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 ملخص ال

علوم العمران عامة وعلم الالندسكيب خاصة تهدف لدراسة دائرة إحتياجات المستخدم وسبل تلبية تلك اإلحتياجات.  إن

المجتمع.  علىفبرامج ومشاريع الالندسكيب هي تطبيقات تلك العلوم ونتائج األبحاث التي تالحظ وتدرس كل جديد يطرأ 

لكي تغطي  أساليب التنفيذوعلوم التصميم و مكونات البيئة العمرانيةمج بين ثالث عناصر مهمة وهي وهذا عن طريق الد

حال المدينة المصرية ستجد بعض المشاكل والسلبيات التي ظهرت نتيجة فقدان  إلىوبالنظر إحتياجات المستخدم في المكان. 

ساسيه والتكميلية، وتجاهل جزء من هذه الدائرة... أال وهو جزء الغفلة عن معرفة إحتياجات المستخدمين للالندسكيب األ

إدراجها في مخططات وبرامج الدولة في مشاريع الالندسكيب في المدينة المصرية. وبالنظر للحلول الممكنة لتلك المشكلة... 

فالمصممين عليهم الدور األهم في تفهم إحتياجات المستخدمين وإجادة إستخدام أساليب الرصد والتحليل إلحتياجات الفئة 

عناصر ومعايير تصميمية تلبي تلك  إلى)المستخدمين الحقيقيين( لمعرفة إحتياجاتهم األساسية والتكميلية وتحويلها  المستهدفة

فالمصمم . اإلحتياجات بل وتتعدي لإلحتماالت المستقبلية المتوقعة نظراً الن التخطيط ال يحدد بفترة زمنية أو مدة معينة

القرار السياسي  مقترحات لمتخذي برامج أويقدم ما لديه من علم وأفكار في شكل بخلفيته العلمية والعملية مطلوب منه أن 

مستوي من الرضي لديه من مباني وشبكات طرق وحدائق  المستخدم ويحققإلقامة أو إنشاء منتج عمراني يتفاعل معه 

ياتية مثل التجارة والصناعة األنشطة والخدمات الح إلىوميادين وفراغات عامة وبنية تحتية وعمليات تنسيقية باإلضافة 

خ. فالهدف الحقيقي من البحث هو تصميم برامج مدروسة بعناية وبأسلوب علمي يقوم .... إلوالنقل والتعليم والخدمات الصحية

بها المصمم لتلبية إحتياجات مستخدمي الالندسكيب في مصر. والفرصة ماذالت سانحة لتطوير الوضع الحالي في المدينة 

 مستوي المدن التقدمة. إلىالمدن القائمة والجديدة لتحسين الحالة العمرانية، ومحاولة التحول بالمدينة المصرية المصرية في 

 دور المصمم  -تصميم التنسيق البيئي –الالندسكيب  –إحتياجات المستخدم  :الكلمات المفتاحية -

 

mailto:prof_moawad47@yahoo.com
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Abstract: 

Urban Planning Sciences is general and the Landscape Science in particular aimed at studying 

the needs of users and ways to meet those needs .Landscape programs and projects are the 

applications of those sciences and the results of research that observe and study every new thing 

that happens in society. This is done by combining three important elements: the components of 

the physical environment, design sciences and implementation methods to cover the needs of 

the user at the site. In view of the state of the Egyptian city, you will find some problems and 

negatives that resulted from the loss of part of this department ... This part is the lack of 

knowledge of the needs of the users of the basic and complementary, and ignore the inclusion in 

the plans and programs of the state projects in the Landscape in the Egyptian city. By looking 

for possible solutions to this problem, designers have an important role to play in fully 

understanding that they have a role in understanding the needs of users and using the 

monitoring and analysis methods to meet the needs of the target group (real users) to understand 

their basic and complementary needs , And turn them into elements and design standards that 

meet those needs and even exceed the expected future prospects because the planning does not 

specify a period of time or a certain period. The designer of his scientific and practical 

background is required to provide his knowledge and ideas in the form of programs or proposals 

for political decision makers to establish or create an urban product with which the user 

interacts and achieves a level of satisfaction of buildings, networks, roads, gardens, squares, 

public spaces, infrastructure and coordination operations, And services such as trade, industry, 

transport, education, health services…etc. The real objective of the research is to design 

carefully studied programs in a scientific way to meet the needs of the Landscape users in 

Egypt. The opportunity is available to develop the current situation in Egyptian city, in the 

existing and new cities to improve the urban situation, and try to transform the Egyptian city to 

the level of developed cities. 

- Keywords :  User needs – Landscape – Environmental design – designer Role 

 مقدمة

إندماج تلبية إحتياجات المواطن في عمليات التخطيط أمر بالغ األهمية للخروج بمنتج تصميمي يحقق وظيفة أو هدف  إن

ما. ولهذا فالتصميم أوالتخطيط أوعمليات التنسيق البد أن تلبي كافة اإلحتياجات المطلوبة، بل وتتعدي لإلحتماالت 

يحدد بفترة زمنية معينة فقط بل للمستقبل أيضاً. وبما أن اإلنسان هو محور  المستقبلية المتوقعة نظراً الن التخطيط الجيد ال

العملية التصميمة فالبد من تلبية إحتياجاته األساسية والتكميلية. لهذا البد أن يتضمن البرنامج الموضوع رصد الوضع 

حتي مستوي األعداد المتوقعة وشكل الراهن ووضع معايير وأسليب تنبئ باإلحتياجات المستقبلية بشكل دقيق أوالخدمات أو

 توزيع عناصر التخطيط والطرق والتنسيق البيئي.

 مشكلة البحث

واقع العمران المصري وخاصة جانب الالندسكيب ومكوناته من فراغات عامة وشوراع وميادين وتجمعات  إلى ظرنبال

سكنية وغيرها، ستجد الفجوة الواسعة بين إحتياجات المستخدم وما يقدم له أو ما يجده في تلك األماكن. من هنا ظهرت 

 مشكلة البحث الملحة وهي...

 ساسية والتكميلية في المدينة المصرية.نقص إحتياجات مستخدم الالندسكيب األ -
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 أهمية البحث

 الدمج النجاح بين ثالث عناصر مهمة وهي: محاولة

 علوم التصميم والتخطيط العمراني   -1

 مكونات البيئة العمرانية  -2

 أساليب التنفيذ -3

 هدف البحث...

 إظهار وتوضيح دور المصمم في تلبية إحتياجات المستخدم الالندسكيب في المدينة المصرية. إلىالبحث  يهدف

 اإلحتياجات اإلنسانية... أوال:

الصعب تحديد معني لإلحتياج، فاإلحتياجات تختلف من فرد ألخر ومن مجتمع ألخر بل قد تختلف اإلحتياجات للفرد من 

ر المكان، لذلك يمكن القول بأن اإلحتياجات هي )مفهوم ديناميكي ونسبي مع تغي وحتىنفسه عبر الزمن وتغير الظروف 

ترتبط نوعيته بالزمان والمكان، كما أن الحاجات الفردية هي شئ مستقل عن الحاجات الجماعية(، ويتعين وضع كل منهما 

إطار المجتمع الذي يتم فيه في اإلعتبار في عملية التصميم وأن يكون الهدف هو إشباع الحد األدني من المتطلبات داخل 

 تحليل وتقييم المشكلة.

فقد وجدوا أن اإلنسان له جوانب متعددة تخضع لتأثير وقد إختلفت أراء المفكرين والمهتمين في إيجاد تعريف اإلحتياج 

فاعل وسيطرة عدد كبير من المتغيرات التي تتفاوت وتختلف من فرد آلخر، وأن اإلحتياج اإلنساني هو سلوك ينتج من ت

اإلنسان بما لديه من رغبات وتطلعات وما يسعي إلي تحقيقه من أهداف متفاعالً مع الظروف المحيطة من فرص متاحة 

 وقيود يجب أن يلتزم بها.

فالتصميم المجتمعي الجيد من أهم مبادئه تحقيق رضي مستخدميه. فالسعادة والرضي الحقيقي هما شعورالفرد باإلشباع 

ذلك عندما يقول الفرد... أنا مستمتع بهذه الخبرة وأحب أن تستمر تجربتي وأنا راضي عن الخدمة اإلنتفاعي، ويظهر 

المقدمة لي وأنا سعيد جداً. وهذا ال يتحقق إال من خالل دراسة إحتياجات المستخدمين في الفراغ الذي يعيشون فيه، مما 

حظة بالدراسة الميدانية أوإستبيان مقنن ومدروس يتطلب قياس إحتياجات المستخدمين من خالل عدة أدوات مثل المال

وتحليل البيانات الناتجة، أوغير ذلك من أدوات الدراسة وإدخال نتائجها كمدخل أساسي في عملية التصميم التي يقوم بها 

 المصمم.

     

الراحة. وفي المقابل إحدي إحتياجات ( جانب من الصورة المتكررة في الشوراع المزدحمة والتي تفتقد الكثيرمن معايير 1شكل رقم )

 فئة معينة من المواطنين )ذوي القدرات الخاصة( لتسهيل إستخدامهم، وهذا دور مجال تنسيق المواقع.

 والصورة الثانية علي كورنش البحر األسكندرية( -)الصورة األولي في العتبة القاهرة 
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وافع وعالقته بتحديد د Maslow’s hierarchy of needsثانياً: هرم ماسلو إلحتياجات اإلنسان 

 المستخدم...

، وأن إشباع هذه اإلحتياجات يتجه من قاعدة الهرم إلي رأسه وال ينتقل *ماسلو تنظيم هرمي لإلحتياجات اإلنسانية وضع

لمستويات فيما اإلنسان من المستوي األدني إلي المستوي األعلي إال في حالة إشباع المستوي األدني. ويمكن توضيح هذه ا

 يلي:

عام والشراب هي اإلحتياجات الضرورية لحياة اإلنسان مثل الحاجة للط :psychologicalاإلحتياجات الفسيولوجية  -1

 والتنفس والنوم.

 هي الحاجة للسالمة والحماية من أي تهديد أوخوف أو قلق. :safetyإحتياجات أمنية  -2

ألخرين والحب االفرد للمشاركة اإلجتماعية واإلنتماء والقبول من وهي حاجة  :affiliationاإلحتياجات لإلنتماء  -3

 والصداقة.

على األداء  وهي حاجة الفرد للتقدير الشخصي، وذلك بشعوره بالثقة بالنفس والقدرة :esteemاإلحتياج للتقدير  -4

 ي.واإلنجاز، وكذلك حاجته للتقدير من األخرين من خالل اإلنتباه والتعرف وسط الحيز اإلجتماع

تياج إلى اإلنجاز الشخصي، وتتمثل في اإلبداع وهو اإلح :self-actualizationاإلحتياج إلى تحققيق الذات  -5

 واإلبتكار والقبول بالواقع والعمل على تطويره نحو األفضل.

تمع لى التفوق الذاتي من خالال اإلندماج في المجإوهو احتياج الفرد  :self-realizationاإلحتياج لتحقيق الذات  -6

 .فرديةلتحقيق احتياجات عامة وليست احتياجات  والقيام بدوره

 

( إحتياجات اإلنسان 1مخطط رقم )

 حسب ترتيب مدرج ماسلو لإلحتياجات

 إحتياجات اإلنسان... علىالعوامل المؤثرة  ثالثاً:

لتصميم لعوامل. فامن ا إحتياجات اإلنسان تتأثر بعدة عوامل منها العوامل الثقافية واإلجتماعية واإلقتصادية... وغيرها إن

ذلك دين، لالبد وأن يأخذ في اإلعتبار العالقة بين السلوك اإلنساني الفردي والجماعي في حدود مكان وزمان محد

، فالهدف ستخدامهنمط وسلوك المستخدم المتوقع أثناء وقت ا علىن مبنية فالمعلومات المطلوبة للتصميم البد من أن تكو

 ي يجب عليبالتالالرئيسي وراء تصميم أي مشروع هو مساعدة الناس في استخدام جيد وتلبية إحتياجاته وبأقصي فاعلية. و

 ممة.المصمم أن يتحري آخر األبحاث عن السلوك واإلحتياجات البشرية داخل وخارج الفراغات المص

 

                                                            

ية اليدافع البشيرير عيام Maslow's hierarchy of needs 1943* تدرج ماسلو للحاجات أو هرم ماسلو )  مها العالم أبراهيام ماسيلو فيي ورقتيه البحثي ية رنظري  (: هي نظرية نفسية قد 
ر ونميو اإلنسيان  ع ماسلو ِفكَرته لتشمل ُمالحظاته حول الفضول البشري الفطري. َتتبيع نظرَيتيه فيرعَ  عليم الينفس التنميوي اليذي ييدرس تطيو  في دورية رالمراجعة النفسيةر العلمية. ُثم  وس 
كه. وقد شرح نظرَيته بالكاميل وبشيكل تفصييلي  فيي كتاِبيه راليدافع والشخصيي ةر  خالل المراحل المختلفة من حياِته. وتناقش هذه النظرية ترتيب حاجات اإلنسان ووصف الدوافع التي ُتحر 

  عام 1954.  وبمرور الوقت، اشتهرت النظري ة واسُتخِدمت بنطاق واسع في أبحاث علم االجتماع واإلدارة .

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%85_%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%84%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%85_%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%84%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9
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 اإلحتياجات والتي يجب أخدها في اإلعتبار عند التصميم ما يلي... علىومن العوامل المؤثرة 

نوعية اإلحتياج من أنشطة داخل الفراغ، فكلما زاد المستوي  علىتؤثر درجة التعلم ومستواها  التعليم:مستوي  -1

التعليمي للمستخدم كلما زادت األنشطة التي يطلبها ويرتبط بها...كأماكن للجلوس في هدوء للقراءة واإلستجمام أو أماكن 

 إلقامة ندوات وتبادالت ثقافية، وكذلك أماكن النشاط والحركة في الفراغات العامة.

توجد عالقة طردية بين مستوي دخل الفرد واألنشطة التي يمارسها واإلحتياجات  تصادي والدخل:المستوي اإلق -2

الالزمة لها، فكلما زاد المستوي اإلقتصادي كلما زاد اإلهتمام باألنشطة غير التقليدية والتي تحتاج لتجهيزات خاصة 

 لديه.رتفاع ميزانية الترويح إ إلىولتكلفة أعلي ومستوي إنفاق أكبر، فالفائض في دخل الفرد يؤدي 

األنشطة  إلىتختلف إحتياجات المرأة عن إحتياجات الرجل داخل الفراغ، فالرجل يميل  النوع والحالة اإلجتماعية: -3

التي تتطلب نوع من القوة مثل )الرياضات البدنية العنيفة، الرياضات ذات المهارات العالية في التركيز والقوة(، بينما 

ألنشطة ذات الطبيعة البسيطة كاألماكن الهادئة لإلستمتاع بجمال الطبيعة أوالمشي وممارسة الرياضات تفضل السيدات ا

األنشطة التي تشارك فيها األسرة  إلىالبسيطة. كذلك مع تغيرالحالة اإلجتماعية تظهر إحتياجات أخري، فيميلون السيدات 

 خطار.عامل األمان من أجل األطفال وحمايتهم من األ معاً بجانب

وهي من أهم العوامل التي تؤثر في التصميم والتي تتطلب وعي كامل للمصمم  المراحل العمرية للمستخدمين: -4

غلب الفئات ألتوفير معظم المتطلبات  إلىلمعرفة الفئة المستهدفة داخل الفراغ، مع العلم بأن الفراغات العامة تهدف 

ثالث مراحل تندرج تحتها مراحل فرعية لكل منهما  إلىالعمرية  العمرية. وقد قامت بعض الدراسات بتقسييم المراحل

   إحتياجاته ومتطلباته، وهي كاألتي...

 

  هي:ثالثة مراحل  إلىهذه المرحلة  الطفولة: تنقسمأوال مرحلة 

في هذه المرحلة يكون للطفل إحتياجات خاصة، فغالباً ما يكون الطفل في عالم خاص  مرحلة ما قبل الثالثة سنوات: -أ 

 به، وبالتالي يكون غير مؤثر أو متأثر بالفراغ المحيط.

ففي هذه المرحلة يكون الطفل قد أدرك ما حوله وتظهر رغبته في التعامل السابعة:  حتىاألطفال من سن الثالثة –ب 

نه، ويتمثل هذا التفاعل في األنشطة الحركية التي يفضلونها مثل المشي والجري لمسافات والتفاعل مع األطفال من س

 قصيرة والتسلق والقفز وركوب الدراجات. 

في هذه المرحلة يبدأ الطفل مرحلة جديدة من حياته يختلف فيها إحدى عشرسنة:  إلىاألطفال من سن سبع سنوات  -ج

أسلوبه في التفاعل مع األخرين. فهي تتميز بعدم اإلستقرار وممارسة نشاط واحد في مكان واحد أو لمدة طويلة، وتتمثل 

ات كبيرة تسع واأللعاب الجماعية. وفي هذه المرحلة تظهر الحاجة لفراغ ولعب الكرةالجري لمسافات  األنشطتهم في

 أنشطته وتكون مأمنة.

 عشرين سنة: إلىمرحلة المراهقة من سن إثني عشرة سنة  ثانيا:

تتميز هذه المرحلة برغبة المراهق في البحث عن النموذج اإلجتماعي المحبوب، واإلستقاللية عن األباء وتأكيد شخصيته 

خبرة ويظهر ذلك من خالل األنشطة التي يمارسها عن طريق أراء ومبادئ خاصة. كما تتميز بروح المغامرة وإكتساب 

من ألعاب رياضية جماعية أوقراءة أوالمشي أوالجري. وتتطلب بعض األنشطة فراغات كبيرة نسبياً كذلك نراعي أن تكون 

 أماكن تناسب المستوي التفكيري والبدني، وكذلك إمكان اللعب الجماعي.
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 مرحلتين: إلىالثا مرحلة النضوج وتنقسم ث

في هذه المرحلة يحدد اإلنسان أهداف حياته وهواياته وعمله ويصل بها إلي قمة  سنة: 40 إلى 21مرحلة من سن  -أ

نشاطه الجسماني والعقلي، مما يعرضه لكثير من الضغط ويزيد من التوتر والحاجة إلي تحقيق الحد األقصي من الترفيه 

لممارسة الرياضة البدنية والمشي والجري بهدف التنشيط وإزالة الضغوط يلجأ الكثير في هذه المرحلة  بأقل التكاليف، لذلك

في أماكن منسقة ملهمة ويفضل أن تكون مشتملة علي المناطق  والتوتر، هذا إلي جانب الجلوس والـتأمل واإلسترخاء

 أو بها عناصر مائية لتساعد علي األسترخاء.الخضراء 

جانب  إلىجسدى قليالً عن السابق في حين تزداد القدرات الفكرية لإلنسان يقل في هذه المرحلة النشاط ال كبار السن: -ب

المشي أو اإلسترخاء والتمتع بجمال  علىزيادة الضغوط والمسئوليات. لذلك يقل وقت لإلستمتاع والترفيه ويقتصر 

 الطبيعة.

إحتياجات الفرد،  علىحيث يؤثر نوع العمل ، إحتياجات الفرد علىمن العوامل التي تؤثر  الحالة العملية والمهنية: -1

 فكلما زاد عبئ العمل مثالً زاد ميل األفراد لألنشطة ذات الترويح النفسي والعقلي وذلك من أجل تخفيف الضغوط.

تصميم الفراغات، فنجد أن المجتمعات  علىإحتياجات األفراد وبالتالي  علىتؤثر العادات والتقاليد العادات والتقاليد:  -2

الشرقية تميل إلي التمسك بالقيم مما يتطلب إسيفاء إحتياجات الخصوصية والترابط بين األفراد علي عكس المجتمعات 

 واإلنتفاح.األجنبية التي تزداد في الحرية 

 ...رصد إحتياجات مستخدمي الالندسكيب وأهميتها في عمليات التخطيط والتصميم رابعاً:

إدراك إحتياجات المستخدمين  علىأن يكون المسئولين عن برامج التخطيط والتصميم والتنسيق العمراني قادرين  يجب

أن المستخدم ليس  إلىوتلبيتها، كما يجب اإلهتمام بتحليل سلوكهم وإحتياجاتهم المستجدة، وبالدراسة الميدانية تم التوصل 

لعدة عوامل مختلفة من أفكاره وإنطباعاته وتصرفاته تجاه المكان، ففهم سلوك  بسيط والغير واعي لما يريد. فهو يستند

مستوي التخطيط  علىلذا فالدقة في معرفة التفاصيل تنعكس بشكل واضح المستخدم بالفراغ يعد من وسائل نجاح التصميم. 

تحقيقها بالتبعية  علىدراسة إحتياجات المستخدمين والعمل  إلىوالتصميم والتنسيق. وفي المقابل المشاريع التي تفتقر 

يهجرها مستخدميها أو تتعرض لسلسة من التعديات والتعديالت التي تدمر المشروع أو ظهور العشوائيات، وهذا ما يؤدي 

ء للمكان. فأول الضيق وعدم الرضي والراحة أثناء اإلستخدام، ولألسف وهو األهم ...عدم الشعور باإلنتما إلىبالمستخدم 

الخطوات الناجحة في تلك النوعية من المشاريع )المشاريع الجماهيرية( البد من تحديد المستهدفين وخصائصهم من 

 برامج تخطيطية وتصميمية. إلىالخدمة وتحديد مستوي إحتياجاتهم وترجمتها 

 أدوات رصد اإلحتياجات وخصائص المستخدمين... -( 4-1) 

ولكل طريقة كيفية ونوعية معينة من النتائج )اإلحتياجات( المطلوبة، لذلك نعرض  ،المستخدم بعدة طرقُترصد إحتياجات 

معلومات واضحة صحيحة لعمل برنامج يغطي تلك اإلحتياجات. ومن  إلى بينها للوصولتلك الطرق ألهمية التنوع فيما 

 تلك الطرق ما يلي...

 :دوات منهاجمع البيانات والمعلومات بإستخدام بعض األ -1

كل أو معظم النقاط المطلوب اإلستبيان  )يغطيوتتكون من جداول وأسئلة مكتوبة بشكل علمي  إستمارة استبيان: -أ

عنها(، البد من أن تكون مكتوبة باسلوب يتناسب مع الفئات المستهدفة. وغالباً ما تتم باإلتصال المباشر بين الباحثين 

 اللقائات(. حتىأو  -عن طريق البريد اإللكتروني أو العادي -صال التليفوني والمستخدمين بأي شكل من األشكال )اإلت

 .نفسهوهي عبارة عن إستبيانات شفوية يتم من خالها جمع البيانات الشفوية من المستخدم  المقابالت: -ب 

المشاركة معهم في وهي أن يقوم الباحث بمالحظة سلوكيات المستخدمين، إما عن بعد أو عن طريق  المالحظات: -ج 

 نشاطات معينة، فمن خاللها يستخلص المعلومات.
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 :قواعد البيانات -2

من خالل سجالت الحضور وقوائم العضوية وأرقام المبيعات والتي توجد في األماكن العامة مثل الحدائق / المواقف  

 العامة / إدارات مجالس المدن / إدارات المرور...وهكذا.

: وهي عقد مجموعة إجتماعات تحضرها الهيئات المسؤولة، ويقوم عليها من هم العامة( )اللقائاتاللقائات المفتوحة  -3

الحلول باإلتفاق بين  إلىأهل الخبرة. وتمثل فيها عينة من المستخدمين إلبداء الرأي. فتتم تلك المناقشات من أجل الوصول 

 كال الطرفين )المستخدمين والمتخصصين الخبراء(.

 اإلحتياجات العامة للمستخدمين... ( تحليل4-2) 

معلومات واضحة وصحيحة لعمل برنامج يغطي  إلىإن الهدف الرئيسي من تحليل إحتياجات المستخدمين هو الوصول     

تلك اإلحتياجات. وتتمثل المعلومات المطلوبة في تحليل المشكالت في نوعيتها وأسبابها وحجم آثارها، ومن هذه المعلومات 

 المطلوبة ما يلي...

 وصف سلوكيات المستخدمين وأنواع األنشطة المطلوبة. -أ

 التفضيالت المكررة لإلنشطة. علىالتعرف  -ب

 األسباب الغالبة في إستخدام األنشطة والعناصر، أوأسباب عدم اإلستخدام. علىلتعرف ا -ت

 جودة الخدمة واإلستفادة منها(. )مديتحديد مدي كفاية الخدمة المقدمة للمستخدم حالياً  -ث

تخدامات او نوعية االس –وضع توقعات للتغيرات المستقبلية المتوقعة لعناصر الخدمة المختلفة )من زيادة المستخدمين  -ج

 الصيانة...(. –الخدمات المقدمة 

 ...نتائج تحليل اإلحتياجات في العملية التخطيطية ( استخدامات4-3)

 بعد دراسة اإلحتياجات وطرق الجمع المتعددة، فنتائج هذه التحليالت لها دور في تطوير العملية التصميمية كالتالي:

 ومقارنتها بالمطلوب.تقييم الحجم الموجودة من الخدمات في المنطقة  -أ

 تحديد أولويات الميزانية. -ب

 تحديد وتوقع تطوير الخدمات العامة. -ت

 تحديد األسباب الغالبة لعدم استخدام اإلمكانيات والخدمات الموجودة. -ث

 المستويات المختلفة. وعلىعمل خطوط عريضة للتغيرات المستقبلية في الخدمات  -ج

 ت للمسئولين والتي يمكن أن تحدد السياسة العامة لبرامج الدولة.األسئلة العامة وتقديم البيانا علىاإلجابة  -ح

 وصف وعمل مشاريع وبرامج إرتقاء لتغطية اإلحتياجات المفقدة للوضع الحالي. -خ

 

 تصنيف اإلحتياجات اإلنسانية داخل الفراغ ... خامساً:

طبيعته أو تدخلت يد  علىكان المكان اإلحتياجات اإلنسانية متعددة نتيجة وجود تفاعل بين اإلنسان والمكان سواء إن 

الرغبة في إشباع كم  إلىاإلنسان في صنعه، فإن هذه اإلحتياجات جديرة باإلشباع وكلما قارب اإلنسان من إشباعها إتجه 

بالدراسات الميدانية إلحتياجات المستخدمين وخاصة في المدينة المصرية والتي تفتقر بعض الشيء لمتطلبات أكبر. و

وأي محاولة جادة لجعل البيئة ملبية لجميع إلحتياجات اإلنسانية البد وأن تأخذ في اإلعتبار الطبيعة الخاصة أساسية، 

جميع المجاالت المتعلقة بأنشطة اإلنسان، فأولوية اإلهتمام عند التصميم والتنسيق ألي فراغ  علىللمستخدمين. وهذا ينطبق 

 ذاته بجودة عالية وتحمل لإلستخدام. وفي الوقتاجة لها بشكل يلبي الحهي توفير سبل الراحة للمستخدم 
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 فيما يلي جدول تصنيف اإلحتياجات اإلنسانية التي رصدت بالدراسة الميدانية للبحث...

 والخدماتاحتياجات المستخدم لمناطق ممارسة األنشطة  -أ

إحتياجات المستخدم لمناطق -أ

 ممارسة األنشطة والخدمات

المناطق 

 الخضراء

 حرة التشكيل.بسيطة و يجب أن تكون الممرات  -

، وكذلك علي مستوي المدينة يجب أن تكون موزعة بعناية -

 تساعد المستخدم علي الوصول لألهداف بسهولة.

 موزعة بشكل مريح. يجب أن تكون -

 
جانب من تنسيق جزء من الشوارع وتوفير مسارات المشاة  (2شكل رقم )

 وجلوس وكذلك المناطق الخضراء للوأماكن ومسارات ركوب الدرجات 

 توزيع الفرش.

 المالعب

يجب أن تكون في صورة بسيطة وليس بالتخصص والتنوع  -

 كما في األندية الرياضية.

 يمكن أن تسمح باللعب الجماعي أو العائلي. -

في مناطق مستوية األرض وليس من يجب أن تكون  -

 الضروري اإللتزام بالمقاييس النظامية للمالعب.

البد من توفير مدرجات للمراقبة والمشاهدة أو مناطق يمكن  -

 المالعب.الجلوس فيها حول تلك 

 
 المفتوحة. العامة لمالعب الغير المتخصصة في الفراغاتا( 3شكل رقم )

مناطق لعب 

 أطفال

يتوفر مقاعد أوأماكن للجلوس حول مناطق لعب يجب أن  -

 يتمكن األهل من مراقبة أبنائهم. حتىاألطفال 

 ينبغي توفير األلعاب الثابتة والمتحركة. -

 .األلعابفي يجب تجنب الحواف المسننة  -

يجب استخدام مواد ناعمة لألرضيات غير خطرة وأن تسور  -

 المنطقة بسياج خشبي وأن يكون ناعم مدور الحواف.

 فقط.ضرورة توافر مدخل ومخرج واحد  -

 
 ألمان. لتوفيرمالعب مخصصة لألطفال بكل تجهيزاتها  (4شكل رقم )
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مناطق 

 الجلوس

يجب أن تكون المقاعد من السهل الوصول إليها من ممرات  -

 المشاه األساسية أوالثانوية.

يجب أال تكون هناك عوائق أمام المقاعد تحجب المناظر  -

 الجيدة.

فردية أومجمعة )يجب التنوع في األماكن الجلوس  -

 .(مدرجاتوأ

 
لمقاعد المتوفرة في الشوارع والتي يجب أن تكون سهلة ا( 5شكل رقم)

 الوصول ومناسبة للجميع األعمار والفئات.

 

مسارات 

وممرات 

 الحركة

يراعي أن يكون هناك طريق رئيسي يمر بكامل المكان ويتفرع  -

 منه طرق ثانوية.

الطريق وخاصة في مات التي توجه المستخدم تواجد العال يجب -

 المسار.أو تحول تغيير أماكن عند 

ضرورة عمل طريق خلفي يسمح بمرورو السيارات مالصق  -

لسور الحديقة بهدف توصيل الخدمات وتحقيق األمن في حالة 

 وقوع أي مخاطر.

 مناظر ممتعة أو أجزاء منها.رؤية ل يجب فتح مجاالت بصري -

الحميمية ات في التصميم حيث أن المسافة المساف راعاةميجب  -

: 45والمسافة الشخصية  سنتتمتر، 46للشخص في محيط 

من للغرباء ، وم2,4:  1,2من  أو المجموعةلألفراد ، وم1.2

 م.7,5:  3,6والمسافة العامة  ،م 2,1:3,6

    
 مسارات الحركة في مشاريع الالندسكيب. (6شكل رقم )

 
مناطق 

 الخدمات

 البد من وجود مكان للصالة )رئيسية وفرعية(. -

البد من توزيع الكافتيريات ودورات المياه بشكل متوازن بالفراغ  -

حتي يسهل الوصول إليهما وضرورة وجود العالمات اإلرشادية 

 الدالة علي أماكن تواجدهم.

توفير أماكن ثابته للباعة الجائلين حتي ال يكون هناك مجال  -

 للفوضي.



 عشر التاسعلعدد ا                                           مجلة العمارة والفنون                                                

373 

 
 ( نموذج لجزء الخدمات في مشاريع الالندسكيب.7م )شكل رق

 احتياجات التجهيزات اإلنشائية -ب

احتياجات التجهيزات -ب

 اإلنشائية

 األرضيات -

طبيعة  ضرورة أن تتالئم نوع الخامات المستخدمة مع  -

يختلف في مسارات المشاه عنها في ووظيفة المكان، حيث 

 .مثالً  مسارات السيارات

المسارات ذات قدرة تحمل عالية  يجب أن تكون خامات -

 وسهلة الصيانه.

 
 .تشطيب الشارع( نوعية األرضيات وأشكالها في 8شكل رقم )

 عناصر الفرش -

والخامات  ب أن تتالئم في التشكيل واأللوانيج المقاعد: -

مع مواد األرضيات، وتستخدم المواد المتاحة في البيئة 

. كما يفضل يةستومعمة وانيجب أن تكون  المحيطة و

 المثبة منها عن القابلة للتحرك.

 
 المقاعد. أشكال بعض (9شكل رقم )

يجب أن تكون ذات مقاومة للعوامل  القمامة:صناديق  -

الجوية. وتكون قابلة للغلق جزئيا أو كليا لمنع الحشرات 

 والروائح، وال توضع أعلي منطقة بها مزروعات.
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 المهمالت.( نموذج لسالت 10شكل رقم )

يمكن إستخدام نوعية اإلضاءة الغامرة  وحدات اإلضاءة : -

عن طريق أعمدة اإلنارة أواإلضاءة الموجهة نحو العناصر 

المحيطة أو بتثبيتها علي جدران المباني، مع مراعة أن 

تكون كل اإلضاءة التي تستخدم ليال للتجميل شكلها جيد 

ت يجب وفي مسارات السيارا نهاراً أيضا وهي مطفأه.

 تجنب اإلبهار أو إعاقة الرؤية للسائق.

 
 ( نموذج اإلضائات.11شكل رقم )

يجب أن يكون لها مخارج لتصريف  :النباتاتحاويات  -

المياه وذات قوة تحمل ومتانة وشكلها جيد في الوقت ذاته، 

 كما يتالئم حجمها مع العناصر المحيطة.

 
 الزرع.( نموذج حاويات 12شكل رقم )

يفضل عدم اإلكثار في عدد الالفتات بقدر  الالفتات: -

يكون التصميم متحدثا عن نفسه، وتوضع في  حتىاإلمكان 

ال تعيق  حتىمسارات الحركة  علىأماكن مركزية متسعة 
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حركة السير فالمستخدم يتباطأ عندها ويقف أمامها لبعض 

 الوقت.

يجب أن تغطي كل أو معظم األماكن لإلرشاد والتوجيه  -

 صحيح للمستخدم دون دليل.ال

 
 ( نموذج لالفتات.13شكل رقم )

 
العناصر  -

 اإلنشائية

يفضل إستخدام المواد التي تتوافق مع العناصر  :البرجوالت -

األخري المحيطة كأنواع الخامات المستخدمة في 

 األرضيات والفرش.

بحيث تكون أماكن للراحة يجب مراعاة توزيعها في المكان  -

 المكان.المظللة في 

 
 .البرجوالت( نموذج لعنصر14شكل رقم )

كلما قلت زاوية ميل السلم كلما كان أكثر راحة في  :الساللم -

 الحركة وأمان.

 راعات مقاييس وخامات ذوي اإلعاقة.يجب م -

 
 ( نموذج لعنصر الساللم.15شكل رقم )

: كلما قلت زاوية الميل المنحدر أصبحت  المنحدرات -

 وتفضل أكثر عن الساللم. الحركة أكثر سهولة.
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 ( نموذج لعنصر المنحدرات.16شكل رقم )

: تتعدد صورها تبعاً لوظيفة وأشكاله وخاماته  الكباري -

 وأبعادها تبعاً لحجم الحركة وطبيعتها  ونوعية خاماتها.

 
 ( نموذج للكباري.17شكل رقم )

يجب أن توفر قدراً من الخصوصية  األسوار والحدود : -

وحاجزا يمنع الحركة الغير مرغوب فيها واألصوات 

 المزعجة، ومصدات للرياح.

 
 .( نموذج لألسوار18شكل رقم )

العناصر  -

 المائية

يجب أن يشعر المستخدم باإلرتياح عند رؤية خصائصها  -

التصميمية المختلفة كالمرونة والحركة عند اإلنحدار 

والصوت عند اإلنسياب والقدرة علي عكس الصورة في 

والنوافير والمجاري المائية البحيرات الصناعية 

 والشالالت.

 
 الالندسكيب.( نموذج للعناصر المائية في مشاريع 19شكل رقم )
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العناصر  -

 النباتية

 المستخدم.يجب أن تتوافر األشجار الكبيرة الظل  -

ويستخدم النخيل في التنسيق التجميلي في التمييز بين  -

 المناطق أو لتحديد المسارات الهامة )الرئيسية ومداخل(.

تستخدم الشجيرات في بناء حواجز أو أسوار للفصل بين  -

 المناطق وبعضها.

البرجوالت  علىالمتسلقات النباتية في التسلق تستخدم  -

 إلعطائها منظر جمالي ولزيادة كمية اإلظالل.

 
 ( نموذج للعناصر النباتية  في مشاريع الالندسكيب.20شكل رقم )

المصمم أو ال يضعها  عنها مية البصرية وهي غالًبا ما يغفلاإلحتياجات التصمي -ت

 في حسبانه عند التصميم من البداية.

إحتياج اإلنفتاح  -

 البصري

خاصة بالقرب من  يعتبر إبقاء المنظر مفتوحا شيئا هاماً  -

فإن المنظر المغلق بصريا قد يسبب  ،الممرات والطرق

 باألمان.لدي المستخدم ويهدد شعوره  الرهبة

 
 ( نموذج إلنفتاح المنظر البصري.21شكل رقم )

إحتياج  -

اإلحساس 

بالحميمية 

 واأللفة

باأللفة في المكان ال يتولد بمجرد التواجد فيه، ولكن  الشعور -

ما علي دراية  اً ذلك يحدث تدريجياً عن طريق إما شخص

بالمكان يساعده علي إستكشاف المكان، أوأن يقود هو نفسه 

إذا كانت معه خريطة إسترشادية مثال. وهذا ال يحدث إال إذا 

 شعر المستخدم بالمتعة والرضي.
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 ( نموذج لإلحساس بالحميمية واأللفة.22شكل رقم )

 إحتياج لبعض -

 الخصوصية

ال يستخدم في أغراض  حتىال يكون اإلنغالق بشكل كامل  -

أمنة، وإنما يجب أن يكون  وأ أخالقياً  غير مرغوب فيها

الخصوصية. وهناك جانب من جزئيا وذلك بهدف تحقيق 

منحدر أو اإلنغالق من أجل تحقيق الحماية لمنع السقوط في 

 من رياح محملة باألتربة.

 
 ( نموذج لإلنغالق والخصوصية في التصميم.23شكل رقم )

إحتياج  -

الغموض 

 والتشويق

يفضل إستخدام الممرات الملتوية داخل الحدائق مثالً  -

والفراغات العامة لتحقيق صفة الغموض في تنسيق المواقع 

بعد هذا  حيث أن المستخدم يرغب في معرفة ما يدور دائما

 األلتفاف.

 
 التصميم. في والتشويق ( نموذج لإلحساس بالغموض24شكل رقم )

 إحتياج الترابط -

م والذي يتحقق من خالل ييفضل المستخدم الترابط في التصم -

إعادة تكرار عناصر معينة، وكذلك توحيد المواد المستخدمة 

ثم تنظيم  ،المقاسات مع وجود تمايز بينها في الوقت ذاتهو

 لتلك العناصر معا داخل المنطقة الواحدة.
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 .الترابط في تصميم الالندسكيب( تصميم يوحي ب25شكل رقم )

إحتياج التعقيد  -

 أحياناً 

يزيد التعقيد من رغبة المستخدم في التأمل في المناظر  -

ومحاولة فهمها أكثر، فإن التعقيد نادراً ما يجعل المنظر ممالً 

 اإلنتباه. علىيستحوذ وغالبا ما 

 
المستخدم في تجربته  يشد إنتباه( عنصرالتعقيد الذي 26شكل رقم )

 للموقع.

إحتياج  -

 للوضوح

 المستخدم على سهلي حتىيجب توجيه المستخدم في حركته  -

قدرة الحركة بين ألهداف واألماكن والعودة منها والوصول ل

 المناطق المختلفة.

 
يلبي إحتياج المستخدم للوضوح أثناء تواجده ( تصميم 27شكل رقم ) 

 بالمكان.

إحتياج معرفة  -

 الطريق

يجد طريقه  ههو أن يشعر المستخدم داخل الفراغ بالثقة بأن -

دون أن يضل الطريق، وبذلك يزيد رغبته في  وينتقل خالله

 إكتشاف المزيد من المناطق.
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أثناء التجول في صميم يجعل المستخدم يعرف طريقه ت( 28شكل رقم )

 المكان.

التواصل  -

واإلندماج مع 

 الطبيعة

المسافات البعيدة،  علىجمال األلوان والتأمل بستشعار اإل -

 الثراء.والمتعة بيكسب المستخدم اإلحساس فهذا 

 فيلتناقض بين المقفل والمكشوف أو بين السالب والموجب ا -

الفراغات الداخلية والخارجية يشعر المستخدم بالرحابة 

 يزيده شعورا بالحرية.وواإلتساع 

 
ج بين العناصر الطبيعية فكرة التواصل واإلندما( 30شكل رقم )

 والصناعية.

إحتياج  -

اإلحساس 

باألمان 

 والحماية

 

يجب توافر عالمات إرشادية في المناطق التي يكون فيها  -

 المستخدم. على فيها ضررخطر أوقد يحدث 

يشعر  حتىيجب أن يكون المكان مقروء بوضوح للمستخدم  -

والبعد عن إحساس فقدان المسار،  بأنه يعرف طريقه جيداً 

 بحرية وثقة. فيه ويتحرك

للمستخدمين في حالة مثال  اً ضرورة وجود مأوي يكون مالذ -

حدوث عاصفة أو هبوب الرياح قوية أو مطر شديد أو أي 

 .خطر آخر

 
في تلبية إحتياج الحماية لعالمات اإلرشادية ودورها ا( 31شكل رقم )

 .واألمان
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إحتياج  -

اإلحساس 

 بالجمال

يجب تصميم وتنفيذ مناظر جميلة وفنية متفردة وخاصة  -

بإستخدام العناصر الطبيعية، وتحقيق المبادئ التصميمية من 

 وحدة وإتزان وبساطة وتنوع.

 
لبي إحتياج المستخدم في الراحة ي ذيالجمالي وال جانبال( 32شكل رقم )

 البصرية

 

الشعور   -

وتفرد  بالتميز

الشخصية 

البصرية 

 للمكان

يمكن للمصمم تحقيق ذلك من خالل مراعاة جماليات وقواعد  -

التصميم، بحيث تحقق تميز شخصية الموقع ويحقق ذلك 

باإلستعانة بعناصر تنسيق متميزة سواء كانت عناصر 

من صنع اإلنسان )معمارية مثال أو نحتية( وأيضا  طبيعية أو

يتحقق أعلي درجات التميزعند زيادة المسطحات الخضراء 

والتي تظهر في صورة حدائق أو مالعب جولف أو 

 بحيرات.

 
 في مشاريع الالندسكيب. الشخصية البصريةحقيق أفكار لت (33شكل رقم )

 
اإلحتياج  -

 لإلستلقاء

اإلستلقاء األلوان الطبيعية التي يغلب أن تتوفر في أماكن  -

عليها اإلنسجام أكثر من التباين واألضواء الصناعية الهادئة 

الغير مباشرة واألصوات الجذابة مثل الماء الجاري 

والشالالت والنافورات وحركة الرياح وأوراق األشجار 

 والعصافير.

 
 واإلستلقاء.( تصميم يلبي حاجة المستخدمين للجلوس 34شكل رقم)
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اإلحتياج  -

 للحديث

 إستخدام ألوان هادئة والملمس ناعم ومقبول. -

 إستخدام اإلضاءات الهادئة ليال. -

 الحديث. علىإستخدام عناصر جلوس تشجع  -

 .أوصناعياً  يجب أن يكون سقف الفراغ مغطي طبيعياً  -

 
راحة والحديث في األماكن في الحاجة المستخدمين  ةلبيت( 35شكل رقم)

 العامة.

 
اإلحتياج لألكل  -

 والشرب

 يجب توفير أماكن معزولة عن العناصر غير المرغوب فيها -

مثل الرياح والروائح  لتناول األكل أو الجلسات الجماعية

خدام الشجيرات الكريهة واألتربة وذلك عن طريق إست

 واألسوار والحوائط. واألشجار المتوسطة

 للمستخدم من حين ألخر. بصرية مبهجةيجب توافر عناصر  -

 
لتصميم يوفر للمستخدمين أماكن مريحة لألكل نموذج ل (36شكل رقم)

 والشرب

 
اإلحتياج  -

 للقراءة

يجب عزل فراغات القراءة عن الضوضاء أو األنشطة  -

األخري والحركة واألدخنة والرياح والتلوث البصري عن 

 مناسيب.طريق استخدام شجيرات وحوائط أو فروق 

 توافر الضوء الصناعي المباشر والواضح ليالً.يجب  -

 
التشجيع والمساعدة علي نموذج لتحقيق الخصوصية و( 37)رقم شكل 

 القراءة.
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إلحتياج للمشي  -

 والجري

استخدام أرضيات من الحشائش الصناعية أو البيتومين أو  -

 األحجار واألرضيات األسمنتية.

ممرات  عليمقاعد للراحة تحدد مواقعها بعناية  توفير -

 الجري.

 
 . نموذج ألماكن المشي المناسبة في األماكن العامة( 38شكل رقم)

 
اإلحتياج  -

 لأللعاب المائية

األلعاب المائية مثل حمامات السباحة  أماكنيجب أن تكون  -

والبحيرات الصناعية تناسب أنماط مختلفة من األنشطة مثل 

 .أو حتي اإلستجمام السباحة والغطس

 يفضل ربط فراغ األلعاب المائية بأنشطة أخري. -

 
 ( نموذج ألماكن الأللعاب المائية .39شكل رقم)

 

اإلحتياج  -

لأللعاب 

 الرياضية

 قسمين مكان اللعب ومكان المشاهدة. إلىينقسم  -

لعدد من  تصلحمساحات متعددة اإلستخدامات  توفير -

 الرياضات.

 
 العامة.مالعب في األماكن لل شكل( 40شكل رقم)
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 الالندسكيب...ادساً: دور المصمم في تلبية إحتياجات مستخدم س

 الوعي ببعض إلىتجربة ممتعة للمستخدم فالبد عند تصميم أي فراغ عمراني معين فإن المصممين يحتاجون لتحقيق 

 األمور منها...

 العلم بأن الموقع مكان لكل فرد يستخدمه، مع مراعاة إحتياجاتهم في المكان. .1

باإلنتماء وذلك لتحقيق اإلحساس بالسعادة والبهجة  ضرورة توفير األمن واألمان للمستخدمين، وكذلك توطيد الشعور .2

 والرضي.

الوعي باألشياء المحببة )من الخلفية الثقافية والتاريخية واإلجتماعية( والتي يفضل أن يراها مستخدمي المكان والتي  .3

 تزيد المتعة في تواجده بالمكان.

للغني  –دامهم للخدمات وبفرص متساوية الشعور بأن كل شرائح المستخدمين من حقهم أن يتمتعوا بفرصة استخ .4

 لذلك البد من تسهيل فرصة الوصول للخدمات وإستعمالها.  -والفقير والكبير والصغير والرجل والمرأة والسوي والمعاق

البيئة  وهي مكوناتسبق نجد أن التعريفات ومعظم اإلتجاهات تتالقي عند نفس الهدف وهو الدمج بين ثالث عناصر  مما

ة وعلوم التصميم وأساليب التنفيذ لكي نحقق اإلحتياجات المطلوبة في المكان، وبالتالي فإن استخدام العمليات العمراني

الفكرية المنظمة في تشكيل فلسفة معينة للعمران بما يحقق صورة مجتمعية أفضل ويقدم مستوي يرضيه يتبناه متخذي 

شبكات طرق وبنية تحتية وعمليات تنسيقية وكذلك األنشطة القرار السياسي في صورة منتج عمراني ملموس من مباني و

خ. وبتطبيق تلك البرامج يؤدي إلي تحسين المدينة عمرانياً .... إلمثل التجارة والصناعة ونقل وتعليم وخدمات صحية

 وإجتماعيا.

مل فكرعلوم وقد كان هدف البحث بشكل أساسي هو توضيح دور المصمم في تلبية إحتياجات المستخدم، من حيث تكا

ومجال التنسيق البيئي بهدف تغطية إحتياجات المنتفعين إثناء العمل أوالمصالح الحياتية أوالترفيه  التخطيط العمراني

السير  علىتشجيع أفراد المجتمع  إلىوقضاء أوقات الفراغ والراحة أوممارسة النشاط في األماكن العامة، باإلضافة 

نحقق المودة والتعارف بين أفراد المجتمع في األماكن ذات األنشطة المتعددة وكذلك والنشاط فترات أطول من ذي قبل. ف

الحالة  علىنتغلب علي أثر السمنة وتقليل فرص العدوي باألمراض وخطر أمراض القلب والضغط وهو ما يؤثر سلباً 

 اإلنتاجية للدولة.

رية. ولكن الهدف الحقيقي هو إقامة برامج منظمة ولكننا ولألسف ال نجد هذه الصورة بالشكل المطلوب في المدن المص

ومترابطة ومصممة بعناية وبدراسات منهجية يقوم بها المصمم لتلبية إحتياجات المستخدم. ولكن الفرصة ماذالت سانحة 

مصر أرض الواقع في  علىالدراسات المتقدمة وتطبيقاتها المتاح تحقيقها  بإتباع وتشجيعلكي نقوم بتطوير الوضع الحالي 

مع دراسة إمكانية تنفيذها في المدن القائمة والجديدة لتحسين الحالة العمرانية، ومحاولة التحول بالمدينة المصرية إلي 

 مستوي المدن التقدمة.
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 النتائج:

 التالية:توصل البحث الي النتائج 

جداً في مجال تصميم وتنسيق أن تحديد إحتياجات المستخدم قبل البدء فيى مرحلة التصميم من األمور المهمة  -1

 الالندسكيب.

 أن اإلحتياجات المستخدمين المستقبلية ضروري أن تدمج في البرامج والمشاريع الجماهيرية. -2

 أن إحتياجات مستخدم الالندسكيب تتغير وتتأثر بعدة عوامل، فالبد أن تدرك في مراحل التصميم وتأخذ بعين اإلعتبار. -3

 بة لرصد إحتياجات المستخدمين.ضرورة إستخدام األدوات المناس -4

 ضرورة تحليل بيانات رصد إحتياجات المستخدمين بعناية ودمجها في برامج المشاريع. -5

 أن دور المصمم في رصد وتلبية إحتياجات مستخدم الالندسكيب دور بالغ األهمية في نجاح أي مشروع جماهيرى. -6

 

 :التوصيات 

 التالية:توصل البحث الي التوصيات 

التواصل بين المستخدمين ومتخذي القرار بشكل مباشر أو غير مباشر للتوصل لإلحتياجات الحقيقية وخاصة ضرورة  -1

 في المشاريع الجماهيرية.

ضرورة إدراج المشاريع الميدانية للطالب في مراحل الدراسة وكذلك في مرحلة الدراسات العليا وأن تكون بالتعاون  -2

 بإشراف من وارة التعليم العالي والبحث العلمي.مع مؤسسات ووزارات الدولة المختلفة 
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