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حجم  لتلبية  املساكن  من  كبرية  أعداد  توفري  إىل  احلاجة  السعودية  العربية  اململكة  البحث.تواجه  ملخص 
الطلب املتزايد، خصوصًا لذوي الدخل املتوسط واملنخفض، بسبب النمو السكاين وارتفاع معدالت تكون 
حوايل                                     إىل  يصل  الذي  الكبري  العدد  هذا  توفري  عملية  يف  تساعد  حلول  إجياد  عىل  العمل  يتم  مل  وما  األرس، 
العناية بموضوَعي  الناجتة عن إمهال  املساكن  والعمل عىل تاليف مشاكل  ألف( وحدة سكنية سنويًا،   300(
التيسري واالستدامة؛ فإن ذلك سوف يؤدي إىل تفاقم املشكلة بشكل كبري ويصبح من الصعب التعامل معها 

مستقباًل.
حل  يف  املسامهة  إىل  ستؤدي  وتنفيذها  املساكن  تصميم  يف  واالستدامة  التيسري  بموضوَعي  العناية  إن 
عن  املساكن  من  أكرب  عدد  توفري  يمكن  حيث  والنوعية،  الكمية  الناحيتني  من  اململكة  يف  اإلسكان  مشكلة 
طريق ختفيض التكلفة األولية، باإلضافة إىل رفع العمر االفرتايض للمساكن، وكفاءة استهالك املياه والطاقة، 
تقييم تعمل  آلية  التوجه إجياد  البيئة. ويلزم إلنجاح هذا  املساكن عىل  السلبية إلنشاء  التأثريات  والتقليل من 
عىل ضامن التطبيق الصحيح واملتوازن ملفاهيم التيسري واالستدامة، ومن هذا املنطلق هيدف البحث إىل تطوير 
نموذج نظري لتقييم تيسري املساكن واستدامتها يف املنطقة الوسطى من اململكة العربية السعودية، يمكن أن 
يساهم يف توفري الطلب املتزايد عىل املساكن وجعلها ميرسة، ويف متناول ذوي الدخل املتوسط واملنخفض، 

وذات جودة عالية، وتراعي قضايا البيئة، وخفض استهالك الطاقة واملياه واملوارد.
   

الكلامت املفتاحية: نموذج التقويم، املساكن امليرسة واملستدامة، معايري التيسري واالستدامة، املنطقة الوسطى 

من اململكة العربية السعودية.
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1.  املقدمة
يعـد تأمـني املسـكن ألفـراد املجتمـع مـن أهـم 
القضايـا االجتامعيـة التـي تواجهها العديد مـن الدول 
حـول العـامل، بغـض النظر عـن حجم ونوعية املسـكن 
حلقـوق  الـدويل  القانـون  وبحسـب  توفـريه،  املـراد 
اإلنسـان فإنـه مـن حـق كل شـخص احلصـول عـىل 
املسـكن املناسـب، والعيش يف مسـتوى معيـي الئق. 
وعـىل الرغـم مـن أمهيـة هـذا احلـق يف إطـار القانـون 
العاملـي، إال أنـه ال يتم توفري السـكن املالئـم ألكثر من 
مليار شـخص حـول العامل مـن ذوي الدخل املتوسـط 
واملنخفـض )UN Human Rights.2009(، إضافـة إىل أن 
املاليـني يعيشـون يف ظـروف معيشـية غـري صحيـة ال 
تدعـم حقوقهـم اإلنسـانية وكرامتهـم والتي قـد هتدد 

اسـتمرارهم يف احليـاة.
وتظهـر نتائـج التعداد العام لإلسـكان واملسـاكن 
أن اململكـة العربيـة السـعودية تواجـه حاجـة كبرية إىل 
توفـري املسـاكن لـذوي الدخـل املتوسـط واملنخفـض، 
للسـكان  العـام  التعـداد  بيانـات  أظهـرت  حيـث 
أن%60  -2004م(؛  )1425هــ  للعـام  واملسـاكن 
فقـط من إمجـايل األرس السـعودية متتلك مسـاكنها. ومل 
تظهـر نتائـج التعـداد العـام للسـكان واملسـاكن للعام 
)1431هــ -2010م( أي حتسـن يف نسـبة التملك مع 
ارتفـاع عـدد األرس إىل 2.9 مليـون أرسة، يف حـني أن 
االسـرتاتيجية الوطنية طويلة األمد تسـعى إىل أن تصل 
نسـبة متلـك املسـاكن إىل 80% بنهايـة 1445هـ )خطة 
التنميـة التاسـعة،1432هـ(. كـام أن بيانـات التعـداد 

العام للسـكان واملسـاكن للعام )1425هـ -2004م( 
املشـغولة  املسـاكن  تشـري إىل أن 56.3% مـن إمجـايل 
بـأرس سـعودية تتسـم بكثافة إشـغال لكل غرفـة تفوق 
املتوسـط الوطنـي )خطـة التنمية التاسـعة،1432هـ(.
ويعـد األسـلوب الراهـن املتبع يف تنفيذ املسـاكن 
يف اململكـة العربيـة السـعودية، والـذي مـن خصائصه 
مسـطحات  وكـرب  األرايض،  مسـاحات  يف  املبالغـة 
املسـاكن؛ مـن األسـباب التـي تعـوق توفـري األعـداد 
املطلوبـة مـن املسـاكن، وهـو مـا يـؤدي إىل صعوبـة 
)بامهـام،  األرس  مـن  متزايـد  لعـدد  املسـكن  امتـالك 
يف  اإلمجاليـة  املسـاحات  تـرتاوح  حيـث  1432هــ(، 
مشـاريع وزارة اإلسـكان – عـىل سـبيل املثـال -، مـا 
بـني )20 ألـف مـرت مربـع( و)1.8 مليون مـرت مربع( 
تقريبـًا عـىل التـوايل، بمسـاحات خمصصـة للوحـدات 
السـكنية تـرتاوح ما بـني 118 ألف مرت مربـع، و250 
ألـف مـرت مربع عـىل التـوايل، ومسـاحة أرض سـكنية 
يف حـدود 500 مـرت مربـع. كـام أن النامذج اإلسـكانية 
عـىل  احلفـاظ  تراعـي  ال  الراهـن  الوقـت  يف  املطبقـة 
املـوارد الطبيعيـة، أو التقليل مـن اسـتهالك الطاقة، أو 
احلد مـن انعكاسـاهتا السـلبية عـىل البيئـة الطبيعية، أو 
تعزيـز جـودة البيئة املبنيـة للمسـتخدمني؛ وتغفل أيضًا 
اجلوانـب االقتصادية للمسـاكن من حيث جـودة البناء 

والعمـر االفـرتايض هلـا )طومـان، 1431هـ(.
امليـرس  املسـكن  توفـري  أن  سـبق  ممـا  يتضـح 
واملسـتدام لـذوي الدخـل املتوسـط واملنخفـض يعـد 
قضيـة مهمـة جـدًا عـىل مسـتوى اململكـة، حيـث إن 
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قـدرة األرس عـىل متلـك املسـكن تعد شـبه مسـتحيلة؛ 
مـع  خصوصـًا  لدهيـا،  املاليـة  املقـدرة  توفـر  لعـدم 
الثقافـة  انتشـار  عـن  الناجتـة  االجتامعيـة  الضغـوط 
السـلبية للمسـكن، وانعكاسـاهتا الناجتـة عـن املبالغـة 
يف زيـادة عـدد العنارص وكرب املسـاحات، والـذي يؤثر 
بـدوره عـىل ارتفـاع التكلفـة، وهـو مـا جيعل املسـكن 
أن  كـام  األرسة.  إنفـاق  مـن  كبـريًا  جـزءًا  يسـتهلك 
اجلهـود املبذولـة لتوفري املسـاكن بحجم يقابـل الزيادة 
اهلائلـة يف عدد السـكان؛ مل تصل إىل املسـتوى املطلوب 

.)2008 وآخـرون،  )بامهـام 
إن هـذا الوضـع يفـرض حتدًيـا للقطاعـني العـام 
واخلـاص ويتطلب بلورة اسـرتاتيجية فعالـة للحصول 
احتياجـات  حتقـق  ومسـتدامة  ميـرسة  مسـاكن  عـىل 
سـاكنيها بـدون هدر يف املسـاحة أو أي تكاليف إضافية 
للعنـارص غـري األساسـية، خصوصـًا أن العـدد الكبري 
املطلـوب تنفيـذه يف املرحلـة القادمـة ملواجهـة النمـو 
السـكاين وزيـادة الطلـب عىل املسـاكن من قبـل وزارة 
ميـرسة  إسـكانية  نـامذج  توفـري  يسـتدعي  اإلسـكان؛ 
ومسـتدامة تعمـل عىل تـاليف املشـاكل القائمـة، وترفع 

مـن الكفـاءة االقتصاديـة والتشـغيلية للمسـاكن.
إن الرؤيـة احلاليـة ملفهـوم التيسـري يف اإلسـكان 
مل تعـد قـارصة عـىل تقييـم املسـكن عـىل أسـاس أنـه 
املسـكن الـذي ال تزيـد تكلفـة امتالكـه وتشـغيله عـن 
نسـبة 30% مـن دخـل األرسة، ولكنهـا انطلقـت إىل 
مفاهيـم أكثـر عمقـًا فرضتهـا املتطلبـات احلالية سـواٌء 
كانـت عـن طريـق السـاكنني أنفسـهم أو عـن طريـق 

دول  بعـض  يف  اإلسـكان  بتطويـر  املعنيـة  اجلهـات 
العـامل، حيـث تعـددت طـرق التقييـم احلديثة لتشـمل 
معايـري هلـا عالقـة قـد تكـون مبـارشة أو غـري مبـارشة 
بالسـكن )مثـل: تلبيـة االحتياجات الفراغية والنفسـية 
للسـاكنني، وموقـع السـكن، وجـودة املـواد، والعمـر 
االفـرتايض هلـا، وجـودة البيئـة الداخليـة واخلارجيـة، 
وغريهـا  واملواصـالت،  العامـة  اخلدمـات  وقـرب 
مـن املتطلبـات واملعايـري التـي تضمـن عيشـة كريمـة 
مـن  التقليـل  أيضـًا  وتضمـن  للسـاكنني(،  وصحيـة 
تكلفـة التشـغيل والصيانـة ملثل هـذه املشـاريع لتصبح 
املنخفـض  الدخـل  لـذوي  املاليـة  املقـدرة  حـدود  يف 
العامـة  الفكـرة  أن  كـام   .)Litman. 2016 واملتوسـط) 
لإلسـكان املسـتدام تدعـو إىل التكامل بـني التقليل من 
اسـتهالك الطاقـة واملياه وجـودة البيئة )داخل املسـكن 
املختلـط  واالسـتخدام  والنقـل  واملوقـع  وخارجـه( 
اقتصـادي  بالبيئـة يف إطـار  املتعلقـة  ومجيـع اجلوانـب 
التكامـل  هبـذا  واالهتـامم   ،  )Morgan.2015( مالئـم 
والعنايـة بـه يف مجيـع مراحـل التطويـر السـكني مـن 
التصميـم وحتـى التنفيـذ والتشـغيل؛ هبـدف الوصول 
إىل إجيـاد بيئة صحيـة واجتامعية مالئمة للسـاكنني، مع 
التقليل قدر املسـتطاع من تكاليف اإلنشـاء والتشـغيل 

.)Mulliner,& other, 2012  ( والصيانـة 
إن توفري مسـاكن ميـرسة ومسـتدامة لألرس ذات 
الدخـل املتوسـط واملنخفـض، ومتكينهـا مـن القـدرة 
عـىل دفـع تكاليف احلصـول عليهـا )التكلفـة األولية( 
وتشـغيلها والعنايـة هبـا )التكلفـة التشـغيلية(؛ يعد من 
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األساسـيات لضـامن رفاه املجتمـع واسـتقراره، كام أن 
عـدم العنايـة بتيسـري املسـاكن واسـتدامتها خصوصـًا 
حتقيـق  تضمـن  مواصفـات  أو  معايـري  أي  غيـاب  يف 
عمليـة تيسـري احلصـول عـىل مسـكن مسـتدام؛ يعـد 
مـن األخطـاء املؤثرة بشـكل سـلبي عـىل تكلفـة تنفيذ 
مسـتوى  عـىل  وكذلـك  تشـغيلها،  وتكلفـة  املسـاكن 

جودهتـا وعمرهـا االفـرتايض وراحـة مسـتخدميها.

1.1. املشكلة البحثية
يبلغ االحتيـاج إىل الوحدات السـكنية يف اململكة 
التنميـة  خطـة  سـنوات  خـالل  السـعودية  العربيـة 
سـكنية،  وحـدة  مليـون(   1.2( مـن  أكثـر  التاسـعة 
وحـدة  ألـف   300-200( بـني  يـرتاوح  وبمعـدل 
سـنويًا(، ووزارة اإلسـكان مكلفـة بتنفيـذ )500 ألف 
الكبـرية مـن  تنفيـذ هـذه األعـداد  وحـدة منهـا(. إن 
املسـاكن دون اعتـامد أيـة معايـري أو مواصفـات حتقـق 
مسـتدامًا،  وجعلـه  املسـكن  امتـالك  تيسـري  عمليـة 
بغـرض جعـل السـكن ضمـن حـدود املقـدرة املاليـة 
لـذوي الدخـل املتوسـط واملنخفـض، وزيـادة العمـر 
االفـرتايض للمسـكن، والرفع مـن جودتـه وكفاءته يف 
اسـتهالك الطاقـة واملياه واملـوارد األخـرى، واملحافظة 
عىل البيئة الطبيعية؛ سـوف ينعكس بشـكل سـلبي عىل 
تكلفـة تنفيذ املسـاكن وتشـغيلها وراحة مسـتخدميها؛ 
يف  توفـريه  املطلـوب  الكبـري  العـدد  تنفيـذ  فـإن  لـذا 
املرحلـة القادمـة يسـتدعي متكـني املعنيـني باإلسـكان 
من توفـري نامذج إسـكانية ميرسة ومسـتدامة تعمل عىل 

تاليف املشـاكل القائمـة، وترفع من كفاءهتـا االقتصادية 
والتشـغيلية. ويلـزم إلنجـاح هذا التوجه إجيـاد نموذج 
املعايـري  مـن  جمموعـة  عـىل  معتمـد  تقييمـي  نظـري 
املناسـبة للوضـع يف اململكـة، والتـي تضمـن التطبيـق 
الصحيـح واملتـوازن ملفاهيـم التيسـري واالسـتدامة يف 
املسـاكن، ومـن ثـم احلصول عـىل مسـاكن ذات جودة 
ومنخفضـة  تنفيذهـا،  عنـد  التكلفـة  وميـرسة  عاليـة 
التكلفـة عنـد تشـغيلها، وتتوافق مـع املتطلبـات البيئية 

اململكـة. واالقتصاديـة واالجتامعيـة يف 

1.2. أهداف البحث
حتديـد مفهـوم تيسـري املسـكن واسـتدامته يف   •

السـعودية. العربيـة  اململكـة  مـن  الوسـطى  املنطقـة 
التيسـري  لتقييـم  نظـري  نمـوذج  تطويـر   •
واالسـتدامة يف املسـاكن املسـتقلة )الفيالت( يف املنطقة 

السـعودية. العربيـة  اململكـة  مـن  الوسـطى 

1.3. أمهية البحث
 إن تطويـر نمـوذج لتقييـم مـدى توافق املسـاكن 
مـع مفهومـي التيسـري واالسـتدامة املنسـجمة مـع بيئة 
املنطقة الوسـطى يف اململكة العربية السـعودية واملقدرة 
املاليـة للراغبـني يف احلصول عىل السـكن؛ سـيؤدي إىل 
وتيسـري  املنتجـة  اإلسـكانية  املشـاريع  جـودة  ضـامن 
احلصـول عليهـا، خصوصًا أنه يمكن االسرتشـاد به يف 
مرحلـة التصميـم لضـامن الوصول إىل تصاميم قياسـية 
للمسـاكن، وهـو مـا سـيمكن املعنيـني باإلسـكان من 
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تشـييد أعـداد كبـرية مـن املسـاكن ذات اجلـودة العالية 
عـىل  املتزايـد  الطلـب  ملواجهـة  امليـرسة،  والتكلفـة 
اإلسـكان بوحـدات سـكنية حتقـق ترشـيد املسـاحة، 
وغريهـا مـن اجلوانـب االقتصاديـة املؤثـرة عـىل قيمـة 
املسـكن، مع خفض اسـتهالك الطاقة وامليـاه، ومراعاة 

اجلوانـب البيئيـة واالجتامعيـة، وتعزيـز حيـاة األرس.

1.4.  فرضيات البحث
إن كـرب العـدد املطلـوب توفـريه من املسـاكن   •
يف اململكـة حيتـم عـىل املعنيـني باإلسـكان العمـل عىل 
ضـامن أن يكـون ميرسًا ومسـتدامًا؛ لتمكـني األرس من 
احلصـول عـىل مسـاكن ذات جـودة وبتكلفـة مناسـبة 
لالمتـالك والتشـغيل، وعمر افـرتايض أطـول، وذلك 
هبـدف ترشـيد املبالـغ املخصصـة لإلسـكان والعمـل 

اسـتثامرها. حسـن  عىل 
التيسـري  مفهومـي  بـني  توافـق  وجـود   •
حيـث  واألهـداف  املعايـري  ناحيـة  مـن  واالسـتدامة 
يعمـالن معـًا عـىل الرفع مـن جـودة املسـكن والتقليل 
مـن كلٍّ مـن التكلفـة األوليـة والتشـغيلية للمسـكن.
التيسـري  لتقييـم  نظـري  نمـوذج  تطويـر  إن   •
واالسـتدامة يف اململكة سيسـاهم بشـكل فعال يف إجياد 
مسـاكن ميـرسة ومسـتدامة ذات عمر افـرتايض أطول 
تتوافـق مـع إمكانيـات السـكان املاليـة، وتتوافـق مـع 
اجلوانـب البيئة الطبيعيـة، وال هتدر املوارد، وتسـتهلك 

قـدرًا أقـل مـن الطاقـة واملياه.

1.5.  األسئلة البحثية
املطلـوب  املسـاكن  مـن  الكبـري  العـدد  هـل   •
توفريهـا خـالل السـنوات القليلـة القادمـة يف اململكـة 

ومسـتدامًا؟ ميـرسًا  يكـون  سـوف 
مـن  كل  ضمـن  واالعتبـارات  األبعـاد  مـا   •
يف  تسـاعد  التـي  واالسـتدامة  التيسـري  مفهومـي 
مـن  املسـاكن  لتقييـم  نمـوذج  وتكويـن  اسـتخالص 

واالسـتدامة؟ التيسـري  ناحيـة 
نظـري  نمـوذج  اسـتخالص  يسـاعد  كيـف   •
ذات  مسـاكن  إجيـاد  يف  واالسـتدامة  التيسـري  لتقييـم 
جـودة ومتوافقة مـع اإلمكانيـات املاليـة للمواطنني يف 

اململكـة؟

1.6. حمددات الدراسة
عـىل  والبيئيـة  املناخيـة  املؤثـرات  لتنـوع  نظـرًا 
السـعودية  العربيـة  اململكـة  يف  اجلغرافيـة  املناطـق 
لتطويـر  الدراسـة  هـذه  فسـتخصص  واختالفهـا؛ 
نمـوذج لتقويـم تيسـري واسـتدامة املسـاكن املسـتقلة، 
يف املنطقـة الوسـطى )ذات اخلصائـص املناخيـة احلارة 

اململكـة. مـن  اجلافـة( 

1.7. منهجية الدراسة
مـن أجـل الوصـول إىل نمـوذج نظـري لتقييـم 
الوسـطى  املنطقـة  يف  املسـاكن  واسـتدامة  تيسـري 
عـىل  العمـل  سـيتم  اململكـة؛  مـن  واجلافـة(  )احلـارة 
مجـع املعايـري اخلاصـة بالتيسـري واالسـتدامة بمنهجيـة 
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تـم تطويرهـا باالسـتفادة من جمموعـة من الدراسـات
 )Mulliner and other,2012(و)Ali and Saba, 2008(
و)Pullen Stephen, and other, 2010(. ويوضـح الشـكل 
رقـم )1( عمليـة تطويـر نمـوذج التقييـم مـن خـالل 

اخلطـوات الثـالث التاليـة: 
الوصفـي  املنهـج  يسـتخدم  األوىل:  اخلطـوة 
التيسـري  معايـري  وتصنيـف  حـر  يف  الوثائقـي 
واالسـتدامة الرئيسـة والفرعيـة للمسـاكن، حيـث تم 
 )Standard( مجـع معايري التيسـري مـن الكتـب القياسـية
والكتـب املرجعيـة واإلرشـادية )Guidelines( لتصميم 
املبـاين امليـرسة1 ، أمـا معايـري االسـتدامة فجمعـت من 
أدوات تقييم االسـتدامة العاملية واإلقليمية للمسـاكن، 
مـع الرجـوع إىل عدد مـن البحـوث واملراجـع يف جمال 

االسـتدامة.
الوصفـي  املنهـج  يسـتخدم  الثانيـة:  اخلطـوة 
املسـحي يف التأكـد من مناسـبة املعايـري لطبيعـة املنطقة 
الوسـطى )احلـارة واجلافـة( مـن اململكـة، وذلـك عن 
طريـق اسـتطالع رأي األكاديميـني واملتخصصـني يف 
جمموعـة معايـري االسـتدامة والتيسـري املسـتخلصة من 

األوىل. اخلطـوة 
الوصفـي  املنهـج  ويسـتخدم  الثالثـة:  اخلطـوة 
القائـم عـىل حتليل املحتـوى النوعي يف دمـج وتصنيف 
النمـوذج  وتطويـر  واالسـتدامة،  التيسـري  معايـري 

)1) City of Calgary Office of Land Servicing & Housing (2010), 
Department for families and Communities )n.d.(, Family and Senior 
Apartment Buildings (2011(, Harris County Community Services 
Department )2013(, Pullen, Stephen et all. )2010(, City of Spring-
field: Standards for New Affordable Housing (1994) and Sharipah, 
Noor )2010(

النظـري ملعايـري اإلسـكان امليـرس واملسـتدام يف املنطقة 
الوسـطى )احلـارة واجلافـة( مـن اململكـة، وذلـك عن 
طريـق دراسـة األهـداف والنتائـج املرجوة مـن تطبيق 
تطبيـق  ونتائـج  أهـداف  مـع  ومطابقتهـا  معيـار،  كل 

األخـرى.  املعايـري 

2.  مجــع معايــر التيســر املؤثــرة يف تصميــم املســاكن 
وتصنيفهــا.

الكتـب  التيسـري مـن كلٍّ مـن  تـم مجـع معايـري 
القياسـية )Standard( والكتـب املرجعيـة واإلرشـادية 
إىل  اسـتنادًا  امليـرسة،  املبـاين  لتصميـم   )Guidelines(
املفهـوم والتعريـف األخري لإلسـكان امليرس كـام يظهر 
يف الشـكل رقـم )2(؛ والـذي ينطـوي عـىل العديد من 
املعايـري  إىل  إضافـة  واخلدميـة،  االجتامعيـة،  القضايـا 
قيمـة  إىل  الفـرد  دخـل  لنسـبة  املراعيـة  االقتصاديـة 

املسـكن.

مشاريع يف االستدامة معايري مجع
وتصنيفها اإلسكان

مشاريع يف التيسري معايري مجع
وتصنيفها اإلسكان

يف واالستدامة التيسري لتقويم إطار تطوير
اإلسكان مشاريع

واالستدامة التيسري معايري دمج

واالستدامة التيسري معايري تصنيف

لطبيعة املعايري مناسبة من التأكد
اململكة يف اإلسكان مشاريع

التيسـر  تقييـم  نمـوذج  تطويـر  خطـوات   :)1( رقـم  الشـكل 

اإلسـكان. مشـاريع  يف  السـكنية  الوحـدات  يف  واالسـتدامة 
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لنمـوذج  املناسـبة  املعايـري  انتخـاب  ولضـامن 
التقييـم يف هـذه الدراسـة؛ متـت تصفيتهـا مـن خـالل 
اسـتبعاد املعايـري املتكـررة، واملعايـري التـي ال تدخـل 
عـىل  الرتكيـز  مـع  وحـدوده،  البحـث  نطـاق  ضمـن 
املعايري املتعلقـة بالتصميم املعامري للمسـاكن. صنّفت 
املعايـري بعـد ذلك بحسـب اهلدف مـن تطبيقهـا، حتت 
تصنيفني )مهـا: تصنيف الدراسـات األولية، وتصنيف 
تطويـر املسـكن(، وينـدرج حتتهـام 14 معيـارًا، كام هو 
موضـح يف اجلـدول رقـم )1( والـذي يلخـص املعايري 
النهائيـة التـي تـم التوصـل إليهـا بعـد عمليـة التصفية 

والتصنيـف.

تصميــم  يف  املؤثــرة  االســتدامة  معايــر  مجــع   .3
وتصنيفهــا املســاكن 

مجعـت معايـري االسـتدامة اخلاصة باملسـاكن من 
أدوات تقييم االسـتدامة العاملية واإلقليمية للمسـاكن، 
البحـوث واملراجـع يف جمـال  العديـد مـن  إضافـة إىل 

اخلطـوات   )3( رقـم  الشـكل  ويوضـح  االسـتدامة، 
اخلاصـة بجمـع معايـري االسـتدامة وتصنيفهـا.

جلمـع  مناسـبة  األكثـر  األدوات  إىل  وللوصـول 
أجريـت  الدراسـة؛  هلـذه  التقييمـي  النمـوذج  معايـري 
تقييـم  أدوات  مـن  أداة  وأربعـني  سـت  بـني  مقارنـة 
عـىل  بنـاء  املقارنـة  ومتـت   ، للمسـاكن2  االسـتدامة 
(2) .LEED for Homes Rating System.2008 ,Estidama. Version 1.0, 
ATHENA™, BEAT 2002, BEES 4.0, BREEAM (CSH), EcoEffect, 
EcoProfile, Eco-Quantum, Envest 2, Environmental Status Model), 
EQUER, ESCALE, LEGEP, PAPOOSE, TEAM™a, AccuRate, 
BEPAC, CASBEE, CEPAS, CPA, DQI, EMGB, GBTool, GHEM, 
GreenStar, HKBEAM, NABERS, NatHERS, SBAT, SPeAR, ECC, 
HQE2R, SBTool, Green Globes, LOTUS, LiderA, DGNB, Proto-
collo ITACA, STEP project, IBEAM, SABA, LCAid, LCADesign, 
LISA, GreenCalc 

اجلوانباإلقتصاديةتيسرياملساكن
اجلوانباالجتامعية

واخلدمية

اإلقتصادية اجلدوى دراسة
املسكن امتالك تكلفة إىل الفرد دخل نسبة

اجلريمة وانخفاضمستوى والسالمة األمن
اخلدمات إىل والوصولية التحتية البنية وجود

فرصعمل إىل الوصولية
املسكن جودة

العقاري الرهن وتوفر الفائدة أسعار

جعـل يف  املسـامهة  اجلوانـب  خمتلـف   :)2( رقـم  الشـكل 

 املسكن ميرًا.

اجلـدول رقـم )1(: تصنيـف معايـر التيسـر الناجتة بعـد عملية 

التصفيـة واسـتبعاد املعايـر املكررة.

املعيار نيف
لتص

ا

عىل املواد احلياةأاختيار دورة تكلفة ساسدراسة
Use life-cycle costing when choosing materials

ولية
تاأل

راسا
القيميةالد اهلندسة مبادئ تطبيق

Principles of Value Engineering

للمرشوع املايل التقويم
financial assessment

املعامرية املسكنالربجمة لتصميم
Architectural Programming

األإ يف فعالة استخدامات األجياد املبايندوار واجهات عىل رضية
providing active building frontages e.g. retail, small offices

سكن
يرامل

تطو

املستقبلية املتغريات الستيعاب التصميم مرونة
Flexible Design For Future Adaptation

النظ املعياريةااستخدام التصميامت يف املديويل م
Use of Modular System For Standardization Design

األ قطعة أبعاد التطويرحتديد تكلفة من رضللتقليل
Choose Plot Dimensions and Proportion  to reduce development cost

األوكفاءةاملساحةترشيد رضاستخدام
Rationalization of Area and Efficient Use of Land

مكونات وتعددترشيد الواحداملسكن وظائفالفراغ
Rationalizing of Dwelling Components and Increasing Space Functions

الفراغاتاخلارجية من املسكناالستفادة يف
Utilization of Dwelling External Spaces

التشييدأاختيار اإلسلوب ومواد املناسبةالفعال هناءات
Construction Effective Method and Appropriate Finishing Materials

امليرسة املساكن بجودة العناية
Quality Of Affordable Housing

االجتامعي امليرسةالقبول املساكن لتصميم
Social Acceptance of Affordable Home Design
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جمموعـة املحددات اخلاصـة باملقارنة واملسـتخلصة من 
طبيعة الدراسـة وحدودها وهـي كالتايل:

نظـام  بحسـب  مطـورة  األداة  تكـون  أن   •
تعتمـد  والتـي   ،)Rating System( باملعايـري  التقييـم 
يف تقييمهـا عـىل املعايـري التـي تغطـي اجلانـب الكمـي 
احليـاة دورة  تقويـم  وليـس  املسـاكن،  يف  والنوعـي 
)Life Cycle Assessment( والتـي تقيس اجلانب الكمي 

.)Ali and  Saba, 2008( فقط
أن تغطـي األداة جمـاالت االسـتدامة الثالثـة   •

واالقتصاديـة. واالجتامعيـة  البيئيـة 
أن تشـتمل األداة عـىل إصـدارات متخصصة   •

تغطـي جمـال الدراسـة وهـي املسـاكن.
أن تغطـي األداة مراحـل عمـر املـرشوع مـن   •

اإلزالـة. وحتـى  والصيانـة  التشـغيل  إىل  التصميـم 
أن تكـون األداة مسـتخدمة يف تقييم املشـاريع   •

. دوليًا

وقـد نتج عـن مقارنة األدوات السـت واألربعني 
لييـد  بواسـطة املحـددات السـابقة أن )كاًل مـن: أداة 
املناسـبتان  األداتـان  مهـا   )  Breem بريـم  وأداة    Leed

جلمـع املعايـري اخلاصة هبذه الدراسـة، والختيـار األداة 
األفضـل منهـام السـتخالص املعايـري، متـت املقارنـة 
املطبقـة يف  املحـددات  بنـاًء عـىل جمموعـة مـن  بينهـام 
الدراسـات السـابقة )واملشـتملة عىل: مجيع التصنيفات 
كال  يف  والفرعيـة  الرئيسـة  املعايـري  وكذلـك  الرئيسـة 
األداتـني )Haapio, 2012((، وجمموعـه مـن خصائـص 
املختـربة،  املبـاين  نوعيـة  )مثـل:  التقويـم  أدوات 
واملسـتخدمني، واملراحـل املختلفـة لعمـر املبنـى مـن 
واإلزالـة(  والصيانـة  التشـغيل  وحتـى  التصميـم 
)Haapio.& Viitaniemi.2008(، ومـدى شـعبية املعايـري 
هلـا،  واملرجعيـة  املصـادر  توفـر  ومـدى  وانتشـارها، 
ودقـة  األداة،  تطبيـق  يف  املتبعـة  املنهجيـة  ووضـوح 
طريقـة مجـع البيانـات، ومـدى تطابقهـا مـع مراحـل 
عمـر املبنـى، وتوفـر املعلومـات التقنية، ومـدى الدقة 
وقابليتهـا  االسـتخدام،  وسـهولة  التحقـق،  وقابليـة 
 Nguyen( للتطويـر، ووضـوح طريقـة عـرض النتائـج
Altan, 2011 &(، وكذلـك تقييمهـا لعـدة قضايـا )مثل: 

وتكلفتهـا،  املـواد  اختيـار  عنـد  احليـاة  دورة  تقييـم 
واسـتخدام املواد املتجددة، واسـتخدام املـواد املحلية، 
واحلفـاظ عـىل الصحة والسـالمة لعـامل اإلنشـاءات، 
الظـروف  ومراعـاة  املـرشوع،  إدارة  تنظيـم  وطريقـة 

.))Sachin. 2012( املناخيـة 
 LEED أداة  أن  السـابقة  املقارنـة  أظهـرت  وقـد 

اإلسكان يف اإلستدامة تقييم أدوات دراسة

املختلفة األدوات من باملسكن اخلاصة اإلستدامة معايري مجع

للدراس املناسبة األدوات ةحتديد

معايري تصنيفواستخالص
باملسكن اخلاصة اإلستدامة

املساكن الستدامة النظري اإلطار (تصنيف)تطوير

الشـكل رقـم )3(: اخلطـوات اخلاصـة بجمـع معايـر اسـتدامة 

املسـاكن وتصنيفهـا.
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ضمـن  عليهـا  للعمـل  املناسـبة  العامليـة  األداة  هـي 
هـذه الدراسـة. ولضـامن أن تغطـي املعايـري املتطلبات 
فائـدة يف عمليـة تطويـر  اإلقليميـة، وأن تكـون ذات 
املتطلبـات  مـع  ومواءمتـه  التقييمـي  النمـوذج 
)استدامــة( نــظام  اختيــار  تــم  فقــد  اإلقليميـة؛ 
 The Pearl Rating System for Estidama

)ESTIDAMA(  أيضًا بصفته أداة إقليمية.

ومـن خـالل مراجعة معايـري االسـتدامة اخلاصة 
 LEED For Homes( للمسـاكن اخلـراء LEED بنظـام
Rating System 2009(؛ اختـري 40 معيـارًا، تندرج حتت 

7 تصنيفـات )وهـي: اإلبـداع وخطـوات التصميـم، 
وكفـاءة  املسـتدامة،  واملواقـع  والرتابـط،  واملوقـع 
اسـتخدام امليـاه، وكفاءة اسـتخدام الطاقة، واسـتخدام 
املـواد واملصـادر، وجـودة البيئـة الداخليـة(، كـام هـو 

موضـح يف الشـكل رقـم )4(.

االسـتدامة  معايـري  مراجعـة  خـالل  مـن  أمـا 
)اسـتدامة  اللؤلـؤ  بدرجـات  التقييـم  بنظـام  اخلاصـة 
Pearl Villa Rating Sys-( اخلـاص باملسـاكن )Estedama

tem(؛ فقـد اختـري 40 معيـارًا أيضـًا، تنـدرج حتـت 7 

تصنيفـات )هـي: خطـوات التطوير املتكامـل، والفلل 
القابلـة للعيـش، واألنظمـة البيئية والطبيعية، وترشـيد 
وإدارة  الطاقـة،  اسـتهالك  وترشـيد  امليـاه،  اسـتهالك 
املـواد، واالبتـكار يف املامرسـة(، كـام هـو موضـح يف 

الشـكل رقـم )5(.

املعايـري  عرضـت  التصفيـة  عمليـة  وإلجـراء 
اخلـراء  للمسـاكن   LEED ليـد  نظـام  مـن  املختـارة 
وظهـر  الدراسـة،  هلـذه  املعتمـدة  املحـددات  عـىل 
املعايـري موزعـة  نتيجـة لذلـك أربـع جمموعـات مـن 
كـام يـي: 3 معايـري يف الدراسـات األوليـة، و9 معايري 
تصميميـة، و16 معيـارًا تشـغيليًا، وتـم اسـتبعاد 12 

لييـد  نظـام  ملعايـر  الرئيسـة  التصنيفـات   )4( رقـم  الشـكل 

اخلـراء. للمسـاكن   )LEED(

 الشـكل رقـم )5(: التصنيفـات الرئيسـة ملعايـر نظام اسـتدامة 

للمسـاكن.   )Estedama(

نظاملييد
(

LEED
 )

رضاء
للمساكناخل

الداخليةجودة البيئة

واملصادراستخدام املواد

املياهكفاءة استخدام

املستدامة املواقع

والرتابط املوقع

التصميم وخطوات اإلبداع

الطاقة استخدام كفاءة

نظاماستدامة
(

Estedam
a

 )
للمساكن

املامرسةإدارة يف واالبتكار املواد

املياهترشيد استهالك

والطبيعيةاألنظمة البيئية

للعيشالفلل القابلة

املتكامل التطوير خطوات

الطاقةترشيد استهالك
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معيـارًا لوقوعهـا خارج نطـاق الدراسـة. وعند عرض 
املعايـري املختـارة مـن نظـام التقييـم بدرجـات اللؤلـؤ
عـىل  باملسـاكن  اخلـاص   )Estedama-استدامـــة(
الدراسـة؛ ظهـرت  املعتمـدة هلـذه  التصفيـة  حمـددات 
أيضـًا أربـع جمموعـات مـن املعايـري موزعة كـام يي: 4 
معايري للدراسـات األوليـة، و8 معايـري تصميمية، و6 
معايري تشـغيلية، واسـتبعد 22 معيارًا لعـدم دخوهلا يف 

نطـاق الدراسـة وحدودهـا )الشـكل رقـم 6(.

دجمت املعايري املتشـاهبة املسـتخلصة مـن التصفية 
ضمـن مخسـة تصنيفـات رئيسـة، مـع إضافـة املعايـري 
التـي توجـد يف نظـام اسـتدامة  Estedama وال توجـد 
التصنيـف  LEED، وتصنيفهـا بحسـب  لييـد  يف نظـام 
الرئيـس لنظـام ‘‘لييـد’’، كـام هـو موضـح يف اجلـدول 

رقـم )2(.

( لييد نظام معايري اخلرضاءLEEDتصفية ( للمساكن

تصنيفاملعايريالتصميمية٩ يف معايري

التشغيلية١٦ تصنيفاملعايري يف معيار

الدراسة١٢ إطار خارج معيار

أولية٣ تصنيفالدراسات يف معايري

استدامه نظام معايري للمساكن( Estedama)تصفية

املعايريالتصميمية8 تصنيف معايرييف

التشغيليةمعايري6 املعايري تصنيف يف

إطارمعيار22 الدراسةخارج

الدراساتأولية4 تصنيف معايرييف

الشـكل رقـم )6(: تصفيـة وتصنيـف معايـر »لييد« واسـتدامة 

بحسـب املحـددات املعتمدة للدراسـة.

املعايريالتصنيف

امل
ملتك

ويرا
التط

وات
خط

املتكامل للمسكنالتصميم
Integrated Development Strategy

األ وأداء املكونات متانة من للالتأكد اخلارجي والغالف مسكننظمة
System & Envelope Performance and Durability Verification

اإل االستجابة قليميةخطة
Regionally Responsive Planning

احلياة دورة تكلفة دراسة
Life Cycle Costing

ملياه
الكا

سته
يدا

ترش

للمسكن املياه استهالك كفاءة
Efficiency of Water Consumption Per Dwelling

املياهستخداماإعادة
Water Reuse

الري نظام استخدام
Irrigation System

األمطار مياه وإدارة تنظيم
Storm Water Management

طاقة
كال

هال
است

شيد
تر

املسكن داخل الطاقة استهالك كفاءة
Efficiency of Energy Consumption Per Dwelling

احلرارياستخد العزل ام
Insulation

اهلواء ترسب من التقليل
Air Infiltration

النوافذ وتصميم اختيار
Windows

الشمسال أشعة من لالستفادة توجيه
Solar Orientation

املتجددة الطاقة
Renewable energy

صادر
وامل

ملواد
داما

ستخ
ا

املواد يف اهلدر من التقليل
Material Efficient

بيئيًا املفضلة املواد امللوثةاستخدام وغري
Environmental Preferable & Non-Polluting Materials

اخلطرة املواد استخدام جتنب
Hazardous Materials Elimination

وتنظيمها املخلفات من التقليل
Waste Management

اإل املواد قليميةاستخدام
Regional Materials

التدوير معادة املواد استخدام
Recycled Materials

اجلـدول رقـم )2(: جمموعـة معاير االسـتدامة املسـتخلصة من 

أدايت »لييـد« واسـتدامة بعـد عمليـة التصفيـة والتصنيف.
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4.  مجــع املعايــر االجتامعيــة والثقافيــة املؤثــرة يف 
تصميــم املســاكن وتصنيفهــا

التـي  والثقافيـة  االجتامعيـة  املعايـري  مجـع  تـم 
تتوافـق مع البيئـة االجتامعيـة والثقافيـة يف اململكة عن 
املعنيـة  السـابقة  الدراسـات  مراجعـة وحتليـل  طريـق 
بدراسـة اجلوانـب الثقافيـة واالجتامعيـة وانعكاسـاهتا 
عـىل العـامرة والعمـران يف اململكة )اجلـدول رقم 3(3.

 
5.  التحقــق مــن اســتيفاء معايــر التيســر واالســتدامة 

ــة تطبيقهــا يف اململكة  وصالحي
املعايـري  اسـتيفاء  مـن  التحقـق  أجـل  ومـن 
املسـاكن،  واسـتدامة  تيسـري  ملفهوَمـي  املسـتخلصة 
وتـاليف أي نقـص أو خطـأ فيها، وللتأكد مـن مالءمتها 
إىل  الوصـول  لضـامن  وذلـك  اململكـة،  يف  للتطبيـق 
أفضـل معايـري للنمـوذج التقييمـي؛ تم اسـتطالع رأي 
)15 أكاديميـًا متخصصًا يف االسـتدامة، و15 أكاديميًا 

) 3 ( Al Surf, Mohammed and other. )2013(, Al-Jamea. M. )2014(

آخـر مـن املتخصصـني يف اإلسـكان واإلسـكان امليرس 
مـن أعضاء هيئـة التدريس يف اجلامعات السـعودية( يف 

هـذه املعايـري بطريقـة إلكرتونيـة.

هـدف االسـتطالع إىل احلكـم عىل مدى اسـتيفاء 
الدراسـة جلميـع املعايـري املؤثـرة يف تيسـري واسـتدامة 
املسـاكن لـذوي الدخل املتوسـط واملنخفـض، ومدى 
املتغـريات  مـع  وتوافقهـا  ومالءمتهـا  صالحيتهـا 
البيئيـة واالجتامعيـة والثقافيـة واالقتصاديـة للمنطقـة 

تابـع اجلدول رقـم )2(: جمموعة معاير االسـتدامة املسـتخلصة 

مـن أدايت »لييد« واسـتدامة بعـد عملية التصفيـة والتصنيف.

اجلـدول رقـم )3(: املعايـر املتوافقـة مـع الرغبـات االجتامعيـة 
الثقافية. اهلويـة  ومـع 

 املعايري التصنيف

ن
سك

 امل
يم

صم
ت

 

 الراحة احلرارية وسهولة التحكم يف الرطوبة

Thermal Comfort & Moisture Control 
 التهوية الطبيعية للمسكن

Outdoor Air Ventilation 
 شفط الرطوبة وامللوثات إىل اخلارج

Local Exhaust 
 لتدفئة عىل الفراغاتتوزيع التربيد وا

Heating and Cooling Distribution Systems 
 تنقية اهلواء

Air Filtering 
 اإلضاءة الطبيعية للمسكن

Daylight 
 احلامية من امللوثات اخلارجية

Outside Emissions Protection 
 

15

10

15

7

للمتخصصني اإلمجايل العدد الراجعة اإلجابات عدد

االستدامة املتخصصنييف اإلسكان املتخصصنييف

الشـكل رقـم )7(: العـدد اإلمجـايل للمتخصصـن يف كل مـن 

الراجعـة. التيسـر واالسـتدامة وعـدد اإلجابـات 

 املعايري التصنيف

ت 
لبا

تط
وامل

ت 
غبا

لر
ا

ية
امع

جت
ال

ا
 

 .وجود تنوع ودمج بني خيارات عديدة للمساكن

 .حفظ األمن والسالمة للمجتمع

 .مة لتلبية االحتياجات األساسيةتوفري اخلدمات العا

 .لتمدد املستقبيلوامعيار التكيف واملرونة 

 .ةالرغبات االجتامعي –مراعاة توافق نوع وجودة املساكن املطورة مع املتطلبات 

ية 
هلو

ا

ية
اف

ثق
ال

 

 .املحلية اخلصائص عىل حلفاظا

 .حتقيق اخلصوصية
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الوسـطى مـن اململكة، وكانـت االسـتجابة بواقع )10 
متخصصـني  و7  االسـتدامة،  جمـال  يف  متخصصـني 
وأظهـرت  امليـرس(،  واإلسـكان  اإلسـكان  جمـال  يف 
الدراسـة جلميـع معايـري  نتيجـة االسـتطالع اسـتيفاء 
التيسـري واالسـتدامة املؤثرة يف املسـاكن لذوي الدخل 
املتوسـط واملنخفض، وكذلـك صالحيتهـا ومالءمتها 
وتوافقهـا مـع املتغريات البيئيـة واالجتامعيـة - الثقافية 
كـام  اململكـة،  مـن  الوسـطى  للمنطقـة  واالقتصاديـة 
عدلـت نتيجة لالسـتطالع الصياغة العربيـة الثنني من 

معايـري االسـتدامة.

املســاكن  لتيســر  النهائــي  النظــام  تطويــر   .6
متها ا ســتد ا و

التيسـري  معايـري  اسـتيفاء  مـن  التحقـق  بعـد 
واالسـتدامة، ومالءمتهـا للتطبيـق يف املنطقة الوسـطى 
من اململكة، بحسـب رأي األكاديميـني واملتخصصني؛ 
تـم العمـل عـىل دمـج معايـري التيسـري واالسـتدامة يف 

نظـام موحـد بنـاء عـىل األسـس التاليـة:
معيـار يف االسـتدامة ذو هـدف خمتلـف عـن   •

مسـتقاًل(. اسـتدامة  )معيـاَر  يعتـرب  التيسـري  معيـار 
معيـار يف التيسـري ذو هـدف يتطابـق بشـكل   •
كامـل مع هـدف معيار االسـتدامة دمج ضمـن )معيار 

االسـتدامة(.
جـزءًا  يعتـرب  هـدف  ذو  التيسـري  يف  معيـار   •

)معيـار  ضمـن  دمـج  االسـتدامة  معيـار  هـدف  مـن 
االسـتدامة(.

معيـار يف التيسـري ذو هدف خمتلـف عن معيار   •
االسـتدامة يعتـرب )معياَر تيسـري مسـتقاًل(.

بعـد عمليـة الدمـج صنفـت املعايـري الناجتـة يف 
أربـع جمموعات رئيسـة، هي: )1( جمموعة الدراسـات 
األوليـة والتقويميـة، وينـدرج حتتهـا معياران رئيسـان 
للمـرشوع،  املتكامـل  التطويـر  دراسـات  )مهـا: 
 )2( التصميـم(،  مرحلـة  أثنـاء  التقويـم  ودراسـات 
التوافـق مـع اجلانـب االجتامعـي والثقـايف،  جمموعـة 
وينـدرج حتتهـا معيـاران رئيسـان )مهـا: التصميـم بـام 
االجتامعيـة،  والرغبـات  االحتياجـات  مـع  يتوافـق 
والتصميـم بام يتوافق مع اهلويـة الثقافية(، )3( جمموعة 
كفـاءة اسـتخدام املصـادر واملـوارد الطبيعيـة، ويندرج 
حتتهـا ثالثـة معايـري رئيسـة )هـي: التصميم بـام يتوافق 
مـع كفـاءة اسـتهالك امليـاه، والتصميـم بـام يتوافق مع 
كفـاءة اسـتخدام الطاقـة، واختيـار واسـتخدام املـواد 
السـكنية  الوحـدة  تصميـم  جمموعـة   )4( واملـوارد(. 
وينـدرج حتتهـا أربعـة معايـري رئيسـة )هـي: التصميم 
امليـرس للمسـكن، وجـودة اهلـواء الداخـي للمسـكن، 
وجـودة البيئـة الداخليـة للمسـكن، والتقليـل من فقد 
وانتقـال احلـرارة(، )الشـكل رقـم 7(. وينـدرج حتـت 
كل معيـار رئيـس عـدد مـن املعايـري الفرعيـة كـام هـو 

موضـح يف اجلـدول رقـم )4(.



143جملة العامرة والتخطيط، م 29 )2(،  الرياض ) 2017م / 1438هـ (

واستدامتها املساكن تيسري تقييم نظام

الطبيعية واملوارد املصادر استخدام كفاءة

والرغبات االحتياجات مع يتوافق بام التصميم
االجتامعية

التصميمدراسات مرحلة أثناء التقويم

للمرشوع املتكامل التطوير دراسات

والتقويمية األولية الدراسات

الثقافيةالتصميم اهلوية مع يتوافق بام

والثقايف االجتامعي اجلانب مع التوافق
السكنية الوحدة تصميم

املياه استهالك كفاءة مع يتوافق بام التصميم

للمسكن امليرس التصميم

الطاقةالتصميم استخدام كفاءة مع يتوافق بام

واملوارداختيار املواد واستخدام

للمسكنجودة الداخيل اهلواء

للمسكنجودة الداخلية البيئة

احلرارة وانتقال فقد من لتقليل

الشكل رقم )8(: النظام النهائي إلطار تيسر املساكن واستدامتها.

 املعايري م

 لدراسات األولية والتقويمية ا-١

  Initial and Assessment Studies 

 Project Integrated Development Studiesدراسات التطوير املتكامل للمرشوع   ١-١

١.  
 اسرتاتيجية التصميم املتكامل

Integrated Design and Development Strategy 

٢.  
 خطة االستجابة اإلقليمية

Regionally Responsive Planning 

٣.  
 التقييد بمامرسات التشييد املستدامخطة 

Sustainable Construction Practices 

٤.  
 لتصميم املسكن الربجمة املعامرية

Architectural Programming 
 

اجلدول رقم )4(: النموذج النظري لنظام تيسر املساكن واستدامتها الناتج بعد عملية الدمج والتصنيف.
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املعايريم
والتقويميةا-١ األولية لدراسات

Initial and Assessment Studies
التصمد١-٢ مرحلة أثناء التقويم Designميراسات Phase Evaluation Studies

مكونات.٥ متانة من املسكنالتأكد األمبنى اخلارجيوالغالفنظمةوأداء
System & Envelope Performance and Durability Verification

القيمية.٦ اهلندسة مبادئ تطبيق
Principles of Value Engineering

احلياة.٧ دورة تكلفة دراسة
Life Cycle Costing

والثقايف-٢ اجلانباالجتامعي مع التوافق
Meeting Socio-Cultural Needs

االحتياجاتالتصميم٢-١ مع يتوافق Designاالجتامعيةالرغبات-بام to Consider Social Values

التصميمإ.٨ يف املحيل املجتمع رشاك
Community Involvement in Design

املتطلبات.٩ مع املطورة املساكن وجودة نوع توافق االجتامعية–مراعاة الرغبات
Considering Social Acceptance of Dwellings’ Type and Quality

والسالمة.١٠ األمن
Safety and Security

الثقافي٢-٢ اهلوية يتوافق بام Designةالتصميم to Consider cultural Values

مبادئ.١١ اخلصوصيةتطبيق
Apply of Privacy Principles

للمنطقةاملحليةاهلويةعىلحلفاظا.١٢
Preserve the Local Characteristics of the Region

الطبيعيةكفاءة-٣ واملوارد املصادر استخدام
Efficient Use of Resources and Natural Materials

املياه٣-١ استهالك كفاءة مع يتوافق بام Designالتصميم for Efficient water consumption

للمسكن.١٣ املياه استهالك كفاءة
Efficiency of Water Consumption Per Dwelling

األمطار.١٤ مياه وإدارة تنظيم
Storm Water Management

استخدام.١٥ املياهإعادة
Water Reuse

الري.١٦ نظام استخدام
Irrigation System

تابع اجلدول رقم )4(: النموذج النظري لنظام تيسر املساكن واستدامتها الناتج بعد عملية الدمج والتصنيف.
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الطبيعيةكفاءة-٣ واملوارد املصادر استخدام
Efficient Use of Resources and Natural Materials

الطاق٣-٢ استخدام كفاءة مع يتوافق بام Designةالتصميم for Efficient Use of Energy

استهالك.١٧ املسكنكفاءة داخل الطاقة
Efficiency of Energy Consumption Per Dwelling

الشمسال.١٨ أشعة من لالستفادة توجيه
Solar Orientation

املتجددة.١٩ الطاقة
Renewable Energy

واملوار٣-٣ املواد واستخدام Selectionداختيار & Use of Materials & Resources

اإلقليمية.٢٠ املواد استخدام
Regional Materials

التدوير.٢١ معادة املواد استخدام
Recycled Materials

املواد.٢٢ يف اهلدر من التقليل
Material Efficient

وتنظيمها.٢٣ املخلفات من التقليل
Waste Management

امللوثة.٢٤ وغري بيئًيا املفضلة املواد استخدام
Environmental Preferable & Non-Polluting Materials

اخلطرة.٢٥ املواد جتنباستخدام
Hazardous Materials Elimination

السكنية-٤ الوحدة تصميم
Dwelling Unit Design

امليرسللمسكن٤-١ Affordableالتصميم Dwelling Design

وكفاءةترشيد.٢٦ األاملساحة رضاستخدام
Rationalization of Area and Efficient Use of Land

مكونات.٢٧ وتعددترشيد الواحداملسكن الفراغ وظائف
Rationalizing of Dwelling Components and Increasing Space Functions

من.٢٨ اخلارجيةاالستفادة املسكنالفراغات يف
Utilization of Dwelling External Spaces

املعياريةاستخدام.٢٩ التصميامت يف املديويل النظم
Use of Modular System For Standardization Design

التشييدأاختيار.٣٠ اإلالفعالسلوب املناسبةهناءاتومواد
Construction Effective Method and Appropriate Finishing Materials

امليرسة.٣١ املساكن بجودة العناية
Quality Of Affordable Housing

الستيعاب.٣٢ التصميم املستقبليةمرونة املتغريات
Flexible Design For Future Adaptation

تابع اجلدول رقم )4(: النموذج النظري لنظام تيسر املساكن واستدامتها الناتج بعد عملية الدمج والتصنيف.
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7.املناقشة والنتائج 
هـذه  عـن  الناتـج  النظـري  النمـوذج  ن  تكـوَّ
الدراسـة من 42 معيـارًا ثانويـًا )Sub Criteria(، تندرج 
حتـت 11 معيـارًا رئيسـًا )Criteria(، مصنفـة حتـت 4 
تصنيفـات رئيسـة )Category(. تعمل معايـري التصميم 
امليـرس للمسـكن عـىل جعلـه يف متنـاول ذوي الدخـل 
ترشـيد  طريـق  عـن  وذلـك  واملنخفـض،  املتوسـط 
مساحة املسـكن وكفاءة اسـتخدام األرض، والوصول 

إىل أقـل األبعـاد املمكنة للفراغات والعنـارص الداخلية 
الزيـادة يف  لتجنـب  السـاكنني؛  املالئمـة الحتياجـات 
املسـاحات واملسـاحات اهلالكـة أو املهـدرة املؤديـة إىل 
زيـادة حجم املسـكن ومن ثم الزيادة يف تكلفة اإلنشـاء 
وتكلفـة احليـازة، إضافـة إىل أن تطبيـق هـذه املعايـري 
يـؤدي إىل توفري مسـكن بـأداء وظيفـي عـاٍل، وبتكلفة 
إنشـاء منخفضـة، حيـث يمكـن العمـل عـىل تطويـر 
الفراغـات لتكـون مناسـبة ملامرسـة  وتصميـم بعـض 

السكنية-٤ الوحدة تصميم
Dwelling Unit Design

للمسكن٤-٢ الداخيل اهلواء Dwellingجودة Indoor Air Quality

اخلارج.٣٣ إىل وامللوثات الرطوبة شفط
Local Exhaust

اهلواء.٣٤ تنقية
Air Filtering

اخلارجية.٣٥ امللوثات من احلامية
Outside Emissions Protection

للمسكن٤-٣ الداخلية البيئة Dwellingجودة Indoor Environmental Quality

الرطوبة.٣٦ يف التحكم وسهولة احلرارية الراحة
Thermal Comfort & Moisture Control

الفراغات.٣٧ عىل والتدفئة التربيد توزيع
Heating and Cooling Distribution Systems

للمسكنالتهوية.٣٨ الطبيعية
Outdoor Air Ventilation

للمسكن.٣٩ الطبيعية اإلضاءة
Daylight

احلرارة٤-٤ وانتقال فقد من Reductionالتقليل of Heat Gain and Loss

احلراري.٤٠ العزل استخدام
Insulation

اهلواء.٤١ ترسب من التقليل
Air Infiltration

النوافذ.٤٢ وتصميم اختيار
Windows

تابع اجلدول رقم )4(: النموذج النظري لنظام تيسر املساكن واستدامتها الناتج بعد عملية الدمج والتصنيف.
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أكثـر من نشـاط وتصبـح فراغـات متعـددة الوظائف، 
كـام يـؤدي تطبيقهـا إىل توظيـف الفراغـات اخلارجيـة 
وأخذهـا يف احلسـبان عنـد عمليـة التصميـم، بوصفها 
امتـدادًا طبيعيـًا للمسـكن، وهـو ما يسـاعد عـىل تلبية 
املتطلبـات واالحتياجـات الوظيفيـة للسـاكنني، بدون 
احلاجـة إىل مسـاحة مبنيـة إضافيـة، ومـن ثـم التقليـل 

مـن التكلفـة املبارشة إلنشـاء املسـكن.
إن اسـتخدام النظـام املديـويل يف عمليـة التصميم 
التصميـم  وضـوح  إىل  يـؤدي  واإلنشـائي  املعـامري 
عـىل  ويسـيطر  عنـارصه،  كل  حيكـم  كـام  وبسـاطته، 
معايـرة  عـىل  ويعمـل  واجلزئيـة،  الكليـة  األبعـاد 
املكونـات األساسـية وجعلهـا ذات أبعاد قياسـية مثل: 
األبـواب والنوافـذ وحتـى التشـطيبات النهائيـة، وهو 
مـا يعمـل عـىل التقليـل مـن اهلـدر يف املـواد، والتقليل 
العنـارص  وانتظـام  املسـتغلة،  غـري  املسـاحات  مـن 
اقتصاديـة،  اإلنشـائية  التصميـامت  وجعـل  اإلنشـائية 
ويـرسع عمليـة التنفيـذ، ويسـهل صيانـة املسـكن، يف 
حـني أن األخـذ بمبـدأ املرونـة التصميميـة للمسـكن 
جيعـل املسـكن يسـتجيب لتطويـر احتياجـات األرسة 
خـالل مراحـل حياهتا. ويتـم التطـور املرن للمسـاكن 
إعـادة  عـىل  القـدرة  عـن  عبـارة  األول:  بأسـلوبني؛ 
توظيـف الفراغـات الداخليـة للمسـكن بـام يتناسـب 
مـع االحتياجـات املتغـرية لـألرسة، وذلك عـن طريق 
جعـل الفراغـات قابلـة لتلبيـة أكثـر من نشـاط وأن ال 
تكـون حمـددة بعنـارص إنشـائية تعـوق تقسـيم أو دمج 
خمتلـف،  احتيـاج  ألي  توظيفهـا  وإعـادة  الفراغـات 

التنفيـذ للمسـكن عـىل  بتجزئـة  واألسـلوب اآلخـر: 
مراحـل عـدة، تبـدأ بمرحلـة املسـكن النـواة والـذي 
املتناسـبة  الرئيسـة واألساسـية،  يشـمل االحتياجـات 
مـع عـدد أفـراد األرسة النـواة واملتكونـة مـن فرديـن 
إىل ثالثـة أفـراد، ثـم يتـم تنفيـذ املرحلـة الثانيـة عنـد 
تغـري االحتياجـات األساسـية أو زيـادة عـدد األفـراد 
وتنفيـذه  املسـكن  تصميـم  يف  املرونـة  إن  لـألرسة. 
وتشـغيله تـؤدي إىل تقليـل التكلفـة األولية للمسـكن 
أو جتزئـة التكلفـة األوليـة عـىل مراحل خمتلفـة ومن ثم 
قـدرة األرس ذات الدخـول املتوسـطة واملنخفضـة عىل 
حتمـل تكاليفهـا عـىل أقسـاط يف أوقات خمتلفـة )بامهام 

وآخـرون،  1426هــ(.
عـىل  تعمـل  االسـتدامة  معايـري  فـإن  وأخـريًا 
التقليـل مـن اسـتهالك املـوارد )مثـل: امليـاه والطاقة( 
عـن طريـق وضـع معايـري للتقليل مـن اسـتهالك املياه 
داخل املسـكن، ومراعاة اسـتخدام نظام الري، وإعادة 
تدويـر امليـاه، ومعايـري خاصـة بالتقليـل من اسـتهالك 
الطاقـة يف املسـكن، والتوجيـه لالسـتفادة مـن أشـعة 
الشـمس واسـتخدام الطاقـة املتجـددة. كـام تعمل عىل 
رفـع مسـتوى جودة املسـكن، وجـودة البيئـة الداخلية 
له، عـن طريق توفـري الراحـة احلرارية وتوزيـع التربيد 
والتدفئـة عـىل الفراغات كافة يف املسـكن، واسـتخدام 
التهويـة الطبيعيـة واإلضـاءة الطبيعيـة، كـام تعمل عىل 
املحافظـة عـىل جـودة اهلـواء الداخـي للمسـكن عـن 
طريـق شـفط الرطوبـة وامللوثـات إىل اخلـارج، وتنقية 
اهلـواء واحلاميـة مـن امللوثـات اخلارجيـة، والتقليل من 



عصام عبد الوهاب حيدر و عيل بن سامل بامهام: استخالص نموذج نظري ملساكن ميرسة ومستدامة ... 148

انتقـال احلـرارة وفقدهـا إلجيـاد بيئـة داخليـة جيـدة، 
التربيـد  عمليـة  يف  الطاقـة  اسـتهالك  مـن  والتقليـل 
احلـراري،  العـزل  اسـتخدام  طريـق  عـن  والتدفئـة 
واالهتـامم باختيـار النوافـذ وتصميمهـا والتقليـل مـن 
تـرسب اهلـواء. كـام تركـز عـىل التقليـل مـن اهلـدر يف 
املـواد، وتنظيـم املخلفـات الناجتة عـن عمليـة التنفيذ، 
بيئيـًا، وغـري  املـواد اإلقليميـة، واملفضلـة  واسـتخدام 

امللوثـة، وجتنـب املـواد الضـارة.
اجلانـب  مـع  التوافـق  معايـري  تـأيت  حـني  يف 
االجتامعـي والثقـايف لتكمـل مثلـث املنظومـة املعيارية 
مـع  متوافقـة  مسـاكن  إنتـاج  عـىل  تعمـل  بمعايـري 
السـاكنني  ثقافـة  مـع  ومتوافقـة  املجتمـع،  متطلبـات 
واحتياجاهتـم االجتامعيـة، باإلضافـة إىل االحتياجات 
الوظيفيـة واملاديـة، حيث حتث هـذه املعايري عىل إرشاك 
املجتمـع يف عمليـة التصميـم، ومراعاة توافق املسـاكن 
مـع الرغبـات االجتامعيـة، وتوفـري مبـدأ اخلصوصيـة 
للسـاكنني، واحلفـاظ عـىل اهلويـة الثقافيـة للمجتمـع، 

وتوفـري األمـن والسـالمة.

8.  اخلالصة
املسـاكن  تيسـري  لتقييـم  نمـوذج  وجـود  إن 
واسـتدامتها يـؤدي إىل تصميـم وتنفيذ مسـاكن ميرسة 
ومسـتدامة بأسـلوب متـوازن، وهـو مـا جيعلهـا تتمتع 
كـام  الطويـل،  االفـرتايض  والعمـر  العاليـة  باجلـودة 
أن تكلفتهـا تكـون يف متنـاول ذوي الدخـل املتوسـط 
تيـرس  لتقييـم  نمـوذج  إىل  وللوصـول  واملنخفـض. 

املسـاكن واسـتدامتها يف املنطقـة الوسـطى مـن اململكة 
العربية السـعودية؛ مـرت هذه الدراسـة بمجموعة من 
اخلطـوات لتصـل يف النهايـة إىل تطوير نمـوذج يتكون 
من 42 معيـارًا ثانويـًا )Sub Criteria(، تندرج حتت 11 
معيـارًا رئيسـًا )Criteria(، مصنفـة حتـت 4 تصنيفـات 
رئيسـة )Category(. تشـمل هـذه التصنيفات الرئيسـة 
واملعايـري مراحـل حيـاة املسـكن مـن التصميـم وحتى 
التنفيـذ والتشـغيل والصيانـة. باإلضافـة إىل أهنا تغطي 
جانـب الدراسـات األوليـة والتقويميـة والتـي تضمن 
عـىل  والتنفيـذ  التصميـم  عمليـة  أثنـاء  العمـل  سـري 
وجـه صحيـح. كـام أهنـا تسـاهم يف عمليـة تقييـم أداء 
التصميـم واألنظمـة املسـتخدمة يف املسـكن بأسـلوب 
املحـاكاة قبـل التنفيـذ لضامن اجلـودة وجتنـب األخطاء 
باجلوانـب  النظـام  اعتنـى  كـام  األداء.  يف  القصـور  أو 
عـىل  كبـري  أثـر  مـن  هلـا  ملـا  أيضـًا؛  والبيئيـة  الثقافيـة 
تصميـم املسـاكن مـن حيـث تلبيـة الرغبـات الثقافيـة 
واالجتامعيـة للسـكان، وتنميـة الشـعور واإلحسـاس 
باالنتـامء، وراعـى التقليـل مـن تأثـري البنـاء عـىل البيئة 
الطبيعيـة، والتقليـل مـن اسـتهالك املـوارد واملصـادر 

غـري املتجـددة. 
املسـاكن  تيسـري  تقييـم  نمـوذج  إن  وأخـريًا، 
واسـتدامتها يف املنطقـة الوسـطى مـن اململكـة العربيـة 
السـعودية يعتـرب اخلطـوة األوىل للوصـول إىل مسـاكن 
ميـرسة ومسـتدامة تكـون ضمن املقـدرة املاليـة لذوي 
عاليـة،  جـودة  وذات  واملنخفـض،  املتوسـط  الدخـل 
والطاقـة  امليـاه  اسـتهالك  مـن  التقليـل  عـىل  وتعمـل 
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واملـوارد غـري املتجددة، ومـن ثم التقليل قـدر اإلمكان 
مـن التكلفة التشـغيلية للمسـكن، ولكـن الوصول إىل 
إضافيـة  دراسـة  إجـراء  يتطلـب  فاعليـة  أكثـر  نتائـج 
لتحديـد أسـاليب تطبيـق هـذه املعايـري بشـكل مبـارش 
بـام يتوافـق مـع سـوق اإلسـكان وصناعـة التشـييد يف 
اململكـة، ودعم توفـري مجيـع املتطلبات الالزمـة لذلك 
سـواء كانت من معـدات أو مواد أو جتهيـزات أو عاملة 
ذات خـربة، إضافـة إىل صياغـة التنظيـامت والقوانـني 
التـي تدعـم املوافقـة عـىل النمـوذج والتصديـق عليه.
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Abstract: Due to population growth and increase in numbers of new families in Saudi Arabia, there is 
demand for providing dwelling units (currently approximately 300 thousand units per year), especially for 
low and middle-income groups. If solutions to providing affordable and sustainable dwellings are not under-
taken, the housing problem will escalate dramatically and become more difficult to deal with in the future.

Paying adequate attention to affordability and sustainability in the design and construction of required 
dwelling units will have a positive quantitative and qualitative impact on Saudi housing situation. This 
will help to reduce the dwelling initial cost, raise its life span, conserve water and energy consumption and 
ultimately reduce the negative environmental impact of construction. In order to achieve such success, 
however, an evaluation mechanism is required to ensure applying the correct and balanced level of 
affordability and sustainability. This research aims to develop a framework for evaluating dwelling 
units’ affordability and sustainability in the central region of Saudi Arabia.

Key words: Evaluation framework, criteria for affordable and sustainable dwellings, the central region of 
Saudi Arabia.




