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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز 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 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري 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    

 

ال [ ال مفهوم  األ ستدامة  ي 
 
ف فرص جتماعية  تفعيل  الحياة:  بجودة  وعالقتها  السكنية  حياء 

 ]استغاللها بمدينة جدة 

ي تخصص العمارة ةمقدم  ورقة علمية(
 
 )لنيل درجة الماجستير | ف

 الباحث:   اعداد

 ]محمد بن خالد بن محمد بخش المهندس/ [

 المملكة العربية السعودية  – جدة -جامعة الملك عبد العزيز-كلية العمارة والتخطيط

ف: أ/د رئيف بشير مالك[ وفيسور المشر  ]الير

 
 المستخلص 

ك المجتمعات المستدامة   ي تتواكب مع مستحدثات الحياة، وتشي 
يتوجه العالم نحو البناء بالطرق المستدامة الت 

للتم الناس  فيها  يزدهر  ي 
الت  األماكن  ك، وهي  ي غرض مشي 

يعكس فز الجودة،  عالية  تع بصحة جيدة وخلق حياة 
والمدن   المناطق  بأن  اف  االعي  خالل  من  واالجتماعية  والبيئية  االقتصادية  القضايا  ترابط  المستدام  المجتمع 
ي المستقبل دون تقليص موارد األرض والمياه والهواء والموارد الطبيعية والثقافية 

ي أن تستمر فز
ي الريفية ينبغز

واألراضز
ي 
 تدعمها. الت 

ي ذكر وتعريف مفهوم األحياء المستدامة وعالقتها بجودة الحياة فيما يختص بتفعيل 
ه فز ز البحث العلىمي يصب تركي 

 صناع القرار 
ً
ز وايضا ز والمخططي  فرص استغاللها بمدينة جدة، والوصول اىل موجهات تصميمية تخدم المصممي 

ي وأسلوب الحياة الذي يؤثر عىل جودته لدى  
ي ينبغز

ات الت  السكان، لجعل مدينة جدة مستدامة من خالل المتغي 
ي االحياء الجديدة والوضع الراهن بطرق تطويريه. 

ي تصميم االحياء، حيث انها تخدم مستقبل جدة فز
 ان توضع فز

الحيوية   المناخية  باالعتبارات  المحكومة  التصميم  إرشادات  من  مجموعة  اح  باقي  الدراسة  والجوانب  اهتمت 
الرئيسية   ي  الحضز التصميم  مبادئ  ز  بي  الجمع  تم  جدة، كما  أحياء  ي 

فز االجتماعية  االستدامة  ز  لتحفي  الثقافية 
اإلرشادات  تهدف  التصميم،  إرشادات  من  مجموعة  اح  القي  الحيوية  المناخية  واالعتبارات  الثقافية  والجوانب 

حة لتصميم األحي ز االستدامة االجتماعية لألحياء، حيث االجتماعية والثقافية المستدامة المقي  ي جدة إىل تحفي 
اء فز

ان الدراسة قدمت نتائج واستنتاجات رئيسية مهمة منها تناول ومعالجة مناهج تصميم االحياء وإصالح طرق تفكي  
ي تقوم برفع جودة الحياة لهم. 

ي استيعاب الطرق الحديثة الت 
 المجتمع فز

اصة وعامة، كون ان من أهدافها العامة توضيح مفهوم أهمية االستدامة  تنقسم اهداف الرسالة العلمية ألهداف خ
ي االحياء السكنية وتوضيح مدى تأثي  االحياء عىل رفع قيمة جودة الحياة للسكان حيث انها سبب رئيسي لتحقيق 

فز
، ومن أهدافها الخاصة تطوير تصميم االحياء السكنية بمدينة جدة لتعزيز التواص ل االجتماغي التوازن االجتماغي

 . ي وتنمية االنتماء لدى سكان الخي
ي الخي السكتز

 وانشاء مجتمع فعال يهدف اىل خلق مفاهيم االستدامة فز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز 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 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري 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    

 

 المقدمة 

إىل  وتشي   ح 
تقي  ي 

والت  االقتصادية،  العملية  أساسي عىل  بشكل  يركز  المستدامة  التنمية  ، كان موقف  ي
الماضز ي 

فز
ي ينتجها العا

ية، بدأ هذا المفهوم استغالل الموارد الطبيعية الت  ي تطمح إليها البرسر
لم لتحقيق العملية االقتصادية الت 

إثارة  إىل  المواد  تدفقات  زيادة  أدت  ، حيث  ي
الماضز القرن  الخمسينيات والستينيات من  التباين خالل  ي 

فز ي 
البدائ 

ي حافظت عىل العملية االقتصادية تتساءل عن استدامة تلك الموارد. 
 االقتصادات الت 

ي استمرار النمو بتجاوز Meadows]تقدم ) 
احات صعبة قد تتسبب فز ي تقريره "حدود النمو"، وجهات نظر واقي 

(، فز
ي يمكن الحصول عليها، وبالتاىلي انهيار النظام االقتصادي[ 

 . 1الموارد الت 

ي "ستوكهولم" الضوء عىل المخاوف البيئية1972سلط مؤتمر األمم المتحدة لعام  
ية فز ي بالبيئة البرسر

بشأن   م المعتز
ي تتجاوز قدرة وتحمل العالم، كان المؤتمر هو الخطة الدولية الرئيسية األساسية للفت  

ية الت  نتائج األنشطة البرسر
ي تهدف إىل زيادة الوغي 

االنتباه إىل المخاطر البيئية وأسفر عن إنشاء مجموعة متنوعة من المنظمات الدولية الت 
ر الذي تسببه. بالبيئة والدعوة إىل اتخاذ إجراءات لتقليص   الضز

مصطلح   إدخال  تم  ين،  العرسر القرن  ثمانينيات  من  الحق  وقت  ي 
المستدامة"فز نرسر   "التنمية  مرة ضمن  ألول 

ة من اكتساب الجوانب البيئية واالجتماعية أهمية أكير خاصة مع إصدار  ز ة وجي 
اتيجية الحفظ العالمية، بعد في  اسي 

ي أكدت وركزت عىل أهمية الجودة  (، )اللجنة  Brundtland-م1987تقرير ) 
العالمية المعنية بالبيئة والتنمية( الت 

التنمية  مصطلح  أصبح  التقرير  هذا  بعد  بينهما،  الربط  أهمية  وبالتاىلي  واإلنصاف  االقتصاد  وجوانب  البيئية 
 . ا به عىل نطاق واسع وعالىمي

ً
ف  المستدامة معي 

ي تسليط الضوء عىل مفهوم  
التنمية المستدامة وشدد عىل أن اآلثار طويلة المدى وضع التقرير نقطة حاسمة فز

ي االعتبار من أجل تحقيق االستدامة. 
 للتنمية يجب أن تؤخذ فز

ز المكونات الرئيسية الثالثة للجوانب االقتصادية والبيئية واالجتماعية وأصبحوا  يربط مفهوم التنمية المستدامة بي 
ي عام ) 

( بأن التنمية IUCNم(، وناقش االتحاد الدوىلي لحفظ الطبيعة ) 1991مًعا جوهر مفهوم التنمية المستدامة فز
 . ي
ز مستوى حياة اإلنسان مع الحفاظ عىل مرونة النظام البيت   المستدامة تتحقق غالًبا عندما يتم تحسي 

ون، تم اعتماد جدول   ي األجندة للقرن الواحد والعرسر
 فز
ً
تم تفصيل المفهوم خالل خطة عمل عالمية أكير تفصيال

بالبيئة والتنمية  150من قبل    21القرن    أعمال ي 
المتحدة المعتز ي مؤتمر األمم 

ي  (UNCED) دولة فز
الذي عقد فز

ي عام  
و" فز ين    4م، وحددت  1992مدينة "ريو دي جاني  ي القرن الحادي والعرسر

أهداف لتحقيق التنمية المستدامة فز
 :عىل النحو التاىلي 

 .يةاوال: التقليل من استخدام الطاقة والمواد االول

 .ثانًيا: الحد من إنتاج النفايات والتلوث

ي 
ا: حماية النظام البيت 

ً
 .ثالث

 
1 Common, Michael, et al. “Beyond the Limits: Global Collapse or a Sustainable Future.” The  

Economic Journal, vol. 103, no. 419, July 1993, p. 1084, 10.2307/2234737. 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز 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 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري 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    

 

وة وبالتاىلي تعزيز تكافؤ الفرص
: تقاسم الير

ً
ا  .وأخي 

ي عام  
غ( فز ي مدينة )جوهانسير

ي  2002أعاد مؤتمر القمة العالىمي للتنمية المستدامة المعقود فز
م، النظر مرة أخرى فز

ي يرمز لها باسم  تعريف التنمية المستدامة عىل أ
ساس فكرة الركائز الثالث "االجتماعية والبيئية واالقتصادية" الت 

 "الناس، والكوكب، واالزدهار". 

ي وقت الحق، تطورت فكرة التنمية المستدامة إىل مواصفات أكير دقة وتم التوصل إىل اتفاق واسع عىل أن التنمية 
فز

ز الركا  ئز األساسية الثالثة "البيئة والمجتمع وبالتاىلي االقتصاد". المستدامة تستند إىل حد ما من التقاطع بي 

"كيانات منفصلة عىل الرغم من ارتباطها، وهي متعددة الطبقات ويمكن اعتبارها مستويات هذه الركائز هي  
ي نفس الوقت مرتبطة ببعضها البعض وداخل بعضها البعض، غالًبا ما يتم تصور التنمية  

 
مكانية مختلفة ولكن ف

النسان"المستد احتياجات  بير   الديناميكي  التوازن  بسبب  البيئية   امة  التكلفة  وبالتاىلي  التنمية  أجل  من 
 واالقتصادية لمثل هذه التنمية. 

البيئية   األبعاد  فقط  ليس  لتشمل  وتوسعت  الفكرة  هذه  تطورت  االستدامة،  دراسة  ي 
فز البحث  ونمو  تقدم  مع 

ا الثقافي
ً
ي لألمم  واالجتماعية واالقتصادية، ولكن أيض

نامج البيت  ة والحوكمة، وقد عرف اتحاد الحفاظ العالىمي بالير
ي المجاالت االجتماعية واالقتصادية 

ية فز ز جودة الحياة البرسر المتحدة التنمية المستدامة بانها تقوم عىل تحسي 
 والبيئية والثقافية واإلدارية. 

مؤرسر  منهجيات  بعنوان  لالستدامة كتاًبا  المتحدة  األمم  لجنة  ت  الجانب نرسر عىل  ركز  والذي  االستدامة،  ات 
ي تشي  إىل 

ي ذلك المساواة االجتماعية، والت 
االجتماغي لالستدامة من مجموعة متنوعة من وجهات النظر، بما فز

الرعاية   مثل  العامة  والخدمات  العمل  إىل  الوصول  ويشمل  القرار،  واتخاذ  والفرص  الموارد  توزي    ع  ي 
فز المساواة 

ي واالستدامة، فكلما زاد معدل    الصحية والتعليم والسكن
ز النمو السكائز واإلسكان كما ان هنالك عالقة عكسية بي 

ي زادت نسبة استهالك الموارد الطبيعية ونسبة استهالك الموارد الطبيعية ونسبة العشوائيات والنمو 
النمو السكائز

 االقتصادي الغي  مستدام. 

ي ضوء هذه االعتبارات، نستطيع ان نعّرف الجانب اال 
ي بيئة آمنة وصحية  جتماغي بأنه  فز

 
ي العيش ف

 
حق النسان ف

ي جميع أنشطته
 
ي نصيب عادل من الموارد الطبيعية والخدمات البيئية   يستطيع فيها االنخراط ف

مع ضمان حقه فز
 واالجتماعية. 

 مشكلة الدراسة

ي االحياء السكنية  
وعالقتها بجودة الحياة: تفعيل فرص اهم أسباب اختيار موضوع مفهوم االستدامة االجتماعية فز

ي كبي  وواضح لجميع السكان من النواحي االجتماعية  
استغاللها بمدينة جدة هو ما تشهده المدينة من تلوث بيت 

من انقطاع التواصل واالتصال لدى السكان وفقدان مفهوم المجاورات السكنية وأهدافها االجتماعية، وتوضيح 
ي االحياء المستدامة من الطرق كيفية معالجة تلك الظواهر ت

ي تبتز
بدأ من طرق تصميم االحياء واهم العناض الت 

ي تمكنهم من رفع جودة الحياة داخل مناطق السكن 
ي تحقيق عناض االستدامة الت 

اك السكان فز التخطيطية وارسر
ها عىل ا  ي منظوٍر اخر، التوجهات الوطنية نحو بناء مدن مستدامة يكون تأثي 

لكرة األرضية اقل من الخاصة بهم، وفز
 حيث التلوث واستخدام الموارد الطبيعية. 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز 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 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري 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    

 

 اهداف واهمية الدراسة 

 االهداف العامة: 

ي األحياء.  -
 مفهوم أهمية االستدامة فز

 مدى تأثي  االحياء المستدامة عىل جودة الحياة.  -

-  .  تحقيق التوازن االجتماغي
 األهداف الخاصة: 

 جدة. تطوير تصميم االحياء السكنية بمدينة  -

-  .  تعزيز التواصل االجتماغي لدى سكان الخي

-  . ي الخي
 انشاء مجتمع فعال يهدف اىل خلق مفاهيم االستدامة فز

-  .  تعزيز االنتماء لدى سكان الخي
األحياء المستدامة هي اساس بناء المدن المستدامة حيث ان األحياء هي المكان الذي يتم فيه اتخاذ قرارات التطوير 

ي يعيش فيها السكان وحيث تحدث بالفعل زيا
ي التغيي  سواء كانت جيدة أم سيئة، وكذلك هي األماكن الت 

دات فز
 . ي بيئة المدينة عىل أساٍس يومي

 والعمال فز

ي الخي الذي يسكن فيه االنسان. 
 وبكل معتز الكلمة، االستدامة تبدأ فز

ي ي ي التصميم والتخطيط الحضز
 عىل هناك العديد من األسباب لتطبيق مفهوم االستدامة فز

ً
مكن ذكرهما عموما

ي هذا 
أنهما يحافظان عىل النظم والموارد الطبيعية واالزدهار االقتصادي والمجتمعات االجتماعية المنصفة، وفز

ي عىل اإلنسان إدارة مجتمعاته ومنتجاته. 
 الصدد ينبغز

، فإن تطبيق جوانب التنمية المستدامة ضمن الممارسة التقليدية لتخطيط األحياء هو  نهج حيوي لتحقيق   وبالتاىلي
ي جميع أنحاء العالم. 

 مدن مستدامة فز

ي االحياء مهمة ألسباب عديدة منها
 :االستدامة فز

 الجودة البيئية  •
ي وموارد طبيعية وبيئة غي  سامة وصديقة للبيئة. 

 من أجل وجود مجتمعات صحية، نحتاج إىل هواء نق 

 النمو  •
 .انها تهدف االستدامة إىل استخدام مواردنا بكفاءةنحتاج إىل مزيد من الموارد مثل الطاقة والمياه، حي 

 الرعاية الصحية   •
ترتبط االستدامة والرعاية الصحية بشكل معقد ألن جودة بيئتنا تؤثر عىل الصحة العامة. عىل سبيل المثال، ترتبط 

ة بالهواء وجودة المياه.   العديد من القضايا الصحية مبارسر
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز 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 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري 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    

 

 موضوع الرسالة 

ي عام  Brundtland]حدد تقرير ) 
ي تعريف مفهوم التنمية المستدامة، واقتبس تعريف للتنمية 1987( فز

م الجودة فز
ي متطلبات الزمن الحاضز هذا دون المساس بموارد األجيال القادمة  ي تلتر

المستدامة "التنمية المستدامة هي الت 
ز الذين تناولوا  2عىل تلبية احتياجاتهم الخاصة[  ، وبعد التقرير تم تعريف مفهوم التنمية من قبل العديد من المؤلفي 

ي الوقت نفسه أصبح مصطلح  
 عليه والذي   "التنمية المستدامة"الجوانب الرئيسية الثالثة، وفز

ً
مفهوًما متنازعا

مختل  نظر  وجهات  خالل  من  تشكلت  ي 
الت  ز  المختلفي  العلماء  مفاهيم  من  العديد  ي 

يعتز الشعوب أصبح  من  فة 
ي أساس معادل، وبالتاىلي أصبح مفهوم التنمية المستدامة مفهوًما متعدد 

ك فز والمنظمات عىل الرغم من أنها تشي 
 األبعاد. 

ي وقت الحق، تطورت فكرة التنمية المستدامة إىل مواصفات أكير دقة وتم التوصل إىل اتفاق واسع عىل أن التنمية 
فز

 الركائز األساسية الثالثة "البيئة والمجتمع وبالتاىلي االقتصاد". المستدامة تستند إىل حد ما من 
ز  التقاطع بي 

"كيانات منفصلة عىل الرغم من ارتباطها، وهي متعددة الطبقات ويمكن اعتبارها مستويات هذه الركائز هي  
ي نفس الوقت مرتبطة ببعضها البعض وداخل بعضها البعض، غالًبا ما يتم تص

 
ور التنمية  مكانية مختلفة ولكن ف

النسان" احتياجات  بير   الديناميكي  التوازن  بسبب  البيئية   المستدامة  التكلفة  وبالتاىلي  التنمية  أجل  من 
 واالقتصادية لمثل هذه التنمية. 

ي األدبيات األوسع حول التنمية المستدامة لتتجاوز االعتبارات البيئية واالقتصادية لتشمل  
توسعت المناقشات فز
ة الثالثة للتنمية المستدامة هي الجانب االجتماغي والذي من المحتمل أن يكون األكير المشكالت االجتماع ز ية، الركي 

وة الوطنية.  ية عىل المدى الطويل وأهم مكون للير  حيوية لبقاء الحضارات البرسر

للتنمية طويلة األجل، بشكل عام تع ز كعنض حاسم  المؤلفي  العديد من  البعد االجتماغي من قبل  تير تم تحديد 
 . واجب االستجابة الحتياجات المجتمع االجتماعية االستدامة االجتماعية 

ح )   من األداء الجماغي للمجتمع ونوعية الحياة  Western]اقي 
ً
ي االعتبار كال

( تعريفا لالستدامة االجتماعية يأخذ فز
 . 3الفردية[ 

ودعم    ، ي
المدئز للمجتمع  المتناغمة  التنمية  مع  المتوافقة  للمجموعات "التنمية  السلىمي  للتعايش  مواتية  بيئة 

ائح السكان".  ز نوعية الحياة لجميع رسر  مع تشجيع التكامل االجتماغي وتحسي 
ً
 واجتماعيا

ً
 المتنوعة ثقافيا

 ."  وقال آخر "االستدامة االجتماعية تتطلب الحفاظ عىل التماسك المجتمغي

 
2 World Commission on Environment and Development. Our Common Future. Suffolk, Oxford  

University Press, 1987, sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common- 

future.pdf. 
3 Carmona, Matthew. Public Places, Urban Spaces : The Dimensions of Urban Design. Oxford, Uk;  

Burlington, Ma, Architectural Press, 2010. 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز 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 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري 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    

 

، يجب تلبية االحتياجات الفردية، مثل تلك المتعلقة بالصحة وا ي
لرفاهية والتغذية والمأوى والتعليم والتعبي  الثقافز

كة.   حت  تعمل المنظمة نحو أهداف مشي 

]ليس من الواضح تماًما ما هي العناض الحاسمة لتعطيل االستدامة االجتماعية: هل يزيد أو عىل األقل ال يقلل من 
ز الناس أو المناطق أو األمم، أو الصحة بالمع تز الواسع، أو اضطراب المؤسسات الوطنية؟ عدم كفاءة المساواة بي 

 . 4([Moldanمقوالت ) 

 ( ز  المفاهيم Colantonio]يمي  أن  إىل  ا  ً مشي  االجتماعية،  لالستدامة  والمتطورة  التقليدية  المكونات  ز  بي   )
الكالسيكية لالستدامة االجتماعية "تكملها" بمفاهيم ناشئة جديدة يصعب تقييمها وتتطلب مناهج نوعية أكير 

 .5المفاهيم التقليدية[  من

 ( استشهد   : ز الباحثي  من  العديد  قبل  من  الحوكمة  بعملية  ي 
المعتز المؤسسي  الجانب  تناول   Sharifi and]تم 

Murayama ( التالية:  بالمراجع   )Valentin and Spangenberg (  ،)Parris and Kates 
ً
يؤكدون جميعا  ،)

(، Spangenbergستدامة بالنسبة لهم من أرب  ع ركائز. وفقا ل  ) عىل أهمية تكامل جانب الحوكمة، وبالتاىلي تعتير اال 
 فإن بعد الحوكمة يكمل األبعاد الثالثة األخرى، فضال عن تسهيل الروابط بينها. 

 ( ل   تحكم Sharifi and Murayamaبالنسبة  ي 
الت  واللوائح  ز  والقواني  المعايي   من  مجموعة  هي  الحوكمة   ،)

المنظمات الحكومية ز  )   التفاعالت بي  القرار وبالمثل،  ي صنع 
المشاركة فز  Udo and Janssonوغي  الحكومية 

( وضع تصور للتنمية المستدامة من حيث االقتصاد االجتماغي ونظام الحكم والثقافة التكنولوجية )المعرفة  2009
 . 6والبنية التحتية والمؤسسات(؛ البيئة )البيئة الجوية واألرضية والمائية([

ز األجيال من خالل الحكم الراسخ التنمية المستدامة   ي يعزز "المساواة بي 
ي وبيت  هي نموذج تقدم اجتماغي وتكنولوحر

 وإدارة البنية التحتية". 

 المنهجية 

ي والسيكولوجية  
ي العمارة واالستدامة اىل ظهور اتجاهات تهتم بدراسة السلوك اإلنسائز

أدت الدراسات المختلفة فز
ز  المستخدمي  نريد من  االنسان االجتماعية، فعندما  ي حاجيات  لتلتر العمرانية  العناض  به كأداة لتصميم  الخاصة 

ي  وسكان الخي ان يقيموا مناسبات او أي من العالقات االجتما
ي ان توفر لهم البيئة العمرانية المناسبة الت 

عية فينبغز
المحيط  ي 

فز ها  ز حي  العالقات  هذه  تأخذ  ان  اجل  من  السكنية،  ووحداتها  ي 
العمرائز بتشكيلها  احتياجهم،  تخدم 

ي اإلجابة عىل عالقة  ي ضوء ذلك تحاول الرسالة العلمية بالبحث من خالل منهج استنباطي استنتاحر
، وفز االجتماغي

ي االرتقاء    ومفهوم
ي االحياء االجتماعية وعالقتها بجودة الحياة، كما انها تساعد وتساهم فز

االستدامة االجتماعية فز
نظريات  فتناقش  المدينة،  احياء  عىل  وتطبيقها  المفاهيم  تلك  استغالل  فرص  بتفعيل  جدة  مدينة  بأحياء 

 
4 Bedrich Moldan, et al. Sustainability Indicators : A Report on the Project on Indicators of Sustainable  

Development. Chichester, John Wiley & Sons, 1998. 
5 Colantonio, Andrea. Social Sustainability: A Review and Critique of Traditional versus Emerging  

Themes and Assessment Methods Book Section. May 2013. 
6 Carmona, Matthew. Public Places, Urban Spaces: The Dimensions of Urban Design. Oxford, Uk ;  

Burlington, Ma, Architectural Press, 2010. 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز 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 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري 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    

 

ية ويطرح   رات السكنية، ويتعرض البحث لتناول تصور إلمكانية تحقيقها خالل تصميم المجاو االحتياجات البرسر
 . مفاهيم االستدامة االجتماعية ومدى ترابط جودة الحياة باالستدامة

 ، ي
ية ودعامة الحياة االجتماعية واالستقرار السكتز ]المجاورة السكنية هي "وحدة تكوين التجمعات العمرانية الحضز

 . 7لمستهدفة"[ فكفاءتها الجيدة تضمن استمرار المدن وجذب تعدادات السكان ا

ي ودعم نواحي الحياة االجتماعية  ومن وجهة نظرنا المجاورة السكنية هي الوحدة األساسية لبناء المجتمع الحضز
 واستقرار اإلسكان والسكان؛ تحافظ كفاءتها عىل استمرارية المدينة وتجذب السكان. 

 النتائج 

ي تقنيات التصميم الحا
ا لمحاوالت سابقة من الواضح أنه فز

ً
ي عن القضايا االجتماعية والثقافية وفق

 .لية تم التغاضز

وتصنيف  التصنيف  أنظمة  ز  بي  قوية  روابط  وجود  عدم  بسبب   
ً
اجتماعيا مستدامة  غي   جدة  ي 

فز معينة  مناطق 
والخصائص االجتماعية والثقافية من ناحية أخرى، يتم التعامل مع الجوانب االجتماعية والثقافية بشكل أفضل 

التقليدية من أجل تحقيق االستدامة االجتماعية للوضع الحاىلي ألحياء جدة، حيث قدمنا  ضمن أساليب التصميم
الغربية   الدول  وبالتاىلي  األوسط  ق 

الرسر ي 
فز سابقة  محاوالت  عىل  بناًء  التصميم  إرشادات  من  مجموعة  بحثنا  ي 

فز
حة.   المقي 

ة ألحيا  ي أدناه،  معايي  التصميم األولية المخطط لها لالستدامة االجتماعية المثي 
ي الرسم البيائز

ء جدة موضحة فز
ي: الظروف المناخية الحيوية والعوامل  ز يحددان مبادئ التصميم الحضز تصور مصفوفة القواعد مزيًجا من عاملي 
الثقافية، يعد عامل المناخ الحيوي باإلضافة إىل التهوية والتظليل واالتجاه والكثافة والمواد األصلية المحلية من 

المكونات   ز  والمشاركة بي  االقتصادية  والخلفية  الدينية  والجوانب  الخصوصية   ، ز للعاملي  األساسية  التسعة 
 المجتمعية ومجلس الخي كلها عوامل ثقافية يجب مراعاتها. 

المفتوحة  والمساحات  والشوارع  والممرات  ي 
المبائز أساسية؛  مستويات  اربعة  عىل  ز  العاملي  تطبيق كال  يفضل 

ي المنفصلة والوحدة والتناغم  والحدود، أوال، بناء  
، المبائز ي

، تنوع ارتفاعات المبائز ي
مستويات النظر؛ توقعات المبائز

المساحات  مدى  المناسب،  والعرض  ي 
المسر عىل  والقدرة  والتوصيل  الوصول  والشوارع،  الممرات  امتداد  عىل 

ال ونظام الحمل الحراري، المفتوحة، التسلسل الهرمي للمساحات المفتوحة الواقعة عند التقاطعات ونقاط االتص
ا مستوى الحدود عىل ان يكون طبيغي قدر اإلمكان، المراكز المحددة، الحدود الداخلية والخارجية المحددة، 

ً أخي 
 تصميم الكتلة، السالمة. 

 

 

 
7 Chaix, Basile, et al. “The “Residential” Effect Fallacy in Neighborhood and Health Studies.”  

Epidemiology, vol. 28, no. 6, Nov. 2017, pp. 789–797, 10.1097/ede.0000000000000726. Accessed  

7 Apr. 2021. 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز 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 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري 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    

 

 عوامل ثقافية اجتماعية                                      عوامل مناخية                     

 

 

 

 

 

وتفصيل اهم العناض الخاصة بتفعيل االستدامة  دمج العوامل االجتماعية مع العوامل المناخية تؤدي اىل استنتاج  
 االجتماعية بمدينة جدة والوصول لمرحلة الرفع من درجة جودة الحياة لسكان االحياء السكنية. 

 :  المعايي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توصيات الخاتمة و ال

اح مجموعة من معايي  التصميم بناًء عىل عوامل بيولوجية مناخية وثقافية من أجل 
كان هدف الدراسة هو اقي 

ي أحياء جدة 
 .تعزيز االستدامة االجتماعية فز

دمج   تم  التصميم  إرشادات  من  مجموعة  الثقافية  لتوفي   والعوامل  األساسية  ي  الحضز التصميم  مفاهيم 
ي جدة إىل تعزيز 

حة لتصميم األحياء فز واالهتمامات المناخية الحيوية، تهدف المعايي  االجتماعية والثقافية المقي 
ي يمكن تلخيصها عىل النحو التاىلي 

. كشفت الدراسة عن أهم النتائج واالستنتاجات الت   : االستدامة االجتماعية للخي

لجوانبها  - ا 
ً
وفق منها  الغرب كل  ي 

فز وبالتاىلي  األوسط  ق 
الرسر ي 

فز التقليدية  األحياء  تصميم  ي كيفية 
فز يبحث 

 .الثقافية الخاصة وفيما يتعلق بمحيطها الطبيغي 

 الخصوصية.  •

 طوير. الميزانية االقتصادية للت  •

تقبل المجتمع ألفكار االستدامة   •

 االجتماعية.

 نظم إدارة الحي.  •

 الكثافة السكانية داخل االحياء. •

 التهوية الطبيعية. •

 عناصر التظليل.  •

 توجيه المباني. •

 المواد المحلية.  •

 الحدود  •

ان تكون حدود االحياء طبيعية بقدر   -

 االستطاعة وبعيدة عن التشكيل العشوائي.

معرفة حدود الحي لتفعيل المحافظة على  -

 األمان.

نقاط تجمع اهم العناصر الخدمية لسهولة  -

 الوصول من جميع االتجاهات.

 الشوارع  •

طرق مخصصة لخدمة المشاة وركوب   -

 الدراجات الهوائية. 

 اتصال الشوارع ببعض لكل وحدة سكنية. -

عرض الشوارع حساب دقيق حساب  -

 حسب االستخدام المخصص للمنطقة. 

 الوصول الميسر.  -

 المناطق المفتوحة  •

تدرج استعماالت المناطق المفتوحة   -

وتحديدها حسب عامل الكثافة السكانية  

 المحيطة.

 تحديد نقاط الجذب والخدمات المتنوعة.  -

 نقاط تجمع واضحة ومعلومة. -

 بطرق منظمة.اتصالية المناطق المفتوحة  -

1 2 3 

 المباني  •

 ي.تنوع ارتفاعات المباني في الحي السكن  -

 تالصق المباني.  -

 التناغم بين استعماالت المباني.  -

 

4 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز 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 
ُ
للوظائف   عام رسيرية من اضطراب بؤري 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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ي يجب مراعاتها فز

 .الجوانب الثقافية األساسية الت 

ي حيث أصبحت المناهج  -
ر الناجم عن النهج الحدائر ي الغرب تهدف مناهج االستدامة إىل إصالح الضز

فز
 نحو البيئة مما يقض ال

ً
 جوانب االجتماعية والثقافية. أكير توجها

 نهج االستدامة يحاول تحقيق االستدامة لبيئاتهم الطبيعية من خالل الرجوع إليها.  -
ل    ا 

ً
المجتمع من خالل   29]وفق تفكي   تحويل  الموضوع، هذه هي كيفية  ي هذا 

فز ز  والباحثي  ز  المهنيي  من  بالمائة 
ي إلعادة الروابط االجتماعية إىل أحياء  

 .8جدة[ التصميم العاطقز

ي أحياء جدة، تعتير االعتبارات المناخية الحيوية فيما يتعلق بالخصائص الثقافية مكونات أساسية لالستدامة   
فز

يون من المبادئ المحددة أثناء عملية التصميم.   االجتماعية، وقد يستفيد المصممون الحضز

 تلخص النقاط التالية هذه اإلرشادات: 

ي الظل والتهوية والتوجيه والمواد المحلية يشجع عامل المناخ الحيوي المخطط -
ز عىل التفكي  فز يي  ز الحضز ي 

ية  ي البيئات الحضز
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، والممرات، والشوارع، واألماكن المفتوحة،  - ي
يجب تطبيق العوامل عىل أربعة مستويات أساسية: المبائز

 .والحدود
حة إلنشاء تصاميم   ي جدة يتم استخدام المعايي  المقي 

الثقافة االجتماعية المستدامة هي مجال دراسة جديد نسبًيا فز
ي مجموعة  أحياء مستد

امة اجتماعًيا بشكل متكرر ويمكن إجراء دراسات إضافية تركز عىل االستدامة االجتماعية فز
 متنوعة من السياقات واألماكن اإلضافية داخل المملكة. 
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