيد
2األفضل

املسافة للمرافق الصحية
3احلد األدين

9 3جيد
3األفضل

تدابري األمن والسالمة
2احلد األدين

6 2جيد
2األفضل

تابــع  اجلــدول رقــم )2( : أوزان فئــات وقضايــا ومعايــر أداة تقييــم اســتدامة املشــاريع الســكنية باخلرطــوم الكــربى. املصــدر )عمــل 

لباحثن( ا
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معيار تقييم القضيةالفئة
درجة الفئةدرجة القضيةدرجة املعيارالقضية

%7
امل 

الع
ا

قطاعات األعامل ذات األولوية.
احلد األدين

5

42

جيد
األفضل

العاملة واملهارات.
4احلد األدين

11 3.5جيد
3.5األفضل

األعامل اجلديدة.
2احلد األدين

5 1.5جيد
1.5األفضل

االستثامرات.
3.5احلد األدين

10 3.5جيد
3األفضل

التوظيف.
4احلد األدين

11 3.5جيد
3.5األفضل

%7
امل 

الع
ا

تدابري للحد من الضوضاء والرائحة والتلوث 
1414الضوئي.

53

99املباين اخلرضاء املعتمدة يف املرشوع.
66ممارسات ثقافية وإقليمية مبتكرة.

99تنسيق املناظر الطبيعية.

66االبتكار واألداء املثايل.
88هتيئة البيئة املواتية

598جمموع الدرجات

املقـرتحـــة األداة  مكـونـــات  مقـارنـــة   2-4

 Khartoum sustainable housing assessment tool - KSHAT 
ــاهبة: بأهم األدوات املش

تم إجـراء مقارنـة بني النسـب التي توصـل اليها 
الباحثـني ألداة التقييـم املقرتحـة وبني النسـب التي تم 
التوصـل إليهـا عرب حتليـل أربعة من االنظمة املشـاهبة.
األنظمـة التـي متـت املقارنـة معهـا هـي: Estidama و 

BREEAM  و LEED و CASBEE. يظهـر الرسـم البياين 

يف الشـكل رقم )8-35(، أن أعىل نسـبة أمهية يف األداة 
املقرتحـة هـي لفئـة املنـاخ والطاقـة بنسـبة 23%، وهي 
تقـل بقليل عن النسـبة يف Estidama وتزيد عن النسـب 
الثانيـة  الفئـة  األدوات.  بقيـة  يف  الفئـة  هلـذه  املعطـاة 
مـن حيـث األمهيـة يف األداة املقرتحـة هـي فئـة املوارد 
الطبيعيـة بنسـبة 22% وهـي تقـارب النسـبة املمنوحـة 
لبقيـة  املمنوحـة  النسـب  وتزيـد عـن   ،CASBEE ألداة 

تابــع  اجلــدول رقــم )2( : أوزان فئــات وقضايــا ومعايــر أداة تقييــم اســتدامة املشــاريع الســكنية باخلرطــوم الكــربى. املصــدر )عمــل 

لباحثن( ا
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األدوات املقارنـة. نسـبة فئـة إدارة املـوارد واملـواد يف 
األداة املقرتحـة هـي األقـل بـني النسـب املمنوحة هلذه 
الفئـة يف األدوات املقارنـة، وذلـك بنسـبة 12%. نسـبة 
فئـة املجتمـع والتفاعل بـني السـكان يف األداة املقرتحة 
تـأيت يف مرتبـة وسـط بـني األدوات التي متـت مقارنتها 
بنسـبة 14%، ونفـس الـيء بالنسـبة لفئـة اخلدمـات

األداة  يف  األعـامل  فئـة   .%13 بنسـبة  جـاءت  والتـي 
يمكـن مالحظـة أن نسـبتها أعـىل من معظـم األدوات 
التـي متـت مقارنتهـا، حيث مل تتفـوق عليها إال النسـبة 
املمنوحـة ألداة BREEAM. كذلـك فئـة التصميم املبتكر 
أتـت النسـبة املمنوحـة هلـذه الفئـة يف املرتبـة الثانية بني 

األدوات املقارنـة، وذلـك بنسـبة %9. 
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المناخ والطاقة يةاألنظمة الطبيع إدارة الموارد 
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المشاركة 
المجتمعية 
والتفاعل بين

السكان

الخدمات األعمال كرالتصميم المبت

CASBEE LEED BREEAM Estidama KSHAT

 CASBEE و LEED و  BREEAM و Estidama الشكل رقم )23( : رسم بياين ألوزان فئات التقييم يف أدوا ت تقييم املجتمعات السكنية
مقارنة باألداة املقرتحة) kshat( املصدر )عمل الباحثن( 
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 اخلالصة والتوصيات:
اخلالصة:

أهم اإلضافات العلمية التي قدمتها الدراسة هي:
 تطوير منهجية جديدة للبحث جتمع بني أكثر من أ. 

للوصول  سابقة  دراسات  يف  استعملت  منهجية 
هلدف تطوير أداة لتقييم االستدامة.

يف ب.  املستدامة  التنمية  لقضايا  شاملة  دراسة   
اخلرطوم الكربى.

املتعلقة ج.  املستدامة  التنمية  موجهات  تطوير   
باملشاريع السكنية يف الدول النامية. تم ذلك بعد 
دراسة شاملة للتقارير الصادرة من األمم املتحدة 
احلرضية  التنمية  وموجهات  الدول  بعض  ومن 

اخلاصة ببعض املدن واملناطق احلرضية.

 دراسة شاملة ألدوات تقييم االستدامة، ثم دراسة د. 
كأفضل  املصنفة  األدوات  بني  ومقارنة  تفصيلية 
باملشاريع  واملتعلقة  العامل  مستوى  عىل  ممارسة 
حيث  من  األدوات  ومقارنة  حتليل  تم  السكنية. 

الفئات والقضايا واملعايري وسياق التطوير.
املشاريع ه.  استدامة  تقييم  أداة  مكونات  حتديد   

الفئات  وهي  الكربى.  باخلرطوم  السكنية 
استند  القضايا.  تطبيق  قياس  ومعايري  والقضايا 
األدوات  أفضل  حتليل  عىل  القضايا  حتديد 
قضية.  أي  إغفال  يتم  مل  بحيث  املشاهبة  العاملية 
واقع  حتليل  عىل  املكونات  حتديد  استند  كذلك 
التنمية املستدامة يف منطقة الدراسة، وعىل  قضايا 
موجهات التنمية املستدامة للمشاريع السكنية يف 

الدول النامية التي تم تطويرها من قبل الباحث.
ذلك و.  تم  التقييم.  وقضايا  لفئات  األوزان  حتديد   

عرب طريقة التحليل الرتاتبي، والتي تعد من أكثر 
الطرق مصداقية ودقة يف النتائج.

التوصيات:
بتوسيع  - يوىص  املناسبة.  املوارد  توفر  حالة  يف   

عالية  لنتائج  الوصول  أجل  من  االستبيان  عينة 
أصحاب  آراء  عن  أكرب  بدقة  ،والتعبري  املصداقية 

املصلحة.
األداة  - ملكونات  املعطاة  األوزان  مراجعة  جيب   

كل فرتة زمنية قصرية نسبيًا، حيث أن األولويات 
كمثال؛  واملستجدات.  الظروف  باختالف  تتغري 
الفيضانات،  اعتبارات  مراعاة  قضية  استبعاد  تم 
من قبل املختصني عند عرض األداة عليهم، بمربر 
قبل  ذلك  كان  األمطار.  هطول  معدل  انخفاض 
معدل  بارتفاع  متيز  والذي  العام 2013،  خريف 
فيضانات  عنه  نتج  مما  الدراسة،  بمنطقة  األمطار 
واملمتلكات  األنفس  يف  كبرية  ألرضار  أدت 

واملساكن.
القضايا  - أن  بدايته  يف  البحث  افرتاضات  أحد   

االجتامعية واالقتصادية سيكون هلا الوزن األكرب 
البحث،  يف  املشاركة  العينة  آراء  استقصاء  عند 
لكن  البيئية.  للقضايا  أقل  وزنًا  سيعطون  وأهنم 
ذلك مل حيدث. يقتيض هذا النظر يف إمكانية تغيري 
بني  واملقارنة  املوضوع  لنفس  البحث  منهجية 
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النتيجتني.
فئات وقضايا  - تطوير  تقييم  الدراسة عىل   ركزت 

تقييم املشاريع بمنطقة الدراسة. وتم وضع معايري 
عامة لقياس مدى االلتزام بتحقيق االستدامة لكل 
مستقبلية  كبحوث  يمكن  باألداة.  وردت  قضية 
التوسع يف البحث حول معايري حتقيق االستدامة 
حتقيق  معايري  كمثال؛  باألداة.  الواردة  للقضايا 
معايري  أو  الدراسة،  منطقة  يف  احلرارية  الراحة 
حتقيق االستدامة يف قضية حتقيق األمن والسالمة 
يمكن  الدراسة.  بمنطقة  السكنية  املشاريع  يف 
السياق  تناسب  قياس  معايري  تصميم  يف  البحث 

املحيل لكل القضايا املُضمنة يف األداة.
التكلفة  - قياس  يتم  أن  مستقبيل  كبحث  يوىص   

من  خمتلفة  مستويات  حتقيق  عيل  املرتتبة  املالية 
االستدامة، عرب استخدام أداة التقييم.

كبحث مستقبيل يمكن قياس مدى التقبل والرضا  -
عن التعامل بأداة التقييم، وذلك لقطاعات معينة 
واملقاولني  املطورين  مثل  املصلحة،  من أصحاب 
واملصممني. وحتديد أفضلية أن تكون اختيارية أم 

إلزامية. 
يوىص  - املقرتحة،  األداة  مع  التعامل  لتسهيل   

بتحويلها لربنامج حاسويب بسيط، حيث يصعب 
عىل غري املختصني التعامل هبا بصيغتها احلالية.

ندوات  - عمل  طريق  عن  باألداة  التعريف  جيب   
وتوصيلها  تلفزيونية،  وبرامج  سمنارات  أو 

ألصحاب املصلحة.

أن  - يمكن  التقييم،  ألداة  إلكرتوين  موقع  عمل   
يشجع أصحاب املصلحة عىل استخدامها.

ممارسات  - تدعم  أن  يمكن  احلكومية  اجلهات   
االستدامة يف قطاع املشاريع السكنية، وذلك عرب 
ربط حتقيق مستوى معني من ممارسات االستدامة 
من  بحزمة  األداة(،  عرب  قياسه  يمكن  )والذي 
أو  الرضائب  ختفيض  لذلك؛  كمثال  املحفزات. 
التقدم  عند  أفضلية  حتقيق  أو  األرايض،  أسعار 

لنيل العطاءات احلكومية.
واقتصادية  - بيئية  قضايا  تشمل  األداة  أن  بام   

معينة  أجزاء  استخدام  يمكن  فإنه  واجتامعية. 
منها لرصد التقدم يف جمال معني. كمثال؛ التعليم، 
الرعاية  ومستوى  املتجددة،  الطاقات  واستخدام 

الصحية عىل مستوي التجمع السكني...إلخ.
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Abstract: The research aims at formulating an effective tool  to assess the sustainability of residential projects in 
Greater Khartoum; which should be in harmony with the goals and principles of sustainable development, and takes 
into account the local context. This tool will  help in raising awareness of the concept of sustainability within all 
who are involved in urban development. It can also help in involving stakeholders in the discussion and adoption of 
methods and goals in order to support sustainable residential projects, in order to assess the various design options. 
It also helps in monitoring and reporting progress towards achieving the set goals.
 After reviewing literature that address some of the of the relevant research problem details, a new methodology 
that combines more than one methodology in previous studies was developed.  An analytical method was primarily 
used to find housing sustainable development indicators in the developing and the least-developed countries making 
use of the reports and research  published in this area. This is followed by in-depth study of the sustainability 
assessment in general and of residential projects in particular. The output of these steps, in addition to the analysis 
of the current status of the study area, is the formulation of a list of goals, categories and issues that are suitable for 
assessing the sustainability of residential projects, within the context of the cities in the least developed countries, 
and also to have the  standards that verify the application of these issues. This is followed by adjusting of the fore-
mentioned components for compatibility.  The way to achieve this step, is to design the relative weights for each of 
the components of the tool that have already been identified. It is  worth mentioning that if this tool is to be used in 
different city or country only changing the weights is needed in order to suit the new place.. 
The way to determine these weights are attained through using a questionnaire containing the components of the 
proposed tool. This questionnaire targets the stakeholders to pair off comparison between the tool components in 
order to determine the relative importance of each component compare to the other components. Analytic Hierarchy 
Process )AHP( was used to design and analyze this questionnaire. The AHP is one of the most credible and accurate 
research  tools in this concern. The final product of this research is a tool to assess the sustainability of residential 
projects in the preparation and design stages that fits the context of Greater Khartoum. 

Key words: Greater Khartoum, Housing Projects, Sustainability Assessment, Assessment Tools, Sustainable 
Housing.




