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 ص البحثلخستم
 ماالنج . التصميم من معهد حبوث البنية التحتية اإلقليمية يف4102، نيكا. ليساندرىي 

  ترانيىت كوسوماديوي املاجسترية، ف. املاجستري  : الدرين جوزيفان املشرف
 .: معهد حبوث تصميم البنية التحتية اإلقليمية يف ماالنج. الًتاكبالرئيسية  كلماتال
 

اندونيسيا لديها الكثري من املشاكل يف جمال البنية التحتية والتنمية، وال سيما يف ماالنج. ىناك 
د من العوامل الكامنة وراء تطور مشكلة البنية التحتية اليت مل تكتمل يف ماالنج. بعض العوامل ىو العدي

عدم االىتمام تدمري مشاكل البنية التحتية لتغري املناخ، وسوء استخدام امليزانية، واحلكومة غري املسؤولة 
ميتثلون احلايل بناء تنظيم املكاين، قاعدة  األفراد، وىذا املشروع املرموق الذي ال املستهدفة، والناس الذين ال

بيانات الغموض والطموح رئيس اإلقليمي وغريىا . وباإلضافة إىل ذلك، واملخالفات التنمية احلضرية 
والتنمية غري املتوازنة من املرافق العامة للناس يف املناطق النائية. وال ميكن أن تًتك فًتة طويلة جدا، ألنو 

لضرر واإلزعاج من الناس على العيش يف مدينتهم. جيب أن يكون ىناك وعاء اليت سيجلب أكرب تأثري ا
ميكن أن تساعد بعض الوكاالت املكلفة دمهدة الظهر البيئة املتضررة، تلف البنية التحتية إعادة تصميم. 

تكنولوجي واهلدف ىو جعل بيئة صحية، ومتهيد املدينة، خمصصات امليزانية املستهدفة، واخًتاع االبتكار ال
 .يف عامل البناء وخلص الشعب من أجل استمرار احلياة اآلخرة البشري

ىناك حاجة إىل أمهية معهد التصميم للبنية التحتية اإلقليمية للبحوث يف التعامل مع الظروف البٌت 
التحتية املتضررة متداخلة. ىذا الوضع ىو مقارنة مع عملية التصميم لتطبيق الًتاكب موضوع، حيث 

كل البنية التحتية اليت ال ميكن أن يقف وحده، وإمنا تتداخل أو تصطدم مع النظم األخرى. طريقة مشا 
البحث عن البيانات يف تصميم كائن ىو من خالل الدراسات املقارنة وموضوع دراسة مقارنة من خالل 

يت توجد يف ماالنج قراءة األدب. مفهوم يطبق ىم متداخلة، األمر الذي يعكس حالة من املشاكل البيئية ال
واالصطدام والصراعات النظام، والتحميل الزائد. ومن املتوقع نتائج معهد حبوث تصميم البنية التحتية 
اإلقليمي ليكون الًتاكب بناء سابقة يف ماالنج، وكمكان للتطبيق بشكل مباشر على نتائج البحوث يف 

 .دولة ذات بنية حتتية متطورة وتقدما يف العاملجمال تطوير التكنولوجيا. حماولة مبكرة جلعل اندونيسيا ك
 

 


