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 تعريفات ومفاهيم–التصميم العمراني

مستويات التصميم العمراني

اإلدراك واالنطباعات

التحليل البصري

مراحل التصميم العمراني

الخطوات الالزمة ونوعية الدراسات للمواقع المراد تصميمها

 نماذج لحاالت دراسية

أهداف المقرر



محتوى المقرر

التعريف بالتصميم العمراني

طبيعة عملية التصميم العمراني وأهدافها

النسب المادية البصرية في التصميم العمراني

التصميم العمراني كدراسة للجوانب غير المادية

مستويات دراسة التصميم العمراني

 االنطباعات الذهنية عن العمران(Urban Images)

العناصر المكونة للخريطة الذهنية عند كيفن لينش
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محتوى المقرر:تابع 

العناصر المؤثرة على وضوح مكونات الخريطة البصرية

 كالنمنهج جوردن

 المتتابعةعامل الزمن والرؤية

 الرؤيا المتتابعة(Serial Vision)

إضافة اإلحساس إلى االنطباع الذهني

التحليل البصري

نموذج حالة دراسية
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بحيثديةالماأبعادهافيالمدينةبتكوينيهتمالعمرانيالتخطيط

بيركاهتمامدونمبسطةخرائطصورةفيعنهاالتعبيريمكن

(وظيفيمادي).والحسيةالجماليةبالنواحي

اتهومكونالواحدالمبنىعلىاهتمامهيركزالمعماريالتصميم

والسلوكياتالمكوناتوعالقةبالمعنىاالهتمامدونالمادية

(جماليمادي).المبانيلمجموعة

وعالقةبالمعنىيهتممتوسطاهتماممجالإلىحاجةهناك

إلىإضافةالمستعملينوسلوكياتللعمرانالماديةالمكونات

علىوالتأثيرشخصيتهوتكوينالعمرانعلىالمعنىإضفاء
.بمدينتهمالمستعملينعالقة

اهيمالتصميم العمراني تعريفات ومف



الوراءإلىالعودة.العمرانيبالتصميمالخاصةالتعريفاتمنالعديدهناك

م1955عامففي.هناجيدا  تخدمناالمصطلحنشأةعندعاما  خمسون
Clarence)"ستينكالرنس"يقول Stein)هوالحضريالتصميمبأن

ةالحيالخدمةالطبيعيوبمحيطهاببعضبعضهااألبنيةربطفن"
.(م1955ستين،)"المعاصرة

المكان،صنعتخصالتيالعديدةالخيوطسويا  يجمعالعمرانيالتصميم

سبيلعلىة؛االقتصاديوالصالحيةاالجتماعية،والعدالةالبيئية،والمسئولية
.هويةذاتجميلةأماكنخلقعمليةفي–المثال

لتخطيطامثلمتعلقةشئونويتجاوز،بل،منيستمدالعمرانيالتصميم

المواقع،يقوتنسالتنمية،واقتصادياتالمعماري،والتصميمالنقل،وسياسة
.معا  وأخرىالخيوطهذهالحضريالتصميميجمع.والهندسة

اهيمالتصميم العمراني تعريفات ومف



  مناحةمستخصمارؤيةبإبداعيتعلقالعمرانيالتصميمفإناختصارا

-للولين)الرؤيةهذهتحقيقأجلمنوالمواردالمهاراتوحشداألرض
.(12:مLlewellyn-Davis،2000،دايفز

المبانيبينةوالعالقالمختلفة؛المبانيبينالعالقةيعنيالعمرانيالتصميم

رىاألخالحيزاتوالمائيةوالمجاريوالحدائقوالميادينالشوارعوبين

هنالك؛المؤسسةوالنشاطالحركةوأنساق...العامالمجالتكونالتي

مشيدةالوغيرالمشيدةالحيزاتعناصربينالمركبةالعالقاتباختصار
.(14الفقرة:مDoE،1997،دوي)

اهيمالتصميم العمراني تعريفات ومف



التخطيط العمرانيالتصميم العمرانىالتصميم المعمارى

المبنى ذاته•

ادائه لوظائفه•

االهتمام بالنسب•

األلوان•

الواجهات•

مجموعات المباني •

هموالبيئة المحيطة ب

مكونات البيئة •

الحضرية

عالقة عناصر هذه •

لينالبيئة مع المستعم

إحساس ، شكل ، •

لون ، ملمس

المدينة•

مكونات المدينة •

المادية

العالقات •

الوظيفية بين 

عناصر المدينة

العمرانيمفهوم التصميم 



نيالتطور التاريخي للتصميم العمرا
Historical development of the 

advent of the urban design



عشروالتاسععشرالثامنالقرنينإلىالمعرفيالمجالهذابداياتتعود
فيةالصناعيالثورةبعدمالمدينةالمتدهورةالعمرانيةللحالةفعلكرد

.أوروبا

لمدينةلالماديةالبيئةلتحسينالمعماريينبتكليفواألمراءالملوكقام.

نصباللمبانيالماديةالجوانبمعالتعاملفىالمعماريينخبرةبسبب
.فقطالمبنيةللبيئةالتشكيليةالجوانبمعبالتعاملاهتمامهم

المدينةلتجميلعالميةحركةعنعبرتاألولىالبدايةتلك(City
Beautiful Movement)رؤيةجمالياتعلىاهتمامهااقتصر

.مدينتهملعمرانالمستعملين

ذاتالميادين،المشجرةالعريضةالشوارعكانتالمستخدمةاألدوات
العناصرمنوغيرهاVistaالبصريةالنهايات،والنافراتالتماثيل
.المادية

تاريخ التصميم العمراني



تاريخ التصميم العمراني

لتسهيالىتهدفالطرقشبكةبصورةاالفقىالمسقطفيظهراالهتمامهذا
وحبوضذلكويظهرالمدينةداخلبالحركةاالستمتاعإلىتهدفمابقدرالحركة

حنىمنيفقأمسقطالمعماريلهاختاروالذيلندنبمدينة“ريجنسى”شارعفي
.البصريالتشويقلتحقيق
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يفالتأثيرنفسظهر

باريسمدينةشوارع

ةالبصريالنهاياتذات

تحقيقشأنهامنالتي

البصريةالمتعة

منأكثرللمستعملين

ةوظيفيحركةتحقيق
.المدينةأجزاءبين

يتاريخ التصميم العمران



يتاريخ التصميم العمران



 ال يمكن تصنيف جهود“Wren” في لندن أو“Haussmann” في باريس

تحت مسمى تخطيط مدن

Haussmann c.1865

يتاريخ التصميم العمران

احد شوارع باريس

أوبرا باريس في عصر 

هوسمان

خريطة باريس الحديثة

اليومباريس كما تراها 



الطبيعيةةبالبيئالمبنيةالبيئةبعالقةاالهتمامتحولعشرالتاسعالقرنفي
فيكماالوظيفيةواحىبالنتهتمبصورةالطبيعيةبالبيئةالمبنيةالبيئةبينوالربط

Garden)الحدائقيةالمدينة City)م1889عامهاوردأبنزربهاناديالذي.

تاريخ التصميم العمراني
Ebenezer Howard

1850-1920

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/81/Ebenezer_Howard.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/81/Ebenezer_Howard.jpg


تاريخ التصميم العمراني



ثةالثالبأبعادهاللمدينةالماديالتشكيلإلىاالهتمامتحولبعدها

ينةالمداتجاهفيالتخطيطيةالجوانبعلىاقلبصورةوالتركيز
Contemporary)المعاصرة City)المعماريوضعهالذي

.1926عاملوكوربوزييهالفرنسي

صورةفيالمبانيووضعالمبانيارتفاعاتبتحديدلوكوربوزييهاهتم

باالستعماالتتدعمهابلجميعهاالمدينةارضتشغلالنقطية

تركزبعاداإلثالثيةبكروكياتأفكارهعنوعبروالترفيهيةالمفتوحة

.المستعملينوراحةالبصرياالستمتاععلى

تاريخ التصميم العمراني



Le Corbusier
1887 - 1965
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http://www.fondationlecorbusier.asso.fr/
http://www.fondationlecorbusier.asso.fr/


تخطيط يمكن القول أن عشرينات القرن العشرين شهدت انفصال اتجاهات ال

عتباره العمراني عن اتجاهات االهتمام بالتشكيل المادى للعمران فيما يمكن ا
.دنبداية بلورة مجال التصميم العمراني وانفصاله عن مجال تخطيط الم

تاريخ التصميم العمراني

ي بعض أشكال التصميم العمران

في العصر الحديث



من عشرينات القرن العشرين اهتم التصميم العمراني بتغطية. :ضوعاتهذه المو1

للكتلة العمرانية ومحاورها البصرية األبعاد المادية الثالثة

(Design of Cities- Edmund Bacon).

 في الرؤية المتتابعة (الزمن)البعد الرابع(Serial Vision- Gordon Cullen)

عن العمران للمستعمليناالنطباعات الذهنية

(Image of The City- Kevin Lynch)

األنساق العمرانية(Pattern Language- Christopher Alexander)

الوحدات السلوكية(Behavior Units- John Lang, Kier Kaplan

تاريخ التصميم العمراني



وضوح إلىهذا التشعب في االهتمامات بالجوانب المختلفة للعمران أصبح ينقسم ب:

الجوانب المادية

نيةعالقة المستعملين بالبيئة المب

سلوك جماعات المستعملين

التصميم 

العمراني

Urban 
Design

تاريخ التصميم العمراني



ة المبنية بما هو المجال المعرفي الذي يجمع بين علوم وفنون تشكيل وتنظيم البيئ
.ل المدينةيحقق الراحة والسهولة والمتعة البصرية للمستعملين أثناء تواجدهم داخ

مستوى البيئة 

المادية

مستوى 

التفاصيل

المبنىالمدينة

تفاصيل 

معمارية
متشكيل عا

التصميم 

العمراني

تاريخ التصميم العمراني


