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Abstract: 
 
The interesting in organizing residential complex is the most important challenges facing the process 
of social, economic and environmental development issues, therefore, the work on solving design, 
planning and organizational problems is one of the most important issues currently under discussion, 
in view of the fact that the population should not only be targets for development but real participants, 
and not to isolate community participation, waiting for the right moment for its development, or to put 
it in its proper framework. This study deals with community participation in housing design from the 
conceptual and applied aspects and analysis of the interaction between the community and the 
different degrees of participation. The analysis included studies dealing with participatory design for a 
variety of purposes, to build a knowledge base and to develop mechanisms that can be used when 
undertaking housing projects, the general approch of the research is to study the concept of 
participatory design in the cognitive aspects and explore its privacy in the buildings of residential 
complexes, the research problem identified as a knowledge gap about the concept of participatory 
design in the design and planning of residential complexes, the research assumes that the level of usre 
self-selection determines the participatory space pattern and the mechanism used in the co-design, the 
research found that there is a multiplicity of concepts of co-housing design and therefore multiple 
mechanisms of dealing with residential participatory space. It is sometimes takeing the concept of 
(Collarborative Housing); its mechanism of residential participatory space design is (mixed uses) 
space to create interaction and partnership between the residents of the complex. And sometimes the 
concept of (Collective Housing), (which adopts the space saving mechanism for some semi-private 
residential activities such as food places, living space, children's play space, etc., will be removed from 
the apartments to be shared with residents of the complex as public spaces participatory, in return for 
the provision of other residential spaces (Save and Share)). The level of high user self-selection at the 
design stage has determined the preference collarborative space pattren in residential complexes within 
the local environment.   
Key wards: Community participation, Co-Housing Design, Participatory space, Self-selection. 
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 : المستخلص

�عـد االهتمـام بتنظـ�م التجمعــات االسـكان�ة مـن اهـم التحــد�ات التـي تواجـه عمل�ـة التطــور االجتمـاعي واالقتصـادي والبیئـي فالعمــل 
ال ســـكان انطالقا من أن اللقضـــا�ا المطروحــة حال�ـــا، وعلــى حـــل المشــاكل التصـــم�م�ة والتخط�ط�ـــة والتنظ�م�ــة تعتبـــر مــن اهـــم ا

في انتظار اللحظة المناسبة مجتمع�ـــــة ال المشــــاركةل عزحق�قیــــین فیهـــــا وعــــدم  مشــــاركینل ب، یجب أن یکونوا أهدافا للتنمیة فقط
من صـــــــم�م اإلســـــــكاني في التمجتمع�ـــــــة ال المشــــــاركةهذه الدراسة ل تتناو. أو وضعها في إطارها الصحیح، لتنمیتها وتطویرها

المختلفــــة، فتضــــمنت تحلیــــل دراســــات  المشــــاركةدرجات وبین المجتمع المحلي ل التفاعتحلیــــل وجـــانبین المفــــاه�مي والتطب�قــــي ال
وضع آلیات یمکن االستعانة بها عند القیام معرف�ــــة، وقاعدة  بنــــاءتعاملــــت مــــع التصــــم�م التشــــاركي �غا�ــــات متنوعــــة، لغــــرض 

اإلسـكان، تمثـل المحـور العـام لل�حــث بدراسـة مفهـوم التصـم�م التشـاركي فــي الجوانـب المعرف�ـة واستكشـاف خصوصــیته  بمشاریع
فـــي ابن�ــــة المجمعـــات الســــكن�ة، فتحـــددت المشــــكلة ال�حث�ـــة بوجــــود فجـــوة معرف�ــــة حـــول مفهــــوم التصـــم�م التشــــاركي فـــي تصــــم�م 

إلخت�ـار الـذاتي للمسـتخدم هـي التـي تحـدد نمـط الفضـاء التشـاركي وتخط�ط المجمعات السكن�ة، حیـث إفتـرض ال�حـث أن مسـتوى ا
واآلل�ــة المت�عــة فــي التصــم�م التشــاركي، لیتوصــل ال�حــث وجــود تعــدد �مفــاه�م التصــم�م التشــاركي الســكني و�التــالي تعــدد آل�ـــات 

، )Collarborative Housing(اإلسـكان التعـاوني التشـاركي (التعامـل مـع الفضـاء التشـاركي السـكني، فهـو تـارًة �حمـل مفهـوم 
وتــارًة . لخلـق تفاعــل وتشــارك مـا بــین سـاكني المجمــع) Mix Uses(فتكـون آل�ــة تصـم�م الفضــاء التشــاركي متعـدد االســتعمال 
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 رنا مازن مھدي. م / أحمد عبد الستار القیسيكمیلة د .م
اإلدخـار أو التـوفیر �المسـاحات الفضـائ�ة لـ�عض (الـذي �عتمـد آل�ـة ) Collective Housing(اإلسـكان الجمـاعي (حمـل مفهـوم 

الــخ، حیـــث ... أمــاكن الطعــام، فضــاء المع�شـــة، فضــاء لعــب االطفــال : شــ�ه الخـــاص مثــل(ت اإلســتخادم الفعال�ــات الســكن�ة ذا
تحـذف مســاحاتها مـن الشــقق لتشـارك بهــا مـع ســاكني المجمـع كفضــاءات عامـة تشــارك�ة، مقابـل تــوفیر فضـاءات ســكن�ة اخــرى 

)Save and Share .(التصــم�م حــددت أفضــل�ة نمــط الفضـــاء  وٕان مســتوى اإلخت�ــار الــذاتي العــالي للمســتخدم فــي مرحلــة
 .التشاركي التعاوني في المجمعات السكن�ة ضمن البیئة المحل�ة

 .، االخت�ار الذاتيالمشاركة المجتمع�ة، التصم�م اإلسكاني التشاركي، الفضاء التشاركي: مفتاح�ةالكلمات ال
 المقدمة -1

دى الحــدود وهــي إحــ لمشــتركة للســكاناالسـكان االجتماع�ــة هتمامات ومصالح ئــي یراعــي افیزیاتبـرز التجمعــات الســكن�ة كمحــدد 
الفیز�ائ�ـة وأولهـا، حیـث سـعى اإلنسـان منـذ وجـوده علــى األرض وراء تـوفیر المـأوى الـذي یـوفر إحت�اجاتـه الماد�ـة والروح�ـة كافــة 

نـــه نتیجــة إنســان�ة یتشـــكل و�تفاعــل مـــع كو الشــعوب  اتإشـــكال�ة معنــى الســكن بتعـــدد ثقافــ تعــددتف ،و�تماشــى مــع بیئتـــه وثقافتــه
 التصــم�م اإلســكانيفي عملیة ل متکام كمــنهجمجتمع�ــة ال المشــاركةتطبیق  جــةدرتســاؤل یتمحــور حــول  ال�حــث�طــرح  ،ســاكن�ه

همیة هذه الدراسة في أنها فـــــــأ ،تحقیق التنمیةل من اجاإلســــــكان في مشاریع مجتمع�ـــــــة ال المشــــــاركةدور ل تفعی �التــــــالي ك�ف�ـــــــة
االستعانة بها إلنجاح  مـــن الضـــروري كــأداةالمجتمعیة  المشـــاركةأال وهي اإلســـكان في مشاریع  مهملــة ةعلى أدا الضـــوء تســلط

التشـاركي فـي تصـم�م وتخطـ�ط اإلسـكاني حـول مفهـوم التصـم�م  بوجود فجـوة معرف�ـةتمثلت المشكلة ال�حث�ـة ف، هذه المشاریع
لمسـتخدم هـي التـي تحـدد نمـط الفضـاء التشـاركي مشـاركة االذاتي ل مستوى اإلخت�ار، وأفترض ال�حـث ان المجمعات السكن�ة

أو منهج حدیث  كإطــارالمجتمع�ـة  المشـاركةماهیة لخدمـة هــدف ال�حـث المتمثـل �فهـم ، واآلل�ـة المت�عـة فــي التصـم�م التشـاركي
لتي تتبنى مبادئ وتقرن باألفکار والتوجهات االمجــــــــــــــــــــــــاالت یعتمد علیها في العدید من كـــــــــــــــــــــــأداة نسبیا ومتعدد التخصصات و

التصــــم�م �شـــكل عــــام ومفهـــوم  لمشــــاركة المجتمع�ـــةولتحقیـــق ذلـــك تبنــــى ال�حـــث منهج�ـــة إستقصــــائ�ة لتوضـــ�ح مفهـــوم ا. تنمویة
ل و للوصــــ ة محل�ــــةلوضــــع إطــــار نظــــري وتطب�قــــه علــــى عینــــمجمعــــات الســــكن�ة �شــــكل خــــاص وصــــوًال لل التشــــاركياإلســــكاني 

 .النهائ�ةلإلستنتاجات 
  المجتمع�ةالمشاركة مفهوم  -2

كغیـــره مـــن المصـــطلحات الحدیثـــة التـــي ال �مكـــن إیجـــاد تعر�ــــف ) األهل�ـــة لمشـــاركة المجتمع�ـــة أو الشـــعب�ة أوا(مصـــطلح  �عتبـــر
، فلــ�س مــن الصــعب فقــط تحدیـد مرك�ــات المجتمــع وٕانمــا أ�ضــًا مــاذا رت�ط �مكونــات المجتمـع المختلفــةیــواضـح ومحــدد لهــا كونــه 

تبعا للتخصص الذي  نفســه بلــدوفي ال الخـر بلــدالتي تختلف من المصـطلح وتعریفات تتعــدد و�ــذلك ، المجتمع�ـة تعنـي المشــاركة
مبن�ــًا علــى مفــاه�م د�موقراط�ــة فــي المجتمــع حیــث یـــؤثر مفهومــه عــن المشــاركة المجتمع�ــة ) Henry Sanoff(یطرح ، یدرســه
أن  فغــــایتهمفي قیم مهمة لهم جمیعا  �شــــتركون  الــــذینوجها لوجه لألفراد ل التفاع" �أنهــــاعلــــى صــــنع القــــرار فیــــرى فیهــــا النــــاس 

ستکون الوجه الرئیسي في المجتمع الذي تتحقق فیه الحریة لجمیع المواطنین وفي هذه  المشــــــــــــــــــــاركةویتابع بان  "یکونوا سویا
 كونهــــااسیة تشیر إلى تغیرات أس المشـــاركةلذلك  ،المشـــاركینل هي األداة للتحکم في القرارات من خال المشـــاركةالحالة تکون 

الفهـم الصـافي لطب�عـة المشـاركة "ف�قـول أن ) John Abbott(أمـا ، ]Sanoff, 1999,p.1[تتضمن ممارسة تأثیر على القرارات 
نبیـــل ( طــرح، فــي حـــین ]About, 1996, p.5" [طيالشــعب�ة هــو جـــوهر ال�حــث عـــن الســالم والتســـامح اإلجتمــاعي والــد�موقرا

صـین والعــائالت العمل�ـة التــي مـن خاللهــا المتخص"ا كفكـرة قــوة ف�قـول �أنهــ) users participation(مشـاركة المســتخدم ) حمـدي
أو غیـر ومجموعات المجتمع والموظفین الحكـومیین وآخـر�ن جم�عـًا �عملـون سـو�ًا لعمـل شـيء مـا سـواء كـان ذلـك �شـراكة رسـم�ة 

مــن مســتفیدین وصـانعي قــرار ومــانحین تعــدد األطــراف التـي تتبنــى المشــاركة المجتمع�ـة ول، ]Moatasim, 2005, p.7"[رسـم�ة
وعــرف ، ]About, 1996, p.7" [عمل�ـة التقــدم فـي التفــاوض مـن خــالل األطـراف المختلفــة السـا�قة" فتعــرف علـى إنهــا  وغیـرهم
جم�ـع أعضـاء المجتمــع والمجتمـع األكبــر خلـق فـرص تمكــن "المشـاركة المجتمع�ـة �صــورة شـاملة علـى إنهــا  األمـم المتحــدة تقر�ـر

]. United Nations, 1981" [للمشــاركة الفاعلــة والتــأثیر علـــى العمل�ــة التنمو�ــة ل�شـــاركوا �عدالــة وٕانصــاف فـــي ثمــار التنم�ــة
ــدإنها عنصر حاسم ل مجرد أداة ب ل�ســتالجماهیریة من هذا المنطلق  فالمشـاركة  ،على عملیة تنمویة أصیلة الفائدة للتأكی

�شكل عام والتصم�م اإلسكاني �شكل خاص، هناك قلق متزاید مـن أجـل تحدیـد احت�اجـات المسـتخدمین  وطرحت في اإلسكان
�سـاهم فـي  تسـهیل مشـاركة المسـتخدم فـي عمل�ـة التصـم�ممن قبل المخططین والمصممین للمشار�ع اإلسكان�ة، لـذا فـإن 

وهــذا یتطلــب تحدیــد مفهــوم التصــم�م اإلســـكاني �أبنیتــه، إلى التمسك وإشباع حاجاته األساسیة ورفاهیته وتنمیة اإلنسان 
 .أهدافه ومستو�اته وآل�اته عبرالتشاركي 
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وســیلة مع�شـة تجمــع األفــراد واألسـر معــًا فــي مجموعـات لت�ــادل أهــداف وأنشـطة مشــتركة تتمتــع �فضـاءات خاصــة �الخدمــة هـو 
كمـــا وانــه �حفـــز األنشـــطة  ،عضــاء المجتمـــع الســكنيأ التواصــل االجتمـــاعي بـــین علـــى �شــجع و الذات�ــة تـــوفر مســاحة شخصـــ�ة، 

علـى وانخفـاض معـدالت أ صـ�انة وتفاعـل اجتمـاعي التكـالیف �ـة و الكر�ونالمشتركة للمجتمع فضال عن انخفاض متوسـط ال�صـمة 
وهـو االسـكان الـذي �ضـم الشـقق الفرد�ـة أو المنـازل ، ]Communities and Local Government, 2009, p.15-16[الجر�مـة 

، وهـــو للخـــدماتلســكان والتنظـــ�م الجمــاعي مــع المســـاحات والمرافــق المصـــممة لخلــق مجتمـــع مشــترك موجـــه نحـــو التعــاون بـــین ا
كمحفـز للسـلوك التعـاوني الرائـد للمجتمعــات  أو هــو ،]Stratmann, 2013, p.i-7[ كمفهـوم �عمـل علـى تشـكیل المجتمــع التفـاعلي

االســكان التشــاركي  آل�ـاتالحضـر�ة نحــو أنمـاط الح�ــاة المسـتدامة والتنم�ــة المسـتدامة عبــر الجمــع بـین مــنهج التنم�ـة المســتدامة و 
 :�انهدف من التصم�م اإلسكاني التشاركي الهلذا �مكن تحدید 

تشـــكیل م فــي تحقیـــق مفهـــوم العــ�ش كمجتمـــع و العمــل علـــى خلــق مســـاحات مع�شـــ�ة مشــتركة والحفـــاظ علیهـــا �مــا �ســـه - أ
 . وفقا للرؤى البیئ�ة واالجتماع�ة )Down Up) (أسفل إلى أعلى(المجتمع من 

زمــات ألتصــم�م االسـكان التشــاركي �شـكل أفضــل فـي المنــاطق المنخفضـة التكلفــة مـا �ســاعد فـي تــوفیر الحلـول  �عمـل - ب
فــي العـ�ش كمجتمـع والتفاعـل االجتمــاعي  أسـمىهـداف أ  لتحقیـقالسـكن كمـا ومـن الممكــن تعـدیل الم�ـاني القائمـة داخل�ــا 

   .واالستدامة
التصــم�م�ة عبـــر تطــو�ر اســتخدام المعــارف وخبـــرات المجتمعــات المحل�ــة فهنـــاك  اآلل�ــاتإشــراك المجتمــع المحلــي فـــي  - ت

لــم تســتجب لمجـرد أفكــار وخطـط بــل لعبــت دورا فعـاال فــي تشـكیل التطــور لتحقیــق  التـي مجتمعــاتالمثلـة ألعـدد متزایــد 
   ]Arrigoitia and Scanlon, 2015, p. 1-4[ .المحل�ة

�سـتوعب األسـر مـن جم�ـع األعمـار مـا �عمـل علـى ، و طفـالألمنـة ومثال�ـة لآیوفر بیئة ( أنه فتتجلى أهم�ة اإلسكان التشاركي في
المحل�ــة والعمــل مــع المعمــار�ین �طر�قــة غیـــر  اتمجتمعــالمشــاركة الســكان فــي تخطـــ�ط وتصــم�م ، و�حقــق التقر�ــب بــین األج�ــال

لتحقیــق  تقــد�م الخـدمات العامـة والخاصــة وصـوالً المسـاهمة فـي ، و تحسـین الت�ســیر والتاكیـد علـى التــوفیر النـوعي للســكن، و هرم�ـة
 ]Dragoman, 2013, p. 13-20. [)رضا السكان

�مكـن تحقیـق ، )اإلنسان صانع التنمیة(تتخذ مقولة هدفها والتـي في التنمیة البشریة  اإلسكان التشاركيومع بلورة مفهوم 
ومن ، المتاحة أمام الناس) Self-Selection( الذات�ـة الخیاراتز�ـادة تهدف إلى عـن عمل�ـة مفهوم التنمیة البشریة لیعبر 

ــــــدأ حیث  الخیارات األساسیة في تتركــــــز أما من حیث التطبیق ، تتغیر بمرور الوقت حــــــدودفان هذه الخیارات هي بال المب
وان یحصلوا على الموارد الالزمة  ،وان یکتسبوا المعرفةل، هي أن یحیا الناس حیاة طویلة خالیة من العل: ثالث
 . والتي �عبر عنها من خالل سمات ومستو�ات التصم�م اإلسكاني التشاركي، كر�مةقیق مستوى حیاة لتح
 التشاركياإلسكان تصم�م  سمات 3-1

لتمی�ــــع الحـــدود التقلید�ـــة بـــین المســــاحات الخاصـــة والعامـــة وتشــــج�ع  �ســـعى�أنـــه تشـــمل ســـمات التصـــم�م اإلســــكاني التشـــاركي 
وفر وحـــدات ســــكن�ة م�ســــرة حیـــث یــــالتصـــام�م الجمیلــــة والمناســـ�ة لمع�شــــة المجتمــــع ، و�حقــــق الســــكاناألنشـــطة المفتوحــــة أمـــام 

العمـل عبـر التصــم�م  �شــجع، و مسـتدامةنولوج�ـا �اتجــاه جعلهـا التكالمسـاحات والمـواد وطــرق البنـاء و  �اإلمكـان شـرائها مـع مراعــاة
فــالتفكیر �االســتدامة  ،التركیــز �قـوة علــى عناصـر التصــم�م التــي تعـزز المجتمــع والجـوار ،مـع المجموعــة ولـ�س مــع عمیـل منفــرد

علـى نحـو أفضـل للمصـممین و ألحـداث التفاعـل االجتمـاعي �مـا �سـمح  حات الحضر�ة �فتـرض أن یـتم تصـم�مهاالجتماع�ة للمسا
ائج تصــم�م االســكان التشـاركي قابلــة للق�ــاس نتـ ، وتكــون األمـاكنوالمسـتخدمین النهــائیین التفكیـر �أفضــل الســبل لخلـق مثــل هــذه 

ثــم تســهم فــي تشـكیل الهو�ــة الجماع�ــة مــن خــالل رؤ�ـة فرد�ــة فــي البدا�ــة كمــا و  ،المخططــات أكثـر فــي التنم�ــة االجتماع�ــة عبـر
 .]Arrigoitia and Scanlon, 2015, p. 2-4[ .مفصل�ة جماع�ة للمساكن والمساحات المجتمع�ةل تتحول

كی�ـة السـكان�ة واحت�اجـات دعـم وتعز�ـز اإلسـكان و�مـا یناسـب التر �أنهـا تعمـل علـى أما سمات مشـار�ع اإلسـكان التشـاركي فتتسـم 
اساســـ�ة  تـــوفر المشــار�ع فرصـــة للتعـــاون لتكــو�ن تصـــام�م جدیـــدة لإلســكان تعكـــس ق�مـــاُ حیـــث (  تنظ�م�ــةرؤ�ـــة ولهـــا  ،المجتمــع

�شـارك الســكان فـي مســتو�ات مختلفـة مــن ( المشـاركة التأس�ســ�ة، وتحقــق )ئــة صـح�ةالمجتمـع والســالمة وخلـق بیكالحاجـة لبنــاء 
تــوفیر فــرص ، و بــر فضــاءات مشــتركة داخل�ــة وخارج�ــةاالنتقــال إلــى بیئــة المجتمــع ع، تــوفر )بــدائلالالتخطـ�ط مــع التاكیــد علــى 

ز تعــز  اتوتصــم�م فضــاء ،المتــدنيعمـل والتوســع فــي المشــار�ع االجتماع�ــة كتــوفیر فضــاءات تدر�ب�ــة للســكان مــن ذوي الــدخل 
 عبــرفالمشــار�ع تحقــق االســتدامة ( بیئ�ــةفوائــد ، ولهــا المنــاظر الطب�ع�ــة ومــا تــوفره مــن فــرص اشــتراك جم�ــع الســكان فــي العمــل

و�مكـن أن �عمـل المشـروع  ،سـتخدام مـواد مسـتدامةبإتصم�م الم�اني الخضراء التي تقلـل مـن اسـتخدام الطاقـة وتحـافظ علـى الم�ـاه 
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التعـاون علـى رؤ�ـة مشـتركة للشـركاء ووضـع خطـة ، وتحقـق )مـنآحسین صحة السكان عبر تصم�م فضاءات امنة وتنقل على ت

ب الخــدمات المســاندة وفــرص العمــل وســهولة ة والجماع�ــة لإلســكان اآلمــن فتجم�ــع اإلســكان یجلــ�ــدالفر لمفهــوم یلبــي احت�اجــاتهم 
 .]Fukuji, 2015, p.2. [�ةالحفاظ على هو�ة منفصلة والحفاظ على الخصوصالوصول و 

 )User Participation(مشاركة المستخدم  3-2
فكـــرة متعــددة المعــاني، وفـــي مجــال التصــم�م هنـــاك إهتمــام متزایــد لتحقیـــق رضــا أو قناعـــة ) participation(المشــاركة ذكرنــا أن 
ة إذا كـان غیـر منظمـًا، فـإن مجازفـ �عتبـرقـد بـین المسـتخدم والمصـمم  اإلتصـال الم�اشـر ، ورغـم)user satisfaction(المسـتخدم 

ٕان إنخـراط المسـتخدمین و ، لعمل�ـة التصـم�مةلصـ�اغة القـرارات النهائ�ـة ل ضرور�ة للحصول علـى أفكـار متنوعـةمشاركة المستخدم 
�عتبـــر جــزء رئ�ســـي ) اإلرتكــاز علــى فكـــرة مشــاركة المســتخدمین(العمل�ــة التصـــم�مة  فـــيأو أصــحاب المصــلحة فـــي وقــت م�كــر 

رغــم تقســ�م هــذه المراحــل إلــى و  ،التخطــ�ط، التصــم�م، البنــاء، التقیــ�م: كــل عمل�ــة تصــم�مة �أر�عــة مراحــلتمــر  .لنجـاح المشــروع
 Communities: [�ـاتيفـي هـذه المراحـل وكمـا تظهـر مشـاركة المسـتخدم �مسـتو�ات مختلفـة  عدة أجزاء حسب وقتها أو أجزاءهـا

and Local Government, 2009, p. 20[  
هـــذه المرحلــة تعنــي مرحلـــة إعــداد الس�اســات أو مرحلـــة معرفــة مــا �فكـــر ف�ــه المســـتخدم ): Planning(مرحلــة التخطــ�ط  - أ

 .عمل�ة التخط�طالتفكیر لللق�ام �ه لذلك فهي مسؤول�ة المهندس المعماري لتعر�ف المستخدم ك�ف�ة المشاركة في 
عــن احت�اجــات  �عبـرتصــم�م الحیــوي فـي هــذه المرحلــة مـن المشــاركة هـو أن العامـل ال ):Designing(مرحلـة التصــم�م  - ب

 ،علــــى مســــتوى مشــــاركة المســــتخدمین �عنا�ـــــة ،أو �شــــرف المعمــــاريمهنــــدس یختــــار ال ونتیجــــة لــــذلك وقــــ�م المســــتخدم
 .�كاملها للعمل�ةهي األكثر أهم�ة في هذه المرحلة القرارات ف

ذاتــي مشـروع وتظهـر ك هـذه المرحلـة لكنهــا مهمـةلالعدیــد مـن المسـتخدمین تجاهـل رغـم  ):Construction(مرحلـة البنـاء  - ت
ولمســاعدة خفـض تكلفـة المبنـى هـو مشـاركة فـي هـذه المرحلـة للالغرض الرئ�سـي فـ )Self – help project(اإلعتمـاد 

 .هذه المرحلةفي  للمشروع لق�متها القرارات المال�ةو  إدارة المیزان�ة المعماري في
تقیــ�م تتمثـل ب أهم�ـة هـذه المرحلــةفبنظـر اإلعت�ــار ال �أخــذ الكثیـر مشـاركة المســتخدمین  ):Evaluation(مرحلـة التقیـ�م  - ث

المعمــاري بــذلك تحدیــد مزا�ــا وعیــوب �ســتط�ع �عــد مــرور فتــرة كاف�ـة علــى إســتخدامه ف هالمبنـى مــن تجر�ــة المســتخدم لــ
 .مماثلة مستق�الال م�ماتحسین التصو  المبنى �عد إستخدامه

 Levels of User Participation)(مشاركة المستخدم مستو�ات  3-3
، هـذه المؤشــرات )المســتخدم، المعمـاري، المشـروع، ثقافـة ود�موقراط�ــة المجتمـع( اركة علــى عـدة عوامـل أهمهـامسـتوى المشـ�عتمـد 

العمل�ــــة  أو مســــتو�ات، وفــــق ســـ�طرة المعمــــاري أو المســــتخدم لهـــذا الجــــزء فــــي) partions(تقســـم مســــتوى المشــــاركة إلـــى أجــــزاء 
 ,Pehnt, 1988]و  ]Mikellides, 1980[و] Ahmad Mohammed, 2006, p.11-15: [ي اتالتصـم�م�ة المعمار�ـة  وكمـا �ـ

p. 7-13] 
المعمــاري  ف�ســ�طرمشــاركة فـي هــذا المســتوى معدومــة ال ):Non- Participation Level(مسـتوى إنعــدام المشــاركة  - أ

، فــي حــین ال�شــارك المســتخدم فــي أي مــن المراحــل األر�ــع لهــا و�ع�ــارة أخــرى ل�ــة التصــم�م�ةعلـى كــل حركــة فــي العم
 .فیها لمستخدموجود لال  النقطة التي یوجد فیها المعماري

فــي هــذا المسـتوى مشــاركة المســتخدم صــغیرة وضــئیلة،  ):Low Participation Level(المشــاركة واطــىء مسـتوى  - ب
الرئ�ســ�ة للمشـــروع وفــي هــذا المســتوى �حــدد المعمــاري األولو�ــات وفقـــًا حیــث ســ�اخذ المعمــاري فــي إعت�ــاره المتطل�ــات 

 .ألفكار المستخدم و�تخذ القرارات التي من شأنها تحسین العمل�ة التصم�م�ة
رأي  فــي هــذه الحالـــة ):Equally Balanced Level of Participation(مســتوى متــوازن أو متســاوي للمشــاركة  - ت

فالمعمـاري والمسـتخدم یتعاونـان مــع  ،الشـيء الوحیــد الـذي �طـالبون �ـه هـو المتطل�ــات ،المسـتخدم �سـاوي رأي المعمـاري
 .�عضها ال�عض إلنجاز المشروع والذي �عبر عن ثقافة المستخدم والمجتمع

�ظهــر هـذا المســتوى مــن المشـاركة عنــدما �كــون  ):High Level of Participation(مسـتوى عــالي مـن المشــاركة  - ث
اتخــاذ بإتجــاه علــى إدارة المشــروع  مــا �عنــي أن المســتخدم قـادر ،كنــه مــن إدارة مراحـل المشــروعللمسـتخدم قــوة كبیــرة تم

 .المشاركةوفق أفكار  القرارات
و�عتبــر المســتخدم  دغیــر موجـو  فــي هـذا المســتوى المعمـاري ):Top Level Participation(للمشـاركة  القمــةمسـتوى  - ج

بــــدون أي العمــــارة ) ADP( هـــو المســــؤول األول المـــتحكم �المشــــروع، و�حـــدد متطل�ــــات العمل�ـــة التصــــم�مة المعمار�ـــة
 .المعماري
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 لیات تفعیل التصمیم اإلسكاني التشاركيآ
 
 )Self – Selection(اإلخت�ار الذاتي  3-4

القـ�م �مكـن أن ُتَوجــه إخت�ـار النــاس مـن المعـاییر الفرع�ــة الحتـرام الـذات والســلوك�ات والقـ�م وهـذا �عنــي أن  �عتبـر االخت�ـار الــذاتي
، فإتخـاذ القـرارات جـزء حیـوي �میــز ]Schwartz and Bilsky, 1987, p. 53, p.550, p.562[ أو تقـ�م السـلوك�ات واألحـداث

القــرارات الســلوك�ة مــن  دون أدنــى شــك، فتلعـب وُ�َعـّرف اإلخت�ــار الــذاتي �أنـه الخ�ــار الــذي تتخــذه بنفسـك ،السـلوك ال�شــري دومــاً 
بینمـا فـي مفهـوم المشـاركة �مكـن للمسـتخدم أن ُ�َقـِرر المشــاركة  ،النـاس أنفسـهم دورًا أساسـ�ا فـي فهـم أفضـل لصـنع القـرارات القو�ـة

 فــي مرحلــة واحــدة فقــط أو فــي جم�ــع مراحــل العمل�ــة التصــم�م�ة، وهنــاك العدیــد مــن الشــكوك فــي دقــة االخت�ــار الــذاتي للمشــترك
لمشـاركة المسـتخدمین �مكــن أن تسـاعد المعمـاري والمســتخدم  ة أخــرى هنـاك خمـس مســتو�اتومـن ناح�ـ ،تظهـر فـي هـذه المراحــل

أن تقســــم  و�التــــالي �مكـــن ،العمل�ــــة التصـــم�مة لكــــل مشـــروع لمشـــاركة المســــتخدم فـــي لتحدیـــد مقـــدار ومســــتوى اإلخت�ـــار الــــذاتي 
: العلم�ــة للعمل�ـــة التصــم�م�ة وكمـــا �ـــاتي مســتو�ات اإلخت�ـــار الــذاتي إلـــى أر�عـــة مســتو�ات لمشـــاركة المســتخدم أساســـها الطب�عـــة

]Mahdi, Et., el., 2014, p.26-27[ 
 ):Stages of  Self – Selection(مراحل اإلخت�ار الذاتي  3-4-1
التخطـ�ط والتصــم�م  فــي مرحلتـي إســتدعاء مفهـوم االخت�ـار الــذاتي فـي العمل�ـة التصـم�م�ة: مرحلتـي التخطـ�ط والتصـم�م . أ

و�ـدون شـك، طــرق )). User Centered Design)UCD( كمسـاحة تصـم�م مركز�ــة للمسـتخدم �شـیر إلـى قـوة أكبــر
)UCD (هي واحدة من أفضل الطرق للحصول على متطل�ات وق�م المستخدم �شكل أفضل في هاتین المرحاتین. 

وحیــدة لمشـــاركة تتعــارض إمكان�ــة االخت�ــار الــذاتي للمســتخدم فــي مرحلــة البنــاء فــي المشــار�ع والحالــة ال: مرحلــة البنــاء . ب
 .مقبولة لمرحلة البناء هي أن نعترف �أن هذه المراحل األر�ع هي ال تعتمد على �عضها ال�عض

جـزءًا مـن اإلخت�ـار الـذاتي وهـو مهـم فـي تقیـ�م المراحــل، ) User Experience(تعتبـر تجر�ـة المسـتخدم : مرحلـة التقیـ�م . ت
فـي مكانـه ) End User’s Personalization (EUP)(ائي فذلك أوًال �ساعد المعمـاري لتحقیـق شخصـ�ة المسـتخدم النهـ

وثان�ــًا إســتخدام المعرفــة والمعلومــات فـــي عمل�ــة تصــم�مة مشــابهة مســتق�ًال لمســتخدمین واصــحاب عمـــل ، الخــاص �ــه
 .مماثلین

 ):Levels of Self – Selection(مستو�ات اإلخت�ار الذاتي  3-4-2
وجـــود مســتخدمین لیختـــاروا ألنفســـهم، فمشــاركة مقـــدارها صـــفر تعنـــي ال ال یوجـــد إخت�ـــار ذاتــي لعـــدم : المســتوى األول . أ

 ).zero participation means no level of self-selection(یوجد مستوى لإلخت�ار الذاتي 
 .وجود قوي واضح للمعماري مقابل مساهمة ضع�فة للمستخدم: المستوى الثاني . ب
�ســبب تـــوازن مقـــدار المشـــاركة بــین المســـتخدم والمصـــمم �قـــود  إن غ�ـــاب التوج�ــه فـــي هـــذا المســـتوى: المســتوى الثالـــث . ت

مــا �عنــي أن الحــل الوحیــد هـو كفــاءة المعمــار�ین إلدارة الحــاالت المختلفــة  المشـروع لمنطقــة غیــر مر�حــة لكــال الطـرفین
تي التـي یجـب أخـذها �عـین االعت�ـار ونتیجــة ذلـك، فهـذا المسـتوى یجعـل االخت�ــار لـ�س صـح�حا كمسـتوى االخت�ـار الــذا

 .في العمل�ة التصم�م�ة 
للمســتخدم القـوة للسـ�طرة علــى متطل�ـات وحركـة العمل�ــة التصـم�م�ة وهـو مــا �عنـي أن المسـتخدم یــدعي : المسـتوى الرا�ـع . ث

 .أن لد�ه ما �كفي من المعرفة التخاذ قرارات حاسمة في العمل�ة التصم�م�ة كلها ول�س �حاجة للمعماري
، مشـاركةمستوى الدرجة و تحدید  تتطلبمستخدم لتحقیق أقصى منفعة، وهذه المشاركة التصم�م اإلسكاني یتطلب مشاركة ال

ــه مـع المســتخدم  ــد اآلل�ـات المت�عــة فـي تعامل ولتعـدد المعــاني التـي تحملهــا مشـاركة المســتخدم تتطلـب مــن المعمـاري تحدی
 .للوصول إلى مجتمعات تشارك�ة إسكان�ة مستدامة

 التي تناولت مفهوم اإلسكان التشاركي األدب�ات السا�قة -4
 Stratmann, Judith & others, "Towards Sustainability– Analysis of  طروحــات 4-1

Collaborative Behaviour  in Urban Cohousing –" 2013 
ال إلــى حـــد تعــاوني فعــالســتهالك االاالســكان التشــاركي كشــكل مــن أشــكال الســلوك التعــاوني فلــوحظ أن فــي هــذه الدرســة أُعتبــر 

 المنتجــــــات فمـــــن الممكــــــن أن �عتمـــــد هــــــذا النـــــوع مــــــن الســـــلوك فــــــي المجتمعـــــات التعاون�ــــــة لإلســــــكانكبیـــــر كتقاســــــم الخـــــدمات و 
]Stratmann, 2013, p.i-7[،  ـــد عبــرت الدراســـة عــن االســكان التشـــاركي �مصــطلح الســـكن التعــاوني أو التشـــاركي (فق
)Collarborative Housing( الذي �عتمد آل�ة تشارك المجتمع السكاني �فضاءات خدم�ة تشارك�ة ذات إستخدام مختلط ،
�حقـق االسـكان التشـاركي التفاعـل ، و حیـث یهـدف لتحقیـق السـلوك التعـاوني، )الـخ...ر�اض األطفـال، الفضـاءات المفتوحـة، (

فوائــد االســـكان ل اســتناداً و  .والمجــالس المحل�ــة وخاصــة البلــد�ات ،ع تفــاعالت المجتمعـــاتُتَشــجمــع المجتمــع األكبــر عبــر انشــطة 
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 رنا مازن مھدي. م / أحمد عبد الستار القیسيكمیلة د .م
تطـو�ر المجتمـع �شـكل  أعضـاءه علـىف�عمـل  ،التشاركي فهو نوع متعمد لتطو�ر الحـي السـكني المكـون مـن امـاكن خاصـة وعامـة

ف مجتمعـــات رّ َعــتُ و  .التـــوازن بــین الخصوصــ�ة الشخصــ�ة والعــ�ش مــع النــاس خلــقل ،تــوافقي كجــزء مــن متطل�ــات خلــق التصــم�م
 :�الخصائص التال�ة) األح�اء(االسكان التشاركي 

صــــممه الســــكان مــــن البدا�ــــة لضــــمان أن یلبــــي المجتمـــــع  ،)الحــــّي الســـــكني( فــــالمقرر هــــو المجتمــــع: عمل�ــــة تشــــارك�ة -
 .احت�اجاتهم ضمن المستو�ین الفردي والجماعي

 لمتطل�ـات مجتمعـات وفقـاً الو�مكـن تنظـ�م  ،عفالتصـم�م المـادي �عـزز اإلحسـاس �االنتمـاء للمجتمـ :الحـيّ تكامـل تصـم�م  -
 )1(الشكل  ).ى السكنيالمبنو  ،انماط الفناءاتو  ،المشاة(

فكـــل أســـرة تملـــك مســـكن خـــاص إضـــافة لمرافـــق : تســـتكمل المنـــازل الخاصـــة المرافـــق المشـــتركة وضـــمن نطـــاق واســـع -
 .المجتمعمشتركة داخل 

 . االجتماعات المنتظمةوعقد یتحمل السكان مسؤول�ة اإلدارة لمجتمعاتهم المحل�ة : اإلدارة -
وفـــي �عــض الحـــاالت �أخــذ الفر�ـــق التصــم�مي القـــرارات  ،فجم�ــع القـــرارات توافق�ــة: اله�كــل وصــنع القـــرار غیــر الهرمـــي -

 .اإلجماع�ن�ا�ة عن المجتمع 
 ]Stratmann, 2913, p.20-21[ .االقتصاد�ة الجوانب في �شارك ال المجتمع -

 
ھو افضل االنماط االسكانیة من حیث توفیر فناء اجتماعي تشاركي " "bیوضح ان نمط ) 1(شكل 

 ]Stratmann, 2013, p.6[ خارجي ، المصدر
 فاألطفـــال ،كافــة المجتمـــع فــرادأل االجتمـــاعي الرفــاه �حقـــق �انــه المجتمــع فـــي التشــاركي االســـكان لصــفات الدراســـة واشــارت كمــا

 موجــودین الـدخل حـدوديمو  ،الجماعــة لسـلوك الجیـد الفهــم �فعـل جیـدة �صــحة و�تمتعـون  المـدارس فــي اإلیجـابي السـلوك �ظهـرون 
 المز�ــد �عنـي مــا أصـغر السـكن�ة فالوحــدات الجماع�ـة الملك�ــة لز�ـادة وسـیلة وهــو مغلقـا لــ�س فـالمجتمع المجتمعـات هــذه فـي ا�ضـاً 
 مجتمعـــاتف ،]Stratmann, 2013, p.22-36[ الطب�ع�ــة المنــاظر لتطـــو�ر جدیــدة وســیلة وانــه كمـــا ،الت�ســیر �عــزز �مــا منهــا

 واسـعة المسـتدامة التقن�ـات دمـج علـى قـادرة غیـر أنهـا �عنـي مـا المحلـي النطـاق ضـمن أساسـا حضر�ة التشاركي االسكان
 .الفرد�ة المجتمعات إطار في والبیئ�ة واالقتصاد�ة االجتماع�ة والمنافع واألهداف األفكار لتقتصر النطاق

 : �اتي وكما الثالثة التشارك مستو�ات الدراسة حددتو 
 علــى یؤكــد فــال�عض، الواحــد المجتمــع داخــل االفــراد وحتــى مجتمــع لكــل الهــدف �التــاليو  الرؤ�ــة تختلــف حیــث :الرؤ�ــة -

 والرغ�ــات االختالفـات بــین التـوازن  وتحقیـق واحتــرام آمنـة ح�ـاة خلــق نأ الإ ،االجتماع�ـة علـى واالخــر ،البیئ�ـة الجوانـب
 .الرؤ�ة تعن�ه ما عن الحق�قي ربِ عَ المُ  هو والتوقعات اآلراء في التنوع مع والتعامل الفرد�ة

 رأي ضـمان تحـاول التـي فالعمل�ـات ،مـدعتَ تُ  اسـتراتیج�ة اي اسـاس هـو المجتمـع فـي والتشـارك التعـاون  ان :سـتراتیج�ةاإل -
 رعا�ـــة مثــل ،الســلوكي والتعــاون  الت�ــادل تعز�ــز و�التــالي ،الثقــة بنــاء علــى تســاعد األعضــاء بــین والتفاعــل عضــو كــل

 فهــذا الیوم�ـة الح�ـاة مـن جـزء هـي ،األخـرى االجتماع�ـة المسـاعي فـي المشـاركة أو ممارسـةالو  العامـة والحـدائق األطفـال
 .المجتمع داخل األنشطة من أ�عد إلى �متد التعاون 

 وصــالة ومكت�ـة االجتمـاع غرفـة( بوجـود وتتمثـل ،المجتمعـات لمعظـم التفـاعلي للمكـان الضـامن هـي :)اآلل�ـات( االدوات -
 الخضــــراء المــــواد علـــى المحل�ــــة المجتمعـــات تركیــــز مـــع ،)الحاســــوب وغـــرف العمــــل وورش والحـــدائق ر�اضــــ�ة ألعـــاب
 ]Stratmann, 2013, p.23-24[. التصم�م عمل�ة من كجزء النظ�فة الطاقة وحلول

 Vestbro, Dick Urban  "Saving by Sharing – Collective Housing for(طروحات  4-2
Sustainable Lifestyles in the Swedish Context " , 2012    ( 

 Collective(اإلسـكان الجمـاعي (فـي ) الفضـاء التشـاركي(مـن خـالل مفهـوم  إلـى التصـم�م اإلسـكاني التشـاركي شـارت الدراسـةأ
housing((فضـــاءاتمــن خـــالل االمتنــاع عـــن �عــض ال لــى مســـاحة داخل�ــة جذا�ـــةع ز�ـــادة فــرص الحصـــولى ، الــذي یهـــدف إلــ 

عــن طر�ـــق فــي الفضـــاءات ولـــذلك فــإن اإلســـكان الجمــاعي �شــكل مثـــاال علــى االدخـــار  الخاصــة لصــالح الفضـــاءات المشــتركة،
مشــتركة، الوج�ـات ال( :مثـل) Facilities Shared( والفعال�ـات التـي �مكـن التشــارك بهـا ).Saving by Sharing(بهـا التشـارك 

 Save(تـوفیر فضـاءات تشـارك�ة  �مكـنحیـث . )الر�اضـة وغـرف ممارسـة ،سـاوناالهوا�ـة، غـرف الغـرف لعـب لألطفـال، غـرف 

29 
 



 

 لیات تفعیل التصمیم اإلسكاني التشاركيآ
Space( ،فــي شـــقق أقــل ممــا هـــو ذات مســـاحة غــرف خاصــة �قبـــول وال، أالشــقة العاد�ــةمســـاحة مــن  أو التقلیــل الحـــد مــن خــالل

ن تصــم�م االسـكان التشــاركي �عـزز اإلحســاس إ، �عطي احساســا �ـامتالك مســاحة اكبـرمـا .ة المع�شــةالجماع�ـغیــر المجتمعـات 
اضـافة الـى ان التنظــ�م المكـاني یــؤثر ایجا�ـا علــى مسـتوى الرقا�ــة مـن خــالل التشـارك �المصــادر، دخــار إلوا ،�االنتمـاء للمجتمـع

مـاط ح�ـاة �قـ�م عال�ـة مـع أن لتأسـ�س السـلوك علـى أسـاس التعـاون المجتمعـياالجتماع�ة، افترضت الدراسة امكان�ة تسهیل تغییـر 
وتشاركها فضاءات مـع االخـر�ن وقضـاء اوقـات فـراغ هادفـة وانشـطة عامـة كرعا�ـة األطفـال  ،التأكید على دور المرأة في المجتمع

امكان�ـة تشـارك مجموعـة مـن الفضــاءات ناقشــت الدراسـة و  .]Vestbro, 2012, p.1-2[واسـتغالل الفضـاءات الخارج�ـة للزراعـة 
 ة�الرئ�ســـ األهـــدافتحدیـــد و�مكـــن ، كفضـــاءات تشــارك�ة ،ومســـتداماً  ســـراً �َ علــى مســـتوى المبنـــى والموقـــع الواحـــد علــى ان �كـــون مُ 

، االحسـاس �المشـاركة المجتمع�ـة(ـ الخارج�ـة والتـي تتسـم بـ –ة اإلسكاني من خالل تشارك الفضاءات الداخل�ـ للتصم�م التشاركي
التصـم�م التشـاركي  )أدوات(آل�ـات و�مكـن تحدیـد ). دور المـرأة فـي المجتمـع، و العمـل الـذاتي، و حساس �امتالك مساحات اكبرإلاو 

 :اإلسكاني �ما یلي
 .)جلوس �فعال�ات مختلفةالاماكن ، فضاءات لعب االطفال(وتشمل ، الفضاءات التشارك�ة الداخل�ة أنواع -
 .)راحة واستجمام، اماكن للزراعة والعمل ،جلوس خارجي( ، وتشملالخارج�ةالتشارك�ة الفضاءات  أنواع -
 .إلسكان التشاركيامهمة للتفاعل االجتماعي في  ،د والدرجعوالمداخل والمص المناطق اإلنتقال�ة أو األروقة -

شــقق الاحات الوسـ�طة بــین د المســاحات المشــتركة الداخل�ـة �الجــدران الزجاج�ــة لتعز�ـز االســتخدام العفـوي امــا المســ�ـتزو حیـث تــم 
األروقـــة أصــ�حت منـــاطق حـــرة لألطفــال والشـــ�اب فهــي المكـــان الـــذي �مكــن أن �طـــور الح�ـــاة ، و فهــي عناصـــر اجتماع�ــة هامـــة

ومــن  .)2(، شــكل وهـي مســاحة تعز�ــز التفاعــل �شـعر الك�ــار �أنهــا بیئــة آمنـة لألطفــال ،االجتماع�ـة ضــمن المجموعــة الخاصــة
لحق�قــة إن اخت�ــار النــاس العـ�ش المشــترك للمســاكن الصــغیرة دعمــا  فــي ز المرافــق المشــتركة�ــتعز كان التشــاركي اإلســخصـائص 

الــواعي المســاكن الصـــغیرة �عبــر عـــن اســتعدادهم للحــد مـــن المســاكن وأحجـــام الغــرف مــع إعـــادة الوصــول إلـــى المرافــق المشـــتركة 
شـارت الدراسـة لمسـتو�ات التعـاون المتمثلـة �التعــاون كمـا وا. ]Vestbro, 2012, p.7-8[والعـ�ش المشـترك مـع المرافـق المشـتركة 

تطــورت الفكــرة إلـى رؤ�ــة لمجتمـع یتــألف مــن  ،أفضـلعلـى مســتوى الحـي مــع فكــرة وجـود بن�ــة تحت�ـة داعمــة جدیــدة لح�ـاة یوم�ــة 
یتكــون هــذا النمــوذج مــن �عــض المهــام الیوم�ــة التــي تقــع . مختلـف وحــدات الحكــم الــذاتي المســؤولة عــن اســتخدام المــوارد المحل�ــة

خاصـــة إلـــى المســــاحات العـــادة فـــي مختلـــف القطاعــــات واألمـــاكن فـــ�مكن نقـــل رعا�ــــة األعمـــال المنزل�ـــة واألطفـــال مــــن المنـــازل 
هــذه التعـامالت أدت ألنشــطة جدیــدة نتجـت عــن رؤ�ــة ومـنهج جدیــد للح�ــاة  ،لمجتمع�ـة التشــارك�ة فضـال عــن رعا�ــة ك�ـار الســنا

حاجـة مـع تأكیـد ال ،الیوم�ة في منطقة السكن لتعمـل �شـكل جیـد مـع المسـاحات المشـتركة فـأالفراد �عملـون فـي نفـس امـاكن اإلقامـة
 ).4(و) 3(، شكل مع الحاجة الواقع�ة للمجتمع لرؤ�ة جدیدة تؤول الى منهج تصم�مي متفق

یوضح تخصیص الطابق األرضي الحد االبنیة ) 2(شكل 
) شركة اسكان محلیة(من قبل ) 1983(التي بنیت عام 

ھو غرفة طعام و ) 2(رقم  الفضاء: (كفضاء تشاركي 
مختبر  )6(ورشة عمل و) 5(غسیل و )4(مطبخ و) 3(

مساحات ) 9(استرخاء و) 8(ساونا و )7(صور و
 )11(مركز رعایة و) 10(مشتركة كلعب االطفال و

 ،)التخزین
 ]Vestbro, 2012, p.9[المصدر 

 

  
یوضح مخطط واقع الحال للمعیشة الیوم ، ) 3(شكل 

 ]Vestbro, 2012, p.9[المصدر 
یوضح مخطط رؤیة للمعیشة التشاركیة ، ) 4(شكل 

 ]Vestbro, 2012, p.9[المصدر 
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 رنا مازن مھدي. م / أحمد عبد الستار القیسيكمیلة د .م

 LO, Tian & others, "Collaborative Mass Housing Design Practice With(طروحـات  4-3
Smart Models”, 2014( 

طرحـت الدراسـة اهـم متغیــر�ن فـي التصـم�م لالســكان التشـاركي المتمثلـة �التعـاون مــع شـاغلي المكـان فــي عمل�ـة التصـم�م وتحدیــد 
كمــا وعرفــت االســـكان التشــاركي �انــه الســكن الـــذي  ،الســكان �فعــل التغییـــرات المســتمرة الرؤ�ــة المســتقبل�ة وك�ف�ــة اســـت�عابها مــن

�شــارك المســـتخدمین فـــي التصـــم�م المفتـــوح مـــا �حقـــق ســـبل جدیــدة للعـــ�ش فـــي الســـ�اق الحضـــري ذات الكثافـــة الســـكان�ة العال�ـــة 
حـدة والنتیجـة كــوالج جـذاب مكــون  ف�شـارك كـل ســاكن فـي التصـم�م �مســاعدة المهندسـین كمـا �حــدث فـي بنــاء بیـت مسـتقل علــى

 ,LO, 2014[ من جز�ئات تمثل مطالب الشاغلین فنشأ شعور قوي للمجتمع �االرت�ـاح الشخصـي والشـعور �االنتمـاء لكـل سـاكن
p.3-4[ التشــارك مــع الســاكن، تشــارك "لتتضــمن المفــردتین الثــانو�تین " طب�عــة التشـارك"، تظهـر مــن هــذه الدراســة مفــردة رئ�ســ�ة

، لتفـرز المفـردة "العوامـل المـؤثرة علـى التشـارك"، والمفـردة الرئ�سـ�ة الثان�ـة "الفر�ق التصم�مي، طب�عة النتاج التصم�مي التشـاركي
الم�ــاني "فــي ســ�اق الكتلــة الســكن�ة تتضــمن و  ،عمل�ـة التعــاون ل" المــدى المتوســط و ال�عیــد"الممكنــة ولتكــون القــ�م " الــزمن"الثانو�ـة 

ان تطـورات العصـر الحـالي المتمثلـة �ـالثورة الرقم�ـة والتصـام�م ال�ارامتر�ـة انعكسـت علـى مسـتو�ات . "المتوسطة والعال�ة االرتفـاع
حیـث یـتم " تصـورات عبـر البیئـة االفتراضـ�ة، سـهولة تفسـیر التصـم�مالعمل�ـة التصـم�م�ة، خلـق ال"مشـاركة السـكان لتحـدث ضـمن 

 نمذجـــة معلومـــات البنـــاء كنظــــام تولیـــد وُتَمَثـــل عناصـــر العمــــارة ككائنـــات بـــدًال مـــن الخطــــوط والمســـتو�ات، �عـــد ذلـــك التصــــام�م
ت المعقـدة عنـدما یـتم تحدیـد و�مكـن التعبیـر عـن هـذه التشـك�ال ،�ارامتر�ـة تقن�ـات تصـم�م تـتم بوالتـي  المتخصصة للوحدة السكن�ة

لمعمـار�ین العتمــاد لتـوفر حـافزًا فتولیـد مجموعـة واسـعة مـن خ�ـارات التصـم�م بتكلفـة منخفضـة و ، السـطوح رقم�ـا مـع الخوارزم�ـات
 ف�ــه یراعــي ،نتـاج مولــد لنتاجــات اخـرى: شــاركي المفـردات الثانو�ــة التال�ــةمفــردة طب�عــة النتـاج التصــم�مي التافـرزت ، هـذا النظــام

اشـكال حیو�ـة ناتجـة عـن عمل�ـات تصــم�م�ة و�راعـى ف�ـه  نتـاج �مثـل العمـارة المجتمع�ـةو  الت�سـیر الـذي �مثـل خصوصـ�ة العصـر
الحیو�ـــة �كمــا اشــارت الدراســة لطب�عــة التغیــرات الحاصــلة فـــي التصــم�م التشــاركي واســتبدال األشــكال الهندســ�ة الجامــدة  ،حیو�ــة

ت�ادل�ــة العالقـــة التصـــم�م�ة بـــین المصـــمم المعمــاري المعبـــر عـــن الفر�ـــق التصـــم�مي  والتشــارك�ة والشـــ�كات واألنظمـــة مـــا یؤشـــر
مـــن الجمـــود واالنغـــالق الـــى  ،مــن النظـــام المغلـــق الـــى المفتـــوح ،مـــن االســـفل الـــى االعلـــى"فـــرزت المفـــردات الثانو�ـــة أو  ،والســكان

والنوافــذ واألثـاث والمعــدات واألبـواب تصــ�ح  اندار جـالمعلمــات متطـورة لدرجــة أن �الوحــدة السـكن�ة  رمیـزن تإ". الشـفاف�ة واالنفتــاح
مكونـات رقم�ــة تتـ�ح قــدرا كبیـرا مــن المرونـة فــي تولیــد نـوع مختلــف مـن المخططــات عـن طر�ــق اسـتخدام خوارزم�ــات ومنهج�ــات 

 حلـــوال التـــي تمثــلالمعلمــات  فتقــدم ،حاســـوب�مســاعدة ال �ـــةمكانــات التخط�طاإلهندســ�ة و الشـــكال األ مــناحتمـــاالت  فتولــدمحــددة 
ل�مثــل هــذا النـــوع مــن التصــام�م االســتراتیج�ة المســـتقبل�ة  ،تصــم�م�ة  مــدى واســع مـــن البــدائل ووفقــا لمتطل�ــات ورغ�ـــات الســاكن

 .لمبنــى الســكنيللمسـاعدة المصــممین فـي تضــمین تفضـ�الت المســتخدم كمـدخالت لتولیــد الحلـول المثلــى وتولیـد كتلــة تخصـ�ص 
فـــي الوحـــدات الســـكن�ة المســـتهدفة الحال�ـــة أقـــرب لنظـــام تصـــم�م تشـــاركي �ســـمح للشـــاغلین ان معظــم األدوات التـــي یـــتم إنشـــاؤها 

لمسـاكن نظـام لالمحتملین وفقا الحت�اجاتهم و�قوم المعمار�ون بجمـع التصـام�م �شـكل متـوالي وتصـم�م واجهـة تجعـل مظهـر البنـاء 
ب الرقم�ــة والمشـــاركة المجتمع�ــة علــى مســـتوى متكامــل �عمــل كتوجــه مســـتقبلي للتصــم�م الشــمولي لالســكان المعتمـــد علــى الجوانــ

 ]LO, 2014, p.6-8. [الوحدة السكن�ة ول�س التخط�ط المكاني للموقع ككل
عــدد آل�ـات التعامـل مـع الفضـاء التشــاركي مفــاه�م التصـم�م التشـاركي السـكني و�التـالي تمـن الدراسـات السـا�قة نـرى تعـدد 

تصم�م الفضـاء  ل�ةآ فتكون ، )Collarborative Housing( التشاركياإلسكان التعاوني (فهو تارًة �حمل مفهوم ، السكني
اإلســكان (وتـارًة حمـل مفهـوم . لخلـق تفاعـل وتعــاون مـا بـین سـاكني المجمــع )Mix Uses(االسـتعمال  متعـدد التشـاركي
لـ�عض الفعال�ـات السـكن�ة  التـوفیر �المسـاحات الفضـائ�ةاإلدخار أو ( آل�ةالذي �عتمد ) Collective Housing(الجماعي 

تحـذف مسـاحاتها حیـث  الـخ،... أمـاكن الطعـام، فضـاء المع�شـة، فضـاء لعـب االطفـال : مثـل الخاصش�ه (دم استخاإلذات 
 Save and( مقابـل تـوفیر فضـاءات سـكن�ة اخـرى مع ساكني المجمـع كفضـاءات عامـة تشـارك�ة، لتشارك بها من الشقق 

Share .(( ــذي عبــرت عنــه الدراســات إلــى أنهــا جم�عــًا ركــزت علــى دور تشــارك و�غــض النظــر عــن المفهــوم والهــدف ال
ــة التصـم�مة للوصـول إلـى أهــداف تنمو�ـة مسـتدامة وتولیـد فضــاءات تشـارك�ة ضـمن المجمــع  المسـتخدم فـي مراحـل العمل�

ــذاتي ل .السـكني ــة اتحــدد �التـالي نمـط الفضـاء  لمسـتخدم هـي التـيمشـاركة اوٕان مسـتوى ومقـدار اإلخت�ـار ال لتشـاركي واآلل�
 .المت�عة في التصم�م التشاركي
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 لیات تفعیل التصمیم اإلسكاني التشاركيآ
 
 اإلطار النظري المستخلص -5

اإلطــــار النظـــري المســــتخلص للتصــــم�م اإلســــكاني التشـــاركي وقــــد تضــــمن المفـــردات الرئ�ســــ�ة اآلت�ــــة مــــع ) 1(یوضـــح الجــــدول 
 :ومؤشرات وق�م الق�اس المفردات الثانو�ة

 :تشمل المفردات الثانو�ة التال�ةالتصم�م التشاركي و  م�ادىء/ المفردة األولى  5-1
 :التال�ة المؤشراتضمن وت) Co –Housing( مفهوم التشارك - أ
  :وق�مها الممكنة للق�اس )Collarborative Housing(التعاوني المسكن التشاركي  -
 .)متكاملة الفضاءاتالشقة السكن�ة (�عتمد المبدأ التصم�مي القائم على ان  •
المتعــددة اإلســتخدام الفضــاءات العامـة والمرافــق العامـة ه مــع اآلخــر�ن مكونـًا تشـاركیــتم (أمـا الفضــاء التشـاركي  •

 ).ضمن المجمع السكني
 :وق�مها الممكنة للق�اس): Collective Housing(الجماعي التشاركي المسكن  -
الخاصــة الــى فضــاءات تشــارك�ة عامــة ضــمن المجمــع شــقق غیــر متكاملــة الفضــاءات حولــت فضــاءاتها شــ�ه  •

 .)Save and Share(ضمن مبدأ  السكني
 :التال�ة المؤشراتاف التشارك وتتضمن أهد - ب
 .وموجه نحو التنظ�م الجماعي و�تفاعل مع المجتمع االكبر شاركيخلق مجتمع مشترك محفز للسلوك الت -
 .خلق توازن بین الخصوص�ة الشخص�ة والع�ش مع الناس -
 .تصم�م متكامل یز�د من فرص الحصول على مساحات داخل�ة وخارج�ة مشتركة -
 .تعز�ز الرقا�ة اإلجتماع�ة -
 .تكون الفضاءات م�سرة ومستدامة -
 .التأكید على دور المرأة -
 :طب�عة التشارك وتتضمن المؤشرات التال�ة - ت
  :وق�مها الممكنة للق�اس: التشارك مع الساكن -
، التشـارك فــي )البنـاء(التشـارك فـي مرحلـة التصــم�م، التشـارك فـي مرحلـة التنفیـذ لتشـارك فـي مرحلـة التخطـ�ط، ا •

 .مرحاة التقی�م
 :وق�مها الممكنة للق�اس: التشارك مع الفر�ق التصم�مي -
، التشـارك فــي )البنـاء(التشـارك فـي مرحلـة التخطـ�ط، التشـارك فـي مرحلـة التصــم�م، التشـارك فـي مرحلـة التنفیـذ  •

 .مرحاة التقی�م
 :وتتضمن المؤشرات التال�ةالتشارك ات مستو� - ث
 .وق�مها الممكنة للق�اس الیوجد إخت�ار ذاتي). صفر(إنعدام المشاركة  -
 .وق�مها الممكنة للق�اس إخت�ار ذاتي واطىء. مشاركة واطئة -
 .وق�مها الممكنة للق�اس إخت�ار ذاتي متوازن . مشاركة متوازنة -
 .ذاتي عالي وق�مها الممكنة للق�اس إخت�ار. مشاركة عال�ة -
 .وق�مها الممكنة للق�اس إخت�ار ذاتي تام. مشاركة عال�ة جداً  -
 :في التشارك وتتضمن المؤشرات التال�ةالعوامل المؤثرة  - ج
 :الزمن، وق�مه الممكنة للق�اس -
 .المدى المتوسط ، والمدى ال�عید •
 :الممكنة للق�اس االكتلة السكن�ة، وق�مه -
 .االرتفاعم�اني متوسط االرتفاع، م�اني عال�ة  •

 :آل�ات التصم�م التشاركي، وتشمل المفردات الثانو�ة التال�ة/ المفردة الثان�ة  5-2
 :طب�عة النتاج التشاركي، وتتضمن المؤشرات التال�ة - أ

 .نتاج مولد لنتاجات أخرى -
 :عمارة مجتمع�ة، وق�مها الممكنة للق�اس -
 ).الخ.... داخل�ة، وخارج�ة، وأروقة (فضاءات تشارك�ة  •
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 :ة ناتجة عن عمل�ات تصم�م�ة حیو�ة، وق�مها الممكنة للق�اسأشكال حیو� -
 .أبن�ة ذات أغلفة ذك�ة مستدامة، أبن�ة ال رقم�ة مستدامة •

 :طب�عة الفضاء التشاركي، و�تضمن المؤشرات التال�ة/ وظ�فة  - ب
 :فضاءات تشارك�ة داخل�ة، وق�مها الممكنة للق�اس  -
فضــــاءات عمــــل مشــــتركة، مكت�ــــة، مخبــــز، مقــــاهي فضـــاء لعــــب لألطفــــال، روضــــة، فضــــاء طعــــام مشــــترك،  •

 .الخ...انترنیت
 :فضاءات تشارك�ة خارج�ة، وق�مها الممكنة للق�اس -
 .الخ... فضاءات جلوس، مالعب  •
 :أروقة، وق�مها الممكنة للق�اس  -
 .الخ... ممرات حركة، مسقفات  •

 ق�اس المؤشرات -6
ــــاس والــــذي مــــن خاللــــه یــــتم إخت�ــــار كــــل القــــ�م الممكنـــة التــــي تــــم إنجازهــــا مــــن قبــــل ال�احثتــــان، وٕاســــتنادًا إلــــى المعلومــــات  :الق�

حیـــث كانـــت آل�ـــة الق�ـــاس  ،)2(جـــدول  حســـب خصوصـــیتهاولكـــل مفـــردة و للعینـــة ال�حث�ـــة المستخلصـــة مـــن إســـتمارة اإلســـتب�ان 
ومـا هــو  تـم تحق�قهـا التشـاركي التصـم�مي آل�ــاتللمفـردات تهـدف إلـى ب�ـان تحقـق المتغیـر مــن عدمـه للتعـرف علـى أي مفـردة مـن 

مسـتوى اإلخت�ـار الـذاتي (لتحقیـق فرضـ�ة ال�حـث المتمثلـة بــ .المبدأ الكامن خلفهـا، ودرجـة ومسـتوى االخت�ـار للمشـاركة المجتمع�ـة
 ).ي التي تحدد نمط الفضاء التشاركي واآلل�ة المت�عة في التصم�م التشاركيللمستخدم ه

إعتمـد ال�حــث الق�ــاس النــوعي مــن خـالل وضــع ال�احثتــان لمجموعــة مــن القـ�م الممكنــة للمؤشــرات والــذي إعتمــد  :وســیلة الق�ــاس
 .لغ�اب الق�مة في تأشیر إستمارة اإلستب�ان) ⓿(لوجود الق�مة، والرمز ) ❶(الرمز 

، حیـث شــملت اإلســت�انة إعتمــد ال�حــث جمـع وتحلیــل الب�انــات مـن إســتمارة اإلســتب�ان للعینـة ال�حث�ــة إحصــائ�اً  :الق�ــاس إســلوب
الجامعـــة المستنصـــر�ة، كونهـــا الجهـــة التـــي أشـــرفت علـــى إعـــداد مخططـــات / قســـم الشـــؤون الهندســـ�ة/ مهندســـي وحـــدة التصـــام�م

ي الجامعــة المستنصـر�ة، حیــث شــمل المجتمــع المسـت�ان علــى نســ�ة مــن تصـام�م مشــروع مجمــع ســكني إلسـكان اســاتذة ومــوظف
 .شاغلي الموقع السكني الذي صمم المشروع من أجلهم

 *.مشروع تصم�م مجمع سكني إلسكان األساتذة وموظفي الجامعة المستنصر�ة: العینة ال�حث�ة
المستنصـر�ة إلسـكان مـوظفي وتدر�سـي الجامعـة بواقــع لصـالح الجامعـة ) مكتـب سـ�أ الهندسـي(مجمـع سـكني مـن قبـل تـم تصـم�م 

 200(لمـوظفي الجامعـة و�مسـاحة )  2م150(شـقق �مسـاحة  4طوابـق كـل طـابق �حـوي  7عمـارة سـكن�ة كـل عمـارة تحتـوي  12
ر�ـاض (وتـم إسـتخدام الطـابق األرضـي لجم�ـع العمـارات كفضـاءات مشـتركة لجم�ـع شـاغلي المجمـع مثـل  ،لشـقق التدر�سـیین)  2م

ع الكتلــي وتـم تصــم�م المجمـع بإســلوب التجم�ـ، مــن الخـدمات التــي �حتاجهـا الســكان) الـخ... طفـال، وأســواق، ومقهـى انترنیــت،األ
و�واقـــع مــــوقعین  ).5(الشـــكل  خارج�ـــة تســـهم فـــي تخفیـــف األثـــر المنـــاخي علـــى المســـتخدمین،أروقـــة المتضـــام لتحقیـــق ممـــرات و 

كـان هــذا النتـاج المعمــاري حصـیلة التشــارك  ،الكـرخ والرصــافة جانبیهــامدینــة �غـداد ب فـيأحـدهما فــي الطالب�ـة واآلخــر فـي الب�ــاع 
مــع متطل�ــات مســـتخدمي المجمــع الـــذین �مثلــون مـــوظفي قســم الشـــؤون الهندســ�ة وكـــانوا جــزءا مـــن لجنــة اإلشـــراف والتقیــ�م علـــى 

األرضــــي كفضــــاءات تشــــارك�ة لجم�ـــــع المخططــــات �كافــــة أنواعهــــا والتــــي قــــدمها المكتــــب أعـــــاله، وأقترحــــوا أن �ســــتغل الطــــابق 
 .قید التنفیذفتبنى المشروع منهج التصم�م التشاركي ضمن مرحلة التصم�م والتخط�ط فقط كون المشروع مستخدمي المجمع 

 
 
 
 
 
 
  

، صـممت مـن قبــل مكتـب سـ�أ الهندســي، إلسـكان مـوظفي وتدر�ســي 2012مخططـات مقدمـة الــى قسـم الشـؤون الهندســ�ة، رئاسـة الجامعـة المستنصــر�ة،  *
لرئاســة الـذي كــان مــدیرا سـا�قا لقســم الشـؤون الهندســ�ة ) ســعد جمیـل ناصــر. د(إقتـرح الفضــاء التشــاركي فـي المخططــات مـن قبــل . (الجامعـة المستنصــر�ة

 ).الجامعة وأیده أعضاء اللجنة المشرفة الذین �مثلون جزءا من المجتمع السكني
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 ]الباحثتان: المصدر[اإلطار النظري المستخلص للتصمیم اإلسكاني التشاركي، ) 1(جدول 
 الممكنة للقیاس القیم المؤشرات المفردة الرئیسیة
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 مفھوم التشارك

ي  المسكن التشاركي التعاون
)Collarborative Housing( 

 شقق متكاملة الفضاءات
 )Mix Uses(فضاء تشاركي عام ومتعدد اإلستخدام 

المسكن التشاركي الجماعي 
)Collect ive Housing( 

ھ الخاصة  شقق غیر متكاملة الفضاءات حولت فضاءاتھا شب
 الى فضاءات تشاركیة عامة ضمن المجمع السكني

 )Save and Share(الفضاء التشاركي عام ناتج من مبدأ 

 أھداف التشارك

خلق مجتمع مشترك محفز للسلوك 
التعاوني وموجھ نحو التنظیم الجماعي 

 ویتفاعل مع المجتمع االكبر
 

ة  خلق توازن بین الخصوصیة الشخصی
  والعیش مع الناس

تصمیم متكامل یزید من فرص 
الحصول على مساحات داخلیة 

 وخارجیة  مشتركة
 

  تعزیز الرقابة اإلجتماعیة
  تكون الفضاءات میسرة ومستدامة

  التأكید على دور المرأة

 طبیعة التشارك

 التشارك مع الساكن

 التخطیطمرحلة 
 مرحلة التصمیم

 )البناء(مرحلة التنفیذ 
 مرحلة التقییم

 التشارك مع الفریق التصمیمي

 مرحلة التخطیط
 مرحلة التصمیم

 )البناء(مرحلة التنفیذ 
 مرحلة التقییم

مستویات أودرجات 
 التشارك

 ال یوجد إختیار ذاتي )صفر(انعدام المشاركة 
 إختیار ذاتي واطىء مشاركة واطئة

 إختیار ذاتي متوازن مشاركة متوازنة
 إختیار ذاتي عالي مشاركة عالیة
 إختیار ذاتي تام )قمة(مشاركة عالیة جداً 

العوامل المؤثرة في 
 التشارك

 المدى المتوسط الزمن
 المدى البعید

 االرتفاعمباني متوسطة  الكتلة السكنیة
 مباني عالیة االرتفاع

ي
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الت

یم 
صم

الت
ت 

لیا
آ

 

طبیعة النتاج 
 التشاركي

-  نتاج مولد لنتاجات إخرى

فضاءات تفاعل اجتماعي داخلیة (فضاءات مشتركة  عمارة مجتمعیة
 ).الخ....وخارجیة، وأروقة 

أشكال حیویة ناتجة عن عملیات 
 تصمیمیة حیویة

ة   ذكیة مستدامةأبنیة بأغلف
امة  أبنیة ال رقمیة مستد

طبیعة / وظیفة 
 الفضاء التشاركي

ة داخلیة فضاء لعب لألطفال، روضة، فضاء طعام مشترك، فضاءات  فضاءات تشاركی
 الخ...عمل مشتركة، مكتبة، مخبز، مقاھي انترنیت

 الخ... فضاءات جلوس، مالعب  فضاءات تشاركیة خارجیة
 الخ... ممرات حركة، مسقفات  أروقة

  النتائج -7
وفـــي مرحلـــة التصـــم�م بنسســــ�ة %) 76(أظهـــرت النتـــائج أن المجتمـــع الســـكني شـــارك مـــع الســـاكن فـــي مرحلـــة التخطـــ�ط بنســـ�ة 

%) 7(اإلخت�ـــار ذاتــي عــالي فــي تحدیــد درجــة المشــاركة، ونســـ�ة  لق�مــة%) 93(نســ�ة  مــع الفر�ــق التصــم�مي، وكانــت%) 86(
الـــذي �عتمـــد ) Collarborative Housing(أشـــارت النتـــائج أن مبـــدأ التصـــم�م التشــاركي التعـــاوني  .المتـــوازن  لإلخت�ــار الـــذاتي

 Collective(أفضـل مــن التصـم�م التشــاركي الجمـاعي ). الشـقة الســكن�ة متكاملـة الفضــاءات(المبـدأ التصــم�مي القـائم علــى ان 
Housing ( بنسـ�ة)مجتمعاتنــا المحل�ــة كونــه �حقــق شــقق ســكن�ة  ضــمنمــاعي لمــا �حققــه مــن خصوصــ�ة وتفاعــل إجت%) 100

تــوفر إحت�اجــات إســبوع�ة للحــي الســكني فتحقــق لـــه  متكاملــة الفضــاءات مــع تــوفیر فضــاءات عامــة تشــارك�ة متعــددة اإلســتخدام
بنســــ�ة واالروقـــة %) 30,4(بینمـــا الفضــــاء التشـــاركي الخــــارجي %) 45,2(قـــق الفضــــاء التشـــاركي الــــداخلي نســـ�ة ح. التكامل�ـــة

)24,4.(% 
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 اإلستنتاجات -8
�عتبر التصم�م التشاركي منهجًا �حقق التكامل �كافـة أ�عـاده للمشـار�ع �صـورة عامـة واسـكان�ة �صـورة خاصـة كونهـا تمـس  •

 .، و�فضل التشاركي التعاوني في مجتمعنا المحليمحددا فیز�ائ�ًا م�اشرا مع المستخدم أال وهو المسكن
و�التـالي �حقـق التنـوع الـذي الــذي ) Mix Uses(فضـاءات تفاعل�ـة �مسـتو�ات إسـتخدام مختلطـة �حقـق التصـم�م التشـاركي  •

 .�حقق اإلستدامة
البــد أن �كــون اإلنســان هــو هـــدف التنم�ــة المســتدامة فــي القطـــاع اإلســكاني و�التــالي البــد مـــن تغییــر نمــوذج التنم�ــة مـــن  •

 ).لى األعلىمن األسفل إ(وٕاعتماد نموذج التنم�ة ) األعلى إلى األسفل(
 �أهم�ـة المشـاركة الـثالث الدولـة فـي قطاعـات األولـى �الدرجـة القـرار صـانعي لـدى حق�قـي إ�مـان هنـاك �كـون  ألن وةدعـ •

وعـدم  جوان�ـه، �كافـة المـنهج لهـذا مـنهم شـامال وفهمـا فعل�ـا وتطب�قـا فكـرا ومنهجـا عامـة كس�اسـة المـنهج هـذا وتبنـي المجتمع�ـة
 .أو بیروقراطي نظري كمنهج تطب�قه أو المشار�ع، لتنفیذ شكلي غطاء أو اعتماده كوسیلة
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 لیات تفعیل التصمیم اإلسكاني التشاركيآ
 
 
 
 

 ]انتالباحث: المصدر[للتصمیم اإلسكاني التشاركي،  نموذج إستمارة اإلستبیان) 2( جدول
  التحقق القیم الممكنة للقیاس المؤشرات المفردة الرئیسیة
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مفھوم 
 التشارك

 Collarborative(المسكن التشاركي التعاوني 
Housing( 

  شقق متكاملة الفضاءات
تشاركي عام ومتعدد فضاء 

  )Mix Uses(اإلستخدام 

 )Collective Housing(المسكن التشاركي الجماعي 

شقق غیر متكاملة الفضاءات حولت 
فضاءاتھا شبھ الخاصة الى 

فضاءات تشاركیة عامة ضمن 
 المجمع السكني

 

الفضاء التشاركي عام ناتج من مبدأ 
)Save and Share(  

أھداف 
 التشارك

خلق مجتمع مشترك محفز للسلوك التعاوني وموجھ نحو 
   التنظیم الجماعي ویتفاعل مع المجتمع االكبر

   خلق توازن بین الخصوصیة الشخصیة والعیش مع الناس
تصمیم متكامل یزید من فرص الحصول على مساحات 

   داخلیة وخارجیة  مشتركة

   تعزیز الرقابة اإلجتماعیة
   الفضاءات میسرة ومستدامةتكون 

   التأكید على دور المرأة

طبیعة 
 التشارك

 التشارك مع الساكن

  مرحلة التخطیط
  مرحلة التصمیم

  )البناء(مرحلة التنفیذ 
  مرحلة التقییم

 التشارك مع الفریق التصمیمي

  مرحلة التخطیط
  مرحلة التصمیم

  )البناء(التنفیذ مرحلة 
  مرحلة التقییم

مستویات 
أودرجات 

 التشارك

  ال یوجد إختیار ذاتي )صفر(انعدام المشاركة 
  إختیار ذاتي واطىء مشاركة واطئة

  إختیار ذاتي متوازن مشاركة متوازنة
  إختیار ذاتي عالي مشاركة عالیة
امإختیار  )قمة(مشاركة عالیة جداً    ذاتي ت

العوامل 
المؤثرة 

في 
 التشارك

  المدى المتوسط الزمن
  المدى البعید

  مباني متوسطة االرتفاع الكتلة السكنیة
  مباني عالیة االرتفاع
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طبیعة 
النتاج 

 التشاركي

 -  نتاج مولد لنتاجات إخرى

 عمارة مجتمعیة
فضاءات تفاعل (فضاءات مشتركة 

اجتماعي داخلیة وخارجیة، وأروقة 
 ).الخ....

 

  أبنیة بأغلفة ذكیة مستدامة أشكال حیویة ناتجة عن عملیات تصمیمیة حیویة
  أبنیة ال رقمیة مستدامة

/ وظیفة 
طبیعة 
الفضاء 
 التشاركي

 فضاءات تشاركیة داخلیة

فضاء لعب لألطفال، روضة، 
فضاءات فضاء طعام مشترك، 

عمل مشتركة، مكتبة، مخبز، 
 الخ...مقاھي انترنیت

 

  الخ... فضاءات جلوس، مالعب  فضاءات تشاركیة خارجیة
  الخ... ممرات حركة، مسقفات  أروقة
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 ]قسم الشؤون الھندسیة ، رئاسة الجامعة المستنصریة: [اإلستخدام، المصدر

  
 -5روضة،  -4(یوضح فیھ الفضاءات التشاركیة ) ج-5(شكل 
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