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 البحث:ملخص 

فكان يشكل غالباً المساحة المركزية من المسكن وذلك  الصحراوية،لطالما اٌعتبر الفناء الداخلي عنصراً أصيالً في العمارِة 

في البيئة  فارتفاع درجات الحرارة واجتماعية،وكان لوجوده عدة أسباب ومحددات بيئية  التصميمية.تأكيداً على أهميته 

الصحراوية ألزمت المعماري القديم بابتكار الحلول التي تحد من التأثير البيئي على المسكن ومستخدميه بخلق مساحة وسطية 

وأيضا توفر الخصوصية االجتماعية فتكون الحركة في الفناء الداخلي  الخارجي.تتميز بفرق درجة حرارة مختلفة عن المحيط 

رة االقتصادية التي تبعت الثورة الصناعية َرسمت القوانين الحديثة مساراً جديداً في البناء في المملكة ولكن مع الطف حرية.أكثر 

 العربية السعودية ساهمت في تالشي هذا العنصر التصميمي من المشهد العمراني السعودي الحديث.

ويستنتج أن  ذلك،لحديث واألثر المترتب على يحاول الباحث الوقوف على أسباب اختفاء الفناء الداخلي من المسكن السعودي ا

سيسهم في حال استمرار تطويره في  8102التطوير الحديث لقوانين البناء والذي أقرته وزارة الشئون البلدية والقروية في عام 

 جديد.إحياء الفناء الداخلي من 

 ديالسعو الصحراوي، المسكن الداخلي، الفناء إحياء، إعادةالكلمات المفتاحية: 
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Courtyard Revival in the Saudi Desert Dwelling Unit 

Abstract: 

The courtyard has always been considered an integral element of the desert architecture, often 

forming the central area of the dwelling, emphasizing its design significance. The harsh 

conditions of desert environment obliged the ancient architect to innovate solutions that regulate 

its impact on the dwelling. It also provides social privacy and free movement in the courtyard. 

However, the economic boom and the new building regulations in Saudi Arabia have contributed 

to the disappearance of the courtyard from the modern Saudi urban scape 

The researcher tries to identify reasons and impacts of the disappearance of the courtyard in the 

Saudi modern housing. The researcher also concludes that recent development of building 

regulations at 2018 will lead to the revival of the courtyard. 

Keywords: Revival, Inner Courtyard, Desert dwelling, Saudi 

 

 مقدمة:

أحد ابداعات  ويعتبر سكنية،كان الفناء الداخلي ظاهرة معمارية في جميع المباني الصحراوية سواء دينية أو حكومية أو 

المعماري في العمارة التقليدية لما يوفره من تكامل بيئي بين المبنى والمحيط وما يتميز به من تحقيق للراحة الحرارية 

وفي المملكة العربية السعودية وخالل الخمسينيات من القرن  االجتماعية.وفي نفس الوقت يحقق الخصوصية  للمستخدم.

ك معماريون سعوديون، لذا فقد اضطر موظفو أرامكو إلى اللجوء الى معماري الشركة لتصميم الميالدي المنصرم لم يكن هنا

( وألن المعماريين الغير سعوديين كانوا حديثي عهد بالبيئة المحلية فقد عكسوا خلفياتهم الثقافية على 8101المساكن ) الهذلول 

ي أنحاء المملكة الى أن اصبح تشريعاً تنظيمياً .وأختفي الفناء وأدى ذلك الى انتشار نمط الفيال المستقلة ف المباني،تصميم 

 مما أدى الى البحث عن بدائل توفر فقدان التكامل مع البيئة وتوفر الخصوصية للمستخدمين . المعمارية،الداخلي من التصاميم 

 البحث:مشكلة 

ارية حديثة ساهمت في اختفاء بعض المظاهر مع التطور العمراني للمملكة العربية السعودية ظهرت أنماط عمرانية ومعم 

وأحد تلك المظاهر الفناء الداخلي حيث يعتبر من أهم العناصر المعمارية في المباني التقليدية للبيئة الصحراوية،  للبناء.التقليدية 

 ماهي األسباب؟ وكيف السبيل إلعادة الفناء للمشهد العمراني الحديث. 

http://www.ajrsp.com/


 م 1212-21-5| تأريخ اإلصدار:  اني والثالثونألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الثالمجلة األكاديمية ل

     

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                    160 

 ISSN: 2706-6495 

 
 الدراسة:أهداف 

 الصحراوية.اء الداخلي ودوره في التكامل بين المبنى والبيئة التعريف بالفن -0

 رصد أسباب اختفاء الفناء الداخلي من المشهد العمراني العام.  -8

 الصحراوي.إعادة إحياء الفناء الداخلي للمسكن  -3

 

 الدراسة:تساؤالت 

 التالية:سوف نحاول من خالل هذه الدراسة اإلجابة على التساؤالت 

 الداخلي؟صميمية والبيئية للفناء ماهي الخصائص الت -0

 الحديثة؟ماهي الفوارق التصميمة واألثر البيئي للمساكن ذات الفناء والمساكن   -8

 الداخلي؟تالشي الفناء  ماهي أسباب -4

 الداخلي؟كيف نعيد إحياء الفناء  -5

 الدراسة:فرضية 

الظروف البيئية القاسية وأن اختفائه من المشهد أن الفناء الداخلي في المسكن السعودي يوفر بيئة اجتماعيه أفضل ويتوافق مع 

 العمراني الحديث هو بسبب القوانين والتشريعات البلدية الحديثة.

  الدراسة:منهجية 

 على:اعتمدت الدراسة 

مع وذلك بالرجوع الى الدراسات والكتب والبحوث العلمية التي تبين تاريخ ودور الفناء الداخلي في التكيف  النظري:المنهج  -0

وأيضاً الرجوع الى الدراسات التي  أصيالً،ومدى انتشاره في المناطق الحارة واعتباره عنصراً معمارياً  الصحراوية،البيئة 

 السعودية.توضح األسباب التي أدت الى تالشي هذا العنصر من المشهد العمراني في المملكة العربية 

وزارة الشئون البلدية والقروية ذوي االختصاص من مهندسي  حيث تم طرح عدة تساؤالت على االستقصائي:المنهج  -8

المخولة في وضع القوانين والتشريعات المنظمة للبناء في المملكة  باعتبارها الجهة البلدية(البلديات والمجالس  المناطق،أمانات )

ناء الداخلي من المشهد العمراني وتناولت تلك التساؤالت عالقة التشريعات والقوانين بتالشي عنصر الف السعودية.العربية 

 وهل إعادة إحياء الفناء الداخلي يحقق هذا التوافق. للمستخدم،البيئية واالجتماعية  مع الظروفومدى توافقها  السعودي،
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 العينة ثمتم توزيع استمارات االستطالع على عينة عشوائية من مختلف التخصصات والمواقع الوظيفية لضمان شمولية  

ووضع  واالجتماعية،تائج عن واقع أنظمة البناء في المملكة العربية السعودية ومدى توافقها مع الحاجة البيئية الخروج بن

التوصيات التي من المتوقع أن تسهم في فاعلية العناصر المعمارية المندثرة والتي كانت تؤكد التكامل بين المبنى والبيئة 

 ج االستبانة التي قام الباحث بتوزيعها على عينة الدراسة.( نموذ0والظروف االجتماعية ويوضح الملحق )

 الدراسة:أهمية 

في التطوير وتلمس احتياجات  لالستمرارتمثل هذه الدراسة رافد مهم للجهات المشرعة لقوانين البناء بالمملكة العربية السعودية 

البيئية الصحراوية ويلبي خصائص  ورغبات المستخدمين للوصول إلى مشهد عمراني سعودي حديث يتوافق مع الظروف

 ية في المملكة العربية السعودية.الحياة االجتماع

 الفناء الداخلي في المسكن الصحراوي.

وتميز الفناء بأصالته في العمارة التقليدية  (،م 0825منظور  )ابنالفناء الداخلي وجمعه أفنية وهي الساحات على أبواب الدور 

مما يتركنا أمام نماذج  االجتماعية.لذا كانت دائماً مالئمة لبيئتهم المحيطة ولظروفهم  محليين،الالتي هي من إنتاج السكان 

( أنه تم اعتماده كحل معماري لمواجهة المناخ الحار وبالتحديد 8100 )عبد الستارويذكر  ومستدامة.معمارية وعمرانية خالدة 

اني الحكومية والدينية والمساكن التي اعتمدت على االطاللة الى وانتشر هذا التصميم في جميع المب وفارس.في بالد العرب 

 حوله.حيث يتوسط الفناء الكتلة المبنية وتلتف عناصر المبنى  للخصوصية.حفظاً  الداخل،

 

 8108 عبد الستار – )القاهرة(( منزل جمال الدين الذهبي 0شكل )
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(. فنجد أن الفناء 8110يوسف  )عيد،ه حافظ على السمات المشتركة وبالرغم من اختالف الرقعة الجغرافية لهذا العنصر اال ان 

الداخلي يتكرر في معظم المناطق الحارة الجافة ويكاد أن يكون السمة السائدة لمباني المدن القديمة في تلك المناطق مثل مدينة 

 (.8)أنظر شكل  السعودية،المملكة العربية  الرياض،

 

 هيئة تطوير الرياض –م  8510( مباني مدينة الرياض 8شكل )

 

التي تميزت بمناخها الحار والى تتوحد في  (،3ق وخاصة مدينة الكوفة أنظر شكل )ويتكرر في نماذج المسكن في العرا

 العربية.متطلباتها المناخية واالجتماعية مع باقي المدن 
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-الطبيعية والهندسة المعمارية العامية. المبادئ في المناخ الحارة الجاف  ةالطاق –الكوفة تقليدي في  ( مسكن3شكل ) 

 م0821االمم المتحدة  جامعة

 (.4)ونجد نفس العنصر بنفس التصميم في المسكن التقليدي في تونس أنظر شكل 
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 المصدر السابق نفس –تونس مسكن تقليدي في  (4شكل ) 

عديالت على مفهوم الفناء في المنزل العربي في مصر والشام لضمان تدفق مستمر للهواء عن طريق الحمل يسمى تم تطوير ت

وتفتح بالكامل  الخلفية،تقع بين الفناء والحديقة  األرضي،( وهي منطقة جلوس خارجية في الطابق 1، 5)أنظر شكل  اإليوان،

فإن الهواء  الفناء،وبالتالي أقل ظاًل من  أكبر،ية. بما أن الحديقة الخلفية على الفناء ومن خالل المشربية على الحديقة الخلف

كما هو الحال في بيت السحيمي  باردة،مما يخلق منطقة  الفناء،الساخن الذي يرتفع في الحديقة الخلفية يجذب الهواء البارد من 

ومن ضمن التعديالت إضافة عناصر مائية الى الفناء  م(.0821)جامعة االمم المتحدة  القاهرة.وقبة المحب الشافعي الموقي في 

  المناخ.على تلطيف  أكبرمن نوافير وسواقي لتوفير تأثير 
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 المصدر السابق نفس –( بيت السحيمي ويظهر الفناء الداخلي وااليوان 5شكل )

 

 

كن تفهم المعماري المسلم للظروف القاسية لشدة ول عفوياً،بأن الفناء الداخلي لم يكن  المجال،وتثبت الدراسات واالبحاث في هذا 

 .  (8104الحر والرياح ولحماية المسكن من الضوضاء )دينا 

 االيوان

 8108 عبد الستار -وإطاللته على الفناء في منزل جمال الدين الذهبي ، القاهرة .  وان( االي1)شكل 
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  الداخلي:تصميم الفناء 

فال بد أن يخضع للممارسات التصميمية التي  واالجتماعية،بما أن الفناء الداخلي لم يكن عفوياً وإنما جاء نتيجة للظروف البيئية 

حسن  )نوبيففي دراسة عن مبادئ التصميم المعماري للمباني ذات االفنية الداخلية  وجه.يفته بأكمل تضمن أن يؤدي وظ

 (:7تم حصر عملية تصميم الفناء في أربعة مبادئ تكاملية كما في الشكل ) (8113

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 .ق النفعية من ذلكمل الفناء وتحقيتتمثل في معرفة الضرورة من ع الداخلي:ماهية وتكوين الفناء  -0

وفي حالة  )الفناء(،أن جميع الفراغات الحيوية في المنزل يتم توجيهها الى الداخل  الداخلية:محاور اطاللة الفراغات   -8

  (2)طبقا لظروف موقع المسكن. أنظر شكل  االطاللة.وجود اطاللة الى الخارج تحدد أولويات هذه 

 

 (8113حسن  )نوبي االطاللة والتوجيه( 2)شكل 

 

ماهية وتكوين 

 الفناء الداخلي

محاور اطاللة 

الفراغات 

 الداخلية

معالجة الهيئات 

 المعمارية للفراغ
معالجة الهيئة 

 المعمارية للمبنى

 تكامل المبادئ

 (8113حسن  )نوبياء الداخلي مبادئ تصميم الفن ( تكامل7)شكل 
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 (8113حسن  التوجيه )نوبيأهمية  ( درجة8)شكل 

أي االهتمام بالعالقة البصرية والوظيفية وقد تم معالجة ذلك في المسكن التقليدي ذو  للفراغ:معالجة الهيئات المعمارية  -3

 (.1)أنظر الشكل  واألقواس.الذي تمت تزيينه بالعقود  االيوان،الفناء الداخلي من خالل عنصر 

 قليلة.هي الحدود الخارجية للمبنى وقد تكون كتل صماء أو كتل ذات فتحات  للمبنى:هيئة المعمارية ال -4

 الليبية،شملت خمس عينات من المباني السكنية ذات الفناء الداخلي في مدينة طرابلس  (8101 )الشامسوفي دراسة قامت بها 

خلصت الدراسة الى عدة نتائج فيما يتعلق بتصميم الفناء  ة.مئويدرجة  43والتي تصل درجة الحرارة فيها وقت الصيف الى 

 التالي:الداخلي وكانت على النحو 

 (.0:17أحياًناً بنسبة طول الى عرض بمتوسط) غالباَ والمستطيليأخذ الفناء الشكل المربع 

 النسبة  العرض الطول 

0 00.45 00.51 0:0.13 

8 8.51 8.10 0:1.82 

3 1.11 2.33 0:1.78 

4 2.43 2.45 0:1.88 

5 5:43 5.35 0:0.10 

 

 

 

 

 رئيسي 

 ثانوي

 النموذج األبعاد

http://www.ajrsp.com/


 م 1212-21-5| تأريخ اإلصدار:  اني والثالثونألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الثالمجلة األكاديمية ل

     

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                    168 

 ISSN: 2706-6495 

 
 .% (81,1متوسط نسبة الفناء الى كتلة البناء )

 5 4 3 8 0 النموذج 

نسبة الفناء الى 

 الكتلة 

 

88% 

 

02.4% 

 

82.2% 

 

83.07% 

 

05.1% 

 %81.1 متوسط النسبة 

 

 م. 8.4متوسط االرتفاع 

 

 

اخلي كمخزن للهواء البارد ليالً واالستفادة منه خالل اطول وقت ممكن في النهار يعمل الفناء الد الداخلي:كيفية عمل الفناء 

 التالية:طبقاً لآللية 

فيبرد سطحها ويبرد معها الهواء المالمس ليترسب الى قاع  حرارتها،تفقد األجزاء المختلفة للفناء الداخلي جزءاً من  :الليلأثناء 

 الفناء الى مخزن للهواء البارد. الحمل، فيتحولالفناء ويحل محل الهواء الحار الذي يرتفع بدوره الى أعلى بخاصية 

س لتلك األجزاء فيتحرك ويسخن الهواء المالم الحرارة. وتكتسبتُسِخن الشمس األجزاء المختلفة للمبنى تدريجياً  :النهارأثناء 

. (8101 )الشامسوهكذا  الحراري.الهواء البارد المخزن ليالً ليحل محل الهواء الساخن الذي يرتفع للخروج ويحصل التعادل 

 (.01)أنظر شكل 

 

 

 النموذج
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معة جا ( من8107سيمون  بيتر، ساتيش، )عمر،وفي نتيجة لدراسة محاكاة لألداء الحراري للمسكن ذو الفناء في بغداد 

مئوية أقل من درجة  درجة 7.5إلىالفناء توفر درجة حرارة هواء مستقرة خالل اليوم كله بما يصل  بأن مساحةباليموث 

 الحرارة الخارجية في منتصف النهار.

 المملكة.تالشي الفناء الداخلي من المشهد العمراني في 

يذكر الهذلول )  السعودية حيثاني في المملكة العربية ما نالحظه اليوم هو تالشي هذا العنصر المعماري من المشهد العمر

(  انه منذ الخمسينيات من القرن الميالدي المنصرم ، حيث لم يكن هناك معماريون سعوديون لذا فقد اضطر 8101الهذلول 

ة فعكسوا خلفياتهم موظفو ارامكو الى اللجوء الى معماريو الشركة لتصميم المساكن . والذين كانوا حديثي عهد بالبيئة المحلي

 الثقافية. 

والتي اثرت بدورها على وجود الفناء ومن أهمها بحسب  البناء.فوضعت التشريعات والقوانين البلدية والتي تضبط عملية 

من مساحة االرض السكنية مع وجود ارتداد  %11حيث يحدد نسبة البناء ب  البناء.نظام االرتدادات ونسبة  الرأي،استطالع 

م بإلغاء االرتداد الجانبي  8102وتم تعديله عام  والخلف،من الجوانب  متر 8والشارع  عرض 0/5ة الرئيسية بعمق من الواجه

. % 71بحيث يسمح بالتالصق اما في االرتداد الخلفي وأحد الجانبين أو الجانبين معاً بنسبة بناء  األراضي.والخلفي في الطابق 

 (00) أنظر شكل

 8101الشامس  –الفناء الداخلي  ( عمل01)شكل 

 

 

 

 

http://www.ajrsp.com/


 م 1212-21-5| تأريخ اإلصدار:  اني والثالثونألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الثالمجلة األكاديمية ل

     

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                    170 

 ISSN: 2706-6495 

 

 

 8102وزارة الشئون البلدية والقروية  –التعديل الراهن ولعد  البناء ( نظام00)شكل 

وفي دراسة عن تأثير التشريعات العمرانية على تكوين  المستخدم.التعديل على نظام البناء الحالي يؤكد عدم مالئمته لحاجة 

تم استخالص أن أنظمة البناء التي  (8101محمد  )دحالن،قام بها  كمثال،جدة  –البيئة المعمارية في المملكة العربية السعودية 

وأيضاً اختفاء  المباشرة،تضمنت ارتدادات المباني السكنية أثرت كثيراً على التكيف مع المناخ بتعريض األسطح الى األشعة 

 األنظمة.ودعت الدراسة الى ضرورة تلمس احتياج المستخدمين قبل تشريع  حاجتهم.الخصوصية للمستخدمين بما يتعارض مع 

منها مخالفة نسب البناء  التكيف،الل ذلك نستطيع القول بأن أنظمة البناء الحالية أدت الى ممارسات شبه جماعية لمحاولة من خ

 (08)أنظر شكل  الخصوصية.واالرتداد وتشويه المساكن بوضع سواتر لتحقيق 

   

 

 الصحراوية:اعادة احياء الفناء الداخلي في المدن 

ولن تكون مفهومة اال من اصحاب المصلحة كما يؤكد كرستوفر  اليومية،للممارسة االجتماعية ممارسة البناء هي ترجمة 

 مركزها،حيث يقول أن المباني العظيمة والخالدة هي من بناها اشخاص كانوا قريبين من  الخالدة(،في كتابه )المباني  ألكسندر

 الباحث-سواتر على األسوار لتحقيق الخصوصية  ( عمل08)شكل 
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يجب علينا أوالً  العنصر،. وإلعادة احياء هذا (0878 )الكسندر حيث بنوا مباني تشعر فيها بنفسك وتشعر فيها بالحياة والحيوية

وفهم المبادئ العمرانية والمعمارية المتسلسلة والمتراكمة  السعودية،فهم الخصوصية البيئية واالجتماعية للمناطق الصحراوية 

صر الفناء الداخلي الذي طالما كان عن وأميزها،ولعل من أهمها  المستخدم.عبر الزمن والتي تم تأسيسها لتتوافق مع متطلبات 

النواة الرئيسية للمسكن في المدن الصحراوية لما يحمله من خصائص تكيف مع الظروف البيئية واالجتماعية التي لم تتغير حتى 

وأدت  مستوردة،على تلك المبادئ من خالل التشريعات والقوانين التي هي في األصل  نتيجة للتغييراتوالذي اختفى  هذا.يومنا 

الى فقدان المسكن السعودي لمالمحه المميزة. فالتشريعات والقوانين اوقفت الفكر المعماري عند حدود ضوابط القانون من 

.  وبما (8118يوسف  )عيد،ارتدادات وبروزات ونسب للبناء والفراغ وال تعطي قيمة للمبنى وللتكوين العمراني بحسب تعبير 

وايضاً العودة الى   للمسكن.يجب أن يكون مشاركا ً فيها لضمان النفعية القصوى  التشريعات، أن المستخدم هو المستفيد من هذه

تعود الحياة  السعودي،وبعودة الفناء الداخلي الى المشهد العمراني  المستخدم.المعماريين المحليين لتفهمهم األشمل لحاجة 

 والحيوية الى المسكن كما كان.

 االستقصائية:الدراسة 

الجهة المخولة بوضع  باعتبارهامهندسين تابعين لوزارة الشئون البلدية والقروية  (01)ت الدراسة االستقصائية عدد استهدف

وقد روعي في اختيار عينة الدراسة تنوع  السعودية.وتطبيق التشريعات والقوانين الخاصة بالبناء في المملكة العربية 

  شموليتها.االختصاصات لضمان 

على عالقة التشريعات والقوانين باختفاء عنصر الفناء الداخلي ، ومدى مراعاتها للظروف البيئية  في األسئلة وقد تم التركيز

ي الى المشهد العمراني واالجتماعية المحيطة بالمسكن السعودي ، وما هو رأي المختصين في إعادة احياء الفناء الداخل

 .السعودي

 التالي:واتت األسئلة على النحو 

في رأيك هل ساهمت التشريعات والتنظيمات للبناء في المملكة العربية السعودية في اختفاء الفناء الداخلي االول: السؤال 

  ؟للمسكن؟ وكيف

في رأيك هل تتوافق التشريعات والتنظيمات للبناء في المملكة العربية السعودية مع الظروف البيئية والخصائص السؤال الثاني: 

 ؟االجتماعية؟ وكيف

: هل ترى أن إعادة احياء الفناء الداخلي للمسكن السعودي الصحراوي سوف يحقق التوافق مع الظروف البيئية سؤال الثالثال

 ؟االجتماعية؟ وكيفوالضوابط 

 تم تحليل اإلجابات بحساب عدد اإلجابات بنعم وكذلك اإلجابات بال ، وإعطائها نسبة مئوية وإظهارها على شكل رسم بياني . 

 لنتائج على النحو التالي: وكانت ا
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في رأيك هل ساهمت التشريعات والتنظيمات للبناء في المملكة العربية السعودية في اختفاء الفناء الداخلي السؤال االول: 

  ؟للمسكن؟ وكيف

نعم , بسبب االرتدادات

نعم بسبب تقسيمات

االراضي

 

في اختفاء الفناء الداخلي للمسكن السعودي ، ترى جميع عينة االستطالع بأن التشريعات والتنظيمات الخاصة بالبناء ساهمت 

ونظام تقسيم االراضي  %71ولكن كان االختالف في نوع التشريعات المسببة لذلك فأخذ نظام االرتدادات النسبة االعلى بنسبة 

 . %31بنسبة 

مع الظروف البيئية والخصائص في رأيك هل تتوافق التشريعات والتنظيمات للبناء في المملكة العربية السعودية السؤال الثاني: 

 ؟االجتماعية؟ وكيف

نعم

ال

نعم بعد تعديل 2018

 

07% 

03% 

07% 

03% 03% 
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أتت غالبية االجابات بأن التشريعات والتنظيمات ال تتوافق مع الظروف البيئية والخصائص االجتماعية وقد عزت بعض 

من العينة أن النظام المعدل في عام  %01ترى نسبة االجابات االسباب الى استخدام التقنيات الحديثة وعدم التوافق مع البيئة ، و

 %01والذي يسمح بإلغاء االرتداد في ضلعين من االرض يساعد على البناء بما يتوافق مع البيئة والمجتمع ترى نسبة  8102

 كافية لتحقيق التوافق  %71من العينة بأن البناء  بنسبة 

لداخلي للمسكن السعودي الصحراوي سوف يحقق التوافق مع الظروف البيئية هل ترى أن إعادة احياء الفناء االسؤال الثالث: 

 ؟االجتماعية؟ وكيفوالضوابط 

نعم

ال

 

أتت النسبة االعظم من نتائج االستطالع بأهمية الفناء الداخلي ، مع بعض اآلراء التي تؤكد بأهمية مراعاة تصميم الواجهات 

 التصميم الحضري الذي يراعي التشجير وممرات المشاة والتقليل من استحواذ السيارات على المدن . وفتحاتها ، وايضاً 

 :النتائج

 الفناء الداخلي عنصر ثابت في عمارة المناطق الصحراوية الحارة حول العالم.  -0

 للبناء.تأثرت العمارة المحلية سلباً بالتشريعات والقوانين المنظمة  -8

 واالجتماعية.الحالي ال يتوافق مع الظروف البيئية  واقع المسكن السعودي -3

 األنسب.هو  ارتدادات،المسكن ذو الفناء الداخلي مع النسيج المتضام بدون  -4

وايضا دليالً على عدم مالئمته للظروف البيئية  المستخدم،م أتى استجابة لحاجة  8102تغيير نظام البناء عام  -5

 للمستخدم.واالجتماعية 

97% 

03% 
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إعادة احياء الفناء الداخلي سوف يساهم في  والقوانين. وأنع أكدت عالقة تالشي الفناء الداخلي بالتشريعات نتيجة االستطال-1

 واالجتماعية.التوافق مع الظروف البيئية 

 :التوصيات

 التطوير المستمر للتشريعات والقوانين وأنظمة البناء في المملكة العربية السعودية بما يتوافق مع الظروف البيئية -0

 واالجتماعية.

 واالجتماعية.الرجوع الى عناصر العمارة المحلية لمناسبتها للظروف البيئية  -8

 البناء.اهمية المشاركة المجتمعية في وضع تشريعات وأنظمة  -3

 إيجاد هوية معمارية وعمرانية لكل منطقة من مناطق المملكة وعدم توحيد األنظمة والطرز فيها  -4

 العربية:المراجع 

التشريعات العمرانية وتأثيرها في تكوين بيئة العمارة السعودية (. 8101دحالن، عمار محمد. )احمد هالل .  -0

 مصر: جامعة اسيوط. دراسة أنظمة البناء في مدينة جدة كمثال. –المعاصرة 

بية المملكة العر المدينة العربية اإلسالمية اثر التشريع في تكوين البيئة العمرانية.م.(.  8101الهذلول صالح. ) -8

 السعودية: سلسلة علوم العمران.

 مؤسسة الرسالة. عمارة األرض في اإلسالم.(. 0882جميل اكبر. ) -3

مصر: جامعة  المضمون االسالمي واثره في بلورة الرؤية التصميمة للمسكن المعاصر.(. 8104دينا فكري ابراهيم. ) -4

 حلوان.

المملكة العربية  الثرية المصرية في العصر اإلسالمي.الفناء الداخلي في الدور ا(. 8108عثمان محمد عبدالستار. ) -5

 السعودية: جامعة الملك عبدالعزيز.

 المملكة المتحدة: مجلة لونارد. اعادة توظيف فكرة المسكن ذو الفناء الداخلي.(. 8111محمد عبد السميع عيد. ) -1

المملكة العربية السعودية: جامعة  لية.مبادئ التصميم المعماري لنمط المباني ذات األفنية الداخ(. 8113نوبي حسن. ) -7

 الملك سعود.

 مصر: جامعة اسيوط. انواع االفنية في العمارة العربية.(. 8110يوسف وائل حسين. ) -2
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