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كان لظهور هذه النظريه اثر كبير في تطور علم التخطيط •
صاحب هذه النظريه المخطط االنكليزي ابنزير . عامه

هاوارد حيث وضع تصور للمدينه الحدائقيه في اواخر القرن 
”  المدينه الحدائقيه المستقبله ”التاسع عشر منذ ظهور كتابه 

ونادى فيه بنظريته لتخطيط المدن وبنائها من جديد على 
 : اساس جديد حيث بنى فكرته على التساؤل 

المدينه والقريه أي من هذين التكوينيين يمكنه ان يوفر •
لالنسان ظروف الحياه المتكامله حيث ان لكل منهما ميزاته 

 .وعيوبه



 ممن تتكون المدينه الحدائقيه 

تتكون المدينه الحدائقيه من خمسه شوارع دائريه تبدأ برقم •

واحد من الخارج مالصقه للمنطقه الصناعيه الدائريه وتنتهي 

بالخامس من الداخل مالصقه للسوق التجاري ويكون في 

وسطها الميدان المركزي ويحيط به الحدائق وتتجمع حوله 

المباني العامه مثل دور القضاء والمعارض والمستشفيات 

 .الخ...والمسارح















 (satelitte towns)نظرية المدن التابعة -2

وظهرت فكرة المدن التابعة بمعرفة المخطط  ريموند انوين •

م  ووضح تاثره بنظرية المدينة الحدائقية التي 1922عام 

 .جعلها تابعة لمدينة رئيسية 
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صاحب هذه النظريه العالم المخطط االلماني لودفيج هيلبر •

زيمر في بدايه القرن التاسع عشر والتي على اساسها اعاد 

 .  تخطيط وبناء المدن القديمه 

والنظريه مبنيه على اساس التضاعف الهندسي والتوسع •

 .االفقي بدال من التوسع الرأسي واالنتقال الى خارج المدن 
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وقد اقترحها العالم سيرباتريك جيديس حيث بدات افكاره تنتشر بهذه •
 . 1910النظرية منذ سنة 

ويعتبر جيديس اول من اهتم بالبيئة السكنية على اساس العمق الحقيقي •
 .لمشاكل االسكان وما يتصل بها 

وقد حدد نطاق المسكن على اساس احتياجات االسرة  وبانه يمتد •
اما محيط ( .الحي السكني )ليشمل محيط المسكن المباشر له وهو 

 ( .المدينة واالقليم )المسكن الغير مباشر له فهو 

ولذلك فان االسرة على حد قوله التحتاج فقط الى الماوى ولكن تحتاج •
الى غذاء وعمل وترفيه وحياة اجتماعية مما يجعل المسكن جزءاً 

 يكمله الحي والمدينة واالقليم ليتم تحقيق هذه االحتياجات  



ولذلك فقد عرف جيديس مبادئ الحي السكني الذي يجب •

اتباعه عند تصميمه او انشاء مجموعة سكنية لها قيمة فيه 

حيث يجب ان تنعكس عليها الخصائص الوظيفية والثقافية 

 .والطبيعية للموقع الذي ينشأ فيه 

وال يأتي حصر خصائص الموقع اال بدراسة عميقة وشاملة •

ولذلك طالب بدراسة .لالقليم كله وطريقة حياة السكان فيه 

المدينة وظروفها وكل ما بها مع دراسة المنطقة التي بها 

دراسة شاملة عميقة كاساسا الي عمل في تخطيط وبناء 

(  survey)المدينة ومثل هذه الدراسة االساسية سماها مسح 

ويعني بها دراسة تحليلية جغرافية وطبيعية واجتماعية 

 .الخ....واقتصادية 



واذا كان جيديس قد عرف المدينة على انها وحدة    

منفصلة اال انه يرى انها جزء من منطقة اكبر هي 

االقليم ويجوز حل مشاكلها بيولوجيا بادخال االعتبارات 

 .التاريخية واالجتماعية لها 

 كما اعتبر المكان والعمل والناس وحدة متكاملة    
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theory 

صاحب هذه النظريه العالم االلماني المخطط فالتر كريستلر  •

حيث بنى نظريته على انتشار المدن والقرى على صفحه 

االقليم بنظام ميكانيكي ثابت يحدد تباعد المدن المختلفه 

 :االحجام والمراتب عن بعضها بفروض خاصه كاالتي 

ان يكون االقليم متجانسا خاليا من التضاريس والظروف •

الطبيعيه الشاذه وفي هذه االحوال سيكون هناك حاجه الى 

 .  مراكز للخدمات تسمى المدن او القرى

 



 على ماذا تقوم هذه النظريه 

تقوم هذه النظريه على ان نطاق نفوذ المدن المتماثله يتمثل •

متماسه فيوجد بينها فراغ وظيفي  –في دوائر متساويه 

تتنازعه نفوذ المدن المختلفه او ان هذه الدوائر ال تتماس بل 

تتقاطع حتى تتالشى هذه الفراغات ومن ثم تكون مناطق 

 . النفوذ ذات اشكال مضلعه ال تترك فراغات بينيه 

وقد رأى كريستلر ان الشكل السداسي هو الشكل المضلع •

المثالي الذي يحدد نطاق النفوذ والتباعد بين المراكز ذات 

 .المرتبه الواحده
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 .  كان لفكره هذه النظريه اثر هام في تطور التخطيط •

يعتبر المخطط كليرنس بيري اول من فكر بهذه النظريه في •

وقد وضع نظريته على اساس ان مساحه وحده .  1927سنه 

ارض المجاوره السكنيه تحدد بعدد من السكان لهم متطلبات 

 . معيشيه مميزه 

من االشياء المميزه للمجاوره السكنيه ان يكون لها نواه في •

وسطها لجذب جميع سكانها لتعليمهم وبحث مشاكلهم 

 .  والترويح عنهم 

 



من االثار الهامه لنظريه المجاوره  السكنيه تأكيد االساس 

االجتماعي في عمليه تنظيم عناصر المدن وتخطيطها 

 .  العمراني 



ورغم وجود بعض االختالفات وتعدد االراء حول اهميه •
نظريه المجاوره السكنيه في مجال مركزيه المدرسه 

االبتدائيه كنواه اال انه الى االن تستخدم هذه النظريه وتؤخذ 
في االعتبار في تخطيط المدن والقرى في معظم دول العالم 

ففي مجال االسكان نفذت مشاريع اسكان كثيره تجمع بين 
 ( garden city)نمط مشروعات 

مع ظهور معالم جديده في تخطيط المدن على نمط غير •
النمط الشبكي المتعمد الذي كان استخدامه منتشرا في ذلك 

 .الوقت مع جعل المدرسه مركزا لكل هذه المشاريع 
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