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ملخ�ص
امل�سكن مطلب فطري، امنت اهلل تعاىل به على العباد، وحب التملك غريزة يف النف�ض، والطم�ح المتالك م�سكن ال يكاد يفارق 
النا�ض، وقطاع البناء وحده ي�س���تهلك 40 % من الطاقة يف العامل، االأمر الذي يدع� وب�س���دة اإىل اال�س���تفادة من تطبيق مبادئ 
اال�س���تدامة لرت�س���يد هذا اال�ستهالك، لذلك اعتمدت هذا البحث على منهج اال�س���تقراء والتحليل من خالل التجربة ال�اقعية، 
وقد ت�س���من درا�سة ميدانية �سملت املهند�سني امل�سممني، ومالك القطع ال�سكنية، واملخططات ال�سكنية املنفذة، وخل�ست اإىل 
وج�د غياب وا�سح ملفه�م اال�ستدامة لدى املهند�سني واملالك على حد �س�اء، ويف املخططات املنفذة، وختمت بدرا�سة تقديرية 
لالحتياجات امل�س���احية والفراغية الأ�س���رة من�ذجية، وت��س���لت اإىل اأن اأ�س���غر ال�حدات ال�سكنية امل�س���تقلة امل�ج�دة يف اململكة 

العربية ال�سع�دية ميكن اأن تكفي الأكرث من اأ�سرة يف حال �سممت با�ستخدام مفه�م الت�سميم امل�ستدام.
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1- متهيد:
اإن التط�رات املت�سارعة التي ي�سهدها العامل من حيث النم� ال�سكاين والزيادة املطردة لعدد �سكان االأر�ض و الذي 
ت�س���اعف خالل اخلم�س���ني �سنة املا�س���ية اإىل 5.7 بلي�ن ن�س���مة واملت�قع ت�ساعفه يف ن�س���ف القرن احلايل لي�سل اإىل 
10 بلي�ن ن�س���مة وفقا للدرا�س���ات التي اأجرتها الهيئة العاملية للبيئة و التنمية )Lachman, 2005(، اإ�سافة اإىل اأزمة 
الطاقة وم�س���اكل التل�ث الناجت عن ا�س���تهالك الطاقة ب�س���كل كبري وتاأثرياتها ال�س���لبية على البيئة، قد اأثارت اهتمام 

خمتلف دول العامل �س�اء كانت م�سدرة اأو م�ست�ردة للطاقة.
وت�سري الدرا�سات اإىل اأن قطاع البناء وحده ي�ستهلك 50 % من الطاقة يف العامل كما اأن اأكرث من ن�سف امل�ارد االأولية 
  . )Roodman & Lenssen, 1995(ت�ستخدم يف جمال البناء والت�سييد )الطبيعية )ح�ايل ثالثة مليارات طن �سن�يا

2- مقدمة:
لعل م�س���طلح اال�س���تدامة مبا يح�يه من مفه�م وليد الع�س���ر احلا�سر، وه� بحاجة اإىل ال��س���ف وال�سرح لتت�سح 

�س�رته اإىل اأن ي�سبح مفه�مًا ماأل�فًا لدى النا�ض؛ ُيعرف بنف�سه.
2-1 فل�سفة فكرة ال�ستدامة:

تعرف التنمية امل�ستدامة باأنها: التنمية التي تالئم متطلبات احلا�سر دون اإنقا�ض قدرة االأجيال امل�ستقبلية لتت�افق 
مع تلبية متطلباتهم، وت�سمل التنمية طبقًا لهذا التعريف م�سم�نني اأ�سا�سيني:

اأنها لي�ست قا�سرة على عدد من العل�م واملناطق بل للداللة على العامل باأ�سره االآن ويف امل�ستقبل. 
لي�ض هناك مفه�م حمدد للتنمية امل�ستدامة ولكن الغر�ض ه� ا�ستمرار تلك التنمية.

2-2 الأبعاد املحورية لال�ستدامة:
للتنمية امل�س���تدامة ثالثة حماور رئي�س���ية تعترب الدعائم الرئي�س���ية لها، وباختالل اأحدها تتاأثر االأهداف الرئي�سية 
.Society املجت�مع ،Economy االقت��ساد ،Environment للتنمية اأو اال�ستدامة )�سكل 1( هذه املحاور هي: البيئ��ة

�سكل )1( حماور التنمية امل�ستدامة
امل�سدر: �سيد، مرعي )دي�سمرب 2007(  »العمارة البيئية للم�سكن التقليدي واملعا�سر يف ظل العمارة امل�ستدامة« م�ؤمتر اال�ستدامة.
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اإن فكرة اال�ستدامة البيئية تق�م على ترك االأر�ض يف حالة جيدة لالأجيال القادمة اأف�سل مما كانت، فاإذا احتفظ 
االإن�سان بن�ساطه واأدائه دون ا�ستنزاف امل�اد الطبيعية اأو اإهدار البيئة الطبيعية يك�ن هذا الن�ساط م�ستدام طبيعيًا.

2-3 مفاهيم ال�ستدامة يف القطاع العمراين:
الت�س���ميم امل�س���تدام، اأو العمارة اخل�سراء، اأو االإن�س���اءات امل�ستدامة، اأو البناء االأخ�س���ر؛ جميعها مفاهيم وطرق 
واأ�س���اليب جديدة للت�س���ميم والت�س���ييد ت�ستح�س���ر التحديات البيئية واالقت�س���ادية، فاملباين اجلديدة يتم ت�سميمها 
وتنفيذها وت�سغيلها باأ�ساليب وتقنيات متط�رة ت�سهم يف تقليل االأثر البيئي، ويف نف�ض ال�قت تق�د اإىل خف�ض التكاليف 
وعلى وجه اخل�س�����ض تكاليف الت�سغيل وال�س���يانة )Running Costs(، كما اأنها ت�سهم يف ت�فري بيئة عمرانية اآمنة 
ومريحة. وهكذا فاإن ب�اعث تبني مفه�م اال�ستدامة يف القطاع العمراين ال تختلف عن الب�اعث التي اأدت اإىل ظه�ر وتبني 
مفه�م التنمية امل�س���تدامة )Sustainable Development( باأبعادها البيئية واالقت�س���ادية واالجتماعية املتداخلة.

3- م�سكلة البحث:
ال يزال ت�فري امل�س���كن ذو التكلفة املنا�س���بة يحتاج اإىل العديد من احلل�ل واالبتكارات والدرا�سات؛ فقد قدر مركز 
االأمم املتحدة للم�ست�طنات الب�سرية م�ؤخًرا اأن اأكرث من مليار ن�سمة يف العامل يعي�س�ن يف م�سكن غري منا�سب، واأن اأكرث 
من مئة ملي�ن �سخ�ض يعي�س�ن يف �سروط م�سنفة على اأنهم ال يجدون ماأوى )مرجان، ال�سيد: 2002 م(، كما اأنه على 
النطاق العربي، ال يزال من� الطلب على ال�حدات ال�سكنية يقدر بزيادة تبلغ ح�ايل 9%  �سن�ًيا، يف حني اأنه مل يزد معدل 
من� املعرو�ض من ال�حدات ال�سكنية عن 3% وهذا يعني اأن حجم العر�ض املتاح �سن�ًيا ال ي�ست�عب اإال ثلث حجم الطلب على 
ال�حدات ال�سكنية يف املدن العربية، ومن ثم تهدف ال�رقة البحثية اإىل درا�سة ومناق�سة وا�ستخال�ض العديد من احلل�ل 
التي ت�ساهم ب�س�رة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة يف ت�فري امل�سكن املنا�سب وبالتكلفة املثلى؛ وخا�سة على اجلانب الت�سميمي.

4- فر�سيات البحث:
اعتمد البحث على الفر�سيات التالية:

• الت�سميم امل�ستدام ي�سمن كفاءة ا�ستدامة العنا�سر االأخرى املختلفة الداخلة يف تك�ين امل�سكن.
• التحكم يف تكلفة امل�سكن يبداأ منذ مرحلة التخطيط، ثم مير بكل من مرحلتي الت�سميم والتنفيذ. 

• التكلفة املقب�لة للم�سكن لي�ست هي التكلفة االأقل واإمنا هي التكلفة التي تتنا�سب مع االحتياجات.
• اجلانب االأكرب من تكلفة امل�سكن يقع على عاتق ممار�سي مرحلتي الت�سميم والتنفيذ.

5- اأهداف البحث:
يهدف البحث اإىل ما يلي:

• التاأكيد على اأهمية مرحلة الت�س���ميم كاأحد و�س���ائل التحكم يف تكلفة امل�س���كن، وبالتايل حتقيق مفه�م اال�س���تدامة 
ب�سقيها: ا�ستدامة امل�ارد، واال�ستدامة االقت�سادية.

• رفع ال�عي لدى امل�سممني، ومتخذي القرار، والراغبني يف احل�س�ل على امل�سكن لتحديد املتطلبات الت�سميمية ال�اقعية.
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6- منهجية الدرا�سة: 
حيث اإن امل�س���كن عن�س���ر مرتبط بحي���اة النا�ض فاإن البعد االأخالقي والنف�س���ي فيه ذو تاأثري كب���ري، ويجدر بجميع 
الدرا�س���ات من هذا الن�ع اأن ال تتجاهل م�س���اعر امل�ستخدمني مبنهجية علمية جافة ت�س���لح للتطبيق يف املعامل املغلقة 

ولكنها تف�سل عند تعاملها مع النف�ض الب�سرية.
لذلك اعتمدت هذه الدرا�س���ة على منهج اال�س���تقراء والتحليل من خالل التجرب���ة ال�اقعية، والتعاي�ض الطبيعي مع 

امل�ستخدمني للم�سكن بداأً من مرحلة التخطيط، ومرورًا بعملية الت�سميم والتنفيذ، وانتهاًء باال�ستخدام والت�سغيل.

7- تعريف امل�سكن:
ت�ؤكد جميع املفاهيم املختلفة لتعريف امل�س���كن، على اأنه اأحد �س���روريات احلياة االإن�س���انية وواحًدا من اأهم حق�ق 

الفرد داخل املجتمع، ويت�سح ذلك من خالل:
7-1 املفهوم اللفظي:

ا اال�س���تقرار والراحة والطماأنينة،  »امل�س���كن« ه� لفظ ت�س���تق معانيه من ال�سكن وال�س���كينة والهدوء وال�سك�ن واأي�سً
وكلمة »�سكن« تعني هداأ واأرتاح واطماأن )عفيفي، اأحمد: 2000 م(.

7-2 املفاهيم املتخ�س�سة:
هناك العديد من املفاهيم التي �س���احبت تعريف امل�س���كن كنتيجة لتعدد التخ�س�س���ات واملجاالت ومنها اأن مفه�م 
امل�س���كن وفًقا لال�سرتاتيجيات العاملية ه� مكان ذو م�س���احة كافية وم�قع منا�سب تت�فر له البنية االأ�سا�سية وتتحقق به 
اخل�س��سية واالأمن واالإ�ساءة والته�ية وغريها من العنا�سر ال�سرورية ال�ستقرار الفرد. وه� يف القان�ن املدين املكان 
ال���ذي يقي���م فيه الفرد كمحل الإقامته اأو م�طًنا ومكاًنا لل�س���كنى التابعة له. وه� يف القان����ن املقارن)1( يعرب عن املكان 
الذي يقيم فيه الفرد وما يتبع هذا املكان من ملحقات، اأو ال يقيم فيه ما دام هذا املكان ذو ملكية خا�سة له وله احلق 

يف �سكناه. )مرجان، ال�سيد: 2002 م(.

8- االأ�س�ص الت�سميمية امل�ستدامة:
يتم التحكم يف امل�سكن حتت مظلة اال�ستدامة من خالل االأ�س�ض الت�سميمية التالية:

ا فراغ حجمي منا�سب. • الب�ساطة: احل�س�ل على م�سقط اأفقي ب�سيط وواجهات خالية من التفا�سيل واأي�سً
���ا الق���درة على االمت���داد والتط�ير باأقل تكلف���ة واأقل فاقد. • املرون���ة: الق���درة على التغيري واإعادة الت�س���كيل، واأي�سً
• ال�حدة: الت�حيد القيا�سي ومنطية ال�حدات الفراغية واالإن�سائية والفتحات ومن ثم ال�سيطرة على تكلفة بناء امل�ساكن.

• االحت�اء: رفع كفاءة الت�سميم واحلد من ن�سب الفراغات غري امل�ستغلة وممرات احلركة.

• الت�افق: التكامل بني احلل�ل املعمارية والنظم االإن�سائية وطرق وو�سائل التنفيذ املقرتحة.
• التط�يع: متابعة ودرا�سة وا�ستخدام اأحدث التقنيات ثم تط�يع املنا�سب منها ال�ستخدامه وحتقيق االأهداف من خالله.
• الثبات: الدرا�س���ة ال�افية جلميع عنا�سر الت�س���ميم املعماري )ال�ظيفية - احلركة-امل�ساحة...الخ(، ويهدف اإىل 

)1( القان�ن املقارن لي�ض »قان�نًا« باملعنى اال�سطالحي للكلمة، و امنا ه� تعبري ي�ستخدم لالإ�سارة اىل املنهجية املطبقة يف مقارنة الق�انني / الق�اعد القان�نية / امل�ؤ�س�سات 
.)Kamba 2002( القان�نية يف دول، اأقاليم، اأونظم قان�نية خمتلفة. و باعتباره فرع من العل�م القان�نية، وبدايات ظه�ره على يد االإغريق، وتبل�ر يف اأوائل القرن ال�سابع ع�سر
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جتنب التعديالت املختلفة )قبل واأثناء وبعد التنفيذ(.
• الراح���ة: ت�فري متطلبات االإن�س���ان داخ���ل الفراغ املعماري وتطبي���ق معامالت ومعدالت التحك���م يف كل من: درجة 

احلرارة والرط�بة، حركة اله�اء، الظالل، ال�س�ء، ال�س��ساء، الروؤية.
• القيا�ض: حت�يل بدائل احلل�ل الت�سميمية املختلفة اإىل قيم واأول�يات تقبل املفا�سلة با�ستخدام و�سائل التقييم املنا�سبة.

9- معايري اال�ستدامة العمرانية:
اأظهر معر�ض هان�فر 2000 باأملانيا تباينًا يف اإدراك املجتمعات املختلفة ملعنى اال�ستدامة العمرانية يف مقابل اتفاق 
على ا�س���رتاتيجيات عامة ميكن اعتبارها كمعايري ال�س���تدامة البناء ويبقى اأ�سل�ب ومنهج التطبيق مره�ن بظروف كل 

جمتمع حملي، وهذه املحاور العامة كما حتددها االأبحاث الدولية الغربية ميكن تلخي�سها فيما يلي:
• الطاق���ة: يعت���رب البناء من اأكرث القطاعات ا�س���تهالًكا للطاقة على امل�س���ت�ى العاملي فطبًقا للدرا�س���ة التي اأعدها » 
Worldwatch Institute« فه���� ي�س���تهلك ح����ايل 40%  من اإجمايل الطاقة العاملية، وا�س���تهالك الطاقة يف البناء ال 
يقت�س���ر على عمليات الت�س���ييد فح�س���ب بل ه� ميتد اإىل الطاقة الالزمة للت�س���غيل والطاقة املبذولة يف عمليات ت�سنيع 

ونقل م�اد البناء وغريها.
يتم ا�س���تهالكها على امل�ست�ى العاملي  امل�اد: هناك كمية كبرية من امل�اد اخلام – ت�س���ل اإىل 3مليار طن �س���ن�ًيا – • 
يف �س���ناعة البن���اء )1998Minnesota Guide، ( وهذه الكمية متثل تقريبا 40 % م���ن اإجمايل كمية امل�اد التي يتم 
تدويرها يف االأن�س���طة االقت�س���ادية العاملية، وال يقت�س���ر االأمر عند هذا احلد فح�س���ب بل يتعداه اإىل ا�ستهالك كميات 

كبرية من املياه والطاقة يف عمليات ت�سنيع تلك امل�اد.
• ا�س���تخدام وت�ظيف االأرا�س���ي: يعنى هذا املعيار بكفاءة ا�ستغالل م�اقع البناء وتر�س���يد عمليات التنمية العمرانية 
ف�قه���ا، فالثاب���ت اأن هناك اآالف الهكتارات من الغابات يتم الق�س���اء عليها �س���ن�ًيا واأن عمليات الت��س���ع املخيف للكتل 
العمرانية على االأرا�سي املتاخمة للمدن تق�سي على كميات هائلة من الف�سائل احلي�انية والنباتية لت�ؤدي بالتايل اإىل 

النق�ض يف الر�سيد االيك�ل�جي على �سطح االأر�ض.
• كفاءة البيئة الداخلية: يعنى هذا البعد بت�فري بيئة داخلية �سحية حتفظ للم�ستعملني قدرتهم على م�ا�سلة حياتهم 
وممار�س���ة اأن�س���طتهم اإ�س���افة اإىل حتقيق اأعلى درجات املرونة والتكيف مع احتياجاتهم احلالية وامل�ستقبلية بال�س�رة 
التي جتعل املنتج البنائي يف حالة حي�ية وكفاءة با�ستمرار ت�سمح حتى باإعادة ا�ستخدامه الأغرا�ض ووظائف اأخرى بعد 
فرتة من الزمن - فالر�سيد احلايل من املباين القائمة ميثل ثروة م�ستثمرة ميكن حت�سينها ورفع م�ست�ى اأداءها ومن 
ثم اإعادة ا�ستغاللها- هذا اإ�سافة اإىل اأن �سحة البيئة الداخلية للمباين ت�سهم ب�س�رة فعالة يف رفع اإنتاجية امل�ستعملني 

االأمر الذي ي�فر مبالغ طائلة �سن�ًيا.
• املياه: اإن حروب هذا القرن امل�ستقبلية قد تن�ساأ ب�سبب ندرة املياه العذبة ال�ساحلة لل�سرب، فاإذا ما علمنا اأن ن�سبة 
0.003 % فقط من املياه امل�ج�دة على �س���طح االأر�ض هي املياه ال�س���احلة لل�سرب واال�ستعمال االآدمي واأن قطاع البناء 
مبا ي�س���مله من عمليات اإن�س���اء وت�سنيع وت�سغيل وخالفه ي�ستهلك �س���ن�ًيا ح�ايل 16% جند اأننا اأمام ماأزق يجربنا على 

ا�ستدعاء كافة �سبل الرت�سيد ال�ستخدامها يف اإدارة هذا امل�سدر احلي�ي.
• املخلفات ال�سلبة: املخلفات والف�سالت التي تنتج عن االأن�سطة العمرانية تف�ق بكثري القدرة على معاجلتها واإعادة 
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تدويرها يف ظل تزايد م�ستمر ملعدالت اال�ستهالك والنم� ال�سكاين املخيف للم�ست�طنات احل�سرية. واخلطري يف االأمر 
اأنه كلما ازدادت معدالت الرفاهية باملجتمع ازدادت معه معدالت اال�ستهالك ومن ثم اإنتاج املخلفات وزاد معدل العجز 
عن اإيجاد طرق اآمنة للتخل�ض من تلك املخلفات. وعمليات البناء والهدم والت�سغيل والت�سنيع كل منها ينتج عنه اآالف 

االأطنان من املخلفات �سن�ًيا، االأمر الذي ينذر بكارثة ل� ا�ستمر ال��سع على ما ه� عليه.

10- تاأثري االأبعاد االجتماعية على منط وتكلفة امل�سكن:
يتاألف امل�س���كن من مك�نات وعنا�س���ر مت�سابهة اإىل حد كبري، وتلك املك�نات قد تختلف يف تعدادها وم�ساحاتها من 
جمتمع الآخر ومن اأ�سرة الأخرى، وفًقا لالحتياجات الفعلية املطل�بة. كما تتعدد الع�امل التي ت�ؤثر على منط ت�زيع هذه 
العنا�س���ر واأحجامها وبالتايل ت�ؤثر على تكلفة امل�س���كن وه� ما قد ي�ؤثر كنتيجة نهائية على فر�سة احل�س�ل على م�سكن 
مي�س���ر للغالبي���ة، وهناك كثري من الدرا�س���ات املتعمقة التي تناولت مفه�م امل�س���كن والع�امل امل�ؤث���رة عليه واإمكانيات 
خف�ض تكلفة امل�س���كن عم�ما، وكذلك فاإن م��س����ع تاأثري الع�امل الثقافية وعالقتها ب�سكل امل�سكن الذي يبنيه االإن�سان 
لنف�س���ه ه� اأي�س���ا من امل��س����عات التي مت تناولها يف جمم�عة من الدرا�س���ات التي اأكدت على دور الثقافة مبفه�مها 
ال�س���امل على �سكل امل�س���كن عم�ما، من خالل درا�سة وحتليل للم�سكن يف املجتمعات البدائية، وتاأثري ال�ظيفة الرمزية 

)Amos. 1969 ( للعمارة على �سخ�سية االأفراد واملجتمعات

11- العالقة بني االأبعاد االجتماعية وتي�سري احل�س�ل على م�سكن:
كانت امل�ساكن يف �سدر االإ�سالم تفي بال�سروريات وال متتد اإىل الكماليات مما ال حاجة له، يق�ل: ابن قيم اجل�زية 
يف و�س���فه للم�س���كن اأيام الر�س�ل عليه ال�سالة وال�س���الم )ن�فل: 2003م( )ملا علم �سلى اهلل عليه و�سلم اأنه على ظهر 
�س���ري، واأن الدني���ا مرحلة م�س���افر ينزل فيه���ا مدة عمره، ثم ينتق���ل اإىل الدار االآخرة، مل يكن م���ن هديه وال من هدي 
اأ�سحابه ومن تبعه االعتناء بامل�ساكن وت�سييدها وتعليتها وزخرفتها وت��سعتها، بل كانت منازل تقي احلر والربد، وت�سرت 
عن العي�ن، ومتنع من ول�ج الدواب، وال يخاف �س���ق�طها لفرط ثقلها، وال تع�س����ض فيها اله�ام ل�سعتها، وال تعت�ر عليها 
االأه�ية والرياح امل�ؤذية الرتفاعها، ولي�س���ت حتت االأر�ض فت�ؤذي �س���اكنها، وال يف غاية االرتفاع عليه، بل و�س���ط، وتلك 
اأعدل امل�ساكن واأنفعها، واقلها حرا وبردا، وال ت�سيق عن �ساكنها فينح�سر، وال تف�سل عنه بغري منفعة وال فائدة فتاأوي 

اله�ام يف خل�ها …(

12- درا�ســة ميدانيــة لقيا�ص مــدى تطبيــق الت�ساميم احلاليــة لل�حــدات ال�سكنية ملبداأ 
اال�ستدامة يف الت�سميم: 

م���ن التعريفات ال�س���ابقة لال�س���تدامة ميك���ن الق�ل اإن اأي اإهدار اأو و�س���ع لقيمة يف غري حملها ه� �س���ل�ك م�س���اد 
لال�ستدامة، وقد اأجرى الباحث درا�سة ميدانية يف كل من مدينتي الريا�ض والطائف تناولت كاًل من: 

املكاتب الهند�سية  1 .
مالك االأر�سي ال�سكنية الراغبني يف ت�سميم م�ساكنهم 2 .

ال�حدات ال�سكنية املنفذة  3 .
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وقد نفذت الدرا�س���ة ب�س���كل م�س���تقل على املهند�س���ني املمار�س���ني لعملية الت�س���ميم، وعلى امل���الك الطالبني لهذه 
الت�س���اميم، وعل���ى ال�حدات ال�س���كنية املنف���ذة، وذلك من خ���الل املقابالت ال�سخ�س���ية واال�س���تبانة البحثية لغر�ض 
احل�س�ل على اإجابات حمددة ملجم�عة من االأ�سئلة تكّ�ن مبجملها ت�س�رًا ل�اقع الت�سميم املعماري لل�حدات ال�سكنية 
واأثره يف رفع تكلفة امل�سكن وما يرتتب على ذلك من اإهدار للم�ارد املالية، واالأرا�سي ال�سكنية، وامل�اد االأ�سا�سية، ف�ساًل 

عن التكلفة امل�ستقبلية لل�سيانة والتل�ث، االأمر املتعار�ض بج�هره مع ق�سية اال�ستدامة.

12-1 منهجية اإجراء املقابالت وال�ستبانات والدرا�سة النقدية: 
12-1-1  اأوًل: مع امل�سممني: 

روعي يف الدرا�س���ة امل�سحية مقابلة املهند�سني املعماريني املبا�سرين لعملية الت�سميم لل�حدات ال�سكنية، وقد �سمل 
امل�سح 11 مكتبًا هند�سيًا يف مدينة الطائف، و15 مكتبًا هند�سيًا يف مدينة الريا�ض، ت�سمن مقابلة مهند�ض )معماري اأو 
اإن�سائي( من كل مكتب وت�جيه جمم�عة من االأ�سئلة املعدة م�سبقًا �سمنتها ا�ستبانة املهند�سني، مع درا�سة لثالثة ت�ساميم 
من اإنتاجه درا�سة نقدية حتدد مدى جتاوبها مع االحتياجات احلقيقية للم�ستخدمني، وبالتايل تطبيقها ملبداأ اال�ستدامة. 
ولغر�ض ت�س���هيل املتابعة ملحت�ى البحث، وملا ل�حظ من ت�س���ايق بع�ض القراء من التحليالت الرقمية لال�س���تبانات، 
انتهج يف هذ البحث اأ�س���ل�بًا خا�ض يبتعد عن �س���رد النتائج باالأرقام والن�س���ب � امل�ج�دة اأ�س���اًل يف اجلدول ال�س���امل � 
وي�ستخدم اأ�سل�ب ال��سف بالعبارة امل�حدة، والتي يلخ�سها جدول و�سفي �سمم خ�سي�سًا لهذا البحث على النح� التايل: 

كل200%معظم90%كثير70%وجد50%بعض30%قليل20%يندر%2

ففي حالة وق�ع نتيجة اإجابة على �س�ؤال ما بني 10% و 30 % ت��سف بعبارة قليل من....، ويف حالة وق�عها بني %90 
و 100% ت��سف بعبارة معظم .... وهكذا، اأما االأرقام ال�سريحة لن�سب االإجابات فقد اأحلقت باآخر الدرا�سة ملن يرغب 

الرج�ع اإليها. وقد كانت نتائج امل�سح كما يف اجلدول )1( التايل: 
جدول )1(: نتائج مقابلة املهند�سني امل�سممني يف املكاتب الهند�سية

النعمال�س�ؤال
87%13%لديك ت�س�ر وا�سح عن مفه�م اال�ستدامة1

80%20%حتر�ض على تطبيق راأيك املعماري الت�سميمي حتى ل� تعار�ض مع الربح املادي2

98%2%زبائن املكتب على وعي مبفه�م اال�ستدامة3

55%45%اأنت را�ض عن م�ست�ى الت�ساميم املقدمة من قبلكم من حيث جتاوبها احلقيقي مع االحتياجات ال�سكنية4

15%85%حتر�ض على ت�عية الزبائن واإ�سعارهم بالهدر الذي ميار�ض يف مرحلتي الت�سميم والتنفيذ5

33%67%متار�ض عليك �سغ�ط من قبل االإدارة العليا لتمرير رغبات الزبائن برغم الهدر واملبالغة6

23%77%تاثر م�ست�اك الت�سميمي ب�سبب �سغ�ط الزبائن غري املقنعة7

19%81%برغم اجله�د املبذولة لرت�سيد الت�سميم وبالتايل خف�ض النفقات اإال اأن �سل�ك املالك عند التنفيذ يعار�ض ذلك 8

من جممل اإجابات املهند�سني ال�سابقة، وبح�سب ن�سبة االإجابة ميكن ال��س�ل للنتائج التالية: 
• ين���در وج�د زبائن لديهم ت�س����ر وا�س���ح عن اال�س���تدامة، يف حني وج���د اأن قلياًل من املهند�س���ني لديهم هذا 

الت�س�ر.
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• يحر�ض كثري من املهند�س���ني على ت�عية الزبائن باأهمية تر�س���يد الت�س���اميم لتك�ن م�س���تدامة، يف حني وجد 
اأن هناك �س���غ�طًا متار�ض عليهم اأثناء التطبيق ب�س���بب الن�احي املالية، وبالتايل: تاأثر امل�س���ت�ى الفني لكثري 

منهم.

12-1-2 ثانياً: مع املالك: 
ونفذت الدرا�سة على �سكل مقابالت �سخ�سية مع جمم�عة من مالك االأرا�سي ال�سكنية ممن اأنه�ا مرحلة الت�سميم 
من املكتب الهند�س���ي وح�س���ل�ا على الرتخي�ض، وبا�سروا علمية التنفيذ، وتن�عت عنا�سر العينة بني من هم يف مرحلة 
العظم واآخرين يف مراحل الت�س���طيب االأخرية، وكان عدد املتجاوبني 12 من مدينة الطائف، و14 من مدينة الريا�ض، 

وكانت اإجاباتهم كما يف جدول )2( االآتي: 
جدول )2(: نتائج مقابلة مالك ال�حدات ال�سكنية

النعمال�س�ؤال
91%9%طبقت الت�سميم املعتمد متامًا1
39%61%كثري من الر�س�مات مل اأكن اأفهمهما قبل التنفيذ، ونفذت بطريقة خمتلفة عما ت�قعت2
93%7%اأفهم معنى اال�ستدامة يف الت�سميم والتنفيذ واأحر�ض على تطبيقه3
26%74%الع�امل االجتماعية وال�سغ�ط من املعارف حددت معامل الت�سميم لدي4
13%87%تكلفة التنفيذ كانت اأكرب من املت�قع5
55%45%ت�جد عنا�سر غري م�ستغلة ب�سكل جيد يف املبنى6
88%12%كنت ا�ستح�سر تاأمني م�سكن مرن ي�ست�عب اأكرث من اأ�سرة م�ستقباًل7
25%75%امل�قع واملجاورون ي�ؤثران على حجم ون�ع وت�سطيب امل�سكن 8

من جممل اإجابات املالك ال�سابقة، وبح�سب ن�سبة االإجابة ميكن ال��س�ل للنتائج التالية:
• تاأكيدًا الإجابات املهند�س���ني ال�س���ابقة، فاإنه يندر وج�د زبائن على وعي مبفه�م واأهمية اال�س���تدامة يف الت�س���ميم 

املعماري والتنفيذ.
• تاأثر كثري من املالك بال��سع االجتماعي و�سغ�ط املحيطني يف الت�سميم والتنفيذ، دون االعتناء بالتكلفة احلقيقية 

والنظرة امل�ستقبلية.  

12-1-3  ثالثاً: الدرا�سة النقدية ملواقع منفذة:
و�سملت درا�سة حتليلية ملجم�عة من امل�ساقط املعمارية مل�اقع �سكنية منفذة لقيا�ض مدى كفاءة ا�ستخدام الفراغات 
وجتاوبها مع حجم االأ�سرة ومتددها امل�ستقبلي، وو�سعها االقت�سادي، وقد و�سعت جمم�عة من عنا�سر التقييم و�سملت 
العينة 11 ت�سميمًا يف مدينة الطائف، و11 ت�سميمًا من مدينة الريا�ض، وكانت نتائج التحليل كما يف جدول )3( االآتي: 

جدول )3(: نتائج درا�سة م�ساقط ال�حدات ال�سكنية

النعمال�س�ؤال
82%18%يتجاوب الت�سميم مع متطلبات االأ�سرة ب�سكل متطابق دون زيادة اأو نق�ض1
41%59%كمية الهدر يف امل�ساحات وامل�اد تعادل اأكرث من 20% من قيمة امل�سروع2
83%17%يتجاوب الت�سميم مع مفاهيم اال�ستدامة3
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النعمال�س�ؤال
77%23%املالك را�س�ن عن الت�سميم ولي�ض هناك �سك�ى من �سياع م�ساحات 4
20%80%التكلفة فاقت املت�قع باأكرث من 5%20
63%37%التنفيذ مت بجهد مايل كامل دون احلاجة اإىل مت�يل خارجي6
91%9%التنفيذ مت على مراحل تراعي حجم االأ�سرة احلايل وامل�ستقبلي والقدرة املالية7
5%95%املبالغات تنح�سر يف امل�ساحات والت�سطيبات8

من جممل درا�سة امل�ساقط املنفذة، وبح�سب ن�سبة االإجابة ميكن ال��س�ل للنتائج التالية:
• ال تتجاوب كثري من الت�ساميم مع االحتياجات احلقيقية لالأ�سر، وال مع مفاهيم اال�ستدامة.

يفاجاأ كثري من املالك بالتكلفة قبل البدء بالتنفيذ، و�سبب ذلك املبالغات يف مراحل الت�سميم والتنفيذ.• 
12-2  الت�سميم النموذجي)2(:

من جممل امل�سح ال�سابق للم�سممني واملالك والت�ساميم، ميكن الق�ل اإن اخللل يكمن يف: 
• �سعف ال�عي مبفاهيم اال�ستدامة لدى املهند�سني واملالك.

• تاأثري ال�سغط االجتماعي على �سكل املبنى وتكلفته.
• هن���اك اإه���دار كبري للم����ارد املالي���ة واالأرا�س���ي وم����اد البناء، نا�س���ئ عن قل���ة ال�عي باال�س���تدامة الت�س���ميمية 

والتنفيذية.
• التطبيق التايل يقي�ض مدى حتقيق خمططات تق�س���يمات االأرا�س���ي وال�حدات ال�س���كنية ملبداأ اال�س���تدامة �س�اًء يف 

الت�سميم اأو من حيث املنظ�ر العام لال�ستدامة.
تتك�ن االأ�س���رة يف املت��س���ط من �س���تة اأفراد، وباأخذ اأ�س���رة افرتا�س���ية مك�نة من ال�الدين وولدين وبنتني، وبحكم 

ال��سع االجتماعي: حتتاج هذه االأ�سرة اإىل العنا�سر التي ي��سحها جدول)4( التايل: 
جدول )4(: العنا�سر وامل�ساحات الالزمة ل�سكن اأ�سرة من�ذجية

ملح�ظاتامل�ساحة م2العن�سر
20ن�م والدين
على اعتبار اأن ا�ستقالل الطفل بغرفة خا�سة غري حمبذ اجتماعيًا20ن�م اأوالد
لتفريق االأوالد عن البنات20ن�م بنات

4×246جمل�ض رجال
20جمل�ض ن�ساء

20�سالة
15مطبخ

312 حمامات
5م�ست�دع

25ممرات وم�زعات
181املجم�ع

)2( مفه�م اال�ستدامة �سامل ومت�سعب، وال ميكن ل�رقة بهذا احلجم اأن حتيط به، ولي�ض املق�س�د ح�سر اال�ستدامة يف امل�سكن يف التحكم يف امل�ساحات 
وح�سب، اإال اأن تخ�سي�ض عن�ان ال�رقة بالعالقة بني اال�ستدامة والت�سميم يربر ذلك، حيث اإن امل�ساحات من اأكرث امل�ؤثرات على �سكل الت�سميم وتكلفة 

التنفيذ.



مفه�م الت�سميم امل�ستدام، ودوره يف ت�سهيل امتالك امل�سكن
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من اجلدول ال�سابق ي�ستخل�ض التايل:
، وعلى اعتبار اأنظمة البناء املعم�ل بها حاليًا فاإن البناء ي�س���مح به على  اإن امل�س���احة املطل�بة لهذه االأ�س���رة 181 م2• 
�س���كل دورين وملحق عل�ي بن�س���بة 50%، وبالتايل فاإن هذه امل�س���احة ميكن اأن تق�س���م على االأدوار لتك�ن م�ساحة الدور 

االأر�ض 80 م2.
% من االأر�ض، وهذا يحقق االرتدادات املطل�بة عن اجلار وال�س���ارع، وعليه  بح�س���ب النظام فاإن البناء يتم على 60• 

فهذا امل�سكن يحتاج اإىل اأر�ض مب�ساحة 130 م2، وباإ�سافة م�ساحة 20 م2 كم�قف لل�سيارة ي�سبح اجلم�ع 150 م2.
، وعليه فاإن م�ساحة  اأ�س���غر م�ساحات االأرا�س���ي امل�سم�ح بها يف خمططات تق�سيمات االأرا�س���ي ال تقل عن 400 م2• 

الدور لل�حدة ال�سكنية 240 م2.
• النتيجة ال�ا�س���حة من احل�س���اب ال�سريع ال�س���ابق اأن قطع االأرا�سي وال�حدات ال�س���كنية املنفذة عليها تزيد ب�اقع 
290% عن احلاجة احلقيقية، اأو بعبارة اأخرى فاإن ال�حدات ال�س���كنية امل�س���ممة الأ�س���رة واحدة ميكن اأن تكفي لثالث 

اأ�سر.
ويف حني يحتاج رب االأ�سرة يف ال��سع احلايل اإىل مبلغ 140000•  ريال المتالك م�سكن العائلة اخلا�ض، فاإنه باإعادة 
احل�س���اب وف���ق االأرقام ال�س���ابقة، يحتاج اإىل 520000 ريال، ويف حني يحتاج اإىل ع�س���ر �س���ن�ات � عل���ى االأقل � لتحقيق 

مطلبه، فاإنه وباإعادة احل�ساب وفق االأرقام امل�ستدامة يحتاج فقط اإىل ثالث �سن�ات فقط.
• اإن هذا اال�س���تنتاج، وبالرغم من جتاوزه لكثري من العادات االجتماعية االإلف العام لدى النا�ض، والباحث ال يدع� 
اإىل جعل جميع امل�س���اكن مب�س���احة بناء اأر�سي 80 م2، اأو م�ساحة اأر�ض 130 م2، ولكن يدع� اإىل اإعادة النظر املن�سفة 
يف الف���رق ب���ني االأرقام احلالية للم�س���احات ومبالغ التنفيذ، وبني ما ت��س���ل له البحث الإدراك حج���م املبالغة، ومن ثم 
اتخاذ مكانة و�س���ط حتقق اال�س���تدامة لالأبن���اء واأبنائهم، ورزق اجلميع مكف�ل من اهلل تع���اىل، اإال اأننا ماأم�رون باأخذ 

االأ�سباب.

13- اخلال�سة، والت��سيات: 
• اإن ا�ستح�سار مبادئ اال�ستدامة يحتم اإعادة النظر يف م�ساحات ال�حدات ال�سكنية احلالية لتحقيق اال�ستدامة من 

جهة، ولتي�سري امتالك امل�سكن من جهة اأخرى، ويف هذا ال�سدد ي��سى بالتايل: 
• اإع���ادة النظ���ر يف اأنظمة البناء والتخطيط من قبل وزارة ال�س����ؤون البلدية والقروية للحد من الهدر يف امل�س���احات 

وامل�اد.
• تر�سيخ مفه�م الت�سميم امل�ستدام يف كليات الهند�سة والعمارة. 

• املكاتب اال�ست�سارية مطالبة بتعلم وتعليم وبث ثقافة اال�ستدامة العمرانية يف عمالئها.
• و�سائل االإعالم م�س�ؤولة عن نقل فكرة اال�ستدامة العمرانية.

املجتمع واأفراده م�س�ؤول�ن عن ن�سر ال�عي االقت�سادي وفكر اال�ستدامة حلفظ امل�ارد الأبنائهم.• 



م. اأحمد بن ر�سدي ط�مان
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Abstract
The house  is a fungal demand, and loving of self-ownership is an instinct, and 
the ambition to own homes is also a fungal demand. The construction sector alone 
consumes 40% of the world’s energy, which strongly calls to benefit the application of 
the principles of sustainability for the rationalization of the consumption.

 This research use the extrapolation method and analysis, through actual experience and 
include a field study, including engineers, designers, and owners, housing schemes and 
implementing agencies, and concluded that the presence of the apparent absence of the 
concept of sustainability to engineers and owners, the study concluded discretion of the 
spatial needs of the family model, and found that smaller housing units independent in 
Saudi Arabia could be sufficient for more than one family in the event was designed 
using the concept of sustainable design.




