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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري
ُ
للوظائف   عام أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي  نالعمرا [
 
 ] حالةدراسة  - 2030طار رؤية إالجديد: نهج لمستقبل المدن السعودية ف

 

 [ ا.د / خالد محمود سامي حسن سيدإعداد الباحث: ] 

 جامعة ام القرى  - كلية الهندسة والعمارة اإلسالمية   -قسم العمارة اإلسالمية  

 
 : ملخص البحث

ين. وتكمن أهميتها فيما تعد حركة العمران الجديد   ا منذ أواخر القرن العرسر ً  حركات التخطيط تأثي 
واحدة من أكير

التصميم  من  رونق كل  استعادة  إىل  تهدف  ي 
الت  المبادئ  مجموعة  حيث  الجديد"  التقليدي  "التخطيط  يسىم 

ز   كي 
الي  مع  السيارة  استخدام  من  الحد  خالل  من  السكنية،  لألحياء  االجتماعية  والقيم  ي  ي الحضز

المسر عىل 
العمل عىل مسافات  فيها من خدمات وفرص  ما  بكل  المجتمعية  الحياة  الهوائية من خالل تشجيع  والدراجات 
متقاربة. وتقودنا أفكار التخطيط والمشاري    ع الناجحة ل لعمران الجديد إىل السغي وراء ظروف معيشية أفضل ولعل 

ي تتبناها هي جعل شوارع األح
ز من اهم مبادئ التصميم الت  ياء اكير جاذبية بحيث تدعو إىل التفاعل االجتماغي بي 

ز األحياء السكنية والمناطق التجارية.   السكان؛ وإجراء اتصالية أفضل للمشاة بي 

ي تحقيق  
تهدف هذه الورقة البحثية إىل استكشاف اتجاه التحضز الجديد ومبادئه االساسية، من أجل المساعدة فز

ية   ي إطار رؤية التنمية الحضز
ي المملكة العربية السعودية فز

ية المستقبلية فز ي مشاري    ع التنمية الحضز
المستدامة فز

تستعرض 2030 ي.  الحضز للتخطيط  التقليدية  والنظريات  األساليب  استخدام  الناجمة عن  المشاكل  ، وتجنب 
بع الجديدة،  العمران  بحركة  المتعلقة  األساسية  المفاهيم  بعض   

ً
أوال البحثية  التجربة  الورقة  استعرضت  د ذلك 

ي الواليات المتحدة االمريكية، ومن ثم طبقت  
ي جديد يطبق مفهوم العمران الجديد فز

الرائدة ألول مجتمع سكتز
هذه األسس عىل احدى المدن السعودية ذات الحركة العمرانية المتسارعة وهي المدينة المنورة، واختتمت بعرض 

إمكانيا حات حول  مقي  البحث وطرح  ومدن  لنتائج  بصفة خاصة  المنورة  للمدينة  ي 
العمرائز التخطيط  وفرص  ت 

 المملكة العربية السعودية بصفة عامة. 

المفتاحية:  المفاهيم   الكلمات  المنورة،  المدينة   ، ي
السكتز المجتمع  الجديد،  العمران  اتجاه  العمرانية،  التنمية 

 األساسية للعمران، المدن المستدامة 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري
ُ
للوظائف   عام أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

Abstract: 

Since the late twentieth century, the New Urbanism movement has been one of the most prominent 

planning movements.  Its importance lies in the so-called "new traditional planning", where a set of 

principles aims to restore the luster of both urban design and the social values of residential 

neighborhoods, by reducing the use of the car with an emphasis on walking and bicycles, and by 

encouraging community life with all its services and job opportunities. at close distances. Planning ideas 

and successful projects for the new urbanization led us to seek better living conditions. Perhaps one of 

the most important design principles it adopts is to make neighborhood streets more attractive to invite 

social interaction among residents and better pedestrian connectivity between residential neighborhoods 

and commercial areas. 

This research paper aims to explore the new urbanization trend and the basis for its adoption, to help 

achieve sustainable urban development, avoid future problems resulting from the use of different 

methods and theories of current urban planning, and explore its possibilities within the framework of 

Vision 2030, to apply the principles of new urbanization trends in urban development projects future in 

Saudi Arabia. 

This research paper first reviews some basic concepts related to the new urban movement, then the 

research paper reviewed the pioneering experience of the first new residential community that applies 

the concept of new urbanization, and then these foundations were applied to Medina, and concluded 

with a presentation of the research results and proposals about the possibilities and opportunities of 

urban planning for the Medina in particular and the cities of the Kingdom of Saudi Arabia in general. 

 : المقدمة
اتيجية العمراني ة الوطني ة للمملكة العربية السعودية عام   ي   2000جاء اعتماد االس ي  اتيخ  م لتحقيق الهدف االسي 

ي المدى البعيد، والتقليل من الفوارق والتباينات 
ز مناطق المملكة فز للدولة وهو تحقيق تنمية عمرانية متوازنة بي 

ي كانت من  
ز المناطق والت  ي مستويات التنمية بي 

نتاج التطورات التنموية المتواصلة خالل العقود الثالث الماضية فز
العمرانية  المجاالت  ي 

فز التنمية  توجيه  ورة  اتيجية ضز االسي  ، وحددت  ي
الماضز القرن  من  السبعينيات  بداية  منذ 

مراكز   سياسة  واتباع  ى،  الكي  ية  الحضز والمراكز  الرسي    ع  النمو  مناطق  عن   
ً
بعيدا واالقتصادية  النمو واالجتماعية 

 التساع مساحة المملكة ومع تحسن 
ً
بدرجاتها المختلفة المحلية واإلقليمية والوطنية كآلية لتحقيق ذلك. ونظرا

، وقد أدت هذه الفجوة  األوضاع االقتصادية للمملكة ازدادت معدالت التنمي ة العمرانية للمدن والقرى بشكل كبي 
وعشوائي العمران  تبعير  مثل  المشاكل  بعض  ظهور  أحياء إىل  ي 

فز الخدمات  وازدواج  العمرانية  المناطق  توزي    ع  ة 
. )وزارة  ي الحاىلي

ي أحياء أخرى. وهنا تظهر مشكلة البحث األوىل وهي متعلقة بأسلوب التخطيط الحضز
وقصورها فز

اطات 'الشئون البلدية والقروية   دليل العمل (.  -أولويات التنمية العمرانية  -اللوائح واإلشي 

اتيجية للتنمية العمرانية لكل منطقة من مناطق المملكة كأحد آليات هذا األمر أكد عىل ورة إعداد دراسة اسي   ضز
اتيجية العمرانية الوطنية المعتمدة ووضعها موضع التنفيذ، وللحد من المشاكل واآلثار السلبية والذي  تفعيل االسي 

ي مناطق المملكة وفقا للتحضز الرسي    ع، واس
ى للسكان واألنشطةيسغ إىل تحقيق التنمية فز    .تقطاب المدن الكي 

ي التنمية العمرانية بالمدينة المنورة كمثال للمدن  
ي تساؤل هذه الورقة البحثية الرئيس عن كيفية التحكم فز

وهنا يأئ 
ي هل تطبيق اتجاه العمران الجديد يساعد عىل التحكم 

السعودية ذات الحركة العمرانية المتسارعة، والتساؤل الثائز
ي عمرا

ي فز
ي التخطيط العمرائز

ن المدن السعودية؟ ومن هذا المنطلق يستعرض الباحث أحد األساليب الجديدة فز
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اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري
ُ
للوظائف   عام أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

) الجديد  العمرانوهو “  ”New Urbanism  ي عام
األمريكية فز المتحدة  بالواليات  ،  1996(، وهي حركة ظهرت 

ي المنظم، والتنمية ز نمت لتصبح حركة رائدة تشجع عىل التوسع الحضز الموجهة واالستدامة    ومنذ ذلك الحي 
ي عدد من دول العالم عىل مدى العقود القليلة الماضية وهي 

ي االنتشار فز
ية. وقد بدأت مبادئ هذه الحركة فز الحضز

ي وهذه المبادئ تخلق بيئة  
تضم مجموعة مبادئ تخطيطية عىل مستوى المدينة وتصل إىل مستوى البلوك السكتز

ي 
ي باإلضافة اىل العديد    صحية واكير قابلية للعيش للمجتمع السكتز

ية داخل الخي السكتز وتزيد من الخدمات الحضز
ات التنمية العمرانية. إن اتجاه العمران الجديد هو اتجاه  ي تؤثر عىل مؤرسر

من السياسات والمبادئ التخطيطية الت 
ي التخطيط ويكاد يكون أقرب إىل اإليديولوجيا منه إىل النظرية. 

 تصميىمي فز

 التعريفات 
 جديد" "العمران ال 

ي الواليات المتحدة عام  
ي    1991هي حركة بدأت فز

: بيي  كالثورب وأندريس دوائز ز ز والمخططي  ز المعماريي  للمهندسي 
ي ) 
ابيث مول أوهتز ز ويديس ودانييل سولومون وإلي  ز ك ومايكل كوربيت وستيفانوس بولي  ابيث بالتر زيبي  ز  Peterوإلي 

Calthorpe, Andres Duany, Elizabeth Plater-Zyberk, Michael Corbett, Stefanos 
Polyzoides, Daniel Solomon and Elizabeth Moule Awahnee ي الكثي  من

(، ومن ثم القت رواجا فز
مدن العالم عىل مدى العقود القليلة الماضية. العمران الجديد يشجع عىل إنشاء واستعادة مجتمعات متنوعة،  

تت االستخدامات  ومتعددة  ، حيوية،  ي
للمسر تخطيطها  قابلة  يتم  ولكن  التقليدية  التنمية  مكونات  نفس  كون من 

ومدارس  وترفيه  ومتاجر  عمل  وأماكن  مساكن  عىل  تحتوي  وهي  مجتمعات كاملة.  شكل  ي 
فز  
ً
تكامال أكير  بطريقة 

ورية للحياة اليومية للسكان، وكل ذلك عىل مسافة قريبة من بعضها البعض. يشجع   وحدائق ومنشآت مدنية ضز
 من المزيد من    العمران الجديد 

ً
عىل زيادة استخدام القطارات والسكك الحديدية الخفيفة الصديقة للبيئة، بدال

 الطرق الرسيعة والشوارع المكتظة بالسيارات. 

 (urbanism-new-https://www.cnu.org/resources/what .) 

ز  يتم تضمي  ي مفهوم “العمران الجديد” حيث 
يتم تضمينها فز ي 

الت  الرئيسية  المبادئ والعناض  العديد من  هناك 
 التخطيط والتطوير العقاري جنبا إىل جنب مع تخطيط الحكومة المحلية لألحياء.  

عامي    
ز بي  تطويره  تم  ميثاق  خالل  من  المبادئ  هذه  تحديد  واسعة   1996و    1993تم  مجموعة  قبل  من   من 

ز والمطورين ز والمخططي  ز المعماريي  ي المؤتمر السنوي الرابع الذي  المهندسي 
. وقد تم التصديق عليه فز ز العقاريي 

ي عام CNU (Congress of New Urbanism)ترعاه 
 .  1996، فز

تخطيطية:   مستويات  ثالث  الجديد  العمران  مبادئ  https://www.cnu.org/resources/what-) وتغطي 
urbanism-new ) 

 . المنطقة: 1

يجب أن تتضمن المدن والبلدات مجموعة واسعة من االستخدامات العامة والخاصة لدعم االقتصاد اإلقليىمي 
ي جميع

ي توزي    ع المساكن ميرسة التكلفة فز
أنحاء المنطقة    الذي يفيد السكان من جميع مستويات الدخل. كما ينبغز

 لتتناسب مع فرص العمل ولتجنب تركزات الفقر . 

https://www.cnu.org/resources/what-new-urbanism
https://www.cnu.org/resources/what-new-urbanism
https://www.cnu.org/resources/what-new-urbanism
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ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري
ُ
للوظائف   عام أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 . الحي والمجاورة السكنية: 2

السكان من مختلف  تجذب  أن  األسعار  المساكن ومستويات  أنواع  من  متنوعة  لمجموعة  يمكن  األحياء،  داخل 
 واالجتماعية للمجتمع. األعمار والخلفيات االجتماعية والتفاعل معا مما يعزز الروابط الشخصية 

3 :  . البلوك والشارع والمبن 

العامة  واألماكن  الشوارع  ي جعل 
فز المواقع  وتنسيق  ي  الحضز التصميم  لجميع مشاري    ع  األساسية  المهمة  تتمثل 

ك.   كأماكن جاذبة لالستخدام المشي 

تتداخل أهداف حركة   الذكي للمدن. كان مؤسسي   “العمران الجديد”كما  النمو  العمران “  بشكل كبي  مع  مؤتمر 
، بينما نتجت شبكة  الجديد ز ز والمخططي  ز المعماريي  "” جميعهم من المهندسي  ك   "النمو الذكي عن جهد مشي 
من قبل وكالة حماية البيئة األمريكية والعديد من المنظمات غي  الربحية والمنظمات الحكومية. ونتيجة    1996عام  

"لذلك، يميل   ون، إىل أن يكون أكير ت  "النمو الذكي ي القرن الواحد والعرسر
وجها نحو تحديد سياسات النمو للمدن فز

ي. )  “العمران الجديد”بينما يميل      ( Fulton, W., 1996إىل أن يكون مدفوًعا بالتصميم الحضز

 "تصنيف المناطق"

ي يشغلها اإلن
. فبالنسبة للبيئات الت  ي

ي لمنطقة محددة يستخدم لكشف التسلسل البيت 
ي جغرافز

سان، هو مقطع عرضز
ي تختلف حسب مستواها  " تصنيف المناطق"  يمكن استخدام  

ية الت  لتحديد مجموعة من المستوطنات البرسر
ي هو األساس لتنظيم 

. هذا النطاق البيت  ز الريف والحضز ي وهي سلسلة متصلة تتواصل بي  ي الطابع الحضز
وكثافتها فز

ي 
األراضز واستخدام   ، ي

األراضز البناء، وقطع  ية:  الحضز البيئة  األخرى مكونات  المادية  العناض  والشارع، وجميع   ،
ية.        )www.dpz.com/Initiatives/Transect( للمستوطنات البرسر

ي “العمران الجديد” 
 المفاهيم األساسية فز

ايد كنظرية تخطيطية  ز ، أصبحت المفاهيم األساسية للعمران الجديد رائجة بشكل مي  ز عىل مدى العقدين الماضيي 
ي العديد من الدول الغربية. وفيما يىلي بعض المفاهيم األساسية  

ا فز ً قابلة للتطبيق، وقد أثارت اهتماًما بحثًيا كبي 
 )(Grant, J., Bohdanow, S., 2006للعمران الجديد: 

: قا .1 ي
ي يقوم عليها "بلية المشر

.   العمران الجديد"من العوامل الرئيسية الت  ي
إنشاء مجتمعات وأحياء قابلة للمسر

الالزمة عىل   التحتية  والبنية  المرافق  المجتمعات جميع االحتياجات األساسية ومعظم  يكون لدى  أن  يجب 
ي المجتمع. المفهوم األساسي هو أن

السكان يجب أن يكونوا قادرين عىل   مسافة قريبة من المناطق السكنية فز
ي إىل المدرسة او المحال التجارية ومعظم االحتياجات اليومية يجب أن تكون عىل مسافة 

ي للعمل؛ المسر
المسر

ي “
ي فز

أنه يجب أن العمران الجديدقريبة من المنازل السكنية. هناك قاعدة عامة لمبدأ إمكانية المسر ” وهي 
ي المجتمع عىل بع

ء فز ي
ا عىل األقدام.  10د يكون كل سر ً  دقائق سي 

ز االتصالية .2 بي  ابط 
الي  هو  األساسي  المفهوم  إن  حيث  الجديد”  “العمران  ي 

فز مهًما  دوًرا  االتصالية  تلعب   :

ابطة،  المي  والطرق  الشوارع  من  سلسلة  هناك  تكون  أن  يجب  أنه  ي 
يعتز هذا  المختلفة.  ي 

األراضز استعماالت 
ال سهولة  خالل  من  الذكي  التنقل  للرحالت لتحقيق  متعددة  مستدامة  بوسائل  والوصول  واالتصالية  حركة 

نت باإلضافة اىل وجود . (ICT Integrated) المحلية ومتصلة جيدا بالشبكات االقليمية ومتصلة بشبكة االني 
 : ي العمران الجديد كالتاىلي

 شبكة متكاملة من مسارات المشاة والدراجات. وأنواع الطرق فز

http://www.dpz.com/Initiatives/Transect
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري
ُ
للوظائف   عام أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 
ي العمران الجديد 1شكل ) 

ي 2شكل )   ( أنواع الطرق فز
 ( قابلية المسر

 المصدر: الباحث بتضف 
المنطلق هيكل الحي  .3 المعاضة، ومن هذا  المدينة  ي تشكيل وتنمية 

الوحدة االساسية فز ي هو 
أن الخي السكتز  :

ال مختلط ومحددة  يستند العمران الجديد عىل أهمية وجود أحياء سكنية متضامه وصديقة للمشاة ذات استعم
ي احتياجاتهم عىل أساس التكامل  ي تشجع السكان عىل تحمل مسؤولية الحفاظ عليها وتطورها وتلت 

الهوية والت 
ية. ان هيكل األحياء العمرانية الجديدة هو أن هناك مركًزا   ي الجوانب االجتماعية واالقتصادية و البيئية والحضز

فز
ي 
ا محددة لألحياء. هذا يعتز

ً
ا وحواف

ً
ي وسط الخي الذي يبعد  محدد

ا عىل األقدام عن الحواف    10 أنه فز دقائق سي 
ها من المؤسسات  ي الحكومية ومراكز النقل وغي 

ي المنطقة الوسط، مؤسسات البيع بالتجزئة والمبائز
يوجد فز

ي يمكن الوصول إليها بسهولة عىل مسافة قريبة من حواف الخي المخطط بموجب هذا المفهوم 
التجارية الت 

الجديد.   ضمن العمران  مفهوم  ي 
فز أساسيا  عنضا  التقليدية  السكنية  االحياء  تنمية  وتعتي    . ي

أنسائز   مقياس 
(Carmona-etal, 2003, p. 117) 

 ( هيكل الخي 3شكل ) 

 المصدر: الباحث بتضف 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري
ُ
للوظائف   عام أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي حي واحالتنوع .4
د. : يمنح “العمران الجديد” الكثي  من األهمية لمجموعة متنوعة من السكان الذين يعيشون فز

ي أنه يجب أن يكون هناك أحياء ومجتمعات من جميع األعمار ومستويات الدخل والخلفية العرقية 
هذا يعتز

بجوار   يعيشون  اللذين  السكان  ز  بي  التفاعل  الجوار وهو  مفهوم  الجديد”  “العمران  دعم حركة 
ُ
وت والثقافات. 

 . ي
ي نفس المرب  ع السكتز

 بعضهم البعض أو فز
، : تشكل الكثافة  كثافة السكان .5 ي

ي للتنمية، ألنها تؤثر عىل استهالك األراضز
عامال حاسما عند قياس التأثي  البيت 

النقل ووسائل  السيارات،  ي   .واستخدام 
المبائز عالية.  الجديد”  “العمران  مجتمع  داخل  السكان  إن كثافة 

يعيش حيث المجتمع   والمحالت التجارية والمدارس والمناطق السكنية عىل مسافة قريبة من بعضها البعض
ي منطقة أصغر وكثافة السكان داخل تلك المنطقة عالية. وبمقارنة العمران الجديد مع التخطيط التقليدي 

فز
ي نطاق أرب  ع 

ي التخطيط التقليدي تقع عادة فز
ي تم قياسها، فإن الكثافة الصافية فز

لعدة مئات من المشاري    ع الت 
ي كثافات العمران الجديدة تنخفض ع

ي نطاق  إىل سبع وحدات/فدان. صافز
 —وحدة / فدان    30إىل    15ادة فز

ي المتوسط
 . STEUTEVILLE, R., 2001))  .أي حواىلي أربعة أضعاف أعىل فز

 
الحياة:   .6 نوعية  لتحسي    “الهدف  من  العام  الجديدالهدف  ي العمران 

فز للسكان  الحياة  نوعية  ز  تحسي  هو   ”
. المجتمعات 

ً
 ,.Talen, E) واألحياء، بطريقة تجعل السكان يشعرون بالراحة ويكون المظهر العام للخي جميال

2013)   
ية الصديقة للبيئة:   .7 ين، فإن كون المدينة صديقة للبيئة ليس مجرد  التنمية الحض  ي القرن الحادي والعرسر

فز
ا بدون  أنه  لدرجة  اليوم  ا 

ً
مهم جد أمر  البيئة  ولكن حماية  اإلنسان مفهوم عضي  بقاء  فإن  البيئية  الستدامة 

ي 
ية والكثي  من الرغبات فز ي حيث تقع معظم الحاجات البرسر

ي المستقبل. ان مفهوم المسر
ي خطر فز

سيكون فز
ي حد ذاته    15مسافة  

ا عىل األقدام مع الحد من استخدام السيارات ومرافق النقل الملوثة للبيئة هو فز دقيقة سي 
ي 
ي حماية البيئة. . فز

ي العمران الجديد يجب أن توفر االحياء المستدامة الجديدة أو   مساهمة فز
مفهوم التنمية فز

ي مشاري    ع إعادة التطوير مجموعة متنوعة من االستخدامات التجارية واالدارية والتعليمية باإلضافة إىل أنماط 
فز

ذات المسارات وأحجام وأسعار اإلسكان. يجب توفي  األرصفة والممرات والشوارع المتصلة بمحطات النقل  
ي تضمن خيارات التنقل وتساعد عىل تقليل التلوث عن طريق تقليل رحالت المركبات. 

ابطة الت   المي 
 ( التنمية العمرانية الصديقة للبيئة 4شكل ) 

 المصدر: الباحث بتضف 

https://www.cnu.org/node/538
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري
ُ
للوظائف   عام أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ات “العمران الجديد”   (www.Newurbanism.Org)  ممي  
ي “هناك العديد من  

، واألعمال التجارية فز ز ات للمدينة، وللمقيمي  ز ء عىل العمران الجديدالممي  ي
”. إذا كان كل سر

 . ي مثل هذا الخي
ا العيش فز

ً
، فمن السهل جد ز  مسافة قريبة للمقيمي 

 : ات للمقيمي    ممي  

 • جودة حياة أعىل 

 • أماكن أفضل للعيش والعمل واللعب

 • تقليل االزدحام المروري وقيادة أقل 

ي أقل. •  ي وضغط عصت 
 نمط حياة أكير صحة مع مزيد من المسر

 • القرب من الشارع الرئيسي لتجارة التجزئة والخدمات العامة. 

هات والطبيعة.  ز  • القرب من مسارات الدراجات والمتيز

 • إحساس أفضل بالمكان وهوية المجتمع. 

ي ستظل مفتوحة. 
 • المزيد من المساحات المفتوحة لالستمتاع والت 

ائب مع إنفاق أقل عىل توزي    ع األموال عىل المرافق والطرق. • است  خدام أكير كفاءة ألموال الضز

فيه   والي  الوظائف  عىل  الحصول  عىل  القدرة  ي 
فز السن، كذلك  وكبار  لألطفال  واالستقالل  الحرية  من  مزيد   •

 والخدمات دون الحاجة إىل سيارة. 

كات واالعمال  ات للشر  ممي  

 دياد حركة السي  عىل األقدام وتقليل إنفاق السكان عىل السيارات ووقودها. • زيادة المبيعات بسبب از 
ة.   • المزيد من األرباح نتيجة اإلنفاق األقل عىل اإلعالنات والالفتات الكبي 

ي وحدات العمل المبارسر 
 يوفر التنقل المجهد والمكلف.  -• نمط حياة أفضل من خالل العيش فوق المتجر فز

ي ا
كات المحلية األخرى. • وفورات الحجم فز  لتسويق بسبب القرب الشديد والتعاون مع الرسر

ي تعزز حضانة األعمال المحلية الناشئة. 
ة الت   • توفر المساحات الصغي 

ة وصغر مواقف السيارات.   • انخفاض اإليجارات بسبب المساحات الصغي 
ات للمطورين   ممي  

.  المختلط عاىلي الكثافة• المزيد من الدخل المحتمل من االستخدام    للمشاري    ع بسبب توفر المساحة القابلة للتأجي 
 • المزيد من المبيعات لكل وارتفاع قيم العقارات وأسعار البيع. 

ي اعتمدت مبادئ النمو الذكية مما أدى إىل توفي  التكلفة / الوقت. 
ي المجتمعات الت 

اخيص فز  • موافقات أرسع للي 
سبب مزي    ج من المساكن واالستخدامات التجارية عىل مسافة قريبة من بعضها  • حاجة أقل لمواقف السيارات ب

 البعض. 
 • تأثي  أقل عىل الطرق / حركة المرور ، مما يؤدي إىل انخفاض االنبعاثات الكربونية. 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري
ُ
للوظائف   عام أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي التصميم . 
 • انخفاض تكلفة المرافق بسبب الطبيعة المدمجة للعمران الجديد فز

 "تصنيف المناطق" 
ي وعالقتها بالمواقع الطبيعية، وتخصص 

"تصنيف المناطق" هي أداة تخطيط رئيسة توجه موضع وشكل المبائز
ز نموذج  االستخدامات والكثافات، وتفصل بشكل مناسب أنواع األشجار وأعمدة اإلضاءة للطرق العامة. يتم تضمي 

  T5األعىل )   T”، حيث المناطق Tطق، الملقبة ب  "مناطق تصنيف المناطق، الموضح أدناه وتقسيمها إىل ست منا
( األكير عمرانا وكثافة وجذبا لألنشطة االقتصادية بينما تنخفض إىل المناطق المتاخمة الطبيعية والزراعية T6و

 (The Urban Transect | DPZ Initiatives)(. T1و T2وغي  المستغلة ) 

 " تصنيف المناطق " و" العمران الجديد "
ي تشكل المستوطنات  

ية إىل المواقع الجغرافية  يعمل "تصنيف المناطق" من خالل تخصيص العناض الت  البرسر
وفراغات  ضيقة  شوارع  من  الريفية  المناطق  ي 

فز ية  البرسر المستوطنات  تتكون  قد  المثال،  سبيل  عىل  المناسبة. 
ي متعددة الطوابق وساحات 

ية من مبائز ية األكير حضز البرسر المستوطنات  أن تتكون  المرجح  بينما من  مفتوحة، 
عىل وبناًء  متنوعة.  واستعماالت  األنظمة   عامة  دمج  عىل  المناسب  ي 

الجغرافز "التخصيص"  هذا  يعمل  ذلك، 
ادف مع اآلخر.  ية بشكل أفضل ألنه يتم تعريف أحدهما بالي   الطبيعية والحضز

ية المعروفة باسم الزحف  يسغ "تصنيف المناطق" إىل تصحيح االختالط غي  المناسب للعناض الريفية والحضز
ي نو 

. حيث ال توجد رغبة فز ي
ية كما يحدث أخطاء ويزيل "تصنيف المناطق" عىل  العمرائز ز من التنمية الحضز ع معي 

ي عىل  
ي األرياف. أو خالف ذلك "إضفاء الطابع الريفز

أبراج إدارية فز سبيل المثال دمج التحضز مع الريف وإنشاء 
النم يعتمد  لذلك،  ية.  الحضز النواة  ي 

فز محددة  وغي   خالية  مفتوحة  مساحة  وتخصيص  ية  الحضز ط المناطق 
ي من صنع اإلنسان عىل 

ز البيئات الطبيعية والبيئية الت  ي الموصوف، نظرًيا، عىل إيجاد التوازن المناسب بي  الحضز
 .  طول الطريق من الريف إىل الحضز

ية، يجب تقسيم االستمرارية من الريف  ي البيئات البرسر
، ولكن فز

ً
ي الطبيعة، يكون تسلسل المستوطنات متواصال

فز
ي البدا

ية تناسب نهجنا الحاىلي لتنظيم إىل الحضز فز ط أن المستوطنات البرسر ية إىل فئات منفصلة. وهذا ما يمليه رسر
ا إىل تصنيف المناطق. 

ً
ي أو تقسيم المناطق. بمعتز آخر، يمكن كتابة رموز التنسيقات المألوفة تماًما استناد

األراضز
ي الشكل رقم لتوضيح هذا بشكل أكير دقة، يتم تقديم رسم تخطيطي لتسميات تصنيف ال

 .5مناطق فز

 ( رسم تخطيطي لتسميات تصنيف المناطق 5الشكل ) 

 (Duany, A., Talen, E., 2002)المصدر: الباحث عن 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري
ُ
للوظائف   عام أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 
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وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
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فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    
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ي لكل منطقة( أوصاف الطابع 1جدول )   الحضز
 www.transect.org&  www.dpz.com/Initiatives/Transectالمصدر: الباحث عن: 

http://www.transect.org/
http://www.dpz.com/Initiatives/Transect
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 الكود الذكي )سمارت كود(

ي للتخطيط والتص
ي األصل من قبل هو نموذج مرسوم موحد لتنمية األراضز

نامج فز ي. تم تطوير هذا الي  ميم الحضز
Andres Duany & Elizabeth Plater Zyberk & Company  ،(DPZ)   وهو عبارة عن نموذج تخطيط مستند

إىل   المنطقة  من  التخطيط،  ويتناول جميع مستويات   . ي
البيت  التحليل  يعتمد عىل  مناطق  إىل  مناطق وقسم  إىل 

المجتمع إىل الكتلة والبناء. القالب مخصص للمعايرة المحلية لمدينتك أو حيك. باعتباره كود قائًما عىل النموذج، 
الذكي عىل   الكود   بإصالح األنماط  يحافظ 

ً
الريفية مفتوحة، ويقوم حرفيا ي 

ة الحجم واألراضز المستوطنات صغي 
ي تقسيم المناطق المنفصلة. 

امية األطراف فز  ) (Pinnell, P., 2009  المي 

 (www.smartcodecentral.org)مبادئ "الكود الذكي )سمارت كود(" 

ي.   • ية إىل القلب الحضز اوح بشكل منظم من الي 
ي تي 

 يستخدم نوًعا من فئات المناطق الت 

•   ( المجمعة  ي 
األراضز تطوير  تشمل  ي 

الت  الجديد  العمران  مجتمع  أنماط  ويؤهل  ن 
ّ
الجوار  CLDيمك وتطوير   ،)

 (. TOD(، والتنمية الموجهة نحو العبور ) RCDاإلقليىمي )  (، وتنمية المركز TNDالتقليدي ) 

 إىل المجموعة الفردية، وإذا    •
ً
يدمج نطاق االهتمام بالتخطيط من المنطقة من خالل نطاق المجتمع، وصوال

ي ذلك، عناضها المعمارية. 
 رغبت فز

 يدمج عملية التصميم عي  التخصصات المهنية.  •

 يدمج أساليب حماية البيئة والحفاظ عىل الفضاء المفتوح ومراقبة جودة المياه.   •

 (. TDRات الفرعية واألشغال العامة ونقل حقوق التنمية ) يدمج التقسيم  •

ية الحالية.   • كة للمجتمعات الجديدة وامتداد المناطق الحضز  يوفر مجموعة من فئات التقسيم المشي 

 متوافق مع معايي  الهندسة المعمارية والبيئية والالفتات واإلضاءة والحد من المخاطر وقابلية الزيارة.   •

ية القائمة والجديدة. يحدد تكافؤ العمل  •  ية للمناطق الحضز

 يدمج بروتوكوالت إلعداد ومعالجة الخطط.   •

 يشجع عىل كفاءة الموافقات اإلدارية عند االقتضاء، بدال من قرار جلسة استماع عامة.   •

 يشجع عىل نتائج محددة من خالل الحوافز وليس من خالل المنع.   •

 ليل الحاجة إىل التباينات. تحدد المعايي  بشكل أساسي )حسب النطاق( لتق  •

 يزيد بشكل عام من نطاق الخيارات مقارنة بالخيارات المسموح بها بواسطة رموز المناطق التقليدية.   •
 

 "  عالقة "العمران الجديد" بكل من "تصنيف المناطق" و"الكود الذكي
والعمران الجديد. إنه قانون   ( هو كود قائم عىل النموذج الذي يدمج مبادئ النمو الذكي Smart Codeالكود الذكي ) 

 إىل الفتات 
ً
ية عىل جميع مستويات التصميم، من التخطيط اإلقليىمي وصوال تطوير موحد، يعالج التنمية الحضز

 .  المبتز

 من تقسيم المناطق ذات االستخدام المنفصل، 
ً
ويعتمد الكود الذكي عىل تقسيم المدينة من الريف إىل الحضز بدال

وع أو مدينة  وبالتاىلي قادر عىل دم ي مرسر
ا ألي شخص يفكر فز

ً
ج مجموعة كاملة من البيئات. ويعتي  الكود الذكي مفيد

، مع    100(، قامت أكير من  2021أو منطقة. حت  اآلن )أوائل عام     25بلدية ومقاطعة أمريكية بمعايرة الكود الذكي
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                                                      المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                               
ي الالمجلد 

 
ي كانون ا   – 15                                                           (  - 92 70) ص:   لرابعالبحث ا  –  ولاأل العدد  – عشر ثان

 
 م 2022  – لثان

 

81 
ي العمران الجديد:                                                               سيد                           

 
 دراسة حالة  - 2030طار رؤية إنهج لمستقبل المدن السعودية ف

  www.ijssp.com                                                      ISSN: 2707-5184                                       International Journal of Scientific Studies Publishing 

ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري
ُ
للوظائف   عام أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    
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فز الذكي  للكود  الرئيسة  للخطوط  التاىلي  الجدول  يشي   تحدد  2وكما  توضح كيف  ي 
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 مناطق المقطع الت 
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(Infill Development) . 
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 ( الخطوط الرئيسة للكود الذكي 2جدول ) 
 بتضف الباحث  Smart Code Booklet V9.2المصدر: 

 أمثلة عىل " العمران الجديد"
ي 
ي هناك العديد من األحياء فز

ي تبنت مفهوم “العمران الجديد”. يوجد فز
ي مختلف أنحاء العالم الت 

المدن والبلدان فز
ي جديد كمفهوم أساسي  ي آسيا أحياء ذات طابع حضز

اليا وكندا والواليات المتحدة وأوروبا وبعض البلدان فز أسي 
ي يمكن للعمران الجديد. وستتناول الورقة البحثية مثال لتجربة رائدة الستخالص النتائج وا

لدروس المستفادة والت 
ي المدن السعودية. 

 تطبيقها فز
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ي أمريكا
 مشاري    ع العمران الجديدة الناجحة فز

ي فلوريدا األمريكية Seaside cityمدينة سيسايد ) 
 ( فز

ي تقع عىل شاط  
المجتمع األول الذي تم تصميمه وتطويره عىل أساس العمران الجديد كان مدينة سيسايد، والت 

المعماريان  المهندسان  صمم   . ز وديستي  بيتش  ي 
سيت  بنما  ز  بي  والتون،  مقاطعة  ي 

فز بانهاندل  فلوريدا  ي 
فز البحر 

Andres Duany  وElizabeth Plater-Zyberk  ي عام
( Seaside. اآلن، تعرف سيسايد ) 1979هذه المدينة فز

بأنها رمز العمران الجديد وتشتهر بهندستها المعمارية واألماكن العامة وجودة الشوارع.  وهي مصممة لتستوعب  
منذ    2000 األمريكية  التقليدية  ة  الصغي  البلدة  ووظيفة  المقياس  مع  المتنوعة  وظائفها  وتتناقض  شخص، 

. هناك   ي
الماضز القرن  ينيات  و    350عرسر عائىلي  الشقق،    300مسكن  ذلك  ي 

فز بما  األخرى،  ي 
المبائز من  مجموعة 

والفنادق، إلخ. تشمل المرافق العامة الرئيسة مدرسة، مبتز صغي  متعدد الوظائف، سوق مفتوح وملعب تنس 
 .  ومرسح ومكتب بريد صغي 

وا للتنمية  ا 
ً
محتوى جديد الساحلية  للمنطقة  المبتكرة  والتصميم  التخطيط  أفكار  ي تضيف 

فز ي  الحضز لتخطيط 
، وال يقتض فقط عىل   الواليات المتحدة. ففكرة التخطيط الرئيسة هي السماح لجميع السكان بالقرب من الشاط 
، وتم  ي النهاية إىل الشاط  أو المركز المجتمغي

. جميع الشوارع تؤدي فز بعض المساكن الواقعة بالقرب من الشاط 
 افق التجارية عىل طول الساحل. تطوير جميع المساكن الخاصة والشقق والمر 

 

 

 فلوريدا   –( مدينة سيسايد 6شكل ) 

-urbanist-new-the-of-https://urbanhotblog.wordpress.com/2018/03/11/struggles
florida-seaside-community / 

ي تم حلها بتجربة مجت
األمريكية عن طريق تطبيق العمران الجديد هي فلوريدا    –سيسايد  مع  ملخص المشاكل الت 

 :  كالتاىلي
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري
ُ
للوظائف   عام أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

(https://urbanhotblog.wordpress.com/2018/03/11/struggles-of-the-new-urbanist-
community-seaside-florida /( 

ي متقاربة وضيقة مظللة ومصممة جيدا قابلة  .1
ز مبائز حل االختناقات المرورية عن طريق عمل طرق للمشاة بي 

 وممتعة وعن طريق ضغط المساحات المفتوحة وتقليل األميال المقطوعة. 
ً
 وجماال

ً
ي وأكير أمانا

 للمسر

ي عن طريق  .2
ي يعمل   منع الزحف العمرائز

ي وتشغيل وسط المدينة بنفس الطريقة الت 
االستخدام المختلط لألراضز

 بها مركز التسوق 

إعادة إحياء وسط المدينة المهمل حيث تم إعادة تطويره وتحويله إىل وسيلة راحة لجذب السكان وعمل أسواق  .3
 ومطاعم وإعادة ترميم األماكن التاريخية

ي واستغالل  .4
ي جميع أنحاء المجتمع إزالة التدهور البيت 

ة فز  المساحات المفتوحة عىل شكل حدائق صغي 

تغيي  المظهر العام الذي اتصف بالقبح الشديد عن طريق إنشاء حدائق مصممة جيدا وتقسيم المجتمع إىل   .5
قطاعات حضارية مختلفة وعمل رموز تصميمة مخصصة لكل منطقة حضارية ونقل االستخدام الصناغي بنهاية  

. المطاف خا ي
 رج المجتمع السكتز

، حيث تدرك   ز ز الحكوميي  ز والمسؤولي  المطورين الخاصي  ة مع كل من  العمران الجديد نجاحات كبي  وقد حقق 
ي وتبحث عن طرق لبناء أماكن أكير جاذبية وقابلة للعيش ومستدامة بيئًيا.  

ي لالمتداد االفف  والية فلوريدا األثر السلت 
ي والية فلوري

دا تعمل عىل إعادة صياغة قوانينها لتشجيع أو حت  وقد نتج عن ذلك ان بعض الحكومات المحلية فز
ا لمبادئ العمران الجديد.  

ً
ية جديدة، ومنح المطورين حوافز للبناء وفق  تطوير وتنمية مناطق حضز

 السعودية:  -المدينة المنورة 
اتيجية العمراني ة الوطني ة المدين ة المن ورة كمرك ز للنم و الوطن ي، وه ي   تحت ل المرتب ة الرابع ة م ن حي ث تصن ف االس ي 

 ا  
ً
ي المملك ة بع د الري اض وج دة ومك ة المكرم ة، وم ن المتوق ع أن تش هد المدين ة نم وا ملحوظ

ي ة فز التجمع ات الحضز
 (.  2019الرؤية العمرانية الشاملة للمدينة المنورة، م. )  2040خالل العقود القادمة حت  عام 

للتطوير الشامل للمدينة المنورة األساس الذي تنطلق منه مبادئ المخطط والمخططات تمثل الرؤية المستقبلية  
ي يعتمد عليها. وتتكون الرؤية المستقبلية من عدد من العناض من أهمها  

اتيجيات الت  القطاعية والسياسات واالسي 
يف والخصائص البيئية الطبيعية للمدينة المنورة   ام قدسية المسجد النبوي الرسر وتوفي  الخدمات والمرافق احي 

ي احتياجات السكان والزوار عىل حد سواء. حدود نموذج الدراسة هو المدينة المنورة ابتداء  ي تلت 
واالستعماالت الت 

ية )المنطقة الطبيعية( عن طريق تقسيم خارطتها العمرانية  من مركزها الحضاري وانتهاء عند خارج الحدود الحضز
مربعات والتغطية الجغرافية لكل مرب  ع   7م اىل سبعة مناطق مكونة من    2019م وعام    2009الحضارية لعام  
جمة الرؤية   400كلم. أي    2كلم ×    2تغطي مساحة   هكتار. وتقوم المبادئ التخطيطية العامة للمخطط الشامل بي 

ي توفي  احتيا
جات توسعة المستقبلية إىل عدد من الموجهات لجوانب التخطيط المختلفة. وتتمثل أهم المبادئ فز

الفراغات  من  ز  المناسبي  والنوع  الكم  توفي   ي 
وفز الزوار  من  ايدة  ز المي  األعداد  يف ومتطلبات  الرسر النبوي  المسجد 

ز البينة التحتية والخدمات وتوفي  بيئة عمرانية صحية وضمان األمن  ي المستدام وتحسي 
ي التخطيط البيت 

العامة وفز
ي المخطط الشامل بتحقيق  

ي  والسالمة بها. ويعتز
ز تطوير كل من المنطقة المركزية )الت  مبادئ التوازن والشمولية بي 

https://urbanhotblog.wordpress.com/2018/03/11/struggles-of-the-new-urbanist-community-seaside-florida(/
https://urbanhotblog.wordpress.com/2018/03/11/struggles-of-the-new-urbanist-community-seaside-florida(/
https://urbanhotblog.wordpress.com/2018/03/11/struggles-of-the-new-urbanist-community-seaside-florida(/
https://urbanhotblog.wordpress.com/2018/03/11/struggles-of-the-new-urbanist-community-seaside-florida(/


   
   

                                                      المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                               
ي الالمجلد 

 
ي كانون ا   – 15                                                           (  - 92 70) ص:   لرابعالبحث ا  –  ولاأل العدد  – عشر ثان

 
 م 2022  – لثان

 

85 
ي العمران الجديد:                                                               سيد                           

 
 دراسة حالة  - 2030طار رؤية إنهج لمستقبل المدن السعودية ف

  www.ijssp.com                                                      ISSN: 2707-5184                                       International Journal of Scientific Studies Publishing 

ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري
ُ
للوظائف   عام أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز
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ية والبيئية  يف وساحاته والمنطقة المساندة المحيطة به( والمنطقة العمرانية الحضز تشمل المسجد النبوي الرسر
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 ينة المنورة( يوضح حدود المد7شكل ) 

 بتضف الباحث ( 2019)هيئة تطوير المدينة المنورة، المصدر: 

 الريفية للمدينة المنورة وهي حدود الدراسة  -( المنطقة الحمراء هي الحدود الحضارية 8شكل ) 

 ضف الباحث بت 2019وعام  2009المصدر: المصور الجوي من جوجل ايرث للمدينة المنورة لعام 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري
ُ
للوظائف   عام أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 تحليل نموذج الدراسة: 
ق المدينة المنورة لعام  9وبالنظر اىل الشكل ) ويحض   2019وحت  عام    2009( الذي يوضح المساحة العمرانية لرسر

ز هذه المساح ي بي 
ز ومن هذا الشكل تظهر مشكلة التنمية العمرانية البطيئة حيث يصل متوسط التمدد العمرائز تي 

ي المدينة المنورة  
ة عرسر سنوات اىل  2019اىل    2009نسبة التنمية العمرانية فز % وهذا المعدل 5هذا القطاع لفي 

ة ا ي نفس الفي 
% . وبالنسبة  80ىل  منخفض جدا اذا ما تم مقارنته بالتنمية العمرانية بمدينة الرياض والذي بلغ فز

اطات امانة المدينة المنورة لالرتفاعات لعام   ي الرأسي فاذا ما تم مقارنة اشي 
فإننا   2019وعام    2009للتوسع العمرائز

ي منطقة مركز المدينة  
ز لكل من   SD، T6نجد الزيادة فز وطابق واحد T5, T4, T2لم تتغي  وتمت الزيادة طابقي 

 : ( يوضح ذلك10والشكل )   T3لمنطقة 

 

( يوضح مقارنة التوسع 9شكل )

ق المدينة المنورة  ي رسر
ي فز
العمرائز

ز عام   2019وعام  2009بي 

 2009لعام  جوجل ايرثالمصدر: 

 بتضف الباحث 2019وعام 

 

 

ي  االرتفاعات( مقارنة 10شكل )
فز

ز عام  ق المدينة المنورة بي  رسر

 2019وعام  2009

اطات األمانة  المصدر: اشي 

ي لعام 
 2009الرتفاعات المبائز

 بتضف الباحث 2019وعام 
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 وبناء عىل ما تم استعراضه يمكن الخروج بعدد من النقاط منها: 

تقل الوظيفة الكاملة تدريجيا كلما ابتعدنا عن مركز المدينة باتجاه المناطق الزراعية )خارج المدينة( كما يتم    -1
 تجاهل البيئة الحضارية المحيطة بها. 

ي وصعوبة الو   -2
ي وكي  النطاق السكتز

صول إىل الخدمات الحضارية بالنسبة للمشاة حيث يالحظ الزحف العمرائز
نجد ذلك واضحا بعدد من االحياء حيث الخدمات الحضارية مجتمعة بالقرب من الطريق الرئيسي وتقل تدريجيا 

 .  عىل حدود الخي لتصبح شبه معدومة كما نجد صعوبة لحركة المشاة لتباعد أطراف الخي

المدينة المنورة غي  متناسق واالحياء ال تحتوي عىل تسلسل هرمي واضح حيث نجد  الهيكل التنظيىمي لتخطيط    -3
ي تحديد تدرج 

مجاورة سكنية يختلف تخطيطها عن المجاورة السكنية المالصقة لها بنفس الخي ونجد صعوبة فز
ي وهو ما يمكن تداركه

بتطبيق مبادئ   الشوارع الرئيسية وكذلك المداخل والمخارج الختالف أحجام الهيكل العمرائز
 العمران الجديد حيث التسلسل الهرمي يبدأ من الخي ويقل تدريجيا إىل الكتل ومنها إىل الممرات. 

بالنسبة إىل األماكن والفراغات العامة فان الساحات وممرات المشاة والحدائق تعتي  قليلة حيث صعوبة توفي   -4
ي األحياء القديمة والعشوائية. 

 ذلك فز

لالس  -5 الحضارية عىل بالنسبة  الخدمات  توفي   دون  لإلسكان  ة مخصصة  مساحات كبي  نجد  المختلط  تخدام 
 .  مسافات قريبة لكامل السكان داخل الخي

تصميم الطرق داخل اغلب المدن السعودية معد للسيارات ويفتقر بشدة إىل اتصال جيد للمشاة وتوفي  أماكن    -6
ارات مخصصة للدراجات واختالف تصميم األرصفة يعمل عىل  سي  مظللة ومحمية وأمنة كما يفتقر إىل وجود مس

 خلق مشاكل لممرات المشاة داخل األحياء وبعض الشوارع التجارية. 

ي مساحات اإلسكان واغلب الطرق معدة لعبور   -7
مساحات الطرق يعتي  كبي  جدا حيث نجد مساحات الطرق ثلتر

 األميال المقطوعة كبي  جدا مقارنة بمبادئ العمران الجديد.   السيارات وال يالئم حجم الكثافة السكانية ويعتي  عدد 

ز من  -8 ز رئيسي  ز طريقي  ة حيث المسافة بي   مي   800إىل   600بالنسبة ألبعاد الكتل السكنية نجدها كبي 

ي عىل الخي طابع الرتابة ويتجاهل األفنية الداخلية.  -9
ي صفوف مما يضفز

تيب فز  نمط الكتل يعتمد عىل الي 

ي صن ع الق رار التخطيطي هناك ح -10
يع ي لتحقي ق نم ط مناس ب للمش اركة الشعبية فز  .اجة ماسة لوضع اط ار ترسر

ي   -11
ي المدين  ة المن  ورة م  ن أج  ل عك  س االتج  اه الح  اىلي فز

ي التوجه  ات التنموي  ة فز
يالحظ االحتياج الملح للنظر فز
 النم  و غ ي ر المت  وازن وأنم  اط التنمي  ة. 
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ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    
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ز أجزاء المدينة.  وري للتنقل بي   ضز

هي  • ي 
السكتز المجتمع  داخل  الوظيفة 

نسبيا   بعض   – واحدة  مع  ي 
سكتز

 الخدمات التجارية اليومية. 

السي   • مسافة  قطر  نصف  مع  متداخل 
عىل األقدام، وإنشاء المتاجر والخدمات 
ومركز  والمدرسة  اء  الخضز والمساحات 

 .  النشاط االجتماغي

االستخدام 
 المختلط

بعيدا  • االحياء  اغلب  ي 
ز
ف المعاض  البناء 

الحفاظ  يتجاهل  النبوي  المسجد  عن 
. عىل  الهوية    المعمارية والطابع المحىلي

اىل   • أدى  األطراف  ي عىل 
العمرائز الزحف 

ام البيئة الطبيعية   .عدم احي 

التخطيط والتصميم يتحدان مع الهوية   •
 .والطابع المحىلي 

والثقافة  • المحلية  الهوية  استمرار 
شعور  وتعزيز  المعماري،  واألسلوب 

 .السكان باالنتماء

الهوية 
والطابع  
المحىلي  
 للمجتمع 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري
ُ
للوظائف   عام أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

  - ( مقارنة شبكة المرور وتصميم مساحة الطريق للعمران الجديد والتخطيط الحاىلي بالمدينة المنورة  6ل ) جدو 
 بتضف الباحث 

NEW URBANISM THEORY-NEW PERSPECTIVE OF URBAN DESIGN, CAO, 2011, P69 

THE CHARTER OF THE NEW URBANISM OF THE FOURTH CONGRESS FOR THE NEW URBANISM (CNU IV), 

CHARLESTON, SOUTH CAROLINA, 1996 

ي العمران الجديد  المدينة المنورة 
  تصميم المجتمع فز

للسيارات   • المروري  الناقل  هو  الطريق 
 فقط. 

 عدم توافر الممرات المخصصة للمشاة  •

ي  •
المسر إىل  الجديد  العمران  نظرية  تدعوا 

فكرة  ضد  وهي  المستدام،  العام  والنقل 
 تشعبة، بنمط الطريق الشبكي الطرق الم

تنظيم  
حركة  
 المرور

 .األولوية دائما لحركة السيارات  •
طريق  • ي 

ز
ف والمشاة  السيارات  فصل 

 .مختلف
عدد  • ان  اىل  أدى  الخدمات  توزي    ع  سوء 

بالعمران  أكي  مقارنة  المقطوعة  األميال 
 الجديد. 

 .األولوية دائما لحركة المشاة •
وتطوير  • السيارات،  رسعة  تخفيض  تم 

العمرانية  للفراغات  المواقع  تنسيق 
 .والحفاظ عىل المناظر الطبيعية 

ي نطاق مدمج  •
ز
وضع السكان والخدمات ف

 أدى اىل تقليل عدد األميال المقطوعة 

تصميم  
 الطريق 

 

 الخاتمة 
ا منذ أواخر القرن   حركات التخطيط تأثي 

ة، أصبح العمران الجديد واحد من أكير ي السنوات األخي 
ينفز  .العرسر

ي سوق اإلسكان، وبناء بيئة معيشية أفضل
ي العديد من البلدان من أجل تلبية الطلب المتنوع فز

 .فز

مفهوم  حت  اقي  ي 
الت  ومبادئها  خلفيتها  جانب  إىل  الجديد،  العمران  نظرية  وتحليل  دراسة  وبعد  الورقة،  ي هذه 

فز
ت مفهوم األ  ي غي 

ي التخطيط المتضافر لتكامل المناطق السكنية والت 
حياء المغلقة، حيث يخطط المجتمع السكتز

حت أساليب تصميم محددة من أجل حل المشاكل العمرانية   . وفز الوقت نفسه اقي  ي األكي  من النطاق الحضز
ي تشمل: حدود المناطق السكنية؛ نطاق المجتمع  

القائمة. تتعلق أساليب التصميم هذه بالعديد من الجوانب والت 
؛ وتنوي    ع أنماط الب ي

ز العام؛ أنماط المرور واالستخدام الرشيد السكتز ؛ وظائف مجتمعية متنوعة؛ الحي  ي
ناء السكتز

  . ي
ي الوضع المثاىلي للمجتمع السكتز

ح التصميم النهائ   للبيئة الطبيعية وحمايتها. ويعكس مقي 

ي أال يكون مجرد اعداد مخطط عام أو عملي
ي السعودية ينبغز

ي فز ة تصميم وتدرك الورقة البحثية أن التخطيط الحضز
يتطور   الذي  والمجتمع  التقليدي  التخطيط  مفاهيم  المستمدة من  المشاكل  العديد من  فهناك  ما،  ي لخي  حضز
ي السعودية بعض نظريات التخطيط التقليدية لسنوات عديدة، 

ي فز ة. لقد أستخدم التخطيط الحضز برسعة كبي 
للعديد   الرسيعة  التنمية  مثل  أكير خطورة  ية  ولدت مشاكل حضز ي 

ي وعدم والت  الحضز االتزان  المدن وعدم  من 
، يجب أن نكون أكير  ي ية. لذا يجب أن يكون مفهومنا للتخطيط هو التحول االيجائ  ي الخدمات الحضز

المساواة فز
ية   .اهتماما باتجاه تفكي  "العمران الجديد" وحل المشاكل الحضز

ر عىل سياسة التخطيط ويغي  الشكل  لقد أتاحت دراسة الحالة فرصة لدراسة كيف يمكن للعمران الجديد أن يؤث
ي الجديد نفسه مع أهداف التخطيط  ي داخل المنطقة والخي بمرور الوقت، وكيف يمكن تكييف النهج الحضز

المبتز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري
ُ
للوظائف   عام أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    
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