مقدمه

*اىمية حاجة االنسان لممسكن باعتباره عامال مؤث ار عمى استقرار حياة االنسان النفسية واالسرية
وشعوره باالستقاللية والخصوصية.
*قدرت االم المتحدة في احصائية لعام 2015م عن وجود  1.6مميار شخص حول العالم بال مأوى.
* اىمية المسكن كعنصر من عناصر التنمية ومن عوامل استقرار الفرد والمجتمع.

اشكالية البحث
 -1الهجرة المتزايدة لسكان القرى والمحافظات الى
المدن الكبرى.
 -2تركيز التنمية في المدن الكبرى وتجاهل القرى
والمحافظات.
 -3ازدياد النمو السكاني.

 -4ارتفاع اسعار االراضي في المدن.
 %40 -5من السكان من فئة الشباب وبالتالي زيادة
الطمب عمى المساكن خالل السنوات المقبمة
تأثير ارتفاع اسعار االراضي عمى انخفاض نسبة التممك .المصدر (جريدة عكاظ)

اهداف البحث

.1

دراسة خصائص الوحدة السكنية في احد مشاريع االسكان
دراسة وظيفية ومعماريو

 .2دراسة خصائص الحي السكني في احد مشاريع االسكان دراسة
وظيفية ومعمارية

 .3تقييم مدى مالئمة منتجات وزارة االسكان لمتطمبات االسرة
السعودية

نطاق البحث
تم اعتماد دراسة احد مشاريع وزارة االسكان( اسكان مدينة الخبر ) والدراسة عمى عدة معايير تتمثل :
حجم الوحدة السكنية -مكونات الوحدة السكنية -مكونات الحي السكني
اسم المشروع

نوع المنتجات

الموقع

مستوى االسعار

مجموع الوحدات
السكنية الكلي

حالة المشروع

مشروع إسكان رفحاء

وحدات سكنية جاىزة

رفحاء

يبدأ من  336,000لاير

328

متاح

مشروع اسكان حفر الباطن

وحدات سكنية جاىزة

حفر الباطن

يبدأ من  513,000لاير

900

متاح

مشروع اسكان الخرمة

وحدات سكنية جاىزة

الخرمة

يبدأ من  370.000لاير

260

متاح

مشروع اسكان الزلفي

وحدات سكنية جاىزة

الزلفي

يبدأ من  350,000لاير

250

متاح

مشروع اسكان القنفذة

وحدات سكنية جاىزة

لقنفذة

يبدأ من  415,000لاير

593

متاح

مشروع اسكان الدوادمي

وحدات سكنية جاىزة

الدوادمي

يبدأ من  374,000لاير

501

متاح

مشروع اسكان بريده

وحدات سكنية جاىزة

بريده

يبدأ من  540,000لاير

381

متاح

مشاريع وزارة االسكان التي تم طرحيا في بعض المناطق .المصدر (سكني).

جهود المممكة في مجال االسكان
 بمغ عدد القروض الممنوحة لممواطنين منذ انشاء صندوقالتنمية العقاري  750الف قرض
 بمغ عدد الوحدات السكنية الممولة من صندوق التنمية العقاريحتى عام 1437ىـ (  )1.126.465وحدة سكنية في جميع
مناطق المممكة ويتركز اكثرىا في المدن الكبرى ( الرياض – مكة –
المنطقة الشرقية) ( صندوق التنمية العقاري).
 برنامج منح االراضي لذوي الدخل المحدود انشاء الييئة العامة لإلسكان 2007م -انشاء وزارة االسكان 2010م

عدد الوحدات الممولة من صندوق التنمية العقاري لجميع مناطق المممكة .المصدر (صندوق التنمية العقارية).

جهود و ازرة االسكان لرفع نسبة تممك المساكن
* قامت الوزارة منذ انشائيا بعمل حصر الحتياجات مناطق المممكة
من الوحدات السكنية
* عقدت الوزارة عدة شراكات مع القطاع الخاص.
* انشاء بوابة الكترونية الستقبال طمبات المتقدمين
*الربط مع عدة جيات حكومية لضمان كون مستفيدي االسكان من
المستفيدين الفعميين
*تم في عام 2017م اطالق برنامج سكني بمنتجات متنوعة
( وحدة جاىزة -وحدة تحت االنشاء – ارض مجانية -شراء وحدة
جاىزة من السوق العقارية)

الوحدات السكنية الجاىزة

االرا ي السكنية ( مجانيو)

2937

5016

قر

قاري
7700

المنتجات التي تم تخصيصيا في بداية اطالق برنامج سكني .المصدر (وزارة االسكان.)2018 ،

عينة الدراسة

الموقع

مدينة الخبر

المنطقة
الشرقية

مساحة المشروع

 259,216متر مربع

عدد الوحدات السكنية عدد االرضي المطورة
272

0

عينة الدراسة

اسكان
الخبر

التحميل

التحميل

الدور االرضي
مجلس رجال
6X4

صالة معيشة
4X4

دورة مياه نساء
2.8X1.8

مطبخ
4X3

غرفة طعام
5X4

غرفة نوم
5X4

دورة مياه
4.2X1.4

التحميل

الدور العلوي
غرفة نوم
6X4

غرفة نوم اطفال
5X4

غرفة غسيل
1.9X1.8

دورة مياه
4.2X1.4

مسطح مفتوح
38.9

التحميل
الحي السكني
* شوارع الحي الداخمية  25-20متر

* وجود ارصفة كبيرة محيطة بالوحدات السكنية
* وجود  4مداخل ومخارج فقط لكامل الحي السكني
* عدم وجود اراضي مخصصة لالستخدام التجاري

بعد الخدمات عن الحي
اقرب مركز شرطة  14كم
اقرب مركز اسعاف  11كم
اقرب مركز اطفاء  5كم
اقرب مدرسة ابتدائية 2.5كم
اقرب جامعة  9كم
اقرب مستشفى 700م

نتائج االستبيان

نتائج االستبيان

النتائج والتحميل
الحي السكني
سهولة الدخول والخروج من والى الحي السكني

االشكاالت

يوجد لى الطبيعة مدخل ومخرج واحد فقط للحي السكني مما يتسبب في
االزدحام ويتوافق ذلك مع رأي  29.4%من افراد العينة

وجود اللوحات االرشادية بالحي السكني

قلة اللوحات االرشادية في الحي بالمقارنة بحجمو ويتوافق ذلك مع رأي
 29.4%من افراد العينة

كبر حجم االرصفة في الحي السكني

كبر حجم االرصفة الممتدة امام الوحدات السكنية والتي تصل الى 12متر

االكتفاء بتركيب بالط انترلوك فقط في المساحات المفتوحة

افتقار الحي للعناصر الجمالية والبيئية

افتقار الحي لمتطلبات ذوي االحتياجات الخاصة

دم وجود الوسائل المسا دة في الحي لسهولة تحرك ذوي االحتياجات
الخاصة وذلك يتوافق مع راي  22%من افراد العينة

مدى مناسبة تخطيط الحي العمراني للحي السكني للمستفيدين

غير مناسب والسبب وجود دة وامل لم تأخذىا الوزارة في اال تبار ند
تصميم الحي السكني .

النتائج والتحميل
الوحدة السكنية

االشكاالت

صغر حجم الوحدة السكنية

الوحدة السكنية غير مناسبة لألسرة التي تتكون من  6افراد واكثر

وجود مسطح مفتوح لم يتم استغاللو بإ افة بغرفة نوم ا افية او صالة معيشة و
دم االستفادة من االرتدادات الخارجية في زيادة مساحة الوحدة السكنية

دم مناسبة تصميم الفراغات لألسرة ويتوافق ذلك مع رأي  35.8 %من
افراد العينة

تكرار تصميم الوحدة السكنية لكامل المشروع بدون تنويع و استخدام مواد
اديو تقتفر للراحة البصرية

دم مرا اة اختالف االذواق لدى المستفيدين وذلك في اختالف التصاميم
السكنية للوحدات في المشروع الواحد واستخدام مواد تفتقر الى مستوى الي
من الراحة البصرية ويتوافق ذلك مع رأي  29.4 %من افراد العينة

دم وجود مجلس نساء بالوحدة السكنية ووقوع صالة المعيشة لألسرة امام
مدخل النساء مباشرة

دم مرا اة التصميم للعادات والتقاليد السعودية والتي يلزم معها تخصيص
مكان مستقل للرجال واخر للنساء

ىل را ت وزارة االسكان متطلبات االسرة السعودية ام ال

ال .وذلك لوجود دة وامل لم تأخذىا الوزارة بالحسبان ند تصميم الوحدة
السكنية ومنها الحجم و تصميم الفراغات واحتياجات االسرة

التوصيات
 .1يوصي الباحث بضرورة قيام وزارة االسكان بعمل تعريف بالمنتجات السكنية المطروحة بشتى الوسائل االعالمية وذلك ليسيل عمى
المجتمع تقييم تمك المنتجات واختيار ما يناسب احتياجاتيم وتطمعاتيم.
 .2يوصي الباحث بأن تقوم وزارة االسكان بعمل استقصاء آلراء المستفيدين من منتجاتيا وذلك لمعرفة احتياجات االسر قبل تنفيذ
المشاريع حتى ال يكون ىناك رفض لتمك المنتجات وعدم تقبل ليا.
 .3يوصي الباحث بضرورة قيام وزارة االسكان بإنشاء وحدات تناسب االسر التي يتعدى عدد افرادىا  6اشخاص حيث ان المشروع الحالي
يخدم االسرة التي ال يزيد عدد افرادىا عمى  5اشخاص.
 .4يوصي الباحث بضرورة مراعاة وزارة االسكان لممظير الخارجي لموحدات السكنية حيث انيا تمثل عوامل جذب و يجب عمى الوزارة
مراعاة االلوان المستخدمة بحيث تحقق الراحة البصرية.
 .5يوصي الباحث بأن تراعي وزارة االسكان في تصميم احياء المشاريع المستقبمية تصميم الحي السكني بحيث يراعي سيولة الدخول
والخروج الى الحي وعدم االكتفاء بمدخل واحد فقط تالفيا لالزدحام اثناء الدخول والخروج من الحي مما يؤثر عمى احساس سكان
الحي بالراحة.
 .6يوصي الباحث بأن تقوم وزارة االسكان بالتنويع في المنتجات السكنية في المشروع الواحد بحيث تكون التصاميم مختمفة وتمبي اختالف
االذواق لدى المستفيدين وان تكون الوحدات عصريو وجاذبو والبعد عن التصاميم التقميدية والمكررة.
 .7يوصي الباحث ان تيتم وزارة االسكان في المشاريع المستقبمية بذوي االحتياجات الخاصة وتوفير متطمباتيم في الحي السكني والوحدة
السكنية واالىتمام بالتصاميم التي توفر سيولة التنقل سواء في الحي او الوحدة السكنية.

