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 90 ................................................................... (: العناصر املساعدة يف إدراك الساحة95شكل )
 91 .......................................................... (: تفسري االدراك البصري من قبل علماء النفس96شكل )
 92 .................... الصورة الذهنية (: العناصر املكونة للفضاء حسب )ف. ت شيمكو(، واملساعدة يف تكوين97شكل )
 93 .................................................. (: طريقة نقل وقائع املثريات احلسية وحتويلها لصورة ذهنية98شكل )
 96 ....................................................................... (: توضيح ملراحل تكوين السلوك99شكل )
 98 ............................................................................. (: توضيح ملبدأ اإلغالق100شكل )
(: درجات الشعور ابالحتواء ومرتبة من اليم ن اىل اليسار، احتواء ضعيف، احتواء متوسط، احتواء قوي، احتواء قوي 101شكل )

 98 ....................................................... تعزيزه عن طريق الزوااي املغلقة، احتواء متوسط النفتاح الزوااي مع
 98 ..................................................................... (: استخدام عناصر تطويق الفراغ102شكل )
 99 .......................................................... (: العوامل الفيزايئية املؤثرة يف تشجيع التواصل103شكل )
 101 ..................................................... (: توضح االستخدام يف خمتلف الساحات العامة104شكل )

 

 103 الفصل الرابع: تقييم الساحات العامة: دراسات سابقة، تقنيات وأدوات حتليلية.
 111 ................................................................. املتبعة يف الدراسة(: خمطط املنهجية 106شكل )
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 121 ....................................................... لنشاطات األنشطة Whyte (: نتائج أحباث107شكل )
 122 ....................................... (: متثل توزع املراقب ن يف الساحات للرصد وأماكن تصوير السلوك108شكل )
 126 .................. اختالف اخلصائص البنيوية يف الساحات على املستوى الشامل )مركز مدينة ابتنة((: ميثل 109شكل )
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 128 ............................................. يف الفضاء العام (: خريطة االستخدام والسلوك لألشخاص111شكل )

 

 130 -الساحات العامة ملركز مدينة ابتنة-الفصل اخلامس: تقدمي حالة الدراسة 
 130 ............................................................................. (: موقع والية ابتنة112شكل )
 131 ......................................... (: موقع مدينة ابتنة ب ن سلسليت االطلس التلي والصحراوي113)شكل 

 133 .................................................... 2009(: ميثل الفئات العمرية ملدينة ابتنة سنة 114شكل )
 136 .................................................... 2009(: ميثل الفئات العمرية ملدينة ابتنة سنة 115شكل )
 137 ...................................................... (: توزيع الساحات املدروسة مبركز مدينة ابتنة116شكل )
 138 ...................................................... (: توزيع الساحات املدروسة مبركز مدينة ابتنة117شكل )
 146 ........... )أ( والبنيوية )ب( لساحات مركز مدينة ابتنة (: ميثل اختالف اخلصائص التصميمية التشكيلية118شكل )
 147 .......... مسكن، أ: خمططات توضح موقع واختيار ساحة املسرح مبدينة ابتنة 84(: صور جوية لساحة 119شكل )
 147 .................................................... مسكن 84(: صور للمباين املطلة على ساحة 120شكل )
 148 ...............................................................مسكن سابقا 84(: صورة حلديقة 121شكل )
 149 ................................................................... (: صور جوية لساحة الشهداء122شكل )
 150 .............................................................. (: صور للمباين املطلة على الشهداء123شكل )
 150 .................................................(: صور للتحوالت اليت طرأت على ساحة الشهداء124)شكل 

 151 .................................................................... (: صور جوية لساحة املسرح125شكل )
 152 ......................................................... (: صور للمباين املطلة على ساحة املسرح126شكل )
 153 .......................................................... حرسوس واملسرح سابقا(: صور لساحيت 127شكل )
 154 ................................................................. (: صور جوية لساحة بن بولعيد128شكل )
 155 ...................................................... (: صور للمباين املطلة على ساحة بن بولعيد129شكل )
 156 ................................................. سابقا (: صور لتطورات ساحة مصطفى بن بولعيد130شكل )
 157 ............................... مسكن 84(: الصور تب ن وحدات اإلضاءة ومقاعد اجللوس يف ساحة 131شكل )
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 158 ................................................ مسكن 84(: صور تب ن االكشاك واملطعم بساحة 132شكل )
 158 ................................................................. مسكن 84انفورة (: صور تب ن 133شكل )
 158 .......................... مسكن 84(: صور تب ن االرضيات املخصصة لالعشاب واألشجار بساحة 134شكل )
 159 ................................................. مسكن 84(: صور تب ن صناديق القمامة بساحة 135شكل )
 159 ......................................... مسكن 84ب ن األماكن املخصصة للعب بساحة (: صور ت136شكل )
 159 ....................................................... مسكن 84(: صور تب ن االرضيات بساحة 137شكل )
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 163 .................................................. (: الصور تب ن وحدات اإلضاءة يف ساحة املسرح145شكل )
 163 .................................................... (: الصور تب ن مقاعد اجللوس يف ساحة املسرح146شكل )
 164 ............................... ملسرح(: صور تب ن االكشاك واملقهى والكافترياي وصالة الشاي بساحة ا147شكل )
 164 ...................................................... (: صور تب ن العناصر اجلمالية بساحة املسرح148شكل )
 165 ........................................................ (: صور تب ن العناصر املائية لساحة املسرح149شكل )
 165 ........................................... واألشجار بساحة املسرح(: صور تب ن االرضيات العشبية 150شكل )
 166 ............................................... (: صور تب ن الالفتات ولوحة اإلعالن بساحة املسرح151شكل )
 166 ...................................................... (: صور تب ن صناديق القمامة بساحة املسرح152شكل )
 166 ............................................................. حلواجز بساحة املسرح(: صور تب ن اا153شكل )
 167 ............................................................(: صور تب ن االرضيات بساحة املسرح154شكل )
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 169 .......................................... الالفتات ولوحات االعالن بساحة بن بولعيد(: صور تب ن 159شكل )
 169 ................................................... (: صور تب ن صناديق القمامة بساحة بن بولعيد160شكل )
 170 ........................................................... (: صور تب ن احلواجز بساحة بن بولعيد161شكل )
 170 ........................................... ر تب ن األماكن املخصصة للعب بساحة بن بولعيد(: صو 162شكل )
 170 ......................................................... (: صور تب ن االرضيات بساحة بن بولعيد163شكل )

 

 177 الفصل السادس: التحليل اإلحصائي لالستبيان واملراقبة ومناقشة النتائج.
 178 ............................................ (: نتائج متغري اجلنس ابلساحات العامة ملركز مدينة ابتنة164شكل )
 178 ............................................. (: نتائج متغري السن ابلساحات العامة ملركز مدينة ابتنة165شكل )
 179 ................................... املستوى التعليمي ابلساحات العامة ملركز مدينة ابتنة(: نتائج متغري 166شكل )
 179 ................................. (: نتائج متغري وظيفة املستخدم ن ابلساحات العامة ملركز مدينة ابتنة167شكل )
 180 ............................ عامة ملركز مدينة ابتنة(: نتائج متغري اإلقامة ابملدينة ملستخدمي الساحات ال168شكل )
 180 ....................................... (: نتائج متغري قضاء الفراغ ابلساحات العامة ملركز مدينة ابتنة169شكل )
 181 .................................. (: نتائج متغري الفرتة املفضلة لزايرة الساحات العامة ملركز مدينة ابتنة170شكل )
 181 ............................. (: نتائج متغري مدة قضاء املستخدم ن ابلساحات العامة ملركز مدينة ابتنة171شكل )
 182 ......................................... (: نتائج متغري فرتة الزايرة ابلساحات العامة ملركز مدينة ابتنة172شكل )
 183 .................................... ج متغري االرتياد والتوافد ابلساحات العامة ملركز مدينة ابتنة(: نتائ173شكل )
 183 ........................................... (: نتائج متغري التحفيز ابلساحات العامة ملركز مدينة ابتنة174شكل )
 184 ................................. ملركز مدينة ابتنة(: نتائج متغري ظروف فرتة اجللوس ابلساحات العامة 175شكل )
 184 ........................................... (: نتائج متغري السلوك ابلساحات العامة ملركز مدينة ابتنة176شكل )
 185 ........................................... (: نتائج متغري التحول ابلساحات العامة ملركز مدينة ابتنة177شكل )

 185 .................................. (: نتائج متغري التأثري من التحول ابلساحات العامة ملركز مدينة ابتنة178ل )شك
 186 .............................. (: نتائج متغري توافق التصميم ابلساحات العامة ملركز مدينة ابتنة املصدر179شكل )
 186 ................................. اجللوس ابلساحات العامة ملركز مدينة ابتنة (: نتائج متغري توفر أماكن180شكل )
 187 ................................ (: نتائج متغري حالة أماكن اجللوس ابلساحات العامة ملركز مدينة ابتنة181شكل )
 187 ............................. مدينة ابتنة(: نتائج متغري توفر املساحات اخلضراء ابلساحات العامة ملركز 182شكل )
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 188 ............................ لساحات العامة ملركز مدينة ابتنة(: نتائج متغري حالة املساحات اخلضراء اب183شكل )
 188 ............................... (: نتائج متغري توفر املساحات املائية ابلساحات العامة ملركز مدينة ابتنة184شكل )
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 189 .......................................... (: نتائج متغري توفر فضاءات اللعب العامة ملركز مدينة ابتنة186شكل )
 190 ............................... : نتائج متغري حالة فضاءات اللعب ابلساحات العامة ملركز مدينة ابتنة(187شكل )
 190 ................................ (: نتائج متغري توفر عناصر االضاءة ابلساحات العامة ملركز مدينة ابتنة188شكل )
 191 ............................... ابلساحات العامة ملركز مدينة ابتنة(: نتائج متغري حالة عناصر االضاءة 189شكل )
 191 ................................. (: نتائج متغري توفر عناصر النظافة ابلساحات العامة ملركز مدينة ابتنة190شكل )
 192 ................................ ابتنة(: نتائج متغري حالة عناصر النظافة ابلساحات العامة ملركز مدينة 191شكل )
 192 ................................ (: نتائج متغري توفر عناصر احلماية ابلساحات العامة ملركز مدينة ابتنة192شكل )
 193 ................................ (: نتائج متغري حالة عناصر احلماية ابلساحات العامة ملركز مدينة ابتنة193شكل )
 193 ................................ (: نتائج متغري توفر املرافق العمومية ابلساحات العامة ملركز مدينة ابتنة194شكل )
 194 ................................ (: نتائج متغري حالة املرافق العمومية ابلساحات العامة ملركز مدينة ابتنة195شكل )
 194 ............................. متغري توفر املراحيض العمومية ابلساحات العامة ملركز مدينة ابتنة (: نتائج196شكل )
 195 ............................. (: نتائج متغري حالة املراحيض العمومية ابلساحات العامة ملركز مدينة ابتنة197شكل )
 195 ............................ املقاهي ابلساحات العامة ملركز مدينة ابتنة(: نتائج توفر احملالت التجارية و 198شكل )
 196 ....................... (: نتائج متغري حالة احملالت التجارية واملقاهي ابلساحات العامة ملركز مدينة ابتنة199شكل )

 196 ............................ العامة ملركز مدينة ابتنة (: نتائج متغري التواصل ب ن الفضاءات ابلساحات200الشكل )
 197 ...........................................(: نتائج متغري املسالك ابلساحات العامة ملركز مدينة ابتنة201شكل )
 197 ........................................... (: نتائج متغري الشوارع ابلساحات العامة ملركز مدينة ابتنة202شكل )
 198 ............................. (: نتائج متغري العوائق البصرية واحلركية ابلساحات العامة ملركز مدينة ابتنة203شكل )
 198 ........................................... (: نتائج متغري االنفتاح ابلساحات العامة ملركز مدينة ابتنة204شكل )
 199 ........................................... ابلساحات العامة ملركز مدينة ابتنة (: نتائج متغري اجلذب205شكل )
 204 ........................................................ (: ميثل االستخدام جبانب املسالك والطرق206شكل )
 205 ......................................................... (: ميثل االستخدام جبانب أماكن اجللوس207شكل )
 206 ................................................ خدام جبانب األماكن املخصصة للعب(: ميثل االست208شكل )
 206 ......................................................... (: ميثل االستخدام جبانب األماكن املظللة209شكل )
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 207 .......................................................... (: ميثل االستخدام جبانب العناصر املائية210شكل )
 208 ........................................................ االستخدام جبانب العناصر اخلضراء(: ميثل 211شكل )
 208 .............................................................. (: ميثل االستخدام جبانب اخلدمات212شكل )
 209 ............................................................. (: ميثل االستخدام جبانب النشاطات213شكل )
 210 ..................................... مسكن للعب الشدة 84لساحة (: صور متثل استخدام الشيوخ 214شكل )
 210 ............................................... مسكن 84(: صور متثل استعراضات ترفيهية لساحة 215شكل )
 211 ........................................... مسكن 84(: صور متثل عروض خمتلفة جلمعيات بساحة 216شكل )
 211 ............................................. ثل عروض امنية وعسكرية يف ساحة الشهداء(: صور مت217شكل )
 212 .......................................... (: صور متثل عروض ختص يوم االستقالل بساحة الشهداء218شكل )
 215 .................................................. (: صور متثل عروض ألايم وطنية بساحة الشهداء219شكل )
 215 .................................................... (: صور متثل عروض رايضية يف ساحة الشهداء220شكل )
 216 ........................................................ (: صور متثل أايم احلراك يف ساحة الشهداء221شكل )
 216 ................................................. (: صور متثل القضية الفلسطينية يف ساحة الشهداء222شكل )
 216 ....................................... (: صور متثل استعراضات وطنية للعبة الشطرنج بساحة املسرح223شكل )
 217 .............................................. (: صور متثل معارض لألزهار والنبااتت بساحة املسرح224شكل )
 217 .............................................. (: صور متثل عروض عسكرية بساحة املسرح، املصدر225شكل )
 217 .......................................... (: صور متثل استعراضات فكاهية وترفيهية يف ساحة املسرح226شكل )
 218 ...................................................... (: صور متثل العاب رايضية يف ساحة املسرح227شكل )
 218 .................................................. املسرح(: صور متثل عروض حملية بفراغات ساحة 228شكل )
 218 .................................................. (: صور متثل تصوير أفالم قصرية يف ساحة املسرح229شكل )
 219 ............................................ (: صور متثل احتفالية املسرح االمازيغي يف ساحة املسرح230شكل )
 219 ............................................ والوقفة التضامنية يف ساحة املسرح (: صور متثل اإلعالن231شكل )
 219 ........................................ (: صور متثل االحتفاالت بفوز فريق كرة القدم بساحة املسرح232شكل )
 220 ...................................... (: صور متثل النشاطات ابليوم الوطين للبيئة يف ساحة بن بولعيد233شكل )
 220 .......................... يف ساحة بن بولعيد 2019(: صور متثل احتفاالت الفوز بكاس أمم افريقيا 234شكل )
 220 .......................................................... (: صور متثل احلراك يف ساحة بن بولعيد235شكل )
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 225 ورصد االستخدام ومناقشة نتائج الدراسة. Depthالفصل السابع: التحليل اإلحصائي لربانمج 
 226 ........................................3( مع شبكة حتليل مبقياس DXF(: خمططات الساحات )236شكل )
 مركز مدينة ابتنة، اتبساح للخصائص البنيوية( Axial Lines Map(: نتائج التحليل احملوري للموصلية )237شكل )

 229 ........................................................................... مرت 250داخل حميط نصف قطر 
 (Visibility Graph Analysis Map(: نتائج التحليل البياين للرؤية ووضوحية النظام الفضائي )238شكل )

 232 ..................................مرت 250داخل حميط نصف قطر  مركز مدينة ابتنة، اتبساح للخصائص البنيوية
داخل  مركز مدينة ابتنة، اتبساح للخصائص البنيوية (Isovists)(: نتائج التحليل البياين للمجاالت البصرية 239شكل )

 233 ................................................................................. مرت 250حميط نصف قطر 
يف ساحات مركز مدينة ابتنة أايم  All-Line Mapتداخل خمططات التحليل احملوري البياين للموصلية (: 240شكل )

 243 ................................................... األشخاص الساكن ن والديناميكي ن(العمل خبرائط االستخدام )
يف ساحات مركز مدينة ابتنة أايم  All-Line Mapتداخل خمططات التحليل احملوري البياين للموصلية (: 241شكل )

 244 ..................................................  خبرائط االستخدام )األشخاص الساكن ن والديناميكي ن( طلالع
يف ساحات مركز مدينة ابتنة أايم العمل خبرائط  VGA Mapتداخل خمططات التحليل البياين للرؤية (: 242شكل )

 246 ............................................................... االستخدام )األشخاص الساكن ن والديناميكي ن(
خبرائط  طليف ساحات مركز مدينة ابتنة أايم الع VGA Mapتداخل خمططات التحليل البياين للرؤية (: 243شكل )
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 :إهداء
النجاح  بذور غرسسهرا على  اللذان العزيزين والدي  ... اىل رمز العطاء الدائم...اهدي هذا العمل املتواضع ل

 أن هللا عمرمها، أسأل يف هللا احلنان، ورافقوين يف املسرية الدراسية، أطال بينبوع وسقوين العلم يف أعماق قليبو 
 .لكما كرمي كل ألقول يوفقين

 :على قول اإلمام علي رضي هللا عنه ربيتماين وكما
و على اإلنفاق، زكــــي  العلم خري من املال، العلم حيرسك وأنت حترس املال، املال تُنِقصه النفقة، والعلم  ﴿﴿

 ﴾﴾ عليهالعلم حاكم واملال حمكوم 
 وهبت برضاها، اليت رضاه احلياة، واليت قرن هللا يف ما املك، أغلى ما يف الوجود، مدرسيت أعز جازية أم ي

 ابلتوفيق. يل دعواها وكانت رعاييت، يف صربت اليت العطاء، ليصبح مدرسة له، كبدها فلذة
  .حيايت آمايل يف يل حتقق حىت ما متلك األمام، دفعت كل حنو قدما دفعتين قليب، على الغايل عبد هللاأيب
مسيحة، مسرية، ، زعيم، ، مسيةصونية: يتأخو ، احلنان نبع وجهي يف مابتسامته تذكرت كلما ارحتت من إىل 

 .احلياة عبء يمع األخوة، وتقامسوا كؤوس معهم الذين ارتشفت، ذين كانوا دوما حافزا يللا، خولة
  .ت، ما استطاعيل فأانرت إليها، جلأت الطريق أمامي تظلمت كلما اليت، رحيمةإىل أخيت 

 ،، هندايدإ عبد الرحيم، عبد املؤمن، ،هيثم، إسحاق ذكرى، ،دعاء :وإىل الربيع الزاهر، صغار البيتإىل 
  .يونس ،أيوب، عبد الوهاب، يعقوب، عبد الرزاق، أمساء، عثمان، بلقيس، آالء

 .بصمتنا يف الوجود، أوجرةو بن عائشةعائليت إىل 
 .نفسي على عزيز وكل عبيدة ،ملني، عبد احلقصالح،  ،أكرم :ورفقاء دريبكل أصدقائي  إىل

 أبن ؤمنن دوما، وبرفقتهم رابنية طيبة وكلمة أخوية صدق حلظات هبم مجعتين من قليب وكل وسعه غايل كل إىل
 .أخرى يف أشياء تكون أن قبل أنفسنا يف النجاح بذور

 ألسري األمل فيا زرعوا نفسي يف اليأس دب كلما .مستقبلهورمز  الوطن أمل ،العلم، طلبيت وزمالئي طالب إىل
 قدما.

                                                                                          صابر بن عائشة  



 :عرفانو  شكر
صدقة جارية أو علم  :ثالثةأدم أنقطع عمله إال من  ابنإذا مات  ﴿﴿وسلمقال رسول هللا صلى هللا عليه 
يرفع ﴿﴿..  نزيلهتيقول هللا سبحانه وتعاىل يف حمكم و  مسلم وغريه رواه﴾﴾ لهينتفع به أو ولد صاحل يدعو 

 .11سورة اجملادلة اآلية  ﴾﴾مبا تعملون خبري آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وهللا هللا الذين
 الذي هلل احلمد، و يل انفعا   علما   جيعله أن وأسأله ،األطروحة إمتامين يف وفق الذي العاملني رب هلل أوال الشكر إن

ۖ   َلأأِزيدأنَُّكم   شأكأر ُت   لأِئن   رأبُُّكم   َتأأذَّنأ  ِإذ  و :﴿﴿   كتابه حمكم يف القائل الصاحلات، بنعمته تتم

 7اآلية إبراهيم سورة ﴾﴾ لأشأديد   عأذأاِب  ِإنَّ  كأفأر ُت   وألأِئن  
 لقولالعليا، واستنادا  يتادراس إكمال على وأعانين والصواب الرشد أهلمين أن وامتنانه فضله على تعاىل هللا أمحد
والعرفان  عبارات الشكر أبمجل أتقدم، ﴾﴾ هللا يشكر مل الناس يشكر مل نم﴿ ﴿:سلمو  عليه هللا صلى هللا رسول
وائل " الدكتورواألستاذ  "علقمة مجال" األستاذ الدكتور :فاضل األيتذتأسالألطروحة،  ابتأطريمه يناشرف من إىل

 جتسيدا   اصدرمه ورحابة اصربمه لطول كان نذيلوال ،متوجيهاهتو  مبنصائحه  عل يبخال مل نذيلال "وليد االزهري
 عل ، الكبري صربال حق ماإليفائه ةطروحاال هذه حروف تكف  ولن العمل، يف الصدق صور ألفضل
 هللا من ناتوفيق بعد، طبعا الوقت هذا يفر النو ت األطروحة رأ ملا ولوالها ،بثمن تقدر ال اليت العلمية ماولتوجيهاهت

 عز وجل.
ألصص رئيسها واب وع عمراينر ختصص هندسة معمارية، تراث ومش تكوينألعضاء جلنة ال التقديركما أتقدم بوافر 

 الستشارة.اب  علتفّضلوا ذين سهروا و ال ،محزة زغالش الدكتوراألستاذ 
ذين ال ،سعيدين امداملخرب الدكتور  مديروابألصص  املدينة واالقليم املشروع العمراين، خمربألعضاء  ي اجلزيلشكر 

 م.هل، فالشكر موصوٌل هلم وابرك هللا عشت معهم أحسن أايم الزمالة
 مرحلة يف تكوييناحتضنتين طيلة فرتة  اليت-اجلزائر- 1سطيف  فرحات عباسجلامعة كما أتقدم ابلشكر والتقدير 

 و موالي شارفشاب الدكتورمدير املعهد األستاذ  ، وابألصصممثلة إبدارهتا وكوادرها األكادميية واإلدارية الدكتوراه،
ه يل من و على كل ما قدم علي خوجة نذير الدكتورومسؤول ما بعد التدرج  ايسني رمحانالدكتور  ورئيس القسم

 .دعم علم  ومعنوي
ذا ليت سامهت يف اغناء ها-األردن-امعة الشرق األوس  عمان جل واالحرتامكما أتقدم أبمسى عبارات التقدير 

 .ممثلة إبدارهتا وكوادرها األكادميية واإلدارية ابخلارج،ين طيلة فرتة التكوين ااحتضو  البحث
 إىل ،اطروحيت وإمتام إجناز على بعيد من أو قريب من ساعدين من كل إىل وتقديري شكري خبالص أتوجه كما
إبصراج هذا البحث اىل حيز ساهم  نصحا   إيلّ  أسدى أو فكرا   منه استلهمت أو شيئا ، يديه على تعلمت من كل

 الوجود.
                                                                                         صابر بن عائشة 
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 .وأمهيتها الدراسة خلفية :يالفصل التمهيد
  :املقدمة العامة-1
ّّ عبّ ي    د  واح  عة مع بعضها البعض هبمن "العمارة والعمران عن نفسه بلغة الشكّ والفضاء، من خالل املواد املدرلة اجملمّ   ل

ّّ رّ  ع  ، لما ي   (Kocker,1997)ومقصود"  ظهور ، فاملدن وتقاليد عاداتأعرا  و اجملتمعات ابلتعبري عن  معيشة منهما منط   ل
 ألنّ والعيش فيها،  ّ، اليت بفضلها متكن من االستقرار وحمان التنقّ اإلنسانحول يف اتريخ املدن من طر  اجملتمع يعود ملراحّ التّ 

بعد النمو  ت عميقةالعرفت املدن يف العامل حتوّ  حيث، عةته من العالقات بني السكان والوظائف املتنوّ قوّ  استخدام املدن يستمدّ 
ة واالقتصادية من اجلوانب العمرانيعّدة  تها مشكالترة، حيث مسّ وأصبحت ذات ح راك وديناميكية متطوّ  السكاين والتطور الصناعيّ 

مسري بشارة، )ايت حلّ خمتلف املشالّ اليت تعانيها املدن لطات احمللية أمام حتدّ سيما االجتماعية. واحعة بذلك السّ والطبيعية وال 
طها ترالم وسّ تيت ية اجلديدة الفات منها عدم القدرة على الثَّبات أمام األوحاع العامليّ خملّ عّدة  ع اليوماليت جعلتها تتجرّ و ، (2018

ابالنفصال  تتمّيزنسة و ة وغري متجاحيث أصب  جانب التسيري احملور األلثر تعقيدا، وأصبحت املدن اليوم معقدّ والت، لعديد من التحّ 
 اجملايل واالجتماعي.    

ت ولوايّ ّ عليها، ومن بني هذه القطاعات اليت ينبغي أن تكون من أالتحكم يف املدينة يقتضي حتديد القطاعات املراد التدخّ  إنّ    
ضاءات العمومية فس واالجتماع وغريهم من الفاعلني احلضريني لتسيري املدينة، جند الفني مبساندة علماء النّ  والعمرانيّ نيعماريّ الباحثني امل

 :موجودة بنوعني حضرية عناصر من نتتكوّ  املدينة نّ أ" والعمرانية الفيزايئية الناحية هيلر من رأى اليت تدور هبا عالقات اجتماعية، لذا
 فضاء هو، فالفضاء العمومي (Hillier, 1995) خالهلا" ونتحرك بينها والفضاءات العمومية نراها، اليت ةاملبنيّ  الفيزايئية العناصر

اليومي وذلك عب  وتفاعلهم األفراد انتماء عنتعّب  زةحتمّ ه و يَّة مميّ  لعمليات من خالل تبادل اجتماعي حيمّ خصوصيات حتدث
خلق التنشئة االجتماعية والتفاعّ االجتماعي لنصّ إىل استخدام من طر  افراد جمتمع متضامن استخدامهم هلا، وتساهم يف 

ة أن يعتمدوا صني من السكان ولذلك أصحاب القرارات يف اهليئات املتخصّ لني احلضريّ ومرتابط يف عالقاته، الذي يفرض على املتدخّ 
العمومية  دة لالستخدام األمثّ واملالئم جلميع أنواع الفضاءاتوال متجدّ طريقة ديناميكية للتصميم والتهيئة احلضرية وأن جيدوا حل

 املتواجدة مبرالز  املدن.
تبعا لدراسات  1970لعلوم االجتماعية يف سنوات ابابلرغم من حداثة مصطل  الفضاءات العمومية يف ختطيط املدينة، الذي ظهر    

د من األمناط سيج احلضري، وتشمّ العديت اهليكّ العظمي للنّ ب   ت  ا اعّ  أنّ  اّل وانتشر بعد ذلك على نطاق أوسع إ هبمس جرقن،
ّ جمموعة من العوامّ االجتماعية وتشكّ  شاطاتللنّ  فضاءات احات واحلدائق العامة والشوارع اليت تعتبعة لالسّ واألمالن املتنوّ 
ها وتكوينها للمدينة، واليت تنتج زاً من انحية تشكيللثر حيوية  ومتيّ أا جيعلها فراد اجملتمع، ممّ أب تتأثّرر و ية  اليت تؤثّ اإلنساناالجتماعية و 

 ّّ  مبجموعة وهذه األخرية تتمتعهذه الفضاءات جبميع خصائصها،  ما يعتقد وما هو معتاد عليه من تصاميم بني تفاعّ الفرد بك
 زهامييّ  الذي ابلشكّ اجلمايل على حتديد تصاميمها وتشكيلها املورفولوجي وإظهارها تعمّات بنيوية  حمددّ و   ات تشكيليةحمددّ   من
تلعب الفضاءات العمومية دورا اجتماعيا لبريا ال يقتصر على التعار  وبناء الصداقات، حيث  ،خرىالفضاءات األ من غريها عن

 يف حتسني هلا دورحيث ، به تتأثّرو  اإلنسانة تؤثر يف مستقلّ  تيزت تصاميمها هبوايّ ت إىل بناء عالقات اجتماعية متينة متّ بّ تطورّ 
لعدم  مستوايت، و يعود ذلكعّدة  هذا غاب يف املدن العربية وظهر ذلك ببوز مشالّ تصميمية على أنّ اّل إ املدن، يف احلياة نوعية

على تطبيق ما  من عادات وتقاليد وعدم احلرص لية اليت تعتمد على موازنة احتياجات أفراد اجملتمع ومعتقداتهاحرتام التصاميم األوّ 
ني، التقنيّ  و نيّ هذه األخرية ابلتفاعّ مع الفاعلني السياسيّ ات االستخدام األمثّ واحلكيم، و عدم تشكّ جاء يف خمططها من متطلبّ 

 شّت  ابستخدامات سمةلتصب  الفضاءات متّ  ابجلزائر، واسع نطاق على من تصاميم الفضاءات العمومية النوع هذا دحيث جسّ 
 وعدم ساعبعدم االتّ  سامهااتّ  ذلك على ساعد وقد اهتم،ر على سلوليّ كان وتؤثّ للسّ  ةاألساسيّ  حتقيق احلاجات يف الرغبة وراءها ختفي
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رين لطاملا لانت مصدر إهلام املفكّ ا أنّ  الفراغية هبا والذي أفقدها م يزة اخلصوصية يف بعض فراغاهتا، لما يف الوظائف التخصيص
 .هما زاد مستوى ارتقاءواملبدعني وفضاء رفاهي حضاري يزداد إشراقا للّ 

 تعرفها اليت التطورات مبختلف تتأثّرو  عفوية،أو  مةوظائف منظّ  حتتوي على ابملدينة واليت احليوية اجملاالت أحد العامة الساحات   
 املشالّ من الكثري يف طتتخبّ  املدن من يف العديد اليوم اأنّ  إاّل  وخصائص متعددة، متنوعة اجملتمع حيث تظهر أبشكالأو  املدينة
 إىل ظهور ىمنها تصاميمها، هذا ما أدّ  لثرية ميادين يف الواسعة اتالتغريّ  تلك أفرزته الفضاءات، وما هذه إمهال يعكسها اليت

املوجودة بني الساحات العامة ودرجة إشراك اجلهات العالقات هذا املوحوع، ف نطرح ا جعلناواالستخدام ممّ  ةاألمهيّ  متفاوتة ساحات
 لما معينا، شكال تعطيها اليت هبا، احمليطة ع القة ابملباين وماهلا من ،انهتاالفاعلة احلضرية وأتثريها على تصاميمها، بنيتها ومكوّ 

الذي تتنفس منه، وهذا ما يعود ابلتأثري ابخلصوص  املباين، بني الكائن الفراغ ملأل املثلى من احللول العتبارها وذلك ابلغة ةأمهيّ  تكتسب
 .على االستخدام والوظائف االجتماعية

 النفسية واجلسمية ابحلالة ة والبنيوية للتصميم، وترتبطمن اخلصائص التشكيليّ  تنتج متكاملة ومرتابطة ع القة اإلنسانو  للساحة العامة   
ّّ  خمتلفة ات وانفعاالتسلوليّ  للفرد، وما ينتج من والثقافية  يف ذالرة اسخةالرّ  ورالصّ  املستخدمني عن طريق ما هو مسجّ يف لك
 اليت واألحداث املظاهرات يف تتمثّ وعناصر معنوية حضري وغريها، وأتثيث وفيزايئية طبيعية مثّ ما هو متواجد لعناصر الدماغ
 وهذه الصورة تها ودرجة وحوح الرؤية فيها،د موصليهيكلية حتدّ  أخرىالساحة وحتدد خصائصها التكوينية، وخصائص  يف جتري
 .خميلته مكان يفأو  ذلرىأو  حبدث االحتفاظ وأيضا فيها، حرلته توجيه من الشخص نمتكّ 
  اإلشكالية:-2
انجتة عن مشكالت ّدة ع زداد معهاتر تزداد لر املدينة امللحوظ وجعّ نسبة التحضّ ى إىل تطوّ ، أدّ سريعاً  ماً العامل اليوم تقدّ     ر  ع     

عن احلرلة الدائمة لإلنسان والعمليات اإليكولوجية اليت ميارسها داخّ عناصرها الفيزايئية املبنية والفضاءات العمومية،  أخرىالزخم و 
 ،يةاإلنسانات لوليّ يف التأثري على منط احلياة االجتماعية وتغيري الس املتدخلةالت اليت شهدهتا هذه العناصر وتصاميمها وخمتلف التحوّ 

ثريا يف وتؤرقه ل ساناإلن، فموحوعنا إحدى املعضالت اليت تعرتض اإلنساناثرا سلبية يف أغلبها على استخدامات آفت اليت خلّ و 
من إعادة التوازن  ن  كّ  بفضاءاته العمومية والبحث عن حلول انجعة مت    اإلنسانمعرفة اخللّ يف ع القة  الوقت الراهن، حيث يتطلب

 ة. مالساحات العامة تعاين يف بالدان مقارنة ابلدول املتقدّ  ر جعّ اته اليت يستخدمها، فهذا التحضّ وفضاء اإلنسانبني 
ان أبدوات يف اجلزائر لها جتسيد حيث جاء هذا البحث لدراسة ليفية تشجيع استخدام الساحات العامة، وعلى الرغ م من أنّ    

القائمة   ابإلشكاالت احلضرية ّالتكفّ  يف صاميمالتّ  ق لدورطرّ الت حاولنا يف ذلك، لفصّول فيها، الوحع أتزم  أنّ التهيئة والتعمري إاّل 
 يف النظرية راساتومتابعتنا للدّ  اإلشكاالت، هذه على املعدة امليدانية لاالستخدام العشوائي والعزو ، وقد قادتنا مالحظاتنا

طر   من ابلقبول ىتحظل بتصاميمها االرتقاء علىالساحات  عجز بعض أدت إىل اليت األسباب حول التساؤل إىل وحوع،امل
  .مستخدميها بغية استدامتها

اسة والتحليّ، واختياران ر من النواحي احلضرية لمجال للدّ  نتناول مدينة ابتنة برتليبتها العمرانية ووحعها اإلداري واإلقليمي املهمّ    
بفراغاته وعناصره  ززها من اتريخ عريق، وتراث معماري حضري مميّ مييّ  لساحات مرلز مدينة ابتنة جاء نتيجة موقعها االسرتاتيجي وملا

ولونا مهزة وصّ بني مدن اجلهة  (.2017)إحصاء نسمة  1,78 35 4 ر ب زة بتعداد سكاين يقدّ نة له، فمدينة ابتنة مميّ املوروثة املكوّ 
حلضارات اليت حد اسة للحفاظ على مرلزها الشاهد ألالّشمالية واجلنوبية ومن جهة الشرق والغرب، جيب اخضاعها للتحليّ والدرا

ط مرلزها احلضري، ما يف منيل الذي ال زال متحكّ ّ منها خمططها ونسيجها األوّ مرت على املنطقة وهي املرحلة االستعمارية اليت تشكّ 
ا تفتقر  أنّ ن اجملاالت، إاّل صة يف عديد موإبراز واقع نسيجها العمراين يف جمال التصميم، فمهما مشلت املدينة دراسات متخصّ 

تلف عن بعضها من زة ختبسمات مميّ  تتمّيزية للفضاءات العمومية وابألخص الساحات العامة ملرلز مدينة ابتنة، اليت لدراسات جدّ 
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 الت يف شكّ ومظهر وممارسات ترالمت عب الزمن وال سيما بعد االستقالل،اجلانب االجتماعي واالقتصادي الذي نتج عن حتوّ 
 االستخدام فيها. إجيااب وسلبا على تصاميمها العمرانية واملعمارية وابألخصّ  ما أثرّ 
ملستهلك نوعية الشكّ املعماري والعمراين ا ات لثرية، يف جماهلا احلضري وخصائصه االجتماعية، فإنّ تعر  الساحات إشكاليّ    

دورها متس ر على تنظيم خصائصها اهليكلية والتشكيلية، اليت بللمجال املبين، واملرتبط ابلنشاطات واملمارسات االجتماعية يؤثّ 
فالتصميم املكاين أحد أنظمة التخطيط والتوزيع الفضائي الذي جيب مراعاهتا عند حتديد املشكالت اليت يواجهها  ية،اإلنسانالعالقات 

ة وأنظمة احلرلة يط املكاين للبيئة املعقدّ التخط Structureحيتاجون إىل فهم لّ من بنية  املستخدمون يف البيئات املعقدة، إذ  
ط تدخالت يف جماله احلضري ابنتقاله من منط عمراين أورويب شطرجني إىل منعّدة     ر  ، فمرلز مدينة ابتنة ع   (Passini, 1984)فيها

وتغيري يف  يف فضاءاته العمومية بني عمليات اهلدم وإعادة البناء، وتوسيع بعض املباين ه  ر  دت صو  معاصر استحدثته البلدية، وتعدّ 
الساحات  تشالّ اليت مسّ ّ العديد من املا شكّ ، مع إدخال مواد بناء حديثة يف عمليات إعادة التأهيّ والرتميم، ممّ أخرىواجهات 

 خصية، األسرية االجتماعية ومحالت اإلعالم والتوعية اليت تساعد علىجوانب لالعالقات الشعّدة  العامة مبرلز املدينة منها: غياب
العامة يف مرلز مدينة ابتنة عناصر حساسة ومهمة، فرغم وحع تصاميم  التنشئة االجتماعية يف بعض الساحات، لون الساحات

ّّ املستخدم إاّل  تزيد ال ميتة اً صور  ابتت تشكّبعضها  أنّ  ومعمارية هلا إاّل  عمرانية وأبعاد ي وال تؤدّ  األوقات  النفور والعزو  يف ج
 ،...)، اجلرائمرقةالسّ  (اجملتمع مثّ اليت يفرحها ابلعار املوصومة تالقب  واهلوايّ  خدورها خاصة على مستوى ساحة الشهداء، بّ ترسّ 

 الراحة. من بدال
 ستخدام رغمختال  يف التوافد واالعن االتعّب  يف الساحات العامة ال تزالّ عمليات التدخّ السمة السائدة بعد  حيث نالحظ أنّ 

 اتغيري أتثيثها، والذي عاد عكس ما لان منتظرا، لتسري النتائج املنتظرة بوترية متباطئة، رغم بعض احملاوالت احملتشمة اليت ابدرت إليه
، وعدم العمّ على سب االستخدامر واح  لتنظيم التصاميم وتقنينها حالبلدية، لكنها تبقى حمدودة حلد اآلن نتيجة غياب تصوّ 

الفضاءات العاملية، ساحات و ختلف المب تصاميم املختصةني ابلتنسيق مع خمتلف التطبيق هذه اآللية اجلديدة لتأطري وإدماج املستغلّ 
طة يف املخطّ العمرانية  األنسجة شراينيالساحات فيها تعتب  أنّ  صة، السيماودراسة مشالّ التصميم واالستخدام بدراسات متخصّ 

 مرلز مدينة ابتنة.
 ىلالتوافد املتفاوت من ساحة إ نّ أمن ذلك  همّ حسب األوقات والفصول، واأل اً متغري  حيث تشهد الساحات العامة استعماالً    

ّ من حأخرى ساحة ات والتجهيز  واحتواءها تقريبا لنفس التأثيث لّ الساحات  يث االستخدام مع قرب املسافة بني، جعلها ال تتماث
ال الراغب يف احلصول على مساحة شاغرة ببعض فراغات الساحات وبعض األجزاء من الطرقات وذلك الستغالل فئة الشباب البطّ 

ة املطروحة خبصوص ولتنظيم اإلشكاليوا يف هذه املهنة غري املقننة وسيلة لكسب القوت، د  ج  العمومية من طر  بعض الشباب الذين و  
ساحات مرلز مدينة ابتنة، فمعظمها خاص ابلرجال، تصاميم واستخدامات  و س ط مدينة ابتنة، استعنت مبقارنةالساحات العمومية يف 
ق القريبة، املناط احصة األسد من ذلك، حيث يوجد منهم من يقصدون املكان بصورة يومية السيما قاطنو  ن ّ حيث أيخذ لبار السّ  

ساطتها، را ي امليدانية بوسط املدينة فهي تكتسب بعض الشروط، وهي متنفس هلم رغم بيف زاي ت  ر  ك   ساحة املسرح الوحيدة اليت ش  إاّل 
شيوخ وعجائز مدينة لشباب و لة ساحة املسرح هي الوجهة املفض  » سنة: 54مجال يقول  وعن رأي املستخدمني يف هذه الساحة

شيوخ الكهول وال حنن ااملستخدمني من حديث، جنده ا يتبادله جل  حيث أيتون من األحياء القريبة، وبغض النظر عم   ابتنة،
ف راحة مع التعر  اللذين يقصدون املكان ألخذ الصور و اآلراء، وهناك توافد لبعض املستخدمني اجلدد امكاان لتبادل األفكار و 

ة اليت  ألثري  ا هت هذه الشهور هلدم بعض البناايتالساحة ال ختلو من املشاكل، فصورهتا شو   على املكان، لكن ابلطبع إن  
يشتكي من  مدينة ابتنة ان، فمعظم سكّ «كانت حباجة إىل ترميم صغري وإعادة أتهيل الواجهة، مثلما فعل مع املسرح اجلهوي

 ع  م  وجي    ا خمصصة لذلكبقية الساحات العامة، حيث بعض الساحات العامة ال ترقى لتكون مكاان لالسرتاحة، على الرغ م من أنّ 
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ديدة يف سبيّ قضاء لة اجلفتحت أبواهبا ابحلّ  ر اإلقبال املتزايد عليها منذ أن  ساحة املسرح أنسب مكان، وذلك ما يفسّ  األغلبية أنّ 
 التمتع مبشاهدة احلمام، وصباابت املياه وبعض األنشطة.ات من الراحة و س ط تلك اخلضرة و ساع

رمة الفراغ ووظيفته ، فعدم احرتام حلثرية  مشالّتعاين من تبقى  انّ أ ابلرغم من موقع الساحات االسرتاتيجي يف و س ط املدينة، إاّل 
ّ النسيج للتصميم األوّ  ّ الفراغات نتيجة العناصر املشكلة هلا وهيكلتها داخ ّ الوظائف والنشاطات داخ يل للمهندس املعماري وتداخ

الستخدام عد الشعبية العامة، وجانب آخر هو اات اليت تسري عكس مصاحل القوات إىل ظهور الكثري من السلوليّ احلضري، اليت أدّ 
مصدرا الحطراب املستخدم وعزوفه، ولتقييم الساحات العمومية  الوترية هبذه احملتشم يف بعض األوقات، حيث أححت الساحات

 : الرئيسيهلذه الدراسة ميكننا طرح التساؤل 
 ر اخلصائص التصميمية على االستخدام يف الساحات العامة مبرلز مدينة ابتنة؟ مدى تؤثّ  إىل أيّ  

 ملعاجلة حتتاجساؤالت معطيات ترافقها جمموعة من التّ  ال املطروح أساسا يدفعنا إىل البحث عنك  ش  اإل   إنّ  التساؤالت الفرعية:
وهلذا راسات السابقة، للدّ  التساؤالت بدرت يف ذهين لنتيجةهذه فمرلز مدينة ابتنة  يف وتصميمات الساحات دقيقة حول ختطيطات

 :هامستوايت أمهّ عّدة  يف تساؤالتعّدة  سنطرح
 ما هي اخلصائص التشكيلية )التكوينية( التصميمية املتحكمة يف االستخدام؟ 
 بناًء عليها تصميم ساحات مرلز املدينة؟ ما هي اخلصائص البنيوية )اهليكلية( اليت تّ  
 ر اخلصائص التشكيلية للتصميم يف تعزيز استخدام ساحات مرلز مدينة ابتنة؟ ليف تؤثّ  
 ر اخلصائص البنيوية للتصميم على حتقيق االستخدام يف ساحات مرلز مدينة ابتنة؟ ليف تؤثّ  
 الفرضيات:-3
اليت واإلشكالية املطروحة  البحث على تساؤالت اإلجابةات الختبارها وحماولة ه من الضروري وحع فرحيّ نّ إجّ بناء دراسة فأمن    

 لتالية:اات تفحص الفرحيّ 
 ام والتوافد.مة يف االستخدتصميمية هي املتحكّ تعتمد الساحات يف تصميمها على فكرة تصميمية مبنية على خصائص    

الة كل من التأثيثات، توفر وحعن طريق ساحات مرلز مدينة ابتنة أتثري على االستخدام يف التصميمية للخصائص التشكيلية  
 .هتابعض فراغابة املالحظة اختال  االستخدام والقطيعة اجملاليّ  يفوهي املتسببة  ،املرافق واخلدمات

)الرتابطية،  ملوصليةاساحات العامة مبرلز مدينة ابتنة أتثري على االستخدام عن طريق يف الالتصميمية للخصائص البنيوية  
املشاهدات من خمتلف ) واجملاالت البصرية الرتابطية، اإلدماج، املراقبة والقدرة على التحكم(، الرؤية )ثافة(اإلدماج، املراقبة والك

 االختال  البارز يف االستخدام من اجلانب اجملايل واملورفولوجي.وهي املسؤولة عن  ،وااي(الزّ 
 حتليل مفاهيم الفرضية:-4
تشكيلية واخلصائص اخلصائص ال: أتثري لّ من االستخراج بعدين رئيسيني للبحث مهة أساس بداية العمّ مفاهيم الفرحيّ  تعدّ    

 ايل:ربط ذلك يف اجلدول التّ  وتّ االستخدام،  الساحات العامة علىالبنيوية لتصميم 
بعاد األ املفاهيم

 )املقاييس(
 املؤشرات من الدرجة الثانية وىلاملؤشرات من الدرجة األ

العناصر  التصميم 
 التشكيلية

 ري متوفرة(غ إىلبكثرة متوفّرة )من متغرّي التوفّر  أمالن اجللوس 
 ا(جدسّيئة  إىلجّدا احلالة )من مرحية متغرّي 

 ري متوفرة(غ إىلبكثرة متوفّرة )من متغرّي التوفّر  املساحات اخلضراء
 ا(جدسّيئة  إىلجّدا احلالة )من مرحية متغرّي 



  الفصل التمهيدي: خلفية الدراسة وأهميتها.

  5   
 

 ري متوفرة(غ إىلبكثرة متوفّرة )من متغرّي التوفّر  املائيةاملساحات 
 ا(جدسّيئة  إىلجّدا احلالة )من مرحية متغرّي 

 ري متوفرة(غ إىلبكثرة متوفّرة )من متغرّي التوفّر  فضاءات اللعب
 ا(جدسّيئة  إىلجّدا احلالة )من مرحية متغرّي 

 ري متوفرة(غ إىلبكثرة متوفّرة )من متغرّي التوفّر  عناصر اإلحاءة 
 ا(جدسّيئة  إىلجّدا احلالة )من مرحية متغرّي 

 ري متوفرة(غ إىلبكثرة متوفّرة )من متغرّي التوفّر  عناصر النظافة
 ا(جدسّيئة  إىلجّدا احلالة )من مرحية متغرّي 

 ري متوفرة(غ إىلبكثرة متوفّرة )من متغرّي التوفّر  عناصر احلماية
 ا(جدسّيئة  إىلجّدا احلالة )من مرحية متغرّي 

 ري متوفرة(غ إىلبكثرة متوفّرة )من متغرّي التوفّر  مرافق عمومية وجتهيزات حتيط ابلساحة
 ا(جدسّيئة  إىلجّدا احلالة )من مرحية متغرّي 

احملالت التجارية واملقاهي )خدمات حتيط 
 ابلساحة وداخلها(

 ري متوفرة(غ إىلبكثرة متوفّرة )من متغرّي التوفّر 
 ا(جدسّيئة  إىلجّدا احلالة )من مرحية متغرّي 

 ري متوفرة(غ إىلبكثرة متوفّرة )من متغرّي التوفّر  املراحيض العمومية
 ا(جدسّيئة  إىلجّدا احلالة )من مرحية متغرّي 

اخلصائص 
 البنيوية

ة الساح إىللية )املداخّ والوصول املوص
عن طريق الشوارع واملسالك، وذلك ما 

 ينتج عنه شكّ الساحة(

كامّ يف املوقع )دمج الساحة عن دماج والتّ اإل
 طريق شوارع ومسالك(

االتصال والرتابط بني الفراغات يف الساحة وما 
حييط هبا )الفضاءات تتواصّ مع بعضها دون 

 عوائق حرلية(
 املراقبة )الساحة مفتوحة ومراقبة(

اختيار املوقع )معامّ جذب الساحة( عن طريق 
 الكثافة

الرؤية )تنظيم الفراغات ابلساحة وغياب 
العوائق البصرية وذلك ما يفسر ان هناك 

ّ توافدأ أخرىأمالن مفضلة و  ورة مهجأو  ق
 متاما(

دماج والتكامّ يف املوقع )دمج الساحة بدون اإل
 عوائق بصرية(

االتصال والرتابط بني الفراغات يف الساحة وما 
حييط هبا )الفضاءات تتواصّ مع بعضها دون 

 عوائق بصرية(
 املراقبة )الساحة مفتوحة ومراقبة(

اختيار املوقع )معامّ جذب الساحة( عن طريق 
 القدرة على التحكم
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 الساحةاملشاهدات من مرلز  اجملاالت البصرية
 املشاهدات من مرلز جزئي الساحة

 ربع للساحةاملشاهدات من الزوااي األ
أنثى مع معرفة و طبيعة املستخدمني من ذلر  نوع املستخدم  نوع املستخدم االستخدام

 عمارهمأ
يف  امعه تقضي فراغكاليت نوع الرفقة 

 الساحة
صدقائك، مع زمالء العمّ، مع االهّ، مع أمع 

 زوجتك، مبفردك.
فيها زايرة  ّاملدة املفضلة: الفرتة اليت تفضّ  الزايرة

 الساحة
 16-13نارا، من13-12صباحا، من12-8من

 ليال 23-20، منمساءً  20-16، منمساءً 
دم يقضيه املستخالوقت الذي مدة الزايرة: 
 .داخّ الساحة

 ساعات، 4 إىل3ساعات، من  4ألثر من 
ساعتني، اقّ  إىل ساعةساعات، من  3 إىل2من  

 من ساعة
املستخدم  اليت يزور فيهاالفرتة فرتة الزايرة: 

 الساحة
عطلة ناية األسبوع، بعد وقت العمّ، مناسبات، 

 العطّ السنوية، العطّ الصيفية.
التحفيز واالرتياد: العناصر اليت حتفز  التوافد 

 املستخدم
 حضرايً  اً هبا أتثيث نّ وحوح أسلوب تصميمها، أل

 نّ عة، ألوخدمات متنوّ  اً هبا مرافق نّ ، ألاً عمتنوّ 
يبة من مكان ا قر ع، ألنّ غطائها النبا ي لثيف ومتنوّ 

 ومسكنك           كعمل
النشاط املستخدم: النشاط الذي ميارس يف  نوع االستخدام

 الساحة
املظاهرات، االحتفال، لقاء شخص، الرتفيه، 

 االسرتخاءو عب واللّ 
ظرو  االستخدام: ظرو  فرتة اجللوس  

 يف الساحة
 ئةسيّ  إىلجّدا من مرحية 

م السلوك: سلوك األشخاص يف يتقي السلوك
 الساحة

   غري حمرتم إىلجّدا حمرتم 

 (.2018 ،الباحث): مؤشرات ومقاييس الفرضية، املصدر: (01)اجلدول 
 األهداف املسطرة للدراسة:-5
الكشف عن مدى وجود فكرة تصميمية مسبقة لدى الساحات إحافة إىل الكشف عن دور التصاميم اهلد  من هذه الدراسة    

على أسباب العزو ،  الضوء ابلدرجة األويل لتسليط الدراسة هذه حيث هتد  يف حتقيق وتعزيز االستخدام يف مرلز مدينة ابتنة،
 تناولت على مدى فاعلية استخداماهتا، حيث سلبيا أتثريا رتؤثّ  اليت مبدينة ابتنة ك العشوائي لفراغات الساحات العامةاهلجران والتملّ 

 :أمهها أهدا  أساسيةعّدة  الدراسة هذه
الع القة بني التصميم واالستخدام يف الساحات و على توحي  مفاهيم الفضاءات العمومية  أساسي بشكّ الدراسة هذه تقوم 

 ة والتدقيق يف املفاهيم اخلاصة هبا.ماالع
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 ملدينة ابتنة احلايل العام التكوين دراسةأنواع الساحات العامة ومعرفة أنواعها والتطرق إىل حتوهلا عب احلضارات و تصنيف  
االستعمارية  ابلفرتة مرورا مدينة ابتنة، العام ملرلز الشكّ على طرأ الذي والتحول طورتّ ال مراحّ الفيزايئية مع دراسة وعناصرها

ن الناحية اجملالية مخيص اخلصائص البنيوية والعناصر الشكلية للساحات العامة ملرلز مدينة ابتنة تش، وذلك لاحلاحر عصران إىل
 ت إىل اختال  االستخدام.اليت أدّ والوظيفية 

والتعديالت وإعادة التهيئة من أتثيث  الكشف عن أثر التحوالت على فراغات الساحات العامة لالتوابع اخلدماتية املضافة 
 .احلضرية الفضاءات على التطور اليت طرأت عناصر واملرافق احمليطة هبا، وغريها من أخرىوغريها من فراغات 

 ولذلك يرهاتطوّ  وفرص والضعف ةالقوّ  عناصر الكشف عن أثر التأثيث احلضري والغطاء النبا ي والفراغات املائية وإبراز لافة 
 .تهديدال عوامّ

 الكشف عن أثر املوصلية، الرؤية واجملاالت البصرية على حتقيق االستخدام، ودورها يف تعزيز التفاعّ االجتماعي.  
  ّّ ات قنيّ من اخلصائص التكوينية والبنيوية من خالل استخدام أدوات وت للتخلص من الفجوة القائمة يف التصاميم احلالية يف ل

ملية تساهم اخلروج بنتائج عة االستخدام، و درجة فاعلية خصائص التصميم ملعاجلة قضيّ  من الدراسات السابقة، والكشف عن
 يف الوصول إىل تصميمات مستخدمة للمصمم والباحث، الذي تعتب غالبية الدراسات مل أتخذه بعني االعتبار.

 :الدراسة أمهية-6
ري يتعلق ابستخدام الساحات ومدى أتثري أسس ومعايتستهم نتائج هذا البحث يف تسليط الضوء على موحوع مهم فيما    

 أنّ  املباين، نرى إىل جانب للمدينة، احلضري الشكّ والتكوين العناصر الفيزايئية اليت تعطي همأ من تصميمها، فالساحات العامة
 زت الفضاءات العموميةمتيّ  األنشطة والوظائف املختلفة، حيث وتعتب ملتقى يف االلتقاء والتعايش والتواصّ ةأمهيّ  هلا الساحات
مسكن وتعتب  84لساحة املسرح وساحة  يومية وأسبوعية اً سواقأ حيث تعتب بنشاطها التجاري، مدينة ابتنة يف العامة والساحات

حيث لعبت دور االلتقاء  خرىعن األ يةأمهّ  تقّ فال و س ط ابتنة يف خرىعن الساحات األ اأمّ  املدينة، يف التجارية املناطق أنشط من
 اً عنصر  لوناتبعا لعناصر ومعايري واححة،  هلذه الساحات دراسة متخصصة   على الضوء تسليط يف الدراسة يةأمهّ  والرتفيه، وتكمن

 مقرتحات لتأهيّ ووحع توصيات لعالج وحع إىل ابإلحافة فيها، والضعف القوة عناصر وحتليّ حتليلها، خالل من اً مهم حضرايً 
تها فيما يم والباحث ونستطيع حتديد أمهّ ية لكّ من املصمّ وتكون الدراسة ذات أمهّ  ستغلةامل غريو  املهملة وال سيما الساحات هذه
 يلي:
ة يصة تضا  إىل مكتبات اجلامعات اجلزائرية اليت تفتقر إىل مثّ هذه الدراسات، اليت تسلط الضوء على أمهّ دراسة متخصّ  

 ودورها يف تنشيط االستخدام.خصائص تصميم الساحات العامة 
التعر  على ماهية الفضاءات العمومية والساحات العامة من حيث توحي  املصطلحات واملرادفات للوصول إىل مفاهيمها  

 ومساهتا وخصائصها.
دراسة وتعريف التصميم واالستخدام بشكّ عام، حيث تقدم تقييما شامال للخصائص التصميمية للساحات وأتثريها على  

واحليوية  بات اخلاصة هبا لضمان رفع مستوى اجلاذبيةستخدام من خالل االستدالل بساحات مرلز مدينة ابتنة وحتديد املتطلّ اال
 هلا.

ة السكن والعمران صة يف املوحوع ووزار اع القرار مثّ: املصلحة التقنية للبلدية واملديرايت املتخصّ املسامهة بدراسة تساعد صنّ  
 عية اخلاصة مبشكلة أتثري اخلصائص التصميمية للفضاءات العمومية على االستخدام.وغريها على محالت التو 

 تقدمي حلول وتوصيات مقرتحة لتصميم الفضاءات العمومية. 
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  :يالبحث نه امل-7
ئج فعلية من ات وحتقيق األهدا  السابقة والوصول إىل نتادحض الفرحيّ أو  تأليدا لمّ إللوصول إىل نتائج فعلية، يسعى البحث    

وذلك  Qualitive Research منه  حبثي كيفي )نوعي(دراسة الساحات فإن املنهجية املتبعة ستكون ابلضرورة معتمدة على 
 يقوم ذلك عن طريقاهيم و املف مّ هأ الدراسات وحتديد ابلقيام بتجميع البياانت واالحداث وقراءهتا بتحليّ عدد من النظرايت ألهمّ 

الوقائع يف الساحات العامة مبرلز مدينة ابتنة، ليؤدي  طريق تشخيص عن عليها واملتحصّتوّفرة امل املعطيات حتليّ الواقع ومعاجلة
 على: بناءً  ّ الرابعتوحي  ذلك يف الفص تّ وقد  ،ذلك إىل فهم عميق لإلشكالية املطروحة، وإلبراز أسلوب املنهج املعتمد ابلتدقيق

من   ابلنظرايت  للمفاهيم والتدقيق اً واثئقيّ  اً ويشمّ استعراح :منه  اإلطار العام والنظري للدراسة(البيبليوغرايف ) املنه  
املفاهيم  عاجلت املراجع السابقة والتعر  على الع القة بني التصميم واالستخدام يف الفضاءات العمومية والساحات العامة، لما

تخدامها، بعد وتصاميمها واس وأنواعها وأشكاهلا النظرية املتعلقة ابلفضاءات العمومية والساحات العامة عب التاريخواألفكار 
ق ملختلف التقنيات والتطرّ  ،وبعض مقاييسها فيها اتواملتغريّ  خصائصها إىل تطرقنا أين السابقة والتجارب الدراسات عرض بعض

مومية وال سيما ط الضوء على الساحات العمنهجنا العلمي املبتكر للبحث املقرتح، لنسلّ واألساليب اليت ميكن أن تساعدان يف 
لفهم اإلطار النظري ووحع  احلصول عليها ابستخدام قراءات خمتلفة حول هذا املوحوع عن طريق البياانت واملعلومات اليت تّ 

حتليلية هلا  لك الساحات، وحتليّ نوعي من خالل دراسةحتليّ وصفي جلميع البياانت الك ّميَّة اليت تشمّ تصميم واستخدام ت
 .يف الواقع املعزز للساحات العمومية يف بعض البلدان من العامل

 الظاهرة هذه أسباب إىل للوصول ابجلانب التطبيقي ومقابلته النظري اجلانب يف جاء دمج ما حماولة :امليداين التطبيقي و املنه  
 الدراسة على اعتمادا، البحوث هذه مثّ يف هبا املعمول البحثية والتقنيات على األدوات املمكنة اعتمادا احللول مناقشة ثّ  ومن

التصميم واالستخدام، عب  على ونرلز والعمراين املعماري منوها يف اخللّ لنكشف اترخيها عب ابتنةو س ط مدينة  حلالة امليدانية
لخصائص التشكيلية والبنيوية للساحات العامة يف مرلز مدينة ابتنة ابستخدام بعض الرسوم البيانية واخلرائط لدراسة حتليلية 

طات احلضرية واملعمارية، رتجم املخطّ ت( أبساليب وتقنيات SPSS ،Space Syntaxواستخدام البامج )السّ، أوتولاد، 
ظم ابستعمال العديد ز على نج منتالعمومية يف مرلز املدينة، نرلّ وللحصول على توصيات تنفيذية لتصميم واستخدام الساحات 

من أدوات مجع البياانت واخلطط اإلحصائية من املؤسسات والفاعلني، مع اإلشارة إىل التحليّ الوصفي والكمي وجتميع البياانت 
ملية هتيئة وجتهيز إلداريني املتدخلني يف علاملقابالت مع املسؤولني وااملرفقة ابلتحقيقات اليت أجريناها  اإلحصائية امليدانية 

ارة املقابلة وارفقنا عن طريق استموذلك الساحات العامة مبدينة ابتنة متت عب حماداثت وحوار مجاعي مع املسؤولني عن تسيريها، 
اإلرتفاقات  ة، لنحددهلا استمارة مقابلة موجهة ملستخدمي الساحات العامة واالعتماد على املالحظات املباشرة والغري املباشر 

اليت تعيق حتسني األوحاع االجتماعية، واقرتاح سبّ انجعة للتعامّ معها الستعادة واسرتجاع وظائف الساحات العمومية بعد 
ثالث  ّمتثّ  حيث اخرتان هلذا اجلانب ثالث فصول أساسية ،2021-2016تقييم التصاميم، استنادا إىل الدراسة امليدانية بني 

 التالية: احملاور على زتخطوات رلّ 
معرفة اخلصائص التشكيلية واخلصائص اهليكلية للتصميم ومالحظة االستخدام عن طريق: تقنية املقابلة )مقابلة  اخلطوة األوىل:-

أوىل مع مستخدمي الساحة ومقابلة اثنية مع املسؤولني عن تصميم الساحات العامة ملرلز مدينة ابتنة(، وتقنية املالحظة )مالحظة 
 احات مرلز مدينة ابتنة، وحتليّ وتقييم التصميم واالستخدام(.س
اختبار إذا ما لانت اخلصائص التشكيلية واخلصائص اهليكلية للتصميم تؤثر على  الفصل السادس(: اخلطوة الثانية )ختص  -

ّّ االستخدام ابستعمال: تقنية االستبانة )استباانت موجّ  مسكن وساحة املسرح  84من ساحة الشهداء وساحة  هة ملستخدمي ل
 تقنية املراقبة )مراقبة ويليام وايت(.-وساحة بن بولعيد(، 
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االستخدام  اختبار إذا ما لانت اخلصائص التشكيلية واخلصائص البنيوية للتصميم تؤثر على (:بعاخلطوة الثالثة )ختص الفصل السا-
صة الفضائي( املخصّ   عن طريق نظرية الرتليب اجملايل )مجلة التكوين: تقنية بيّ هيلر لتحليّ النسيج املعماري والعمراينالعتماد علىاب

عن طريق خرائط  (Behavior mapping)تقنية رصد االستخدام والسلوك ، و رات اخلصائص البنيويةملعرفة قيم مقاييس ومؤشّ 
 االستخدام، وقياس متوسط عدد األشخاص يف حلظة الرصد وذلك من أجّ معرفة نوعية االستخدام. 

ويشمّ بشكّ رئيسي استعراض اإلطار النظري للفضاءات العمومية والساحات العامة مع مراجعة  املنه  التارخيي الوصفي: 
 مجيع العصور. يف ملدن ابر التارخيي للساحات العامة التطوّ 

ز مدينة ابتنة، ووصف لابخلصائص التصميمية للساحات العامة مبر جتميع ملختلف املعلومات املتعلقة  :التحليلي املنه  املسحي 
 .وابحمليط وذلك ابلتطرق إىل لّ عناصرها املرتبطة هبا، وحتليلها حتليال دقيقا ، بغية توحيحهاواقعها

من خالل عرض االستبياانت واملراقبات حبصر العينة وقياس قيم خصائص التصميم وقيم  حصائي االستنباطي:ملنه  اإلا 
يدها ابالعتماد على نتائج تفنأو  إلثبات الفرحيتنيقصد تشخيص تصميم الساحات وليفية أتثريها على االستخدام  االستخدام،

 ومقارنتها بنتائج املراقبة وما حصلنا عليه سابقا من املالحظة واملقابلة. Space Syntaxحتليّ االستبانة وبرانمج 
مرلز مدينة ابتنة من خالل دراسات خمتلفة ابستعراض تصاميمها احلالية، من خالل مقارنة ساحات  املنه  التفسريي املقارن: 

بغرض حتليّ اخلصائص التصميمية لكّ ساحة واملقارنة بينها لوحع تفاسري لتأثري تصاميمها على االستخدام عن طريق مقاييس 
 صد.مقارنة نتائج االستبانة مع مراقبة ويليام وايت ونتائج البانم ج مع الر رات، و ومؤشّ 

  دوات(:أاملنهجية ) العدة-8
 اليتوع البحث، و من موح أجزاءً أو  اً ابلبحث وتناولت بعضتتعّلق نعتمد على خمتلف املراجع واملصادر اليت  مجع املعلومات:-

 :هاأمهّ  املصادر، من عدد على الدراسة هذه عليها اعتمدت
 .الدراسة مبوحوع العالقة ذات العلمية الرسائّ الدورايت، املراجع، الكتب، وتشمّ املكتبية: املصادر-
غري منشورة يف جمالت علمية أو  وتكون منشورة والنشرات، والتقارير والواثئق الدراسات وتشمّ: رمسية وغري الرمسية املصادر-

  .عالقة ذات ووزارات غري مصنفة من مؤسساتأو  مصنفة
 : تشمّ املعلومات املعتمدة من طر  جامعات ومرالز احباث عاملية. نرتنتمواقع األ-
 فصيلية.جزاءه التأهم اليت تعقد حول موحوع البحث وتتعرض أل املؤمترات وامللتقيات وورش العمل واألايم الدراسية:-
لك عب زايرات ميدانية : وذلدراسةاملقابالت واحلوارات مع املسؤولني يف املؤسسات احلكومية الرمسية واخلاصة املعنية مبوضوع ا-

ّّ خمتصّ جهات من حصائيات والتقارير معتبة للحصول على اإل ن اهليئات، املؤسسات، م ة يف املوحوع، وتوجيه استمارات مقابلة لك
 املكاتب الدراسية واملستخدمني.

 : تشمّ تطور اجمل     ال.طاتإحصائيـــات خمتلفة معطيات وخمط  -
 واملشاهدات امليداين واملس  البحث خالل من جبمعها الباحث يقوم اليت والبياانت املعلومات وتشمّ املصادر الشخصية:-

  ي:وهي لاآل التصميم جمال يف وخبته الباحث جتر بة إىل ابإلحافة، ابالعتماد على العمّ الواقعي الذي يوم به الباحث واملالحظات
 خذ رسومات توحيحية.أدة للمعاين   ة، املالحظة، املس  والتحقي    ق امليدان          ي وذلك ابلتصوير مع زايرات متعدّ -
 صة للمستخدمني يف احلاالت الدراسية األربعة.استباانت خمصّ -
 استمارة خاصة ابملراقبة.-
  .  Depthmapانمج يتم حتليلها بب  أخرىخمططات وخرائط تعتمد على ملئها عند الرصد واملراقبة، و -
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لتفريغ نتائج االستبانة،  20النسخة  SPSSحصائي للعلوم االجتماعية اعتمدان يف حبثنا على البامج التالية: البانم ج اإل الربام :-
لتحويّ  EXCEL و ،لفهم الع القة بني اجلانب اجملايل وبني اجلانب االجتماعي وحتليّ اخلصائص البنيوية Depthmapوبرانمج 

 اجلداول إىل أشكال بيانية.
 هيف توثيق البحث، ألنAmerican Psychological Association نظام مجعية علماء النفس األمريكية استعملنا -
 البحث. وفهم قراءةعملية سهّ ي
  :البحث تقنيات-9
املنهجية اليت تسم  لنا بتجميع املعطيات من الواقع ابملس  امليداين ورصد االستخدام الذي  التقنياتاألدوات و  اعتماد سيتمّ    

  :التايل اعتمدان علىو  POEاستندان فيه إىل أسلوب التقييم ما بعد اإلشغال 
 ز املكاين للبحث(. أداة تستعمّ جلمع املعطيات يف جمال الدراسة )احليّ  :املتعمقة املالحظة 
 لوحع احلايل،ا رض الواقع، اليت تسم  بوصفأق املباشر على ص والتحقّ هي تقنية دراسة مباشرة للتفحّ  امليدانية: املالحظة تقنية 
بتجميع بياانت حول التنظيم اجملايل )اخلصائص البنيوية( وطبيعة التجهيزات  تسم  مالحظة شبكة إعداد سيتم الغرض هلذاو 

ّّ  )توفر وحالة اخلصائص التشكيلية( املالحظة يف حبثنا عب أربع  بينهما وتتمّ  املدروسة واملقارنة ساحات مرلز مدينة ابتنةمن  لك
 :مراحّ

طالع على الوحع احلايل واالستطالع على الساحات ومعرفة لية استطالعية عامة وهدفها اإلهي مالحظة أوّ  املرحلة األوىل:-
 لك لتحديد عددها وفهم املؤشرات اليت يستوجب دراستها، اليتالنشاطات املمارسة فيها املتواجدة يف مرلز مدينة ابتنة، وذ

واالستعانة ابلصور الفوتوغرافية واملناقشة مع جلنة التكوين للدلتوراه يف قسم  2017إىل جانفي  2016امتدت بني شهر نوفمب 
 . 1اهلندسة املعمارية جبامعة فرحات عباس سطيف 

ة جلمع املعلومات املكتشفة من اخلرجات امليدانية للساحات العامة ملرلز مدينة ابتن هي مالحظة اثنوية أجريت املرحلة الثانية:-
بني ما مسكن، وامتدت هذه املالحظة  84واليت ت حتديدها يف: ساحة املسرح، ساحة بن بولعيد، ساحة الشهداء، ساحة 

يف أوقات خمتلفة من األايم والشهور ، حيث اعتمدان يف مجع املعلومات على املالحظة والتقاط صور 2017جوان و فيفري 
 والفصول. 

ّ معطيات دقيقة، تّ  هي مالحظة منتظمة برزانمة تّ  املرحلة الثالثة:- الحظة طويلة الوقت االعتماد فيها على امل حتديدها لتسجي
رح ش العمّ، وسيتمّ أو  ايم سواء أايم العطّأّ املالحظات فيها طيلة ، تسجّ 2018جانفي و  2017بني الفرتة ديسمب ما ولانت 

 الرزانمة الحقا ولان هدفها جتميع املعلومات وحتديد أايم املراقبة والعناصر اليت سيتم مراقبتها
تلف استنباطها من الدراسات السابقة ملعرفة خم ة من الساحات اليت تّ دحمدّ ز على مناطق هي مالحظة ترلّ  املرحلة الرابعة:-

تصوير الآلة االعتماد فيها على جداول مالحظة و  النقائص املسببة يف عدم تقارب عدد املستخدمني والوافدين يف الساحات وتّ 
لتحديد  حتديد طريقة  و الفوتوغرايف ولان هدفها حتديد األسئلة انطالقا من الوحع احلايل لتحديد األسئلة اليت ستعطى ابالستمارة 

 ةالعينّ 
ّّ  4ن من توزيع املراقبة عن طريق فريق عمّ مكوّ  تّ  املراقبة:أو  التحقيق امليداين  مهندس يف زاوية،  مهندسني معماريني، ل

اجلداول  ومألنة لة للساحات العامة ملرلز مدينة ابتالزوااي األربع للساحات املدروسة، وذلك لتغطية املراقبة يف لّ الفراغات املشكّ 
العناصر اجلاذبة لالستخدام  لقياس لثافة املستخدمني اليت أثبتها ويليام وايت واليت تبنّي  بنفس التوقيت ونفس األايم املختارة،

ومنها دراسات هيلر، وخرائط لرصد االستخدام والسلوك اليت تقيس لثافة املستخدمني ملقارنة اخلصائص عّدة  من مقاالت
 وية يف الساحات. التشكيلية والبني
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م يقيس الظواهر عن طريق هو سلّ و  LIKERT :م ليكارتاالعتماد فيها على قياس لثافة االستخدام واخلصائص على سلّ  تّ 
، أي من الصغري إىل الكبري، والكثافة املقاسة هي درجة قوة 5إىل  1يستعمّ يف القياسات املتغرية من أو  رات فئة واحدةمؤشّ 

لعناصر واخلصائص توفر اأو  فراديسم  بتقييم الظاهرة املدروسة لالنشاطات املمارسة من طر  األد حمدّ  مبسلّ د قيم النشاط حتدّ 
 .التصميمية

 للساحات العمومية مبرلز مدينة ابتنة املدروسة، دالة صور ابلتقاط املالحظة شبكة دعم أجّ من وذلك :الفوتوغرايف التصوير 
 الحقا. والتعليق الصائب لعناصرها ابلتحليّ الدقيق سيسم  مما

من  الحقا للتحليّ واملناقشة لأسس واعتمادها املوحوع خيدم مبا أشكاهلا مبختلف الرمسية: اخلرائط، الصور اجلوية والبياانت 
 حتليله جلميع ما ذلر سابقا سنصّ إىل معرفة الوحع احلايل الذي يسم  لنا بتحديد االختالالت والنقائص احلاصلة خالل ما تّ 

  من حيث التصميم واالستخدام. ها البعضبساحات مرلز مدينة ابتنة ومقارنتها مع بعض
  :)Syntax Space( نظرية الرتكيب اجملايل 

هذه التقنية للوصول إىل مدى ترابط الفضاءات م ع  استخدام املعمارية والعمرانية، تّ هي عملية وصفية وحتليلية للمجاالت    
بعض ها، وذلك ابالعتماد على قياس املوصلية من مكان إىل آخر داخّ التنظيم الفضائي، وقياس مدى وحوحية الرؤية يف 

ذه املقاييس ملسارات اليت يتبعها املستخدم، خالل هعات ان ق اط، وأيضا الوصول إىل مقياس احلرلة وتوقّ عّدة  الفراغات عن طريق
املقاييس األساسية  همّ أية للمستخدم يف الفضاءات، اإلنسان  إىل طبيعة احلقائق االجتماعية و أبعاد لنستطيع أن نتعرّ عّدة  بعنتّ 

امّ والدمج، هي الرتابطية، التكمن الدرجة األوىل هي املوصلية والرؤية واجملاالت البصرية، ومؤشرات أساسية من الدرجة األوىل 
 ويعتمد عليها يف حتليلنا للساحات. خل،إالقدرة على التحكم، ... و  املراقبة، الكثافة

دراسات سابقة، ة عدّ  خاللاختبار دقة البانمج واملراقبات  مة من طر  املنظر بيّ هيلر وتّ األداة مصمّ  صدق وثبات النظرية: 
ات بنفس مرّ ّدة ع ق من األداة على الساحة يفالتحقّ  حيث للبانمج شهادات معايرة وختضع ملراجعة القياس امليرتويولوجي، وتّ 

ريق البانم ج املستخدم، نة عن طمصحوب بتجربة عن العيّ  مقايليف موحوع  ةنالشروط وحصلنا على نفس القيم، حيث سبقته عيّ 
  .لألطروحة وليتنيأعد جتربتني وألد فاعليته ب

ستمارة وهتد  إىل مجع ألب قدر من املعلومات،  االلية تسبق دراسة أوّ  (:Questionnaire piloteالدراسة االستطالعية ) 
استمارة على العينة االستطالعية  20توزيع  وقد تّ  ،(110: 2003)مصطفى عشوري،لما هتد  أيضا إىل التجريب والتدريب 

هة للمسؤولني عة بني مقابالت فردية واستمارة مقابلة موجاستمارات متنوّ عّدة  برجمة تّ نة الرئيسية، حيث قبّ الوصول إىل العيّ 
دينة وذلك اليت أشرفت على الساحات العامة يف مرلز امل -البلدية ومكاتب الدراسات- صةورؤساء املصاحل يف املديرايت املتخصّ 

 هلد  مجع املعلومات، واستمارة مقابلة للمستخدمني. 
ّ أداة البحث وهي دراسة املقابلة:  ر، مشلت االستمارة مة على أجزاء حسب املؤشّ لة من جمموعة أسئلة مقسّ مشكّ  سوسيولوجية متث

ومتثلت  املالئم ابلشكّ وقراءهتا بينها ابملقارنة يسم  ستعني الحقا، بشكّ ني،لمختصّ ل أخرىنة من األفراد املستخدمني و عيّ 
 يف:

 االستمارات وذلك من جمموعة وزعت أين احلضري، اجملال مستخدمي هذا خمتلف إىل توجه استمارة مقابلة للمستخدمني:-
إبراز رأي وجهة  أهدافها بني من التساؤالت من مبجموعة مرافقة االستمارات استجواهبم بطريقة عشوائية أجريت هذههم و إلشرال

 احللول خمتلف إشكاليات االستخدام إلبراز ملختلف إدرالهم للساحات ومعرفة وحعها احلايل ومعرفة مدى نظر املستخدمني
 من موعةجم بتوزيع قمنا ك للمجاالت والفراغات، لذلكالعزو  وظواهر التملّ  هذا مثّ من التقليّ إىل تؤدي اليت واالقرتاحات
 .االستمارات
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املباشر مع  ابالتصال قمنا امليداين، التحقيقمن  إليه لتتوصّ  ما على واعتمادا النظرية الدراسة على بناءً  ني:مقابلة للمختص  -
ومديرية التعمري ق العمومية مديرية السكن واملراف، املصلحة التقنية للبلدية و املسؤولني الذين لديهم عالقة مباشرة ابلبحث )مديرية البيئة

 واليت ابلساحات املوجودة املتناسقة غري الصور خمتلف حول ألخذ أراءهم التقاء خمتلف املتدخلني وحمادثتهم تّ  حيث والبناء(،
ّّ  مرلز مدينة زن علىمتّ  غري حضرايً  اً مشهد أنتجت  من هذه للتقليّ األسباب خمتلف استخالص التقنية هذه من واهلد  ابتنة لك

 البحث.  تعميق أجّ من قابلةهذه امل إعداد املشكالت، الغرض
ّّ   استمارة متسّ  املستخدمني: إىل موجهة استبانة   مسكن والشهداء يف 84بساحة املسرح وبن بولعيد و املتعلقة الدراسة مناطق ل

اء االستمارة بن وذلك لقياس اخلصائص التشكيلية والبنيوية، وقد تّ  على االستخدام أتثري التصميم معرفة مدى جّأ مرلز املدينة من
 حماور متثلت يف: 3هبذه الدراسة على 

  .بياانت عامة :احملور األول-
 ابالستخدام.تتعّلق بياانت  :احملور الثاين-
 بعدين للتدقيق فيها.إىل مت ابلتصميم وقسّ تتعّلق بياانت  :احملور الثالث-
 ابخلصائص التشكيلية.تتعّلق بياانت  :البعد األول-
  ابخلصائص البنيوية.تتعّلق بياانت  :البعد الثاين-
  العينة املختارة:-10
ثنني، ، اإلذحت حساب عدد املستخدمني عن طريق رصد عدد املستخدمني يف أايم العطّ )اجلمعة والسبت( وأايم العمّ )األ   

 12:00ونارا من الساعة  9:00إىل الساعة  8:00الثالاثء، األربعاء واخلميس( يف ثالث أوقات خمتلفة من اليوم صباحا من الساعة 
بيوم أو  ، والوصول إىل معدل وسطي ابليوم سواء لان ابلعطلة19:00إىل الساعة  18:00من الساعة  ومساءً  13:00إىل الساعة 

 الوسطي للمستخدمني يف األسبوع ت اجلمع بينها والتقسيم على عدد األايم للوصول إىل العينة املأخوذة واليتل عمّ، وحلساب املعدّ 
عن متوسط عدد املستخدمني ابلساحات األربعة والناتج عن عدد الوافدين بني أايم العطّ وأايم العمّ، وابلتايل العينة املأخوذة تعّب 
ّّ  اً مستخدم 80هي   موح  ابلفصّ الرابع.   وذلك استمارة يف أوقات خمتلفة طوال األسبوع  80عت ساحة حيث وز  لك
  Samples Probabilistic Non  حتماليةاالغري اللجوء على العينات ه ت نّ إحبكم حجم جمتمع الدراسة الكبري ف عينة البحث: 

ر العينة من أفراد الباحث يف اختيار العينة وتقديت وفق أسس وحعها بشكّ غري عشوائي واليت متّ  اخرتانهاوهي العينات اليت 
ينة البحث من خالل يف اختيار عابملعاينة العمدية االستعانة   اجملتمع، واعتمادا على خبتنا ومقدرتنا على تشكيّ العينة تّ 

ّّ اختيار ساحات معينة متثّ  مع البحث عينة من جمتساحة منط من أمناط االستخدام املوجودة يف مدينة ابتنة، وذلك أبخذ  ّ ل
، ت توزيعها عن وتعتب لافية  استمارة 80بواسطة السحب عن طريق معادلة حسابية عمدية من طر  الباحث اليت مشلت 

إىل بداية  2019ت حوايل شهر من بداية شهر ألتوبر طريق احملاورة املباشرة مع املستجوبني مبساعدة أربعة مهندسني، وقد استمرّ 
 .2019شهر نوفمب 

 صدق وثبات أداة البحث:-11
ابستعمال وذلك  طريقة التباينابستخدام  االستبانة على قيمة الثبات اليت تثبت د قَّة احلصول تّ  ثبات أداة البحث: 

اتساق داخلي بدرجة عالية  لىنت األشكال واجلداول اخلاصة مبعامالت الثبات عبيّ  حيث،  Alpha Cronbachمعادلة
مجيع هذه  بعاد، وتعدّ ملختلف احملاور واأل (0.971-0.891)وتراوحت قيم الثبات ما بني  0.989حيث بلغ يف االستبانة إىل 

شفريها بغية ت لىاالستغناء عن األسئلة املفتوحة وذلك لعدم القدرة ع ، وذلك بعدالقيم مناسبة ولافية ألغراض هذه الدراسة



  الفصل التمهيدي: خلفية الدراسة وأهميتها.

  13   
 

لانت أسئلة ال ختدم املوحوع عندما   ، مع إلغاء بعض األسئلة اليتسؤاالً  42احلصول على معامّ ثبات عايل ليبلغ عدد الفقرات 
   .سؤاالً  42يف األخري على  ف  ق  ن  نة االستطالعية ل  توزيعها على العيّ  تّ 

 االعتماد على طريقة الصدق الذا ي. تّ  صدق أداة البحث: 
ع بدرجة األداة تتمتّ  نّ إ، وبذلك ف0.994معامّ الصدق الذا ي بلغ  نّ إف 0.989مبا أن معامّ الثبات يساوي  :الصدق الذايت 

 وتعتب مناسبة ألغراض الدراسة.جّدا صدق عالية 
يف  ننا من معرفة سبب االختال هذا التشخيص معرفة الفوارق بني الساحات ويف املقابّ ميكّ  من خالل ميكن مالحظة:

 ن من خالله اإلجابة على جممّ األسئلة املطروحة.االستخدام والتوافد، حيث نتمكّ 
 أسباب اختيار املوضوع وجمال الدراسة:-12
ذلك و لون الفضاءات العمومية مصدر إهلام للمستخدمني، قمنا لمستخدمي فضاءات ابتنة بدراسة تصاميم ساحات مرلزها،     

ا فضاءات للتواصّ حتمّ خصائص متقاربة وذلك ملقارنتها بغية دراسة االستخدام فيها ألنّ نات اليت عن طريق اختيار بعض العيّ 
 ّّ  االجتماعي، يعتب مرلز مدينة ابتنة الوجهة املفضلة لدى مستخدمني الفضاءات العمومية، وألن املوحوع املعاجل يدخّ يف ح

 لعدة أسباب هي: وحوعاملاختيار  إشكاالت حضرية فقد تّ 
 مبخب املشروع العمراين، املدينة واإلقليم. اً لكوين عضو  -يف هذا النوع من املواحيع-لشخصية ابلبحث الرغبة ا 
املوحوع مستنبط من حماور حبث جلنة التكوين يف الدلتوراه يف إطار التخصص )هندسة معمارية، تراث ومشروع عمراين( الذي  

 يدور حول الفضاءات العمومية.
 املوحوعات اليت حتظى ابهتمام الباحثني يف ميدان العمارة والعمران. عمومية أهمّ يعتب موحوع الفضاءات ال 
  .رة على االستخدام يف الدراسات والبحوثإمهال شبه للي خلصائص التصميم املؤثّ  
الة دراسية مهمة مرلزها يعتب ح نّ أإمهال وتدهور الفضاءات العمومية القليلة القائمة يف مدينة ابتنة وعدم صيانتها يوميا رغم  

الية عب شبكة طرقية شطرجنية عه ابتصالوالية، ومتتّ و  الدائرة، دارية، ابعتباره و س ط البلديةابلنسبة للوالية لسيطرته الوظيفية واإل
 ممتازة.

 غياب مشولية الفكر السرتاتيجيات تصميم الساحات العامة. 
تها األوىل لان هذا ه حسب املالحظة امليدانية املبدئية يف مرحلة، وابلضبط مرلز املدينة ألنّ تعتب مدينة ابتنة حمّ الدراسة امليداني 

 احلي حيتوي على ساحات متقاربة متشاهبة ولكن تتفاوت يف االستخدام.
 القدمي واحلديث.التاريخ جيمع ما بني  متواصالً  اً حرلي اً متثّ الساحات األربعة املدروسة مسار  
 املستخدمني من ذلور وإانث يف فئات خمتلفة شيوخ، لهول، شباب، مراهقني وأطفال مبستوايت تعليمية خمتلفة.تنوع طبيعة  
 حدود الدراسة:-13
مسكن، ساحة الشهداء، ساحة املسرح وساحة  84البحث على الساحات األربعة مبرلز مدينة ابتنة )ساحة  يف هذارلز الدراسة ت   

ا يف أمناط خمتلفة، وقد خضعت تصميمه ا، ولقد تّ ه  لت   ك  ي  الفرتة الزمنية االستعمارية الفرنسية اليت ه  يف  ت  أ  ش  ن  بن بولعيد( واليت أ  
لتغيريات رمسية ووظيفية من مشاريع إعادة التأهيّ حتت مسؤولية سلطات املصاحل التقنية لبلدية ابتنة حماولة يف مماثلة تصاميمها، لما 

 ية: ية التحديد الزماين واملكاين لألسباب التالإبراز أمهّ  ريات جذرية وتّ طرأت فيها تغيّ تشمّ الدراسة تلك الفرتة اليت 
 :2016/2021إجناز هذه الدراسة خالل العام الدراسي  تّ  احلدود الزمانية. 
 إجراء هذه الدراسة على مدينة ابتنة اليت تقع يف شرق اجلزائر. تّ  اجلغرايف: احلدود 
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  رجع االقتصار على دراسة أربع ساحات مبرلز مدينة ابتنة ذات احل ق ب ة االستعمارية مبرلز املدينة وي تّ  )العمرانية(:احلدود املكانية
 ذلك لتخصص الدلتوراه )هندسة معمارية، تراث ومشروع عمراين(، حيث تشمّ الدراسة شقي الرتاث واملشروع العمراين. 

  هيكلة البحث:-14
 هيكلة الدراسة وتقسيمها على الرتتيب اآل ي: ه قد تّ نّ إاملوحوع وعنوان البحث فانطالقا من طبيعة    
فيه  للموحوع، وتّ  مالً وشا اً عام اً ويتمثّ يف خلفية الدراسة وأمهيتها، حيث يتناول الفصّ التمهيدي تقدمي :الفصل التمهيدي-

 النهج البحثي مهتيها، مع التدقيق يفأ، ولذا أهدا  الدراسة و اختبارمها سيتمّ طرح إشكالية البحث ووحع فرحيتني لإجابة مسبقة 
واألدوات والتقنيات املتبعة، وصوال ألسباب اختيار املوحوع وجمال الدراسة، حف إىل هذا تعريف بعض املفاهيم املتعلقة ابلدراسة 

 وانتهى هبيكلة الدراسة.
إىل تعريف أهم املصطلحات واملفاهيم الواردة يف  هذه األطروحةيف  الفضاءات العمومية "" األول تناول الفصّ الفصل األول:-

اليت ، و التاريخ رّ معلى احلقبات من لعديد اظ ر ة على ص الفضاءات العمومية، وألقينا ن  هذه األطروحة، فقد قمنا بتعريف لّلما خي
 لف منظريها.أفكار وحساسيات بني خمتهم أتبز لنا خصوصيات والتشافات خاصة ابلفضاءات العمومية، اليت تطرقنا فيها عن 

 " يف هذه األطروحة على مفاهيم تضبط األفكار من حيث احلالة الدراسيةالساحات العامة"الثاين  تناول الفصّ الفصل الثاين:-
نا نظرة على مميزات وألقي واليت ختص أنواع ونظم تصاميم الساحات اليت اختلفت حسب العلماء واملنظرين يف العديد من اجملاالت،

 الساحات يف املدن ابلعصور القدمية وصوال إىل عصران احلايل.
 وذلك من خالل" التصميم واالستخدام يف الفضاءات العمومية والساحات العامة"الثالث  تناول الفصّ الفصل الثالث:-

فهم ق إىل مفاهيم حول التصميم، اإلدراك، السلوك واالستخدام، لنحاول أن نالتطرّ  وسيتمّ  الع القة املوجودة بني التصميم واالستخدام
 خرىأ  تداخلها من جانب اإلدراك والسلوك، ومن جهة املستخدم ونوحّ  اإلنسانالعملية التصميمية الناجحة يف إدارة سلوك 

 ية والساحات العامة.ليفحص هذا الفصّ بعض التحليالت املتعلقة ابلتصميم واالستخدام يف الفضاءات العموم
 ذلك من خاللو  "تقييم الساحات العامة: دراسات سابقة، تقنيات وأدوات حتليلية"يتناول الفصّ الرابع  الفصل الرابع:-

ج انطالقا من الدراسات النظرية السابقة ومناه ،دراسة ساحات مرلز مدينة ابتنة وأدوات تقييم لفاءة وفعالية تصاميمها منهجية
 .بتحليّ وتقييم الساحات العامة، وصوال إىل التقنيات واألدوات املستعملة يف دراستنا فة هتتمّ وأساليب خمتل

 ّحتلي وذلك من خالل" تقدمي حالة الدراسة: الساحات العامة مبركز مدينة ابتنة"اخلامس  تناول الفصّ الفصل اخلامس:-
واليت ت  خرى، مقارنة ابلساحات األخاصة ا وهويةشخصًيا حمّددللساحات املعنية ابلدراسة مبرلز مدينة ابتنة واليت متلك جانًبا 

لساحات، حيث لة لتصميمها خالل احل ق ب ة االستعمارية، يستخدم هذا التحليّ إلظهار اخلصائص التصميمية والعناصر املشكّ 
 املقابالت واملالحظة.اعتمدان على حتليّ 

 ليّوذلك من خالل حت التحليل اإلحصائي لالستبانة واملراقبة ومناقشة النتائ ""السادس  تناول الفصّ الفصل السادس:-
ر مج  ة ت    وتفسري للنتائج اليت ت مجعها بناًء على تقنيات البحث املعتمدة: من استبياانت للمستخدمني ومراقبة ويليام وايت، وسيتمّ 

(، للتألد من إدراك اخلصائص التشكيلية وتقييم مدى SPSS، Excelشكّ جداول ورسوم بيانية )ابستخدام برانم ج  علىالنتائج 
 .لة للساحاتمالءمة البيئة احمليطة والعناصر املشكّ 

ورصد االستخدام ومناقشة نتائ   Depthmapالتحليل اإلحصائي لربانم  "السابع  تناول الفصّ الفصل السابع:-
 Space Syntaxمن قبّ يف نظرية الرتليب اجملايل  تقنيات لقياس اخلصائص البنيوية للساحات اليت وحعتعّدة  " علىالدراسة
ات ر ولوجي عب حتقيقات وتقييم لألداء الفضائي للساحات األربعة ابستخدام املقاييس واملؤشّ   اجلانب الطوبّ اليت توحّ  هليلر

 ،بع وتقدير اإلدراك والسلوك واالستخدام بتحليّ خرائط التكوين الفضائي، ومقارنتها بنتائج خرائط رصد االستخدامللبانمج املتّ 
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ويهد  الفصّ إىل دراسة مدى حتقق هذه اخلصائص والعناصر يف مرلز مدينة ابتنة ومدى أتثريها على استخدام هاته الساحات 
 لسابقة.ومقارنتها بنتائج التقنيات ا

وصيات، ليصّ اقرتاح العديد من الت مشلت مجلة من االستنتاجات املستخلصة من الدراسة وتّ اخلالصة العامة والتوصيات العامة: -
، لراغبني يف إمتام املوحوعجنبها الباحثني ايتقات البحث لورات املستقبلية وحدود البحث مستقبال ومعوّ حبثنا يف األخري إىل التصّ 

 ابملسامهات.واخلتم 
 :الدراسات السابقة-15
ت ّت دراسته وفق أسس ومناهج وأصول وقواعد مر  ق حبثار أو ة أحباث ودراسات و جمال الدراسة املعتّمد هو حقّ مفتوح لعدّ  نّ إ   

يف قت وث دقّ حبعدة االعتماد على يف حبثنا ، هلذا سيتّم خبطوات ومراحّ متس عدة جوانب من اإلشكالية املطروحة يف موحوعنا
تسلسلة زمنيا ومرتبًة حسب م ،واليت ّت التدقيق فيها ابلفصّ الرابع االستخداميةلنواحي وا ابلنواحي التصميمية تعّلقتعدة جوانب 

 :اتريخ املناقشة والعرض من األحدث إىل األقدم
  :لتصميمابدراسات متعل قة -1-15
 :دراسة الباحثني بن جديدي وابدة ومزايين-

Urban Plaza Design Process Using Space Syntax Analysis : El _ Houria Plaza, Biskra, Algéria 
(Bendjedidi et al, 2019)  

 : Maozhu Maoدراسة الباحث -
The Use Of Public Plazas In China And The United States: Measuring The Differences Using 
Direct Observation In Boston And Chongqin, (MAOZHU MAO, 2017). 

الة دراسية حرم : حاالجتّماعيةمالئمة ختطيط الفراغات اخلارجية يف اجلامعات للقيم  ىمد :دراسة الباحث خلف هللا عصام علي-
 .(2015)خلف هللا،  _.غزة_اجلامعة اإلسالمية 

 (.2015، ايسني)دور عناصر تنسيق املوقع يف إثراء القيم اجلمالية والوظيفية للفراغات احلضرية  :دراسة هند فؤاد مجيّ ايسني-
 .(2014، حرز هللا)دراسة تطوير الفراغات العامة احلضرية: مدينة غزة لحالة  اسرتاتيجيات :دراسة الباحث حرز هللا عماد رايض-
 :تناولتاليت  دراسة الباحث ابدة ايسني-

The Impact of Visibility on Visual Perception and Space Use: The Case of Urban Plazas in Biskra, 
(BADA, 2012).  

اخلصائص الشكلية للفضاءات املفتوحة للمدن التارخيية "دراسة حتليلية للمشاريع املقرتحة  اليت تناولت ،عمر حسني عليدراسة -
  (.2012، علي) ،الفضاءات املفتوحة يف مدينة الكاظمية" رلتطوي
 .(2011)حسن،  ورقة حبثية بعنوان: أثر أتثيث الشارع على التوافق واالنسجام يف البيئة العمرانيةيف  محيد واملتمثّلةحسن دراسة -
 انبلس مدينة يف البلدة القدمية يف العامةوالساحات تناولت تشكيّ الفراغات  مصطفى، اليتدراسة الباحث أسامة عبد هللا صاحل -
 (.2010 صاحل،) تطويرها_،حتليلها ومقرتحات _
 .(2010)املنتصر، اليت تناولت الفراغات احلضرية مبرلز مدينة طرابلس،  دراسة الباحثة املنتصر رمية عبد العظيم،-
ة الفراغات العامة احلضرية يف مدينة انبلس وتطورها عمرانيا وبصراي: دراس تناولاليت  ،نظمي مروح دويكات فراسدراسة الباحث -

 .(2009 دويكات،)ع الشرقي، حتليلية ملنطقة اجملمّ 
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-Abu)املفتوحة  األلادمييةدراسة لّ من أبو غزالة والقسوس حول العالقة بني النوعية املكانية والسلوك االجتّماعي يف الفضاءات -
Gazalah, Al-goussous, 2009).  

لباحثة داليا أنيس خميمر عبد اهلادي حول العالقة التبادلية بني عناصر الفراغ اخلارجي وسلوك األفراد وتطبيقها أيضا على ادراسة -
  .(2009)داليا، الفراغات التعليمية، 

مو احلضري يف املدن واليت من حمنها خدمات احلدائق العامة ساس النّ أّ ث موحوعها عن اخلدمات اليت تشكّ دراسة طيف وحتدّ -
 (.2009 ،طيف)
 ت داخّ املدن والقرىالنباات ةزراعإىل ق ساليب جتميّ املدن وتنظيم احلدائق وختطيطها، والتطرّ أد اليت تناول موحوعها دراسة حممّ -
 (.2007 ،دحممّ )
االستجمام والراحة، النشاطات الثقافية والرايحية و  ةدها يف الرتفيه وممارس عدّ دراسة هشام اليت ذلر فيها وظائف احلدائق العامة واليت-
 (.2006 ،هشام)
ذلك لتنظيم الفراغي وأثره على حيوية الفضاءات احلضرية يف املناطق السكنية املعاصرة و اعلى  تاعتّمد اليت دراسة أمحد علي عوض-

 .(2004، )أمحدبدراسة مدينة طرابلس بليبيا 
 (.2003 ،  الدينشر ) شر  الدين بعنوان: "األداء الوظيفي لعناصر التنسيق العمراين وأتثريها على منطقة وسط املدينة" دراسة-
 .(2003، الفران) يف املدينة يف مدينة انبلس واجلماليةعلى اخلصاص والعناصر البصرية  دراسة هاين خليّ الفران-
  .(,1989Habermas) عام وربطه ابالستخداملفضاء الدراسة هابرماس اليت تناولت تصميم ا-
دائقي واملعماري نشاء على التنسيق التخطيطي واحلتصميمها اهلندسي عند اإلمدى أتثري ث عن احلدائق و اليت تتحدّ  دراسة التياعي-
 .(1981التياعي، )
 دراسات متعل قة ابالستخدام:-2-15
 مدينة دراسة أنثروبوجلية يف احلدائق العامة يف العام:الفضاء  استخداماليت تناولت  دراسة الباحث بين أرشيد إسالم أمحد حممد،-
   (.2013 أرشيد،)بين  ربد بين أرشيدإ
 ينياليت تناولت جتربة عمان الكبى يف ختّصيص ساحات عامة للمواطنني احملل ،طيف حممدلدراسة الباحث الشافعي إسالم عبد ال-

  .(2013الشافعي، ) أبو درويش ابألشرفيةة ساحة مسجد : دراسة حالوهي
 .(2005)سالمة، لمقارنة بني الفضاء العام واخلاص لت دراسة سالمة اليت تعدّ -
 .(Abu-Gazzeh,1996)حكيم على أتثري القيم اإلسالمية على طريقة االستخدام يف احليز احلضري املاحي،  دراسة-
 اجال والنساء أثناء استخدامهم هلاليت أجرهتا الباحثة على ساحتني للبحث عن الفرق بني سلوك الر  Mozingoدراسة -
(Mozingo, 1989). 
 االستخدام:لتصميم و دراسات متعل قة اب-3-15
بوقبين، ) حالة احلدائق العمومية ملدينة اخلروب، االستعمالو  بني التصميماليت تناولت الفضاء العام  ،دراسة الباحثة بوقبين مفيدة-

2016). 
 :تناولتاليت ، دراسة الباحثة بعداش حليمة-

L’espace public entre conception et usage : cas des jardins publics de Biskra, (Badache, 2014). 
 :تناولتاليت  قراز حليمةدراسة الباحثة -

Les espaces public entre formes et pratique dans les villes arides et semi arides "cas des places 
publics de la ville de Ouargla", (Gherraz, 2013). 
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  .الفضاءات العمومية :لو األالفصل 
 متهيد
 ه  العي  اإلنساين الت عاونللمعيشة وتلبية احلاجات وتسهيل  االجتماعيةو  اإلنسانيةهم الضرورايت أ يعترب ابن خلدون أن     

لتظهر بعدها ص ر  لت فيها، عربت عن شكل جمم عاتل وتنق  ال سائل اليت عاشت هبا القبائل الرح   ضمن جمم عات، واعترب أن  
ت بنسيج عمراين حي ي العديد من اخلصائص والعناصر ، وص ال للمدن اليت متيز  اإلنسانعديدة كالقرى اليت عربت عن استيطان 

 املفت حة اليت تربط بني األحياء واملرافق.  واألماكنلت فضاءاهتا العم مية اليت شك  
د نتيجة جملم عة من التغريات يف فضاءاهتا العم مية ومبانيها عة تتجد  العص ر ظهرت يف أشكال متن    املدينة وعلى مر   إن     

عرب التاريخ،  اتخضعت هذه الفضاءات لعدد ال حيصى من التغيري ت خصائصها املك نة واملهيكلة هلا، حيث وفراغاهتا واليت مس  
 والذي جعل احلديث عن العمارة واملدينة مرتبطا دوما مبفه م الفضاء العم مي. 

املصطلحات ال اردة يف األطروحة واليت متثل كل ما خيص  ل لدراستنا منهاج نتعرف فيه على أهم  و  ارأتينا أن يك ن الفصل األ   
ةقة الفضاءات لاملدينة، م  شر  دةقيق لتفصيالهتا ح ى نتفادى من اللبب  املفاهيم اجملالية للفضاءات العم مية واحلديث عن َعال

 والتساؤل ونضبط جيدا املفاهيم وذلك حلصرها وختصيصها يف الفصل الثاين اخلاص لالساحات العامة.
 عامة:جمالية مفاهيم -1
 ها منمت حتصيل، واليت لالعمارة والعمران حديثارين رين واملنظ  كرتمجة الهتمام العديد من املفك  جمم عة تعريفات   الفقرة تضم   

اهلدف منها إبراز العناصر اليت ميكن إدراجها ضمن جمال و اب جمم عة تعاريف للفضاءات العم مية حسب آراء عديدة لباحثني وكت  
 :يما يلالفضاء العم مي ومنها 

 الفضاء: مفهوم-1-1
  .(Petit Larousse)منط استخدام خمصص  إىل أوه  مكان ي جه لنشاط ما    
 لاملستخدم،كذلك ه  جمال للرؤية اخلاصة و  ،فيه لالتنق  ك و حريتنا يف التحر   حتد دللعي  فيه و  ةثالثة أبعاد خمصص مساحة ذوه     

 .(Ricardo. B et Nicolas. V, 2002) اإلنساناجلمايل عند  اإلحساسلاملباين، فه  مكان لتنمية  د دواحلجم احمل
ميكن وه  املكان الذي حيت ي أي شيء، و  اإلنساينإن الفضاء ه  أحد أشكال التفكري  Bertrandبريتراند  حسب تصريح   

إنسانية بينما يشري له اجلغرافي ن أنه ةقاعدة بي ل جية لعدة أف اج  به،إدراكه من خالل ص ر ذهنية لكل ما حيت يه وما حييط 
التدخالت م لالتفاعالت و لالفضاء الذي يهت   ف صف ه عن املعماريني املمارسة نشاطاته، أم   واليت تشكل له مسرحا اجتماعيةو 

 .(Bertrand ,1978)مة لإلنسان اإلدارية واملنظ  
 :بينهماالفضاء واملكان والعالقة -2-1
جزء من املكان  الفضاء أن   Joedick  (1985)، حيث رأى بعض املفاهيم الغامضة"place" و "space" قدم املصطلحاني   

  . االجتماعيةمن األماكن الثقافية و  يعك  املكان كالا ما ، ليق م ب ظيفته، فيةيتعامل م  البنية الفيزايئية والط ب ل جي الذي الغري مبين
الفضاء يعتمد على التجربة، وغالًبا ما يندمج  ن  أبيجادل ف (197)ت ان  ، امايك ن املكان أكرب من الفضاء الذي مت تشييده   

والرتفيهية  االجتماعيةمعىن الفضاء م  املكان، ويف بعض األحيان املكان ه  جمم عة فضاءات حت ي على األنشطة البشرية؛ 
  .ةقتصاديةاالوالثقافية، وتقدم اخلدمات 

، ويستثمر منه التصرفات السل كية يةاالجتماعاملكان ه  الفضاء الذي تنشطه التفاعالت  ن  أوميكننا تلخيص ذلك يف    
ويعترب املكان شامل للمفاهيم التالية الفضاء والفراغ  ،والع اطف واألفكار االجتماعيةوالعالةقة  اإلنسانيةوالتجربة ، والتصرفات
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 إن   ،والبشرية اليت تصدر من مستخدميها االجتماعيةيها، والع امل ختتلف وظيفتها حسب النشاط البشري املمارس ف واجملال واليت
 .لالعناصر الشكلية له اإلحساسلاملكان يرتبط لاملشاهد اليت حي يها، و  اإلحساس

 الفضاءات العمومية: مفهوم-3-1
ي  ي بقدر كبري، تشمل مجاالجتماعالتفاعل البشري و  االتصالاليت حتت ي على تعترب الفضاءات العم مية أهم أجزاء البلدية و    

 .(Tibbalds ,1992) النقل يف املدينة وذلك جسداي وبصراي من دون ع ائقاحلركة و  تسه لالفضاءات اليت 
  حيث يعتربها الكاتب(Fredrech) "الفضاءات احلرة املفت حة اللتقاء الناس"(Hubert.V,1979) 
   ة".وغري مبني   أةا "مساحات مهي  وذكر الكاتب الب رد بيار أن 
 العمران دة التقنيات للهندسة املعمارية و ، بني املدرسة متعداجلامعي التعاونحماضرة يف إطار  هيد عرفها يف أما عن وارتز

(EPAU) ،  (2016ب ةقربين، ) مساحات غري مبنية"ا "وجامعة ست تقارت أبملانيا أن. 
   مثل الكاتب مريي ج ن بيار، م  جمم عة من األخصائيني الفرنسيني واجلزائريني، يف إطار الفضاءات اخلارجية اهاوهناك من س ،

  .(Recommandations Architectururales,1993) اجلزائري الفرنسي التعاون
   سابليولقد صر  (Sablet) ة م جه الستعمال اجلمي  وتعترب هذه خاص   أوة ذو ملكية عام   املكان العام ن الفضاء العم مي ه أ

 .(Sablet ,1988) شبه مغلقة أومفت حة  أوالفضاءات مغلقة 
  لاإلطار املبين. اجملاالت اخلارجية، مقارنة لالرج ع للنص ص التشريعية والق انني الرسية املتعلقة بتسيري العقار، نرى أناو 
   ه لالتأكيد عم مي، أي أنه مفت   للكل"احلر، يعين أن  ا "الفضاء ا الكاتب فريدريك شيكزوت يرى أن  أم 

(Frederich.H ,1971). 
   الفضاءات اخلارجية"  أواة أيضا الفضاءات العم مية ا الكاتب ميشال دوسابلي، فرياها " اجملاالت اجلماعية احلضرية املسم  أم

 (.2016ب ةقربين، )
 ة وهي اخلص صية، كما ةقد ميارس تالم  اهل اء وغري مغلقة، وهلا ميزة مهم  اليت كان مبمارسة األنشطة املختلفة، و حسب كرير ه  م

 (.Krier,1979)فردي  أوفيها الفرد نشاطاته بشكل مجاعي 
  ة خصائص وعناصر من مباين وختتلف ةق ته حسب د من جتم  عد  املت ل   اإلدراكحسب مح دة "الفضاء العم مي ه  مكان

 .(1992)مح دة،اختالف النسق الرتكييب للمجال وطريقة جتم  املباين 
  ا لسكانا من حيث الت اصل جد   يرى أن "الفضاءات العم مية هي عنصر رئيسي يف تك ين املدينة، ومهم   دويكارتأما الباحث

: دة وختتلف من ساحات ومتنزهات حيثن أنفسهم نفسيا، بدنيا وروحيا وهي متعدالبشري وممارسة نشاطاهتم املختلفة للرتويح ع
  املستخدم وهلذا ا نقاط جذب يف املدينة وهلا وظيفة ومجال متت  أيضا أبن   تتم يز، و (2009دويكات،ال)تتناسب م  من يستخدمها 

 .(2009)احلزمي، فرد من اجملتم  نصيب فيها ر عدالة يف ت زيعها ولكل  جيب أن ت ف  
   وعرفها آخرون أنا الفضاء املخصص لنشاطات وممارسات تتأثر بعدة ع امل منها تصميم وختطيط الفراغات اجملالية وحتديد

 & Altman,1975)خلق اخلص صية ناس والفئات املعنية الستخدامه و وص ل ال حتد دعناصرها وخصائصها لتضبط و 
Newman,1972). 

  أما ج زي رومان(Joziroman) (2007)شبيل.ص وب تيطة.ي،منفعة عامة مهما كان نه أ ،يعترب املكان الذي حي ي على ال ظيفة. 
 ة تعريفات أخرى ختتلف عرب الزمن واملكان، حيث جند: كما أن للفضاءات العم مية عد  

 املبين من اجملال احلضري"غات لتهيئة اجملال يعرف الفضاءات العم مية "لالقسم الغري د الل  القام س املتعد   حسب. 
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  حيث يؤكد فريق حبث مبعهد التهيئة والعمران ، (2001)دحدو  ج،لالبناايت"  احملد دةحسب دحدو  هي "الفضاءات اخلارجية
 ن ع" لعمارات، البناايت، والتجهيزات من كل  لا احملد دة" الفضاء العم مي الذي ه  جمم ع الفضاءات احلضرية  بفرنسا أن  

   وفراغات عامةات املشاة، أماكن التجم ، أماكن اللعب، فراغات للجمه ر، أماكن حي ية ا مساحات تشمل ممر  ضا أن  فت أيوعر 
 .(2011ة،)مجعها عن بعضها ومسميات أخرى متيز  

  الفضاءات العم مية "لالفراغات املفت حة م  السكن، تعطي جانبا مجاليا للبناايت اخلاصة  ف اعر   ومسريي املدنأما عن املعماريني
 .(1998)خلضر   وآخرون،مقابلة للتجهيزات العم مية"  والعامة وتك ن

  ا "مساحات تنتمي للقسم العم مي غري املبين تبعا للنص صالفضاءات العم مية على أن   تفقد عرفأما من اجلانب القان ين 
ه "فضاء هندسي وفيزايئي  املظهر العام للمدينة" وأضاف ا لذلك أن  والقرارات اليت جاءت هبا املراسيم التابعة للدولة واليت تبني  

 .(2001برة ن وأخرايت،) "األفرادحلياة  لالبياانت وحيت ي مكاانً  اً حمد ديتعلق لالزمن  واةقتصادي واجتماعي
  تع د  ،لإلطار املبين اخلاص والعم مي ةمكملة حرة ومفت ح ةخارجي اتفضاءبفها نعر  من خالل هذه التعريفات نستطي  أن

تلف خت اتحمد دة بعد   حمدودة داخل املدينةجمم ع فراغات ، حتت ي على مجي  شرائح اجملتم الستخدام صص ختللدولة و  املكيته
.إخل(، وه  أحد عناصر .ات.وخضراء، ممر   ساحات، مساحات مائية)ش ارع، حدائق،  آخر حسب ن عه ووظيفته إىلمن مكان 

يخدم متطلبات وحاجيات ليتط ر وينم ا عرب الزمن  حيث   بني املباين ويعترب مرآة عاكسة للحياة يف املدينةةقالنسيج العمراين يتم  
  .جمتم  املدينة أفراد

 :الفضاء املعماريمفهوم -4-1
 حتد ده بيئة ثالثية األبعاد ن  د الفضاء يف التصميم أبمطلق ةقائم بذاته، ولكن حد  ه ال ي جد فضاء ن  إللفضاء يف العمارة، ف لالنسبة   

ة من اهليكل بكر ن مشاهد ممت من طرف املعماري، حيث يت اجد هبا الكائنات واألحداث اليت تك   صم   أوا طبيعية م  إبعناصر 
على احلركة واملشاهدة إلدراك حدوده الناجتة  وهيكلية تساعدبعناصره والذي حيمل وظائف متتاز خبصائص تشكيلية  د داملكاين احمل
 . اخلصائص املصممة به أوة العالةقات بني األجسام عن فعالي  

 :ياالجتماعالفضاء -5-1
 ،االجتماعيةظ اهر لرتبطة لاامل االجتماعيةالعالةقات  حيد ده مكان ن  أمن اجلانب الس سي ل جي  فب رَ عَ ي ب ي االجتماعالفضاء  ن  إ   

الفضاء مساحة يتم  ن  أمن اجلانب النفسي يرى و ، األفراد إدراكناتج عن ال سل كوالشخاص ينتج عن ممارسات وتصرفات األ
 (.,Badache 2014) اجملتم  أفرادات يي وه  فضاء بشري انتج عن سل كاالجتماعر الفرد حتديدها من ةقبل تص   

 النفس:الفضاء وعلم -6-1
اهتم. وفضاء للعمل البشري يعلى تصرفات وم اةقف الناس وسل ك علم النف  يعترب الفضاء من اجلانب املادي مساحة ترتكز يف   

ميكن تعريف الفضاء على العديد من املست ايت حسب دراسات ش لتز عن ، و ي واخلطاب الفردي واجلماعياالجتماعوالتفاعل 
 مفاهيم:ة ربعأال ج دية الفضائية، وحصرها يف 

 .يةاإلدراكخيدم ت جهاته و  اإلنسانالفضاء الرباغمايت الذي حيصر طبيعة -
  .والثقافية االجتماعيةه خرى هب يت  بعادات وتقاليد ترتبط هي األ اإلنسانالفضاء ال ج دي الذي يربط -
 .الفضاء اجملرد الذي يفسر استدعاءات اآلخرين-
ركه حتيف  اإلنسانه يالفضاء جزء أساسي لت جن أ"ومنه جند ، العقلي للعامل املاديمثيل الذي حيصر الت cognitve الفضاء-

  (Schulz, 1971). "وتصرفه، مليء لالعمل والنشاط
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 احلضرية:  الفضاءات-7-1
 حمد دةه مساحة خارجية إن   (Krier. R, 1979)ه  فضاء بني املباين يف املدن، وحسب  Urban Space الفضاء احلضري   

وحسب خل، إ ...، والعقديف هذه الفضاءات وال اجهات، والرصيف من ةقبل حدود املباين اليت نتعاي  فيها، ويتفاعل البشر
(Moughtin, 1996) سل ك فيه  ي  أبتصرف الستخدامه، و لالكل شخص احلق  ن  أو  ،معنيعام لتحديد مكان الفضاء  عمليست

 ت ي على ةقسمني: جزء للحركة وفضاء لنأنشطة الثابتة. وحيله أشكال فيه، نشاط  ي  أبواملشاركة 
ذلك روب   الفضاءات، وأكدالفضاءات احلضرية عناصر أساسية يف تك ين البيئة العمرانية من مباين وكتل حميطة ومك نة هلذه ف   

فراغ احلضري" يزة، شكل، أبعاد، مادة، ل ن وملم  ذات سات تتالءم م  وظيفة الفراغ شخصية مم   ه لكل  كرير "أن  
(Krier,1988,P51) جمتم  مدينة ما، وتعترب أهم عناصر التك ين  أفرادجماالت مفت حة عامة يشرتك يف استخدامها  إذن فهي

اجملتم  وبيئتهم، وختدمهم  أفرادوالتفاعل بني  االجتماعيةاحلضري، حيث تلعب دورا أساسيا يف ت فري الت اصل البشري والتنشئة 
 : إىلو العمرية وميكن تقسيمه  االجتماعيةها أفرادمبختلف فئات 

 ة املفتوحة:م  الفضاءات العا-1-7-1
ة، املنتزهات، الش ارع وم اةقف كالساحات العام    من الفضاءاتحتصر األراضي العامة وتشمل العديد  األماكن اليتهي    

 الغالات واألنار والبحريات. إىل.إخل وتتعدى أحياان .السيارات .
 ة املغلقة:الفضاءات العام  -2-7-1
ة، مثل املتاحف، مراكز الثقافة واملكتبات ومرافق ذات ملكية عام   هياكل أوة هي األماكن اليت حتصر يف مؤسسات عام     

 الرتفيهية املغلقة. واملرافقحمطات النقل، امل اصالت، امل انئ، املطارات  إىللاإلضافة 
 وخارجية: ة داخليةالفضاءات شبه عام  -3-7-1
نة كحرم اجلامعات، واملراكز التجارية وهي أيضا تشكل ملكية عامة هي األماكن ذو خص صية ةقان نية لفئات معي     
(Carmona,2003)، ج أن الفضاء احلضري ه  فضاء يتشارك الغرلاء فيه مجي  فراغاته م  أانس لديهم صلة تويف األخري نستن

 أو، ترفيهية، ثقافية، تروحيية اجتماعية، مثل الزمالء و األصدةقاء ملمارسة نشاطات مصلة لاملكان الذي حيت يه أوم  بعضهم 
رسية وهنا ميكن الق ل أنه مساحة حتت ي على  وسياسية، وذلك تبعا للتعاي  السلمي و اللقاءات الرسية و الغري اةقتصادية

خذ هيئتها وشكلها من خالل ر م  مرور الزمن، واليت تت  الثالثة واليت تتط    األشياء، األنشطة واألشخاص عن طريق أبعادها
، التعقيد، الغلق االتساعة مشاعر مالئمة ل ظيفتها وميزاهتا كالضيق، ها، وت حي هذه املساحة للمستخدم عد  حتد دالعناصر اليت 

 واالنفتا .
 الفضاءات العمومية يف املدينة: -2
ت ض  املباين على فراغ انتج بعد  فهناك من يراها الفراغ احلاصل بني الكتللاعتبارها الفضاءات العم مية  اختلف منظ ر   
ي جد  Moughtin (2003)حسب ف ،( ,1978Ellis)ت كتلة صلبة حنانتج عن  فراغه ن  الفضاء أبر،، وآخرون يصف ن األ

، أما الثانية منها احلاصله  م والفراغ صم  ك نه الفضاء املهي العنصر امل جب   الكتلىل تعترب و : األوالكتلالفراغ  نظيمطريقتني لت
عالةقة الأن ج هر التصميم ه   Bacon (1982) يرى يف حني الكتل انجتة عنه،م و صم  ك نه الفضاء املالفراغ عنصرا م جبًا   تعترب
 تهأمهيوهذا يعار، وظائف الفضاء و  الفراغ انجتاً،على ترك الكثري من املصممني يعمل الفراغ والكتلة، لكن يف ال ةقت احلاضر بني 

ي وتدعى لالفضاءات اجلاذبة اجتماعياً االجتماعلتفاعل وهناك فضاءات لوالتقائهم، ن م  السكاجلفهناك فضاءات مصممة 
((sociopetal ي االجتماعلالفضاء الطارد الناتج عن ترتيب املباين الفضاء ما ينتجه ، أما عن((sociofugal . 
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 املدينة والفضاء العمومي:-1-2
 Keiven Lynchإبجياز دراسات كيفن لين  الفقرة  هذه وتتناولإدراك املدينة له ارتباط م  إدراك الفضاء العم مي،  إن     

 إدراك مفه م الفضاء العم مي. إىلوص ال  وإدراك املدينةيف حتليل  Rob Krierودراسات روب كرير 
 كيفن لينش يف حتليل املدينة:  دراسات-1-1-2
مستخدم يعي  يف  كل    حيث يق ل أبن   املشاهد، اإلنسانة اليت تتك ن يف عقل يالبيئاالنطباعات اهتم لين  يف دراساته على    

من ذكرايت تلك األجزاء، ويضيف أيضا أبن  نة، ويتشكل عن ذلك ص ر انطباعية متك   هااملدينة له انطباعات م  جزء من
 (.Lynch, 1960) ة الثابتةي   حتملها العناصر احلس  العناصر املتحركة ونشاطاهتم هلا نف  األمهية اليت

يف الرؤية  نا م  العناصر اليت نراها وندركها يف املدينة واهتم لين  بصفة رئيسية بن عية ال ض حيةنا نتفاعل حب اس  يشري لين  أن     
حيملها املستخدم ن، حيث عرب لين  عن املدينة مبا ه   والذكرايت اليتللمدينة، واليت تتفاعل م  الص ر االنطباعية للمدينة 

واليت  ،ن هلا""البساطة اليت ميكن من خالهلا ةقراءة أجزاء املدينة ومعرفة ترتيب النسق والنسيج املك    واضح ومقروء يف مشهدها:
ب ج د الل ن، احلركة، الشكل وت جيه األض اء بتفاعل م  احل اس مثل السم ،  ا من خالل ال ض حية عند الرؤيةكهميكن إدرا 

 لاحلركة. اإلحساساللم ، الشم، البصر، الذوق و 
سه لة ذلك يف املدن ذات التخطيط الشبكي  إىل، حيث أشار ايف املدينة ومعرفة طريقه من ح هل اإلنساناهتم لين  برصد    

الضائ   إلحساسلااه والذي س   االجتاهيشعر لاخل ف والقلق عندما يفقد  اإلنسانوصع بتها يف التخطيط الغري منتظم وذلك يرتك 
(Lynch, 1960.)          

ةقتها الفراغية، ويق ل وإدراك عال ألجزائها،معرفة الطريق يف املدينة وذلك عن طريق بناء ص ر علمية  دراساته علىأشار لين  يف    
 (.Lynch, 1960) س س ألخذ انطباع عن ص رة ةق ية على أي مشهداحمللعنصر ان عية ل يرج  اإلدراك لين  أن  

وفيما يلي   اف، املناطق، العقد واملعاملأساسية: املمرات، احلا سمسة عناصر حلل كيفن لين  املدينة من الن احي احلسية على أن     
 :شر  م جز هلذه العناصر

كما   والنقل،شبكة الطرق هي العنصر األكثر متييزا لالنسبة للمالحظ، وهذا لكثرة استعماهلا يف احلركة : Les Voies الطرق-
أنا حتيط مبختلف مركبات املدينة من مباين وفضاءات، وهي متكن من ربط خمتلف مك انت املدينة وكذلك مالحظتها ومالحظة  

 املركبات املت اجدة على ح افها. كل  
الش ارع متثل النقاط الق ية يف النسيج احلضري، الن  عر، أمثلة عنها مثل أماكن تقاط   :dsœuLes Nالعقد  أواألنوية -

 إىلمن األن ية، حيث تتقاط  فيها الش ارع وكذلك احلركة  ونقاط ت زي  الطرق وأماكن التح يل يف النقل ...، والساحة متثل ن عا
عما كأمثلة   والنقل الربيذلك ذكر الن  حمطات املرتو، القطار  إىل، إضافة والتقاط اجتاهات خمتلفة، بذلك تضمن وظيفة الت زي  

خمتلف الطرق  والربط بنية التعبري البصري لنأن ية تتطلب ن عية شكلية تسمح لال ض   يف االجتاهات أيضا أن ةق    ، وه  يرىسبق
 .واملباين

هي نقاط مرجعية تعمل على ت جيه السكان داخل النسيج احلضري، وذلك من خالل إبصارها  :Les Repèresاملعامل -
انفرادها التصميمي، كما ميكن رؤيتها من خالل االمتداد الط يل للش ارع املؤدية  أوورؤيتها من نقاط خمتلفة، يتم ذلك الرتفاعها 

خلق أحاسي  وبذلك تساهم يف  الت جيه،هلا، صر  الن  أنه على املعامل االنتشار يف املدينة مبسافات خمتلفة لتضمن فعالية 
 .العاليةم أمثلة عنها كالعمارات د  امل اطن، كما ةقعاطفية لدا املالحظ و 

متثل العناصر املستمرة اليت ال يعتربها املالحظ طرةقا مثل ح اف األنار، الطرةقات، حدود الت سعات  :Les Limitesاحلدود -
 احلياة)املباين(. إلطار عنها الن  لاحل اجز الفيزايئية والنفسية كما عرب    ،ة احلديدالعمرانية وخط ط سك  
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ة هلا تعرب عن منط املباين، ز ة خصائص ممي  بت اجد عد   تحد دة، وتالثاين املهيمن يف املدينهي العنصر  : QuartiersLesاألحياء -
 ة املدينة.ال ظائف والفن اهلندسي اليت هي عليه، وأيضا من أصناف احلياة عليها، وهي بذلك تشكل متثيال هل ي  

 أمهية الفضاء العمومي: -3
ا هائال من األنشطة وال ظائف املتعددة حيث حتفز ما املدينة حيث حت ي ك الفضاءات العم مية تعترب انفذة عاكسة حلياة   

 :هي ج انبة عد  أمهية الفضاءات العم مية  وتلم ي شع رهم لاالنتماء، العالةقات اجل ارية واحلميمية وتق   
 فضاء لاللتقاء وتبادل املعارف واخلربات، واكتساب املهارات وامل اهب.-
  يف الفضاءات.اإلنسايني والتفاعل االجتماعتنظيم عالةقات الناس عن طريق الرتابط -
 اجملتم  وملستخدمي اجملال، وتلبية مجي  مطالبهم واحتياجاهتم. فرادت فري الراحة أل-
 تسهيل إدراك البيئة الفيزايئية من مباين وعناصر طبيعية يف الفراغ الستخدامهم.-
احلسي والذهين  إلدراكمن خالل التصميم لالتأثري على سل ك األشخاص وتصرفاهتم وذلك لاربط األشخاص مبجتمعاهتم -

 السليم.
 ي.االجتماعترةقية التضامن احلضري بت طيد عالةقات الناس وزايدة التماسك -
 حتقيق التكامل بني اإلطار الفيزايئي املبين واإلطار الغري مبين وخلق التناسق بينهما.-
 اجلمايل للمباين إبضافة عناصر جتميلية خارج املبىن.إضفاء اجلانب -
 ت فري األمن واألمان وزرع الطمأنينة خبلق ج  ترفيهي، ختفيف الضغط على السكان.-
 بقية املباين واملرافق يف املدينة. إىلتسهيل ال ص ل -
 حتسني إطار املعيشة بت فري العديد من ال ظائف املختلفة.-
صحيح خالل التصميم، حيث يصعب وج د فضاء غري حمت ي على العالةقات والعك   ربط الفضاء واجملتم  من-
 .(2009دويكات،ال)

 أمناط الفضاءات العمومية:-4
تصنيف الفضاءات  د أدوارها، ولقد مت  لقد تعددت أمناط وأشكال الفضاءات العم مية، وأخذت العديد من األساء رغم ت ح     

ومهما اختلفت  االنغالق واملقياسدرجة ، احلركة، ةقيمة الفضاء احلضري، ال ظيفة، الشكل ،اإلدراكالعم مية تبعا للتشكيل، 
 ا تشرتك يف ك نا مكاان يتضمن أنشطة إنسانية، وميكن تقسيم التصنيفات السابقة فيما يلي:أن   إىلتصنيفاهتا 

 الفضاءات العمومية تبعا للتشكيل: -1-4
 ميكن حتديدها فيما يلي:   
  :Natural Spaceفضاءات طبيعية -1-1-4
...إخل وهي من خلق هللا وتشكلت بفعل الع امل والعناصر الطبيعية واألنارهي فضاءات تت اجد لالطبيعة كالش اطئ والغالات    

 .اإلنساندون تدخل 
  :Man Mode Spaceعمرانية فضاءات عمومية -2-1-4
حتديدها لنظرايت  م، يت(1991)عالم،أشكاهلا ب ج د املباين، األس ار والعناصر اخلضراء  تحد دألهداف معينة، ت اإلنسانأنشأها    

ات، اليت ترتبط يف بداية احمل ر ا كالش ارع واملمر  واحدً  ا تتب  خطاً ألن   وذلك  Linear Space عمرانية منها الفضاءات اخلطية
   (Carmona,2003)والفضاءات املركزية كالساحات وامليادين اليت ترتكز على املدن (Krier,1979)ميدان مركزي  أوبساحة 
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 فضاءات عمومية تبعا لإلدراك واحلركة: -2-4
 ن عني: إىلواحلركة ميكن حتديد أمناط الفضاءات وفقا لإلدراك    
 فضاءات عمومية ديناميكية حيوية: -1-2-4

داخلها واليت تعطي للمستخدم أحاسي  خمتلفة، وليست جمرد فراغات صامتة مثل كالفضاءات اليت حت ي أنشطة حي ية    
 الشارع ألن به حياة متكاملة تليب احتياجات املستخدمني.

  :Static Urban Spaces فضاءات ستاتيكية ساكنة-2-2-4
 النشاطات داخلها.ة مبعامل لقل   احملد دةوامليادين هي فضاءات ساكنة أةقل حركة وديناميكية كالساحات    
 فضاءات عمومية تبعا للقيمة:-3-4
  فضاءات عمومية وظيفية:-1-3-4
يف جممعات سكنية متارس هبا العديد من األنشطة وفقا لن ع الفضاء وتتكامل م  متطلبات سكان  حمد دةهي فضاءات    

 (.1994، )اهلذل لاجملتمعات 
  :The intimate Spaceفضاءات عمومية محيمية -2-3-4
وممارسات واضحة  االجتماعيةوالتنشئة  اإلنسانيةز لالروابط ويتمي   اجتماعيةه  الفضاء العم مي الذي متارس فيه نشاطات    
جمم عة سكنية ح ل فضاء يت سطها ويتقاس ن فيه أطراف  فمنها: التفار عديدة ي ويك ن بص   االجتماعكالتفاعل   حمد دةو 

وواضحة من  حمد دةلة س ةقا يتقاسه التجار مبصاحل مشرتكة ت جتارية مشك  ة حمال  بص رة أخرى كتجم  لعد   أواحلديث وامل دة بينهم 
 (.1992)بن ي سف،البداية 

 :ةجتميليفضاءات عمومية -2-3-4
حلكام ورم ز اترخيية  أومتاثيل آلهلة  أوه  الفضاء احملت ي ملعامل تذكارية  :The monumental Spaceالفضاء التذكاري -

ة مثل ساحة بن ب لعيد اليت سيتم دراستها يف األطروحة واليت يت سطها متثال لرأس لبلدة ما، ويتميز لالقيمة التارخيية لقضية عام  
الشهيد مصطفى بن ب لعيد كرمز اترخيي عرب معلم تذكاري يف مسقط رأسه  ب الية لاتنة، وهناك ص ر أخرى كالكعبة يف مكة وهي 

ا عن رم ز أخرى ثقافية تع د لعادات وتقاليد مناطق معينة مثل رمز م  إارس عبادات ح هلا، و مَ لتب  عم مياً  علم ديين تت سط فضاءً م
 (.2001)أب  سعدة،األمازيغ للتعبري عن تفكري اجملتم  يف تلك املنطقة وطرق تعاملهم  أوالرببر 

 أوبعناصر مجالية كاملساحات اخلضراء والعنصر النبايت  تتم يزهي الفضاءات اليت  الزرقاء: أوالفضاءات العمومية اخلضراء -
 ز مبناظر مجيلة تساعد على تك ين اهل ية.يتمي   عم مياً  املساحات املائية والناف رات وغريهم وتشكل لنا فضاءً 

 فضاءات عمومية تبعا للوظيفة:-4-4
داخلها لكي تليب احتياجات  احملد دةاملمارسات  دت اجد فضاءات يف املدن وتعد  يتميز هذا التقسيم بتن ع الفضاءات الختالف    

 ومتطلبات امل اطن ومنها:
  فضاءات عمومية حركية:-1-4-4
 اليت تلعب دور الربط بني املباين واملرافق وميارس فيها نشاط احلركة والتنقل ومنها:   
  فضاء خاص ابملشاة:-2-4-4
 لاةقي الفضاءات والتنقل بداخلها، وال يسمح مبرور املركبات ف ةقها، تك ن أرضيتها مبلطة. إىليستغلها املشاة لل ص ل    
  فضاء خاص ابملركبات:-3-4-4

 ت والزف.لسفحاالت خاصة، ويك ن تشطيبها من اإلعند ةقط  الطرق يف  أويستغلها املستخدم يف إطار احلركة امليكانيكية    
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  مشرتك بني املشاة واملركبات: فضاء-4-4-4
عن طريق املركبة كالطرق الثان ية اليت حت ي حمالت وأنشطة لقلة  أو-ةقدميهماشيا على -راجالً هي فراغات يستغلها املستخدم     

 احلركة امليكانيكية فيها.
  فضاءات عمومية خدماتية:-5-4-4
فضاء خارجي  أوة مباين تلزم إجبارا خبدمة مستخدمها مثال مرافق بعد  ة واليت سيت نتيجة إحاطتها هي فضاءات اخلدمة العام     

 لسكنات مجاعية. 
  :والراحة والرتفيه لالسرتخاءفضاءات -6-4-4
كالفراغات الرتفيهية يف احلدائق والفضاءات اخلارجية للسكنات   والصغرىلذا سيت لالرتفيهية وهلذا مقايي  كثرية منها الكربى    

 اجلماعية.
 فضاءات عمومية تبعا للشكل: -5-4
على  ه، ويتأثر أيضا لن ع ومقياس مك انته من أتشريات حضرية، وبناءً جلالذي أنشأ أل د دة لالغر، احمليتأثر شكل الفضاء عام     

 ذلك هناك العديد منها:
  الساحة:-1-5-4

حلاجة مستخدميها،  املرافق العم مية وذلك تلبيةً  أوي جد بني العديد من املنشآت كاملباين السكنية  هي فضاء خارجي حر     
)ب كيحل.ش ل فرتات السنة اد الكبري للمستخدمني ط  لالرتد   تتم يزة و ة واألحداث اهلام  املهم   اتوتستغل كأماكن لالستعراض

 (.  2002ودروي .ع، 
 احلدائق: -2-5-4

ره على العناصر الطبيعية واملساحات املائية واخلضراء بكثرة، وتك ن ت ف  بز عن الساحة فضاء عم مي ذو أمهية يف املدن، يتمي     
احة كالتنزه، االستحمام، الر    االجتماعيةمغلقة بس ر تعمل على ت فري خدمات متن عة ثقافية، رايضية وسياحية، غري اخلدمات 

ثة حام املدينة ومناطقها املتل   دلا من از والرتفيه ومنها حدائق ج ارية وأخرى حضرية ختتلف حسب احلجم، يت جه الناس إليها هرو 
 (.,Badache 2014) لالض ضاء تتم يزواليت 

 : النهج-3-5-4
ل ظه ر له يف بداية نشأته يف فرنسا، له مقايي  خاصة يف اختيار أو  ه  الطريق العريض ترتاصف على جانبيه األشجار، وكان    

 املرافق اليت حتت يها م زعة على جانبيه، وذلك لتنظيم وهيكله املباين املقابلة لبعضها. وهيكلة التك ين احلضري لاملدينة وحيت ي أيضا
وتعترب  ،(Manginet Panerai, 2009) طبيعيةناطق امله ية كالعناصر الالعديد من امل وااللتقاء وي فرعلى مناطق للفسحة 

 وظيفة النهج يف حتصيص الطرق ال اسعة مبرافق متعددة كبرية لتخدم املدينة اةقتصاداي واجتماعيا.
 الشارع: -4-5-4

على جانبيه سكنات مرتاصة، يتباين فيها الت اصل عن  ة نشاطات خمتلفة حمت اة يف فراغ ممتد يتم ض ه  فضاء عام حيمل عد     
ع فيها اجملتم  "إنه إنطالق من اللحظة اليت تت ز   أفراد، والتعاي  بني االجتماعيةطريقه وحيقق التفاعل بني الناس ويكفل احلياة 

والشارع جمال يتم تص ره  (Manginet Panerai, 2009)الطريق يستحق اسم شارع..."  الطريق، فإن  الكتل املبنية على حافيت  
وإدراكه من طرف املستخدم ، من اجلانب الفيزايئي والروحي، ويك ن الشارع واسعا أحياان وضيقا أحياان أخرى حسب املنطقة 

 راجالاحلركة والتنقل س اء كان املستخدم  هي وظيفة الشارع ،(,Badache 2014) له وحسب ما حيت يه من متطلبات  واالحتياج



.الفصل األول: الفضاءات العمومية  

25 
 

 حيد دبط بني املساكن والتجهيزات وأماكن اخلدمات والنشاطات لتسهيل ال ص ل هلا من طرف املستخدم، و كبة وير متنقال مبر  أو
 بداية احلي ونايته.

  الطرق:-5-5-4
بلدايت ووالايت  إىلل ص ل ه  فضاء ل أوة أحياء وسيلة اتصال بني عد   أوة مناذج كمسلك ه  فضاء عم مي مهيكل بعد     

 الطريق الدويل الذي يربط بني الدول. إىلأخرى كالطريق ال طين وال الئي وص ال 
 ية.تصنف هذه الفضاءات العم مية بسبب اخلدمة اليت حتت يها وحسب م ةقعها فهناك طرق رئيسية وأخرى اثن ية واثلث     
 مواقف السيارات: -6-5-4

 السيارات بعيدا عن الش ارع والنهج والطرق.هي فضاءات عم مية خمصصة لركن    
فتات اإلرشادية وظيفة الفضاء تعد مكاان عاما خمصصا لت ةقف السيارات يف مساحات شاسعة ذات أتثيث طفيف خيص الال  

 (.2007شبيل. ص وب تيطة.ي، )املرور. والفتات 
  املساحات اخلضراء:-7-5-4
ة، وتت اجد لاملنتزهات والساحات  هبدف هت ية الفضاءات وجتميلها لصاحل العام  هي فضاءات خضراء عامة ختدم اجلمي  وذلك    

م وعرفت كفضاء يستغل يف 1967ة يف القان ن احلضري سنة ل مر  و  كما تعترب الفضاءات األكثر ت اجدا يف احلدائق، ظهرت أل
 (.2002ب كيحل.ش ودروي .ع، )املدينة لته ية النسيج احلضري وتطهري الغالف اجل ي 

  أماكن اللعب: أومساحات اللعب -8-5-4
حي ي  أوحضري  أوا أن تك ن ذات استخدام ج اري يف األحياء هي فضاءات عم مية يتم هتيئتها مب جب خدمة األطفال، إم     

هي مساحات مفت حة حرة م جهة للعب األطفال،  إذن .(Choay F et Merlin. P, 2000)األةقاليم  أويف ال الايت 
  مية الطفل وأبعاده.نالتسلية ويراعى فيها أرغ ائق وحظائردومرحهم، تت اجد يف ال حدات السكنية، املدارس واملرافق العم مية كاحل

 فضاءات عمومية تبعا لدرجة اإلنغالق:-6-4
 :إىلالفضاءات العم مية  ت هذهحيث ةقسم   
  عمومية مفتوحة:فضاءات -1-6-4
 ها مثل الفضاءات الطبيعة.حتد دهي فضاءات غري واضحة املعامل وال حتت ي على عناصر    
  فضاءات عمومية مغلقة:-2-6-4
متاما واليت ميكن أن تدرك بسه لة من طرف املستخدم لإلحساس لاالنتماء فيها والشع ر لالطمأنينة واألمن  حمد دةهي فضاءات    

 فراغات مغلقة غري مسقفة. أويا ا مباين مغلقة كل  واألمان وهي إم  
  فضاءات عمومية شبه مغلقة:-3-6-4
 له حسب طريقة تصميمه.      اجملاورةة بينه وبني املباين لة بني املباين واليت تصن  فيه عالةقات ةق ي  فضاءات املشك  الوهي    
 لمقياس: ل تبعاالفضاءات العمومية -7-4
 منها: خمتلفة هامقاييسو تغطي األماكن العامة    
  فضاءات عمومية على مستوى املدينة:-1-7-4
  .ة والش ارع واملباين العامة ... إخلمثل احلدائق احلضرية واألماكن العام     
  فضاءات عمومية على مستوى احلي:-2-7-4
 .مناطق اسرتخاء للبالغني واألزةقة والساحات واحلدائق واملربعات ... إخل أومناطق لعب لنأطفال  أومساحات خارجية    
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 : مكوانت الفضاءات العمومية-5
ك ين وتشكيل ملا هلا من أمهية يف ت ،اإلدراكاليت تساعد على ات العم مية والعناصر املادية و ل هذه الفقرة مك انت الفضاءو اتتن   

م أتثريها بشكل مباشر على نشاط يت  مة فيه، و ة يف املنطقة املصم  مميز   يةً شخصو  اً طابع النسيج العمراين وإعطاء الفضاء العم مي
 : إىل، وتنقسم (2003)أمني، الفضاء

  : scapesoft الطبيعيةالعناصر -1-5
من  هحي اين بايت وماالغطاء الناحات اخلضراء و ل يف املستتمث  ملستعملة داخل الفضاءات العم مية، و ات الطبيعية اد دهي احملو    

يتم ت ظيفها لتحقق أحد متطلبات ال ظيفة األساسية و ، املدادات، املتسلقات و العشبية ، النبااتت، األشجار والنخيل رودالالزه ر و 
 .(Ozer and Baris ,2013) احلي ية، م  ت فري املتطلبات املناخية والبيئية وتعترب من العناصر الثابتةال ظيفة اجلمالية و  ، وتؤديللفضاء

 
 .(Ciliang, 2006املصدر: )، (: جمموعة من العناصر الطبيعية )عناصر خضراء وعناصر مائية(1الشكل )

  :ر الطبيعية يف الفضاءات العموميةأهداف استعمال العناص-
 إىللل ص ل ذلك و   ظيفة م  الص رة اجلمالية للفضاء،تكامل ال  إىليهدف استعمال العناصر الطبيعية يف الفضاءات العم مية    

 : فضاءات أكثر فعالية وكفاءة تعمل على جذب املستخدم وت فري احتياجاهتم ومنها
 .ت فري التكييف البيئيو  ، ع البيئيزايدة التن  و  والته يةاحلرارة  ت فري أماكن مظللة وتقليل درجة :أهداف بيئية-أ

 . االنتاجية واملالئمة ال ظيفيةت فري، و الفراغات وت ضيح ن عية اخلدمات حتديدات و د دت فري احمل :أهداف وظيفية-ب
 ني اجل انب احلسية والبصرية.حتسو  ،ل والل ن والن ع ومدى مجاليتهتص ر خمتلف حسب ن ع الشك: أهداف مجالية-جـ
 . هلدوء وحتقيق املتطلبات النفسيةات فري الراحة و : اجتماعيةأهداف -د
 : العناصر البشرية-2-5
وهي األشخاص املستخدمة للفضاء العم مي، فينبغي مراعاة الناس يف التصميم املعماري واحرتام أبعادهم، وذلك لت اجدهم    

 مب ض ع حتديد اإلنساينط ل الفرتات الزمنية لالفراغات امل زعة يف الفضاء العم مي، والسيطرة على نشاطاهتم، ويرتبط املقياس 
 .(Gastil, Ryan,2004)النشاط يف الفضاء العم مي األبعاد الالزمة ملمارسة 

 
 .(2018 ،الباحث)املصدر: ، (: سيطرة املستخدمني على الفضاء2الشكل )

  :architectural elements العناصر املعمارية-3-5
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  .املنحدراتالمل و السالكتل املصمتة واألرضيات والب الات واألس ار واألدراج و  ،تأثيثاتوتشمل كل من ال   
 :م تةالكتل املص-1-3-5
 ن عية نشاطاته. حتد دتعترب الكتل املصمتة من أهم العناصر الفيزايئية ك نا تشكل جزء كبري من أي فضاء و    

 
 .(2019 ،الباحث)املصدر:  ،(: مرفق عمومي مقابل فضاء عمومي يعرب عن كتلة مصمتة3الشكل )

 : احلضرية تأثيثاتال-2-3-5
يف حتديد الفضاء وت جيه احلركة فيه، وهي  اً هام اً له من فرش وعناصر معمارية وتلعب دور  احملد دةاملشكلة للفراغ و هي العناصر    

 ا عناصر غري اثبتة وهي: احلضرية، حيث تعترب أبن   تأثيثاتدة ختتلف من فضاء آلخر ومن الأن اع متعد  
  مثل:وظائفه على أكمل وجه  وجيعله يؤديما ي ض  ف ق أرضية الفضاء  وه  كل العمومي:عناصر فرش الفضاء -
  :Decorative Elementsالعناصر الزخرفية -أ

اصر مهمة جاذبة تعترب أكرب عنلفضاءات العم مية و ا إىلهي عناصر منح تة جتذب املستخدم للدخ ل العناصر النحتية: -
ا إم  و ا اترخيية تعطي تعابري إم  الفضاء و  حتد دسب الفضاء فهناك عناصر تذكارية وهي معامل تك ن خمتلفة حلإلدراك البصري و 

هناك معامل ثقافية مبجسمات هلا دالالت رمزية إما ثيل ترج  للشخصيات مثل الرؤساء واحلكام وشخصيات لارزة يف الدولة، و بتما
  .(2008براهيم والطييب، إ) عادات جمتم  ما أوتع د لثقافة ما من تقاليد  أودينية 

 
 .(www.caminadosinrumbo.com)املصدر:  ،خمتلفة من لوحات جدارية ونصب تذكارية حنتية(: عناصر 4الشكل )

لى تكملة ال جه النهائي للفضاء وتك ن تقريبا مركزية ة يف الفضاءات العم مية تعمل عهي عناصر هام   :املزخرفة النافورات-
 . هلا لداللتها الرمزية وجذب املستخدمني اإلدراكذلك لتسهيل التص ر و و 

 
 .(http://univ4arab.com/florida-state-university/)املصدر: ، (: انفورة مزخرفة5الشكل )
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إذ ، جذب وت فري الرفاهية يتمثل يفها العناصر النباتية واملائية ودور  متضمنة : ScapeSoft التجميل الطبيعية عناصر-ب
لرف  كفاءة األداء ال ظيفي للخدمات الرتفيهية  اب وحمف زً اعنصر جذ االعناصر املائية م  دور العناصر النباتية ك نيتشابه دور 

 واإلدارية
وذلك احلي ية على مك انهتا و ه يضيف احلركة ألن   وأدائها ال ظيفين عية الفضاءات  حتسنيللمياه أتثري كبري على  :العناصر املائية-
 ما يلي:  إىلاحلسيين  هافصن  ة و احلار   والسيما املناطقجل  اف يطتللعب من ت ملا
 أوروا ليتص    األفرادملا فيها من حركة مائية إبيقاعات خاصة جتلب  عملجلذب املستتستخدم  :النافوراتأحواض املياه و . 

  .يتحادث ا جبنبها

 
 .(www.masterfile.com)املصدر: ، (: انفورة وحوض مياه6الشكل )

 جماري املياه الساكنة اليت ت حي لالراحة.تتمثل يف الربك و  :املياه الساكنة. 

 
 .(www.masterfile.com)املصدر: ، العناصر املائية الساكنة(: 7الشكل )

واليت تستخدم خللق حركة ديناميكية تكسب النظر إليها لاالعتماد على اإلضاءة املست حاة  :اابت املياه(املياه املضطربة )صب  . 
 .  (1998)احلسيين، من احلركة نفسها 

 
 / www.landarchs.comاملصدر: )، (: عناصر مائية متحركة ومضطربة8الشكل )

http://www.edsaplan.com/en/node/578). 
زهار، وتستخدم لتزيني املناظر أعشاب دائمة اخلضرة وهبا ورود و أجمسمات مغطاة بنبااتت زينة و  وتتمثل يف مات العشبية:اجملس  . 
 ت حي لالراحة.و 
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 .(www.landarchs.com)املصدر: ، (: جمسمات عشبية9الشكل )

ومجي  العناصر ت الطرق وأعمدة اإلانرة تشمل املقاعد على اختالف أن اعها ومظال    : ScapeHard عناصر صناعية-جـ
 فهي تعمل على رف  كفاءة األداء ال ظيفي للمكان كل   ،الفنية مبا فيها الل حات اإلرشادية وصناديق الربيد وسالل املهمالت

 .ا ةقائمة على أس  خاصة كمسافات حركة وسرين  أحسب طبيعة أدائه، إذ 
وهي عناصر أساسية خلدمة املستخدم وراحته، وتتن ع  19من أماكن اجلل س اليت ظهرت يف القرن  الراحة واالسرتخاء: أتثيثات-

مبنية، وهناك مالجئ مل اةقف احلافالت اليت  أوخشبية  أوأشكاهلا حسب امل ةق  ون ع اخلدمة اليت تؤديها، وتك ن إما حديدية 
ل س لفرتة االنتظار اخلشب، واهلدف منها ت فري الراحة واجل أواخلرسانة  أو، وتصن  مب اد خمتلفة من الزجاج 1964ظهرت يف 

 .(1998)إبراهيم، ة، وأتخذ مجي  املقاعد أشكاال عديدة تعتمد على طبيعة النشاط والشرائح املستخدمة املرج   
اختيار أماكن اجلل س يف الفضاءات تبعا للظروف املناخية والبيئية، وحسب وضعيتها فهناك أشكال تسمح لاالنفراد  حيث يتم  

 ال تسمح لاحملادثة اجلماعية. عند االستخدام وهناك أشك

 
 .(2019 ،الباحث)املصدر: ، خمصصة للراحة واالسرتخاء من كراسي ومقاعد وأماكن للجلوس أتثيثات(: 10الشكل )

 لالفضاء العم مي وتليب بعض اخلدمات مثل الرتفيهية والفكاهية ومنها:  اً وهي أحد العناصر اليت ختلق تناسق التأثيث الرتفيهي:-
ا جللب شرحية هي عناصر فرش يف األماكن املخصصة للعب األطفال وهي عناصر مهمة جدا  :خمصصة للعب األطفال أتثيثات-

 األطفال املستخدمة لفرتات ط يلة للفضاءات العم مية. 

 
 J-P-Muret, Y-M-Allain, M-L-Sabrie,Les espacesاملصدر: )األطفال، للعب خمصصة  أتثيثات(: 11الشكل )

urbains : concevoir, réaliser, gérer, Ed. Le Moniteur. Paris 1987,p.355). 
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تستخدم يف احلفالت وممارسة  أووهي غرف ت زي  أص ات يستمت  منها اجلال  لفرتة ط يلة،  عناصر خاصة ابملوسيقى:-
 النشاطات األخرى. 

إللقاء املهمالت داخلها  هي عناصر حتافظ على نظافة الفضاءات العم مية وتتيح للمستخدم فرصةً  النظافة والوقاية: أتثيثات-
 منها :   (,Yücel 2013)للمحافظة على البيئة. 

ل أن اع القمامة وإعادة صهي عناصر تساهم يف احلفاظ على نظافة الفضاء وذلك بف )سالت املهمالت(: صناديق القمامة. 
وإعادة استخدامها، وتساهم يف ال ةقاية من األمرا، املنتشرة بكثرة خاصة يف الفضاءات اليت يكثر فيها تدويرها بعد ذلك 

 . االستخدام

 
 .(www.plasticomnium.comاملصدر: )أنواع لسالت املهمالت وصناديق القمامة، (: 12الشكل )

وذلك بفضل العم مي الفضاء  الفراغات يف نظافةتساهم يف احلفاظ على  حيثللنظافة  أتثيثاتهي  مناهل الصرف الصحي:. 
 . ةكثر ب األماكن املستخدمة، وتساهم يف ال ةقاية من األمرا، املنتشرة يف شجارح ا، األأغطية أاملناهل و أن اع 

 
 .(1998املصدر: )احلسيين،، مناهل الصرف الصحيحواض األشجار و أغطية أ(: 13الشكل )

  احلماية: أتثيثات-
ا تك ن مت فرة يف فراغات إم  كتساةقط األمطار والشم  و البيئية  املستخدم من الع امل املناخية و  هي عناصر حتمي :املظالت. 
 . جلل س الناس أو ةقف السيارات لت

 
 .(2016 ،الباحث)املصدر: ، (: مظالت للجلوس14الشكل )
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وذلك حلماية امل اطن  ةرصفاأل بجانعلى تك ن اصر حتمي املستخدم من السيارات و هي عن :(احلواجز )عناصر احلماية. 
 .فيها ت  حنو اجلمال لاستخدام إضاءة إضافية  يف ا اثن ايً تلعب دورً و 

 
 .(2017 ،الباحث)املصدر: ، (: حواجز جانبية للطرق15الشكل )

ب الدراسة وخاصة تتطل   من العناصر اليتهي ة يف الفضاءات العم مية، و بصرية هام  فتات أتثريات تؤثر الال   :التأثيث املعلومايت-
 :   واألبعاد ومن أن اع الالفتاتاملقاييمن انحية امل ض  و 

حجمها  ، للفضاء امميزا  اً الفتات حتمل معل مات إرشادية ويشرتط أن تضفي شخصية وطابعهي  :اإلرشادية املعلوماتالفتات . 
تات تك ن على شكل الفن أكن مييف وةقت معني و د مهمة جيب نشرها معل مات ج أوا تتضمن معل مات ختص الفضاء كبري ألن  

 .تكن ل جية كالشاشات العمالةقة

 
 .(2018 ،الباحث)املصدر: ،رشاديةالفتات املعلومات اإل(: 16الشكل )

  .(yucel, 2013( لال ض   يف الرم ز و اإلشارات السائدة فيها و املعروفة لال ض   تتم يزالفتات  هي مرورية:الفتات . 
يتم اختيار وضعيتها لاعتبار معلقة بعم د أرضي، و  أوبتة لاحلائط مث تك ن س اءً ل حات دعاية وإشهار و  هي إشهارية:الفتات . 
 (.1998)احلسيين،  امل الجتاه الراي  وجمال الرؤيةش

 
 .(2018 ،الباحث)املصدر: ، (: الفتات اشهارية17الشكل )

حتمل و  ن  سمح بت اصل الفرد م  عامل اثالفتات الت اصل اليت أغلبها تكن ل جية تجيب مراعاة اختيار أماكن  للتواصل:الفتات . 
 . مباشر اً تك ن بث أوفيدي هات مسجلة 
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 .(2018 ،الباحث)املصدر: ، (: الفتة للتواصل18الشكل )

لفضاء امتدادا ألنشطة امتثل وحدات اإلضاءة الليلية يت تعطي تشكيال فنيا يف الفراغ و هي إحدى العناصر ال اإلضاءة:أتثيث -
 : عناصر التنسيق وهلا أن اع منها برازإو 

ت املستخدم خاصة تلبية احتياجاره من خدمات و ة يف الفضاء وذلك ملا ت ف  مهم   عمدة عناصر جد  تعترب هذه األ :اإلانرة ة. أعمد
  .ل فرتات الي ماالفضاء ط   إىل اجملتم  يراتدون أفرادذلك ليصبح يف فرتة الليل و 

 
 .(2020 ،الباحث)املصدر: ، انرة املستدامة(: أعمدة اإل19الشكل )

ألرضيات ا يف ام اضعها متعددة إم  ب دور اجلذب ملا تضيفه من مجال و لعلتنسيق و يف الفضاء ت جه  :اجلماليةاإلضاءة  ت. وحدا
 .أخرى مرتبطة لالعناصر التجميليةومرتبطة لالعنصر املائي، املمرات، السالمل و 

 
 .(2019 ،الباحث)املصدر: ، ة عليهعة يف الفضاء وعلى املباين املطل  وحدات اإلضاءة اجلمالية موز  (: 20) الشكل

 : اطن لتلبية حاجة ما وهياحلضرية اليت ت فر خدمة امل   تأثيثاتهي ال :اخلدمايتالتأثيث -
أخرى مالجئ حتسبا للع امل املناخية و  حتتت جد منها املغطاة الالسلكية و  االتصاالت تسه لناصر هي ع :العموميةاهلواتف . 

 مفت حة يف اخلارج 
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 .(Ciliang, 2006املصدر: )، هاتف عمومي مغطى(: 21الشكل )

حيث وجتذب املستخدم له، تدعم التنسيق لالفضاء هي عناصر تليب احلاجيات واملتطلبات و  :األكشاكاملطاعم و الكافيتريايت و . 
 .(2013)سالمة،  األنشطة الدائمة واألساسية ةقت عند ممارسةيستخدمها ط ال ال  

 
 .(2019 ،الباحث)املصدر: ، (: صور ألكشاك ومقهى مبركز مدينة ابتنة22الشكل )

مية هي الغري حمم لة لالفضاءات العم   أواحملم لة  تأثيثاتاهلدف من ال :احلضرية يف الفضاءات العمومية تأثيثاتأهداف ال-
 : ومن األهداف ما يلي اجملتم  )املستخدمني( أفراد دوري لتلبية متطلبات أوبشكل مستمر إاتحة االستخدام الدائم 

  احلركة بسه لةجيه املستخدمني يف أداء النشاط وال ظيفة و ت  و  ع،االجتما والتآلف والتفاعل  االجتماعيةتسهيل احلياة.  
  األمرا، م  احلفاظ على الصحةال ةقاية من النظافة و و  ،احلي يةاالسرتخاء والراحة والرفاهية و.  
 التثقيفت عية والتعليم و ال.  

 :Complementary Elements العناصر التكميلية-3-3-5
يف رف  كفاءة األداء  تلعب دورامت ثل لالسالمل إذ تعد عنصر انةقل للحركة من مست ى آلخر، إضافة للمنحدرات واحل ائط حيث و    

الربط بني املست ايت املختلفة كما ه  احلال يف يف ية خمتلفة، متمثلة اتال ظيفي لعناصر التنسيق املكاين مبا حتت يه من عناصر خدم
 ن  احلركة يف ال ظائف املختلفة.إضافة مل اً كلي  أو اً جزئيكان الربط س اًء   أوالسالمل واملنحدرات، 

واملائية واخلدمات عن املساحات اخلضراء  وفصل أن اعه وحتديد وظائفهوهي عناصر أساسية يف حتديد الفضاء  األرضيات:-
  املختلفة.الفراغ احلضري اليت تدور ف ةقها األنشطة  أخرى، وتعترب ةقاعدةمب اد  أو وتك ن إسنتية

 
 .(2018 ،الباحث)املصدر:  ،مسنتية مطبوعةإرضيات أ(: 23الشكل )
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 . احلركة تسه لتك ن أببعاد احلركة و  تسه لزع يف كل فراغاته لتت  ت تت اجد يف الفضاءات العم مية و هي ممرا :املشاةرات مم-

 
 .(2019 ،الباحث)املصدر:  ،(: صور ملمرات املشاة24الشكل )

وتعزله عن احليز العام ه تحد دوذلك ل ،هي عناصر تفصل الفضاء العم مي عن بقية الفراغات خارجه :البواابتو  األسوار-
مداخل طريق  ا عنم  إ، وت جه احلركة واخلص صية فيه خصائصهو الفضاء العم مي  حتد دل املست ايت الرأسية اليت احلضري وتشك  

 وتنظم احلركة فيه، وذلك لالتش يق وإاثرة الغم ، لدى املستخدم وجذبه لدخ ل الفضاء. تسه لفهي لفضاءات العم مية ل

 
 .(2017 ،الباحث)املصدر:  ،اسوار تفصل الفراغات ابلفضاء العمومي(: 25الشكل )

احلركة العم دية داخل امل ةق ، كما تستخدم ل ظائف أخرى   تسه لللفضاء و  حمد دةوهي عناصر  األدراج والسالمل واملنحدرات:-
  .لاستخدامها كعنصر مجايل لالغرس عليها أوكاجلل س عليها مثل األدراج والسالمل 

 
 .(2019 ،الباحث)املصدر: ، (: االدراج والسالمل يف الفضاء العمومي26الشكل )

أحياان نعتمد يف بعض الفراغات هبا على أسقف تغطيها مثل  ولكنالسماء يف العادة هي أسقف الفضاءات العم مية  األسقف:-
)صدةقي سقف النباتية خفيفا مثل األا احلديدي، وإم   أومثل اخلرساين  اً س اق لتحميها ويك ن السقف مصن عا ودائماأل

  .(2010، والبسط يسي
 األنشطة: -4-5
  :اإلنسانيةاألنشطة -1-4-5
  ن عني: إىلتنقسم اجملتم  و  أفرادمالحمه ويشارك فيها كل  حتد دطة تعطي للفراغ العم مي وطابعه و عبارة عن أنش هي   
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املدرسة، التس ق، العمل  إىلالفضاءات مثل الذهاب هي األنشطة اليت متارس دوما مهما اختلفت الظروف يف  أساسية:أنشطة -
 (.Gehl, 2011)سم لاالستمرارية تت  ألنشطة الي مية، تعتمد على التنقل واحلركة، و تسمى لاو 

 
 .(2016 ،الباحث)املصدر: سوق نشاط أساسي يف الفضاء العموم، (: الت27الشكل )

االسرتخاء  )اجلل س،طريق عن  واالحتفال الراحةقام حسب رغبة املستخدم كالتنزه و هي األنشطة اليت ت اختيارية:أنشطة -
ف ختتلف أمناطها يف الفضاءات حسب الظرو وتتأثر هذه النشاطات و  ،  لاملناظرواملشاهدة والتمت   التأمل، إىليتعدى و  ال ةق ف(و 

  .هلذا تعترب اختياريةو  (Gehl ,2011)الفضاء مك انت من جهة ومن جهة أخرى مؤهالت و 

 
 .(2017 ،الباحث)املصدر: ، (: االحتفال نشاط اختياري يف الفضاء العمومي28الشكل )

  :االجتماعيةاألنشطة -2-4-5
احملادثة عن طريق ممارسات متبادلة ك اً من اجملتم  متارس نشاطا معين فرادتشمل مجي  املمارسات الناجتة عن وج د جمم عات أل   
 .(Gehl ,2011)بكثرة ما زادت فرتة زايرته وكان ارتدادهم للساحة تزيد نسبها يف الفضاء كل  ، و تفاعل األطفال لاجلريو 

 
 .(2017 ،الباحث)املصدر: ، (: احملادثة نشاط اجتماعي يف الفضاء العمومي29الشكل )

  :أدوار ووظائف الفضاء العمومي-6
 العم مية،أمناط الفضاءات تلف يف بعض األحيان حسب أصناف و الفضاء العم مي جمم عة من ال ظائف املتعددة اليت خت يضم     

 أولتنزه ا أواملشاهدة أخرى للجل س و عب و هناك فضاءات تستخدم لل   ومثال، املستخدمة وحسب الشرحيةفيها  ون ع االستخدام
حيث ال ننسى  والتنقل،للسري  أو واحملادثة،ألصدةقاء حني ي جد فضاءات لالجتماع لا ، يفرك ب اخليل والدراجاتالتزحلق و 

واألحداث ومنه  لالستعراضاتصة هناك فضاءات خمص  واليت تقدم لنا وظائف متعددة و  ةقتصاديةاالبادالت التجارية و اخلدماتية كامل
  منها:أدوار عدة نستنتج أن للفضاء وظائف و 
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والتس ق والرتفيه والرايضة تدور داخله مثل العمل  واألنشطة اليتك نه احملت ي للمباين اليت ح له   االحت اء،يلعب دور -
(Broadbent, 1990). 
وال ةق ف واالنتظار العك  اجلل س  أووالتنقل واحلركة  والثابتة كالسرياملتحركة منها  اإلنسانيةمكان رئيسي جتتم  فيه األنشطة -

  .وال ص ل واملراةقبة واملشاهدةل ه وسيلة للتج   زه أبن  ميي   واالسرتاحة وهذا ما
 واالستمتاع لاملناظر،فيه للمشاهدة  وحتسني احلياةبت فري أج اء مالئمة لالستخدام  وت فري متطلباته اإلنسانتلبية حاجيات -

 .(Gel, 1987) وحي يةبسه لة ما ي فر فضاءات أكثر حرية  والتنقل فيه
وغريها التجارية  عات السكنيةواجملم  كاألس اق   ،ةقتصاديةاالواألنشطة  املبادالت التجارية ري فيتمثل يف توالذي  االةقتصادي هدور -

krier,1979)). 
، إلةقامة العالةقات وطبيعة االستخدامالؤم املستخدم ت اجتماعيةتمثل يف احت اءه ألنشطة ثقافية و والذي يي االجتماع هدور -

 : عديدة منها اجتماعيةلنا وظائف  وهذا ي فرالتلقائي  ياالجتماعوالتفاعل  االجتماعية
التنشئة التضامن و  أوي االجتماعالتآلف منه ف هلدوااللقاء بينهم  أجلمن اجملتم   أفرادمن بني جمم عة  االجتماع :االلتقاء-أ

  االجتماعية
االتصال بنشاط معني يف  أو، م منهوالتعل  ف والتثق   زميله للح ار أوةقرينه و  الت اصل بني املستخدم :والتواصلاالتصال -ب

 والت اصل كالالفتاتخاصة لاملعل مات  أتثيثات أواجلرائد  أو، حيث ميكن أن يك ن ت اصل املستخدم م  اجملالت الفضاء
 .  وغريها واخلاصة لاملعل ماتدية اإلرشا

أحداث معينة يف األعياد  التقاليد يفو  والعاداتالثقافات  أوعن طريق استعرا، امل اهب  :والتقاليد وممارسة العاداتافة الثق-جـ
 املناسبات و 
 العم مية.يف الفضاءات  والعل م املطبقةالنف  مبمارسة الفن ن  والرتويح عنالتعبري عن النف  مبمارسة النشاطات  :التعبري-د
 اخلص صية   واملتابعة بتطبيق  الرةقابةري فوت واألمان للمستخدمنياألمن  وذلك بتخصيص :واألماناألمن -ه
  .األطفال والرتفيه لشرحيةخمصصة للعب  اللعب:-و

 روحية ومعان  معن ية  وحتمل تعابري املستخدم،الفضاءات تشرتك يف تلبية احتياجات  كل    أن   مهما اختلفت ال ظائف إال   ومما سبق
 اجملتم   أفرادمتثل واةق  حياة و  اةقتصاديةو 
 :الفضاء العمومي بعادأ-7
 : ترسم حدوده وهيء العم مي أببعاد الفضا تحد دي   
 :اجلدران()-العمودي-سي : املستوى الرألو  البعد األ-1-7

منها يعترب  كل  باين واملنشآت و مللا أوة وأعمدة أشجار مصطف   أود جبدران وعناصر جامدة إما أس ار صد هبا الفضاء الذي حد  يق   
  .(2006دن، ختطيط الفضاءات يف امل)دليل معاجلة و جيه املستخدم وحتقيق اخلص صية ت  االنطباع النفسي للفضاء العام و  عامال يف حتديد

 
 .(2006معاجلة وختطيط الفضاءات يف املدن،  املصدر: )دليل ،سي للفضاء العمومي عن طريق اجلدرانأ(: املستوى الر 30)الشكل 
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  )األرضيات(:املستوى األفقي  الثاين:البعد -2-7
فنجد حتديد  واملائلة أيضا،دة املست ايت متعد   أوأبرضية مست ية  اوذلك إم  عن طريق األرضية  حيد دالذي  الفضاءبه يقصد    

النشاط ن ع  حيد دمست ى  بل كل   وغري مست يةها تك ن مبلطة كل   أواملست ية لاستعمال األل ان يف كل فراغ ليخصص ن ع النشاط 
أرضية الفضاء تك ن نفسها سطح األر، يف ف، العام  العناصر الطبيعية لتحديد وظيفة الفضاء  لاستخدام حتد دو مائلة  أو له، احلامل
 املدن،معاجلة وختطيط الفضاءات يف  )دليلالفضاء  حتد دمساحة ثنائية األبعاد تشكل لنا و السطح هي و واألرضية  األحيان،أغلب 
2006). 

 
 .(2006معاجلة وختطيط الفضاءات يف املدن،  املصدر: )دليل رضيات،للفضاء احلضري عن طريق األ فقي(: املستوى األ31)الشكل 

 (:البعد الثالث: املستوى العلوي )سقف الفضاء-3-7
 حمد دةأجزاء فقط  وتك ن لهشبه مغطى  أو اتمة( )تغطية كامال  اً د بسقف يغطي الفضاء يك ن سقفيقصد به الفضاء الذي حد   

ذلك لالنفعال األن اع تعطي انطباعات نفسية وأحاسي  خمتلفة و  ذههو  السماء،ه تحد دال حيت ي لسقف لو  وحرمفت    أوبسقف 
  .(2006 املدن،الفضاءات يف وختطيط معاجلة  )دليلعلينا الظالل اليت تسقط  أومن شدة التشمي  

 
 ,Architecture-form)"املصدر:  مومية يف املستوى العلوي ابألسقف،الفضاءات الع(: شكل توضيحي لتحديد 32)الشكل 

space,and order"ching, francis-). 
  لعناصر املكملة )التأثيث والفرش(:: االبعد الرابع-4-7
الفضاء داخله فهي أي عناصر حيت يها عمدة وأشجار و ألعناصر املكملة للفضاء من فرش و ه احتد ديقصد هبا الفضاء الذي    

عاجلة وختطيط الفضاءات يف دليل م)برتك الشخص حيفظها يف ذاكرته ترتك انطباعا ذهنيا إدراكه و  تسه ل رته الذهنية اليت تكمل ص
 .(2006، املدن

 
 .(2006معاجلة وختطيط الفضاءات يف املدن،  )دليلاملصدر:  ،شكال العناصر املكملة لفرش الفضاء العموميأمناذج من (: 33)الشكل 
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  اخلدمات:و  اخلامس: النشاطاتالبعد -5-7
لتفاعالت واحلركة داخل الذي يتمثل لاال ظيفية املمارسة داخل الفضاء و عن طريق النشاطات  حتد ديقصد هبا الفضاءات اليت    

 (.2006ختطيط الفضاءات يف املدن، معاجلة و  )دليل املستخدم ه أثر لالغ يف صن  ةقرارلالفضاء وذلك يؤثر يف التصميم والتخطيط و 

 
 .(www.landarchs.comاملصدر: ) ،الفضاء العمومي حتد دمناذج من النشاطات اليت (: 34)الشكل 

  العمومية:خصائص الفضاءات -8
  النسب:-1-8
  النسب:فضاءات ختتلف حسب  وهناك أن اعواالرتفاع  والعر،نسبة الفضاء العم مي هي العالةقة بني أبعاده كالط ل    
 الطويل:الفضاء العمومي -1-1-8
  .ط ل أكثر من العر،الأن يك ن  ومن الضروريلاجتاه حم ري  حيد دالفضاء الذي  ه    

  العميق:الفضاء العمومي -2-1-8
  والعر، واالرتفاع.الط ل  :بعاد الثالثةلاأل د دالفضاء احمل ه 
  املتسع:الفضاء العمومي -3-1-8
  .عرضهم  ط له  والذي يتناسبه  الفضاء الذي يشمل الساحات العامة    
 املقياس:-2-8
  .حلركة مستخدميه أومبعىن أن يك ن الفضاء له مقياس مالئم ألنشطته  واملتطلبات ال ظيفيةه  الفضاء الذي يقي  االحتياجات   

  الودود:املقياس -1-2-8
 .2م 4ساع العناصر فيه ال تتعدى ات   حيث تك ن ي،االجتماع ويشج  التفاعل واخلص صية،الفضاء الذي حيقق االحت اء    
  :اإلنسايناملقياس -2-2-8
 .ياالجتماعنب تغلب فيه الكتل على اجلاو  2م 35 إىل احملد دةه مقياس العناصر الفضاء الذي يغلب في   
  :التذكارياملقياس -3-2-8
 2م 100 إىلي رهبة و هيبة التساعه من طرف العناصر و يعط احملد دةلالتفاصيل  اإلحساسينعدم يف هذا الفضاء    

(Norberg, Schulz.C, 1966). 
  االحتواء:-3-8
اهتا حمد دذلك يرج  لرتتيب ، و ة جزئياً مغلق أوا ةقد تك ن مغلقة ة بطبيعتها إال أن  حر  الفضاءات العم مية مفت حة و  م أن  رغ   

جدران  أو مباين، نباتية،، عناصر خمتلفة من مباينالراب ، و  أوالثالث  أوالثاين  أول و  ات من ن ع البعد األد د، س اء كانت احملح هلا
هذا ما يزيد من و  مفت حا،ات صار الفضاء د دما أزلنا احملكل  ، و جلهات األربعة فالفضاء غري مغل قات من اد داحمل هذه تت اىلفإذا مل 
 .االستخدامدرجة اء ويزيد من رغبته يف االنتماء للفضلاالحت اء و  يشعره على شع ر األشخاص املستخدمني و التأثري
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  :درجة االحتواء-1-3-8
هناك درجات ات احمليطة به واليت تؤثر يف ال ض حية وامل صلية و د داغ وارتفاع احملحسب العالةقة بني أبعاد الفر درجة االحت اء تزيد    

 : يف ددتلالحت اء تع
 .1/1تك ن فيه األبعاد متناسبة م  االرتفاع  :فضاء عمومي شديد االحتواء-
  .2/1تك ن فيه أبعاد الساحة ضعف االرتفاع  االحتواء:فضاء عمومي متوسط -
 .3/1فيه أبعاد الساحة ثالثة أضعاف االرتفاع  نتك   االحتواء:فضاء عمومي ضعيف -
 .4/1فيه أبعاد الساحة أربعة أضعاف االرتفاع  تك ن االحتواء:فضاء عمومي منعدم -

 
الرايض، -املصدر: )وزارة الشؤون البلدية والقروية عن طريق تناسب العرض مع االرتفاع،(: االحتواء يف الفضاءات العمومية 35)الشكل 

2006). 
  شكل االحتواء:-2-3-8

  مثل:للفضاء شكل يؤثر على االحت اء فيه    
  .لاحلرية يف احلركة اً شع ر  والدائرة للفضاءيعطي الشكل املنتظم كاملرب   :فضاء بشكل منتظم-
  يف اجتاه معني املستخدم ركحت ةغامضومائعة الشكل غري املنتظم كالفضاءات العض ية خبط ط منحنية  :فضاء بشكل غري منتظم-
  :البصري اإلحساسو ات االحتواء حمد د-3-3-8

احملت ى على  وذلك النفتا البصري  إلحساسنباتية عالةقة لا أوات االحت ائية للفضاء العم مي س اء عناصر معمارية محد دلل   
  اخلارج:

 للخارج  وتسمح لاالنفتا ة بقل   أوللفضاء منعدمة  احملد دةتك ن فيه العناصر  :فضاء احملتوى ذو االنفتاح العايلال-
 انفتاحه للخارج  وذلك خيفضات الرأسية د دتك ن فيه احمل :املنخفضضاء احملتوى ذو االنفتاح الف-
   .الثانيةمن  ت اجدا وأةقل  ارتفاعا  أةقل   ولكن تك نات د داملزدوج لاحمل وه  الفضاء :الفضاء احملتوى املتوسط لالنفتاح-
 ة(:العموميالعمومية )احتياجات املستخدم داخل الفضاءات ات مل جناح الفضاءعوا-9
الصفات  داليت تعدالفضاء العم مي لتأدية وظائفه و  الباحثني بتحديد ع امل جنا و  رينواملفك  رين ةقام العديد من املنظ     
الرفاهية وفيما يلي ألمن واألمان والرضا والطمأنينة والراحة و ت صله للشع ر لاساسية اليت يرغب هبا املستخدم و االحتياجات األو 

 أراءهم:بعض 
  :carmona على رأياالعتماد -1-9
 التالية:ذكر الع امل   public places urban spacesيف كتاب    
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  :fortmco الراحة -1-1-9
م  والشاالبتعاد عن الراي   واليت تتضمنلالراحة  اإلحساسر ع امل الراحة وذلك بت ف   إىلهي شرط أساسي لل ص ل    

 ،ونفسية وع امل اجتماعيةملرحية مثل املقاعد ا وأخرى فيزايئيةل لنا ع امل بيئية مرحية اليت تشك   واألص ات والروائح واملشاهد الغري
 .(carr et al , 1992)لالراحة  إلحساسز الفضاء لاوهذا ما يعز  

  :relaxation االسرتخاء-2-1-9
ما يتم خالل ت فري وسائل اجلل س  والعقل وهذاحالة الراحة يف اجلسم  إىل وذلك لال ص لخاص لالراحة النفسية  وهذا اجلانب    

 والعناصر الطبيعية.
  :discoveryاالكتشاف -3-1-9

يف  وتص ر الفضاءلالتنبؤ  فيه، وشع ر املستخدم احملد دةيزيد من رةقي الفضاء وذلك بت فري التن ي  وتعدد العناصر  ه  عنصر    
 الفراغات اخلدماتية فيه.

  :action engagementاالرتباط الفعال -4-1-9
العائلة  أواالتصال املباشر م  األصدةقاء  أوله واليت تتضمن جتارب مباشرة م  احمليط  والبيئة احمليطةه  االرتباط بني املستخدم     
  .(2008)عباس ،الغرلاء  أو
  :passive engagementاالرتباط الغري فعال -5-1-9
ن ميارس ن م  االشخاص الذي وه  الت اصلالغري مباشر يف الفضاء  وذلك لالت اصلم  البيئة بطريقة غري فعالة  ه  االرتباط   

 وتساعد املستخدمنيلب املستخدم هي ت فري فضاءات تزيد نسبة احلركة جلفأحسن الع امل  (2009 ت،)الدويكانشاطات معينة 
 .(whyte, 1980)على املشاهدة 

  :lynch  1981االعتماد على رأي -2-9
 :يف هع امل حتد دو    
  :vitality ةاحليوي-1-2-9

 للمستخدمني. واملتطلبات البي ل جيةه  ت فري العناصر اليت تليب االحتياجات    
  :sense اإلحساس-2-2-9
 .وتص ر الفضاء وذلك إلدراكهي ت فري العناصر اليت ترتك املستخدم يستعمل ح اسه اخلم     
  :fitاملالئمة -3-2-9

  .عناصر وما تبقى من فراغات للمستخدمنيساحته ملك انته و مالئمة الفضاء مل    
  :Accessالوصول -4-2-9

 املستخدم.تليب حاجيات  وال ظائف اليتاخلدمات  إىلهي تسهيل احلركة لل ص ل    
  :controlالسيطرة -5-2-9

رين رين واملفك  راء املنظ  أومن ، البصريةالطمأنينة بت فري ال ض حية و  واألماناألمن  إىلللفضاء لل ص ل  احملد دةه  ت فري اخلصائص    
ومن بينها أن يك ن ذو  اختتلف حسب خدماهتو  ،جيب أن تت فر فيهم العديد من الع امل اتفضاءال ن  أالباحثني و 

ر هلم ا ت فأي أن   democraticأن تك ن الفضاءات دميقراطية و  ،ياالجتماعما يسمح لالتفاعل  وهذا  meaningfulمعىنى 
م  كل متطلباته  تتجاوبيعين أنا و   responsiveبة و امتجالفضاءات أن تك ن و  همية الرأي وحتمي حق ةقأماكن لتحقيق حر  

(carr et al ,1992) . 
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 اخلالصة:
تعريف أهم املصطلحات واملفاهيم ال اردة يف هذه  إىل "العموميةالفضاءات الذي جاء حتت عن ان " لو األ تطرةقنا يف الفصل   
نظرة على  وألقينا، ريف كل ما خيص الفضاءات العم ميةم يف م ض ع حبثنا، فقد ةقمنا بتعفكار للتحك  طروحة، ح ى نضبط األاأل
أفكار  هم  أ، واليت تطرةقنا فيها عن العم ميةلفضاءات التاريخ للعديد من احلقبات اليت تربز لنا خص صيات واكتشافات خاصة لا مر  

الفضاء العم مي له أمهية خاصة يف العص ر  ن  أووجدان ، ات البعضمعاجلعلى  إبجياززين ريها، مرك  وحساسيات بني خمتلف منظ  
وكانت  النابض،ةقلب املدينة  واملدن القدميةشكلت الفضاءات العم مية يف احلضارات  ةالقدمية لك نه جماالت للحياة العام  

ولعبت  ياالجتماعوالتآلف والتكافل للتفاعل  وجتمي  املستخدمني واملبادالت التجارية،رئيسية منها األدوار السياسية  استخداماهتا
اليت يتطلب  ال ظائف األساسيةلكثري من  وحمضنالعناصر االساسية يف تصميم املدن،  من حيث اعتربوه، االجتماعيةالتنشئة  دور

الضامن للحركة واملناخ، وتعترب البيئة  ومتطلباته ومحايته منحاجيات امل اطن  تلبية ومن ادوارهايف الفراغات اخلارجية،  وج دها
ة لعديد من العلماء حتديد الفضاء املثايل من انحية االستخدام والتصميم املعماري حيث مت ربطه بعد  ا حاولحيث  والتنقل،

واالستخدام ي االجتماعلضمان التفاعل ، و نشطة(تن ع ال ظائف واأل ،تأثيثالزة لعناصره الشكلية والبني ية )الشكل، خصائص ممي  
 (Lynch)تميزت أحباث ، فالسليم وال ص ل للتعاي ن عية احلياة فيه  وم اصفاته وتنظيمه لتحسنيحتسني أبعاد الفضاء  جيب
يف هذا الن ع من البح ث  اهم  م االبصري بشكل عام، واليت تعترب مرجعً  اإلدراكيف تص رات الناس و  هاقيدةقت على يف املدينةىل و األ

نا بت ضيح هتممهداف كل العناصر، واأهم مك انهتا واليت ركزان فيها على ألنا أمناط الفضاءات و تباينت ، شهر النظرايتأومن 
 إىلبعاد الفضاءات، وص ال أهم أ إىلحيث تطرةقنا  ب احلضري العمراين،يف الرتكيدورها كذا و  أدوار ووظائف الفضاءات العم مية

، ح ى أنخذ فكرة عن الع امل يف اجلزائرالفضاءات العم مية زت به ما متي  معرفة  إىل، وأخريا تطرةقنا ع امل جنا  الفضاء العم مي
 ذا امل ض ع.هلالنظري  املعريف تعزيز الرصيدو تصاميم الفضاءات العم مية  فعاليةدراسة الرئيسية املساعدة على 
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 .الساحات العامة :ثاينالالفصل 
 :متهيد

يستخدم  فعال   ا  وظيفي ا  ر منوذجتوفّ  األنّ  منذ وجوده على األرضوابألخص الساحات العامة  الفضاءات العمومية اإلنسان أّلف   
 حيث املتاحة يف كل عصروسخرها ملصلحته ولتلبية حاجياته حبسب اإلمكانيات والتنقل، حلركة ا للفرد ضمنوي حلياة العامةيف ا

خري وهذا الفصل  ، وذلك يف العصور السابقةاملدينة، وعرف كيف يتعامل معها دون املساس هبايف تهوية المن عناصر  هاعتب ا
التصميم العمراين  وأتثريها على منذ القدممع احمليط الطبيعي  ختطيط املدينة، حيث نبني يف هذا الفصل أتثر دليل على ذلك

وتنوع صور التقدم والتطور وبفضل  ن يف العصور السابقةاليت عرفتها املدواملعمارية احلاصلة ومع التحولت العمرانية  ،واملعماري
الغطاء النبايت وغريها وأنواع نا  ملواملوضع ا ، وأيخذ بعني العتباراليوم الساحة العامة متنوعاالتكنولوجي والصناعي أصبح تصميم 

أتثري و لساحات العامة والتعريف أبنواعهامفاهيم ا إىلق ل يف هذا الفصل التطرّ و اسنحلذا  صميم،يف بداايت التخطيط والت
مدن العصور السابقة واملرور على فضاءاهتا لنتغلل مبميزات الساحات  وذلك بوصف، عليها ابلعصور السابقةالتحولت العمرانية 

 حتديدذلك و  ولتأكيد ،لعديد من العلماءحمل انتباه االساحات  موضوعولطاملا كان  تسمياهتا ووظائفها،وحتليل خمتلف  فيها
يف هذا النوع  ةجع مهماتعتب مر على دراسات سابقة  العتمادمت لية والبنيوية يشكتال اميزة لعناصرهامل صائصاخل ومعرفة املوضوع

 .فيهاظرايت النّ  أشهرمن استخراج ما يهمنا من البحوث و 
 مفهوم الساحة العامة:-1

 عند الفرنسيني، (Place)ابإليطالية و (Plaza)من  امساءهأدت وتعدّ  (Plarea)أصل تسمية الساحة لتيين وهو بالراي  نّ إ   
 (Parvie) ةبعند الرومان و الرح (Forum)عند اليوانن والفوروم  (Agora) األغورةأخذت الساحة عدة أمساء خمتلفة منها  قدميا  ف

 للساحة سنقوم ابلتطلع على تطورها يف التاريخ ألخذ وجهة نظر اترخيية عميقوالسوق واحلمى يف العامل السالمي، ولفهم 
(Mumford, 1966)، عدة وظائف اثنوية كالتحدث والسرتاحة و ، التسوق الساحة كانت تستخدم لوظائف متعددة منهاف

 ساحات مفتوحة جيلس فيها الناس لالسرتخاء والراحة، احملادثة، التنزه ومساع املوسيقى إىلن واملشاهدة والتسلية، لكن حتولت اآل
(Cvijanovic & Spero, 1976)، عب  ها تعددت مفاهيميتنواع الفضاءات العامة والأ أهممن الساحة  نّ أ ومن هنا نستنج

 رين:اب واملنظّ بعض الكتّ ، وفيما يلي بعض املفاهيم حسب نيرين واملختصّ الزمن واملكان حبسب املنظّ 
 الساحة عند املهندسني املعماريني تعتب مساحة تنتصب عليها املباين اهلامة واليت تظهر قيمها الفنية واجلمالية-
(1964,Jakorljevic)،   ّلبات هتا يف العصور القدمية حسب اختالف املتطّ أيتها وأهدافها منذ نشأهّ ت ة مفتوحة تغريّ تعتب حر

املفتوحة  فضاءات" ... مكان الجتماعات يف ال انّ أب ها فيرتيف الفورومالجتماعية يف مجيع احلضارات، حيث عرفّ واحلاجات 
 .(Sitte,1986)والذي ميلك تعابري معمارية ومجالية حمضرة ..." 

هي املكان الذي يشمل  : (Bertrand & listowski, 1984, p7)من املختصني  حسب كلّ الساحة عند علماء الجتماع -
ا نقطة استقطاب انّ  Ledrutمجيع الشعائر الدينية والجتماعية والسياسية يف املناسبات، حيث أشار يف هذا اجلانب لدريت 

 عن خمتلف الشرائح تعّب جتمع أيضا وظائف اجتماعية و املباين من سكنات راقية ومرافق ضرورية  أهمّ مبراكز املدن، جتمع 
ا مفتوحة بيضوي تكون إمّ  أومستطيل  أومربع  أوشكلها دائري و حوافها عالية اليت لعلبة ، وعرفوها اباليت تستخدمهاالجتماعية 

 .(Bertrand et listowski ,1984, p30)قة شبه مغل أومغلقة  أو
هبذا الشكل لتظهر  متعليها من مجيع النواحي ولقد صمّ  ا منطقة حماةة مبباين تطلّ الساحة أبنّ  Moughtin (1995)عّرف -

 ة واملباين الدينية اليت يودّ ل خلفية املباين اهلامّ العناصر يف ختطيط املدن فهي تشكّ  أهمّ ا ة، ورأى أنّ مزااي تلك املباين أبفضل حلّ 
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هي ية فيزايئية هلذا النوع من الفضاءات العمومية خاصّ  أهمّ  ضح أنّ أو و  ،البعض بعضها إىلالناس الجتماع جبنبها والتحدث 
 خاصية الحتواء والنتماء.

لتفاعل واهي فضاء للحياة الجتماعية ، و (Zucker.1959.p54)الساحة هي حمطة التوقف النفسي يف املظهر احلضري... -
 .(Sablet, 1988) اإلنسانيةعدة أنشطة خاصة ابملمارسات  تضمنعدة جمالت ت حتتوياجملتمع،  أفرادالتعايش الجتماعي بني و 

حتيط هبا ،(Pinom,1991,p34)متلك عناصر داخلية جتذب املستخدم  ، حيثهي النتيجة املتبقية بني الفراغ و املبىنالساحة  -
وتستعمل كملتقى لألنشطة الجتماعية  جاورهاجمموعة مباين متعددة الوظيفة واألشكال يف حني ختتلف وظيفة املساحة تبعا ملا 

 .(krier,1991) والراحة ويف اللعب والثقافية ويف الرتفيه
 :انواع الساحات العامة-2
  :تنظمةةاملالساحة -1-2

 (Carmona, 2003). واضحة احملّددة واليت عناصرها احملّددةهي الساحة    

 
 (.Booth, 1990)املصدر:  ،بوث حسب بوضوح احملّددةمةة ظأنواع من الساحات املتن(: 36الشكل )

  :amorphous squareالساحة الغري متنظمةة -2-2
 (Carmona 2003).خمفية  احملّددة واليت عناصرها حمّددةهي الساحة الغري    

 
 (.Great Building, 2009)املصدر:   متنظمةة اال ي حداداا غري ااضةة،مناذج لصور ساحات غري(: 37الشكل )

  :مسظطيلة أاساحات مربعة -3-2
ريا الساحات العامة يف الشطرجني بني الشوارع املتوازية ومتيزت هبا كثالساحات األكثر شيوعا تنتج عن املخطط الرتبيعي  هي   

 يومنا هذا. إىلالعامل 

 
 (.Great Building, 2009)املصدر:  وذج لصورة ساحظني مربعة امسظطيلة،من(: 39الشكل )
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  :دائريةساحات -4-2
مغلقة مثل الساحات  امّ إوالبيضوي وتكون نوعني الدائري  ملانيا وحتتوي علىأو سبانيا إيف  16ساحات ظهرت يف القرن  هي   

 مفتوحة. أوامللكية 

 
 (.Great Building, 2009)املصدر:  منوذج لصورة ساحة دائرية،(: 38الشكل )

  :مثلثيةساحات -5-2
  كثريا.  غري منتشرة هيو بدورها الساحة  حتّدداجلزر اليت  حّددتهث نتيجة ملا ساحات أتخذ الشكل املثلّ  هي    

 
 (.Great Building, 2009)املصدر:  ة،يمنوذج لصورة ساحة مثلث(: 39الشكل )

  :اعالقظه ابالحظواء شكل الساحة-3
أهّم دراسة  تمتّ و  ،وفيما يلي سيتم توضيح شكل الساحة، وعالقة ارتفاع املباين أببعاد الساحة لتحقيق الشعور ابلحتواء   

  .وكل من انتقدها Sitteو Zucker إىلاللتان تعودان و لتصنيف أشكال الساحات  نظريتان
  :Zuckerشكال الساحة حسب أ-1-3

  وهي: حسب درجة النغالق والتخطيط مخسة من أشكال الساحات بني Zucker زت نظريةوقد ميّ    

 
 .)armona, 2003)Cاملصدر: ، حسب درجة االنغالق االظخطيط الساحات (:40الشكل )

  :quareSlosed Cالساحة املغلقة -1-1-3
عب  حبدوده يز بتشكيل منتظم اهلندسةويتمّ  ،ذاتيا   ة  حمصور  أومن مجيع اجلوانب  ةغلقوامل احملتوية لذاهتا الساحةكون توهنا    

 (carmona ,2003). (41 )الشكل يقاع متكررإواجهات املباين اليت تكون ذات 
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 (Krier, 1979, p33).املصدر:  ،يف توسكاين إبيطاليا (San Giovanni Valdarno)(: الساحة املغلقة 41الشكل )

  :dominated square)) الساحة املسيطرة-2-1-3
مسيطرة بتوجهها حنو وتكون  ،(42ل ر عليها كمبىن ديين )الشكعليه والذي يسيط ةلاملطّ و رئيسي حنو مبىن ة هوجّ امل هي الساحة   

  (carmona, 2003).       ابملدينةتكون هلا هيبة ورهبة  واملرافق اليتكالكنائس له هيمنة ابلفضاء العمومي جبانبها  مرفق عمومي 

 
ل لسيطرة الكتنيسة على الساحة، امتثّ املوضح ، Zuckerيف فلورنسا حسب نمرية  (Santa Croce)(: الساحة املسيطرة 42الشكل )

 (Moughtin,2003).املصدر:  ،سة تقع يف اجلزء الضيق من الساحةالكتني ألنّ ؛ Sitteالساحة العةيقة حسب نمرية 

 
ااملبىن  ،Sitte، امتثل التنوع العريض حسب نمرية Zuckerحسب نمرية  Modenaيف  (Reale)(: الساحة املسيطرة 43الشكل)

 (Sitte, 1945, p25).املصدر:  ،ذا ااجهة عريضة مقارنة ابرتفاعه املسيطر او قصر
  :(nuclear square) الساحة التنواية-3-1-3

ا قوة انبضة وجاذبة نّ أبزمنة عب األ واليت اعتبتمنطقة معينة  أوا نواة املدينة نّ ابز لة حول املركز وتتميّ هي الساحة املتشكّ    
 اانفورة مما يعطي انطباع   أوالثقافية واليت يوجد فيها معلم كتمثال  أويتها التارخيية هوذلك أل ،(carmona ,2003)للمستخدمني 

  .(44لساحة )الشكل ل

 
 (Moughtin, 1995, p123).املصدر:  ،Zuckerيف البتندقية حسب نمرية ( Giovanni e Paolo)(: ساحة التنواية 44الشكل )
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  :(grouped squares) الساحات مظجةعة-4-1-3
 ,carmona)فيما بينها  ومتناغمة تتكاملمتناسقة  فضاءاهتاتكون الفراغات من عة مو هي الساحة املرتاكبة األجزاء أي جم   

جزء )ساحة( حلقة يف  ل كلّ ويشكّ  ،سعأو الفضاءات اجملالية ترتابط لتشكل تشكيالت أكب وساحة جممعة تلك حيث  ،(2003
 .(45 سلسلة الساحات )الشكل

 
( يف مديتنة Place Stanislas, and Place de la Carrière and Hemicycleعة )(: الساحات املظجةّ 45الشكل )

Nancy  حسب نمريةZucker ،  :املصدر.(Moughtin, 1995, p118) 
  :Zuckerاشكال الساحة حسب -2-3

وذلك يتوقف على موقع  ابلحتواء واحلصر، ةرتبطاملفقد استنتج نوعني فقط من الساحات   Sitteا ابلنسبة لـلمنظرأمّ    
 وها: (Moughtin, 1995)املستخدم املشاهد يف الساحة موجها  نظره للمبىن الرئيسي املسيطر على الساحة 

  الساحة العةيقة:-1-2-3
  .اليت تقابلها كنيسة صرحية يف اجلزء الضيق Santa Croceمثل الساحة العميقة    
 الساحة العريضة: -1-2-3

 واليت حتتوي على قصر مسيطر، (Sitte, 1945) ، اليت تتميز ابلتنظيم اجليدModenaيف  Realeكساحة عريضة    
.(Moughtin, 1995)  

 
 .(carmona, 2003)املصدر:  ،Plazza Navona الواسعة(: الساحة 64الشكل )
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 (KRIER, 1979, P.36).املصدر:  ،فقية ألنواع من الساحات العةيقة االعريضةأ(: مساقط 47الشكل )

خصائص الساحة املغلقة  اليت تضمّ  The Enclosed Squareمصطلح الساحة احملتواة  Moughtin  (1995)ليقرتح    
، وذلك لإلحساس داخلها ابلحتواء، هذا Sitte، وخصائص الساحات العريضة والعميقة لـ  Zuckerوالساحة املسيطرة لـ 

، هذه الشعور ابلحتواء ة ازداد الشعور ابلحتواء، وكلما كانت منفرجة أكثر قلّ كانت حادّ ما  خري يتأثر مبعاجلة زوااي الفراغ، فكلّ األ
نها كرير بعد تغيريها ابلتشويه، الزوااي تتشكل يف الساحات من تركيبة حتتوي على الشكال األساسية مربع، مثلث ودائرة، كما بيّ 

اليت تتضح يف ، و مغلقة أوا ساحات منتظمة حتت مقاييس مفتوحة مّ إ الرتاكب، الدمج، اإلضافة، التقسيم، الزوااي، لينتج عنها
 .(48)الشكل 

 
 (KRIER, 1979, P.29).املصدر:  ،(: اشظقاق الساحات من االشكال األساسية48الشكل )

ل على الساحة وارتفاعها وعالقتها مع أبعاد الساحة وشكلها، فكلما  ن الحتواء مرتبط أيضا بطبيعة املباين اليت تطّ أوذكر     
ما تغري تداخل الطوابق تغريت ء، فكلّ كانت املباين أكثر تقاراب  لبعض وتشكل سطحا  مستمرا  منسجما  ازداد الشعور ابلحتوا

 رضي فعندئٍذ يقلّ ي من ارتفاع املبىن هو الطابق األاخللف وكان اجلزء املرئ إىلل مرتاجعا  وّ فمثال  إذا كان الطابق األ صورة الحتواء،
 .(49)كما يتضح ذلك يف الشكل   ،(Moughtin,1995) الرتفاع الفعال للمبىن ويوفر مقياسا  إنسانيا  للساحة
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 ,KRIER, 1979)املصدر:  ، عن الساحة اتغري تدالل الطوابقف كرير ألنواع املقاطع ال ي توضح قرب ابعد املبىني(: تصتن49الشكل )

P.24.) 
من األعمدة  إضافة صفّ  أوغياهبا،  أومثل األسقف مع وجود فكرة معمارية  احملّددةها العناصر فيما تكثر كلّ   أخرىومن جهة    
األروقة لربط الطابق األرضي للمباين املنفصلة ابلساحة عن ةريق ممشى مغطى مثل ساحات اإلغريق فيزيد ذلك الحتواء  أو

 (.50)، كما يتوضح يف الشكل (Moughtin,1995)ماء للفضاء توالن

 
 ,KRIER, 1979).املصدر:  ،طريق املةشى (: تصتنف كرير ألنواع املقاطع ال ي توضح قرب ابعد املبىن عن الساحة اتغري50الشكل )

P.25) 
املسالك يؤثر على ةبيعة  أوإضافة بعض العناصر للساحة مثل الدخول هلا عن ةريق الشوارع  نّ أ krier (1979)ضح أو و    

  ذلك عب أنواع وهي:وبنّي ، (52-51)الساحة ويعزز فيها الحتواء والنتماء، ويتوضح ذلك يف الشكلني 
 اي قائمة جبانب واحد. او مركزاي وعلى ز -1
 واحد. قائمة جبانببعيدة عن املركز وعلى زوااي -2
 ية قائمة.و اية وعلى ز و االتقاء على ز -3
 ة نقطة دخول.يّ أية وعلى و اة ز يّ أمائل وعلى -4
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 (KRIER, 1979, P.28).: املصدرااملسالك، (: أنواع الساحات حسب تقاطعها مع الشوارع 51الشكل )

 
أ: الساحة احملظوية من مجيع اجلوانب، ب: االحظواء الفراغي يف مركز الساحة، جـ: االحظواء  عتند كرير، يف الساحة(: االحظواء 52الشكل )

 (KRIER, 1979, P.31).املصدر:  ،: احظواء مركزي بوجود رااق العرضالفراغي عتند حافة الساحة، د: فقدان االحظواء، اـ
أمناط للساحات من حيث أشكاهلا وأشكال مقاةع املباين املؤثرة على الفراغ احلضري وأمناط تقاةع  Krierحيث اقرتح    

وهكذا اقرتب كرير بدرجة كبرية من مفهوم منط  ،وأمناط الواجهات احمليطة ابلساحة (،53)الشوارع مع الساحة كما يوضح الشكل 
 .(Broadbent, 1990)مقياس ساحات الكبرية  إىلجدا   الفراغ احلضري على خمتلف املقاييس: من الساحات الصغرية

 
 KRIER, 1979, P).املصدر:  ،(: أشكال خمظلفة مقرتحة للساحات الرابعية، اأمناط تقاطع الشوارع مع الساحة53الشكل)

30,31,32) 
ردها أو يف تصميم الساحات ويعتقد أن أمثلة كثرية  krierالكثري من املعاجلات اليت اقرتحها  Mougthin (1995) وينتقد   

krier  ا تؤثر على الشعور ابلحتواء سلبيا ، وجيب جتنبها عند تصميم الساحات العامة.نّ أد أكيف كتابه الفراغ احلضري، و 

 أ

 ب

ج

 ـ

 د

ه

 ـ
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ة العتبارات الفراغية بعناية ودقّ خذ أه يف املستقبل جيب نّ خني أبرين املعماريني واملؤرّ قنع املنظّ أن أريد أيف حني قال كرير "   
، وذكر فيما خيص (Krier, 1979)هذه العتبارات مازالت مهملة"  نّ مارة وختطيط املدن، علما أبة للعملضمون النظرة العامّ 

ا ساحات من أمناط مل تستطع أي مدينة نّ أ إىلاحات العامة يف العصور الوسطى أتكيده على منتقديه أبمثلة منها: تعود شعبية الس
 دها كونا حماةة بعمارات متقنة وذات جودة عالية.  ن تقلّ أحديثة 

 عالقة ارتفاع املبىن أببعاد الساحة لظةقيق الشعور ابالحظواء:-4
قل من أمبباين اقل ارتفاعا )ط اعلى الساحة بتحديد نسبة الحتواء، ففي الساحات العامة اليت حتاملباين احمليطة  تؤثر ارتفاعات   

ا الساحة تستمر خلف املباين، أمّ  الشعور أبنّ  لتعطيعلى منها أ أوة مع أسطح األبنية يو اةابقني( فإن األشجار سوف تظهر متس
 .(Blumenfeld, 1971)ناية الساحة  حتّدديف حالة املباين األعلى ارتفاعا )أكثر من ثالث ةوابق( فهي 

العالقة بني الرتفاع الفعال للمباين وأبعاد الفراغ هي عالقة هامة إلنشاء  فإنّ    Essexوحسبما ورد يف دليل التصميم جمللس    
فراغ حضري متجانس. فإذا كانت ارتفاعات املباين كبرية مقارنة بعرض الساحة فقد ينشأ عن ذلك الشعور ابلقمع والضطهاد، 

ه مكشوف للعيان، أبنّ  اإلنسانسيشعر  كان ارتفاع املباين قليال  مقارنة ابلعرض فسينتج عن ذلك الشعور بعدم األمان إذ    ا إن  أمّ 
 .(Moughtin,1995)املكان غري حصني وتسهل مهامجته  وأنّ 
    

م
يه أن تكون ارتفاعات أعليها، فكان ر  لةألبيت ابلعالقة أببعاد الساحة بني عرض الساحة وارتفاع املباين املطّ  ر  ظ ّ ن  وقد اهتم امل

ر بالديو فقد اقرتح أبعاد الساحة من اهلندسة الرومانية ا عن املنظّ بعاد الساحة، أمّ أسدس  أوللساحة تعادل ثلث  اجملاورةاملباين 
 )الشكل (.2.5: 1) أو( 1.75: 1)النموذجية اليت اعتبت أعظم اهلندسات، وكانت النسبة املقرتحة لالرتفاع على العرض هي 

اي  لضعفي ارتفاع املباين املقابلة هلا وذلك و ارض الساحة مسعاختار ان يكون  Sitteث الذي متثل يف (، اما عن املنظر الثال54
أن الساحة تكون مرحية لإلنسان عندما  Lynch (1966) رأى لينش حني ، يف(Moughtin,1995)إلعطاء التأثري اجليد. 

فيضاعف  (4:1)ا عن نسبة عن ابلحتواء، أمّ  اإلنسانواليت تشعر  (3:1) أو (2:1)تكون نسبة ارتفاع املباين على عرضها 
 غلق. نه داخل فراغ ميقل كثريا ليحس أبالشعور لإلنسان  الحتواء، وإذا كان عرض الفراغ أقل من الرتفاع فإنّ 

 
احلد األدىن لتنسب -احلد األقصى لتنسب الساحة عتند ألربيت، جـ-احلد األدىن لتنسب الساحة عتند ألربيت، ب-( نسب الساحة: أ54الشكل)

 بظصرف الباحث. (Lynch, 1966, p 60)املصدر: ،انية القدميةاحلد األقصى لتنسب الساحة الرام-الساحة الرامانية القدمية، د
، (Moughtin, 1995)وهي اليت حتقق جتانسا بني الرتفاع والعرض.  (4: 1)الحتواء  نسبة  Essexوقد اقرتح دليل مدينة   

( 60الشكل )ة حات العامّ ا عن النسبة اليت اقرتحها جملس بلدية لندن فهي احلد األقصى لنسبة ارتفاع املباين مقارنة بعرض السامّ أ
(GLC study, 1980). 
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 .(GLC study, 1980, p37)املصدر: ،لى العرض يف الساحات ااألفتنيةع(: احلد األقصى لتنسبة االرتفاع 55الشكل )

 Lynch لذا فقد قال (Day, 2003)ما ابتعدان عن املركز ما اقرتبنا من حدود الساحة وكلّ يتزايد اإلحساس ابلحتواء كلّ    
اايهتا وليس يف مركزها، أن املشاه د يقف عند حدود الساحة ونأن القواعد السابقة لنسب الساحة تفرتض يف ذلك  (1966)

فضل إجياد  أخرى( واعتمد ذلك يف إنتاج مناةق مرحية ابلساحة العامة وذات حدود واضحة، لكن يف حالت 56)الشكل 
 احمليطة، وكثافة املشاة.ات اهلندسة البصرية، وارتفاعات املباين حمّددها عدة عوامل وهي: حتّددواليت للفراغ  أخرىنسب 

 
 .(Lynch, 1966, p 60)املصدر:، (: نسب الفراغ ال ي حتقق الشعور ابالحظواء عتندما يكون املشااد عتند حافة الفراغ56الشكل )

 :للساحة العامة اخلصائص البتنيوية-5
 :   يف الساحة العامة Accessibilityاملوصلية -1-5
 : Way Findingاحلركة للساحة العامة  حمااراالسظدالل على -1-1-5

الذي و  ،القدرة على احملافظة على احلركة يف اجتاه واحدو املستخدم ملكانه  Sense of Directionويعرف اإلحساس ابلجتاه    
 (.Passini,1992)يعتمد على موقع املستخدم يف الفضاء ويعتمد على الدللت اليت تنتج من البيئة املبنية 

الذهين تعتب عمليات أساسية لتفسري كيف جيد املستخدم ةريقة يف الفضاء، فخريطة  اإلدراكاحلسي و  اإلدراكمن  كالا   نّ إ   
 (.Levinson, 2003)اها اخلريطة السلوكية ومسّ  (Sannof,1991)سلوك املستخدم اليت وضحها 

على منبهات ومثريات يعتمد عليها يف حتصيل املعلومة  ة قرارات، بناء  اختاذ عدّ  هجيب علي ،فاملستخدم للوصول لفراغ ما   
ذهنية الاخلريطة  أوالفضاء، فهذه املعلومات تتكامل مع الصورة  إىلما يتخيله للوصول  أوخرائط وجتارب سابقة  إىلوالوصول 

 (. Hall,1974)وهذه قرارات ينتج عنها سلوك فراغي من خريطة ذهنية للمستخدم  ّددحول الفضاء احمل
املستخدم للفضاء قادر  اإلنسانف ،تنفيذالن اختاذ القرار و حل مشكلة فراغية تتضمّ  احلركة للفضاء هو حماورفالستدلل على    

 (.Passini,1992)على إجياد ةريقه بتحديد املوقع 
 :  Accessebility in Complex Publics Environmentsدة الوصول يف البيئات املعقّ  إمكانية-2-1-5

إمكانية الوصول )املوصلية( دون استخدام تصاميم أنظمة املسار و تعتب عملية حامسة يف حتديد حركة املسار  دة تعدّ البيئة املعقّ    
 Initialلية وّ دراج ذلك ضمن مراحل التصميم و خاصة األإ، ومن الضروري Accessebilityلضمان إمكانية الوصول 
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Desingn  ن و يت قد يواجهها املستخدمون النهائيحتديد املشاكل ال أجلوذلك من(Heft, 1979, Passini, 1984, 
Peponis et al ,1990, McCormick, 1996.) 

، (Passini ,1984)وما يرتبط ابلتخطيط املكاين ونظام احلركة  Spatial Designلية مبكوانت التصميم املكاين رتبط املوصت   
عوبة كانت البدنية، النفسية، ص  واء  عاقات املختلفة سللمستخدم النهائي من ذوي اإلل ما يعرقل املوصلية يشكّ  كلّ   حيث انّ 

 Passini,1984, Arthur and)عن ةريق العوائق احلركية  مام التنقلأترتكه يواجه عوائق جسدية الوصول يف البيئات العامة و 
Passini,1992.) 

 اأتثرياا على االسظخدام: ساحة العامةالعوامل املكانية يف ال-3-1-5
 ساحاتعلى أتثري التصاميم املعمارية للسلوك ونرى ذلك جليا و  مجالت من إدراكلل Spatial factorsالعوامل املكانية  تتأثر   
 Lynch)، فمن املمكن حتديد القدرات الشخصية على استيعاب املعلومات من حيث ارتباةها ابلعناصر املعمارية والفضاء امةالع

 : إىل وتنقسم العوامل املكانية ،(1960,
 :Spatial designكاين املظصةيم ال-

املبنية عن بعضها بز البيئة حيث ت ، Identities احملّددة اهلوية املكانيةو   Clarityوضوح ليتميز التصميم املكاين املقروء اب   
حدى مكوانت التصميم املعماري اليت جيب مراعاهتا يف تعيني إلمكاين توزيع أنظمة التصميم من ختطيط و  ذ تعدّ إالبعض، 

وهيكلة التخطيط املكاين   Structureبنية الاملشاكل اليت يواجهها املستخدمون يف اجملال البيئي واليت جيب فيها فهم كل من 
 Spatialفت املكوانت التشكيلية املكانية فقد صنّ  (Lynch ,1960)لينش لمنظّر ل.ووفقا ( Passini,1984)للمجال البيئي 

Components مخس عناصر تصميمية  إىلDesign Features   متمثلة: ابملساراتPaths   )واملناةق )التقاةعات
Districts  و املعامل ،Landmarks  احلواف وEdges )و النقاط )العقد ،Nodes  (57)انظر الشكل.  

 
 ,Bell, et al)ا  (Lynch, 1983)املصدر:، للظكوين البصري للةديتنة كةا قسةها املتنمر كيفن ليتنشالعتناصر األساسية (: 57الشكل )

2005). 
لبيئة  External واخلارجية    Internalالداخلية   Pathwaysالطرق  إىلتشري   Pathsاملسارات نّ إووفقا هلدف الدراسة ف   

ذ متثل قنوات احلركة إ. Tacksومسارات    Roodsوالشوارع   Walkwaysات ، واملمرّ  Floorsمعقدة متمثلة ابألرضيات
 لتتابع والتوجيه والتفاصيل املعمارية.لالرئيسية وأتكيد الستمرارية ابستخدامها خواص 

جزء طة بذلك ناية طّ ين خمحمّددالفاصلة بني جزئني   Physical Boundariesفيقصد هبا احلدود املادية  Edgesا احلواف مّ أ   
النقاط ، و كالفراغات اخلارجيةفهي مساحات مغلقة   Districtsحياء البصرية( ا املناةق )األامّ ، Wallsخر كاجلدران آبداية جزء و 

Nodes متثل نقاط اتصالFocal Points  التقاء مركزية  أوCounterpoints  رية ووحدة تكتسب شخصيتها من استمرا
متتاز مبالحمها البيئية املرئية بوضوح   Landmarksاملعامل  نّ أكما ،  اإلضاءةصيل و عناصر عدة كاألرضيات واحلوائط والتفا

Clearly Visible  ومثال ذلك املباين كب عدد من األشخاصأى متييزه فق عليتّ  ا  فيزايئي ا  عنصر  ذ تعدّ إ ،Buldings. 
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هذه السمات التصميمية ملكوانت التصميم املكاين  نّ أب (Weisman, 1981)و (Lynch,1960)حيث جيادل كل من    
أيضا  (Passini, 1984)وأضاف  ،خاصة يف البيئات املعقدة  Environmental legibilityتساعد على تعزيز الوضوح البيئي 

 . Destinationوجهاهتم  إىلاملستخدمني النهائيني للوصول  لتوجيه  Cuesتعمل كمؤشرات  اليتميزات التصميم اخلمسة 
 :العامةيف الساحة  Visibility الرؤية )الوصول البصري(-2-5

للوصول البصري من وإجياد اجلهة اليت يتعني التنقل هلا   Spatial orientationيف تسهيل التوجه املكاين  همومن العوامل األ   
 Visuelالبصري مكانية الوصول املرئي و إ، فاملعتمدةاملكاين للتخطيطات خالل التوجيه البصري لتمكن املستخدم من فهم التنظيم 

Access  تكوين تصاميم مقروءة ابستعمال ختطيط متماثل تساعد علىSymmetrical Layout   ّاستغالل رة و بوحدات متكر
األكثر تعقيدا ى تعيني األماكن اجملتمع عل أفراداليت تساعد ، و  Spatial representation كاينمتثيلها املو   Landmarksاملعامل 

وفره من وذلك ملا ت  Stairs، السالمل Rampsمثل املنحدرات  Circulation Systemركة احلاتباع نظام وتعيني النشاةات و 
 Perception  (Vanderklipp, 2006.) اإلدراكز معلومات اجتاهية وبذلك يعزّ إرشادات و 

مكانية الوصول إل Behaviorاجملتمع  أفرادالعوامل تؤثر على سلوك صائص البنية اليت هتيكل الفضاء و خ نّ أ إىلومن هنا نتوصل 
 كثر ةمأنينة.أاليت جتعل املكان   Visuel Accessebilityالبصري املرئي و 

  اهلتندسة البصرية امقياس الساحة:-6
ات اهلندسة البصرية ومقياس الساحة يف اهلندسة احلضرية كثريا  من النتائج اليت توصل إليها حمّددمن  دت كلّ مع مرور الوقت أيّ    

Sitte  ّ135 يساوياحلد األقصى لتمييز معامل جسم الفرد عن بعد  نّ أفكان حتديد اهلندسة البصرية مثال  هو  ،رينوغريه من املنظ 
Alexander et al  (1978 )اأمّ  Sitte( .Moughtin,1995،) بهصى أو مرتا  واليت تعادل احلد األقصى لعرض الساحة الذي 

ن الساحات أ، واقرتح يف شمرت 13.5ن ل يقل عن أملسافة، و مرتا ، لذا يفضل أل يزيد عرض الساحة عن هذه ا 21ا فريى أنّ 
الستعراضات  أوفقال هي خارج تصنيف ساحات املدينة، فرؤية املمارسات هبا كالفرق املوسيقية  لالحتفالتالضخمة املخصصة 

 .(Moughtin, 1995) اإلنسانالعسكرية، تتطلب مسافة أكب بكثري من املسافة اليت حنتاجها لتمييز معامل جسم 
ا ضحت انّ أو يف خصوصية زوااي الرؤية و  1884عام  Maertensوأكدت الكثري من التجارب ما استنتجه املعماري األملاين    
درجة تقريبا ، وهكذا  27العنصر بوضوح هي  أوية إلدراك صورة الفرد و اات املقياسية لإلنسان يف الساحة، فكانت أقصى ز ّدداحمل

 9قدما  ) 30بىن يت: ارتفاع املآلومت اشتقاق جمموعة من األبعاد كا (،2: 1)تكون النسبة بني حجم العنصر وبعده عن املشاهد 
تكون املسافة األفقية من املبىن هي ضعف العرض  أمتار(، ومن ثّ  10.8قدما  ) 36أمتار( عن سطح األرض، وعرض املبىن 

 (Jacobs, 2001).و (Blumenfeld, 1971)( 53)الشكل  مرتا (. 21.6)قدما   72 وتساوي

 
 (Jacobs, 2001, p279).املصدر:  ،Maertens، حسب املعةاري اإلنساين(: أبعاد املباين ذات املقياس 58الشكل )

ية و امن مسافة تعادل ضعفي الرتفاع أي بز  أن الرؤية املفضلة للفرد للمباين احمليطة تتمّ  وآخرون Hegemann يف حني استنتج   
ة مباين مرة واحدة يف الوقت نفسه فيتطلب ذلك النظر إليها من بعد يعادل ثالثة ا إذا أردان رؤية عدّ أمّ  ،درجة 27مقدارها 

املعلم يفقد  أووزادت املسافة فإن العنصر  الزاوية( وإذا نقصت 59 )الشكل ،درجة 18خمتلفة تقدر بـ  بزاويةأضعاف الرتفاع، أي 
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 ,Moughtin)سيطرته يف حقل الرؤية وتصبح األشياء املوجودة ما وراء الفراغ مرئية ومدركة، يعادل ذلك فقدان الساحة لالحتواء 
1995).   

 ارتفاعات املباين احمليطة )عدد الطوابق( احتديداا ملقياس الساحة: -7
أفضل مسافة لرؤية مبىن بوضوح داخل الساحة ابألبعاد التالية: بعد املشاه د عن املبىن يعادل ضعفي ارتفاعه عند وجوده  حتّدد   

من حدود الساحة، وإذا كان املشاه د يف مركز الساحة فأبعاد الساحة كاليت: عرضها يعادل أربعة أضعاف ارتفاع املباين  يف حدّ 
ا مرتا ، أمّ  45مرتا  و 36ا كانت حماةة مبباين ذات ثالث ةوابق يكون عرض الساحة حمصورا  بني الساحة إذ (. وهكذا فإنّ 4: 1)

( أما البعد األقصى 59 مرتا  )الشكل 54 إىلمرتا   48ما بني  يرتاوحإن كانت املباين مكونة من أربعة ةوابق فعرض الساحة 
وإذا زاد عرض الساحة عن ذلك فعندئذ يضعف الشعور ابلحتواء  ،مرتا ، لرؤية املباين ذات سبع ةوابق137املسموح به 

(Moughtin,1995،)  فزايدة الرتفاع لن ينتج ساحة ذات مقياس إنساين(Blumenfeld, 1971).      
مرتا ، ولعبت دور الفضاء  143×  75أيضا ابلساحات الصغرية للعصور الوسطى اليت كان متوسط أبعادها  Sitteوقد أتثر      

لتوقف والتحرك فيها، ونسب للساحات العمالقة يف العصر احلديث انا انسب لالسرتخاء والراحة من ابوذلك لناس ل اجلاذب
 .(Moughtin,1995)صخب احلياة احلضرية احلديثة واملعاصرة 

 
إلدراك جوانب الفراغ احلضري يكون -، ب27º الزاايةلرؤية املبىن كظكوين كامل تكون -ات البصرية لتنسب الساحة: أّدد( احمل59الشكل)

 6ة مبان معاً من متنظصف الساحة يكون العرض= لرؤية عدّ -، د18º الزاايةلرؤية عدة مبان معاً تكون -أضعاف االرتفاع، جـ 4العرض=
 بظصرف الباحث. (Lynch, 1966, p 60)املصدر: ،أضعاف االرتفاع

 لصوصية الساحات العامة: -8
الفراغ العام داخل الساحة فتختلف درجة  إىلالتدرج يف خصوصية الفراغ اخلاص والنتقايل  حتّدداستعمالت املستخدم     

ن اخلصوصية حسب العالقات الجتماعية وثقافة اجملتمع، فاجملتمع الغريب له احتياجات ومتطلبات خمتلفة عن اجملتمع العريب، أل
لعريب واليت ل اخلاص حيث تتعلق السلوكيات والنشاةات حبياة املستخدم ا إىلتسلسل الساحة يف اجملتمع العريب يتدرج من العام 

 (.121-97، ص 1992)املعاين، حتتاج لدرجات عالية من اخلصوصية اليت تتم يف الفراغات العامة مثل السوق الرئيسي يف املدينة 
 كثافة املسظخدمني احتديداا ملقياس الساحة:-9

عدد مستخدميها، ول كبرية تناسب الساحة مع عدد املستخدمني فتكون مناسبة، ل صغرية جدا  عن اقرتح فيرتوف أن    
وكثري من الساحات حاليا يف العصر احلديث تعاين من مشكل  (،Moughtin,1995)ة املستخدمني هلا ومهجورة بسبب قلّ 

حلول للمشكلة وهي ارتباط الساحة مبتوسط عدد  اقرتحالعزوف، وتعتب فراغاهتا ابمليتة ومساحاهتا توصف ابملهجورة، لذا 
أدىن لتكون  مرتا  مربعا  لكل شخص كحدّ  13.5 مرتا  مربعا  للمستخدم الواحد كأحسن بعد و 27د بعد املستخدمني، وحدّ 

 . (Alexander et al., 1978) ساسياأالساحة نشطة، وحيوية، مع تنوع النشاةات الذي اعتبه شرةا 
  :أداار الساحات العامة-10
 كالتايل:دوار ووظائف وجب علينا ترتيبها وفق تقسيم  أللساحة العامة عدة    

 أ

ج

 ـ

 ب

 د
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  :الدار البيئي-1-10
املساحات اخلضراء فيها حتمي املنابع الساسية اليت تتمثل يف العناصر ف ،ا ابلنسبة للبيئةاملساحات العامة دورا هامّ  تلعب   

 :الرتبة والنبااتت وتوفر تنوعا بيولوجي بداخلها الطبيعية كاملاء
  :حتسني التنوعية الفيزاكيةيائيةا  الظصفية الكيةيائية-1-1-10

وذلك ابمتصاص العناصر اخلضراء للغازات السامة واستبداهلا من اجلو بوجود العناصر اليخضورية  2co وذلك بتصفية   
 من نسبة لتصفية اجلو.  وذلك يزيدوةرح روائح  ،(petit larousse, 2002) وامتصاصها للبكتريايكسجني و ابأل

  :الظصفية البيكرتالوجية-2-1-10
 fivole. Y et)وذلك بتثبيت الغبار على العناصر اخلضراء وما يشمله من ميكروابت يف اهلواء إبفراز املضادات احليوية    

hoedemant, 1986). 

 
 (Fivoli.Y et Hoedeman. J, 1986)املصدر:  ،االكيةيائية يف الفراغ توضح الصورة الظصفية البيكرتالوجية (:60الشكل )

  :تثبيت الغبار-3-1-10
  .مكانالغبار قدر اإل وذلك لتثبيتراق متكاملة مع الرايح أو شجار ذات أنواع نباتية و أ وذلك ابختيار   

 
 .(2016، بوقربين)املصدر:  ،يف الفضاءات العةومية توضح تثبيت الغبار عن طريق التنبات(: 61الشكل )

  :الظعديل احلراري-4-1-10
 .وتلطيف اجلوالرةوبة يف اهلواء وتعديل حركة اهلواء  زايدةدرجة احلرارة و  واملائية بتخفيضتسمح العناصر اخلضراء    
 
 
 
 
 

 .(2011)حمةد،املصدر:  .يف الساحات العامة تعديل احلرارةاحلةاية من الشةس ا دار العتناصر اخلضراء ابلساحة يف  توضح (:62الشكل )
 : العةراينتغري املتناخ -5-1-10

الكثرية الستخدام  أوماكن املغلقة حيث يعمل مع تلطيفه يف األ معمارية تغيري يف اجلوّ  أوةبيعية  خيلق توزيع العوازل سواء     
 اهلواء.وذلك خللق منا  حملي معتدل وبعث النسيم املنعش يف 
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 (Mailliet. L et Bourgery. C, 1993).املصدر:  .توضخ تغري املتناخ يف الساحة العامة(: 63الشكل )

 احلةاية من الرايح: -6-1-10
 للرايح.ا تلعب دور كاسرات العوازل املعمارية دورا يف احلماية من الرايح وذلك ألنّ  أوخضر يلعب دور احلزام األ   

 
 (Fivoli.Y et Hoedeman.J, 1986).املصدر:  ية من الرايح يف الفراغات العامة،توضح احلةا(: 64الشكل )

  :الظلوث الصويتا الظلوث البيئي احلةاية من -7-1-10
  األصوات.وتوفري العوازل اخلضراء وغريها لعزل  اهب وما حييطعلى الساحة  ضافة رونقإو وذلك بتوفري العناصر الطبيعية    
 :ااالنزالقمحاية الرتبة من الظعرية -8-1-10

ية كثري من الدول تستخدم الساحات حلماية املناةق املعرضة للتعرية وذلك بغرس النبااتت اليت حتمي الرتبة من العوامل اجلوّ   يف   
 .(2016)بوقبين،  مطارواألن أتثر بسهولة للعوامل املناخية كالرايح أ والنبااتت ميكنالعارية من العناصر الطبيعية  واملناخية فالرتبة

رض نفسها، مقدار املياه ث اجلو وةبيعة األ أوقوة الرايح، غزارة األمطار  قوة التأثر على مساحة اجلزء املعرض،حيث تتوقف    
متثل الوسيلة املناسبة ملشكلة التعرية وذلك ملا هلا من قدرة على التخفيف من  خريةوهذه األاحندارها وكمية النبااتت اليت تغطيها 

 رض.األمطار عند تساقطها على حدة األ
   :التنفسي الدار-2-10

 الساحة. وممارساهتم يفالتأثري النفسي على املستخدمني ليتعدل سلوكهم وذلك ابلتأثري على معامالهتم    
  املعةاري:الدار -3-10

ابهية وزاهية تعكس وظيفة  ألوانتوفري و  خيلق التوازن يف البيئة احلضرية والصطناعية وذلكبني املكوانت الطبيعية  جو االتز    
  .الفضاءات يف الساحة

  :الدار الظخطيطي-4-10
املبىن وذلك بتهوية مجيع  اإلةارتنظيم  ستوىم ساحات العامة دور يف تنظيم النسيج العمراين سواء كان ذلك علىلتخطيط ال   

على مستوى ربط الرتكيبات املعمارية  أواملرافق العمومية  أواملباين احمليطة هبا وتسمح برتتيب وضعيات األبنية سواء كانت املساكن 
تستعمل كوسيلة معمارية يف تنسيق املساحات اخلارجية ، والعمرايننة للنسيج املعماري املكوّ  وتنسيق التشكيالتالعمرانية  أو

 راغات الساسية يف اجملال احلضريالفرية فهي تعتب من بني املساحات و وتنسيق املواقع ومعاجلة املشاكل ابملدينة بتدخالت معما
 :حيث ترتكز استعمالهتا فيما يلي

  .الرصفةطوط املعمارية للمباين الشوارع و تكمل اخل-
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 .ساحات احملصورة النسيج احلضري والعمراين وذلك بتناسب الستعمالت املطلوبةتنظم امل-
  االجظةاعي:الدار -5-10

التفاعل الجتماعي وبناء عالقات جوارية بني الشخاص املستخدمة هلا كما و  اإلنسانيةالجتماعية و لفة والتنشئة وذلك خبلق األ   
ثقافاهتم وتزيد من ترقية الحساس عندهم واذواقهم و  الثقافيةو  اإلنسانيةا يف تشجيع النشاةات الجتماعية و تلعب دورا هامّ 

 .(2016بوقبين، )الجتماعي ابلختالط احلضري و وذلك الجتماعية 
  الثقايف:الدار -6-10

ملساحات العامة ينتج مزيج فكري اختالف الطبقات للمستخدمني املتوافدين هلذه االتفاعل الجتماعي والروابط الجتماعية و     
صوات األو شكال األوان و التأثر هبا يالمس يف الساحة مثل الةفال فهم يتأثرون ابألل أواملعلومات، وثقايف بتبادل الفكار و 

  .النشاةات الثقافيةعن ةريق  تكسبهم علوما خمتلفةة سوية، و حضري توسلوكيااملوجودة داخل الساحات العامة وتكسبهم ثقافة 
  الدار االقظصادي:-7-10

تلعب الساحات العامة دورا فعال يف اقتصاد املدينة وذلك ابلستثمار يف اخلدمات املتواجدة فيها من خدمات جتارية ابملراكز    
 أوسواق يومية أشكال أكني للفضاءات هبا على عن ةريق استغالهلا يف بيع املتملّ  أوالنشاط الستثماري  واملرافق ذاتالتجارية 
  أسبوعية.

 : الساحةاظيفة -11
سكنات حول العمومية و الملرافق ابط اا انتج عن انتشار الكائنات البشرية، حيث حتالساحة أبنّ   krier (1979)عرف    

رة هلا، وتعتب و االحياء السكنية اجمل أوفضاءاته املركزية، فتعمل الساحة على توفري نظام توزيع املباين وحتديد العدالة بني قاةين احلي 
اليت بفضل اتساعها و  خرىكل أةراف املدينة، وله ميزة وظيفية أكثر من الفضاءات العمومية األ  إىلوظائفها تسهيل الوصول  أهمّ 

ها، وكانت الساحة تستغل ألغراض وظيفية خمتلفة متاما  يف العصور فيشكاهلا تكون أكثر جاذبية لقضاء املستخدمني وقتهم أوتنوع 
 درار أساسية واثنوية سياسية واقتصادية وثقافية.أبعا  للظروف  املالئمة وقتها وكانت هلا وظائف و واحلضارات، فقد مت ختطيطها ت

حتقق وظيفتها وتكون حيوية حبركة املستخدمني هبا، وذلك يتحقق إذا كانت جزءا  من نظام حركة  وإن مساحة الساحة ينبغي أن     
رة هلا ومواقف السيارات بطريقة تصميمية تسهل للمستخدمني الوصول و ااجملمت الشوارع املشاة ومرورهم عب شوارعها، فإذا صممّ 

رها من مباين ومرافق عمومية، دون الضطرار لستخدام مسالك وةرقات متتد ملسافات كبرية لتغري و اما جي إىلهلا والنتقال منها 
رائح ببعض، ودمج الفئات مع بعض لتوفر ، انهيك عن حيوهتا بتوفر  أماكن اللعب اليت تساعد على دمج الشالجتاهفيها 

 اخلصوصية ابصطفاف األشجار وفرش الشارع مصابيح ومقاعد ومظالت، انسجامها مع الرتفاعات والنسب ووظائف املباين
(Krier, 1979) ، ففي املناةق السكنية للساحة وظيفة اجتماعية، فهي ميدان للتعبري الجتماعي، مثلما أعلنSmithson & 

Smithson  املشار إليهما يف((Moughtin, 1995  ّل التواصل والتفاعل بني الناس، وتستخدم كمكان للتفاعل وهي تسه
 .الجتماعي للرتويح واحملادثة

، ((Geuze, 2006اهتا: أعمدة اإلانرة، األشجار، سلل النفاايت، وتوزيع كل عناصر فرش الساحة حمّددفالساحة هلا دور يف توزيع  
دينة كلها واليت ا تلعب رابط بني املباين املطلة هلا والشوارع اليت تربطها ابملدور الساحة ضمن النسيج العمراين مهم جدا ألنّ ففهم 

 (Moughtin, 1995). ال احلركة فيهتسهّ 
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 الظاريخ:  الساحات العةومية يف املدن على مرّ -12
أدوارها داخل املدينة،  أهمعب الزمن، توضح لنا  تطورهاالعمومية ومراحل  ساحاتلت القراءة التاريخ من جانب حتوّ  إنّ    

وهتيئتها لليوم، كما تساعدان يف حتديد الوظائف املختلفة اليت حتتويها  هاوتصميم هالتسمح لنا ابستخراج بعض خصائص تنظيم
ه اخلطوات واليت تساعدان يف ذحقبة، وقمنا ابتباع ه خالل كلّ  ا لعبتهيتاألدوار ال أهمّ شكال ومناذج الساحات العامة اليت تبز لنا أ

 اإلجابة على الفرضيات، واعتمدان على هذا التقسيم:
 مدن بالد الرافدين:-1-12
، واليت تطورت بني األلفية الرابعة والثالثة قبل امليالد يف السهول وابر أو صغرية احلجم متتاز بكثافة سكانية معتبة اببل، هي مدن  

على وجود املاء والرتبة اخلصبة، وهذا ما  بناء   ،(1988)أمحد علي إمساعيل،لها نري دجلة والفرات جنوب العراق الفيضية اليت شكّ 
 قيام الزراعة واستغالهلا يف القرى الزراعية يف اإلنتاج الغذائي، حيث يبز العامل الديين فيها بشكل واضح. إىلى أدّ 
خمازن، متاجر، بضائع، سلع الساحة عبارة عن سوق حيتوي على  كانت  :يف بالد الرافدينالعامة زات الساحة لصائص امميّ -

 كان يوجد جبوارها املعبد، القصر، ومناةق سكن حماةة بسور.و  ،(2007)كايد عثمان أبو صبحة،
 
 
 
 

   .(http://www.wikiraq.org/wiki consulté le 2017) املصدر:ل، : خمطط مديتنة ابب(65)الشكل 
  املدن املصرية )اادي التنيل(:-2-12

حيث تطورت قبل ظهور الكتابة وقبل ق.م،  3000تطورت املدن املصرية بشكل أبطأ من املدن العراقية يف واد النيل حوايل    
كاألهرامات، تتميز ز بتصاميم عمرانية ابرعة  ، وكانت تتميّ (111: 2007)كايد عثمان أبو صبحة،تطور نظام الزراعة والري فيها 

املدينة املصرية بتخطيط حموري متناظر بوجود منطقة رئيسية حتتوي على القصر مع بروز العامل الديين، ويتوفر املعبد واملخازن 
 ال واملباين العامة، حيث اختذت تصاميم هندسية بسيطة وفق خمططات معينة.اخلاصة ابلغذاء وأحياء خاصة لسكن العمّ 

صممت الفضاءات العمومية يف املدن املصرية كخلفيات للمعابد ومقابر  :يف املدن املصريةالعامة زات الساحة لصائص امميّ -
 .(Zucker,1959)تواجد فضاءات حرة ت نهّ أ ّل إالعامة ول مراجع عنها، املصريني وملوكهم، كما مل يلحظ وجود الساحات 

 
 .(Noberg-Schulz, 1975)املصدر:  ،القدميةمنوذج للساحة ابملدن املصرية (: 66الشكل )

  املدن اإلغريقية:-3-12
زت بصغر حجمها ق.م، اليت متيّ  8و 7ظهور املدن اإلغريقية عب إقليم حبر اجيه غراب حىت فرنسا وإسبانيا غراب خالل القرنني  أبد   

فني، منها مناةق خمصصة لآلهلة، جملس النبالء واملوظّ  ت بتنظيمات وظيفة عمرانيةاليت متيزّ  (،2007،)كايديتها التارخيية أهوقيمة 
حيث متيزت ابلتنظيم الفراغي الذي يرتكز على القيم الجتماعية، وذلك بتجمع عدة  (،2005 ،بن حيي)جملس جتمع املواةنني 

 مباين تتوزع حول الساحة املركزية.
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 فضاءتعتب ئة ومبلطة مهيّ  L'agora grecqueاليواننية  األغورةساحة  غريقية:يف املدن اإلالعامة زات الساحة لصائص امميّ -
ن فيها أماكن لوضع البضائع تتوزع حوهلا معابد أل ا  مسبق ا  هلا تصميم نّ أثبت أو  ،السياسيةو  والثقافيةللمبادلت التجارية  مركزي

للمبادلت السياسية كاملناقشات السياسية  كانت تعدّ ا  الساحة يف العصر اهللنستيكي هو انّ  ما ميزّ  أهمّ واحملكمة واملسرح وغريها، 
 أهموالثقافية منها كتبادل الخبار واملعلومات يف حني خصصت للمبادلت التجارية وذلك لتبادل السلع وعرض اإلنتاج الزراعي، 

ذات الشكل املستطيل ومتتاز ابلندماج مع  واسعا   تعتب الساحة سهال  ، ميقارا هيبالاي أغورة وأقدمهاأثينا  أغورةغورات هي األ
احمليط الطبيعي وحمتوية مبدينة موحدة وحماةة بسور يضم منطقة السكن ومنطقة الدين وجمالت عامة للتجارة واملسرح والرايضة، 

 .(2005 )بن حيي، ناسب مع حجم املدينةتا ترها عالقة حساسة ووةيدة، وتعتب متوازنة ألنّ و اعالقة الساحة مبا جي

 
  .(ROLAND Martin, 1956)  املصدر ،ديتنة ثثيتنااليواننية مب األغورةمنوذج لساحة : (67الشكل )

 املديتنة الرامانية:-4-12
ا أكثر تصميما منها، فهي تظهر على شكل نسيج نّ أاملدينة الرومانية واليت مسيت ابلوريث الشرعي للمدينة اإلغريقية غري    

رف، واليت ل تزال بقاايها شاهدة على تتميز ابلطابع احلريب وهتتم ابلفنون واحل   أبسلوب شطرجني بنظام ختطيط تربيعي، مرتاصّ 
من  ل يدعى الكاردو ميتدّ و ختذت الشكل املربع واملستطيل كأشكال أساسية تنقسم بشارعني األحيث ا ذلك يف وقتنا احلاضر،

من الشرق للغرب يدعى الدوكيمونيس تنتهي أبربع بواابت رئيسية، وعند تقاةع الطريقني الرئيسيني  الشمال للجنوب والثاين ميتدّ 
امات حوهلا واهتمت ببناء املسارح واحلمّ  ،ليت شكلت خمططا شطرجنيايتشكل ميدان يدعى ابلفوروم، وشوارع اثنوية موازية هلما وا

مستعمرات مشلت منطها ابلضبط   إىلدت مدنا من مدينة روما العظيمة ية، حيث تعدّ هّ زت تلك املباين فيها ابجلمال واألومتيّ 
 كمدينة تيمقاد ابجلزائر.

مبلطة و شاسعة  انّ أمن حيث الغريقية يف وظائفها األساسية  األغورة مع ساحةالفوروم الروماين تتماثل ساحة  الفورام الراماين:-
جممعة وأروقة، وهي فضاء لإللتقاء بني  انٍ بية ابملدينة الرومانية حتاط مبالعموم فضاءاتال أهممن ، و احليوي ياملركز القطب وتعتب 

 .الرومان واملمارسات الجتماعية ومبادلت لألنشطة القتصادية

 
 .( (ROLAND Martin, 1956 :املصدر ،منوذج لساحة الفورام الرامانية: (68الشكل )

أنواع الفوروم يف روما، حيث جند الفوروم البوريوم وهو فضاء لألعمال القتصادية والتجارية كبيع األبقار والنشاةات  أهمّ من    
ص للنشاةات الستعراضية مارزيو وهو فضاء عسكري خمصّ كامبو   أو، وكذلك جند حقل مارس ات املتعلقة ابمليناء النهريواملمارس

وهو فضاء أكثرها شيوعا وحيتضن األنشطة  ت، وجند كذلك الفوروم الرومانيومواإلحصائيا تالعسكرية واملدنية مثل النتخااب
 .سات القضائية السياسية والدينيةواملمار 
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 نّ أ، غري األغورةالفوروم هي ساحة مستطيلة الشكل حتمل نفس مبادئ  يف املدن الرامانية: العامةزات الساحة لصائص امميّ -
، واسعة وتعتب العصب األساسي للمدينة الرومانية، متيزت بوجود قنوات لتزويد ابملياه وتكامال   ا أكثر تناسقا  نّ أالبعض يرى 

ة مثل احملاكم واملعابد عامة مهمّ  نٍ يط هبا مباحتم بشكل معقد الصاحلة للشرب ولتصريف املياه املستعملة واملعروفة بتعقيدها، وتصمّ 
روقة مغطاة تسمح مبرور ت جتارية حممية من العوامل املناخية أبابةرة روما يف احلكم، وحماّل أوالفنادق وحتتوي نصبا تذكارية آلهلتهم و 

يف يث وصفه سيت نقال عن فيرت كثر نشاةا وحيوية، حأناايهتا أعمدة جتميلية، وهذا ما جعل منها ساحة يف الرومان حتتها و 
هذا الشكل مسرحا حتيط به املباين، بل ميثل القلب النابض للمدينة الرومانية وعنصرا مهيكال هلا، وهو قائال " الفوروم...ل يعتب 

 .(Sitte,1986)ضروري هلا مثل الفناء ابلنسبة للعائلة داخل املسكن..." 
  :مدن القران الوسطى-5-12
وهي عكس املدينة الرومانية ل  تعقيدابعدم وجود تنظيم مورفولوجي وهذا ما جعلها أكثر  ةروبيو األيزت املدن متّ  :رابيةا املديتنة األ-

نة، كان مركزها بسور حلمايتها وكانت حمصّ ا حماةة نّ زت أبمتيّ  استمرارية النسيج العمراين،يف يتها التسويقية أهّ ختضع للنظام، تكمن 
 deplibrary.iugaza.edu)دراليات والكنائس يز أيضا بكثرة الكاتل الساحات وتتميّ الطرق تتشكّ السوق ويف تقاةع 

consulté le 2015) ، كانت على شكل نسيج عمراين مرتاص يتوزع به مباين متعددة الطوابق تفصلها شوارع غري منتظمة. 
احلقبة هبندسة تصميمية أببعاد صغرية  ذهالعمومية يف هتظهر الفضاءات  :رابيةا األيف املدن  العامةزات الساحة لصائص امميّ -

دة مبباين ز ابلعتومة وحجب الشمس وذلك ولد الزمحة يف احملالت التجارية املتولّ وغري منتظمة حمصورة بشوارع ضيقة وملتوية تتميّ 
ا للمباين التذكارية والسوق مّ أرة و اهيكلة الساحة اليت أصبحت جمعلى ر ثّ ؤ حيث مل تكن الساحة حمال لالنتباه لت ،شكالخمتلفة األ

 ،(2007)شبيل. ص وبوتيطة. ي،ا ترتبط ابلعديد من الشرايني والطرق الثانوية اليت تفتقر شوارعها للطابع اجلمايل نّ أبلدية، رغم لل أو
املدنية وخصصت حيث متوقعت الساحات اخلاصة ابألمور التجارية عند بواابت املدن كساحة السوق وتدور فيها مراسيم احلياة 

ني والتجار وذلك بيع السلع من ةرف احلرفيّ  أوللحركة القتصادية من مبادلت جتارية لإلنتاج الزراعي املقدم يف تلك البلدة 
، وساحة مركز البلدة )ساحة البلدية( اليت تشرف عليها دار البلدية فهي حتيط لة بذلك قلب املدينةابلقرب من الشوارع الرئيسية ممثّ 

دة وصغرية طة ينشر هبا متاثيل خمتلفة وعدة انفورات يف أماكن متعدّ ا مبلّ نّ ز تلك الساحة أبمبنازل العظماء والشرفاء والقصور وتتميّ 
دت مسبقا ابلسور للتعريف عن زت بغياب الفضاء العمومي نتيجة الصراع على العقار كون املدينة حدّ بعاد كون تلك الفرتة متيّ األ

عالن عنها للناس ويتم النتخاب والتصويت فيها والسماع للحاكم ورئيس البلدية وذلك من مقصورة ذات ارتفاع كبري القوانني  واإل
لقاء إلحتفالت و اشراف رجال الدين واألساقفة فهي  تستغل يف إا عن ساحة الكنيسة اليت كانت حتت مّ أفوق مبىن البلدية،  أو

حيث  ،(zucker, 1959)رجال الدين يف املراسيم الدينية، يف حني الساحة اجملمعة اخلطب للناس كمواعظ السفاقسة والبااب و 
بصلة لتلبية خدمات  أصبحت الساحات يف نظر الكثريين يف تلك احلقبة فضاء عمومي خاص ابلكاتيدراليات والكنائس، ول متدّ 

 .(Mumford, 1964)اجملتمع املدين  

 
  - MYRIAME)   ا (Zucker, 1959)  :املصدر .مدن القران الوسطى مناذج للساحات العامة يف: (69) شكلال

.(Deledalle, 2005 
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 املديتنة اإلسالمية:-6-12
ربية، و رت املدينة اإلسالمية خالل القرنني الثامن والعاشر ميالدي، ابلتوازي مع التدهور والضعف اليت عاشته املدن األتطوّ     

لة عضوا موحدا متكامال، انهتا مشكّ ز مظهرها العام ابلتالحم يف مكوّ ومتيّ  ،ا  ، سياسيا  ، ثقافيا  اجتماعي، ا  ديني ا  ومتيزت كونا متثل مركز 
ها احلضري واجملايل ورها ومنوّ ربية من حيث تطّ و حيث اختلفت عن املدن األ، زت بتمركز املساجد ومتحور الطرق الرئيسيةواليت متيّ 

ة متطلبات مادية واحتياجات معنوية وروحية ترجع لظروف ساكنيها حيث مل عدّ دت اجتاهات تصميمية وختطيطية من حيث تولّ 
ه راجع سس قيمة، وذلك كلّ أمبادئ و  على ه كان حيتوينّ أ لّ إت املعاصرة يكن للتصميم والتخطيط عالقة مباشرة ابلنظرايّ 

 ,Lsmail, 1969)) رية كبغداد والقاهرة لختالف أسباب نشأة املدن فهناك العسكرية كالكوفة والبصرة والقريوان وهناك اإلدا
p73-74-75، ع خذت الشكل املربّ أ أخرىشكال املدينة اإلسالمية من الشكل الدائري كمدينة بغداد، و أتعددت  حيث

 (.2006)كامل الكناين،واملستطيل كمصر، ومتاثلت يف عناصرها 
ية حجما، متناسقة كتلة و امتشاهبة شكال ومتس كانت وقتهاالساحات   العامة يف املديتنة اإلسالمية:زات الساحة لصائص امميّ -

ختفض من نسبة استعمالت األراضي وتربطها بشكل متدرج ابلشوارع لتحقق  ،وتصميما، تتوسط مركز املدينة تلعب دور األسواق
دة بصور خمتلفة منها ساحات خارجية جبانب املسجد الكبري وساحات وكانت متعدّ  ،(2006)كامل الكناين،سهولة التواصل 

زت الساحات متيّ ، حيث (1998)ابراهيم،مرفق وهو املسجد  أهمّ ر و اجت األنّ املساجد، حيث مل تتميز بوضوح  جتاوراألسواق أيضا 
مام املسجد والرحبة ابلقرب من القصور واحلمى خارج النسيج أيف تلك الفرتة ابلشكل املستطيل واملربع كما مسيت ابلسوق 

 .(2006دليل معاجلة وختطيط الفضاءات يف املدن، )العمراين 

 
 .http://mvslim.com) :املصدراإلسالمية، موقع الساحات العامة يف املدن خمطط  :(70) شكلال

http://www.ahram.org  2021بظصرف الباحث.) 

 :مدن القران الوسطى املشرتكة-7-12
ة من الناحية الدينية، حيث أصبحت الكنيسة السادس عشر مبواقع مهمّ  إىلمتيزت مدن القرون الوسطى من القرن الثاين عشر    

جت من القلعة بسور حيوي مركزا لعدة نشاةات ووظائف دينية متعداي لألنشطة الجتماعية والسياسية والقتصادية، هبيكلة تدرّ 
ل منط ختطيط غري منتظم، تدرجت فيه ات ضيقة وةرقات متعرجة تشكّ ومباين تليه تقسمها ممرّ  ،بواابت وحييط بسوق متمركز

 .(2007،)كايد مع الطبيعة يبز فيه الرتابط العفوي مدموج ابلعامل الديين هاتوافقل ا  املدينة ةبق
ة كانت الساحات مرتبطة ابلكنائس والكاتدرائيات والقصور وممتدّ  :مدن القران الوسطى يفالعامة زات الساحة لصائص امميّ -

رجة اليت تعطي عنها، لتشكل ساحات واسعة وفخمة عكس ما سبقها عند الرومانية، حيث كانت ساحاهتا ترتبط ابلطرق املتعّ 
والشوارع لتعطي املستخدم إحساس وينجذب هلا، حيث انطباع الغموض وعنصر املفاجأة الذي نوع ابملناظر املرتبطة بني الساحة 

ساحاهتا حماذية  أهمّ رواب، و أو زت ابلتنظيم اجليد للمجالت العمرانية يف تلك الفرتة واملرتبط ابلساحة وانتشر ذلك بكثرة يف متيّ 
، حيث لمبادلت التجاريةللممارسات ول خمصصة أخرىوظيفية حماذية للمرافق العمومية، و  أخرىللمعامل ذات نشاةات ثقافية، و 

  .كبى خاصة وذلك ابلتحكم فيها إبحاةتها ابحلصون والقالع  ميادين داخلية إىلاملدن الساحات العامة  ذهحتولت يف ه
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  :مدن عصر التنهضة-8-12
رة تقابلها شعاعي منتظم تشقه ةرق عريضة مشجّ إم بتخطيط دائري 18و 15رت بني القرنني زت مدن عصر النهضة اليت تطوّ متيّ    

مدن إيطاليا اليت اعتبت مراكز كقصور النبالء وساحات وحدائق كبرية، حيث تعتب أماكن احلكم من املدن املميزة يف تلك الفرتة  
نت نتيجة لحتوائها ألصحاب رؤوس األموال ومالكي العقارات حيث أةلق عليها ابملدن التجارية مالية مثل فلورنسا، البندقية تكوّ 

عمال مهندسني عظماء مثل الباريت وبرونيليشي، فأصبحت املدن ل أتخذ بعني العتبار اترخيها وخصوصيتها أت واليت تبن
رواب حقبة سوداء مست مجيع النواحي القتصادية والسياسية والثقافية والجتماعية يف غضون القرون أو تها، حيث عاشت ورمزيّ 

أنواع الفضاءات العمومية   ه الفرتة عادت ابلنهوض ابلعمارة والعمران لتلمس كلّ ذه نّ أ ّل إالوسطى، وذلك بسبب احلروب العنيفة، 
 للتطورات احلاصلة يف التصميم وحتقيق التناسق والنسجام  والتناغم بني عناصرها.

كانت   انّ أيف هذه املدن بدا الهتمام ابلفضاءات العمومية، رغم  :يف مدن عصر التنهضةالعامة زات الساحة لصائص امميّ -
زت روبية النهضة لتعيش النور من جديد، فتميّ و شكال واملساحات وعرفت الدول األعند ظهورها تتسم ابلتعقيد والختالف يف األ

كل زواايها ومباين أبشكال متناسقة أبسقف ذات رونق زاد املنظر   إىلفضاءاهتا بتحديد من شوارع رئيسية واسعة تصل الشمس 
تصميم  ، حيث كانخرىاألضح من سابقاهتا يف العصور أو مجال وابرتفاعات متقاربة، يف حني ساحاهتا كانت تتميز بتصاميم 

رة ألحياء واسعة و ات جمبشكل فعال، أتثرت الساحات يف مدن عصر النهضة اليت صممّ  ا  وختطيط الساحات العامة منظم
ومستقيمة وكانت شاسعة تستوعب العديد من الستعراضات والتظاهرات الرمسية واحلفالت املومسية وتستعمل أيضا كأماكن توقف 

ل الساحات الواسعة واحلدائق اخلضراء اليت كان هلا ةابع أثري أوّ ت أنشأللعرابت اخلاصة وتنزه األمراء وسباق اخليول، حيث 
  .اجنلرتا اليت كانت تضفي على حدائقها نوع من الرومانسيةابستثناء مدن 

 
 .(Zucker, 1959)املصدر: ، ساحة القديس ماركوس :(71) شكلال

الساحة مواقعا يف طة وترسم بزخارف فسيفسائية ومنحوتة بتماثيل زادت الفضاء تعقيدا واحتلت فقد صارت الساحة مبلّ    
ابلقرب من املداخل ومبراكز املدن وصارت أكثر عمقا وذلك لتزيد من نسب الوضوحية وإلظهار الواجهات  اسرتاتيجية مثل متوقعها

 .املقابلة للمباين املقابلة هلا

 
 Noberg-schulz)املصدر: ، منوذج للساحة العةومية مبدن عصر التنهضة، راما مثاال :(72) شكلال

, 1975) 
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  :عصر الباراكمدن -9-12
ت مجيع امليادين املختلفة العمرانية واملعمارية الجتماعية والقتصادية والسياسية خالل التغريات اليت مسّ و عصر الباروك  يف   

ة سبانيا، حيث عرف عدّ إمر خارج الكنائس، والذي استبقته د يف بداية األالباروكي اجلديد والذي جتسّ  زت ابلفنّ والثقافية ومتيّ 
 املعمارية والعمرانية واليت كانت تصميماهتا حلول للنسيج العمراين الكثيف. نظرايت جديدة يف اهلندسة

بعناصر  حمّددةز بفضاءات كان هناك الهتمام بتصميم الفضاءات العمومية خالل عصر الباروك، حيث أصبحت الفرتة تتميّ     
 وسطى وحتاكي احلديثة الكالسيكية.ست من إجيابيات القرون الب  ا مفتوحة ومنتظمة اقتم نّ أزت تكوينية معقدة، متيّ 

زت تصاميم الساحات العامة يف العصر الباروكي ابلتصاميم اخلفيفة متيّ  العامة يف مدن عصر الباراك:زات الساحة لصائص امميّ -
من فراغات املباين عليه من الساحة وما تشمل  واليت تعتين ابإلضاءة الطبيعية واملساحة الكبى ليلمع فيها منظر مالئم يشمل كالا 

يد مازاسيو، واحتلت  علىاملقابلة، ولقد عرفت الساحات خالل هاته الفرتة تصميما مغايرا نتيجة استعمال املنظور الذي ظهر 
 .(Schulz, 1971) وقتها مواقعا اسرتاتيجية يف املدن مع تقاةع الطرق الرئيسية والذي جعلها ابرزة

واحتوت هذه الساحات حدائق جمسدة  The Squareحيث اختذت الشكل املستطيل واملربع وأةلق عليها اسم سكوار    
ذرع، حيث تقابل الساحات خذت من رمز األأشكال بيضوية أ إىلت شكال هندسية بسيطة أساسية، وتعدّ ألقواعد التناظر و 

أروقة مغطاة تصطف حوهلا أعمدة، وتتوسطها معامل تذكارية ونصب حتمل دللت عمرانية  أوبنية ذات أعمدة جتميلية أاملذكورة 
 .سياسية أوومعمارية وهذا ما جعلها مسرحا عظيما ذو ةابع فريد من نوعه يسمح ابلتظاهر داخله بصور دينية 

 
 ابريس مثاال على اليسار. –راما مثاال على اليةني اساحة الفوج -منوذج للساحة العةومية مبدن عصر الباراك، ساحة الفاتيكان :(73) شكلال

 (Mumford, 1964).ا   (Zucker, 1959)املصدر: 
 املدن الصتناعية: -10-12
ا كانت أتسس بسبب مدن العصر الثاين، ألنّ  إىلل وّ يت بنقطة التحول من مدن العصر األزت املدن الصناعية يف فرتة مسّ متيّ    

زت الفكرية فأثرت على اجلانب العمراين. ومتيّ و وذلك للتطورات القتصادية، الثقافية، الجتماعية، السياسية  "الغاية تبر الوسيلة"
احلديدية اليت تربط املدينة ابلضاحية، كة ظهور الضواحي الصناعية خارج املدينة األم، موازاي ظهور السّ  إىلت دّ أا حماةة أبسوار نّ أب

 مرافقا ذلك نقص التوعية وانتشار البناء فوق الساحات واحلدائق العامة.
لفه من أرابح، والنمو الدميغرايف، ى للمهاجرين املنجذبني هلا نتيجة التطور الصناعي وما خيّ أو متيزت أيضا املدن الصناعية إبجياد م   

خمططات ظهور  عندشروط احلياة، ف إىلوهذا ما تطلب لزايدة املباين حول املناجم واملصانع، فنشأ نوع من التجمعات اليت تفتقر 
الوظيفي ص ظهور التخصّ  أظهور سياسة املدن احلدائقية، بدو  ، (Cornulet 1919قانون كورنويل  )التوسعة والتحسني للمدن 

 للمجالت واحتواءها للعمل والتجارة والسكن.
ظهرت الفضاءات العمومية املغلقة حول املباين العامة كاملدارس،  يف مدن اجملظةع الصتناعي:العامة زات الساحة لصائص امميّ -

لضخامة التجهيزات اجلديدة خذ اجلمالية بعني العتبار والبناء فوق الساحات واحلدائق وذلك أعدم  إىلوهذا ما أدى دار البلديـة، 
بئة نتاجا لغياب الفضاءات العمومية وتفككها و تدهور البيئة احلضرية وظهور األتاله وبروز مرافق عمومية الضخمة الذي 
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الساحة هيبتها وفقدت بعض الشرائح من مستخدميها مواقف للسيارات وأفقد  إىلاملورفولوجي ...(، حتولت معظم الساحات 
، راجالليها عن ةريق السري إب الوصول ا اصطحبت احلركة امليكانيكية ونظمتها لتقاةع الطرق عندها والذي صعّ وذلك ألنّ 

تراجعت ة التلوث اجلوي، يف حني كثر حدّ أجه كالتلوث البصري  والسمعي والذي كان أو وتغلغل فيها مشكل التلوث بعدة 
حيث فقدت مجاهلا وماهيتها  ابلضطرابزت الساحات من حيث مساحاهتا لكثرة الصراعات على الفراغات الشاغرة ومتيّ 

وعصر القرون الوسطى، وهذا ما  النهضةومكانتها يف اجملتمع وأصبحت ل تؤدي وظيفتها أبكمل وجه مثل عصر الباروك وعصر 
اده عظم روّ أالبارون هومسان من  منها تيار التخطيط املنتظم الذي يعدّ  ،ل املعاجلةو امرانية حتارات معمارية عة تيّ أظهور ونش إىلى أدّ 

فني  والذي  واسعة يف هتيئته، تاله تيار املثقّ  واملرجع الرئيسي لعمليات التهيئة العمرانية واجملالية الذي شرط حدائق وساحات جدّ 
  -فن بناء املدن-ساحات السابقة وذلك بعدما سرد عن نظامها يف كتابه كان ابرزا فيه هو كاميلو سيت الذي شرط دراسة ال

ن و ر ا العنصر الرئيسي يف اكتشاف املدينة عن ةريقة ربطها مع الفضاءات العمومية احلضرية واليت اعتبوها املفكّ نّ أواعتب الساحة 
ز التيار الطوبوي ةروحة ابلتدقيق، يف حني متيّ دراستها يف األ بعاد سيتمّ أشكال و أة م هلا عدّ جناحه عكس هومسان وقدّ  سرّ 

Utopists  ّارد  والذين ركزوا على استخدام العناصر الطبيعية اليت تقوم على ربط أو اد من بينهم ابنزير هبقيادة جمموعة من الرو
شجارها أفيها بكثافة  ت الساحةز عماله املدينة احلدائقية اليت متيّ أبرز أارد كان من و اا عن همّ أالعالقات الجتماعية حسب نظرهتم، 

 مشاكلها. للساحة مكانة حيث مت التدقيق يف دراستها حللّ  نّ أذكره ابملرور على خمتلف التيارات نستنتج  متّ  اوممّ ، ونبااتهتا
 
 
 
 
 
 

 املصدر: ،ظهور املصانع الضخةة االظفاء مالمح املديتنة العظيقة–رااب أا : املمهر العام للةديتنة الصتناعية يف (74) شكلال
(https://mobbingdock.wordpress.com consulté le 2017)  

 املدن احلديثة: -11-12
عات السكنية الكبى يف ضواحي املدينة بسبب احلربني العامليتني زت املدن احلديثة مبخططات من نتاج الدولة وظهرت التجمّ متيّ    

 املعاين اهلندسية والتقنية واجلمالية البيئة صحية ومحلت خمططاهتا كلّ هائل وأصبحت سكاين  منها من نزوح ريفي ومنوّ  وما نتج
(BOUDJABI Naouel Hannane, 2005: 15-16) .  

 إىلبعاد روبية الذي تطور من ثنائي األو ات كبرية على مستوى التفكري والتخطيط والتصميم يف املدن األوذلك تزامنا مع تغريّ    
زت املدن ابلتصميم متيّ  ،من واألمان والطمأنينة بعد الثورة الصناعيةسوار وذلك لنتشار األاختفاء األ إىلبعاد واليت أدت ثالثي األ

وذلك بعد ، ريقة سريعة وظهور املباين الضخمةفقي بطسي واألأجتاه الر الفعال والستخدام األمثل، وجعل ذلك املدينة تنمو يف اإل
حول املدينة الوظيفية الفعالة، والذي ضم  CIAMانبثاق ميثاق أثينا وانعقاد املؤمتر العاملي السادس للهندسة املعمارية احلديثة 

 Zonageحد فصوله تنطيق أص يف حيث خصّ ، يف مدينة أثينا Le Corbusierسهم لوكوربوزييه أمهندسني معماريني على ر 
، وهذه األخرية ل تنحصر حاجيات الفرد من ترفيه اليت تلبّ فضاءات العمومية وابألخص الساحات و صا اللوظائف املدينة خمصّ 

 يف املدينة. ا  مجالي ا  مهمتها فيما ذكران سابقا بل تعتب عنصر 
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املدينة ة خصائص يف تلك الفرتة كون خضعت الفضاءات العمومية لعدّ يف املديتنة احلديثة: العامة زات الساحة لصائص امميّ -
د واملنظم، والذي صحب معامل شغل زت ابلتخطيط اجليّ ومتيّ  1933ده جسدها ميثاق أثينا احلديثة خضعت للتنطيق الذي جسّ 

ل يف تلك أها نه ل ختلو من التكرار يف اإلنتاج املعماري والعمراين ممّ  أّ أراضي منخفض لالستهالك الالعقالين للمجال، إّل 
، فبعد ظهور املدن احلدائقية اليت اعتبت أساس النظرايت يف تلك احلقبة وذلك لتوظيف الفضاءات اإلنساينالساحات اجلانب 

 .العمومية
  

 
 
 
 

 . (http://www.francetvinfo.fr) :املصدر، -مديتنة ابريس–: الظجةعات السكتنية الكربى رمز املديتنة احلديثة (75) شكلال
 12-12-املدن املعاصرة:

ر ختطيطها وهتيئتها مبفاهيم ل والثاين، واليت أتثّ وّ العصر الثالث مبا يسمى ابملدن املعاصرة اليت اقتبست من مدن العصر األ أبد   
 تحديثة كاملشروع احلضري، املدينة املستدامة، العمران التشاركي، احلكم الراشد، فأصبحت حقل جتارب لتطبيق هذه املفاهيم ومت

 وإعادة هيكلة نسيجها احلضري القدمي.هتيئة املدن بصور جديدة 
 ا  متيزت الساحات يف املدن املعاصرة ابحتالهلا مساحات معتبة وتصميم :يف املدن املعاصرةالعامة زات الساحة لصائص امميّ -

غلب األحيان مببادئ معاصرة يشرتك فيها، حيث أتبعها تنظيم مركزي هلا يف  ،خرىعن املرافق العمومية عكس العصور األ منفصال  
على توت حل ببساةة أفكار تصاميم وهتيئة الساحات حيث اوّ ز فيها اجليل األومتيّ  مراحل مت تعديل الساحة فيها إىلأشار سابلي 

من الطرق وعرف بفرتة  ق العديدل الثاين ةبّ يا عن اجلمّ أقل دللة فنية وتفتقر للجمال والروح، أفرزت ساحات أحركة غري منتظمة و 
اجليل الثالث فعرف ابلتوازن  نّ أفراغات عديدة بوظائف خمتلفة ابلتزامن مع ميثاق أثينا، غري  إىلمت الساحات التنطيق حيث قسّ 

من املعماريني والعمرانيني حيث عرف ابلساحات األفضل تصميميا واألكثر تزيينا مع استعمال مواد بناء  وظهور وعي لدى كلّ 
ز جبهود ما عن اجليل الرابع فتميّ أمع عقلنة يف تقسيم الفراغات والتحكم يف تسيريها، مع ترك الساحات حرة يف املدينة، جديدة 

صبح الدور األساسي للساحة حيمل دللت وظيفية بتدخل أذلك الساحات و  خاصة يف ترقية قطاع الفضاءات العمومية فمسّ 
، وختم دراسته ابجليل اخلامس الذي سجل اهتماما واسعا وادراكا   ات اكثر تصورا  ث صارت فراغيعلماء الجتماع، ودراستها حب

ابلساحات وأصبحت عنده عنصر مهم وفعال يف تكوين وتركيب النسيج احلضري وذلك مبزج الدللت الرمزية والروحية ليصل 
 .(Sablet, 1988) درجة وعي كبرية من ةرف سكان  املدينة املستخدمني للساحة العامة إىلاجليل 

 
 (Encarta, 2003).املصدر:  ساحة السلطات الثالثة برازيليا. :(76) شكلال
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 اخلالصة:
من حيث  م يف موضوع حبثنافكار للتحكّ ةروحة، حىت نضبط األيف هذه األ "الساحات العامة" ملوضوع ثاينال تطرقنا يف الفصل   

 ومساحات للحياة، التجمع، احلركة اإلنسانيةالساحات العامة أماكن للتنشئة الجتماعية والعالقات  ابعتبارو  ،احلالة الدراسية
، العلماء يف العديد من اجملالت لرتفيه، فان ذلك جعل تصاميم هذه الفضاءات وابألخص الساحات حمل دراسة للعديد منوا

وتطور فراغاهتا عب مراحل  نشأهتااليت ألقينا على و  لساحات العامةاخلاصة اباملصطلحات واملفاهيم  أهمقمنا بتعريف  ولذلك
زاهتا وعددان خصائصها ومميّ ظهرت أبشكال خمتلفة عب الزمن اليت تنوعة و الساحة املاترخيية للعديد من احلقبات اليت تبز لنا وظائف 

زات الساحات يف املدن القرون الوسطى، عصر النهضة، يّ اليواننية، الفوروم الروماين، ومم ألغورةىل مرورا ابو بداية من العصور األ
نت مفاهيم ، فتبايمت اجياز تطورات املدن والساحات العصر احلديث واملعاصر، وعموما إىلعصر الباروك، اجملتمع الصناعي، وصول 

ت تلك املفاهيم يف منتصف الفرتة الرومانية غريقية، وتطورّ شورية واإلات اخلارجية يف املدن الفرعونية واآلور الفراغالفضاءات وتصّ 
 .حيث صار الهتمام ابلتشكيل البصري واجملايل احلركي ودورها يف الرتكيب احلضري العمراين خرىالعصور األ إىل
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 .يف الفضاءات العمومية والساحات العامة التصميم واالستخدام :لثالثاالفصل 
  :متهيد

ى استخدامها عامة مفتوحة يتعدّ  أماكناجملتمع، وتُعدُّ الساحات فراغات و  أفراداحتواء أنشطة  أماكنالفضاءات العمومية  متّثل   
ع ابلراحة والرفاهية يف خمتلف اء بينهم والتمتّ خارج احلي واملدينة، وتكّون فراغات مناسبة الجتماعهم للقّ من اح ار وسيّ زوّ  إىل

ويقود جناح ابحليازة وامللكية اليت تسمح ابلتباين بني نسب االستخدام فيها حسب مكوانهتا وخصائصها،  تمّيزاجملاالت، واليت ت
 إنسانيةنشاطات  عّدة يتطّلب ا  مهمّ  مرا  أ، وهلذا تُعدُّ احليوية يف االستخدام نوعية تصاميمهاات ساحالو  تشكيل هاته الفضاءات

د للفراغ، والفراغات ، منها: التنسيق والتنظيم اجليّ ، ويعتمد ذلك على أمور كثريةيف ترقية وجودة الفراغ وفعالية تصميمه تساهم
 ملمارسة النشاطات االجتماعية والثقافية، واختيار املوقع املناسب واالسرتاتيجي هلا ابملدينة. الكافية

ن األجيال عتوارثها يسلوكية تنبع من الثقافة اليت ثقافية، مبعىن ممارساته ألمناط عن بقية املخلوقات ابلسمة ال اإلنسانميتاز حيث    
واليت  ،ؤات من ثقافته الفراغيةلساحات العامة بعد تنبّ ابواليت ترتجم املستوى املعريف  (،10، ص1992)املعاين،  السابقة من جمتمعه

ر دراسات واسعة للعلوم السلوكية الفراغية تطوّ  إىلى اجملتمع عند احتكاكه من الطرف الثاين، وهذا ما أدّ  أفرادتسهل استخدام 
علوم األنثروبولوجيا وعلم االجتماع وعلم النفس، وعاجلت املوضوع بدراسات جتريبية يف فضاءاته منها موضوع تفاعل املستخدم مع 

 ,Marcus)اجملتمع  أفرادالفضاء من طرف املستخدم وسلوكه ابلبيئة احلضرية خللق بيئة قادرة على احتضان  إدراكمن انحية 
Clare cooper,1997)ال شبه  مهاشكل يتبع الوظيفة و ، حيث جند هذا العلم خمتفيا يف عمارة احلداثة اليت ترتكز على فكرة ال

 ,Thompson)ي للنشاطات وجتاهل شبه اتم للمستخدمني وثقافتهم وسلوكياهتم مما حقق الفجوة بني الفراغات ومستعمليها كلّ 
1994,p.120-121)،  مفاهيم  إىل قوسيتم التطرّ  ،املستخدم  إدراكاليت تثري  الحتياجاتواعناصر ال يف هذا الفصل تناولناوهلذا

املستخدم  اإلنسانسلوك  إدارةالعملية التصميمية الناجحة يف ن نفهم أ لنحاولواالستخدام،  ، السلوك دراكاإل ،حول التصميم
تصميم لابيفحص هذا الفصل بعض التحليالت املتعلقة من جهة أخرى لو  ،و السلوك دراكاإل من جانب اونوضح تداخله

لتوفري اخلصائص  موقع اسرتاتيجي وموضع موفق اختيار شرتطتاليت و  العامة،لعمومية والساحات يف الفضاءات استخدام االو 
 .املستقبلي وإمكانية توسعها الوظائف واألنشطة اليت متارس فيها نوعيةو  الرتكيبية واخلصائص البنيوية

التدقيق يف ميدان التصميم لتقدمي فكرة عن مفاهيم  إىلواالهتمام بفعالية تصميم الساحات يف هذا الفصل وجهتنا البحث  نّ إ   
خر هو االستخدام وندرس فيه سلوك آها اخلصائص املميزة لتصاميم الساحات واملتحكمة يف فعاليتها وميدان أمهعديدة و 

والتغلغل يف العوامل ورة عن استخدامهم لفراغات الساحة، اليت تنتج عن حتركاهتم ووضعياهتم اليت تعطينا ص وممارسات األشخاص
 .املؤثرة على هذه اجلوانب

 ال: التصميمأو 
 التصميم:مفاهيم عامة حول -1
 :onceptCمفهوم الفكرة -1-1
الفراغ وظيفية الفرد ب وتربط احتياجات تصميم،العن اهلدف من  بشكل كبري تعّب و م هات املصمّ توجّ ظهر هي أساس التصميم تُ -
 .(2015)خلف هللا،  املبين أو
االحتياجات الوظيفية، ويقوم فيها املصمم اببتكار فكرته ويشرتط ان بعد معرفة هي الفكرة العامة اليت تنتج من حتليل املشروع -

فكر  إباثرةالوصول إليها دون احلاجة لشرحها،  ميكن رات منطقية لتساعده على تكوين فكرة جديدةصلية تنطلق من مؤشّ أتكون 
 ..(2012)علي، ل مع العملية التصميمية إلجياد الشكل العاماملشاهد، واهلدف منها التعام
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 بعد وضوح املشكلة هي الناتج املثايل لعملية التفكري ويرتبط ذلك مباشرة مع حل املشكلة، وهلذا السبب الفكرة ال تكتمل إاّل -
التعبري عنها، للوصول حللها، وذلك لتلبية احلاجيات واملتطلبات سواء االجتماعية، الثقافية، السياسية،  كنوابختيار اللغة اليت مي

 املادة التقنية.و االقتصادية، املعمارية والعمرانية. وتقوم الفكرة على اختيار: الشكل 
  :Design Idea الفكرة التصميمية-2-1

التصميمية،  همراحلالتقدم يف قيمته ابلتعقيد مع من د يوتز  هالتصميم، واليت تتحكم يف جممل منها أينشهي الفكرة األساسية اليت    
لية وّ الفكرة األ، ف(Bradly, 2010) وهي اليت تنتج من حتليل املشروع لتوّجه املصمم الختاذ القرارات التصميمية اخلاصة ابلتصميم

م مرتبطة مبراحل رسالة املصمّ ، تكون هل قراءته من طرف املستخدمتسل وشروطه هومعايري  هأساس تركيب أسسهي  من أي تصميم
خرية كلمات مفتاحية توصلك لتصميم مشروع ملوضوع ما، ع من هذه األويتفّر ، مؤشرات مقتبسة من هذه الفكرة عّدةمن  تستنبط

منه  ويتأثرانته، ويساعده على فهم وظيفته ليرتكه يؤثر فيه واهلدف من الفكرة جعل املستخدم يستوعب مغزى التصميم ويعي مكوّ 
ل مراحل عملية التصميم، حتتوي على حمصلة اخلبة الفنية موازية للخبة العملية ، أوّ شعوره وأحاسيسه، تعتب و  وجدانه إىللوصول اب

الوظيفية اليت  املكّوانتملصمم فيها على ابراز ، حيث يعمل امالتصمييل  و وّ لية لتنسجم مع اهلدف  األوّ واليت تركب لنا األفكار األ
، وهو  (Land Mark)ر من التصميم ليصري عالمة مميزةوّ الفكرة هي ما تطالتجميلية، و التشكيلية و  املكّوانتهتيكل التصميم مع 

 تصميم خيرج حليز الوجود و التنفيذ.  إلنتاجنة مبين على معطيات معيّ  ابتكار
 تعريف العملية التصميمية: -3-1

ى العملية التصميمية وهي وسيلة للتعبري عن املشكلة يعمل التصميم ابلتأثري على املستخدم، ويشمل التصميم تركيبة تسمّ    
البانمج  إىلالفكرة اليت خلقت من احلاجيات والتنظيم اجملايل والتنظيم الوظيفي ابإلضافة  إىلساسية التصميمية وتعود مالحمها األ

لية اليت حتقق احتياجات املستخدم اليت تعب عن و لعديد من االفكار األابالوظيفي للمشروع، وميكن أن تنتج العملية التصميمية 
الفكر االجتماعي للمستخدم، فالعملية التصميمية يف العمارة عملية مستمرة وطويلة يتم االنتقال بعا من جزء آلخر ليتكون لنا 

 ..(2015رز هللا، )حتصميم هنائي
 :التصميممفهوم -4-1
  :التصميم املعماري-1-4-1
م، ابالعتماد على العديد لية املتسلسلة يف عملية تصميمية ترتجم تفكري املصمّ و صيغة مرئية للفكرة األ أولة جتسيد صورة و اهو حم-

 (.2003)السيد، امللمس وإحياءات احلركة والسكون ، اللون، اإليقاع، ة يف التصاميم كالتناسب والتوافقمن األسس املشروط
وفق  بعاد: الشكل، الوظيفة واهليكل حيث تصميم الفضاءات العمومية يتمّ أل من فكرة ويكتسب ثالث هو عمل فين مشكّ -

البيولوجي وتسيري املوارد، وتشمل عملية التصميم لتحليل خمتلف  التنوّعالوظيفة، الراحة، األمن،  إىل إمكانية الوصول
احلسي ويصبح  دراكقابلة لإل أشكالهو عملية ابتكار وخلق  ، اذن، طبيعة االستخدام، ساعات وفرتات االستخداماالستخدامات

وظيفي الحتوائه على األشخاص ابألخذ بعني االعتبار ممارساهتم ونشاطاهتم، وهو مرتبط يف اغلب األحيان ابالستخدام، وميكن 
م يبدا برتكيب عناصر املشروع عن طريق ترتيب املؤشرات، لذا ال بد أن ، فاملصمّ حتّددهوله شروط عمل فين هندسي  نّهوصفه أب

 من الشروط اليت تعمل على حتسني املشروع املراد استخدامه، ابالعتماد على: يدرك املصمم مجلة
 حيث ال تستطيع حتديد املشكلة قبل التعرف على التحديد املكاين والزماين هلا. املكان والوقت:-
 .أشكال إىلبعد املالحظة واملسح امليداين، والوصول  غري مباشرةمباشرة و طرح أسئلة  حتديد املشكلة:-
ة ن الناحية االقتصادية مهمة يف التصميم، حيث أتخذ مرتبة مهمّ أمن نظرايت تصميم املشاريع املشهورة، جند  ميزانية املشروع:-

 يف العملية التصميمية.
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 فكار املراد إيصاهلا، من التصميم.جيب التعرف على ماهية املشروع وذلك ملعرفة األهداف واأل املشروع:-
  التصميم احلضري:-2-4-1

التأثيث احلضري، حيث يستند و من املباين والفضاءات العمومية والعناصر املميزة للمجال كالطرق  جيمع التصميم احلضري كالا    
سع عكس تلك املوجودة ببقية أو من أجلها، فمثال الشوارع يف الساحات العامة تكون  أ  نشعلى النشاط والوظائف اليت أُ 

 Institut National de la santé)زة كالوضوحية الوقوف وغريها، لتوفري بعض العناصر املميّ  أماكنالفضاءات العمومية ك
publique de Québec,2010). 

 العناصر اليت يتكون منها التصميم:-5-1
 ذ األساسية:الفكرة -1-5-1

ه وأساليبه من تصميم أشكالن للتصميم ختتلف ل مكوّ أوّ ي هلية األساسية و فالفكرة األ ة هلا،وضع هلا مفاهيم سابق كما تّ    
 للفكرة الرئيسية. عّدةن جمموعة من املؤشرات الفرعية املساآلخر، وقد يتضمّ 

  املؤشرات والكلمات املفتاحية:-2-5-1
 أوية صور فنّ  أوم إلبراز الفكرة وقد تكون بدايتها مقتبسة من صورة فوتوغرافية الفنية املختلفة اليت يستخدمها املصمّ  شكالاأل   

 حياءات.إمعاين و  أومساحات لونية  أولوحات تشكيلية  أورسوم 
  :العناصر اجلمالية-3-5-1

األلوان والرموز واالضاءة ابستعمال  أومعمارية،  تزيينيهاستخدام عناصر  جتسد الصورة اجلمالية يف التصميم عن طريق ن  أميكن    
 اثرته.إمفاجئة املشاهد واملستخدم و  إىليف التصميم واليت هلا أثر مجايل كبري، لذا فإن استعماهلا يؤدي 

  :التأثيث-4-5-1
ترفيهية  أماكنر الذي يزيد من قيمة وفعالية التصاميم بتنويع التأثيث الالزم املعلومايت والذي يوفّ استخدام التأثيث الرتوجيي    

املشروع عن  ميّيزمما يف التهيئة  لوجي ليزيد من االستخدام وخاصة الرقميو وتوظيف التأثيث التكن ،(77)الشكل  ومرحية للمستخدم
 وتثبت بذاكرته. ة ويستفيد منها املستخدم يف متييز مرجع هذا التصميم بشكل خاصة خاصّ يصنع له هويّ و غريه، 

 
 James corner field operation and the cleveland: املصدر، يف التصميم التأثيث(: تنوع أفكار 77الشكل )

urban design collaborative) 
Park works + the downtown cleveland alliance cleveland public square design 

Concepts, p. 74). 
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 مراحل تصميم الفضاء العمومي:-2
املراحل  إىل ناصلو ومما سبق تلفت هذه املراحل من معماري آلخر اتباعها لتنسيق الفضاء العمومي واخ هي جمموعة خطوات يتمّ    

 :التالية
كهرابئية، طبوغرافية، عوامل مناخية مثل حرارة،   أوومتديدات صحية  عمعاينة املوقع )مباين، أشجار، أرصفة، أاثث، شوار -

 الشمس، الرايح وغري ذلك(.
 املشروع )متطلبات واحتياجات خمتلفة مطلوب حتقيقها من طرف املستخدمني(.حتضري برانمج -
 حتليل املعلومات املختلفة )فهم املوقع مبا يشمل من مشاكل(.-
 لول(.احلتنسيق املوقع ووضع  ة)اسرتاتيجي ةووضع فكرة عامّ  الةاالستفادة من هذه املعلومات يف تلخيص احل-
 معبة لألفكار واحللول.تطوير على شكل رسومات هندسية -
 حيث التكلفة والفائدة. ندراسات جدوى م إعداد-
 الرسومات التنفيذية واملواصفات اخلاصة ابملواد املستخدمة. إعداد-
 العمليات االنشائية املختلفة املطابقة للرسومات يف الواقع امللموس.-

والفضاء املراد تصميمه، من معلومات بيئية وأخرى خاصة  غابلفرا  تتعّلقبياانت وجود خبصوص الفضاءات العمومية فيستوجب    
ابملستخدم واألنشطة املمارسة )الشرائح املستخدمة، الفئات  تتعّلقن والسالمة وقوانني البناء الفراغي، وبياانت أخرى ّماابألمن واأل

 :يليما  وطبيعة االستخدام(، وهلذا يستوجب علينا يف عمليات تصميم الفضاءات العمومية مجع
 معلومات خاصة ابلفضاء العمومي ووظيفته وطبيعة األنشطة اليت تدور فيه.-
 هم. إدراكوتوفري عددهم وشرائحهم وأعمارهم وسلوكهم ومدى  معلومات خاصة ابملستخدمني-
قيق معلومات خاصة ابالحتياجات واملتطلبات االجتماعية السيكولوجية واألنثروبولوجية للمستخدمني اليت تساعد على حت-

 أهدافهم االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
 مبنية. أوللفضاء سواء كانت بيئية  ةمعلومات عن العناصر املكون-
  األساسيات اليت جيب اتباعها يف التصميم:-3

 االهتمامهناك العديد من األساسيات اليت تزيد من تنسيق حمتوى التصميم بطريقة يستهدفها املصمم لتجذب االنتباه وتثري    
، وتزيد من التحكم يف توجيه احلركة للمستخدم داخل التصميم بتوفري املوصلية (2010، املنتصر( و)2007حممد، ( و)2009داليا، )

ي لتثري رمزية للمتلقّ  أولوايت قبل الشروع يف العملية البصرية مع تقدمي إحياءات نفسية أو وترتيب عناصر البصرية التصميمية فيها ك
 األساسيات لدينا: أهمسلوكه ومن 

 رة يف العملية التصميمية.لية، ومتطوّ أوّ يكون منطلق من فكرة تصميمية عامة و  أن  -
 ي.احلسّ  دراكاإل إىلوذلك للوصول  التمّيزق يكون قابال للتطوير والتعديل، ليحقّ  أن  -
 خالل احلاجيات واملمارسات املطلوبة للعمل التصميمي.م مرتبط مع املشكلة اليت يتعرض هلا من يكون نتاج املصمّ  أن  -
 يكون انبعا من البانمج الوظيفي املطلوب والنشاطات اليت ختدمه. أن  -
 ولفكرته التصميمية خصوصية مرتبطة به. ا  يكون أصلي أن  -
 دور فعال يف حتقيق الرؤية الشاملة والواضحة. يكون للتصميم أن  -
 حيتوي على األسس التصميمية، التناسب والتوافق واإليقاع واللون وامللمس وإحياءات احلركة والسكون. أن  -
 ، املعاين الرمزية.شكالاألحيتوي على العناصر املرئية مثل األلوان،  أن  -



.يف الفضاءات العمومية والساحات العامة تصميم واالستخدام: اللثالثالفصل ا  

71 
 

 حيتوي على اخلصائص املميزة البنيوية والرتكيبية للمشروع. أن  -
 التصميم يف الفضاءات العمومية:-4
 :Designing Determinants يف الفضاءات العمومية ات التصميمحمّدد-1-4

اليت أتخذ بعني االعتبار اخلصائص اهليكلية  و  ،ات تصميميةحمّددترتكز عملية تصميم الفضاءات العمومية على جمموعة    
 : ومنهاات التصميم حمّدد أهموالعناصر هذه القيم التشكيلية  والتصميمية، تعتبالفضاء عن بقية األعمال الفنية  تمّيزل كاخلصوصية

 :Compositionالتكوين -1-1-4
وتوزيع عناصر التكوين اهليكلة التصميمية  وذلك ببناء، (78)الشكل  (خلإ.../ دائري )هرميكز التصميم على تكوين ما تير    

 .التجانسية ذلك لتتحقق فيه خاصّ ه و بيئتو 

 
 ).1997املصري، (املصدر: ، خمتلفة شكالهيكلة تصميمية أب (: تكوين78)الشكل 

 :Masses And Spacesالفراغات الكتل و -2-1-4
ؤدي ت ال ةصر فيزايئيافالكتل عن ةينمدللخصائص املركبة  أهمما من هنّ أل ،والفراغاتلتصميم عمل ما جيب الرتكيز على الكتل    

لق اخلصائص التصميمية البنيوية هذا ما خيو  ،احلركة و اإلنساينقياس التزام املفيجب وجه إال بوجود احليز الفراغي،  أبكمل اوظيفته
 .(79)الشكل  احلركةتساعد على وضوحية الرؤية وتسهل اليت و 

 
 ).2006جملس أبو ظيب للتخطيط العمراين، منطقة العاصمة أبو ظيب، (املصدر:، (: تناسق عالقة الكتل مع الفراغات79)الشكل 

 :LINES AND SHAPES شكالاألاخلطوط و -3-1-4
العضوية  فمنها التصميمات التمّيزو  التنوّعتكسبه  وهي منشكله فهو عبارة عن تركيبة خطية شكلية  هحيّددكل تصميم     

(Organic)  واهلندسية(Geometric) املوقع.مع  تدجمه واليت 
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 (.41، ص 1972محودة، )املصدر: ، (: اختالف اخلطوط يف التصميم80)الشكل 

   :Colors Texture Materials واخلاماتاأللوان واملالمس -4-1-4
ولوجي بسيك أتثريهلا و  واخلاماتاأللوان واملالمس  ببعض مباشرة مثل ما يرتبطمنها نوع التصميم، لكل تصميم مميزات ختصص    

 .وتزيد من مجالية التصاميم
   :Proportionالتناسب النسبة و -5-1-4

يتم لينتج منها عمل فين و  شكالاألو  لتنظيم العالقة بني احلجوم وعناصره وذلكة التوازن بني أبعاده كل تصميم وجب مراعايف     
 .(81)الشكل  الذهبيةيف معظم التصاميم على النسبة  االعتماد

 
 .(2010الفران، )املصدر: ، تكوين عناصر الفضاء العام(: تناسق األلوان يف 81)الشكل 

   :Cultural Identity الثقافيةاهلوية -6-1-4
 هتقاليدبابلتايل جيب االهتمام سيستخدمها، و  أو التصميم عرض لهيي الذي سا اهلوية الثقافية للمتلقّ حتّددهمعظم التصاميم    

 وعاداته وأعرافه.
  : Ideals DesignBrand للفضاءات العمومية الناجح تصميمالمات مقوّ -2-4

ية، اجلمالية والتخطيطية اهلندسية، الفنّ  دوارتتكامل فيها األ يةالتصميمية فنّ عملية ال تكون ن  أليكون التصميم انجحا جيب    
لتنسيق وحتسني اخلصائص التشكيلية واهليكلية وحتسني احلياة االجتماعية، وتعتب عملية موازنة حركية، بصرية وبيئية، وتبدأ ابختيار 

تصميم لليف العملية االبتكارية مقومات  عّدةال بد من توفر ، و عناصره وهي مماثلة لعمليات تنسيق تصميم املبايناملوقع، وتنسيق 
 ومنها:ي جذب انتباه املتلق ز علىواليت تركّ ، (2017)هديل،  ليكون انجحا

 : visionالرؤية -1-2-4
 .حتقيقها وحماولة، التنمية املستدامة، مثل ما يستخدم من عناصر مستقبلية ىؤ  رُ  إىلوصول التصميم    
  :Authenticواملصداقية  الشخصية الذاتيةو األصالة -2-2-4

دراج املستخدم يف التصميم حيث إ وحماولة ،أصالةو مصداقية له ابتكار  عن وتعبّ  انبعة من الصميم املستهدفةتكون الفكرة  ن  أ   
 ذهنية الشخص املستخدم العمومي ليعب عن شخصيته بطريقته، وهذا ما يغرّي سلوكيات يضيفها املستخدم على الفضاء ب يسمح

 اجلديد على الفضاء.
  :Coherence  &onsistencyCاملالءمة والثبات -3-2-4
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يصمم الفضاء ليعب عن شخصيته، يعين أن يالئم وظيفته والنشاطات واخلدمات املمارسة فيه وذلك لتبسيط عملية  هو أن     
 دخال ذلك من خالل االستعانة ابلعوامل الثقافية واخلبة.إو  دراكاإل
  :Flexibilityاملرونة -4-2-4

هي القدرة على التنقل واحلركة داخل الفضاء، وذلك بتصميم شبكة مسارات ومسالك وشوارع وطرق بني الكتل واملباين لتحقيق    
 احلركية املختارة والبدائل البصرية، وذلك إبخفاء العوائق البصرية واحلركية.ل االختيار يف احلركة للوصول للبدائل نفاذية كبرية وتسهّ 

  :Valueوالفعالية  القيمة-5-2-2
د األنشطة من غرض وذلك بتعدّ  أكثرحيقق  ق يف األخري احتياجات املستخدم ومتطلباته، وأن  م الفضاء ليحقّ هي أن يصمّ    

 النشاط.واخلدمات والفصل بينهما يف فراغات مغايرة ليمارس فيها ذلك 
  :Distinctionالتكنلوجي  التمّيزو  االبتكار-6-2-4

 جذب انتباه املستخدم. على عّدةواملسالعناصر التكنلوجية ل املوفرةاالبتكارية  هي العملية التصميمية   
 :and Attractive Solidarityاجلذب و الوحدة -7-2-4

 .اجلذب حملّ  إىلليصل التصميم  ة التطبيقاتحتقيق الوحدة بني عناصرها يف كافّ    
  :Clarityالوضوح والبساطة -8-2-4

انته بسهولة من خالل مكوّ  هحيّددل وهلة وأن أوّ ابالختالف ويستطيع املستخدم أن يتصوره ويدركه من  يتمّيزهو تصميم فضاء    
 ي.ملتلقّ ا رؤيةتزيد من الشكل واملضمون  فكرة سهولة، فحييط بهوالفراغ الذي 

  :RecognizableImmediately And  Indicativeللتمييز معربة وسهلة -9-2-4
 أوسمح ابنتقال املعىن املقصود دون حدوث تشويش وتاملتلقي  إىل قيم ومعان  من  الل وصول املعىن املقصود املراد نقلهمن خ   

 .(Alina Wheeler, 2009) حرية.
  :Durabilityاالستمرارية -10-2-4
 .(Alina Wheeler, 2009)ة طويلة يف زمن دائم التغيري ليصلح لألجيال احلالية والقادمة وهي استمرار صالحية التصميم ملدّ    
  :الغىنو  التنوّع-11-2-4
يصمم الفضاء بفراغات متنوعة ومسالك كثرية مغايرة لبعضها البعض من فراغ آلخر وذلك لتغيري استعماالت األرض  هو أن     

ذات  بات معمارية ويتوسط مبان  مركّ  عّدة ان منمتكوّ م يصمكون التأن يو  ،وهذا ما يزيد من فاعلية التصميم وجذب املستخدمني
د املداخل واملسالك ن يكون متعدّ أواجهات معقدة ليكون الفضاء موفرا لالمتداد البصري ويهتم بوضوحيه الفضاءات احمليطة به، و 

 واألنشطة.
 أهداف تصميم الفضاءات العمومية:-3-4
ذه األهداف ترتبط هو ،  Beautyاجلمال ،Firmnes املتانة،  Suitabityثالث أهداف: املالئمة أهمّ ق التصميم جيب أن حيقّ    

 عجعلهم ميارسون أنشطتهم فيه، وابلتايل نستطيو  فرادم إلرضاء األمن أسلوب املصمّ  ا  ذلك كونه انبعه و إدراكمبستوى تصوره و 
 العملية التصميمية وهي: اهداف للتصميم و  عّدةاستخالص 

 الفصل بني اإلطار املبين والفارغ.-
 .مواالستجماالرتويح عن النفس للنقاهة والراحة -
 ..(2016)بوقبين،  اللعب والتزجل واألنشطة الرتفيهية أماكنوتوفري  سة النشاطات الرايضيةر مما-
 ن والطمأنينة.امتوفري اخلصوصية واألمن واأل-
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 ..(2016)بوقبين،  ضوضاء أو ةلياتوفري فضاءات مستدامة جبو بيئي مناسب بدون حرارة ع-
 والصويت.إزالة التلوث البيئي والبصري -
 . وضوحا أكثرجتميل صورة املدن وحتسني املناظر يف النسيج احلضري والواجهات لتصبح -
 العامة: ساحةشروط تصميم الفضاء وال-4-4

زايدة  إىلوالتفاعل فيه، ويؤدي ذلك  فرادأن تصميم الفضاء العمومي والفراغ العام يزيد من إقبال األ Gehl (2006) يرى   
وتكثر به  فراد، فمعظم املستخدمني يفضلون الفضاء الذي يعج ابألواالجتماعية اإلنسانيةواملمارسات  حداث، األالنشاطات

واستدامة  بهتحسني مستوى الفراغات العامة ن والطمأنينة بّماواألذلك الفضاء يعطي اإلحساس ابألمن  احلركة، حيث أنّ 
 االستخدام فيه.

يكون حمرتما للجودة البصرية العالية،   وأن  اإلنساينالعامة: احرتام املقياس  ساحاتمن شروط تصميم الفضاءات العمومية وال   
  احتياجات املستخدم كالتجوال واالستماع ابلتحدث واملراقبة واجللوس، ومراعاة املعايري املناخية وجيب أن  ويتوفر على فراغات تلّب 

للفضاءات والفراغات العامة واملمارسات اليت حيتمل حدوثها يف تلك الشرائح املستخدمة لفئات و يكون املصمم على علم اب
 . ساحاتالفضاءات وال

 سيتم البحث يف الساحة بشكل خاص، مث تطبيق املناهج املتبعة عليها. عام ابلساحةولفهم الفراغ ال   
 التصميم يف الساحات العامة:-5
 م تصميم الساحات العامة: ظ  ن  -1-5

 :(2011)حجوز، تصميم الساحات العامة كما يليم ظُ تتنوع نُ    
  التصميم املنتظم اهلندسي:-1-1-5

 ية لتشكل معامل الساحة ويراعى يف توازيها: التناسبو ابيض أومستقيمة  أودائرية  أّماهو نظام تصميم مميز خبطوط متوازية    
 (2016)بوقبين،  لعناصرها املتوازية واملتبعة لنظام التناظر والتقابل ةاتبعو  ةرتبمأاثثها و كون فيه العناصر واملمرات واملسالك منتظمة لت

 أومعتدلة أفقية  أومتوازية وأخرى متعامدة  مائلة   ا  قسمني، وأحياان يعتمد فيها خطوط إىللذلك تقسيم الساحة  عُ ب  ت   ، وأحياان ي ُ 
 .(82)الشكل  بتكرار وحدة التصميم مثل حوض الزهور ومقاعد اجللوس لتكون وفق هندسة معينة تمّيزعمودية، يف حني ت

 
 (.1995طارق، )املصدر:  .(: التصميم املنتظم اهلندسي للساحة العامة82الشكل )

  التصميم الطبيعي:-2-1-5
يعتمد على اخلطوط املائلة املنحنية واليت ال حتتوي لية حيث و هو نظام تصميم يراعي الطبيعة وحياكيها يف مبادئه وخطوطه األ   

. وذلك بتوزيع األشجار والنبااتت توزيعا عشوائيا (83الشكل ) على زوااي ومنها يبز طرق منحنية مثل ما هو متواجد يف الطبيعة
 عضوية.  أشكاال  ا بعناصر الطبيعة ليتخذ حمّددمثل الغطاء النبايت ابلغابة، ويكون التصميم 
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 (.1995طارق، )املصدر:  .(: التصميم الطبيعي للساحة العامة83الشكل )

  التصميم املزدوج:-3-1-5
املائلة مع  أواملتعامدة  أواخلطوط املنتظمة املتوازية  وذلك بتوازنهو النظام الشامل لكل من النظام اهلندسي املنتظم والطبيعي،    

طرازها  ومسيّ  الساحات ابلتضادّ  ومتتاز هذه، (84)لشكل مثل ما هو موضح اب املزج خبطوط منحنية عشوائية بنظام طبيعي
 فة.ابحلديث واملمزوج، حيث تتوفر على مواد بناء وأتثيثات خمتلفة وذلك حسب الطلب، وتكون املساحات اخلضراء فيها مكثّ 

 
 (.1995طارق، )املصدر:  .(: التصميم املزدوج للساحة العامة84الشكل )

  ر واحلديث:التصميم احلّ -4-1-5
 شكالاألق تبعا حملور معني عن طريق التماثل والتناظر، جيمع هذا النظام مجال الطبيعة مع ينسّ  شكالاألهو نظام معقد    

مبزج املواد البنائية  تمّيزا حسب الفكرة وما يراد توضيحه، كما تباعه لقواعد تنسيق معروفة وإمنّ عدم اتّ ل ا  بسيط نظاما  اهلندسية ويعتب 
 .(85)الشكل ، وذلك واضح يف ة كما تعتمد على العناصر التكنولوجيةوتكون فيها اخلطوط اهلندسية حرّ 

 
 (.1995طارق، )املصدر:  ،(: التصميم احلر للساحة العامة85الشكل )

  أسس تصميم الساحات العامة:-2-5
 اها الرتكيب احلركي واملرئي، وتراعى فيهفيهي حلقة وصل بني الرتكيب اجملايل )الفضائي( والتهيئة والتخطيط، واليت يراعى    
زان ان ابإليقاع واالتّ يتمّيز بعاد( وتشكيل بصري تشكيل فراغي )حيز ثالثي األ إىلليصل  ،ات والعناصر املشكلة لهّددبعاد واحملاأل

ا أهنّ  ، فبالرغم من اختالف الساحات وتصاميمها إاّل (2015و) ايسني،  (23، ص 2001)فرحات. ب ا،والتناسق والوحدة البنائية 
 ثراء التصميم وهي: إيف  تساهماعتمدت على رؤى متشاهبة ولغة تصميمية خلقت عناصر 
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 .يف الساحة احلركةل رئيسية واثنوية تتغلغل هبا مسارات تسهّ  حماورختطيط  :احملاور-
 ص هلا يف الساحة.هو احرتام أبعاد وارتفاعات تتناسب مع احليز املخصّ  املقياس:-
وذلك يعكس عالقة  بني فراغات الساحة، إبيقاع متناسق خيلق الوحدة والرتابط شكالاألتكرار  الوحدة والرتابط يف التصميم:-

 . هبا الكتل مع بعضها ومع الفراغات احمليطة
 هي توازن وتقارب أبعاد الساحة ومراعاة تناسبها مع أحجام وأبعاد ما يقابلها. التناسب:-
 ات لتعظيم الساحة.حمّددجيب مراعاة توظيف عناصر و  السيادة والسيطرة:-
 .دراكب اإلب التعقيد الذي يصعّ لة للساحة وجتنّ بساطة العناصر املشكّ  البساطة:-
 .هاتصميميزيد من فعالية الساحة لفراغات اجملتمع داخل  أفرادلتحرك  أماكنتوفري  البصري: درا اإل-
 يرتك الساحة تبز شخصيتها. الذيالشكل اخلارجي للساحة و  الطابع واملظهر اخلارجي:-
 .الساحة نشاطاتات والتنويع خيلق التوازن يف ّددالتكرار يف العناصر واحمل التكرار والتنويع:-
 .مبركز الساحة يبز للعني الشساعة ا  منظم ا  ف ترتيبات خيلّ ّددتتابع العناصر واحمل التتابع واالتساع:-
 .يف الساحة لوان يزيد الشعور ابلراحة البصريةرج األتدّ  جها:األلوان وتدرّ -
 .الغموض ابلساحة أوالوحدة  أّماليخلق  عكسية متنافرة أشكال أوتتوافق مع بعضها البعض،  أشكال التنافر والتوافق:-
 النشاط. ةممارس أماكنالراحة و  أماكنعنصرين مهمني لتوفري  اإلضاءة والظل:-
وتقسيم  الساحةمنها تنظيف اجلو، حتديد  أدواروجود نبااتت تتأقلم واملوقع وذلك ملا هلا من  اختيار انواع النبااتت املختلفة:-

 املساحة.
 .وظائف وخدمات عّدةيزيد الساحة  ا واملواد اخلامة املكونة هلاأشكاهلاختالف عناصر الفراغ يف  الكتل واالسطح:-
 ها.إدراك نسب يزيد من الساحة، تصميمواد املستخدمة يف واملد االحجام تعد واملواد: امللمس-
 : ساحات العامةالتوجهات التصميمية لل-3-5
  :درا توجه تصميمي انتج عن اإل-1-3-5

 . ااملستخدم ويدركه ارهليتصوّ  ةحمّدد ا، وهذا جيعلهساحةلل ا  ثقافيا  اترخيي ا  ا خيلق عمقالثقافية والتارخيية ممّ ية العوامل أمهّ على  يرّكز   
  توجه تصميمي حياكي الطبيعة:-2-3-5

البيئة احلضرية ة على ذات مناظر مطلّ  راغات داخلية للساحةية العوامل البيئية والدراسات املناخية وإبراز مناطق وفأمهّ على  يرّكز   
 املقابلة.

  توجه تصميمي مرتبط ابلعمارة:-3-3-5
 تكامال أكثرالنهائية  مفنية ابملنطقة لتصبح التصامي أومن واجهات ومعامل ثقافية  ساحةيراعي هذا التصميم املباين املقابلة لل   

 ويصعب الفصل بينها. 
  هيكلي: أوتوجه تصميمي هندسي -4-3-5

 أشكاللية اليت توضح و الشبكة التصميمية واخلطوط اليت ينتج عنها ليتوافق التصميم النهائي مع الشبكة األبراز إعلى  يرّكز   
ات عن طريق ّددتوزيعات للعناصر واحمل أوالشعاعية  أوفمثال هناك الشبكة احملورية ساحة ات والعناصر والشكل األساسي للّدداحمل

 .شكالهلندسية لألالت اأفكار تنسيقية هندسية عن طريق التحوّ 
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  توجه تصميمي انتج عن الدالئل العمرانية:-5-3-5
حل مشاكل االزدحام والتكدس العمراين وامللواثت البيئية والتوسعات  وحماولة ساحةعلى التعامل مع املشاكل العمرانية لل يرّكزو    

 األفقية والرأسية للحد منها.
  توجه تصميمي معاكس للطبيعة:-6-3-5

 اته وذلك خللق الغموض والتمييز.حمّددمن شكله و  على تصميم خمالف للبيئة احلضرية والعمرانية، ويشمل التضاد كال   يرّكز   
  توجه تصميمي عن طريق الرموز وامليتافور:-7-3-5

اليت  ءاالقتباس من األشيا أوأمر ما،  أووحروف ورسوم وحنوت رمزية تعب عن ثقافة  أشكالعلى االقتباس من  يرّكز موهو تصمي   
 عليها. واالعتمادخلقها هللا واالستعانة هبا يف صنع األفكار 

  توجه تصميمي معاصر:-8-3-5
 ةباع أفكار احلداثة وما بعد احلداثة والعمارة التفكيكيعلى اتّ  يرّكزال يعتمد على قواعد التصميم املعتمدة املتعارف عليها، بل    

 والذي عادة ما يعتمد على التكنولوجيا واألفكار اليت ترتبط هبا.
  توجه تصميمي مرتبط ابألفكار واملبادئ:-9-3-5

كلمات مفتاحية للوصول   يعتمد يف هذا التصميم على فكرة ت اختيارها بوضع فكرة مبدئية يتم اشتقاق مؤشرات منها، ومن مثّ     
عن املبادئ جيب اتباع مبادئ خاصة مبعماريني  أّمافكرة عامة ينتج منها التصميم، وذلك ابالعتماد على معايري معمارية،  إىل

 ومنظرين وابحثني سابقني يف انتاج فكرة معمارية.
 العوامل املؤثرة على تصميم الساحات العامة:-4-5

 ابتباع العوامل التالية:نشاء الساحة وحتديد تصميمها املناسب إيعود غرض    
 ابلفراغات يف الساحة: تتعّلقعوامل -1-4-5
يف تصميم الساحات وذلك الرتباطها  ةية كبري أمهشكل وطبيعة األرض، حيث تشكل طبوغرافية األرض  العوامل الطبيعية:-

)سليمان، ابالعتبارات البيئية وتنسيق شكلها وعناصرها مع طبيعة األرض، ودراسة الشبكات املختلفة وشبكة التصريف الصحي 
2003.) 

 
 
 
 
 

 (.2002وبدر،  عّدةاملصدر: )أبو سناصر الطبيعية على تصميم الساحات، الع أتثري(: 86الشكل )
شعاع الشمسي والرايح البيئية املناخية مثل درجة احلرارة واإل تالعوامل وذلك بدراسة التأثريا أهمّ واليت تعتب  املناخية:العوامل -

 والرطوبة وسقوط األمطار.
الشاهد الوحيد على التغريات  متّثلللمنطقة عامال مهما يف تصميم الساحات، حيث  ةاألبعاد التارخيي متّثل العوامل التارخيية:-

الثقافية واليت هلا أثر على التشكيل العمراين للمنطقة املوجودة هبا وذلك إلحصاء الوحدة العضوية عند ربط التصميم مبا هو موجود 
 (.2003)سليمان،  ةهبذه املنطقة التارخيي
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 (.Tripadvisor, 2008)املصدر: ، ساحة االزهر يف مصر على تصميم الساحات العوامل التارخيية(: أتثري 87الشكل )
احتياجات ومتطلبات املستخدمني حبيث تنعكس الوظائف  عاختيار العناصر املادية والطبيعية مبا يتناسب م العوامل الوظيفية:-

 (.2003 )سليمان،الوظيفة األساسية للساحة داخل الفراغات الداخلية للتصميم على 
ومساحات خضراء وغطاء نبايت  ةدراسة العناصر الطبيعية املؤثرة على تصميم الساحة من مساحات زرقاء مائي العوامل البيئية:-

 (.,Badache 2014) ونوعية الرتبة وخصائصها الطبيعية وامليكانيكية، وذلك ملا هلا من أتثري على التصميم.
 
 
 
 
 

 Zhangjiang Town)املصدر: ود مصادر مائية والعناصر اخلضراء، (: أتثري العوامل البيئية على تصميم الساحات بوج88الشكل )
River Reconstruction/ Botao Landscape, 2014) 

دراسة احلالة االقتصادية وذلك كون اإلمكانيات االقتصادية للمجتمع تلعب دورا مهما يف التشكيالت  العوامل االقتصادية:-
 (.2003)سليمان، ا عند املقارنة بني جمتمعني خمتلفني من حيث اقتصادمها. املعمارية املختلفة ويبدو ذلك جليّ 

ختتلف العوامل التكنولوجية من عصر آلخر ومن جمتمع آلخر وذلك حسب ما يسهل دجمه ابلتصميم عند  العوامل التكنولوجية:-
ديثة تعكس التطور اهلائل يف مواد البناء نشاء وختتلف معه األساليب العلمية والتكنولوجية، فاملصمم يقرتح طرق تصميمية حاإل

 (.2003)سليمان، واإلنشاء احلديثة 
 
 
 
 
 

 Public Landscape Street Furniture)املصدر:  لوجية على تصميم الساحات العامة.و (: أتثري العوامل التكن89الشكل )
II, 2014) 

 ابملستخدم: تتعّلقالعوامل اليت -2-4-5
يف املنطقة املدروسة، وذلك  اإلنسانيةدراسة النظام االجتماعي بدراسة ثقافة اجملتمع واخلصائص  والثقافية:العوامل االجتماعية -

 (.2003)سليمان،  ملاله من فائدة يف االستخدام بعد التصميم
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 South Omaha Streetscape) املصدر:على تصميم الساحات العامة،  ثقافية(: أتثري العوامل ال90الشكل )
Revitalisation, 2013) 

لة أو ن مالئمة األنشطة اليت ستمارس من طرف املستخدم كمحّماتتطلب دراسة عوامل األمن واأل ن:ّماعوامل األمن واأل-
لتصميم يتوافق مع األرض وطبيعتها، مثل األرض املهددة واألرض املائلة وتسهيل وتبسيط التصميم لسهولة احلركة هبا، وتوفري 

 (.1988)احلسيين، عناصر احلماية به 
ة التصميم حسب الشرائح اليت ستقصد املكان وذلك بدراسة الفئات واالجناس املستخدم نوع النشاط وطبيعة املستخدمني:-

 (.2003)سليمان، وتوفري تباين يف العناصر والوظائف واالنشطة حلدوث جتانس بصري 
 على العالقات االجتماعية: فراغات ابلساحةأتثري شكل ال-5-5

حتسني و  املستخدمنيجتميع  حماولةهبدف  راغات والفضاءات فيهافعند تصميم ساحة عامة جيب االخذ بعني االعتبار شكل ال   
والتواصل االجتماعي، ، التنشئة االجتماعية التفاعل االجتماعي ضمانيف  يساهمالناس، مما  م للتفاعل معوجذهب التقائهمفرص 

وذا مل (،  ,2001Lawson)املشار إليه يف  Osmandحسب تعريف  sociopetal))يا  إنسانفراغات جاذبة لتنتج يف تصاميمها 
 ا  اجتماعي ةدلطار اب مسيت ايضا أو ا  يإنسان ةانبذ اتفراغفسيكون الفراغات الناجتة يف الساحة  شكالاألهاته  إىليستند املصمم 

((sociofugal (91 )الشكلكالقوة الطاردة املركزية  متاما، كوهنا ال تشجع على تفاعل املستخدمني. 

 
 (Lawson, 2001, p 142, 143)املصدر:  ،(: تطبيق فكرة الفراغ اجلاذب االجتماعي يف سنغافورة91الشكل )

للتجمع  أماكنواليت شكلت فيه الفراغات  ،(92 )الشكل خمتلفة أشكال عّدةب نيعلى يد املصممفكرة تلك الوقد طبقت     
 . (93 )الشكل جمموعاتالناس  وجلوس
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 .(1989)احلسيين، املصدر: اجللوس على العالقات االجتماعية، وأمناط توزيع مقاعد أشكالأتثري اختالف (: 92الشكل )

 
 ((GLC study, 1980, p128املصدر:  (: أثر شكل املكان وتوزيع املقاعد على إمكانية التفاعل االجتماعي،93الشكل )

 الساحات العامة:تصاميم احتياجات املستخدمني داخل -6-5
كل املساحة واليت تتأثر تصاميمها بثقافه يل وهتتتشكل العالقات االجتماعية واألساسية واالختيارية بواسطه الفراغات اليت تشكّ     

 ةعرافه وطريقه تفاعله داخل الساحة ضمن سلوكياته ومدأاجملتمع تعكس طريقه حياته وتصور لنا عاداته وتقاليده و  ةاجملتمع، فثقاف
بقائه هبا، وبناء  على ما سبق يتم حتديد هذه التصاميم مبا يتالءم مع متطلبات واحتياجات ورغبات مجيع شرائح وفئات 

)فرحات، حياان أعراف اجملتمع الساكن هبا، وتكون مشرتكه أاملستخدمني وهذه االحتياجات ختتلف حسب املنطقة وعادات و 
ية اليت بوجودها يشعر املستخدم ابلرضا داخل الساحة العامة وهي: الراحة حتديد هذه االحتياجات األساس ، ويتمّ (2003

 .حداث، التنزه والرتفيهن احلركة والتنقل النشاطات واخلدمات، املظاهرات واألّمامن واألخي، األآواالسرتخاء، التضامن والت
  العامة:يف الساحات  واحليويةالنشاط -7-5

مفتوحة للنشاطات  أماكنوقت ك الفضاءات العامة يف املدن تستعمل خلدمة مستخدميها يف كلّ حد أنواع أالساحات العامة    
توظيفها مع العناصر احسن استعماهلا و  اذإضاءات، وهذا فعالية هذا النوع من الفلنوعية و  منهما مؤشرا   اعتب كلّ احليوية و اليت ختلق 

العامة  ماكناحليوية يف األ نّ أ يف هذا املنظور تشولز رأىكالتظاهرات من جهة أخرى، ولقد   اإلنسانيةالفيزايئية من جهة والعناصر 
احليوية ابلساحات العامة هي نتيجة االتصال بني  نّ ح أب، يف حني ريين يصرّ يف سري احلياة اجلماعية وتطورها امهما  تعتب عامال  

 . (Schulz,1971)التفاعل لديهم لتعارف و ن شبكة من اهو ما كوّ العامة، و  ماكناملستخدمني يف األ

إمكانية 

التواص

 ل

 ال احتكاك اجتماعي

 تشجيع المحادثة
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لتحديدها، حيث تتطلب وجود النشاطات والوظائف  هاما  واحليوية يف الساحة ال تظهر كعامل جلودهتا وجناحها بل عنصرا    
بتواجد بعادها وحجمها وشكلها وتصميمها، وميكن حتقيق احليوية يف الساحات العامة ابلسماح أاحلضرية احمليطة هبا وخصائصها و 

شعة الشمس والرايح، وتوفري الكراسي، العنصر أراحة وذلك حبسن التعامل مع العوامل املناخية كاحلماية من  فيها بكلّ  فراداأل
 األخضر كالنبااتت، املياه، فهي ختلق الراحة النفسية لألشخاص املستخدمني.

 خلق الفوضى.امللل و  إىلمال إجيابيا هلا أحياان حيث تؤدي احليوية الكبرية يف الساحات العامة ليست عاالنشاط الدائم و  نّ إ   
  العامة:تصنيف األنشطة االجتماعية يف الساحات -1-7-5

، وغالبا ما يكون النشاط (Richard, 2000)احلركة والتفاعالت القائمة يف حيز الفراغ  نّهالنشاط االجتماعي أب فيعر     
ات تنسيق الفضاءات يف الساحة ويعتمد على وجود اشخاص حمّددلتحديد  امهما  وعامال  االجتماعي مصاحبا للوظائف الرئيسية، 

اختيارية واليت تدعى  أوتكون النشاطات ضرورية  نّ أمن اجملتمع يف الساحات العامة، يتشاركون يف نشاطات وميكن  أفرادو 
 .(Xu, lingxi ,2009)ابألنشطة الناجتة 

هذه  تمّثلهي اليت يقوم هبا الشخص وال يوجد بديل عنها يف الساحة العامة، وت العامة:األنشطة الضرورية يف الساحات -
 الظروف من التحرك والتنقل وانتظار املواصالت العامة فهذه األنشطة يقوم هبا األشخاص حتت كلّ  األنشطة يف كلّ 

 (Xu, lingxi ,2009). 
له مثل التجمع مع  تن يقوم هبا إذا ما أتيحأة اليت يريد الشخص يّ هي األنشطة احل األنشطة االختيارية يف الساحات العامة:-

األصدقاء، اجللوس والتمتع واملشاهدة حيث يوجد عالقة بني تصميم الساحة والنشاطات احلادثة فيها، فغياب الفراغ املناسب 
  (Xu, lingxi ,2009)للنشاط والرؤية املفتوحة ينقص من النشاط داخلها. 

 بني التصميم والوظيفة يف الساحات العامة:العالقة -8-5
داء الوظيفي مرتبطة ابخلصائص التشكيلية التكوينية لتصميم الساحة، وتنتج ما سالمة األ نّ نستطيع ربط التصميم ابلوظيفة أل   

 يعرف ابملظهر. اهليكلية للتصميم وينتج ما فهو مرتبط ابخلصائص البنيوية داء املرئيعن طريق سالمة األ أّمايعرف ابجلوهر 
تتكون الفراغات على عناصر فيزايئية  ،ما ةاها وظيفية تتبنّ أمهّ ل داخل مساحتها، كل فراغ له فالساحة جمموعة من الفراغات تتخلّ  

ن يضعها أخذ احلذر عند وضع هذه العناصر، و ألذلك وجب علينا  ،ليهاإن يصل أم راد املصمّ أختلق الشخصية واالحياء اليت 
ن التصميم املتجانس عا وعالقتها ببعض ح ى تتماشى مع الوظيفة األساسية للساحة وهذا ما ينتج أشكاهل حيّددن أه و م بدقّ املصمّ 

 واملتناسق واملتوازن.
زان من حيث الكمية والنوعية وذلك بتواجد العناصر الطبيعية والفيزايئية اليت توفر احلياة املرغوبة واليت ن يكون متّ أفالتصميم جيب    

 (.18.ص، 2009)الكم ،ميارس فيها النشاط بوجود التجهيزات واخلدمات واألنشطة 
 اإلنسانداخل الفضاءات واجياد العالقة بني  فرادميكن من خالل التصميم اجليد توزيع العناصر املكونة واليت تشكل نسق احلركة لأل

جياد مستوى إمظلة للجلوس،  أماكناهلدف الوظيفي يتم توفري  إىل والنبايت، وللوصول اإلنساينوبيئته من خالل احرتام املقياس 
 فرادسمح أبداء األالعزل الصويت وهذا ما ي مناسب من اإلضاءة، عزل الساحات وتوفري اخلصوصية البصرية، حتقيق التواصل وتوفري

 (:2006)شرف الدين،ة اليت يقوم هبا التصميم ومن الوظائف اهلامّ  (2003)أمني،  اإلنسانيةلنشاطاهتم 
املناطق عن املسارات  متّيزوذلك بتوزيع العناصر املادية والفيزايئية اليت  :identification of space التعريف ابملكان-

 من طرف الرواد.ها إدراكل ل استخدامها ويسهّ ليسهّ 
كثار العناصر الطبيعية لتستخدم يف احلماية وتوفري إالعمل على  :Environmental treatmentالظروف البيئية  ةمعاجل-

 .شجار مثالاحلركة حتت حزام من األالراحة وتسهيل التنقل و 
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 :نظرايت يف تصميم الساحة العامة-9-5
 وعلمي ا رصيد معريف فيّن أهنّ ما يعيشه الناس من جتارب يف أنشطتهم وممارساهتم اليومية على تؤكد معظم النظرايت واألحباث أن ّ    

ون يرّكز حتياجات الناس، عكس املصممني الذين تفاعال واستجابة إل أكثرللمصممني لتحسني جودة تصميمهم وخلق فراغات 
ية ترتبط ابلتصميم احلضري من خالل جتارهبا يف الفضاء "احلياة اليومأّن  Husnéin (2017)فقط على البيئة املادية، حيث يرى 

 املادي".
أمناط السلوك اليت ميكن مالحظتها بدل  لفهم سلوك الناس وطريقة استخدامهم يف شغل وحيازة الفضاء استبدل ألكسندر   

حتليل السلوك ومراقبة األنشطة اليت ية أمهّ كد على دمج املعايري االجتماعية والبيئية يف عملية التصميم، و أاحتياجات الناس، و 
 .(Bendjedidi et al ،2019) ميارسوهنا وسلوكهم

الفراغات اليت  نّ ية العالقة بني اخلصائص البنيوية املرئية واحلركية للفضاء وسلوك الناس، وخرج أبأمهعلى Hillier (2005 )د أكّ    
 ل الفضاء.يكاخلصائص اليت هت أهميفضلها املستخدمون مرتبطة ابخلصائص املرئية واحلركية، وتشكل الرؤية واحلركة 

املبنية وعالقاهتا  أوالطبيعية  لبيئة سوآء  ابالنظرية اجلوهرية اليت تتطلب فهم العالقة  بنيمجيع املفاهيم والنظرايت جتمع  يبدو أنّ    
 .(Bendjedidi et al ،2019) ابلناس، وتتعامل مع معايري تصميمية تعتمد على جتربة املستخدمني

 وتطبيقها: Syntax Space نظرية-10-5
عدد ا من طرح بيل هيلر يف هناية السبعينيات فكرة الرتكيب اجملايل هو وفريقه وطبقه، منذ تلك الفرتة أجرى الباحثون والعلماء    

 وتصميم الساحات العمرانية. الدراسات حول تركيب اجملال لدراسة حركة املرور العمرانية
نظرية الرتكيب اجملايل هي طريقة للتفكري يف اجملال عن طريق الرتكيز على مؤشرات ومقاييس تنظيم الفراغات ملعرفة أمناط احلركة    

وقد ت اختيار هذه النظرية كبانمج، يتم استخدامها يف املقال للتحقيق يف احلالة  (،Dursun ،2007)والرؤية ومعانيها االجتماعية 
يف الساحة( بسلوك املستخدمني )اجلانب  تمّثلالدراسية عب تقنيات تسمح بتحليل الساحة وربط تكوينها )اجلانب املكاين امل

 يف تفاعالت املستخدمني(. تمّثلاالجتماعي امل
ووضوحية الرؤية على  موصليةأتثري الشكل احلضري من  تناولتظرية الرتكيب اجملايل يف دراسات معاصرة استخدام تطبيق ن تّ    

من دراسته للفضاءات العمومية املفتوحة ذات  Hillier (2005)االستخدام اجملايل وسلوك الناس يف الساحات احلضرية، اكتشف 
لقة، حيث كلما كانت ذات تركيب جمايل منظم وواضح تستخدم بشكل يتم استخدامها أفضل من املغ أنّه حركة املرور املشبعة

 أفضل. 
عمل كامبوس على دراسة اثنيت عشرة ساحة يف لندن عمل على مقارنتها بناء  على ثالثة مستوايت: االرتباط املرئي مع املناطق    

 أماكنن فعالية تصميم الساحات له عالقة مباشرة مع توفري أاحمليطة واملقاييس الرتكيبية وعدد املستخدمني، حيث بينت النتائج 
ا حتّددهفقط من عدد اخلطوط احملورية اليت  حيّدداجللوس والعناصر التشكيلية للتصميم، واستنتج أن عدد املستخدمني للساحة ال 

 املوصولية للساحة العامة، ولكن على جمموع قيم التكامل احمللية والكلية. 
ى بني كامبوس إن وضوحية الرؤية وعالقتها أبمناط األنشطة الثابتة يف ستة ساحات عامة يف لندن هلا عالقة بعدد خر أيف دراسة    

املستخدمني، حيث أكد أن املستخدمون يتجنبون الفضاءات الغري املكشوفة ويفضلون الساحات العامة اليت توفر مناظر وذلك 
 & .M. B. d. A)ة، واستخدم يف ذلك تقنية املراقبة ونظرية الرتكيب اجملايل اجملاالت املرئي إىللى احتياج املستخدم عيدل 

Golka  ،Campos ،2005.) 
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دراسة حول تفاعل اخلصائص املرئية واحلركية للفضاءات العامة مع التفاعالت االجتماعية جملموعة من املساكن يف تروفا أجرى   
 كثرالناس تزيد كثافة استخدامهم يف الفضاءات ذات اجملال البصري األأثينا، أظهرت نتائج ثالث جمموعات من املساكن أن 

 .(et al  Trova، 2007) وضوحا
على حتليل أربع ساحات عامة يف مركز مدينة بسكرة،  Bada (2012)د ابجلزائر، حيث اعتمدت دراسة ومن الدراسات ما تعدّ    

وذلك للفصل يف سبب استخدام بعض الفراغات بنفس الساحة عن غريها، اعتمدت دراسته على اجملاالت املرئية للساحات 
تبارات مرئية الساحة العامة من خالل اع إىلتبني أن املستخدمون حيضرون  ،العامة والعالقة مع حركة الناس واالستخدام املكاين

 ترتبط بنوع النشاط. 
 أكثرعلى حتليل ساحة احلرية مبدينة بسكرة واقرتاح تصميم  Bendjedidi et al (2019) ويف جانب آخر اعتمدت دراسة   

وأبرز ما ت هو تقييم استخدام الفضاء واخلصائص املكانية للساحة، والبحث عن العالقة بني الرؤية واالستخدام املكاين، وت  ،تردد
ن للخصائص أوت التأكد  ،Depthmapمج ابستخدام بران   Isovistعدد اخلطوط املرئية و االعتماد على الرسم البياين للرؤية 

 صميم.املكانية صلة وطيدة مببادئ الت
 اخلصائص التصميمية للساحة العامة واجلاذبة لالستخدام:-11-5
أظهر  Cioelek يف دراسة أخرى ، تواجد أشخاص آخرين يستخدمون الساحة  فرادما جيذب األ أهمأن   Whyteد أكّ    

مواقع التفاعل االجتماعي على مقربة من  خيتارون املستخدمني للساحة  الغالبية العظمى من الناسان العثور على  تّ  أنّهماثيو 
، والفضاءات املختارة من الناس هي  الرؤيةحة واليت تتوفر على وضوحية و املفت ماكنليت توفر املوصلية واألااملسالك والطرقات 

مراقبني يف وتتبع ستة  ،(Bada, 2012) بعد دراسة عشرة ساحات يف فانكوفر مبجاالت بصرية، وذلك تمّيزاليت تالفراغات املرئية 
هي الساحات اليت حتتوي ارصفتها على أنشطة جتلب  استخداما   كثراأل العامة الساحات نّ أ إىل اوتوصلو الساحة ملستخدميها 

ال ابالطار املبين ولكن هتتم أيضا ابألحداث اليت متارس يف إجيادل ألكسندر  ان الساحات اجلاذبة ال هتتم يف حني  ،احلركة
 ومقروئية يف تصاميمها وضوحية علىتتوفر اليت لرؤية و االساحات، وبدراسته حتقق ان حلدود وحواف الساحات العريضة وسهلة 

وحواف الساحات  حداث يف حدود اكد على ضرورة وجود او   (,2003Alexander)من ما حييطها من مباين عمقا أكثروتكون 
بصراي جدا كما هو موضح يف  قروءةلناس وخاصة البيضوية منها واملا تعتب الفراغات املفضلة لأهنّ وقال يف ذلك املشكلة من املباين 

 .(94)الشكل 

 
 .(,2003Alexander ر:)املصد ،أتثري حدود احمليط املبين على الساحة املشغولة (:94) الشكل

ايل ان للساحة مع احمليط املبين واحلقول البصرية املرئية الناجتة عن تركيب اجملاملدروس من طرف ألكسندر  حيث يوضح الشكل   
الدراسات والبحوث  خاللومن ، واليت تكون فراغاهتا معرضة بنسبة معينة، حيث حيرتم فيها اخلصوصيةعالقة كبرية ابالستخدام 

 التصاميم، وتدافع عن اوذلك لعدم توفري شروط احلياة فيه ةاحلديث التصاميمقد تتنكل الباحثني   نّ أحول املوضوع نستنتج السابقة 
 .الوظائف لتوفري االستخداميف  التنوّعمع أتكيد توفر  ساحات العامةلل ةالتقليدي
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بسهولة  اليت يدركها األشخاص املؤشراتاملقاييس و ن االستخدام يستوجب العديد من أالدراسات املذكورة أعاله  منخالصة    
 واجملاالت البصرية واملوصلية ويعتبوهنا هي اخلصائص البصرية وخصائص بنيوية مثلشكلة له، م خصائص عّدةوتثري سلوكه وترتبط ب

 .ات الرئيسية لالستخدامّدداحمل
  واستخدام الفضاء: ساحات العامةتركيب وتكوين ال-12-5

املؤشرات املقاييس و يف خمابر جامعة لندن، حتت العديد من  واستخداماهتا ساحةر عالقة بني التكوين الفراغي للت تنظري هيل    
 ,Hilier).ابخلصائص البنيوية هلا  تتعّلقبر أن وظيفة تصاميم واستخدام هذه الساحات ااملخ هعتقد هيلر يف هذحيث ا ،بعادواأل

2000) 
 على املستوى والوصول واملقروئية الواضحة، احلركةالناتج من سهولة  دراكسهولة اإل إىلاستخدام الفضاء يعود  نّ أد كّ أحيث     

يستخدم املساحات  اإلنسان أنّ  Hilier يدعي حيمل االقطاعية املعمارية والثاين حيمل النسيج العمراين،ل و "، األ"شامل"حملي" و
 "visibilty" خصائص ودرس ذلك عن طريق، العامة املفتوحة وليست املغلقة واليت حتدها الشوارع مثل الساحات املفتوحة

،"isovist" " ،accessibility". 
املشكلة للساحة، وتشكل هذه  الفضائي تتكون من فراغات "حمدبة" بني هذه الفضاءاتواهليكل ى هيلري أن البنية أر    

من  وتؤكد لنا نسبة االرتباطية ،حركة الناس ووجهتهم متّثل " واليت"خطوط" ميكنها املرور عب هذه املساحات "احملدبة الفضاءات
 .(Hilier,1996. p165)ق يف الساحةومنهما وجد ان احلركة تزيد كلما زاد العم التكاملقيمة و حيث العمق 

 درا اثنيا: اإل
 :درا مفاهيم حول اإل-1
نظام  والذاكرة كما هو مرتبط بتخزين املعلومات حتت:حساس والوعي تشمل العديد من األنشطة كاالنتباه واإل يةهو عملية معرفّ -

يتكون حيث  ،نظام االحساس ابألمل واحلرارة واحلركةو  نظام التوجيه الرئيسي ،نظام الذوق والشمس، نظام السمع واحلس، الرؤاي
والثاين على املعرفة اليت تنتج عن العملية املعرفية استنادا على  اإلنسانل مرتبط حبواس وّ من مستويني األ نساناحلسي لإل دراكاإل

العوامل ، العوامل االجتماعية البصري للفراغ وفقا ملا يلي: دراكحيث خيتلف الناس يف اإل العقل واالعتماد على الذهن،
 املعتقدات.، التجارب الشخصية، العوامل البيئية احمليطة، الفيزيولوجية

يرى حيث ، وذلك عند االحساس هبا، اإلنسانعقل  إىلمن املعلومات  ةللبيئة احمليطة بك وانتقال جمموع هو اكتشاف وحتسس-
بوجود السبب  دراكاملعماري يتعلق ابلتفاصيل اجلزئية والكلية اليت حتقق اإل دراكاإل نّ إ Roger Scruton الفيلسوف املعماري

" أنّه من خالل قراءة التفاصيل املعمارية ميكننا رؤية معىن  ,Scruton) (1979 الفكرية والبصرية حيث يقول املكّوانتاجلهوي و 
ن يكون هناك جتربه ووحدة ترابط أكره لنقدمه جلزء آخر من البناء وهنا فقط ميكن ذ ح من املبىن وذلك بتقدمي سبب مرئي نمأو مل

 طريقتنا يف رؤية التفاصيل غري منفصلة عن الدورة أو النشاط الذي ميّيز الكيفية اليت يتم هبا انتاج التفاصيل". . إنّ منطقي للكلّ 
دة يف الفراغات املعمارية على العناصر الشكلية واملتجدّ  دراكات اإلحمّددفريجع كل  Marco Frascari   عن املعماري أّما-

 دراك"يوضح مفهوم اإل ستخدام، حيثاال إىلذهنية ليصل  ةجتذب الشخص وتعطيه صور ا اليت أهنّ  Frascari ابلفضاء، ويؤكد
 إىلنشاء وفهم العمارة املعنوية وذلك بتأكيده على الرجوع ابلعمارة نظام اإل إدراكاملواقع التفصيلية يف  أوالسيكولوجي يف مكان 

التفاصيل املعمارية اجليدة  نّ أويوضح  ،(Frascari ,1984) وب"أصلها يف حرفية التفاصيل اليت ترى فيها أداة لتحقيق املعىن املطل
ا قرارات من خالل العملية التصميمية. وتظهر أهنّ حبتة ميكن حلها بعد انتهاء عمليه التصميم بل تتخذ بش ليست مشكلة تقنية

توضيح الفكرة  ةبىن ح ى تكون عمليسلوب التواصل واالتصال مع املأالفكرة املعمارية من خالل دراسة التفاصيل املعمارية وتطبيق 
 .ها من خالل تفاصيل الفضاء املعماري ككلّ إدراكاملعمارية و 
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   فسرها  اليت Indirect Visionالفرد للتفاصيل املعمارية ضمن ظاهرة الرؤاي غري املباشرة  إدراكن نوضح فكرة أميكن -
Hermannvon Helmholtz   من هذا احلقل يعطي  دقيق كبري من الرؤية، لكن جزء    قلالعني أداة بصرية حب متّثلحيث قال

د وتعتب الصورة املرئية للتفاصيل املكتسبة من خالل ظاهره الرؤية غري املباشرة مع العرض اهلندسي املقرتح واملتجسّ  صورة واضحة،
 ور وابللمس واملشي خالل املباين.بعاد واملوقع واملنظواأل شكالاأليف 
ز فقط من خالل االشارات املعطاة ضمن اجلهاز "احلسي" حيفّ  البصري أبنّ  دراكمن خالل حبثه يف اإل Helmholtz اقتنع-

عنها. حيث تكتسب مثل هذه االشارات وتتبلور عادة يف التفاصيل، مبعىن اخر  ودة، لكن ال يزودان هذا بفهم كاف  العمارة املوج
املتجسدة يف تفاصيل البيئة املبنية وكذلك احلال يف البيئة الطبيعية حيث يتم هتيئة بقدرهتا على حتريك املعرفة والعالقات اهلندسية 

 الفهم يف حقل كبري من الرؤاي.
شياء املتحركة بل إن احلركات األ إدراكة و بتشياء الثااأل إدراكساسا على فئتني مها أشياء البصرية يصنف نا لعامل األإدراك نّ أوجند -

 ة البصرية األساسية األخرى )املنظومة البصرية واللون والعمق( تعطي طاقة للتغيري وقدرة على احلركة.عد اخلب هي اليت متنح بُ 
الستكشاف ما حييط به من العناصر اخلارجية الفيزايئية، ويتم ذلك عن  ،املستخدم ةهو صور ختطر على ذهني دراكومنه فاإل   

ن يف العقل وكل هذه االنفعاالت ختزّ  ةاثرة انفعاالت داخليإرك حسه مبجرد طريق استعمال احلواس كالسمع واللمس والرؤية وهذا حي
 ةبنوعي دراكاإلبعد ذلك وربط الكثري  ،(Bailly, 1978, p. 163)ل لنا معلومات وبياانت عقليه عن الصور اخلارجية لتشكّ 

 دراكوالتصميم الذي حييط به وخاصه اإل اإلنسانمبثابه العامل الوسيط بني  دراكاإل نّ أ ينالتصاميم احمليطة ابملستخدم مؤكد
   البصري

 انغالق الساحة: أوانفتاح  إدرا -2
ا فضاء عمومي مفتوح للجميع، يف حني هناك من عرف أهنّ ل على وّ يف الفصل األ تناوهلابعض مفاهيم الساحة اليت ت  نّ إ   

ا أهنّ ا ذلك الفضاء املغلق ابلبناايت اليت تشكل صورة متالمحة حوهلا كما أهنّ وقال  Sitteالساحة انطالقا من االنغالق مثل سيت 
 ختلق وحدة هلا وجتعل منها مدلوال، واكد سيت ان أي فضاء ال يصبح ساحة اال إذا كان مغلقا.

لتني من خالل حد احلاأها من إدراكحة املستخدم فيها، وميكن راو  شعوريس و ثر على احاسأانغالق الساحات له  أوانفتاح  نّ إ   
ابلساحة الواحدة خيتلف بني  املكّوانتهذه  إدراك نّ أ إىلتوصل سيت الحظ داخل الساحة، و من خالل امل أوقراءة املخططات، 

 نّ د سيت أبكّ أ، و sitte, 1986))خر آمفتوحة ابلنسبة ملستخدم حة تكون مغلقة ابلنسبة ملستخدم و هناك سا نّ أاألشخاص، أي 
 االنغالق كما يلي: االنفتاح و 

ا وتعزهلا عن املباين فيصري ابصارها من نقاط بعيدة عنها، وتزيد املشاهد هب ن الساحة مفتوحة من خالل وجود شوارع حتيطتكو -
 املوجودة بداخلها كوهنا سهلة االبصار.

 شخص اثبت. إىلانغالق الساحة خيتلف بني األشخاص من شخص متحرك  أوانفتاح -
قواس، وهذا ابلرغم من تراصف األ أوسوار األ أوعمدة وذلك جيسد من خالل عناصر مبنية كسلسلة من األالساحة منغلقة -
 اخلارج. إىلبصار هبا اإل
 ات تقع اسفلها.ممرّ  أو عب بواابت اّل إانغالق الساحة بوجود سلسلة من املباين احمليطة هبا حيث ال ترتك منفذا هلا -

الساحة  نّ أكد أبعاد، و األو الت االنغالق يف الساحة يدرك الدال أوابالنفتاح  اإلنسانإحساس  نّ أ( Gibberd)حسب جيبار
 ،حاسيس تعب عن انغالقهاأاحاسيس تعب عن االنفتاح والساحة الصغرية ابألبعاد الصغرية ختلق انفعاالت و الكبرية تثري انفعاالت و 

د  سباجن يربط االنفتاح واالنغالق يف الساحة ابلعالقة بني ارتفاع املباين واملسافة بينها، ومرتبط ابلرؤية للمالحظ، فيما يؤكّ  أّما
وضعية املستخدم وردود افعاله وجها لوجه مع الفضاء وانطالقا من التساؤل هل هو داخل هذا الفضاء  نّ أعلى  (Cullenكالن )
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ئة له مثل نة واملهيّ االنغالق يف الساحة ميكن جتسيده من خالل ترتيب وتنظيم اخلصائص والعناصر املكوّ  نّ أخارجه، كما أشار  أو
يكون حاجزا  نّ أترتيبها وتنظيمها ميكن  نّ أعمدة ومقاعد اجللوس والنافورات والالفتات والتماثيل، حبيث األشجار والنبااتت واأل

 ( Cullen,1961)لإلبصار داخل الساحة وخارجها. 
، فانغالق الساحة يف العديد من البلدان خاصة العامّ و  ى التمييز بني االستخدام اخلاصّ انفتاح الساحة عليعمل كل من انغالق و    

ابلعامل اإلسالمي داللة على االستخدام اخلاص هلذا الفضاء و خلق ما يعرف ابحلرمة، كما ان تصميم الساحات له عالقة مع 
الفضاء مفتوح يتشكل  نّ أب اإلنسانتؤثر يف سلوكياته، فمثال عند احساس ؤثر على راحة املستخدم و اليت تالظروف اجلوية املناخية 

مالحظ من مراقب و  أنّههذا من شعوره سوي وأخالقي كاجلرمية وما شابه و لديه عائق نفسي اجتاه التفكري ابلقيام بسلوك غري 
اإلحساس ابالنغالق يف الفضاءات العمومية أاتح الفرصة لتواجد العديد من اآلفات االجتماعية   نّ إفخرين وعلى العكس طرف اآل

  .(panerai et autres ,2002) تعاطي املخدراترف هبمجية مثل شرب الكحول و والتصّ خرين كالسرقة و التعدي على اآل
 :الساحة العامة إدرا مراحل عملية -3
 ) 28– 22، ص 1995بركات، ( دراكليس عملية استجابة مباشرة ملنبهات حسية بل سلسلة مراحل متر هبا عملية اإل دراكاإل إنّ    

 :إىلوتنقسم 
  :Preliminory Perception للساحة العامةىل و األ درا اإل ةمرحل-1-3

 مثريات حتسسية خمتلفة. من خالل احلصول على للساحة العامةحساس املباشر هو اإل   
  :Cognition للساحة العامةاالستيعايب  درا مرحلة اإل-2-3

 .يف شكل صور خمتلفة وفهمها الساحة العامةبعد تنظيم معلومات جتمع من  دراكهي اإل   
  :Evaluation & Performance للساحة العامةالتقييمي  درا اإل ةمرحل-3-3

الوصول  على تقييم املعلومات والصور اليت تّ  بناء   اهتافضاءمن قبل املستخدم ل ةنمارسات معيّ بعد القيام مب الساحة إدراكهي    
 .هايلا

 :ساحة العامةال إدرا العوامل املؤثرة على -4
ة أسطح ة وطبيعية مشكلحمّددمستوايت هندسية وعناصر  علىم عادة ما حتتوي ىل للفضاء اليت يفكر فيها املصمّ و النظرة األ إنّ    

عتمد على ت يمكانيا، فه فضاء   تليس ساحةال  ألنّ اإلنساينتحكم يف العنصر ت يتال لساحةلق اخيهذا التكوين  نّ إوأرضيات، 
ا أهنّ  اّل إ اتتستقبل صورا من الفضاء فرادكل األ  نّ إ، احسب ما تدرك وتتصور هب ااملستخدمة واليت تتحرك وتنتقل فيه فراداأل

آخر حسب عناصره  إىلختتلف من فرد  وقال ان الفضاءات (Lowson, 2001)ختتلف حسب ما تدرك، حيث ذكر ذلك 
حد رواد العلوم السلوكية للبيئة أحيث اتفق معه  ،ها عناصر فيزايئيةات الفضاء كلّ حمّدد نّ إاالجتماعية، عكس ما كان منتشرا، 

(Harold Prashansky)  من ظاهرة فيزايئية أكثرا شأن اجتماعي أهنّ د كّ أو  (Lowson,2001, p5)البيئة ال يعتمد  إدراك، ف
 خرى هي:أعلى احلواس فقط بل تتشارك معه عوامل 

 :اإلنسانيةعوامل متعلقة ابخلصائص -1-4
  :اإلنسانحواس -1-1-4
وذلك  شارات البيئية من الفضاء العمومي، وهي شاملة لنظام السمع والرؤية والذوق والشمّ اإل اإلنسان تستقبل حواسّ    

 مل والفرحة.ابإلحساس ابحلركة واحلرارة والبودة واأل
وهذا ما يعتب ابلدراسات البيئية لعلم النفس ابلدالالت اليت يطرحها الفضاء العمومي على املستخدم، وترتكه ينجذب لفضاء غري 

  Patton,1994, p. 67) ) آخر ومن بني الدالالت البصرية املدركة من العناصر التصميمية الفضائي
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  :لساحةاملستخدم يف ا ةحرك-2-1-4
، وتزيد ساحةه للإدراك ل املستخدم تغرّي ما حترك وتنقّ وزمن استخدامه خمتلف من شخص آلخر، فكلّ  موقع املستخدم نّ أجند    

واستقرار  وزادت زوااي نظره يف الفضاء وذلك يزيد من نسبة الدالالت التوجيهية الساحة العامةما زادت حركته يف ه كلّ إدراكنسبه 
تصميم يطور االحساس عند املستخدم  إىلحتديد العملية التصميمية وتوجيهها  إىلاملستخدمني، ويعود ذلك  فرادوراحة األ

 .(Thompson,1994, p.119-120)  هإدراكويتناسب مع 
  :عامةال ساحةوجود املستخدم ضمن ال-3-1-4

وجود الكائن البشري خيلق عالقات اجتماعية متبادلة له مع البيئة احمليطة وهذا يفرض نوعيه سلوك خاصة حسب وجوده فيها،    
الفضاء  موهلذا يصمّ  (،Muente, Heinz, 2000) دراكتواجد املستخدمني يعطي رسائل خمتلفة القراءة تزيد من نسبه اإل ألنّ 

حسب اخلاصية الوظيفية واليت تراعي احلجم والشكل ونسب املستخدمني و احتياجاهتم هلا وهذا ما يعرف ب  
) Ergonomic ( .(Thompson,1994, p.119-120) 

  الصفات الشخصية للمستخدم:-4-1-4
بركات، ( فئة أونوع  يّ أوالعمر و هذا ما يرجع ملا كسب الشخص من ذكرايت من الفضاء وجتاربه فيه وخيتلف حسب اجلنس    

مما  أكثر أوع بني فردين فاملسافة الشخصية بني املستخدمني تتغري حسب ثقافتهم فذلك ما خيلق التجمّ ، )28 -22، ص. 1995
وهذا ما  ،(Hall,1974, p. 126)كن أن يقرأ ابخلطأ مثل عالقات محيمية ميابلقرب بينهم و خيلق عالقات آتلف و  ا  خيلق إحساس

من  ةاستقاللي أكثرالفضاء وميتاز ابلطموح واملغامرة و يف  ةعدواني أكثرالشرائح فالذكر  استخداماتيزيد من نسبه الفروقات بني 
 ةية تفوق املرأة لقدرته احلسابية موازاة على قدرته على ترمجإدراكله قدرة  كا للفضاء ألنّ متلّ  أكثرخر، حيث يكون اجلنس اآل

ل عليها ا صاحبة االحساس املفرط وهذا ما يسهّ أهنّ املرأة فيه  تمّيزخر كاإلانث فتاجلنس اآل أّماألفكاره النظرية،  ا  الفضاء استناد
 (.Canter,1974)سيكولوجية  أكثرضمن جمموعات وهي  لساحةاملشاركة يف ا

  التأثريات التارخيية:-5-1-4
 إىلوتقاليد يستعني هبا يف اختيار الفضاء الذي يكون أقرب  عاداتمستخدم  املستخدم حيث لكلّ عرق الفرد  إىلذلك يعود    

 (.1995)بركات، عرفه وعاداته 
  :الساحة العامةالتفاعل االجتماعي مع -6-1-4

التآلف االجتماعي والتنشئة االجتماعية، وذلك  إىلذات طبيعة اجتماعية ما يرتكه يف حاجة  هاكلّ   اإلنسانيةالكائنات  نّ إ   
يف  فرادأفواج اجتماعية تتكون نتيجة الصداقة والتفاعل بينهم، فالتفاعل االجتماعي يشرتك فيه جمموعة من األ عّدةببوزهم يف 

وبعده   ,Rutledge)1987) استخداما  و  جذاب   أكثرالفضاء ليصبح  ة، وذلك يساعد على تنميساحة عامة معينة من كلّ  أماكن
نواع أالتفاعل االجتماعي، وذلك تبعا لنقاط اجلذب مثل املقاعد وبعض  أماكنالتصميم وتوزيع  ةيّ أمهعلى  Laurieلوري  دّ أك

  (Laurie,1986, p.177)التأثيثات احلضارية اجلاذبة اليت تسهل احلياة االجتماعية . 
  :واألمانالطمأنينة نتيجة األمن -7-1-4

 من يصبح الفرد مطمئنا آمنا  سس التصميم اآلأر فحني توفّ  ساحةالفرد املستخدم لل ةاحلاجات الضرورية لراح أهمّ من  يعتب األمن   
ا نتيجة وضوحية زواايه وفراغاته، هذا يكون موازاي إدراك أكثروقت وبكل أنواع فراغاته ويصبح الفراغ  ستغالل الفضاء يف كلّ ال

حياء من أ ةمن يف عدّ مشكل األ س  ر  د   أنّه Newmon   اإلضاءة فيه فحسب ةستغالل كل فراغاته لكثر لكثره النشاطات فيه وا
ن هو ارتفاع اممن واألما يزيد من نسب عدم األ نّ أمناط التصميمات املشجعة للجرمية، واستنتج أن من حتديد نيويورك، ومتكّ 
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يف توجيه فتوحات املباين الكبرية  هلا  حياء سكنية، واقرتح كحلّ أى بني ون حمتو  اليت تكّ  ةوخاص املغلقةالبناايت والفضاءات 
 ((Newmon,1972مراقب. نّهأب وجدران زجاجيه لتوضيح شفافية املباين وليرتك املستخدم حيسّ 

  الراحة:-8-1-4
وذلك النتشار احلالة النفسية السوية بعد اكتسابه حلراره معتدلة ورطوبة  ساحة العامةابل دراكتساعد الراحة يف التأثري على اإل   

 ةل عمليعناصر اليت تكسبه الراحة فهي أحد العوامل اليت تسهّ ال العوامل املناخية فيه وتواجد كلّ  متوازنة وذلك نظرا لتوازن كلّ 
 .دراكاإل
  :Cognition and Thinking املعرفة والتفكري-9-1-4

يرتك املعرفة، التخيل والتفكري  نّ أح للمعرفة البيئية، فهذا يوضّ  ا  نواعأكمكان جيمع   اليهإ يتم النظر يتال ساحةالتخيل اجتاه اليعتب    
 (.,1969Arnheim( دراكتبسط اإل ةتفكريي ةعملي اوتصبح معرفتنا هب ةلوفأم الساحة

 :ساحة العامةابخلصائص املعمارية لل تتعّلقعوامل -2-4
  الشكل والتكوين:-1-2-4

ن أويستطيع  ساحة بنائها اليت يتم بناؤها ابلصائص املعماري كالعناصر اإلنشائية اليت تّ عوامل تعود خل هام فيتتحكّ  ساحةفال   
طيه عتؤثر يف سلوك املستخدم و تو  ساحةفالشكل والتكوين يعطي الشعور ابالنتماء لل ،(Gastil, Ryan, 2004)يدركها ذهنيا 

 .مستقر أومعزول  أومفتوح  أوق عن الفراغ مثال مغلانطباعات 
  امللمس واملظهر:-2-2-4

عن مظهر وملمس  ةىل وهي انجتأو كون بدون مواصفات انطباعية تن أمن طرف املستخدم جيب  ا  إدراك أكثرصري تل ساحةال   
رات للمستخدم عند صدور ودكانته ويعطي تصوّ  يف درجه تعتيم اللون ه يتغريّ وهذا كلّ  ذو ملمس رطب الفراغات فيه، كأن تكون

  اإلحساس. ةضواء ويزيد من نسبأ
  ظل واإلضاءة:ال-3-2-4

يزيد من درجة وضوحية األلوان،  ااثرهتإ ةودرج اضاءهتإ ة، فكلما زادت نسباهإدراكو  ساحةال ةساسي لرؤيأوجود الضوء عنصر    
قات اجللوس ونسب أو فضاء الذي يساعد على الراحة وزايدة اليف  خيلق الظلّ  ات هباعزل اإلضاءة يف جوانب من الفضاء نّ أغري 

 .دراكاإل
  اللون:-4-2-4

حسب  اوذلك خللق تنوع هبفيها  ساحةات الحمّددأحد  ، ويعتبشكالاأل رغم ا  خيلق تنوع الساحة العامةوجود اللون وتدرجه يف    
يضا حاجيات مجالية أيؤثر عكس األشعة الشمسية، ويلب  نّهاحلرارة أل ، كما يساعد يف تعديل درجهانوع النشاط املوظف فيه

 .ات الساحةه لفضاءإدراكعند  اإلنسانتزيد من راحة  ةووظيفي
ساحات ال إدراكهي ايضا حتدد فهم و  ارؤيته وزاوية ساحةفموقع مستخدم يف ال الرؤية: وزاويةموقع -5-2-4

Marus,Francis,1997)) 
  :اخلارجي واجلمالالفضاء -6-2-4

وجود جوانب  إىلمجالية حيث تعود النوعية اإل ر،والتصوّ  دراكاثرة اإلإعنصر مهم يف للساحة احمليط  الفضاءحيث يعد مجال    
اجلمال  نّ أ Laurie  يرى لوري حيث  ،((Lynch,1981 بني املستخدم وما يقابله ا  ية يف العناصر املعمارية، وهذا ما خيلق حوار فنّ 

 .(2017)هديل،  ابلساحة يف احلياة وذلك ليدرك الشخص بصراي الفضاء املوجود فيه ا  ساسيأو  ضروراي   ا  يعتب عنصر 
  :ساحة العامةيف ال التنوّع-7-2-4
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)هديل، شارات ودالالت انجتة من احمليط والشعور ابالرتياح وذلك إلعطائها اإل دراكتكميليا وذلك ألجل اإل ا  عنصر  التنوّع يعدّ    
 خيلق: التنوّعون وذلك ك   (2017

 .انة هلع العناصر املكوّ عها وخاصه تنوّ د الدالالت وتنوّ ينتج من تعدّ  : التعقيد-
 .الساحةيف  لتفاعالتابشارات والدالالت الغامضة اليت تسمح اإل : الغموض-
 السابقة. شارات ودالالت جديدة علىإوهي وضع  : التجديد-
 واملفاجأة. تصنع الصدفةع وضع دالالت مرتبط بتنوّ  : املفاجأة-
  :معىن املكان )روح املكان(-8-2-4

شخص حباجة ألن يكون له عالقة مع  كلّ   نّ أ س وتفاعالت معنوية حيث صرح رالفحاسيأن عيعب املكان وما ينتج منه    
ل له روح تشكّ  تي له روح ومساأيضا له هويته وشخصيته أحاسيسه، وذلك كون املكان أفاته وعن فيه عن تصرّ  مكان ليعبّ 

        هندسة املكان. أواملكان 
، (Canter,1977,p157)املكان  ذلك خيلقفضل من تصميمه كفضاء، و أتصميم املكان كوحدة  أنّ  Canter  د كانرتوأكّ    

 مكتسب لعناصر وهتيئة واضحة.  نّهفالفضاء يعب عن ذاته وله شخصيته أل
  الساحة: إدرا يف  عّدةالعناصر املسا-5

 وهي:  (sablet,1988)وتساعد على تصوره حسب سابلي  دراكب الساحة من عناصر ومكوانت تثري اإلترتكّ    
  الفيزايئية: املكّوانت-1-5

 البوز، الرتكيز، الفعالية، املعامل واإلشارات. :اليت تساعد على تصور العالقات الفضائية   
 مكوانت طبيعية )املوقع احلضري(:-1-1-5
وذلك بتعيني حركته وتعديل رائحته،  م الفضاء،ة للساحة ووجودها ينظّ ّددتركيبة من التهيئة العمرانية ومن العناصر احمل النبااتت:-

 بني العنصر املبين والغري مبين. الذاكرة وختلق توازان  يف مميزة تبقى و حيث خيلق بعدا اثلثا عن طريق االرتفاع وخيلق صورة مجيلة 
للمظهر احلضري وأثره كبري على  ان  مكوّ  ا  أساسي ا  الساحة وذلك كونه عنصر  إدراكاملستخدم يف  عّدةهو عنصر ضروري ملسا املاء:–

 ,Sablet) مجاال"  أكثرسابلي "املاء معجزة حضرية بوجوده تصبح الساحة  هات مجال الساحة، وهذا ما قالحمّددحد أالرؤية كونه 
1988, P. 5،) ب له اابت ، ذلك يساعد املستخدم من التقرّ صبّ  أوالت اصطناعية  شاّل  أوالب منها النافورات و ويكون املاء يف ق

، ومن تلك التصوير جبانب مناظره أو ،التلذذ برذاذه الطائر يف اهلواءامللطف جبانبه وملسه و  لوس جانبه للجوّ التعامل معه ابجلو 
 املاء أداة بصرية تعكس املناظر اجلمالية وهذا ما يزيد من تصور الساحة عند ملسه و مسعه و رؤيته. نّ أالقوالب وما تصنع نرى 

  حضارية: مكوانت-2-1-5
اليت تساعد على تصور  التكويين والتكوين احلجمي للمباين كالشكل Spatial Characteristicsاخلصائص الفراغية  وهي   

 .طرازات املعمارية واملعامل وعناصر التهيئةالاملباين و  أشكالالعالقات الفضائية مثل 
ية تزيد من إدراكعناصر  املكّوانتهذه  متّثللوان و أوما تستعمل من أرضية مفرشة من مواد مستهلكة خمتلفة و  هتيئة األرض:- 

الشرائح املستخدمة وذلك حسب اختيار التبليط املناسب وحتديد  طة للحركة لكلّ املبسّ  تكوننسبة التصور يف الساحة حيث 
 ره يف ذاكرة املستخدم.التناغم بني الفضاءات اليت ترمسه وتصوّ ات اليت ختلق ّددحدى احملإحدود االستعمال، وهي 

ظهار مزااي  إ"املواد احلضرية"  هدفعتب يالساحة ففي  ،هي التأثيثات احلضرية املستعملة يف هتيئة الفضاءات التأثيث احلضري:-
تركيبات فيزايئية اثبتة وأخرى غري اثبتة، يف ه، حيث تعتب هذه العناصر فيمن نشاطه وممارساته اليت حتدث  فراغ وحتديد كلّ  كلّ 

ومن بني ، حني هناك عناصر أخرى ميكنها إعطاء صورة عن الساحة من خالل التنقالت واحلركة ومجيع التظاهرات االجتماعية
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ة اإلرشادي والعالماتكالالفتات واخلرائط والدالئل  Graphical Meansوسائل التواصل التفاعلي ثيثات الضرورية أالت
Directories وغريها (2014 Badache,.) 

العناصر معمارية ها أمهتركيباته يف الفضاء، و  أشكالاإلطار املبين وطرازه املعماري و  شكالأب تتعّلقو  العناصر املعمارية والعمرانية:-
Archiectural Elements  ولونه وملمسه ونسق  ه كالفتحات ومواد البناء،إدراكوتشمل البناء والتفاصيل اليت تزيد من نسبة

 .(95 شكل) عناصره التجميلية
  البنية احلضرية: مكوانت-2-5

ل احلضارية، واليت تسهّ  املكّوانتالفيزايئية للساحة و  املكّوانتواليت تدرس الدالالت اخلاصة بني بنية الفضاءات الرابطة بني    
الفضاء عند املستخدم وخنص ذكر كل من االتصال والرتابط بني املباين والفضاءات والشوارع،  إدراكوضوحية الصورة الذهنية و 

لية ووضوحية من املوص هلا وتوفري املراقبة، وتشمل هذه اخلصائص كالا  اجملاورةالساحة، ودجمها مع الفضاءات  إىللتسهيل الوصول 
 .املسؤولة عن ترتيب الفراغات واجتاهاهتا Surrounding Characteristicsاخلصائص احمليطة  الرؤية وهي

 
 (sablet,1988) :املصدر، الساحة إدرا يف  عّدةاملسا ناصر: الع(95) شكل

 ية للساحات العامة للمستخدم: دراكالعوامل اليت تؤثر يف العملية اإل-6
هم اجملتمع املستخدمني ختضع حلواسّ  أفراد نّ أتعتب نوع العالقة بني املستخدم والساحات العامة من النوع التباديل، فنجد    

ها يستغلّ  ن  أ وحياولات، فالفرد يتعلم من فضاءات الساحة سلوكيّ  إىلوأفكارهم وجتارهبم للمؤثرات من فراغات الساحة اليت ترتجم 
 إدراكعوامل تؤثر يف  عّدة: فضاء واقعي مادي، فضاء سيكولوجي وهناك إىلالعلماء تفسريها  حاولوفقا الحتياجاته، وقد 

 هي: و املستخدم للساحات العامة 
  التوقع:-1-6

 أوا إشارات تنقل هلا رسالة أهنّ داخل الساحات العامة فيتوقع  ويرى إشارات وألواان   املستخدم للفضاء يسمع أصواات   اإلنسان   
 ( Patton, 1994, P67ليها )إمعلومة حيتاج 

  الدافعية:-2-6
ة اليت ّددللدوافع احمل يدركها نظرا  شباعه و إ إىلاملستخدم الرتكيز على اهتمامه على احلوافز والدوافع اليت تؤدي  اإلنسانيتعلم    

 . (Bell, Greene ,Jeffery ,Baum ,1996,99,432,437)حيتاجها 
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  امليول والدوافع واحلالة املزاجية:-3-6
مساها أواليت  (Anooshian and Seibert,1997, p699,733)العنصر  إدراكة ويؤثر يف دقّ  دراكه اإلفاالنفعال الشديد يشوّ    

(Lawson,2001) و(Conative)  والذي حيتوي على امليول والعواطف اإلنساينابلشعور الواعي والالإرادي يف السلوك 
  .(  Lawson, 2001, pp699, 733)واملشاعر، واحلالة املزاجية. 

  قيم املستخدم الشخصية:-4-6
ه وتعتمد على عوامل: اقتصادية إدراكر على سلوكه وشعوره و وتؤثّ  تهمن شخصي ا  ل جانبوهي انفعاالت نفسية مكتسبة تشكّ    

 (. Francis,2003,p25)وسياسية واجتماعية ودينية 
  اخلربة السابقة واملهنة:-5-6

الفضاء، فاخلبة السابقة للمستخدم تساعده على توقع الدالالت اليت تعملها على املنبهات الفراغية  إدراكللخبة أثر على    
  .(Francis ,2003)للفضاء العام 

 احلسي للساحة: درا واإل اإلحساس-7
دان ابملعلومات، ن تزوّ أعضاءان أن تستطيع أن ندرك حسيا جيب أي نستطيع ك  ل  حواسنا، ف  خالل هو التنبيه الذي حيدث من    

يف الساحة العامة، فاإلحساس هو األثر املباشر الذي يرتك يف دماغ املستخدم تنبيها ( Stimulus)ز فّ حمفيجب وجود ما هو 
 ( Michel, 1995)حسيا. 

ات ألحاسيس حصل عليها املستخدم من مستقبالت احلواس اخلمسة إلعطاء معلوم ا  احلسي للساحة يتضمن تفسري  دراكاإل نّ إ   
من  أكثريف البيئة املبنية جتعله يهتم ابلعناصر البيئية  اإلنسانها، فبحركة إدراكحول ما حتتويه الساحة وذلك ابلرتكيز على احلركة يف 
 ه.إدراكغريها ويستطيع متييز معامل العصر وابلتايل يبدا فهمه و 

الذهين ملستخدم  دراكهلا ابالعتماد على احلواس واإل اجملاوريف الساحة هو عملية احلصول على املعلومة هبا ومن احمليط  دراكفاإل   
على حواس مستخدم الفراغ الستقبال املعلومات و إعادة جتميعها  يرّكزاحلسي يف الساحة  دراكالفراغات ابلساحة، وهبذا يكون اإل

 (. Carmona, et al, 2003)ها، و يقوم على عنصرين مها احلواس والعقل إدراكو ترتيبها و 
 البصري للساحة العامة:  درا اإل-1-7

ل العلماء و امها فهو ال يستقبل املعلومة اليت هو حباجة هلا لكي يدركها، وحهو نظام يبحث عن املعلومات لينظّ  اإلنسانعقل    
 البصري كما يلي:  دراكتفسري اإل

 
                                       

  
 
 
 
 

 
 بتصرف من الباحث. (Bentely. et al, 1985) املصدر: ،تفسري اإلدرا  البصري من قبل علماء النفس :(96شكل )

دّباتصالّبينّالرائيّوالمرئيّيحد ّ: المشاهدة يحد دّمعالمّاالدراكّ: الرؤية   

:بصارّتنقسمّالىعمليةّاإل  
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اإلبصار حيدث بني الرائي واملرئي  نّ أإىل بعض معامل اإلدراك، بينما ذهب آخرون  حيّددبصار هو من اإل نّ أفذهب البعض إىل    
 (. 97)شكل واملرتمجة من طرف شيمكو يف ال (96)ا يف الشكل كمّ ) Michel , 1995)وحدوث انطباع لصورة األشياء يف العني 

 
صدقي والبسطويسي، ) املصدر: ،يف تكوين الصورة الذهنية عّدةشيمكو(، واملساالعناصر املكونة للفضاء حسب )ف. ت  :(97شكل رقم )

 .بتصرف من الباحث (2010
لينا من إالرتكيبة بواسطة ما ينعكس يف اللون و  همد معاين األشياء عند اختالفالبصري هو عملية حتدث يف املخ وحتدّ  دراكاإل نّ إ   

  .(Musseler, et al, 2004)هذه األشياء 
 البصري لعناصر الساحة العامة: درا قواعد اإل-1-1-7

 يستطيع عىن  البصري على شكل أمناط ذات م دراكوجتهيز عناصر اإل إعدادتنظيم وترتيب و  إىلاملستخدم للساحة  اإلنسانمييل    
 :  (Mussler, et al, 2004)يفسرها بصراي وفق القواعد ن يفهمها وحيتفظ هبا يف ذاكرته و أاملستخدم 

ها إدراكاألشياء املرئية بصراي من زوااي خمتلفة وبني مسافات خمتلفة يف الساحة، ليكون  إدراكويعين الثبات واالستقرار يف  الثبات:-
  (.Rubina, 1980)هلا بنفس الشكل واللون 

نة على الفتة ملوّ  يةمشاهدة صورة فنّ  مثاللفية، اخلالشكل استنادا على  إدراك :Figure and Ground الشكل واألرضية -أ
  (.Mussler, et al, 2004) يف الساحة 

  (Mussler, et al, 2004)هو جتميع العناصر اليت تشرتك يف صفات معينة، وللتجميع مبادئ هي:  التجميع:-ب
 ها بصراي.إدراكل عملية ن جيمع العناصر حبسب بساطتها يف الساحة العامة، ليسهّ أ :Simplicityالبساطة –ج
هلا يف الساحة، وتظهر   ّدداحلجم احمل أوالرتتيب  أوالشكل  أواللمس  أوكالعناصر املتشاهبة يف اللون   :Similarity التشابه-
 جمموعة معينة ما، فتدرك بصراي وفقا لبعضها البعض. أوا تنتمي لفئة أهنّ ك
 جتميع العناصر القريبة من بعضها البعض. :Proximity التقارب-
بصراي بعد جتميع العناصر اليت تسمح لكل من اخلطوط واملنحنيات ابالستمرارية يف  دراكهو اإل :Continuityاالستمرار -
 ت املوجودة ابلساحة.االاجمل
 ها بصراي يف الساحة. إدراكجتميع العناصر املتماثلة و  :Symmetryالتماثل -
ابملعلومات الناقصة يغلق كل  معلومات الساحة الناقصة فاملستخدم ميدّ  أوبهات عن طريق منّ  دراكاإل :Closureاالغالق -

 العناصر البصرية بعد تشكيلها يف فئة ويغلقها.
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 أّماا دائمة واثبتة أهنّ األشياء املألوفة على  إدراك إىلمييل املستخدم  الزمن من خالل شكل الساحة: إدرا احلركة و  إدرا -
 ,Boringبعضها البعض، أي متحركة يف اجتاه واحد أي يف جمموعة واحدة. ) إىلا تنتمي أهنّ كة يدرك العناصر اليت يراها متحّر 

1970 ) 
بعاد بعاد واملسافة بني املستخدمني والعناصر، فالساحة ثالثية األوهو تقدير األ العمق واملسافة من خالل شكل الساحة: إدرا -

 بعمق يدرك بصراي من مكتسبات ودالالت تستقبلها احلواس. 
 )اخلريطة الذهنية(: درا خريطة اإل-8

غري ذلك، ويكون  أوهي الفكرة اليت تتكون عند املستخدم عن البيئة احمليطة به وما يتذكر منها من سلوكيات سواء كانت سوية    
 .ح معتقدات يف احلاضر واملستقبلتصبواليت يف داخل جمموعة من املعارف واألفكار السابقة 

 تمن التجربة السابقة اليت حيملها الفرد من خمتلف العناصر اليت هتيكل ين   بُ و  ،الصورة الذهنية حسب الباحثني هي بناء مرتابطف    
الفرد اجتاه البيئة  اليت يكوهناية نتتباين الصور الذه ،(2006)الصفار،  للعناصر املادية اليت يعيش فيها ية والتصويريةدراكبيئته اإل

 يف وتتبنّي  (2008)زكري، ف على املكانالتعرّ  احمليطة وفق مراحل متعاقبة االستقبال، الرتميز، التخزين، االسرتجاع ومن مثّ 
 املخطط التايل:

 

 

 
اثناء التنقل  فراداجه األاليت تو  ن تنطوي ختطيطيا على األحداث واألشياءأا أهنّ من ش اليت تنتج من الصور الذهنية هذه اخلريطة   

واليت  ،واالستخدام، وهي هيكل حيمل املعلومات اليت حصل عليها شخص ما عن البيئة، واليت تثبت عن االستخدام الدائم للبيئة
 ومعلوماهتم. فرادأللأداة ختزين فعالة تنبؤية  هيو  .كاملسارات وما حتتويه البيئات املتغرية  فرادمعلومات من األ إىلتستند 

والشوارع كالساحة العامة واحلدائق   ا  عمومي ن تكون فضاء  أكن ميُ فاخلريطة الذهنية خمطط مكاين متعدد املعلومات لبيئة معينة     
 أومبىن  أومدينة ما. ومتكننا من معرفة فضاء  أونسيج عمراين كالتجمعات السكنية  أوعمومي مرفق  أولسكن  ا  فضاء خاصّ  أو

 .مستخدمة للفضاء فرادبيئة من خالل جتارب سابقة أل
 وعالقتهما ابلتفاعل االجتماعي وسلو  املستخدم:  داخل الساحة الفضاء إدرا تصميم و -9

تعتمد على عاملني اثنني: فضاءات االلتقاء اليت  فراغات الساحةالتفاعل االجتماعي واالستخدام يف  Day  (2003)حسب   
، بشرط أن يشعر املستخدم اإلنسانيةوالتجمعات  تعزيز اللقاءات االجتماعيةم على مبدأ تشجع التواصل االجتماعي واليت تصمّ 

 . هلا ل الوصول، كما تعتمد على فضاءات التعايش اليت يسهّ اإلنسانيةو  ابالرتياح واالستمتاع ابلتفاعالت واملمارسات االجتماعية
يف سهولة الوصول  تمّثللتجميع الناس اليت ت العامةساحة م توفري الظروف املناسبة يف الفراغات حسب نوع العلى املصمّ    

 حمالت بيع الوجبات اخلفيفة واالكشاكساسي واخلدمات الضرورية مثل املرفق األووضوحية اجملالت البصرية هبا، وتوفرها على 
 ، وتوفري املساحات اخلضراء واملائية، وتوفري أنواع التأثيث احلضري.املقاهي وصاالت الشايو 

ل عند املستخدم الطرق اليت يتلقى هبا املستخدم املعلومات من الفضاء، وبذلك يتشكّ  أهمّ ر البصري املكاين من لتصوّ ا يعدّ    
وهكذا نستنتج  (،Bada, 2012)العناصر املوجودة فيه  وبنيانطباع عن الفضاء بعد بناء تصور لفراغاته ينشأ من العالقات بينه 

 ل الطريقة األساسية لتحسني جودة الساحة.ميثّ  سلوك املستخدمالفضاء و  إدراكان فهم 

ةاستجابة بصري سلوكيات رواد الساحة رالبص   صورة ذهنية 
دراك حسيإ مثريات حسية  مستقبالت حسية 

(.2020احث، املصدر:) الب ،: طريقة نقل وقائع املثريات احلسية وحتويلها لصورة ذهنية(98) الشكل  
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 اما حييط هب وكلّ  ات فيهايعتمد على خبة املستخدم وعلى وضوح الفضاء ساحات العامةأن تصميم ال Lynch (1990)يرى    
 والفراغاتات الفضاء إدراكر و التفاعل االجتماعي وسلوك املستخدم يتعلق بتصوّ  نّ أيرى  Gehl (2006) نّ أمن طرق، يف حني 

اليت  رصفةواألللحواف  موتفضيله الساحة العامةهو السبب الرئيسي يف استخدام  املستخدمني فرادوجود األ د أنّ ، وأكّ ة فيهاالعام
 يقابلها تدفق مشاة كبري.

  اليت درست ذلك ل النظرايتأوّ استخدمت العديد من النظرايت والدراسات لفهم جناح فعالية تصميم الساحة العامة، ومن    
املواطنني  ل الديناميكيات السلوكية الستخدام الساحة، وتبني أنّ يف مدينة نيويورك حيث سجّ  ( ,1988Whyte)كانت لوايت 

 كثرية للمشاة، واستنتج أنّ   كاتوحتّر  قاتخيتارون استخدام الفراغات اليت يكون التعايش فيها كثيف ا وخيتارون املسارات اليت هبا تدفّ 
واعتب أن وضوحية الرؤية اليت تعزز الشعور  ،اآلخرين، حيث جيذهبم األشخاص اآلخرون إىلنشاط للمواطنني هو النظر  أهم
 ( ,1980Whyte)ن للمستخدم. ّماابأل

 اثلثا: السلو 
 مفاهيم خاصة ابلسلو :-1

دراسة السلوك صوره تعب عن حركة واستجاابت  واحمليط، حيث تقدم لنا فرادهو التصرفات الناجتة عن التأثريات املتبادلة بني األ   
 ,Bailly, 1978  ح ابيلي )السلوك انتج عن العالقة بني الفرد وحميطه، وقد وضّ  نّ أشخاص املوجودة يف الفضاء، ونستنتج األ

p. 163)  أن قياس السلوك يتم ابلعالقة التاليةM   
 ) =F (P, E  C،   C اإلنسان:  سلوك،P ،الشروط الشخصية للفرد :E.احمليط الذي يتواجد فيه الفرد :  
 .فرادشخاص واألن التأثريات املتبادلة بني األأأي  

بواسطة  للراحة والعيش والعمل يتمّ  اإلنسانتصميم الفضاءات العمومية اليت يستخدمها  أنّ (Zeisel) كما أشار زايسل    
هنا و  ،واحمليط الفيزايئي اإلنسانيةالعالقات  ،)التصرفات الناجتة(،الفعل )الفرد(الفاعل  : عناصر هي إىلمه دراسة السلوك وقسّ 

ال استخدام بدون سلوك وهناك ارتباط وثيق حيث يعود هذا االستخدام والسلوك   أنّ نستنتج عالقة السلوك بدراستنا حيث يتبنّي 
شخاص ن األأحيان  يف دراسته يف غالب األبنّي تحبيث )  (Rutledge تليجنوعية التصاميم وتبني ذلك من خالل دراسات رو  إىل

 .) ,Rutledge 1976)التصميم على  برضاهميرضون عن احمليط الطبيعي 
بني املستخدم  دراكتغيري اإل إىلالظاهر يف املظهر الذي تكتسبه الفضاءات بعد التصميم وهذا يعود  االختالفومن هنا نستنتج    

 .دراكومن هنا يستلزم علينا التعريف ابحمليط واإل ،مواملصمّ 
 :(Behavioral Setting): يف الساحات العامة البيئة السلوكية-2

 إىل، وأشار املستخدم يف الساحات العامةر سلوك ثّ ؤ تل عطي وصف الي 1968عام  ((Barkerهي فكرة وضعها  البيئة السلوكية   
حمتوايت ، ضاءحالة الفو  توفر: الساحةوتتضمن  ،اجتماعية فضاءاتو  ومعنويةية مادّ فضاءات  تتضمن الفراغات العامةهذه  أنّ 
 ,Lawson) هذه العناصر وتتغري بتغريّ  الفضاء،والنشاطات اليت يقومون هبا يف حداث األ، املستخدمني، ثيثاتضاء من أتالف

الذين يسمون أنفسهم "علماء النفس -العلماء السلوكيني ر مفهوم البيئة السلوكية من خالل جمموعة من ، وقد تطوّ (2001
ري صتؤثر بشكل ق -املادية -البيئة الفيزايئية وهم يعتقدون أنّ  - يف البيئة اليومية اإلنساينم يهتمون بدراسة السلوك هنّ البيئيني" أل

 (Lang, 1987على السلوك. )
  :وأتثريها على السلو  الساحةلغة -1-2

 رتبطاليت ت يةمنّ الض  فراغات هي روح الو ، ستخدمامل إىل الساحة ا رسائل الشعورية ترسلها األمكنةهنّ أب Day  (2003) هاعرّف   
 مناحملتوى ذلك بتأثري و  استخدام هلا،ل وّ أل هايل عنوّ وتعطي االنطباع األ ستخدمر يف سلوك امل، وهذه الروح تؤثّ الساحةمبظهر 
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مرحهم وتفاعالهتم، ابنفتاحهم  ستخدمني وسلوكياهتماملتصرفات ألوان، وكذلك و  خامات، إضاءة، روائح، شكل مادي
 ، ونشاطاهتم، ممارساهتم واهتماماهتم

تؤثر يف سلوك  وهي ،(Day, 2003) واحملتوى ساحة: النشاط والهيعوامل الساحة حتمل بعقول املستخدمني بثالث  إّن لغة   
يتجمهر الناس ن أد رؤية نشاط تتوقع نفع، حصوهلا داخل الساحةتوقع امل سلوكياهتمو ن تصرفاهتم ، وتعطي فكرة عاملستخدمني

 وظيفةمة لمصمّ ساحات وهناك ، (Lawson, 2001) الساحةالقواعد يف  جيب االعتماد على هذهوهلذا  ،حوله وحيتشدون
يراتدون  ها من وافدينزوار ترتك ل، الساحات ذات وظائف متعددةدف الذي أنشئت من أجله. ذلك اهلب مستخدملل واحدة توحي

 .(Lawson, 2001) تصرفال احلرية يفعليها ومستخدمني دائمني، 
فضاءات وعالقاهتم من غري أن يالحظوا ذلك، فال املستخدمنيم نشاطات ضاع اليت تنظّ و بتكر األالساحة ت نّ أهنا نستنتج و    

السلوك واحليازة يف  ة متحكمةخاصفشبه  ةعامشبه  فراغاتمرورا  ب، اخلاصّ  إىل ج من العامّ ابلتدر  مةهي املتحكّ  داخل الساحة
  (Lawson, 2001). لباقي املستخدمني ستهجنةم سيوجه نظرة ل مرةأوّ الساحات  إىل ستخدمفعند دخول املالية، اجمل
، وختتلف طبيعة هذه األحاسيس تبعا  داخله ولكن تتغري مع تصور الفضاء لوقت معني اإلنسانيةحتفيز األحاسيس  وذلك لعدم   

 اإلنسانو ، ابهليبة والقوةلق الشعور ختجدا   ةالكبري  الساحة ، فمثال  جند أنّ اوحجمه اوأبعاده اونسبه ساحةالختالف طبيعة كل 
قراءة  ذلك لسهولةاأللفة والشعور ابالحتواء و ن، مااألو من ابأل ا  فتعطيه شعور صغرية ال الساحة أّمام هذا الفراغ. أّما حيس بضعفه

 (Greater London Council study, 1980). مستخدميهاوفرص االحتكاك االجتماعي بني حدودها 
 :ساحة العامةالظواهر السلوكية والنفسية للمستخدمني املرتبطة ابل-2-2

الوجودايت  نّ أ Thompsonي أبه فمن ر  ةواملباين احمليط ساحةاملستعمل للفضاء خيتلف ابختالف طبيعة ال اإلنسانسلوك  نّ إ   
ويالحظ ( Thompson,1994,ppf 120-121) معني ا ضمن حمتوىمنّ إ اذاهت حبدّ  ساحةال حتدث يف ال اإلنسانيةاالجتماعية 

 ها: أمهّ املكانية اليت تظهر عند تعامل املستخدمني مع بعضهم  اء النفس ظواهر سلوكية للمسافاتعلم
 : Proxemicsاملسافة املكانية -1-2-2
ختالف ختتلف ابو املريح دوث التفاعل االجتماعي الطبيعي و مالئمة حل اليت تعدّ سافة املكانية بني املستخدمني و ختتلف امل   

تعكس التفاعل االجتماعي، والسيطرة على العلمي وثقافتهم و  ومستواهمجناسهم ودايانهتم أاملشاعر املتبادلة بينهم وأعمارهم و 
 (.10، ص1992املعاين، ه )إدراكلنشاطاته عند  اإلنسانبعاد الزمة ملمارسة أ و اإلنساينالفضاء حبيث يرتبط ابملقياس 

 Back toلبعض وفق مصطلح ) همبعضح كيفية جتمع املستخدمني هي االلتقاء مع األصدقاء حيث توضّ  اجلماعات الصغرية:-
Back) أو يودون مشاهدة  م فعليا  هنّ "أل( "جه بعضهم البعضLawson, 2001, p25). 

كامل النظام   واهنيارتدهور سلوك املستخدمني  إىلان االكتظاظ يف الفضاء وازدحامه يؤدي  ظاهرة االزدحام املكاين:-
  .(Sommer,1969, p8االجتماعي. )

 اخلصوصية:-2-2-2
إلرضاء شعوره عندما يريد اخلصوصية والفردية واالستقاللية وتفريغ طاقاته الذهنية واجلسمية  واالنفرادالعزلة  إىليلجا الفرد    

 (.Levinson 2003,ابلتحرر من القيود االجتماعية )
  :اإلنسانيةاالبعاد -3-2-2

 .اإلنساينمراعاة اعمال التصميم وذلك ابحرتام املقياس    
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 )احلاجة، احلافز، الدافع(:جزئيات العملية السلوكية للمستخدم: -3
املوجهة من قبل خطط  دراكالبيئة غنية مبا تقدمه للمستخدم من جتارب وسلوكيات ميكن معرفة جزئياهتا من مراحل اإل نّ أمبا    

 خر مكتسب.آية، هذه اخلطط الذهنية بعضها فطري و دراكفيها على الدوافع اإل حتثّ  Schémaذهنية 
، فال يوجد سلوك من دون دوافع اإلنساينه الرئيسي للسلوك االجتماعي و ره الفضاء هو املوجّ الذي يوفّ  (Motive)فالدافع    

 ( Francis, 2003)فهذه احلالة الداخلية اليت تنشط رسم السلوك لتحقيق هدف معني وذلك نظرا حلاجته. 
)راجع، يف ظروف معينة  للعيان، ا  ظاهر  أو ابطنا  كانستخدم املاستعداد دائم ومؤقت يثري سلوك  أنّهالدافع  أوويعتب احلافز    

 (.Francis 2003): دراكاإل إىلهناك مخس حاجيات تدفع املستخدم  نّ أب (Maslow)وقد اقرتح العامل ( 1994
 ى والعراء.أو حاجات مرتبطة ابألكل والشرب وامل حاجات فسيولوجية:-
 خطار الطبيعية واالصطناعية.حاجات مرتبطة ابحلماية من اجلرائم واأل حاجات امنية:-
 مكان ما. أونة مجاعة معيّ  إىلحاجات مرتبطة ابالنتماء  حاجات انتمائية:-
 حاجات مرتبطة ابإلحساس ابالحرتام من طرف الغري وتعىن ابلسلوك. حاجات االحرتام:-
 لتعلم واجلمال.حاجات مرتبطة ابلرغبة يف ا حاجات حتقيق الذات:-

 إىلر بعدها احلافز والدافع واحلاجة اليت توفرها الساحة من توتر وااثرة داخل املستخدم لتفسّ  نّ أمن التعريفات السابقة نرى    
 سلوكيات. عنهانتج يية إدراكعملية 

الباطن يف ظروف  أومؤقتة، تثري السلوك الظاهر  أوحالة داخلية دائمة  أواستعداد  أوعامل  أو"قوة  أنّهف الدافع أيضا عرّ    
نفسية تثري السلوك يف  أو" حالة داخلية، جسمية  نّهأب ف أيضاوعرّ  (،1994، ح)راجغاايت معينة"  أوغاية  إىلمعينة، ح ى ينتهي 

 (.1994، ح)راجيزول فيستعيد الفرد توازنه"  أور ف التوتّ تواصله ح ى خيفّ 
توضيح ملراحل تكوين السلوك فاملثري البيئي ينبه املستخدم للساحة ويكون لديه دافع إلرضاء الغرض وينتهي بتحقيقه، وهذا ما    

 ( 99)يعرف ابلسلوك اإلجيايب كما يف الشكل 
                                                                                                       

                                                                                                                                  
            

 
 .(2018 ،الباحث) املصدر:، (: توضيح ملراحل تكوين السلو 99الشكل )

تلسون إوهبذا فالدافع عنصر رئيسي لتكوين السلوك اإلجيايب الذي هو مبثابة استجابة للمثريات ابلساحة العامة ووضح ذلك    
 ( Veitch Arkkelin , 1995وآخرون يف مراحل عديدة هلا عالقة ابالستجابة لفراغات الساحة هي: )

استجاابت املستخدم للفراغات تعتمد على درجة عالية من الدافع و احلافز، احلاجة للمعرفة وذلك للشعور  (:Affect)التأثري -
تبعا  (Lawson, 2001, P25)يف الدمنارك وهو مثال ذكره ( Trivali)ابلسيطرة عند التأثري من البيئة مثال على ذلك حدائق 

 الشامل. دراكاإل إىلفيها لالرتقاء ابلفكر و الوصول ول املتجّ  اإلنسانلفكرته التصميمية اليت تبني قدرة 
 يل موجه فيزايئيا.أوّ  إدراكفاملستخدم يف فضاءات جديدة يبحث عن بيئة مالئمة وهذه مرحلة  (:Orientationالتوجيه )-
مالزمة للفضاء من توجيه نفسه، فاملستخدم  كثريف الفضاءات اجلديدة يسعى املستخدم األ (:Categorizing)التصنيف -

املستجد على الفضاءات اجلديدة ابلساحة ويضع توجها لعناصر خمتلفة يف البيئة املبنية ويصنفها حسب فكر املستخدم القدمي يف 
 إطار معني.

جزّالع: السلوكّسلبي

عنّتحقيقّالدافعّ

 والحاجةّوالحافزّ

: السلوكّإيجابي

اجةّتحقيقّالدافعّوالح

 والحافزّ

الدافعّأوّالحافزّأوّ المثير

 الحاجة
ّاالستجابةّللسلوك  
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وتدرك حسب تنظيمها يف تعقيدا  أكثر وتصري تراكيب هلا معىن   إىلانهتم اينظم املستخدمني بي (:Systymization)التنظيم -
 العقل.

 فاملناورةفاملستخدمون للفضاء يتعلمون األنشطة البيئية ابلفراغات اليت يشوهبا حسب مصاحلهم،  (:Manipulation) املناورة-
 هي التكييف.

 عن طريق أجزاء تثري املستخدم فيضع هبا رموز يف البيئة. دراكتشكيل خرائط ذهنية يتحقق هبا اإل :(Encoding)وضع رموز -
 احملفز واملثري للدافع واحلاجة واحلافز حيصل عليه مستخدمي الفضاءات العمومية اليت يكون له دافع يف نّ أمما سبق نالحظ 

إشارات تنقل له كرسائل من  أو، استعالماتلقرارات من  صدار سلوك فراغي نظرا  إي الستجابة و ا يؤدّ ف عليها ممّ اكتشافها والتعرّ 
 ما يتخيله عن طريق الوصول للمكان. أوصور سابقة 

 أنواع السلو  املستعمل من طرف املستخدمني يف الساحات العامة:-4
يعتب املستخدم الذي يشكل طرف  اإلنسانوالساحات العامة الن  اإلنسان االجتماعي هو انتج التفاعل بني اإلنساينالسلوك    

سلوك لر يف الساحات واملباين احمليطة به وعلى املصمم املعماري العمل إلجياد تفاعل يعود ر ويؤثّ من عالقة االخذ والعطاء ويتأثّ 
 السلوكية للمستخدم كما يلي: شكالاألإجيايب على املستخدم والفضاءات واملباين احمليطة به وخنص 

  :Spatial Behaviorسلو  املستخدم يف الفضاء -1-4
 .اإلنسانيةعلى نفس وترية الذات  متحكم فيه ابلفضاءعلق ابلفضاء واإلطار احلركي له و يت   
  :Social Behaviorسلو  املستخدم االجتماعي -2-4

 ,Thompson, 1994)يذكر ، اهليتعلق بتفاعل املستخدم للفضاءات االجتماعية للساحات مع غريها ضمن البيئة احمليطة    
p.119-120) كبرية من   ا  عدادأ واالجتماعية للساحات العامة لكوهنا تضمّ  اإلنسانيةمتتعا ابلعالقات  كثرالفراغات األ إىل

 ثقافتهم.أعمارهم و و املستخدمني على اختالف جنسهم 
  :Cognitive Behaviorسلو  املستخدم الذهين -3-4

 الذهين للساحة من قبل املستخدم له ويصدر سلوكا انجتا عن الذهن. دراكيتعلق بعملية اإل   
  السلو  األخالقي للمستخدم:-4-4

السلوك األخالقي هو حصيلة اإلحساس الذي متتلئ به النفس من شهوات ورغبات طبيعية وبني الثقافة اليت تفرض عليه من  نّ إ   
 (.1997)الكيالين ،النفس أحياان  اجملتمع وعاداته وتقاليده واليت قد تتعارض مع رغبات

م ن املصمّ حياء متكّ ع الناس أنفسهم يف فراغات األفمعرفة نوع السلوك الفراغي للناس يف الفضاءات العامة وفهم الطريقة اليت يوزّ    
االجتماعية، فيعتمد ذلك على جوانب متعددة:  اإلنسانيةي مستوى العالقات اذ اإلجراءات التصميمية اليت تقوّ املعماري من اختّ 

 (.10، ص 1992)املعاين وطبيعة النشاط الذي ميارسونه ويطبقونه (، Personality)نوعية الشخصية واخللفية الثقافية 
سلوكيات  ن حتدّ أميكن  الساحات العامة نّ إف (Behavior Constraint, Theories)وفقا لنظرايت تفيد السلوك    

 ,Veitch, Arkkelin) املوجود فيهايشعر بعدم الراحة عندما يفقد السيطرة على الفضاء ابلساحة  اإلنسان نّ املستخدمني، أل
1995.) 

 :ستخدمسلو  املأتثري الشكل املعماري على -5
 .الساحة العامةن يف امابالحتواء والشعور ابألاملؤثرة يف حتقيق الشعور الفراغية  شكالاألتوضيح  سيتمالدراسة من  ه الفقرةيف هذ  
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 :يف الساحة اإلغالق والشعور ابالحتواء-1-5
وذلك  بفراغات الساحة الشبه املغلقة يف تفسري املعلومات البصرية اجملتمع أفرادالتجميع هو أحد اإلسرتاتيجيات اليت يستخدمها    

ولو  جنب إىلوضعية العناصر جنبا  أوثيثات أ، مثل الشكل املوضح فالت(1983دافيدوف، ) يهاعتمادا  على اخلبات السابقة لد
 .(Canter,1974)جمموعة واحدة يف  يركبها عقلفالمنتظمة، غري و متقطعة 

 
 (Canter, 1974, p32)املصدر  ،(: توضيح ملبدأ اإلغالق100الشكل )

ه الساحة ذالن الفراغات يف ه ابالرتياح. ابألمن ويشعر الناس فيهاا تعطي اإلحساس هنّ ألوفر الشعور ابالحتواء، وهذا ما ي   
   .(Tibbalds, 1992). هلا اإلنساينق املقياس حقّ ما  ذاوه ،(Alexander et al., 1978) حمّددحمتواة فراغيا ، وهلا شكل 

 على درجة الشعور ابالحتواء: الساحةشكل  أتثري-2-5
، وتكون هلاتناثرة حو املاملباين الساحة و بني ينشأ ضعيف : فهناك احتواء حسب شكل الساحة هناك درجات من االحتواء  

بني ينشأ قوي لعدم اإلحساس هبوية املكان؛ وهناك احتواء  مكانه حيّددأن  اإلنسانواضحة املعامل، وال يستطيع ها غري حدود
املباين بني الساحة و شكل قوي يتاحتواء  وهناك، ةحمّدد أماكنفيما بينها يف صل وتتّ  يبا  حول الفراغترت كثراألاملباين الساحة و 

 ,GLC study) (101الشعور ابالحتواء إذا كانت زوااي الفراغ مغلقة )الشكل ، ويزيد (GLC study, 1980) احوهل تلةكاملت
1980). 

 
قوي مع تعزيزه احتواء قوي، احتواء ، متوسطاحتواء  ،ضعيف احتواء اليسار، إىلبة من اليمني ومرتّ  (: درجات الشعور ابالحتواء101الشكل )

 (,p24, 251980GLC study ,املصدر: ) ،عن طريق الزوااي املغلقة، احتواء متوسط النفتاح الزوااي
 ساحة:عناصر تطويق ال-1-2-5

 GLC)والنبااتتاملتغرية ب يسااملن ،األسوار ،األروقة، األعمدة ،بنيةاأل :هي اواحتوائه لساحةتطويق ال عملةاملستعناصر ال   
study, 1980)  (102 )الشكل  

 

 
 .(GLC study, 1980, p27املصدر: ) ،تطويق الفراغاستخدام عناصر  (:102الشكل )

 فراغات 

اغ حافة الفر  ر األشجار كعنص 
 تطويق
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عناصر التطويق واليت جتعل  أهماألشجار واخلضرة حيث تعتب  درجة احتوائها،عناصر التطويق يف الساحة زادت  تفكلما ازداد   
ة على املطلّ  املباين ما زادتوكلّ  واالسرتخاء،النبااتت تعطي اإلحساس ابلطبيعة واحلياة  نّ أل ةومرحية لطيفبفراغات  الساحة حمتوية

 (GLC study, 1980)ر واألمن واحلماية. ابلتحضّ  من شعوراألبنية  تعطيه امل، فيها ستخداماال زاد الساحة
 :يف الساحة العامة اإلنساينللسلو   الية )الفضائية(د اجملابعاأل-6

أي إن  ،هلا اجملاورةالساحة ابلفضاءات واجملاالت  وجوارمع قرب ة طرديستخدم وذلك للعالقة اليف سلوك امل اليةد اجملابعر األؤثّ ت   
، فالذين والتفاعل االجتماعي اجملايلالبعد وهناك عالقة قوية بني  (Day, 2003)األقرب تكون أقوى.  اجملاوراتالعالقات بني 

)أندرو، . تنشئة اجتماعية إىلوصوال  بينهم إنسانيةتفاعالت احتمال نشوء  يكون انفسه يتعايشون ويتعارفون يف فراغات الساحة
 واآلفات بسببملشاجرات ت املعاكسات واضيقة وقليلة املساحة تزايد الساحةفراغات ما كانت كلّ   نّهإأخرى ف جهةومن  (1998

 (Day, 2003). املستخدمنيالعنف والشجار بني 
، الفراغات يف الساحةبني  (functional distance)من خالل املسافة الوظيفية  املستخدمنيوميكن التنبؤ أبمناط التفاعل بني    

 .(Lang, 1987) الساحةذات االستخدام املشرتك مثل املمرات ومداخل  فضاءاتوالتوسط الوظيفي لل
املستخدمني من فضاء درجة الصعوبة النتقال  إىلتشري ا منّ إو  ال تعين املسافة احلقيقية بينهما الفراغاتاملسافة الوظيفية بني ف   

وذلك  ابتصال متكرر فيما بينهم ستخدمنياملعماري يف احتمال قيام امل انبدور اجل إىلأيضا وتشري  (Lang, 1987). آلخر
تقلل هذه املسافة.  الفضاءاتاملستقيمة بني  املسالك والطرقات وهلذا فإنّ ( 1998)أندرو، . بفضل ارتباطية الفضاءات يف الساحة

يت توزعت على وخاصة ال يف املسالك والطرقات مثل املسافات الطويلة الفضاءاتتزيد املسافة الوظيفية بني  يدةهناك أمور عدو 
سهولة  إىلشري تف (functional centrality) ةالوظيفي وسطيةال أّما، (Lang, 1987) نشاطاتخدمات و  عّدة امتدادها
مقدار الوقت الذي يقضيه عن  أّما، املستخدمنيتسهيالت مشرتكة جملموعة النشاطات اليت تعتب  اخلدمات إىل)املوصلية( الوصول 

   (Lang, 1987) ؤثر يف درجة التفاعل بني الناس.ت والنشاطات يف الساحة استخدامهم هلذه اخلدمات، وتكرار زوار الساحة
فاملسافات القصرية بني وذلك بوجود عوائق حركية وبصرية،  ،منعه أور يف تشجيع التواصل فيزايئية تؤثّ  عناصر عّدةوهناك    

يف املستوى ذاته وليس على مستويني  ملستخدمني، ووجود التواجد مناسيب أبرضيتها ، والسرعات القليلة يف البيئةملستخدمنيا
التواصل من مدى تشجيع  إىلاألسوار الفاصلة، كل ذلك يؤدي العوازل ك، وعدم وجود بعضهاابجتاه  الفضاءاتخمتلفني، وتوجيه 

 (Gehl, 1987) (. 103)الشكل االرتباطية 

 
 .(Gehl, 1987, p 64)التواصل، املصدر: (: العوامل الفيزايئية املؤثرة يف تشجيع 103الشكل )

 االستخدام :رابعا
 مفاهيم ختص االستخدام: -1

ا هنّ أب  Schawarz. Jاجملتمع، وعرفها  أفراد، االستخدام هو العادة املكررة املشرتكة من طرف (Larousse) حسب قاموس   
واجتماعية ابلنسبة جملال معني، حيث نوعية هذا االستخدام تنتج حسب خمتلف نوع  إنسانيةجمموعة ممارسات لنشاطات 
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مفهوم االستخدام هو جمموعة  نّ إف (Zepf, M ,1999) فهوحسب ما عرّ  ،(Schawarz. J, 2012)املستخدمني الوافدين 
االمتالك اجملايل من طرف املستخدمني،  أشكالاملمارسة يف فضاء معني  وهو شكل من  اإلنسانيةالنشاطات االجتماعية 

 (.Schawarz. J, 2012)الفضاء العمراين  هلذاوابالستخدام الدائم تتغري سلوكيات وتصرفات اجملموعات املستخدمة 
فمصطلح االستخدام يعين "التوجه، الوظيفة لشيء معني و ما نستطيع أن  ) Bironneau ,C 2012 (ر ظّ  ن  ابلنسبة للمُ  أّما   
 ( .Bironneau ,C 2012)هذا التعريف الذي خيص "االستعماالت اليومية "و اليت تعين األفعال يف الفراغات  ل به"نفع
 متنوعة وهي كاآليت: استخداماتهناك  (Mairie de Toulouse, 2011)وحسب     
مثل التجوال يف الساحات العامة، مساحات لعب األطفال والراحة واالسرتخاء والتظاهرات وتلبية بعض  االستخدام الدائم:-

 اخلدمات التجارية.
 (.Arrif.T, 2009النشاطات الوقتية مثل الرتفيه وبعض األحداث واملمارسات ) االستخدام املؤقت:-

متدرجة حسب نية املستخدم، فدرجة توافد املستخدمني على االستخدام يف الفراغات احلضرية ظواهر  أنّ  Fouilيف حني يرى 
  (.Fouil,A ,non daté)عنه  ورضاهمالفضاء تتغري حسب الرغبة ومدى جتهيزه 

 ساحات العامة:استخدام ال-2
املعماري  مصممللللفضاءات العمومية واليت توجه  اإلنساناألنثروبولوجية واالجتماعية والسيكولوجية الستخدام الدراسات  نّ إ   

ريتبط االستخدام ارتباطا وثيقا بتفضيل الفضاء من طرف فواحلضري تعتمد على عالقة الشخص والبيئة اليت يتواجد فيها، 
خذ بعني االعتبار سس واألم ابتباع الشروط واألجاذاب لالستخدام كلما صمّ  الفضاء، ويكون املستخدمني له األشخاص

الفضاءات العمومية الفراغات و األشخاص وابجلواب عن السؤالني، أي نوع من أنواع  يشواملتطلبات الالزمة لتعا حتياجاتاال
 ،استخدام األشخاص؟ ووفق ا لكابالنلها الفضاءات العمومية لتعزيز شخاص؟ وما هي اخلصائص اليت جيب أن تشكّ لون األيفضّ 
عن  أّما الة،الفعّ البشرية االجتماعية واملمارسات املفضلة هي تلك اليت حتوي على العالقات  العمومية الفضاءاتالفراغات و  فإنّ 

من دراستنا واليت  رابعسيتم طرحها ابلتفصيل يف الفصل السبع عناصر ب فرادي اليت جتلب األهالفضاءات املفضلة  نّ أ فريى ويليام
اليت جتذب  فراغاتهناك نوعان من ال البيئي،في علم اجلمال على املستخدم، ف ليصبح حمتواي   حتّددهتزيد من تطويق الفضاء و 

 فضاءالستخدام ال هأتثر على سلوكوتحقيق اإلاثرة للمدرك من خالل املتغريات البيئية لاجلودة العالية وهي لالستخدام  فراداأل
(Kaplan, 1987). 

 وتسهيل قراءهتاالتعرف بسهولة  لتبسيطل فهم الفضاءات وإدارهتا بسهولة يتسهلكثرة العناصر ب التنوّعالتعقيد و هو الثاين  النوعو    
(1961Cullen,) ،ين: رمسي متغريّ  إىلويقسمها الفضاءات يف ستجابة درجة اال إىلفريجع االستخدام نصار   إىلابلنسبة  أّما

أحد املتغريات الرمزية تكون  عن أّما، والنظامالتعقيد  ،التنافر وهلا عالقة مع وهيكل ات الرمسية من بنيةتكون املتغريّ ، حيث ورمزي
 تهوظيف استخدام الفضاء ال يعود على لذا فإن، والنظام يزيدان اإلاثرة والفوائدهو جيادل أبن التعقيد و . لة للفضاءشكّ امل العناصر

 .(,Nasar 1997) عالقة ابهليكل املكاين، والعالقات بني الفراغات يف الفضاء فقط بل له
لة والبنيوية املادية قد جتعل الفضاءات حيزا لالستخدام ويقرتن هذا األخري بوظيفة الفضاء وعالقته هذه اخلصائص الفيزايئية املشكّ   

استخدام األشخاص للفضاء ابالهتمام ابلعديد من اجملاالت اليت ترتكز على سلوك  يتمّيزابلوظائف األخرى من اهليكل احلضري، 
اخلصائص الفيزايئية للفضاء والبنيوية واملؤثرة على  إدراكفقا للعادات والتقاليد املتعلقة ابلتصميم، و االشخاص مع الفضاء و 

رفات انجتة عن نشاطات وممارسات اجتماعية واقتصادية وثقافية تصّ  إىلالسلوك اليومي يعود  نّ أ إىلأشار هارولد  ، حيث اإلنسان
 .(,1970Prohansky)يف احلياة واالستمتاع ابلفضاء وسياسية  يف الفضاءات العمومية قصد املشاركة
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 .2020الباحث  :املصدر، (: توضح االستخدام يف خمتلف الساحات العامة104الشكل )

 االستخدام يف الساحة: أشكال-3
 :املمارسة-1-3

العالقات االجتماعية، العادات رشاد، د، اإلفواالجتماعية على نشاطات: العمل، الزايرة، التوا اإلنسانيةحتتوي املمارسة    
وهلذا تدعى الفراغات الشاملة  ،أحياان واليت تنتج التآلف والتعايش أو والتقاليد، كل هذه األشياء تؤثر على كيفية االستخدام دائما

  .Henri Lifebvre (Panerai.P, 2002)هلا ابلفضاء امللموس حسب 
 ,Hanafi. A) والثقايفا جمموعة سلوكيات وتصرفات تساعد على االنتماء االجتماعي هنّ أب Panerai.P (1977)ها فيعرّ    

مت ألجلها، فعاليات اليت متارس ابألنشطة االجتماعية، االقتصادية يف الساحات العامة اليت صمّ الم خمتلف تضّ اليت  ، (2010
دوا عليها كالعادات اهتم اليت تعوّ تصرفاهتم وسلوكيّ فهي تعكس واقع وحالة معيشة السكان وطريقة تفكريهم، وذلك يتوضح بطريقة 

 يف حتديد نوع وشكل االستخدام يف الفضاء.  ا  مهمّ  ا  ا تلعب دور أهنّ كما 
 االمتال :-2-3
نظام  ه،تدخل على فضاء من أجل حتويله و تشخيص أو"طريقة بسيكولوجية أساسية لنشاط  أنّه 1992 سنة Fischer هفيعرّ   

 .Kolenc, C)امتالك" إىلاليت ترتجم فيما بعد و أنواع التدخالت على الفضاء و  أشكالاالستحواذ هذا حيتوي على خمتلف 
non daté  )   

 .Kimalou)رض حسب قواعد عقارية امتالك األو  د ابلقيم األنثروبولوجيةامتالك سياسي مقيّ  أنّهتعتب نظرية الشكل احلضري    
K, 1997)، عّدةالفراغات احلضرية عن طريق الفضاءات و االمتالك عبارة عن تشييد اجتماعي يتحقق عن طريق التوافد على ف 
 .(Simard. M, Fortim M. J, Tremblaym M. H, 2009)متغريات. 

 لتوافد:ا-3-3
إيواء النشاطات و  التوافد يرتبط ارتباطا وثيقا بوقت ووظيفة هذه الفضاءات وسيولتها من أجل (Gillot. G, 2005) حسب   

 و السلوك. دراكعن طريق اإل ، مسع()رؤية، ملس، شمّ  ا  عقليّ  ا  ى حسيّ املمارسات الرتفيهية الذي مينح رض  
 العالقة بني املستخدم والتصميم:-4
دائما يف عالقة معه، هذه العالقة تتحدد حسب العناصر املستعملة يف التصميم فهي إن تواجد الفرد ضمن تصميم ما جيعله    

عبارة عن مؤثرات خارجية، وهي تزيد يف راحة الفرد ورفاهيته. فالعالقة بني املستخدم والتصميم عالقة فيزيولوجية تشمل الراحة 
 الفرد واألبعاد الفيزايئية يف التصميم وعالقة بسيكولوجية بني عالقة فيزايئية بني ية،سوالرفاهية احلرارية، الضوئية، الصوتية، الشم

 الفرد واخلصائص املميزة كاللون والرموز.
الفضائي يستطيع الفرد  دراكوالسلوك واالستخدام، حيث بواسطة اإل دراكنستنتج أن هناك عالقة تربط بني اإل مما سبق نتيجة: 

  .للفضاء ا  مؤقتّ  أو ا  دائم استخداما  السلوكيات اليت يتصرف هبا تشكل لنا  ةأن يتصرف بسلوك ما، وجمموع
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 اخلالصة 
املتبادل بينهما  واملستخدم وكذا التأثرييف العالقة املوجودة بني الساحات  الثاين التعمقمن خالل هذا الفصل  حاولنالقد    

 ملا يلي: حماولتنا ولقد اضفتمهتمني بكيفية فهم املستخدم للمكان املوجود فيه 
لدى املستخدم يف صور ذهنية  دالالت تتكونطريق نظم هندسية إلرسال  وتصاميم عن أشكالالساحة فراغ عام يعرض    

فيه  تساهم وهو أمر، واجلمال والوظيفةما توفره من الراحة  وهذا نتيجةداخلية معبة عنها، فتخلق احاسيس تعب عن الرضى 
يف حني وجود جوانب أخرى   دراكتقوية اإل واليت على واألشجار والتأثيث احلضرياملاء  يف:ة ثّلتماخلصائص التشكيلية امل

 فضاءاهتا.أن تعطي انطباعات روحية أخرى عن فراغات الساحة املوجودة داخل  والنشاطات والسلوكيات ميكنهاكالتظاهرات 
الذي تنتج عنه سلوكيات خمتلفة وتصرفات  دراكاستخدام الفضاء مرتبط بتصميمه، حيث يرتبط االستخدام ارتباطا وثيقا ابإل نّ إ   

الثقافية املختلفة فتوفر العناصر التصميمية  اإلنسانيةذلك يف العالقات االجتماعية و  تمّثلم للفرد وياثرة احمليط املصمّ إتنتج عن 
، خدميهانطالقا من املنظور الذي ت دراسته يف هذا الفصل من عالقات متبادلة بني الفضاء ومست، صميماملقروءة بسهولة يف الت

 ميكن االعتماد على اخلصائص املميزة للساحة وإمكانية التنبؤ بسلوكيات األشخاص، وتوجيه املهندسني وكلّ  أنّهنستخلص 
 .استخداما أكثرميم ساحات عامة ذات فاعلية و االفاعلني خللق تص

أصبحت  ،م االقتصادي وغريهر والتقدّ التصميم هو الذي يفرض على الساحات العامة أداء دور دون آخر، ولكن مع التطوّ  إنّ    
الوظائف والنشاطات بغض النظر عن مكان وظروف تصميمها. واليوم أصبح التحكم فيها عن طريق املباين  م كلّ الساحات تضّ 

 اإلنسانيةيضع الفضاءات يف موقف حساس جتاه بعض األنشطة  احمليطة هبا، واألنشطة املكونة لفراغاهتا، هذا األخري أصبح عامال  
جة عدم التنظيم واستهالك اجملال دون اتباع نظرايت لرتكيبها، وذلك إبجياد فقد ظهرت بعض املشاكل املتعلقة هبذه الفراغات نتي

عناصر املكونة هلا مع اهليكلة املوضوعة للتصاميم اليت توجه املختصني يف اختيار املوقع واملوضع، نظرا لتأثريها على التوافق بني 
 :إىلالوصول  باحثني وتّ رين والالتدقيق يف دراسات للعديد من املنظّ  حاولناوهلذا االستخدام 

السهل  فهمالوالتصور وهذا يعتمد على  دراكابإل من قبل الناسالساحات استخدام  نّ أحيث ربط معظم العلماء والباحثني    
معاجلة  ةالدراس ذهه اهلدف من نّ إ، الفضاء"-اإلنسانتفاعلية "الدراسات ضحته الأو وهذا ما لتفاعل وتوفري وسائل ا للتصميم

ثر أ يف متّثلوالذي رئيسي السؤال الطرح  وانطالقا من ذلك ت ،الساحات العامة وابألخصّ ات العمومية الفضاءيف ستخدام اال
ضحت لنا مدى عالقتها  أو  جوانب عّدةللموضوع من  ا  سعاو  ا  فهم علينا تطلب املسبقةإلجابة ، ولاستخدام الفضاءالتصميم على 

ه اخلمسة ولينتج ك سلوكه إباثرة حواسّ ر للمستخدم وهذا ما حيرّ وتسهيل التصوّ  دراكعلى اإلكخصائص وعناصر التصميم وأتثريها 
 نتائج بعض ربط إىلالوصول  ، ويف األخري تّ لنا العديد من التصرفات والسلوكيات اليت تكون على صورة استخدام دائم للفضاء

ية أتثري أمهّ  اندقد حدّ ، و ات العمومية والساحات العامةالفضاءاستخدام اليت مشلت ابلفرضيات اليت سبق ذكرها و األحباث 
 . ابعرّ دراسات وجتارب ونظرايت سيتم التفصيل فيها يف الفصل ال عّدةمن  العامة ماكناخلصائص على استخدام األ

لتحقيق يف استخدام الساحات اب العامة ساحاتيف ال الفراغاتاستخدام على  ا  أتثري لموقع ل نّ أنت العديد من األحباث يّ وقد ب   
تم  هالفضاء العمومي ال ي نّ الرؤية، ألر توفّ ال ات هي فراغبها الناس يتجنّ  الفضاءات اليت نّ أدت أكّ و  املستخدمة هلا، فراداألوسلوك 
اخلصائص بعض  يةأمهّ د آخرون على وأكّ  ،من حيث االستخدام الكثيفةالواضحة و  ابلعكس خيتارون الفراغاتو خلصوصية كثريا اب

التصور والسلوك  على أتثريها عن طريق التصميميتها ودورها يف أمهّ مدى على  دواوأكّ وحجم ونوعية الساحة. مساحة  املعمارية مثل
يدفع الذي والغموض  التنوّعالتعقيد و  وحتقيق ي،البصر  دراكاإلتؤثر على واليت اخلصائص الفيزايئية للفضاء  ومن انحية أخرى مع

 الساحة.  أوالفضاء  استكشاف إىلالناس 
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 .وأدوات حتليلية تقنيات، دراسات سابقةتقييم الساحات العامة: : رابعالفصل ال
 هيد:مت
 اخلصائصأن هذه  إىل، وتوصلنا امةالع ساحاتلفضاءات العمومية والل صميميةيف الفصل السابق خمتلف اخلصائص الت ناتناول   
ل ويتفاعل ينفع-ل ، وأتثري متباد-خذ وعطاءأعالقة -املستخدم ببيئته  اإلنسانبداية من عالقة االستخدام،  سّ تّ و  التصميمحتّدد 
 حاسيسه ومشاعره ابللفظ واحلركة، فسلوك املستخدم عملية من العمليات احليوية الفسيولوجية اليت تظهرأو  عن أفكاره نويعل -معها

يف  وابألخصّ  (Musseler, Van Der Heijden, Kerzel,2004)جمموع أفعال املستخدم ابلفضاء العام  هّّنا للمالحظ أب
د من احلاجات لتتولّ  أوز ابحلواف ف  ر  ع  م يف السلوك ضمن الفضاء واليت ت   هناك دوافع تتحكّ أّن  ، حيث تبّي دراستنا ابلساحة العامة

وفعالية  دراسة ساحات مركز مدينة ابتنة لتقييم كفاءة على منهجية ق فيهسنتطرّ وعلى هذا األساس جاء الفصل الذي   ،اإلدراك
اع احلضري مّ تاليت قام هبا ابحثون يف العمارة، العمران، التخطيط احلضري، علم االجالسابقة النظرية الدراسات انطالقا من  هاتصاميم

ساحات الفضاءات العمومية والاجملال يف  كي  وتكوينلت صة وطرقها التحليلية املخصّ  اليت استخلصها الباحثوعلم نفس الفضاء 
طرق واألدوات ل شرح تفصيليل خذ بعي االعتبارمن خالل األ ذلك تّ ، و اهليكلة والبنية احلضرية الضرورية منضاليت تالعامة و 

  .واستقرائها قيم اخلصائص التشكيلية والبنيويةقياسات املستعملة لرفع 
، امبستخدميه ا، وعالقتهوتقييم الساحات العامةبتحليل  تمّ ط الضوء على املناهج واألسالي  املختلفة اليت هتفي هذا الفصل نسلّ ف   
وضوع دراستنا واليت املناسبة مل الطريقةعلى أحدث أسالي  التحليل بعد اختيار التكيز شرحها على نطاق واسع عن طريق  تمّ سيو 

 قنياتتداخل العديد من التد على تمّ تععلى ذلك فهذه الدراسة البحثية  عالوة، اإلجابة عن مشكلتنا وسؤال البحث حتاول
 .فصول املقبلة على التوايلاليف لتطبيقها  رابعواألدوات ابلتدقيق يف الفصل ال التقنياتتعيي وتعريف هذه  تّ لذلك  واألدوات،

لتقنيات اليت ابتدأت بوصف منهج البحث املستخدم، و إلجراءات اليت قام هبا الباحث لتحقيق أهداف الدراسة واعرض ا تمّ سي   
تطويرها، والتحقق  الدراسة أيضاً وكيفية أدواتووصف  ات املستهدفةننتها وطريقة اختيار العيّ الدراسة وعيّ  جمتمعاملستعملة وعرض 

إىل انت، واإلشارة نة ووصف طريقة مجع البياأفراد العيّ  أواحلالة الدراسية  املستخدمة، وكيفية تطبيقها على واتمن صدق وثبات األد
 يف معاجلتها وذلك على النحو اآليت: ستعملتإجراءات الدراسة اليت اتبعت الوسائل اإلحصائية اليت ا
 اًل: الدراسات السابقة.أو 

يف  تمّ ، هلذا سياحلاضر واملستقبلق حبث يف ار أو ة أحباث ودراسات و لعدّ  اً مفتوح يزال حقالً  د هو اآلخر التمّ جمال الدراسة املع نّ إ   
على  االعتماد تّ ليت اعرض هذه الدراسات السابقة بداية ابلدراسات  تمّ وفيما يلي سي قت فيه،على البحوث اليت دقّ  العتمادحبثنا اب

حس  اتريخ املناقشة  ، متسلسلة زمنيا ومرتبةً ابلنواحي االستخدامية والثاين ابلنواحي التصميمية يتعّلقل وّ قسمي األإىل تقسيمها 
 :األقدمإىل والعرض من األحدث 

  :لتصييماب متعّلقةلدراسات ا-1
 ة مناهج وطرق، ومنوبعدّ من انحية التصميم  الفضاءات العمومية والساحات العامةقامت العديد من الدراسات على دراسة    

  دة ما يلي:تمّ الدراسات املع
 Urban Plaza Design Process Using Space Syntax  تناولتاليت دراسة الباحثي بن جديدي وابدة ومزايين -

Analysis: El _ Houria Plaza, Biskra, Algéria ، جودة الساحات العامة احلضرية مصدر  أنّ إىل  ونحيث أشار الباحث
ستخدم والفضاء، فهم التفاعل بي املإىل مي من حيث مبادئ ختطيطها وتصميمها، وهتدف هذه الدراسة ي كبري للمصمّ قلق وحتدّ 

ية كمّ اس جناح الفضاء املفتوح والنظر يف العالقة بي استخدام الفضاء والقياسات اليه مقاعي ألنّ تموارتكزت الدراسة على الفهم االج
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ري واخلصائص هناك عالقة ارتباط قوية بي السلوك البش أنّ إىل رية، وخلصت الدراسة املكانية، أي اخلصائص التكيبية للساحة احلض
  (Bendjedidi et al , 2019).التصميم

 The Use Of Public Plazas In China And The United States تناولتاليت   Maozhu Maoدراسة الباحث -
: Measuring The Differences Using Direct Observation In Boston And Chongqin ،  حيث أشار

حد كبري، حيث تغريت وظائف نشاطات الساحات وأصبح العديد من إىل الساحات العامة يف الصي تغريت  أنّ إىل الباحث 
( هل أاألشخاص يستخدم هذه الساحات اجلديدة أكثر من ذي قبل، وكان اهلدف من الدراسة هو اإلجابة على األسئلة التالية: 

تلف حلضرية بشكل خماستخدام الساحات العامة ا تمّ ( كيف يبالسبعة أيًضا على الصي؟  William H. Whyte تنطبق عناصر
يف الوالايت املتحدة والصي؟، حيث ارتكزت الدراسة على حبث ويليام وايت وعناصره يف الفضاء العام واليت تؤثر على الناس، 

 William الساحات األكثر استخداًما يف الصي والوالايت املتحدة حتتوي على بعض العناصر السبعة ل أنّ إىل وخلصت الدراسة 
H. Whyte (MAOZHU MAO, 2017). 

: حالة اعيةتمّ جاالمالئمة ختطيط الفراغات اخلارجية يف اجلامعات للقيم  ىمد تناولاليت  راسة الباحث خلف هللا عصام عليد-
 لدولالثقايف لاملستوى التعليمي و حتّدد  كز اليتاملرا  اجلامعات أهمّ  أنّ إىل ، حيث أشار الباحث _غزة_سية حرم اجلامعة اإلسالمية درا
من خالل  اعيةتمّ االجكان اهلدف من هذه الدراسة هو تبيان مدى مالئمة الفراغات اخلارجية للحرم اجلامعي يف قطاع غزة للقيم ، و 

حتديد  لتجهيزات و اللمباين، واإلانرة والتهوية و   ةى الفراغات الداخليالدراسة عل ارتكزت، اهلامة اعيةتمّ االجبات توفري بعض املتطلّ 
 .فس السلوكيجماالت علم النصة يف التخطيط و تخصّ تشكيل جلان م العمل علىإىل خلصت الدراسة ت الدراسية، و ت القاعاكثافا

 .(2015)خلف هللا، 
رية وقد دور عناصر تنسيق املوقع يف إثراء القيم اجلمالية والوظيفية للفراغات احلض ها:موضوعاليت كان  دراسة هند فؤاد مجيل ايسي-

 على املنهج الوصفي والتحليلي ومجع معلومات من خالل زايرات االعتمادارتكزت دراسة الباحثة على بعض الدراسات السابقة و 
ن خالل االستبانة، اد املنطقة ماالختصاص واالستعانة آبراء روّ لة يف حديقة اجلندي مع مقابالت لذوي ثّ تمميدانية ملنطقة الدراسة امل

إجياد إىل د خلصت األطروحة وق، املتطلبات الوظيفية واجلمالية لعناصر التنسيق املوجودة ومطابقتها مع احتياجاهتم توفّرلضبط مدى 
ات اجلمالية والوظيفية بغري كافية لتليب االحتياجات واملتطلّ  أهّّنا  إىل تقييم عناصر التنسيق يف احلالة الدراسية، ووصلت الباحثة 

 (.2015، ايسي)ر سلبيا على وظيفة الفراغ للمنطقة وهو ما يؤثّ 
حيث  دراسة،ة : مدينة غزة كحالتطوير الفراغات العامة احلضرية استاتيجيات تناولتاليت  ،دراسة الباحث حرز هللا عماد رايض-

حتليل و من هذه الدراسة هو دراسة  وكان اهلدف، نسيج حضري يف أيّ  رية مكون هامّ الفراغات العامة احلض أنّ إىل أشار الباحث 
عنها من  ينجم ومارورية امل االزدحامات، أكرب اإلشكاليات اليت تعاين منها هذه الفراغات العامة احلضرية يف مدينة غزة الفراغات
مدينة غزة تعاين  غالبية الفراغات احلضرية يف أنّ إىل وخلصت  التحليلي،الدراسة على املنهج الوصفي هذه  ارتكزتتلوث، ضوضاء و 

 .(2014حرز هللا، )والبصرية ه احلاصل يف بنيتها العمرانية من خلل يف أدائها الوظيفي نتيجة التشوّ 
 :The Impact Of Visibility On Visual Perception And Space Use تناولتاليت  دراسة الباحث ابدة ايسي-

The Case Of Urban Plazas In Biskra،  مرتبط ارتباطا  اإلنساناجملال من طرف  أن استعمالإىل حيث أشار الباحث
صيغة التكي  الفراغي كمقاربة  وكان اهلدف من الدراسة استعماليف اجملال،  Visibility وحقل الرؤيةوطيدا ابلعالقات البصرية 

لكيفية استعمال اجملال وإجناز خرائط السلوكيات  ،(In Situ Observation)على املالحظة امليدانية حيث ارتكزت للدراسة، 
(Behavior Mapping)  ات هذا عن طريق املقارنة بي الساح تّ  واجلان  البصريعالقة بي استعمال اجملال  وجودإىل وخلصت

  (BADA, 2012) .الواحدة الساحة (Subspaces) مناطق خمتلفوبي املختلفة 
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اخلصائص الشكلية للفضاءات املفتوحة للمدن التارخيية "دراسة حتليلية للمشاريع املقتحة  تناولتاليت  ،عمر حسي عليدراسة -
الفضاءات املفتوحة  رملشاريع املقتحة لتطوياعمر علي يف دراسته حتت عنوان  أشار ،الفضاءات املفتوحة يف مدينة الكاظمية" رلتطوي

يف النسيج  اً هامّ  ها مكوانً اعترب  واليت ،فضاءات العمومية املفتوحةتوى على الحيجلان  نظري تقسيمها  تّ حيث ، يف مدينة الكاظمية
 شكلت وطرح أشكال الزايدة املتسارعة حديثا حىت ،تنوع النشاطات داخلهال احلضري تكمل األجزاء املبنية يف التشكيل احلضري

ص التصميمية ومجع هذه اخلصائ ،وجود ثغرات لتحديد اخلصائص الشكلية هلاته الفضاءات يفشكلة امل خلصحيث  ،خلال فيها
وكان  ،ا عليهاطريقة تطبيقهإىل وذلك ابلرجوع  اإلنسانيةهناك عالقة بي اخلصائص والعالقات  وافتض أنّ  ،ضمن صيغة شاملة

 نّ أاستنتج و  ،طرق قياسها وبيان مدى تطبيقها على املشاريعإىل ل اهلدف من دراسته هو البحث عن اخلصائص الشكلية والتوصّ 
املتلقي  دراكإعالقات ضمن اجلان  الشكلي وذلك حس  طبيعة املشكلة للفضاء على ال والعناصر هناك أثر للخصائص الشكلية 

  (.2012، علي)لفضاء ل
الباحث  دورقة حبثية بعنوان: أثر أتثيث الشارع على التوافق واالنسجام يف البيئة العمرانية، حيث أكّ لة يف ثّ تمواملحسن محيد   دراسة-

، ة وظيفية وبصريةيمرانية وهلا أهّ الشارع هي عناصر مهمة يف البيئة العأن عناصر التأثيث احلضري للفضاءات العمومية وابألخص 
د على عناصر تمّ عاالنسجام يف البيئة العمرانية يحتقيق التوافق و  افتض الباحث أنّ ، حيث مل يركز على الدراسات األدبيةأنّه  غري

استنتاجات إىل لتوصل ارات املوضوعة ومعاجلتها و ت للمؤشّ اتغريّ د على استبياانت لقياس قيم املتمّ التأثيث للشارع، ولدراسة ذلك اع
 العمرانية قيما مجالية ق التوافق واالنسجام وتكس  البيئةالصناعية حتقّ و أنواعها الطبيعية  عناصر التأثيث لفضاء الشارع بكلّ  منها أنّ 
 .(2011)حسن، 

 انبلس مدينة يف البلدة القدمية يف والساحات العامةتشكيل الفراغات  تناولت مصطفى، اليتدراسة الباحث أسامة عبد هللا صاحل -
ل لألجزاء ء املكمّ فهي اجلز  حضري،نسيج  يف أيّ  مهمّ  ت مكون  الفراغا أنّ إىل حيث أشار الباحث  ،_تطويرهاحتليلها ومقتحات _

لشكل احلضري ا وأتثريها علىقدمية مدينة انبلس من هذه الدراسة هو دراسة الفراغات احلضرية داخل البلدة ال وكان اهلدف املبنية،
بعض  استخدام تّ كما   ،يالتحليل واملنهج الوصفيعلى املنهج التارخيي  ارتكزتحيث  وعناصرها،بكافة أشكاهلا  القدمية،العام للبلدة 

ية تطوير هذه الفراغات كوهّنا تعرب عن القيمة احلضارية أهّ  أنّ إىل وخلصت  املالحظة، أوأدوات البحث العلمي مثل املشاهدة 
 (.2010 صاحل،)القدمية يف انبلس  والتاثية للبلدة

الفراغات  أنّ إىل  ةالباحث ت، حيث أشار مبركز مدينة طرابلسالفراغات احلضرية  تناولتاليت  دراسة الباحثة املنتصر رمية عبد العظيم،-
 هتدفو ، الفراغي للمدينة حية اهليكلو ضو حبيث تعطيها القيمة التارخيية و  صورة تشكيل املدينةحتّدد  احلضرية مبركز مدينة طرابلس

نهج النظري التارخيي على امل ارتكزتو ، الفراغي احلضري واهليكلالبصري  حتليل خصائص التكوينإىل الدراسة بشكل رئيسي  هذه
، )املنتصرظيم الفراغي ن خالل التنلميادين اليت تعكس صورهتا ملحتديد اهلدف الوظيفي إىل خلصت واملنهج الوصفي التحليلي، و 

2010) . 
سة : درابصرايو  تطورها عمرانيامدينة انبلس و  الفراغات العامة احلضرية يف تناولاليت  ،دراسة الباحث دويكات  فراس نظمي مروح-

ي موزعة الشرق عمعظم عناصر الفراغ احلضري املوجودة يف منطقة اجملمّ  أنّ إىل ، حيث أشار الباحث ع الشرقيحتليلية ملنطقة اجملمّ 
حيث ،  املدينةملنطقة اجملمع الشرقي يفاجلمالية ليل اخلصائص والعناصر البصرية و كان اهلدف هو حت، و غري مدروسبشكل عشوائي و 

 أنّ إىل خلصت ، و منطقةاجلمايل للاجلان  البصري و ى ر بشكل سليب علالصعوابت اليت تؤثّ قات و الدراسة على حتديد املعوّ  ارتكزت
 . (2009)دويكات ، البصرية للمنطقة ساهت بتشويه الصورة اجلمالية و  هناك جمموعة من العوامل اليت

املفتوحة وذلك  األكادمييةاعي يف الفضاءات تمّ دراسة كل من أبو غزالة والقسوس حول العالقة بي النوعية املكانية والسلوك االج-
ابلتكيز على نوعية التصميم وجودته داخل ساحات اجلامعات وذلك ابلرجوع للسلوك، حيث حتليل ودراسة وأثر البيئة على سلوك 



تقييم الساحات العامة: دراسات سابقة، تقنيات وأدوات حتليلية.: رابعالفصل ال  

106 
 

ل املاء تعمضور و صر الطبيعية كاإلضاءة واليخالعنار املعمارية كاملعامل واألسوار واحلواجز واجلدران و لعناصا أنّ إىل التوصل  تّ الطالب، و 
  .(Abu-Gazalah, Al-goussous, 2009)على حتسي نوعية احلياة يف الفضاء، وتساعد على حتقيق التصميم 

لباحثة داليا أنيس خميمر عبد اهلادي حول العالقة التبادلية بي عناصر الفراغ اخلارجي وسلوك األفراد وتطبيقها أيضا على ادراسة -
دات التصميم يف ى حمدّ لفراغات التعليمية مركزة يف ذلك علافيها الباحثة حمورا نظراي شامال ملفاهيم  تناولتالفراغات التعليمية، واليت 

م لة لعناصر التنسيق بي الفضاء اخلارجي مع التكيز على أسس التصميم املشروطة لالستخداأنواع التصنيف املذكورة ودراسة مفصّ 
رات، مع لمؤثّ حتليل أنواع االستجاابت بقراءة خمتلفة ل وحماولةدود أفعال الطلبة تهم بقياس سلوك ور لتلك العناصر، وقياس مدى دقّ 

لتصميمية هي العوامل املؤثرة على حتديد عناصر التنسيق ا استخالص أهمّ  تّ ية لعناصر تنسيق الفضاءات، و عرض أمثلة عاملية وحملّ 
  .(2009)داليا،  اليت جتل  االستخدام األمثل

مو احلضري يف املدن واليت من ضمنها خدمات احلدائق العامة،  ساس النّ أل موضوعها عن اخلدمات اليت تشكّ ث دراسة طيف وحتدّ -
 اً ساسأم احلدائق ل فيها تصميهذه الدراسات شكّ  على النمو احلضري حيث كلّ  اً تلك اخلدمات يف العراق تعترب مؤشر  نّ أبد كما أكّ 
 (.2009 ،طيف) ال ميكن االستغناء عن هذا النوع من الفضاءات العمومية يث، حاً وعمراني حضرايً  تنموايً  اً ومطلب جوهرايً 
، ت داخل املدن والقرىالنباات ةزراعإىل ق سالي  جتميل املدن وتنظيم احلدائق وختطيطها، والتطرّ أموضوعها  تناولد اليت دراسة حممّ -
، واعتربها الباحث رئيسي لتنظيم املدن الكربى وختطيط بيئتهاف داحلدائق وما حتتويه من عناصر كه ةالتكيز على طرق عناي تّ وقد 

االقتصادية  أو السياسية املدن والقرى، حيث مل تراع هذه الدراسة خصوصية السياقات سواءً يف ر مظهرا من مظاهر التنمية والتطوّ 
 (.2007 ،دحممّ ) للفضاءات العمومية

االستجمام والراحة، النشاطات الثقافية والرايضية و  ةدها يف التفيه وممارساليت عدّ دراسة هشام اليت ذكر فيها وظائف احلدائق العامة و -
ب قرب احلدائق كد على وجو أاح وغريها، و وذلك بدوره استدعى وجود بعض املرافق العامة ابحلدائق كاملالع  وصاالت لتجمع السيّ 

 تناوللقاهرة امليادين العمرانية والفراغ املفقود يف مدينة ا لىعدراسة ماهر أستينو وليم املصري ، يف حي مشلت من املناطق السكنية
شكيلية للتخطيط زا على العناصر التح أن الباحثان ركّ الساحات، وتوضّ  أوالباحثان موضوع الدراسة مبنهجية حتليلية لكل امليادين 

داته، ومسارات راغ وحمدّ على شكل الف االعتمادو احلضري وذلك ابتباع التكي  اجملايل للفراغات وعالقته ابلنسيج احلضري للمدينة 
 (.2006 ،هشام) ر الوظيفي يف تشكيالته الفراغيةاحلركة واألنشطة احمليطة به، والتطوّ 

ذلك لتنظيم الفراغي وأثره على حيوية الفضاءات احلضرية يف املناطق السكنية املعاصرة و اعلى  تدتمّ اع اليت دراسة أمحد علي عوض-
اعل تركي  الفضاءات كمنهجية لدراسة اخلصائص التنظيمية للمجاالت احلضرية وحتليل التف تناولطرابلس بليبيا و بدراسة مدينة 

ها على احلالة ض  ر  ي  الفراغ وف   رات نظرية تركاجملايل للبيئة العمرانية والوصول لتصميم بيئة حضرية حبركة طبيعية ابالستعانة على مؤشّ 
 .(2004، )أمحداملوضوع توصيات تعاجل إىل الدراسية والوصول 

لتعرف اإىل هتدف  واليت دراسة شرف الدين بعنوان: "األداء الوظيفي لعناصر التنسيق العمراين وأتثريها على منطقة وسط املدينة"-
ة هلذه العناصر وأتثريها الوظيفيال على املعايري األساسية لعناصر التنسيق العمراين واثنيا على وضع منهج لتقييم األداء والكفاءة أوّ 

على جزء  تمادالعاحلركة اب حماورد الباحث على دراسة حالة املركز احلضري ملدينة الكويت وذلك بدراسة تمّ على وسط املدينة واع
صميمية والبيئية احي التدراستها من النو  تتّ اليت اين وجزء حيوي احلالة املدروسة و نظري حيوي معايري تصميمية لعناصر التنسيق العمر 

اسة دات يف الدراسة النظرية لعملية تقييم عناصر تنسيق املوقع وعمليات التقييم ومن الدر استنتاج احملدّ  تّ ملدينة الكويت حيث 
  :التوصل لعدد من النتائج منها تّ امليدانية، 

 د بي العناصر اخلدماتية والوظيفية.ق الربط اجليّ املنحدرات والسالمل ال حتقّ  
 الل والربط بي العناصر والفصل بينها يف حالة اختالل الوظائف.الظ   توفّرالعناصر النباتية  
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 (.2003 ،شرف الدين)ة وربطها مباشرة رات املشاة تربط بي النقاط املهمّ ممّ  
ر سلبا ة معوقات وتؤثّ دّ ع تناولتيف املدينة يف مدينة انبلس، و  واجلماليةعلى اخلصاص والعناصر البصرية  دراسة هاين خليل الفران-

وفق أسس ومبادئ  الياً ومج بصرايً  ل عائقاً للتخلص من الصعوابت اليت تشكّ  واقتاحاتعلى املظهر اجلمايل وحتليلها ووضع حلول 
 د فيها على دراسةمّ تمن مورفولوجية املناطق املصمتة وكيفية توزيع الفضاءات احلضرية من خالل فصول نظرية اع عملية تلمس كلّ 

 .(2003، الفران)واجلمايل قواني ومقاييس حتقيق التأثري البصري 
ض استخدام الفضاء ر تصاميم حتّ إىل لوصول لم املصمم الزالفضاء العام وربطه ابالستخدام، و تصميم ا تناولتدراسة هابرماس اليت -
 تّ و  تمعالعامل الغريب كحقيقة منتقدة من أفراد اجملالساحات العامة، وهذا ما وجده الباحث يف النوم يف احلدائق و إىل م الوصول عدو 

يف ذلك على  ثوضع تدابري الزمة جلعل االستخدام حمدودا ابحلدائق العامة للضبط واحلفاظ عليها وزايدة الرقابة فيها، والتحدّ 
بشكل كبري يف ساهم اعية وتتمّ االجو  دينة ملناقشة األحداث السياسية والثقافيةمكان جتمع الناس يف امل أهّّناإىل الساحة العامة ووصل 
  .(,1989Habermas) واستخدام هذا النوع من الفضاء جودة ونوعية احلياة

دائقي واملعماري نشاء على التنسيق التخطيطي واحلتصميمها اهلندسي عند اإلمدى أتثري ث عن احلدائق و اليت تتحدّ  دراسة التياعي-
تية، وهنا اعتربها اجملموعات النبا همّ أالبعض، والتحدث عن تنسيق احلدائق واملنتزهات و مدى ربط هذه التنسيقات ببعضها وكذا 

الباحث مقياس للتقدم والتطور احلضاري العمراين والنمو االقتصادي، كما تستند ضرورايت احلياة يف املدن الكربى، مع االخذ بعي 
 .(1981التياعي، ) احلياةرا مجاليا، وحتسن نوعيه االعتبار شكل النبااتت والشجريات املزروعة واليت تضفي منظ

 ابالستخدام: متعّلقةدراسات -2
زايئي ، احلاصل يف التصميم الفياإلدراكل من السلوك و قامت العديد من األحباث والدراسات على دراسة االستخدام والذي يتشكّ 

 ، ومن هذه الدراسات:عمومية والساحات العامةللفضاءات ال
لعامة يف مدينة ا الفضاء العام : دراسة أنثروبوجلية يف احلدائق استخدام تناولتاليت  بين أرشيد إسالم أمحد حممد، دراسة الباحث-
على  يزالتك، وذلك من خالل ربد كفضاء عامإالعامة يف مدينة  أن موضوع احلدائقإىل ، حيث أشار الباحث ربد بين أرشيدإ

ن املالحظات الكثري مكان اهلدف من هذه الدراسة هو تسجيل توثيق ، و والسلوكيةالسياسية و  واالقتصادية اعيةتمّ االجاألنساق 
 ربدإنويب ملدينة على حدائق احلي اجل ارتكزتو ، الفئات العمريةنسي وخمتلف وعات من الزوار من كال اجلاملقابالت مع جممامليدانية و 

ت السلوكية أدّ و  ية والسياسيةاالقتصاداعية و تمّ جمموعة من العوامل االج هناكأّن إىل خلصت الدراسة ربد الكربى، و إالتابعة لبلدية 
   (.2013)بين أرشيد ،  وجود أنواع خمتلفة من العالقات التفاعليةإىل 
 لمواطني احمللييص ساحات عامة ليختصّ جتربة عمان الكربى يف  تناولتطيف حممد ،اليت لإسالم عبد ال دراسة الباحث الشافعي-
ان اهلدف كية الساحات وامليادين العامة، و أهّ  أنّ إىل ر الباحث : دراسة حالة ساحة مسجد أبو درويش ابألشرفية، حيث أشاوهي

حيوز حضرية  يصختصّ فشل جتارب  أوالسلوكيات يف حتديد مدى جناح و  اعيةتمّ االجاقشتها دور العادات من من هذه الدراسة هو
، وخلصت اديني من خالل استعراضه خلصائص الساحات و املإنساينعلى إجياد منهج تصميمي ذو طابع  ارتكزتو ، مجتمععامة لل
 اءتمّ النابخاصة الشعبية من نواحي تقوية الشعور ية العامة يف أحياء مدينة عمان و فكرة نشر احليوز احلضر  أنّ إىل الدراسة 
 .(2013الشافعي،  .)للمدينة
الفضاء العام  ق ذلك ابحلدائق واملقارنة بيدت على املنهج التحليلي وتعلّ تمّ اعحيث وصف، الت عملية دراسة سالمة اليت تعدّ -

لفضاء اخلاص ا ابملشاركة واالستخدام األمثل ليخلق االبتكار املفتوح للجميع، يف حي أنّ  تمّيزل يو حا أن الفضاء األواخلاص موضّ 
ل ثّ تاحلدائق  لّ ك  ر على سلوك املستخدمي ويفرض بعض القيود يف فراغاته، وذكر أنّ ابلفردية يف ممارسة نشاطاته وهذا ما يؤثّ  تمّيزي
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ل لسوف أن يتأمّ ع ابلنظر املريح وذلك يسمح للفنان ابإلبداع كما تسمح للفيتّ تمن والرفاهية وهباق الراحة فضاءات تسلية ومتعة وحتقّ 
 .(2005)سالمة،  ن والعامل أن يبتكروللرسام أن يتفنّ 

ار ويكون استخدامها قباال للعديد من الزوّ إتشهد  أّكد أهّّنا)مدينه تونس(  دراسة وصفيه عن منتزه بلفيدير تناولتدراسة عوض اليت -
 ةملمارس خرىأالغذاء و  تناولل ةخمصص أماكنصبحت مكاان للتسلية واالستاحة يف اهلواء الطلق مع أالعطل الرمسية، حيث  أايم

جعله  الفضاءات بتونس حيث احتوى على حفالت للرقص وسباق السيارات والذي ةلبقيّ  ةهذا املنتزه أبحداث مغاير  تّيزالرايضة، و 
 (.2003 ،عوض)القل  النابض للمدينة  فضاءات تونس يعدّ  ةبقيّ للمستخدمي عن  جذابً  وأكثر اً تمّيز م
 التكوين الفزايئي عكس هذه القيم يف تّ القيم اإلسالمية على طريقة االستخدام يف احليز احلضري املاضي، و حكيم على أتثري  دراسة-

ث عن اخلصوصية وأتثريها على تنظيم احلدود، السيما يف ذلك التصميم احلضري يف وحتدّ ، (Hakim 1986,)للفضاءات احلضرية 
ابقي الدول  حتجز الفضاءات عن بعضها، أكثر من أخرىستخدام اجلدران وعوازل يف السعودية اب تمعالسعودية، حيث يقوم أفراد اجمل
ر على التخطيط رئيسية تؤثّ  هي أسس اعيةتمّ والدينية واالجاملعايري الثقافية  خرج أبنّ  كوبذل ،اخلصوصيةخللق حدود فيزايئية تضبط 

جي  التعامل مع  هالتصميم احلضري ولذلك اقتحت الدراسة أبنّ ا يف جمال املعماري اجملايل يف السعودية، وتلع  اخلصوصية دورا مهمّ 
 (Abu-Gazzeh,1996)واستخدامها اعية يف عمليات التصميم وذلك لتلبية احتياجات الناس تمّ أمور نفسية واج

 يليّب أنّه  من قت ابلعالقة بي التصميم الفيزايئي والسلوك البشري للفضاء وأتثريهم على االستخدام، والتحقّ تمّ دراسة لينش اه-
ة يف تشكيل ز املعامل ونقط االنتقال هي عبارة عن عناصر مميّ احلدود واملسارات واألحياء و  أنّ إىل ل توصّ  الناس حيثاحتياجات 

ت ترمجة أسلوب تّ نة املختارة من السكان حيث رات ذهنية للعيّ ة تصوّ د فيها على استطالع عدّ تمّ وتكوين صور املدينة يف دراسة اع
ا عند النساء أكثر صورهم أكثر تركيبا أمّ  وا أبنّ تّيز   رهم للبيئة الفيزايئية ابنطباعات ذهنية اختلفت بي الذكور الذينحياهتم وتصوّ 

 ،(Moore,1983)على حدى الرجال كلّ ة يف التعامل مع النساء و أكثر دقّ  اً بع نظامم جي  أن يتّ ، وهنا استنتج أن املصمّ تفصيالً 
د تمّ ريها على االستخدام اعأتثضع الفيزايئي للفضاءات احلضرية والو العالقة بي النشاطات الفردية و  ثلت يفتّ  أخرىا يف دراسة أمّ 

غري مبالي  تمعيكون أفراد اجمل، استخدم الفضاء للنشاطات الضرورية منها أنّ  ة مشاهدات ومراقبة مباشرة، بي كلّ الباحث على عدّ 
يارية، فيكون هناك ص للنشاطات التفيهية االختختصّ عند استخدام الفضاءات اليت  اماً تمّ ا يعريون له اهله إنّ بطبيعة الفضاء وشك

ط بطبيعة الفضاء تصميمها مرتب د أنّ اعية و أكّ تمّ ف النشاطات ابلضرورية واالختيارية واالجام كبري ابلفضاء وتكوينه وصنّ تمّ اه
 .(Gel, 1996) الفيزايئية

اليت أجرهتا الباحثة على ساحتي للبحث عن الفرق بي سلوك الرجال والنساء أثناء استخدامهم هلا، فاقتحت  Mozingoدراسة -
ي أن الرجل يفضل حبدود املدينة يف ح أووقعة خارج تماملرأة تفضل الساحة اهلادئة امل هادئة لتصل أنّ  أخرىو  ىابلفوض تمّيزساحة ت

ت تّيز ، حيث هناك فروقات كبرية بي احتياجات املرأة والرجل ابلضوضاء ، ووجدت أنّ  تمّيزاملدينة واليت توقعة مبركز تمالساحات امل
اعل ت طلبات الرجال يف احلركة الدائمة يف الساحة ووجود التفتّيز املرأة بطلبات منها األمن واهلدوء لالستخاء والراحة يف حي 

 .(Mozingo, 1989) ى وكثرة الناسذون الفوضاعي مع املشاركة وحيبّ تمّ االج
هيل اجة ضرورية لتحديد مكانه وذلك لتساحلية موقع الفضاء احلضري و دت على توضيح مدى أهّ تمّ واليت اع Lawtonدراسة -

  .(Lawton, 1975) استخدامه عند حتقيق حاجياهتم يف تسهيل النقل واحلركة له
يف استخداماته للفضاء احلضري عالقة ابلعوامل احمليطة له كامللمس واحلرارة  اإلنسانلعجز وعرقلة  لتثبت أنّ  Brodey دراسة-

  .(Brodey, 1969)ه الكفيف يف الفضاء واألصوات واليت ختلق بيئة تشمل الراحة والرفاهية للمستخدم، كما توجّ 
 االستخدام:لتصييم و اب متعّلقةدراسات -3

 :ومنها مايلي واالستخداميف حي مشلت بعض الدراسات لشقي التصميم 
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، حيث دينة اخلروباحلدائق العمومية مل حالة االستعمالالفضاء العام بي  التصميم و  تناولتدراسة الباحثة بوقربين مفيدة ،اليت -
للتطور  ، كأشكال عمرانية ضروريةحلدائق العمومية على مستوى املدنحتديدا اموضوع الفضاءات العامة، و  أنّ إىل ثة الباح تأشار 

، ة، )التأثيث احلضريدائق العموميكان اهلدف من هذه الدراسة هو التعرف على أتثري التنظيم اجملايل للحالدائم واملستقبلي للمدن، و 
إىل خلصت الدراسة ، و ةموميعلى حتليل هذه احلدائق الع ارتكزتو ، ( على إحساس املستعملي، املاء و التجهيزاتة النباتيةالتشكيل
 .(2016)بوقربين،  طاهتم داخل هذه احلدائق العموميةنشا، توافدهم و املستخدمي عماالتاستأنواع 
 l'espace public entre conception et usage:cas des jardins publics تناولتاليت  ،بعداش حليمةدراسة الباحثة -

de Biskra ، مرانية، حمورا هاما للعديد من الدراسات واألحباث املعمارية، الع ميثل الفضاء العام يف املدينة أنّ إىل الباحثة  تحيث أشار
اس أتثري التنظيم اجملايل للحدائق العامة على إحس معرفةاعية، االقتصادية والسياسية، وكان اهلدف من هذه الدراسة هو تمّ االج

هتيئتها بصورة تسمح بتفعيل دورها األساسي  ةإعادإىل خلصت الدراسة بسكرة، و ارتكزت على احلدائق العامة ملدينة و املستعملي، 
 (.,Badache 2014)املدينة  يف
 Les espaces public entre formes et pratique dans les villes arides et تناولتاليت  قراز حليمةدراسة الباحثة -

semi arides "cas des places publics de la ville de Ouargla" حتديد خمتلف إىل الوصول  أنّ إىل  ت، حيث أشار
املرفولوجية  زاتكان اهلدف من هذه الدراسة هو حتديد خمتلف املميّ و  الساحات،اخللل الوظيفي يف هذه  األسباب املسؤولة عن

 جملاالت،اإظهار العالقة اجلدلية املوجودة بي مورفولوجية هذه وركزت على للساحات املدروسة ابستعمال املقاربة املورفونطية، 
  (Gherraz, 2013). عليهاالعوامل املؤثرة أشكال االستعماالت وشدهتا و خمتلف أناط و  أنّ إىل صت الدراسة وخل

 .الدراسة يةمنهج اثنيا:
املناس  لالستخدام  ، لكونه املنهجاملسحي التحليلياملنهج  ة مناهج مركزا علىعدّ  امليدايني و اجلزء التطبيق يف استخدم الباحث   

على  اداتمّ املمكنة اع احللولإىل  للوصول ابجلان  التطبيقي ومقابلته النظري اجلان  يف جاء لدمج ما حماولة، وذلك الدراسةيف هذه 
 حلالة الساحات العامة مبركز مدينة ابتنة امليدانية الدراسة على اداتمّ ، اع البحوث هذه مثل يف هبا املعمول البحثية األدواتو  التقنيات

 الربامجرائط و بعض الرسوم البيانية واخل عمالالتصميم واالستخدام، عرب دراسة حتليلية خلصائص الساحات العامة ابست ابلتكيز على
، لتمجة املخططات احلضرية واملعمارية، وللحصول على توصيات تنفيذية لتصميم (3D ،space syntaxeتوكاد، أرشيكاد، أو )اكسل، 

ت واخلطط مع البياانجلأدوات  ةعدّ ز على هّنج منتظم ابستعمال يكالت  تّ ولذلك دينة، يف مركز امل امةالعواستخدام الساحات 
رفقة ابلتحقيقات ملالتحليل الوصفي والكمي وجتميع البياانت اإلحصائية امليدانية اإىل اإلحصائية من املؤسسات والفاعلي، مع اإلشارة 

 حقيق، ولتوالسابع الفصل اخلامس والسادسيف التفصيل فيه  تمّ والذي سي 2021-2017لدراسة امليدانية بي اب اليت اجريناها
 :التاليةخلطوات يف ادة تمّ املعطريقة ال على زتركّ  الدراسة ةخطّ  فإنّ  الدراسة من ةاملرجوّ  األهداف

معرفة اخلصائص التشكيلية واخلصائص اهليكلية للتصميم ومالحظة االستخدام عن  :(ام الفصل اخل ختصّ ىل )و األاخلطوة  
 طريق املقابلة واملالحظة.

 ىل مع مستخدمي الساحة ومقابلة اثنية مع املسؤولي عن تصميم الساحات العامة ملركز مدينة ابتنة(.أو املقابلة )مقابلة  تقنية-
 .(م التصميم واالستخدامي، وحتليل وتقيابتنةساحات مركز مدينة )مالحظة املالحظة  تقنية-
 اختبار إذا ما كانت اخلصائص التشكيلية واخلصائص اهليكلية للتصميم تؤثر على :(سادسالفصل ال ختصّ ) اخلطوة الثانية 

 على:وحتتوي  (حس  العناصر نتائج مراقبة عناصر ويليام وايت )كثافة االستخداممع االستخدام مبقارنة نتائج االستبانة 
 مسكن وساحة املسرح وساحة بن بولعيد(. 84من ساحة الشهداء وساحة  االستبيان )استباانت موجهة ملستخدمي كلّ  تقنية-
 .ايت(و املراقبة )مراقبة ويليام  تقنية -
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ر على لتصميم تؤثّ لت اخلصائص التشكيلية واخلصائص البنيوية اختبار إذا ما كان (:السابعالفصل  ختصّ ) اخلطوة الثالثة 
حيث    توضعهمحس )كثافة االستخدام نتائج رصد االستخدام والسلوكمع نتائج برانمج التكي  اجملايل االستخدام مبقارنة 

 Post Occupancy Evaluations (POE)تقييم ما بعد اإلشغال باالستخدام  عيمتتبّ  ،فراغات الساحاتبت الدراسة تمّ اه
(Turner, 2004) ،ا مدى حتقيقهو فاعلية تصاميم الساحات دة ملعرفة التصميمات املشيّ  شغلبعد تقييمات عبارة عن  ووه

 Spaceآخر لتقييم االستخدام ابستعمال نظرية التكي  اجملايل  اً ، وأعطى هيلر منهج(1998)أندرو، حلاجات مستخدميها 
Syntax  يف دراسة العالقة بي  تقنيتيعلى ال االعتماد تّ املستخدمة، و استعانة ابخلصائص البنيوية للتصاميم البيئية وذلك

 :على االعتماد تّ ، و بينهما تأثريالكيفية استخراج   التصميم واالستخدام ومن ثّ 
عرفة صة ملاملخصّ  ضائي()مجلة التكوين الفعن طريق نظرية التكي  اجملايل العمراين املعماري و بيل هيلر لتحليل النسيج  تقنية-
 .البنيوية اخلصائص مؤشراتمقاييس و  قيم
ط عدد األشخاص يف قياس متوسّ الستخدام، و اعن طريق خرائط  (Behavior Mapping)رصد االستخدام والسلوك  تقنية-

  .االستخدامأجل معرفة نوعية  وذلك من رصدالحلظة 
كز مدينة مر ساحات  لة يفثّ تمامل ص لتقدمي منطقة الدراسةاملخصّ  امساالستعانة ابملقابلة واملالحظة يف الفصل اخل تّ مالحظة: 
ج املستخرجة تعترب معطيات، ولتبسيط مناقشة النتائ أخرىبتفسريات وحجج مالحظة و  خرىجل دعم نتائج الطرق األأابتنة، من 

 .الدراسة اإلحصائي ومناقشة نتائجللتحليل  انصاملخصّ  والسابع نة ابلفصل السادسنية والثالثة املتضمّ من اخلطوة الثا
 ة مناهج:على عدّ  االعتماد تّ و 

مراجعة مع  ةوالساحات العام للفضاءات العموميةويشمل بشكل رئيسي استعراض اإلطار النظري  املنهج التارخيي الوصفي: 
  .العامة يف املدن جبميع العصورلساحات لالتطور التارخيي 

مدينة ابتنة، ووصف  التصميمية للساحات العامة مبركزابخلصائص  تعّلقةجتميع ملختلف املعلومات امل :التحليلي املنهج املسحي 
 ط.وابحملي كل عناصرها املرتبطة هباإىل  ق وذلك ابلتطرّ ، وحتليلها حتليال دقيقا بغية توضيحها ،واقعها

قيم و  ميمالتص ائصصخ قيم نة وقياسمن خالل عرض االستبياانت واملراقبات حبصر العيّ  :االستنباطي املنهج االحصائي 
على نتائج  العتماداب يدهاتفن أوفرضيتي ال إلثبات ستخداماالعلى وكيفية أتثريها تصميم الساحات قصد تشخيص  ستخدام،اال
 .لنا عليه سابقا من املالحظة واملقابلةوما حتصّ املراقبة ومقارنتها بنتائج  Space Syntaxوبرانمج  االستبانة حتليل

 ،ساحات مركز مدينة ابتنة من خالل دراسات خمتلفة ابستعراض تصاميمها احلاليةمن خالل مقارنة  املقارن: التفسريياملنهج  
مقاييس  عن طريق ستخدامعلى اال تصاميمها تأثريلسري اتفاملقارنة بينها لوضع ساحة و  بغرض حتليل اخلصائص التصميمية لكلّ 

 .الرصدمع الربانمج مراقبة ويليام وايت ونتائج االستبانة مع  نتائج رنةمقارات، و مؤشّ و 
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 (.2021 ،الباحث) :املصدر، خمطط املنهجية املتبعة يف الدراسة(: 061الشكل )
 .(خطوات الدراسةتقييم الساحات العامة ) طريقة: اثلثا

  :البحثوأدوات  تقنيات-1
اليت و  اليت تسمح لنا بتجميع املعطيات من الواقع ابملسح امليداين ورصد االستخداماألدوات و املنهجية  لتقنياتا ادتمّ اع تمّ سي   

 صاتتخصّ لام للعديد من اتمّ ة اهحمطّ يعترب يف الساحة  اإلنسانسلوك  نّ أومبا  ،POEشغال بعد اإلتقييم ما استندان فيها على أسلوب 
أتثري إىل  ت البشرية هو الوصولالسلوكيااالستخدام و اع، لذلك اهلدف من فهم تمّ علم النفس وعلم االج ،اهلندسة املعمارية :مثل
احات العامة، وقد وضعت والس اإلنسان، وذلك مبعرفة التفاعل بي املستخدمي فاتعلى تصرّ اخلصائص التشكيلية والبنيوية  إدراك

الفرد اليت برزت  جمموعة من مواقف هّّنا أب فتها العديد من الدراسات والبحوث أسالي  حتليلية لسلوك الشخص املستخدم واليت عرّ 
جابة عن تساؤالت فيه الدراسات السابقة اإل حاولتواليت  ،ص لهم واملخصّ املصمّ  لفضاءل هكيفية استخدامإىل  ه وصوال إدراكمنه بعد 

  م؟هل تستخدم هذه الفضاءات كما يرغ  املصمّ  :يف ها تص ّ ضممع
وأدوات حتليلية،  قنياتتة تطويرها يف عدّ  تمّ لساحات العامة خطوة حتليلية ضرورية يف التصميم ليللذلك أصبح فهم االستخدام    
 ثالث خطوات:  علىاالستناد منها  حاولنا، واليت مستنبطة من الدراسات السابقة تقنياتاتباع عدة  تمّ وسي
  الفصل اخلام (: ختصّ ىل )و اخلطوة األ-1-1
 معرفة اخلصائص التشكيلية واخلصائص اهليكلية للتصميم ومالحظة االستخدام عن طريق املقابلة واملالحظة.   
مستخدمي الساحة ومقابلة اثنية مع املسؤولني عن تصييم الساحات العامة ملركز ىل مع أو املقابلة )مقابلة  تقنية-1-1-1

 :مدينة ابتنة(
ملؤسسات اليت جتي  من خمتلف اهليئات وا أواملستخدمة  تمعنة اجملاإلفادة هبا من عيّ  تمّ هي طريقة أساسية جلمع معلومات ية املقابل   

ة مادية ميكن عناصر ملموسعلى ز الفرضيات، خاصة يف موضوع التصميم واالستخدام، حتتوي تعزّ  أود عن أسئلة البحث وتؤكّ 

منهجية الدراسة

اخلطوة الثالثة

تقنية رصد 
االستخدام 
والسلوك

تقنية ونظرية 
الرتكيب اجملايل

يةاخلطوة الثان

تقنية املراقبة 
ويليام وايت

تقنية 
نةاالستبا

اخلطوة األوىل

تقنية 
املالحظة

تقنية 
املقابلة

مقارنة نتائج االستبانة عن طريق مراقبة ويليام 
 وايت

ات الدراسةة فرضيّ ق من صحّ التحقّ   

مقارنة نتائج الرتكيب اجملايل عن طريق رصد 
 االستخدام والسلوك
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 ى تقنيةيف حبثنا عل االعتماد تّ و ، Intangible Componentsغري ملموسة  أخرىو   Tangible Componentsمالحظتها 
مدراء، رؤساء ) املسؤوليابلتواصل مع  تمّ مقابلة تاملعطيات واملعلومات بواسطة لتجميع Interniew Method  املقابلة الشخصية

سؤوليات ض األسئلة للمسات ختدم موضوع الدراسة ووجدان إشكال عدم تكملة بعض املسؤولي لبعوموظفي( عن هيئات ومؤسّ 
 تّ ة املعطيات وقد ودقّ  لسم ابلوضوح والشرح املفصّ ة ابلبحث واليت جي  أن تتّ ميزات املقابلة اخلاصّ إىل ولنصل يهم، العائدة عل
أضفنا هذه ، Focus Group Discussion Methodراء اليت تطرح يف املناقشات اجلماعية التكيز على اآلعلى:  االعتماد
مكات  املؤسسات وكانت  يف د على مناقشة أسئلة الدراسةتمّ اليت تعو  لربح الوقتاألشخاص الذين نستطيع مقابلتهم و ة الطريقة لقلّ 

 .ة من التأثرياتبصور عفوية جمردّ  ،وجهات نظر اجلماعة املعنية ابألسئلةاإلجابة تشمل 
تنة، حيث وجهنا لة يف تسيري الفضاءات العمومية ملدينة اباهليئات املتدخّ  لقد قمنا إبجراء مقابلة مع أهمّ  املقابالت:تقنية حتديد -

ن الرئيسيان المن مكات  الدراسات ومصاحل البلدية ابعتبارها املتدخّ  جمموعة أسئلة خاصة بتصميم الساحات واستخدامها مع كلّ 
، وكانت هذه األسئلة تدور صة يف ذلكتخصّ إعادة هتيئة لساحات مركز مدينة ابتنة واملصاحل التقنية ابهليئات امل أويف عملية التهيئة 

كرة عن انية وكيفية ربطها بزايدة االستخدام، وأخذ فالت العمر الت املعمارية والتدخّ حول تصميم وختطيط هاته الساحات والتحوّ 
 صة.تخصّ الع املتدخلي الرئيسي يف ذلك كمكت  الدراسات واملصاحل التقنية املاطّ 

خاص ابلساحات  اينالث وراحمل، و 08  رقم األراضي شغل املقابلة خمطط من لوّ ل احملور األوميثّ  حماورفقد قمنا بطرح جمموعة أسئلة حتت 
 ليابلفاعلي احلضريي املتدخّ  خاص الرابع لتصاميمها، اما عن احملور املقابلة من الثالث احملور ص  صّ  ملركز مدينة ابتنة، كما خ  العامة 

ابالستخدام، وذلك ملعرفة سري عملية التصميم على مستواها ومدى مساهتها يف ذلك، ومدى  امس خاصاخل رو احمليف التصميم، و 
 خمتلف اإلدارات.  التنسيق والتخطيط بي 

مية مدينة ابتنة، اهليئات املتدخلة يف تسيري الفضاءات العمو  لقد قمنا إبجراء مقابلتي مع املستخدمي ومع أهمّ  حتديد املقابالت:-
-ة فنت اهليئات جمموعة من مكات  الدراسات املكلّ هنا جمموعة أسئلة هلم خاصة بتصميم الساحات واستخدامها، وتضمّ حيث وجّ 

الستخدام، الت العمرانية وكيفية ربطها بزايدة اوكانت هذه األسئلة تدور حول التدخّ  -مؤسسات ومديرايت خاصة ابلعمران والتعمري
 لي على عمليات التصميم وكيفية أتثريهم على االستخدام.طالع املتدخّ إوأخذ فكرة عن مدى 

ئيسي يف هتيئة الساحات ل الر التقية والتسيري العقاري ابعتبارها املتدخّ من مصاحل البلدية وديوان  كذلك قمنا إبجراء مقابلة مع كلّ 
 تنسيق بي خمتلف اإلدارات.  ى المبركز مدينة ابتنة، فقد قمنا بطرح جمموعة أسئلة عليها وذلك ملعرفة سري عملية التهيئة والتصميم، ومد

  (:أدوات املقابلةاملنهجية ) ةالعدّ -2-1-1
 ، وهي كااليت:على هذه األدوات يف مجع املعلومات تقنيةالت هذه ولقد ركزّ    
البعد،  أومشكلة من جمموعة أسئلة مقسمة على أجزاء حس  املؤشر  سوسيولوجية وهي دراسة ،ل أداة البحثثّ ت ارة:تياالس-

توزيعها على املستخدمي عشوائيا، واما عن املوجهة  تمّ سي حيث ي،ملختصّ  أخرىفراد املستخدمي و نة من األارة عيّ تمّ مشلت االس
لساحات البلدية ومكات  الدراسات اليت أشرفت على ا-صة تخصّ املسؤولي ورؤساء املصاحل يف املديرايت امل اختيار تمّ للمختصي ف

 .املالئم ابلشكل وقراءهتا بينها ابملقارنة يسمح بشكل -العامة يف مركز املدينة
مسكن  84وبساحة املسرح وبن بولعيد  تعّلقةامل الدراسة مناطق كاّل   سّ تارة تماس املستخدمني:إىل  موجهة مقابلة ارةتياس 

 التساؤالت من مبجموعة أرفقت ارةتمّ االس هذه م،على االستخدا أتثري التصميم معرفة مدى جلأ مركز املدينة من يف والشهداء
إشكاليات  ملختلف همإدراك للساحات ووضعها احلايل ومعرفة مدى إبراز رأي ووجهة نظر املستخدمي أهدافها بي من

لك للمجاالت تمّ العزوف واهلجران وظواهر ال هذا مثل من التقليلإىل  يتؤدّ  اليت واالقتاحات احللول خمتلف االستخدام إلبراز
 .اراتتمّ االس من جمموعة بتوزيع قمنا والفراغات، لذلك
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 هذا مستخدمي من وهم ابتنة مدينة والفاعلي يف املختصي خمتلفإىل  توجه ارةتمّ اس :نياملختصّ إىل  موجهة مقابلة ارةتيّ اس 
 الفئة هذه أغلبية إنتاجه، يف والفاعلي اجملال مستخدمي إلشراك ارات وذلكتمّ االس من جمموعة وزعت أين احلضري، اجملال
 املهندسي :وهم املدينة وعنصر من عناصر اإلنسان املوضوع ميسّ  لكون صاتتخصّ ال خمتلف ومن اجلامعة خرجيي من كانوا

 .واملسريين وغريهم والنفسانيي اعييتمّ املعماريي واالج
 املالحظة )مالحظة ساحات مركز مدينة ابتنة، وحتليل وتقييم التصييم واالستخدام(: تقنية-3-1-1
والشوارع احمليطة  املبايننة لفضاءات الساحة و العناصر املكوّ د على اخلربة وفهم تمّ تعواليت رات ة مّ شاهدة الساحات العامة لعدّ م نّ إ

 ،طرقاهتا الرئيسية وجبانبها والقي ادة عب ر راغاهتالف ناذلك لنكتس  معرفة خاصة ابلساحة واملسلك املؤدي هلا من خالل ترجلهبا، و 
بعض عن نتهم ب الساحات األربعة ومقار يف لباحثامن طرف  ستخدميهامبالستعانة واخصائصها البنيوية و ومعرفة عناصر تشكيلها 

على املالحظة املباشرة يف املوقع واملراقبة للحصول على معلومات لسلوك األشخاص داخل بيئة  االعتماد تّ املالحظة، حيث  طريق
 .العديد من املالحظات أولية مباشرة يف املوقع أوّ نة، ميكن أن تكفي مالحظة معيّ 
ي اخلصائص أقيقي ات يف العامل احلتغريّ توضيح العالقة بي املستخدم واملإىل حيث تستخدم يف العديد من طرق البحث وهتدف  

 (. ,2002Groat)األنشطة  أواألشخاص  أواملادية 
وذلك  ،مالحظي ةتقسيم الفضاءات لعدّ  أوفئات منفصلة من األنشطة والسلوك إىل لى فرز القياسات عاملالحظة يف  دانتماع حيث

ار فرضياته، عن سؤال البحث واختب ن الباحث من الردّ كّ تماملشي لتجمع بواسطتها املعلومات لي أوة مواقع للوقوف بتحديد عدّ 
وكانت بطريقتي  الساحات العامةيف   Tangible Componentsوذلك عن طريق االنتباه للعناصر واخلصائص امللموسة  

على الباحث املالحظة دون ان يعلم املستخدمي، وهناك  اليتو  Non participant Observationالحظة بدون مشاركة امل
اتبعهم فراد الذين على مشاركة األ دتتمّ اعواليت   Participant Observationد على املالحظة ابملشاركة  تمّ طريقة اثنية تع
 حظهم.الو الباحث 

  (:أدوات املالحظةاملنهجية ) ةالعدّ -4-1-1
 تمّ سي الغرض ذاهلو  ،الدراسة )احليز املكاين للبحث( جلمع املعطيات يف جمال استعملت واتأد ىقة علاملتعمّ  املالحظةدت تقنية تمّ اع

وحالة اخلصائص  وفّرتبتجميع بياانت حول التنظيم اجملايل )اخلصائص البنيوية( وطبيعة التجهيزات ) تسمح مالحظة شبكة إعداد
املالحظة يف حبثنا عرب أربع  تمّ بينهما وت املدروسة واملقارنة من ساحات مركز مدينة ابتنة لكلّ  (اخلصائص البنيوية توفّرو  التشكيلية
 :مراحل
لية استطالعية عامة وهدفها االطالع على الوضع احلايل واالستطالع على الساحات ومعرفة أوّ هي مالحظة  ىل:و املرحلة األ-

 امتدت بي رات اليت يستوج  دراستها واليتيف مركز مدينة ابتنة، وذلك لتحديد عددها وفهم املؤشّ النشاطات املمارسة واملتواجدة 
واالستعانة ابلصور الفوتوغرافية واملناقشة مع جلنة التكوين للدكتوراه يف قسم اهلندسة املعمارية  2017جانفي إىل  2016شهر نوفمرب 

 . 1جبامعة فرحات عباس سطيف 
عامة ملركز ا من اخلرجات امليدانية للساحات اله  ع  مج    تّ جريت للكشف عن املعلومات اليت أهي مالحظة اثنوية  :املرحلة الثانية-

ما مسكن، وامتدت هذه املالحظة  84حتديدها يف: ساحة املسرح، ساحة بن بولعيد، ساحة الشهداء، ساحة  تّ مدينة ابتنة واليت 
 ايملفة من األقات خمتأو الة يف املالحظة والتقاط صور دّ  عن طريقمجع املعلومات ها على دان فيتمّ ، حيث اع2017جوان و بي فيفري 

الحقا وذلك  والتعليق الصائ  لعناصرها ابلتحليل الدقيق سيسمح مما املالحظة، شبكة دعم أجل من والشهور والفصول وذلك
 الة تصوير فوتوغرايف.على  العتماداب
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الحظة طويلة الوقت فيها على امل االعتماد تّ و حتديدها لتسجيل معطيات دقيقة، ّت  هي مالحظة منتظمة برزانمة املرحلة الثالثة:-
شرح  مّ تالعمل، وسي أوالعطل  أايمسواء  االسبوع مأايّ ل املالحظات فيها طيلة ، تسجّ 2018جانفي و  2017بي ديسمرب ما وكانت 

 مراقبتها. تمّ املراقبة والعناصر اليت سي أايمالرزانمة الحقا وكان هدفها جتميع املعلومات وحتديد 
لف النقائص استنباطها من الدراسات السابقة ملعرفة خمت تّ دة من الساحات واليت ز على مناطق حمدّ هي مالحظة تركّ  املرحلة الرابعة:-
تصوير الفوتوغرايف المالحظة والة  جداولفيها على  االعتماد تّ املستخدمي والوافدين يف الساحات و ببة يف عدم تقارب عدد املسّ 

 نة.حديد العيّ ارة وحتديد طريقة لتتمّ وكان هدفها حتديد األسئلة انطالقا من الوضع احلايل لتحديد األسئلة اليت ستعطى ابالس
  .  Depthmapبربانمج حتليلها  تمّ يل أخرىواملراقبة، و لرصد لد على ملئها تمّ تع: خمططات وخرائط-
 .الحقا للتحليل واملناقشة كأسس ادهاتمواع املوضوع خيدم مبا أشكاهلا مبختلف الرمسية: ية والبياانتاخلرائط، الصور اجلوّ -
  ل من الفصل السادس(:و اجلزء األ ختصّ اخلطوة الثانية )-2-1
ائج االستبانة نتائج مراقبة نت-ر على االستخدام مبقارنة التشكيلية واخلصائص اهليكلية للتصميم تؤثّ اختبار إذا ما كانت اخلصائص    

 على: وحتتوي -االستخدام(عناصر ويليام وايت )كثافة 
مسكن وساحة املسرح وساحة بن  84من ساحة الشهداء وساحة  االستبيان )استباانت موجهة ملستخدمي كلّ  تقنية-1-2-1

 :بولعيد(
حتّدد  عرض قائمة من املؤشرات :(االستبانة) التفضيالت وقائمة الفحص/القياس املتعددد هذا النوع من البحوث على تقنية تميع   

ل  من املشاركي حيث يط، اراتتمّ كاالسمراجعة صفات وحالة اجملال املدروس عن طريق االستعانة أبدوات   التقييم البيئي وتشمل
وفرز  ،(Bechtel 1987) حمتوى القائمة واختيار الصفات املناسبة للمجال الذي هو حتت االختبار يف االستبانة أن يراجعوا

يمه تصنيف استخدامه وتقي    ل  دة حيث يكون املشاركون من بي األشخاص املستخدمي للمجال الذي ط  جاابت املتعدّ اإل
(2002Groat, .) 
ن عدد من األسئلة االستطالعية استبيان إحصائي حتليلي يتضمّ هو  :Questionnaire Definition: ةمفهوم االستبان-

واالستكشافية خبصوص أبعاد التصميم وعالقتهما ابالستخدام، يضمن لنا احلصول على معطيات إحصائية حتليلية تقديرية عددية 
والت األلفاظ واللغة مراعاة مدل افيه تّ ، مبركز مدينة ابتنة جتعل لنا حمل املقارنة صائ  جلميع الساحات املختارة يف حالة دراستنا

ن لة جتل  الفائدة من االستبيان وذلك بعد حتديد طبيعة اإلحصاء املطلوب مأو بتحكيم العديد من الدكاترة وذلك لتكون لغة متد
 . حبثناات املستهدفة يفتغريّ امل
 دان يف تصميم االستبيان على قواعد هي: تمّ اع :Questionnaire Designاالستبانة تصييم -
 .العدد األمثل من األسئلة لتخدم مجيع أهداف الدراسة يضمّ  أن  -
مقياس فق و صر اجملاالت املطلوبة حبوعدم تركه مفتوحا  فيها، وذلك بتحديدها وعدم القطع جابةيف اإل اختيارات 5 يضمّ  ن  أ-

 .ليكارت
 .تمعموجهة جلميع شرائح اجملأهّّنا  سهولة اللغة ومدلوالت ألفاظها ل-
 .وإجراء تعديالت يف األجزاء Pilot Surveyعلى املسح التجرييب  االعتماد-
 مجعنا منها تلك املعلومات نة اليتاختيار العيّ من  ءً اليت خضعت للتحليل، بدو التحضري اجليد جلمع البياانت واملعلومات االحصائية  -

نة على العيّ  االعتماد تّ ذلك على الساحات املتواجدة مبركز مدينة ابتنة ولتأكيد مصداقية البياانت اليت وصلنا إليها  تّ واملعطيات، و 
ينة ابتنة ألن عدد مدينة من الساحات العامة ملركز العّ أخذ  تّ بعض احلقائق اليت واجهتنا، حيث إىل أن ذلك يستند  العنقودية إال

نة يستوج  لذلك فالعيّ  تغطيته إضافةيفوق اخليال واالحتياج، حيث يصع   تمعمن هذا اجمل %10وا، دّ كبري جسكان مدينة ابتنة  
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حتديد إىل اللجوء  تّ واليت مل نستطع حتديد العدد فيها ابلضبط ها، وكرب مركز ابتنة الدراسة ولكرب مدينة  جالأن تكون على علم مب
النتائج ىل إالوصول إىل د ابملعدل الوسطي ملستخدمي الساحات وأدى ذلك وحدّ  ،نستطيع االستفادة منه عددا ومنفعة جمتمع
بربانمج  ت عملية تبوي  وعرض مجيع البياانتتّ دة يف حبثنا، وذلك استنتاجا من عدة دراسات سابقة عن حاالت مماثلة تمّ املع

SPSS(Statistical Package for social science) دالالتإىل حصائية هبدف الوصول حصائي واستخدام االختبارات اإلاإل 
 صيغ ومعادالتىل إلوصول وذلك لمتعلقتي إبشكال الدراسة على فرضيتي  س بناءً ضوع املدروس الذي أسّ رات تدعم املو ذات مؤشّ 

  املوضوع. حتلّ 
 :  RmentsofPhases and ReQuiمستلزمات وخطوات تصييم اإلستبيان -

طلوب ية املرجو الوصول إليها، مبا يف ذلك الفرضيات املاألهّ وأغراضه واألهداف و  حتديد البحث تّ هذا االستبيان إىل للوصول 
ساحات مركز ىل إعددا من الرواد والوافدين  وذلك ملعرفة املصدر املقصود جلل  البياانت والذي يضمّ تفنيدها،  أو ااختيارها إلثباهت

 .خرىألة ساحون من متغريّ ان أن املستخدمي ة مالحظات وجدمستخدمي هلا، بعد عدّ  ون  رب   ت  ع  والذين ي    -ابتنة-املدينة 
 افيا من املستخدمي يف كلّ ك  ي عددالة لتغطّ معقولة ومفصّ  نة العنقودية بطريقة جدّ حتديد عدد العيّ  تّ البحث ابلشفافية  وليتسم   

لى ذلك ع الساحات مبركز مدينة ابتنة وأتثريها على االستخدام وبناءً الفوارق املوجودة بي أبعاد تصاميم إىل لوصول ، وذلك لساحة
 ،دراسات حديثةإىل  وصوال ووليام وايتلعديد من البحوث وذلك استنادا على دراسات كيفن لينش لتغطية التقنية املستخلصة  تّ 

 :كما يلياألهداف   وكانت
 .والتتي  الثقايف )املستوى التعليمي( دياالقتصاوالنشاط  اجلنس والقطاعتقدمي حجم املستخدمي حس   
 االستخدام.قات أو ف على قيم االستخدام وأنواع املستخدمي و التعرّ  
  .كز مدينة ابتنةالبنيوية للساحات العامة ملر ات احلضرية والعناصر التشكيلية و التأثيث توفّرف على كميات ومدى التعرّ  
 .لة لهسباب املعطّ األية االستغالل و ف على كمّ التعرّ  
ت اتغريّ واليت راعينا يف تصميمها على العالقة بي امل output ات  ج  ر  خم    أونتاج اإل جداولإىل نقل هذه األهداف  تمّ وهنا ي
(variables) ، تغريّ املإىل وكان الوصول( ات السابقة ووحدات املشاهدةobservation كالعناصر البنيوية والتشكيلية من )

  .حقالذي سيعرض يف املال االستبيانإىل ووصلنا بذلك  ،كل ساحة عامة مبركز املدينة على حداالتأثيثات املشاهدة يف  
هذه  التعامل معه جلمع املعطيات يف تمّ املشمول الذي سي تمعحتديد اجمل تّ ال أوّ   :Population Scopeنة ع العيّ تيحتديد جم-

ستخدمي يف نة من كافة املحتديد جممع العيّ  تّ نا الدراسية، فمن احتياجيد األهداف بعد حتدو الدراسة، وذلك بعد معرفة حدوده 
لرواد ط عدد املستخدمي ابلساحات األربعة الناتج عن ادان على املعدل احلسايب ملتوسّ تمّ الساحات العامة ملركز مدينة ابتنة واع

، وهّنارا من 9:00الساعة إىل  8:00وم صباحا من الساعة قات خمتلفة من اليأو رصدهم يف ثالث  تّ العمل والذي  مأايّ والوافدين بي 
معدل وسطي ابليوم سواء كان إىل والوصول  19:00الساعة إىل  18:00من الساعة  ومساءً  13:00الساعة إىل  12:00الساعة 
ت النتائج كالتايل وكان مايّ عدد األعلى التقسيم سطي للمستخدمي ث اجلمع بينهم و بيوم العمل، وحلساب املعدل الو  أوابلعطلة 

 موضعة يف اجلدول التايل:
 يوم العمل.  اً مستخدم 120مستخدم يوم العطلة و 100مستخدميها ما بي  يتاوحساحة املسرح:  
 يوم العمل. اً مستخدم 115يوم العطلة و اً مستخدم 90مستخدميها ما بي  يتاوحساحة بن بولعيد:  
 يوم العمل. اً مستخدم 85يوم العطلة و اً مستخدم 75مستخدميها ما بي  يتاوحمسكن:  84ساحة  
 يوم العمل. اً مستخدم 40يوم العطلة و اً مستخدم 15مستخدميها ما بي  يتاوحساحة الشهداء:  
 يوم العمل. اً مستخدم 90يوم العطلة و اً مستخدم 70متوسط املستخدمي يف الساحات األربعة: ما بي  
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لعمل، وابلتايل ا أايمالعطل و  أايمالعينة املأخوذة هي متوسط عدد املستخدمي ابلساحات األربعة الناتج عن عدد الوافدين بي    
 قات خمتلفة طوال األسبوع.أو ارة يف تمّ اس 80ساحة حيث وزعت  لكلّ  اً مستخدم 80نة املأخوذة هي العيّ 
 تّ يث املالحظات امليدانية ابالستعانة أبربعة مهندسي معماريي ح خالل عليه من االعتماد تّ تعيي التوقيت احملدد الذي  تّ    

حساب املستخدمي املوجودين يف هذه املدة من الزمن، وحتديد مواقع املهندسي مع إدارة العمل امليداين أما عن املعدل لألسبوع 
تبة يزورون الساحة بصفة دائمة يعين يتواجدون هبا بصفة مت اختياره هو عدد املستخدمي الذين  ودّ نألن عدد املستخدمي الذي 

 .تمعوذلك لتأيت العينة ممثلة خلصائص اجمل
 (.2020، املصدر: )الباحث، نة املختارة يف ساحات مركز مدينة ابتنة: قيية العيّ (2)جلدول ا 

ع اليت مجعت منها معطيات الدراسة إلجراء تمدت وحدة اجملحدّ  :Population Observationالبحث  جمتيعحتديد وحدة -
ساحة  نا عن مستخدميثاملستهدفة يف حباملقارانت الشكلية والبنيوية لتصاميم الساحات العامة ملركز مدينة ابتنة، حيث تعترب الوحدة 

هول، شباب، : شيوخ، كتمعشرائح اجمل نتعامل مع كلّ  مسكن والشهداء واليت ال نلغي فيها حىت شرحية أيّ  84املسرح، بن بولعيد، 
الوحدة ىل إالبحث وذلك ابالجتهاد الشخصي، لنصل  جمتمعمجيع الفئات من جنس الذكور واإلانث وتعيي  ختصّ مراهقي، أطفال و 

  .الدراسات اليت راعت التصانيف واملفاهيم الدولية واحملليةاملدروسة يف العديد من البحوث و  املشمولة
   SamplesNon Probabilistic اليةتمّ اح غرينات العيّ إىل اللجوء  تّ ه نّ إالدراسة الكبري ف جمتمعحبكم حجم  نة البحث:عيّ -
 ،تمعاجملأفراد نة من العيّ قدير نة وتالعيّ  اختيارالباحث يف وضعها أسس  وفق تتّ واليت بشكل غري عشوائي  اختانهاالعينات اليت  وهي
ساحات حث من خالل اختيار الب نةعيّ اختيار  يف العيديةملعاينة اب االستعانة  تّ على تشكيل العينة  ناومقدرت ناعلى خربت اداتمّ واع
عن ة السح  البحث بواسط جمتمعنة من ، وذلك أبخذ عيّ يف مدينة ابتنة املوجودة االستخدامأناط من نط  ساحة ثل كلتّ  معينة

 اورةاحملوقد كان توزيعها عن طريق  ،تعترب كافية نةوهي عيّ  ارةتيّ اس 80نة مشلت العيّ  ،من طرف الباحث عمدية طريق معادلة حسابية
بداية شهر نوفمرب إىل  2019رت حوايل شهر من بداية شهر أكتوبر تمّ وقد اس ،املباشرة مع املستجوبي مبساعدة أربعة مهندسي

2019. 
نة العيّ  عها منود مجنالبحث بعد تعيي املعطيات اليت  استبانةتصميم  تّ  :Scope of Dataحتديد نطاق البياانت املراد مجعها -

على العالقة بي  نبحث لدراسة هذه الساحات حيثملستخدمي وذلك ابستنباطها من األهداف البحثية ابواليت هلا عالقة مباشرة 
الثاين يسمى هلما يسمى ابخلصائص البنيوية املهيكلة للساحة و  أواخلروج ببعدين حتديد ماهية التصميم و  تّ تخدام و االسالتصميم و 

استطالع آرائهم و  اإلدراكملستنبطة من االستخدام كالسلوك و نة للساحة وربطها مباهية املعطيات اابلعناصر التشكيلية أي املكوّ 
حالتها( واجلان  ) ها ونوعيتهاتوفّر ته وفتته وكذلك استطالع بشأن العناصر التشكيلية من حيث ورضاهم حول االستخدام ومدّ 

 عدد املستخدمي الساحة
 العطل والعمل( أايم)متوسط 

 صباحا
8:00-9:00 

 هّنارا
12:00-13:00 

 مساءً 
18:00-19:00 

عدد  طمتوسّ 
 املستخدمي

 100 140 125 35 العطل أايم ساحة املسرح
 120 155 155 50 العمل أايم

ساحة بن 
 بولعيد

 90 120 120 30 العطل أايم
 115 155 145 45 العمل أايم

 84ساحة 
 مسكن

 75 30 140 55 العطل أايم
 85 40 165 50 العمل أايم

ساحة 
 الشهداء

 15 20 15 10 العطل أايم
 40 20 30 70 العمل أايم
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ذلك من  تّ الثاين الذي خيص اخلصائص البنيوية والذي استطلعنا فيه كمية تواجد وغياب بعض اخلصائص يف الساحات العامة، و 
 لت يف:ثّ ت حماور 3ارة هبذه الدراسة على تمّ بناء االس تّ وقد أجل حتديد املعطيات الشاملة واليت تسمح لنا ابملقارنة التامة للساحات 

 .اجلنس، العمر، املستوى التعليمي، وظيفة املستخدمي، اإلقامة متغريّ واحتوى على بياانت عامة،  :لوّ احملور األ 
ة، ر املستخدمي، فتة الزاي ة قضاءقضاء الفراغ، الفتة املفضلة، مدّ  متغرّي من  مشل كاّلً بياانت تتعلق ابالستخدام،  :احملور الثاين 

 السلوك. متغرّي ظروف فتة اجللوس و  متغرّي التحفيز،  متغرّي االرتياد والتوافد،  متغريّ 
 فيها.مت لبعدين للتدقيق بياانت تتعلق ابلتصميم وقسّ  :احملور الثالث 
 متغريّ توافق التصميم،  تغرّي مالتأثري من التحول،  متغرّي  ،التحول متغرّي ويشمل  بياانت تتعلق ابخلصائص التشكيلية، :لو البعد األ 

 توفّر متغرّي املائية،  حالة املساحات متغرّي املساحات املائية،  توفّر متغريّ  ،الساحات اخلضراء حالة متغريّ  الساحات اخلضراء، توفّر
عناصر  توفّر غرّي مت حالة عناصر اإلضاءة، متغرّي عناصر اإلضاءة،  توفّر متغريّ حالة فضاءات اللع ،  متغرّي فضاءات اللع ، 

 متغريّ املرافق العمومية،  وفّرت متغرّي حالة عناصر احلماية،  متغريّ عناصر احلماية،  توّفر متغريّ حالة عناصر النظافة،  متغريّ النظافة، 
ت التجارية واملقاهي، حملاّل ا توفّر متغرّي  حالة املراحيض العمومية، متغرّي املراحيض العمومية،  توّفر متغرّي العمومية،  حالة املرافق

 حالة احملالت التجارية واملقاهي.  متغريّ 
الشوارع،  متغريّ  الفضاءات، التواصل بي متغريّ املسالك،  متغريّ من  يشمل كاّلً بياانت تتعلق ابخلصائص البنيوية، و  :البعد الثاين 

 اجلذب. متغريّ  العوائق البصرية واحلركية، متغريّ االنفتاح،  متغريّ 
واالحنراف املعياري حلسايب ط احساب املتوسّ  ومن ثّ على املوضوع،  متغريّ على حدا ومعرفة مدى أتثري كل  متغريّ  حتليل كلّ  تّ و    
تفصيل يف األسئلة ال أنّ إىل مع اإلشارة ، الساحاتبي  ستخداميف اال التفاوتمقارنة يف كل ساحة وذلك لتبسيط  متغريّ  لكلّ 

 وضيحهتسب  رئيسي هو عدم إرابك املستخدمي املستجوبي يف الساحات وذلك بتفصيل املوضوع و إىل يعود  ،يف مجيع البياانت
 م.هل
دان يف هذه الدراسة على املنهجية تماع :Methodology and Méthods of analysisحتديد منهجية وطريقة التحليل -

 Logitايل الذي يرتكز على طريقة توج  تمّ استخدام النموذج االحإىل اليت حتتاج  Behavioral Méthodologyالسلوكية 
Méthod   طريقةProbit طريقة االحندار أو. 

جلمع البياانت من االستبياانت امليدانية وإحصائها  :Presentation And Tabulation Data وعرض البياانتالتبويب -
حليل للكشف عن العالقة والت ،ل علينا املقارنة بي الساحات األربعة بسهولةوأعمدة بيانية لتسهّ  جبداولمن الواثئق الناجتة، نضعها 

رقمية ابستخدام إىل رقمية لاغري وذلك عن طريق حتويل البياانت  ،ةيو ينب االستخدام مع اخلصائص التشكيلية واخلصائص البي تغرّي 
جات أكثر للقيام ابحلساب واجلدولة لتكون املخرّ وذلك  .(ECXELوبرانمج  SPSSبرامج )الربانمج احلاسويب للرزم اإلحصائية 
ضيات عن طريق حتويل ها الختبار الفر ماتخداخراج التوزيع التكراري للفئات واس تمّ يو  ،عمقا لتعديل العرض البياين كاألعمدة الناجتة

وإدخال املعلومات  Dummy Variableات اهليكلية تغريّ لتشكيل امل 5إىل  1رقمية وكمية وهذه القيم من إىل البياانت الغري الرقمية 
  :هبده الطريقة

START→PROGRAM→SPSS→ FILE ( مر رئيسيأ ) → NEW ( فرعيأمر  )  
إجاابت حس  مقياس ليكارت اخلماسي حيث  5نة من سئلة مكوّ األاإلجاابت على  : االستبانةة ألسئلاملقياس املستخدم -

  :تعين اإلجابة السلبية حس  اجلدول األيت "1"تعين العبارة االجيابية والدرجة  "5"الدرجة 
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 (.2020 ،الباحث)املصدر:  ،(: مقياس اإلجابة على الفقرات3جدول )
1 2 3 4 5  

ئةسيّ  هبا سال أب غري مرضية  اً مرضية جدّ  مرضية   احلالة 

اً حمتمة جدّ  حمتمة الئق غري الئق غري حمرتم  التقييم 

اً بدأ  الوجود دائماً  غالباً  أحياانً  اندراً  

توّفرغري م ة قليالً توّفر م  ةتوّفر م مقبولة  ة بكثرةتوّفر م  توّفرال   

 حالة يفأنّه  أخطاء حيث بدونًا دقيق عليه ويكون احلصول تمّ ي الذي هو القياس: Reliability  ةانثبات فقرات االستب-
 ة.مرّ  كلّ  يف نفسها القيمة على سنحصل ات عديدة بنفس الشروط،نفسه يف مرّ  الفرد على من األداة التحقق

معامل ثبات  حيس الذي و ،  Alpha Cronbachابستعمال معادلة طريقة التباينالثبات ابستخدام  معامل حساب تّ  
 يف املعادلة و مبّي هي عدد فقرات االستبيان كما هن ، وةيد على تباين أسئلة االستبيان وتباين الدرجات الكلّ تمّ االستبيان الذي يع

 التالية:
 
نا سنورد املعادلة  أنّ اّل إ SPSSلقياس ثبات األداة، وعلى الرغم أننا استخدمنا برانمج  نة االستطالعية السابقةوقد استخدمنا العيّ    
عن طريق برانمج  اوبعد حساهب ، Alpha Cronbachصيغة

SPSS وهو قيمة مناسبة وكافية  0.989ي أو يسأنّه  وجدان
  للدراسة.

أثناء القيام حبساب معامل ثبات برانمج  مالحظة: 
SPSS االستغناء عن األسئلة املفتوحة وذلك لعدم  فضلنا

القدرة عن تشفريها بغية احلصول على معامل ثبات عايل ليبلغ 
  .سؤاالً  42عدد الفقرات 

 
الستخدام اب تعّلقةابألسئلة املمعامل الثبات  احملور الثاين: 
 0.971بلغ 

 
 

 ابلتصميم  تعّلقةمعامل الثبات ابألسئلة امل احملور الثالث: 
خلصائص اب تعّلقةامل معامل الثبات ابألسئلة ل:و األالبعد  

 0.978التشكيلية بلغ 
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خلصائص اب تعّلقةامل معامل الثبات ابألسئلة البعد الثاين: 

 0.891البنيوية بلغ 
 
 
 
 
 

 (.2020، املصدر: )الباحث، البحث ولالستبيان ككلّ  حملاور Alpha Cronbach: معامالت الثبات (4)اجلدول 
 
 
 
 
 

 
بدرجة عالية  -داخليالتساق أسلوب اال- Alpha Cronbach نتائج معامالت الثبات عن طريق أسلوب (04)يبي اجلدول    

مجيع هذه القيم  بعاد، وتعدّ واأل احملاورملختلف ( 0.971-0.891)قيم الثبات ما بي  وتراوحت 0.989 حيث بلغت لألداة ككلّ 
 أغراض هذه الدراسة.ثل مناسبة وكافية مل

 تّ دما نة الرئيسية ألغينا على بعض األسئلة اليت كانت أسئلة ال ختدم املوضوع عنارة على العيّ تمّ قبل توزيع االس مالحظة: 
   .سؤاالً  42توزيعها على العينة االستطالعية لنقف يف األخري على 

األسئلة تقيس ما  د من صدق أداة الدراسة )االستبيان( وثبت أنّ قام الباحث من التأكّ  :Scal Validity صدق االستبانة -
تقني معامل صدق بعة لحدى الوسائل املتّ إبعنا د من ذلك اتّ من أجل التأكّ مة العامة، و للقياس من طرفه ابلتدقيق يف املقدّ  ع  ض  و  

 .االستبيان وهي طريقة الصدق الذايت
ويقصد به الصدق الداخلي لالختبار، وهو عبارة عن الدرجات التجريبية لالختبار منسوبة للدرجات احلقيقية  الصدق الذايت:-

 ا يعين أنّ ممّ (، 2006 ،محد نصر الدين رضوان)اخلالية من أخطاء القياس، ويقاس عن طريق حساب اجلذر التبيعي ملعامل ثبات األداة 
 معامل الصدق الذايت يكون كالتايل:

 معامل ثبات األداة  =معامل الصدق الذايت 
 اع بدرجة صدق عالية جدّ تّ تماألداة ت نّ إوابلتايل ف، 0.994معامل الصدق الذايت بلغ  نّ إف 0.989 يساويمعامل الثبات  مبا أنّ 

 .وتعترب مناسبة ألغراض الدراسة
ائر ي هلم عالقة مبجال الدراسة يف اجلز عرض االستبانة على عشرة خمتصّ  تّ  : TRUSTIES VALIDITYيني صدق احملكّ -

سط، جامعة عمان العربية وجامعة عمان األهلية واجلامعة و ، واألردن جبامعة الشرق األ1قاملة وجامعة ابتنة  1945ماي  08جبامعة 
، ولقد للمحاورئلة ساء األتموأبعاد االستبانة ومدى ان حماورتعديل االستبانة حس  مالحظتهم ومقتحاهتم حول  تّ األردنية، حيث 

 حذف وإضافة وتعديل.  نمي وإجراء التعديل حس  مقتحاهتم ماستجاب الباحث للمالحظات ومقتحات السادة احملكّ 
 

 Alpha Cronbachمعامل الثبات  الرئيسية احملاور

 0.971 احملور الثاين:
 احملور الثالث:
 

 0.978 ل:و البعد األ
 0.891 البعد الثاين:

 0.989 الدرجة الكلية
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  (:أدوات االستبانةاملنهجية ) ةالعدّ -2-2-1
 :لى هذه األدوات يف مجع املعلوماتزت هذه الطريقة عولقد ركّ    
تفريغ وحتليل االستبانة عن طريق الربانمج احلاسويب للرزم اإلحصائية و لمعاجلات ل :SPSSبرانمج احلاسويب للرزم اإلحصائية -

 التالية:استخدام االختبارات  تّ و  ،SPSSاعية تمّ اإلحصائية واالج
 عدد التكرارات والنس  املئوية. 
 واألبعاد. احملاورمعامل ارتباط بريسون لقياس صدق  
 وأبعاد االستبانة.  حماورختبار الفا كرونباخ ملعرفة الثبات يف ا 
 ط احلسايب.حساب املتوسّ  
 حساب االحنراف املعياري.  

 عمدة البيانية.واأل اجلداوللرسم  :ECXELرانمج ب-
 املراقبة )مراقبة ويليام وايت(: تقنية-3-2-1
للحصول على معلومات  قنيةتاملراقبة املباشرة يف املوقع هي أفضل  :للساحةلة ابلعناصر املشكّ  ملكثافة االستخدا راقبة املباررةامل-

جوبة أإىل  ، واهلدف منها الوصولنة للساحةقياس كثافتهم جبان  العناصر املكوّ عن طريق يف الساحات حول استخدام األشخاص 
 .من مراقبة الناس بدالً من سؤاهلم

 لة، وذلك من خالعة واليت تتعلق هبدف الدراسمن أجل تسجيل املعلومات اجملمّ للمراقبي مناسبة  اً تتطل  تقنية املراقبة نقاط   
وذلك  ،(Moser, G., Weiss, K., 2003املستخدمي املتواجدين ) كثافةلتسجيل  ارة تماسإىل تستند و راقبة ابلعي اجملردة امل

هذه قد استخدمت و جبان  عناصر ويليام وايت،  وتوزيعهم املستخدمينا ابلدراسة مثل عدد هتمّ اليت بياانت العلومات و املالستخراج 
عطت نتائج مفيدة، ومن أفهم التفاعل بي املستخدم والبيئة احمليطة به و إىل يف العديد من الدراسات والبحوث اليت هتدف  يةالتقن
ايت و ات ويليام دراس الساحات العامة: ألخصّ احلضرية وابذه التقنية يف الفضاءات العمومية هلقة الدراسات البحثية املطبّ  همّ أ

لنا نتبع التقنيات ، وهذا ما جعالعمومية هم امليزات واملكوانت ابلفضاءاتأابالستخدام، ومعرفة  مهتات دراستمّ  اهيتودراسات هيلر، ال
 الساحات.مبادئ توجيهية لتصاميم هذه إىل املتبعة من طرفهما يف الساحات العامة مبركز مدينة ابتنة للوصول 

املستخدمي  ساحة، حيث عدّ  18ة أشهر ل  ة ستّ ملدّ  فةمكثّ تتضمن مراقبة  قام وليام هو وفريقه إبجراء دراسة ايت:و دراسة وليام -
لك برسم التصوير ابلكامريا لتسجيل مقاطع فيديو، وذإىل الستناد اب وذلكدة حتت فتات زمنية حمدّ  تلك الساحات يف فراغات
 ملدعم حتليله، حيث قدّ  ات مادية، مع حتديد مواقع املستخدميمتغريّ اخلصائص التصميمية الرئيسية للساحات كالعديد من 

Whyte  ساحة( والبحث عن  18من  وي على عدد املستخدمي يف كلّ تالرسوم البيانية حتوي مقارانت الستخدام الساحات  )حت
تبي االختالف يف االستخدام بي هذه الساحات اليت أظهرهتا خمططاهتا اليت وثقت البياانت املرفقة الستخدام الوافدين  عالقة واضحة

ديد املواقع والساعة الثامنة ليال مع حت تصف النهار والساعة اخلامسة مساءً نة منها الساعة العاشرة صباحا  ومنقات معيّ و أبلساحة يف ا
  .ةعتوثيق البياانت على كتابة املالحظات والتقاط الصور وفرز الصور املتتبّ  تّ حيث  ،ختلفةوأبعادها امل اليةاجمل
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. 
 .(Prohansky, 1970) املصدر: ،األنشطةملقارنة االستخدام يف خمتلف  Whyte : نتائج أحباث(107)الشكل 

دة إذا كانت مرتبطة الساحة تكون جيّ  نّ ، خرج أبهعناصر  William H. Whyte  (1982)فيها  بعد الدراسة اليت انقش   
ك لتسهيل جلذب املستخدمي، وذل اً مفتوح اً تكون مركز  نّ أتعترب مفتوحة ويساعدها على  هّّناجان ، وذلك أل ابلشوارع من كلّ 

حيث الحظ اع مًعا، متاجللوس اليت يفضلها املستخدمون لالج أماكنكشاك فيها، وتوفري توجيه اخلدمات مثل احملالت واملراكز واأل
رضيات العشبية، واليت اختلفت حس  املستخدمي من انحية الراحة على حواف األرصفة واأل أوعلى السالمل  اجللوس ويليام

ساسي يف جذب املستخدمي وخاصة يف الطقس الربد أضوء الشمس عامل  د وايت أنّ ا عن املناطق املشمسة فأكّ مّ أاجلسدية، 
ت ا يف حالة الساحات اليت ال حتتوي على مساحامّ إالعامة، تلع  أشعة الشمس دوراً هاماً،  ماكنأقل أهية يف األأنّه  وثبت رغم

عوا حوهلا تمّ قد اجا عن العناصر املائية فمّ أنع ضوء الشمس، تد مستخدميها من اهلياكل العالية اليت تمّ على ضوء الشمس املباشر فيع
  عددها مع يتناس نّ أاألشجار جي   نّ أإىل وصل و  ،للضوضاء وتغطية األصوات الناجتة عن حركة املرور يف الشارع ةعازل هّّنا أل

ح صرّ مسية، و املنطقة املستخدمة، وتقليل التوهجات الش ل  ل ّ ظ  ت  ل   مكان اجللوسأج  وضع األشجار ابلقرب من و املساحة، حيث 
املباشرة اليت  املراقبةد تمّ تع، حيث لعرابت املتحركة جاذبة للمستخدمياخلاصة ابألكل واالت املقاهي واحمل اخلدمات مثل توفري نّ أ

لتقييم االستخدام ابستعمال عناصره من عناصر طبيعية وفيزايئية ونشاطات وخدمات ومجع البياانت  William Whyte ركز عليها
ن و املراقب م  س  األعياد، وق  املناسبات و تفادي العطلة و  أايمألسبوع ويوم من مجع هذه البياانت يف يومي من ا تّ  ،ابستخدام املراقبة والعدّ 

 .(Whyte, W. H., & Underhill, P., 2009) ةح  أكثر ص  و موثوقة ل البياانت ة نقاط لتزيد النقاط وجيعيف عدّ 
 ةزاويمهندس يف  ، كلّ ةستّ إىل  مهندسي معماريي 4ن من توزيع املراقبة عن طريق فريق عمل مكوّ  تّ  :عناصر ويليام وايت مراقبة-
، وذلك لتغطية املراقبة يف كل الفراغات (108)موضح يف الشكل  كما هو  الزوااي األربع لكل ساحة من الساحات املدروسة من

يقيس   الذي ةباملراقول جد حس  املختارة ايمبنفس التوقيت ونفس األ اجلداول ات العامة ملركز مدينة ابتنة ومألاملشكلة للساح
 يت، والنتائج االستبانة معمقارنتها و خدام اجلاذبة لالست أهّّنا   س  عناصر ويليام وايت اليت أثبتكثافة املستخدمي يف الساحات ح

ذا اجلدول على معرفة  دان يف هتمساحات مركز مدينة ابتنة، اعإىل ل االستخدامات املالحظة الناجتة عن كثافة االستخدام املتوافدة ثّ ت
كثافة استخدام منعدمة، كثافة استخدام قليلة، كثافة استخدام مقبولة، كثافة استخدام كثرية، كثافة استخدام  -كثافة االستخدام 

 -ضاءات اللع ف ،الفراغات املائية ،املناطق املضللة ،اجللوس أماكن: ايتو عناصر ويليام -ن االستخدام مقارنة مبكا -اكثرية جدّ 
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 (.2020املصدر: )الباحث، تصوير السلوك،  أماكنو للرصد  توزع املراقبني يف الساحاتثل متّ : (108) الشكل

رات فئة هو سلم يقيس الظواهر عن طريق مؤشّ  Likert على قياس كثافة االستخدام واخلصائص على سلم ليكارت: االعتماد تّ   
 .الكبريإىل ، أي من الصغري 5إىل  1ة من تغريّ يستعمل يف القياسات امل أوواحدة 
فراد د يسمح بتقييم الظاهرة املدروسة كالنشاطات املمارسة من طرف األبسلم حمدّ حتّدد  الكثافة املقاسة هي درجة قوة قيم النشاط   
 (2016، بوقرين)خلصائص التصميمية العناصر وا توفّر أو
د على مثانية عناصر يف الساحة العامة واليت اعتربها تمّ ، واليت تعWilliam H. Whyteايت و استخدام مراقبة الباحث وليام    
رة على االستخدام، من خالل حتليل خصائص املوقع احلالية واملراقبة املباشرة لالستخدام يف ساحات مركز مدينة ابتنة، ومجع املؤثّ 

 1969سنة  William H. Whyteواليت اقتبسناها من دراسات بياانت حول األنشطة اليت ميارسها الناس يف الساحات العامة، 
ا حدة للتصميم والسلوك البشري يف الفضاءات احلضرية، وهذه الطريقة تعترب انتج لستة عشر عاما من التجربة أمضاهيف الوالايت املتّ 

انية مشاهدة طرق استخدام الناس للفضاء، حيث خلص مث وحماولةويليام يتنقل يف الشوارع والساحات العامة يف مدينة نيويورك 
 ,Whyte) عناصر رئيسية لقياس االستخدام أهها: العالقة ابلشارع، املقاعد، الشمس، املاء، األشجار، الغذاء، اللع  والتأثيث

 .ابستخدام طريقته يف املراقبة املباشرة لتحليل الفضاءات العامة ،(1982
وهي املسالك  عناصر للمقابلةإىل ل ايت مبا هو موجود بساحات مركز مدينة ابتنة والتوصّ و ناصر وليام ترمجة الباحث لع تتّ    

لنشاطات شكلها(، احس  تنوع تاملقاعد يف الساحات  نّ اجللوس )أل أماكنوالطرقات )تصنيف املسالك ضمن فراغات احلركة(، 
ذاء رضيات العشبية(، اخلدمات )خدمات خاصة ابلغاخلضراء )األشجار واألس(، العناصر املائية، العناصر يشمتاملعرضة للشمس )ال

 لة. املظلّ  ماكنصة للع ، األاملخصّ  ماكنوالتجارة(، األ
بة امليدانية قبل الشروع يف عملية املراق، و م املراقبي على زواايهمذلك لتحكّ ساحة و  نقاط مراقبة يف كلّ  4على  االعتماد تّ يف حبثنا    

 مت  سّ  ل ساحة حيث ق  لكّ  مأايّ  6تكريس  تّ ، و (5)نة ابجلدول رقم العامة ملركز مدينة ابتنة، قمنا بوضع رزانمة مراقبة مبيّ للساحات 
ونوع  ر،كثافة االستخدام جبان  العناصجل مراقبة  أاملساء من إىل يوم من الصباح  العمل والعطل، وكانت املالحظات كلّ  مأايّ بي 

رت هذه العملية  وتكرّ  (5-1) املمارسات اليت يقوم هبا رواد الساحات األربعة، مع قياس كثافة االستخدام حس  مقياس ليكارت
 فريل وماي.أشهر مارس،  يوم من يف فصل الربيع كلّ   مايّ األ ت  م  س  كرب عدد  من البياانت لتأكيد املعلومات  حيث ق  أجلمع 
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 .(2019)الباحث، املصدر:  ،-مراقبة ويليام وايت-(: رزانمة مراقبة الساحات العامة 5جدول )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

استقطاب  وثه أهّّنا مراكزحبالعناصر اليت استنتج يف جبان   االستخدام ايت واليت تراق و راقبة بطريقة ويليام املحتتوي الرزانمة على    
ر على سلم ليكارت والتنقيط به، والذي يظهر الفوارق بي كثافة استخدام العناص االعتماد تّ للمستخدمي داخل الساحات، حيث 

 .= كثافة استخدام منعدمة1 :حيث
 .= كثافة استخدام ضعيفة2
 .طة= كثافة استخدام متوسّ 3
 .ة= كثافة استخدام قويّ 4
 .ة جدا= كثافة استخدام قويّ 5
  (:ايتو أدوات مراقبة ويليام املنهجية ) ةالعدّ -4-2-1
رزانمة تتبعها  إعداد تّ  الغرض هلذاو  ،دراسةاحليز املكاين للجلمع املعطيات يف  استعملت واتأد ىعل املراقبةدت تقنية تماع   
 تمّ بينهما وت املدروسة واملقارنة من ساحات مركز مدينة ابتنة لكل كثافة االستخدامبتجميع بياانت حول   تسمح للمراقبة ارةتمّ اس

 زوااي يف كل ساحة، وكانت األدوات كالتايل:املالحظة يف حبثنا عرب أربع 
ستخدام فور لالالطالع على الوضع احلايل وا هبا اتريخ وساعة املراقبة واسم الساحة عند املراقبة هي وثيقة ميأل ارة:تياالس-

 .االستطالع على الساحات
 .الحقا للتحليل واملناقشة كأسس ادهاتمّ واع املوضوع خيدم مبا أشكاهلا مبختلف :والفيديوهاتالصور -
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  اجلزء الثاين من الفصل السادس(: ختصّ اخلطوة الثالثة )-3-1
اختبار إذا ما كانت اخلصائص التشكيلية واخلصائص البنيوية للتصميم تؤثر على االستخدام مبقارنة نتائج برانمج التكي  اجملايل   

االستخدام  وذلك لتتبعت الدراسة ابالستخدام يف فراغات الساحات األربعة، تمّ حيث اه والسلوك ،مع نتائج رصد االستخدام 
بعد شغل تقييمات ، وهو عبارة عن Post Occupancy Evaluations (Turner, 2004)( POE) بتقييم ما بعد اإلشغال
وأعطى هيلر منهج آخر (، 1998)أندرو، مستخدميها  دة ملعرفة فاعلية  تصاميم الساحات ومدى حتقيقها حلاجاتالتصميمات املشيّ 

وذلك استعانة ابخلصائص البنيوية للتصاميم البيئية املستخدمة،  Space Syntaxلتقييم االستخدام ابستعمال نظرية التكي  اجملايل 
 :على االعتماد تّ استخراج كيفية أتثري بينهما، و  على املنهجي يف دراسة العالقة بي التصميم واالستخدام ومن ثّ  االعتماد تّ و 
 (:Space Syntax  بيل هيلر )نظرية الرتكيب اجملايل تقنية-1-3-1

ستخدام طريقة موضوعية اب حتت املنهج املورفولوجي يف البحثهي طريقة لوصف وحتليل أنسجة الفراغ املعماري والعمراين فهي تندرج 
آخر داخل  إىلمكانية الوصول من مكان إنستطيع أن نستكشف مدى ترابط منطقة ما ببعضها وقياس مدى  وهبا وحمددة للوصف
يف هيكله، وأنه اعية موجودة يف الشكل الفيزايئي و تمّ املعلومات الثقافية واالج ويرى أصحاب تلك النظرية أنّ  هلا،التنظيم الفراغي 

التنظيم الفضائي بتبيان  فهمل وحماولة، اعيةتمّ ل طبيعة احلقائق االجنستطيع أن نثّ عات العمرانية من خالل التنظيم الفراغي للتجمّ 
الذي  (Global) العامة و األحياز العمرانية و الساحات، والبعد الشامل ماكنثل يف األتمّ الذي ي (Local) العالقة بي البعد احمللي

القة مع املدينة فالبعد احمللي جيعلنا يف عالقة مع حميطنا القري  والبعد الشامل جيعلنا يف ع أويشمل التجمع العمراين أبكمله كاحلي 
 .لطريق هبااما تقاربت العالقة بي البعدين احمللي والعام كلما زادت إمكانية فهم املدينة والعثور على التجمع األكرب حجما وكلّ 

 ؟  Space Syntaxما هو 
على حساابت  العتمادوحدة عمرانية اب أوهو جمموعة النظرايت والتقنيات اليت تستعمل يف حتليل هيئة الفراغ العمراين سواء للمبىن 

 .اعي يف تنظيم اجملال وإمكانية الوصولتمّ ومعدالت رايضية، كما تعطي رؤية واضحة للتأثري االج
 ،ك على املقياس احملليدا يف ذلتمّ اعية معتمّ العالقة بي اجملال العمراين والعالقات االجفهم لى عهذا فهو يساعدان  كلّ إىل  ابإلضافة  

   HILLIER Bill et HANSON J ,1984) ) حس ما حييط به  يدرس العالقة بي املبىن وكلّ 
  :Syntax Space  نظرية الرتكيب اجملايل-

لربوفيسور ال من قبل يف مثانينيات القرن العشرين من طرف اأوّ هي عملية وصفية وحتليلية للمجاالت املعمارية والعمرانية. وضعت 
Bil Hilier  ّيف  ةواملعماري ةلعمرانياانتشرت يف املواضيع البحثية للتصاميم  من أعضاء هيئة التدريس يف جامعة كويدج يف لندن، ث

ى جان  الشكل واملنهج رات على هذه التصاميم، وتعمد علة مؤشّ د على البنية اهليكلية للتصميم وتطبيق عدّ تمّ ليت تعالعامل العلمي، وا
مكان  على قياس املوصلية من العتمادمدى ترابط الفضاءات م ع بعض ها، وذلك ابإىل هذا املنهج للوصول  س تخدمياملورفولوجي، و 

يف الفراغات لرؤية اقياس مدى وضوحية و  ،ذلك يف الفراغات املعمارية والتجمعات العمرانية تمّ آخر داخل التنظيم الفضائي، ويإىل 
يس نتبع عدة خالل هذه املقاي ،عات املسارات اليت يتبعها املستخدممقياس احلركة وتوقّ إىل عن طريق عدة نقاط، وأيضا الوصول 

 أوتسمى ابألبعاد  بعادهم األأللمستخدم يف الفضاءات،  اإلنسانيةاعية و تمّ بعاد لنستطيع أن نتعرف على طبيعة احلقائق االجأ
ىل وهي التابطية، و ساسية من الدرجة األأرات ، ومؤشّ البصريةاالت اجملىل وهي املوصلية والرؤية و و املقاييس األساسية أي من الدرجة األ

 واملؤشرات بعادمن هذه األ امليوعة كلالنفاذية،  رات اثنويةومؤشّ اخل،  ، ...التكامل والدمج، املراقبة، الكثافة، القدرة على التحكم
د حتليل اجملال على تمّ عوي ،(Koch, 2014)اعية انجتة عن الشكل الفيزايئي للفضاءات وهيكلهاتمّ تسهل لنا معرفة معلومات اج

 هي:  أربعة قيم مهمة
 .خرىهو مقياس عام يساعدان يف قياس تكامل الشارع مع الشوارع األ التكامل:-
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 ي يعطينا عدد نقاط الربط املباشرة للمجال املدروس.قياس حملّ  هو :االرتباطية-
 هو قياس حملي يعرف بدرجات اختيار اجملال ابلنسبة للجوار مع إمكانية االختيار :املراقبة-
 سهل واألقصر يف اجملال املدروس. هو قياس عام يساعدان يف اختيار املسار األ :االختيار-
ن  اجملالية للمباين التارخيية واألثرية وهذا ما توصل إليه يونلو عند دراسته ملساكن مشال الرافديىن  حىت يف فهم الب  كما تساعد     

(Ünlü,2013)، والنماذج اجملالية وهيئة التنظيم اجملايل(Koch, 2013)،   ويعترب برانمج التكوين اجملايل أداة مهمة لفهم التكي
  ايلمن خالل التنظيم اجمل تمّ رير الثقافة من جيل آلخر ميكن أن يتمّ ف، (Hillier, 1996)اعي والثقايف املتوارث تمّ االجاجملايل والسلوك 

(Rigatti, and Trusiani, and Piccinini, 2013)ابإلجنليزية« خريطة العمق»استعمال برانمج ، ف  (Depthmap) بنظام 
«VGA»،  حمليط اجملايل الرؤية ميكننا حتليل الرسم البياين(Al-Sayed, et Al,2015).  هذا الربانمج يسمح لتحويل املخططات

ن من معرفة مواقع كّ تماجملاالت املفتوحة هلذا املخطط شبكة من النقاط، لل مأل تمّ ، وي«دي إكس آف»يف البعد الثاين وفق امتداد 
  .(Abshirini, 2013) التشابه واالختالف

كل حتليل خصائص اهلياكل البنيوية وفهم قواعد التنظيم، من خالل حتليل شمن  ناميكن (،احملورية ةطو اخلاملخطط احملوري )عدد    
كثر األو  سهل وصوالً الفضاء املوضعي األإىل ويشري ارتفاع قيم املؤشر  .نواة التكامل، وموقع مفصل اإلرتباط مابي نواة التكامل والعزل

، وحيس  من ةالفضاء الساحات احلضرية الكبري  ل هذاة فضاءات اهليكل احلضري. ويف املدن التقليدية ميثّ كافّ إىل  نسبة  وضوحاً 
إىل قيمة التكامل  تتاوحو الفضاء، ذلك إىل فضاء يف اهليكل نسبة  املعدل النسيب لعدد اخلطوات البصرية واحلركية اليت يبعدها كلّ 

ونس كافة فضاءات النظام، فاكإىل  خبطوات بصرية وحركية قليلة( نسبة  يبعد) هل الوصول إليهالفضاء األكثر تناظرا، أي الذي يس
الفضاء األكثر عزلة والذي إىل ا اخنفاض قيمة املؤشر فتشري مّ أ الساحات،الية حركة العفوية من خالله عالية جلميع مستخدمي تمّ اح

  .(Hillier 1984, p. 54) من خاللهالية احلركة العفوية تمّ يصع  الوصول إليه. أي تنخفض اح
  :اعيتيّ لفهم العالقة بني اجلانب اجملايل واالج حماولة-

مدينة ابتنة ذات ركز نات من الساحات مبعلى عيّ واجملايل  اعيتمّ فهم العالقة بي اجلان  االج حماولةاهلدف من هذه الدراسة هو 
قوم بتحديد ثوابت جمالية نول ،الطبيعية املتوازنة(و  )االختالفات الفيزايئية أخرىإىل خصائص تشكيلية وهيكلية خمتلفة من منطقة 

استنتاج الفوارق اليت تسب   ثّ  منت، و ي املستخدم يف املراقباتمعترمجتها وفق املنطق اجملاستقراء النتائج رقميا ث و  افراغاهتلمشتكة 
قاربة التكي  اجملايل م جعلنا خنتاروذلك  ،امليداين ولتكون نتائج ملموسة، للتأكد من التحقيق التباين يف االستخدام يف الساحات

ظهر تغري قيم نعلى املستوى الشامل ل Depthmap ابستعمال برانمجو ،Syntaxe spatialeواليت تدعى بنظرية  احلاسويب
 .(109)الشكل  االستخدام فيها
 املسرح وساحة بن بولعيد يف مركز مدينة ابتنة.مسكن، ساحة الشهداء، ساحة  84ساحة  العينات املختارة:

 ة وسرعة كبرية.بقوّ  تمّيزي (PC) عالم آيلإه يتطل  جهاز ألنّ  دينةتطبيق هذا الربانمج على كامل امل من الصع 
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 اً فر قيييعطي اللون األمحر واألص ،ل اختالف اخلصائص البنيوية يف الساحات على املستوى الشامل )مركز مدينة ابتنة(: ميثّ (109)الشكل 

 (.2020، الباحث)املصدر:  ،متدنية للقياسات اً عالية، فييا يعطي اللون األخضر واألزرق قيي
الساحات العامة؟ وإن  ة يفتوفّر ، الرؤية واجملاالت البصرية" دائما ماملوصوليةاملعايري "  الثيةفنيتنا كانت التحقق ما إذا كانت ث  

 ؟ابلساحات تشارك حقا يف أنسنة واستخدام هذه اجملاالتوجدت فهل 
هتدف  مة هلذه الفقرة، واليت تركزت على ثالث مقاييسءالدان على منهج املقاربة الذي يبدو أكثر متمّ لتحقيق هذا اهلدف، اع   
ركي  البنية على تقنيات خمتلفة وحتليالت بنظرية ت االعتماديص املوصلية، الرؤية واجملاالت البصرية، من خالل ختصّ و  توصيفإىل 
 يصختصّ من أجل و من أجل احلصول على القياسات الالزمة.  DEPTHMAP ابستخدام برانمج (Syntaxe spatiale) اجملالية

والتحليل  (Axial Lines Map) دان على التحليل احملوري للموصليةتمّ النوعية احلركية والبصرية والفضائية للمجاالت املدروسة، اع
 (Isovists)والتحليل البياين للمجاالت البصرية (Visibility Graph Analysis Map)البياين للرؤية ووضوحية النظام الفضائي 

  .ربانمجالاليت أدىل هبا 
 :خطوات املقاربة املطبقة يف التقنية-
العمراين وعلى  من اجلان  لياً أوّ  ،بي خصائصها البنيويةرسم خريطة شاملة للساحات العامة ملركز مدينة ابتنة، وذلك للمقارنة -أ

أكثر من املركز، لنحصل على نوذج يعطي  أومت  800 هلنسيج عمراين حدود طعن طريق رس م خمطّ   globalاملستوى الشامل 
مت، مع  1.2ىل للخصائص، وحيتوي املخطط على اهلياكل والعناصر الثابتة املعمارية والعمرانية اليت يزيد ارتفاعها عن و القراءة األ

 سنتيمت واليت تعيق احلركة والرؤية يف اجملاالت العمرانية. 20العناصر الثابتة الطبيعية مثل األشجار اليت يزيد عرضها عن 
 أومت  250الساحات العامة األربعة مع اهليكل احمليط هبا يف حدود  طاتن طريق رس م خمطّ رسم خرائط للحاالت الدراسية ع-ب

طات ، وحتتوي املخطّ localساحة مدروسة من اجلان  املعماري على املستوى احمللي  أكثر من مركز الساحة، لنحصل على نوذج لكلّ 
مت، مع العناصر الثابتة الطبيعية مثل األشجار اليت يزيد عرضها  1.2عن  على اهلياكل والعناصر الثابتة املعمارية اليت يزيد ارتفاعها

 ساحة عامة. سنتيمت واليت تعيق احلركة والرؤية يف فراغات كلّ  20عن 
ساحة  ط لكلّ إعداد خمطّ و  (UCL Depthmap) صتخصّ الكمبيوتر هبدف استخدام الربانمج املإىل إدخال هذه اخلرائط -ج 
 Depthmapإىل  dxf استرياد تمّ داخل إطار، بعدها ي ، حيث جي  أن يكون رسم الساحة أبشكال مغلقة dxfنسخه على شكل و 

 كسل(.حتديد وحدة الشبكة )جمموعة من وحدات الب مأل الشبكة، هذا سيتطل  تمّ بعدها ي يف النافذة الرئيسية "عرض املخطط"،
تحليل النسيج ، وبعدها مباشرة نقوم بIsovistحتليل أو (VGA) للرؤية للتحليل جي  تشغيل حتليل املوصلية، حتليل الرسم البياين-د

احة س عماري الذي حيوي الساحات العامة مبركز مدينة ابتنة على شكل خرائط فردية لكلّ املتحليل الل و وّ ط األالعمراين يف املخطّ 
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لتابطية )االتصال(، التكامل ا، رية، واملؤشرات اخلاصة هبات البصقيم األساسية لألبعاد التالية: املوصلية، الرؤية واجملاالالللحصول على 
بعاد عن طريق ح قياسات األوالذي يوضّ  (scatergram) للحصول على وذلك )اإلدماج(، املراقبة، الكثافة والقدرة على التحكم

 رات.املؤشّ 
 .(110)كما يتضح ابلشكل  graphملفحفظ  تمّ خري يمن خرائط انجتة مع تصدير األرقام ويف األ حتميل النتائج تمّ ي-ه

 
يا يعطي اللون عالية، في اً يعطي اللون األمحر واألصفر قيي الساحات مبركز مدينة ابتنة والقيام بتحليلها، أحدحتييل : ميثل (110)الشكل 

 .(2020، الباحث)املصدر:  ،متدنية للقياسات اً األخضر واألزرق قيي
احة نة دراسة واحدة وهي دراسة حالة سالتعبري عنها بعيّ  تّ حصائية جامدة و إالدراسة هو وحدة  جمتمع وعينة الدراسة: جمتيع-

ينة ابتنة بتكيبتها وبنيتها من النواحي التصميمية كمجال للدراسة والتحليل، واختياران للساحة مبركز مد -اجلزائر–املسرح مبدينة ابتنة 
ة له وتعترب نمن اتريخ عريق، وتراث معماري حضري مميز بفراغاته وعناصره املوروثة املكوّ  جاء نتيجة موقعها االستاتيجي وملا مييزها

رجع اعية بداخله واالستخدام خالله واستظهار أناط خمتلفة تتمّ ميكن مشاهدة حاالت كثرية من التفاعالت االج دة ومثاالً حالة جيّ 
 هذه القضية الختالف خصائصها.

ة دراسات سابقة، دة الربانمج واملراقبات يف عّ اختبار دقّ  تّ ر بيل هيلر و مة من طرف املنظّ األداة مصمّ  صدق وثبات أداة البحث:-
ات بنفس مرّ  ةق من األداة على الساحة يف عدّ التحقّ  تّ حيث للربانمج شهادات معايرة وختضع ملراجعة القياس امليتويولوجي، و 

ج املستخدم، نات يف موضوع اطروحيت مصحوبة بتجربة عن العينة عن طريق الربانمالشروط وحتصلنا على نفس القيم، حيث سبقته عي
  ليتي.أوّ كد فاعليته بعد جتربتي أو 
  (:تقنية بيل هيلرأدوات املنهجية ) ةالعدّ -2-3-1
 األدوات التالية: دت تقنية بيل هيلر للتكي  اجملايل علىتماع   
 الع على الوضع احلايلالطّ وا هبا اتريخ وساعة املراقبة واسم الساحة عند املراقبة هي وثيقة ميأل :Depthmap برانمج-

 .االستطالع على الساحاتلالستخدام فور 
 .ربعة  حتليلها للساحات املدروسة األطات اليت يتطلّ لرسم املخطّ  :توكادو برانمج األ-
 .القياسات ألبعاد الساحات واالرتفاعات هبامنا، لتحميل دخت مبا أشكاهلا مبختلف :أدوات الرفع املعياري-
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 :Behavior mappingرصد االستخدام والسلوك  تقنية-3-3-1
ة خطوة هامّ ي وهرصد السلوك واالستخدام لعلى املراقبة وذلك  العتمادعملية االستدالل على االستخدام يف الساحات اب تمّ ت   
الدراسات  لقد أهلت العديد من ،يةإدراكتصاميمها على خصائص حركية وبصرية و  توفّرتد من فعالية الساحات العامة و للتأكّ 

تعترب من هّّنا ا أللة للمستخدم وسلوكه هباملفضّ  ماكنف على األواستخدمنا هذه التقنية للتعرّ  ،السابقة وخاصة احمللية هذه التقنية
إىل ئية الفيزايئية شاطه وذلك لتحويل املعلومات البيناملستخدم ل وقوف وحركة وممارسة أماكنحتّدد  القضااي التصميمية الرئيسية اليت

  .خريطة ذهنية أوصورة ذهنية 
جتمع املستخدمي وعددهم وحركتهم يف الساحات وذلك بعد استقبال املعلومات من الساحات  أماكن  هذه العملية معرفة تتطلّ    

ىل إحتليل املعلومات ورسم خريطة ذهنية لعدد املستخدمي وصورة ذهنية للمكان لتوضيح تصرفاهتم وسلوكهم وصوال  األربعة ومن ثّ 
 .ف على كثافة االستخدام يف الساحةخطط ذهنية وخرائط مراقبة ورصد للسلوك واالستخدام تساهم يف التعرّ 

 املطلوب وذلك حبمل البياانت وتسجيل سلوك العام الفضاءتقنية تسمح لنا برصد املعلومات من  :رصد االستخدام والسلوك-
تلفة يف كثري ة مراقبي الستعمال اخلرائط يف نقاط خمالستعانة بعدّ ذلك اب. و يمراقبالباحث للمعّدة بواسطة  ائطاألشخاص على خر 

 . (Moser, G., Weiss, K., 2003)من الفراغات، لتسجيل عدد األشخاص ومواقعهم الدقيقة داخل الفضاء املدروس 
مالحظات تسمح بتك مكان ونوع االستخدام اليت تتكز على الفراغات  وضع تمّ يلوهّنا ق من املعلومات اليت يسجّ وللتحقّ    

تحليل اجملايل  يعطي لنا املكان املفضل من حيث االستخدام من فان هذا النوع من الاملستخدمة من قبل األشخاص وغريهم، لذا 
ثيل  السلوك املستوج  مّ تعلى خريطة ل العتماداليت يراتدوهّنا بكثرة كما تقابلها الفراغات الفارغة اب ماكناألإىل شري تقبل الناس، و 

وهذا ، ركةثيل مسالك احلركة للمستخدمي الذين يتبعون جماال للحتّ ع الناس و جتمّ  أماكنوجوده والذي جي  تتبعه وذلك بتعيي 
 ،دينة لندن وذلك برسم األشخاصملز يف دراسته على الساحات سنة حيث ركّ  12 : بياتريس منذ مستخلص من الدراسة التحليلية ل

  .لتوضيح فراغات التجمع ابلنشاط الثابت

 
 .(Canter, 1977)املصدر:  ص يف الفضاء العام،خريطة االستخدام والسلوك لألرخا: (111)الشكل 

عن طريق  ربعةلساحات األليف مباشرة للحصول على معلومات حول استخدام األشخاص  اتراقبتكون مب تطبيق تقنية الرصد:-
املراقبة  تقنية دتحدّ جوبة من مراقبة الناس بداًل من سؤاهلم، حيث أإىل تواجدهم وسلوكهم، واهلدف منها الوصول  أماكنرصد 

رصد السلوك  ط عدد األشخاص يف حلظةقياس متوسّ ، و والسلوك عن طريق خرائط االستخدامتسجيل املعلومات لمناسبة  أبربع نقاط
ائج قيس كثافة املستخدمي يف الساحات حس  دراسات بيل هيلر ملقارنتها بنتفاخلرائط ت ،االستخدامأجل معرفة نوعية  وذلك من

دان تمّ نة ابتنة، اعز مديساحات مركإىل ل االستخدامات املالحظة عن كثافة االستخدام املتوافدة ثّ مي، والذي برانمج التكي  اجملايل
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يف هذا اجلدول على معرفة كثافة االستخدام من )كثافة استخدام منعدمة، كثافة استخدام قليلة، كثافة استخدام مقبولة، كثافة 
 (اخلالفراغات ... ،املسالك ،مقارنة مبكان االستخدام )عناصر هيلر( )الطرقو ( استخدام كثرية، كثافة استخدام كثرية جداّ 

  :إبجراء اخلطوات التالية تمّ ت :مراقبة ورصد االستخدام والسلوك )اخلرائط االستخدامية والسلوكية(خطوات -
 ة.لديهم القدرة على رسم اخلرائط، وتنقية أربع متخرجي من العمار  نّ أتنقية األشخاص املعنيي )املهندسي(، بعد التأكد من -أ
مقابلة األشخاص املعنيي برسم اخلرائط االستخدامية والسلوكية، وتوضيح طريقة رسم املستخدمي على الساحة مع شرح  تّ -ب

ة لربانمج التكي  طدقيق لفراغات الساحة ووظائفها وما حتتوي من نشاطات، وتعيي نقط رصدهم لالستخدام ابخلرائط نفسها املخطّ 
 ة من الزوااي األربع للساحة. يأو اجملايل وذلك بربط كل مراق  بز 

دمي وموضعهم يف فات املستخساحة ومراقبة تصرّ  مراق  أن يرسم خريطة تقريبية للجزء املخصص للرصد يف كلّ  يطل  من كلّ -ج 
ليها  ا عجذاب النتباه املستخدمي وتوضيح سلوكهم عن طريق صور فوتوغرافية، شارح ماكننا عليها أكثر األالفراغات املستخدمة، مبيّ 

 كل األحداث واملشاهدات اليت مير هبا عند وجوده ابلساحة.
 ماكنتحليل املعلومات السابقة لألل Autoucadتوكاد و األبعد ذلك حتميل اخلرائط على الكمبيوتر ورمسها عن طريق برانمج  تمّ ي-د

 .سلوكيات املستخدمي فيها املستخدمة وكذلك
  ومطابقتها على اخلرائط الناجتة عن برانمج التكي  اجملايل الستقراء القيم ومدى تكافئها.تركي  خرائط السلوك واالستخدام -ه
  (:رصد االستخدام والسلوكأدوات املنهجية ) العدة-4-3-1
 التالية:على هذه األدوات يف مجع املعلومات بيل هيلر للتكي  اجملايل  تقنيةولقد ركزت    
 .عةرب  حتليلها للساحات املدروسة األاليت يتطلّ   Depthmapالناجتة عناملخططات األشخاص على رسم لل :توكادو برانمج األ-
ق فيه عن معلومات تحقّ ال تمّ يستخدم الفرز كطريقة لتقييم الساحات وذلك ابعتباره أسلواب للتحقيق يف االستخدام وي الفرز:-

 املستخدمي بطريقتي هي: 
توضيحية ملا حيدث يف  ثيل االستخدام برسوماتت أول الفضاء واستخدامه بصور فوتوغرافية ثّ تابستخدام صور اثبتة  ثيل:تيّ ال 

 نة يف البيئة املعنية.ة معيّ فالم فيديو ملدّ أ أوالفضاء وتصوير شرائط تسجيلية لتصرفات املستخدمي 
التقاطها بشكل عام غري رمسي وبسرعة، وذلك  تّ على الصور اليت  االعتماد تّ  :snapshot originalyعة الصور املتتبّ  

، جتميعها يف فتات زمنية معينة وإعطاء فكرة عن استخدام املكان والوضع وذلك لتحقيقنا للنتائج تّ علومات اليت امللتسجيل 
ومية، واعطت مابجملاالت اليت يتفاعل فيها املستخدمي مع الفضاءات الع تمّ حيث استعملت هذه التقنية يف الدراسات اليت هت

عددهم،  املتحركة وفقا ملواقعها املختلفة يف الفراغ، والتأكد من صحة املالحظات بتسجيل أوثيل الناس يف األنشطة الثابتة تّ لنا 
وضح تستعمل هذه الطريقة يف الدراسات اليت تبحث يف تركي  الفضاء لت، اءات العموميةوفهم كيفية استخدام الناس للفض

قصرية املالحظة  لقات متتالية سريعة متسلسلة تسهّ أو االختالف يف االستخدام داخل الفضاء وأنواع األنشطة، حركة الناس، يف 
لطريقة اثنوية مثل فراغات، وتعترب هذه احيث يعطي املراق  سلوك املستخدمي يف ال ،سبوعأة يف اليوم ملدة مرّ من املدى يف كم 

 النتائج.  هاق منتصوير الفيديوهات لنحقّ 
  :خالصة
القدرة  نّ أ دتكّ أ الدراسات السابقة نّ أاستنتجنا منه حباث سابقة و أيناقش هذا الفصل منهجية الدراسة انطالقا من دراسات و    

وعية وفعالية ت دراسة التكامل بي نتّ على معرفة وإجياد االستخدام يف الساحات العامة مرتبط بصلة وثيقة مع التصميم وهلذا 
الساحات عن طريق قياس اخلصائص التشكيلية للتصاميم وخصائص اهليكل املكاين ومقارنتهما مع فعالية االستخدام فيها عن طريق 

يم، حيث اختان هلذا ستعمل يف عملية التقيتارة املقابلة واالستبيان واملراقبة واخلرائط اجملالية والرصد، و تمّ ثالث خطوات حتوي اس
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ة، و ذلك ابستنباط  الوقت الراهن وحتليلها بطرق خمتلفثل أهية كبرية حلالة الدراسة منذ نشأهتا وحىّت تّ ساسية أاجلان  ثالث خطوات 
  :ت الثالثة التاليةة تقنيات ابستخدام اخلطواعدّ 
بة عناصر ويليام ا اخلطوة الثانية تشمل تقنية االستبانة و تقنية مراقمّ أىل واليت تشمل  تقنية املقابلة وتقنية املالحظة، و اخلطوة األ   

ية مع املهندسي تقنية رصد االستخدام والسلوك، فتقنية املقابلة البحثالثالثة تقنية التكي  اجملايل و وايت، يف حي تشمل اخلطوة 
أجل  مكات  هندسية، من أواملعماريي املسؤولي عن مشاريع إعادة التطوير ألصحاب مشاريع الساحات من مؤسسات وهيئات 

هلا يف املستقبل فيما  النوااي واملشاريع املخططحتديد املراحل املختلفة وعملية املشروع واملعوقات اليت واجهتها أثناء تنفيذه، ومعرفة 
هبذه املساحات، تقنية املالحظة هي تقنية مباشرة تسمح جبمع املعلومات دون وسيط لفهم السلوكيات واملمارسات املختلفة  يتعّلق

  ضاع وكثافة االستخدامات يف هذه الساحات العامةأو للمستخدمي والكشف عن 
ات املرغوب فيها، ر ان فهو أيًضا تقنية مباشرة، يستخدم "نوذج السؤال" كأداة جتميع للمعطيات حس  املؤشّ ا عن تقنية االستبيمّ أ   
 توفّرالخالل من العناصر الشكلية من  فحص وتقييم جمموعة واسعة، لسئلتها لالختيار حس  مقياس ليكرتإغالق معظم أ تّ اليت 

واحلالة، وذلك لقياس تواجد ونوعية األاثث احلضري، ومكوانت الساحات العامة اليت تزيد من مجالية الفضاء، وذلك أمر ابلغ 
ساحة واليت بدورها الباتين يف الساحات العامة مبركز املدينة وعناصر بنيوية اليت هتيكل ال تمعاألهية لتقييم نوعية احلياة العامة ألفراد اجمل

إىل الستناد خذها بعي االعتبار، وذلك ابأد االستخدام فيها وتقييم مدى وجودها و ونة للساحة وحتدّ لوظيفة الفضاءات املكّ دة حمدّ 
العديد من النظرايت واألسالي  التحليلية اليت طورت يف هذا النوع من البحوث واستخدمت العديد من الوسائل والتقنيات ملعاجلة 

يات، وهذه الدراسة تستنبط ة الفرضمن صحّ  والتأكدين عض التقنيات من حبوث خمتلفة تصلح للتحقيق اآلتنقية ب تّ هذ اإلشكالية، و 
رؤية ال، ابملوصلية تعّلقةحلساب اخلصائص البنيوية امل Depthmap انتقاء برانمجو تقنيات لقياس كمية االستخدام الالعديد من 

 .تقنيات املراقبةك  تقنيات للتحقيقو ة واألكثر مالئمة هلذا املوضوع وهدف هذه األطروحة، واجملاالت البصرية، وهي اخلصائص املهمّ 
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 -ابتنةالسماحمات العماسة ملركز سدينة - الدراسة حمالةتقدمي : ماس الفصل اخل
  هيد:مت
داء اخلدمات أو  العمراين املتزايد، النمو استيعاب وقدرهتا على موقعها اسرتاتيجية املدن اجلزائرية ملدى أهم  تعترب مدينة ابتنة من    

مركز  ىللمدينة، تلق ريبو احلضارات القدمية اليت عرفتها املدينة تركت شواهد عمرانية ومعمارية مثل املركز االستعماري األ ن  إفيها، 
الفضاءات العمومية  تفضاءاته العمومية، حيث مر  ر، واليت مست عات يف فرتة االستقالل نتيجة للتحض  ات وتوس  تغي  مدينة ابتنة 
فكرية ومعمار خاص هبا  يز ابجتاهاتتم  ربية، ما جعلها تو وخلفت بداية من احلقبة التارخيية االستعمارية األ تةاو متف بفرتات زمنية

ركز لكونه يعكس اهلوية العمرانية سة املحسب احتياج املواطنني، لرفع  مكانته وقدرته التنافسية، واختي يف هذا الفصل درا تغي  دفعها لل
 بعا  رث املعماري، مت  إلطار املبين واإلت اات والتحوالت املتعاقبة اليت مس  تغي  واملعمارية ملدينة ابتنة واليت بدا يفتقدها مبرور الزمن نظرا لل

الفضاءات الفاعلة  م  أهقمنا يف هذا الفصل بدراسة وحتليل أحد ، حيث احات العامة ملركز مدينة ابتنةبدراسة لتقومي وتشخيص الس
  حلقبة اترخيية م  تاد على أربع عينات، وذلك ابختيار ساحات تنتم   وه  الساحات العامة ابالعأال، واحملركة للوسط احلضري ككل  

ت تعد دمارية، تراث ومشرع عمراين(، و ص الدكتوراه )هندسة معختص   ون  ك    ،وهذا ما يرتكها تنحصر ضمن اجملال الرتاث  للمدينة
يعة عالقتهم ابإلطار احلضري وطب اهممستو اعية، جماهلم الوظيف ، تم  أسباب تنقيتهم من خالل حركة بنيتهم، منوهم، طبيعتهم االج

مسكن،  84ن ساحة م دراكية واالستخدامية اليت حتكم كل  اعية واإلتم  ذلك من أجل املقارنة ومعرفة املعطيات االج املبين، وأييت كل  
جزءا قليال  ليسوا إال انهسكساحة الشهداء، ساحة املسرح وساحة بن بولعيد، وحبكم الساحات من مركز املدينة فإن ذلك جيعل من 

ئات دين عليه، ولذلك فهو جمال مفتوح على اجلميع بصفته يليب حاجيات مجيع الفمن حجم سكان املدينة املستعملني له واملرتد  
من دراسة  اهلدف إن يشكل ابلنسبة هلم معلما ورمزا. ن هأل مطالب برتمجة خصائص ومميزات سكان املنطقة ككل   أن هوالشرائح، كما 

 حتسني أجل من فيها لتصاميم ونسبة االستخداماالختالل بني ا إجياد يكمن يف تشخيصات لتصاميم الساحات العامة وإعداد
 ؤش راتاد على نفس املتم  تشخيص الساحات ابالع ت  لالستخدام الدائم واليوم ، و  الفرد، فه  جتهيزات تستعمل يعيشه الذي اإلطار
، املعطيات اليت جاءت هبا دراسة تشخيص ساحات مركز مدينة ابتنة يف شكلها احلايل أهم  استعراض وحتديد  تم  ساحة، وسي يف كل  

 .تقييم السلوك واالستخدامل راقبةواملواملالحظة املقابلة البحثية  طريق املسح ابستخدام تقنيات البحث الثالثة:عن يناقش هذا الفصل 
 .تشخيص الوضع القمائم ملدينة ابتنةال: أو 

 :ابتنـــــــــــة دينةالطبيعيـــة ملالدراســـــــة -1
  والية أم من الشمـال واليــة ميلـــة ومن الشمال الشرق هاحيد  الشرق اجلزائري،  ب تقعاملدن بوالية ابتنة،  أهم  مدينة ابتنة تعترب    

 البواق  ومن الشمـال الغريب والية سطيف ومن الشــرق واليــة خنشلـة ومن الغــرب واليــة مسيـلة ومن اجلنــوب واليـة بسكـرة. 
 
 
 
 
 
 

 .2020 البماحث( بتصرف 2017 ،املصدر: )سونوغرافيما ابتنة، سوقع والية ابتنة(: 112الشكل )
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  سوقع سدينة ابتنة:-1-1
ل تتخل   ة وذلك ملوقعها اجلغرايف الوسط بني الشمال واجلنوب والشرق والغرب، حيثهام   تعترب مدينة ابتنة نقطة تقاطع والتقاء جد     

 األطلس سلسلة من املتشكلة الفيزايئية اجملموعة من مساحة الوالية تنحصر ضمن %8هكتار ما ميثل بنسبة  99381مساحة املدينة 
مع بلدايت ، فسديس، عني ايقوت، الزرو وزانة البيضاء من الشمال تمع بلداي وتشرتك يف حدودها: الصحراوي التل  واألطلس

مع بلدايت  ،مع بلدايت اتزولت، واد الطاقة، عني التوتة وبين فضالة من اجلنوب ،العصافي، بومية، املعذر وتيمقاد من الشرق عيون
 .الشعبة، واد املاء وحيدوسة من الغرب واد

 
 .(2016 ،البماحث)املصدر: ، ياو والصحر  سسسس ي االلس  التس  (: سوقع سدينة ابتنة بني113الشكل )

 املعطيمات املنماخية:-2-1
 احلرارة  درجةتغي   ويف هذه الدراسة سنوضح، وابرد شتاءمدينة ابتنة ووالية ابتنة عموما مناخ شبه جاف، حار صيفا  تسود    

املستعملة واأللوان، حيث تتحكم هذه املعطيات املناخية  املواد من البناء نوعية اليت فرضت ونوعية التساقطات يةوكم   الرايح واجتاه
 يف االستخدام. 

 احلرارة: -1-2-1
 ديسمرب نوفمرب اكتوبر ربتم  سب تأو  جويسية جوان سماي افريل سمارس فيفري جمانف  األشهر

د احلرارة 
 الدنيما

2.1 3.5 5.1 7.9 8.6 14.1 17.2 17.4 14 9.3 6.3 1.1 

احلرارة  د
 القصوى

13.3 15.7 18.2 21.5 23.2 31.6 36.1 35.5 29 23.9 16.7 14.6 

سعدل د 
 احلرارة

7.5 9.4 11.6 14.5 16.2 22.9 27 26.7 21.5 16.4 11.5 7.4 

 .(2017 ،اإلقسيمية والتهيئة التخطيط سديرية) :املصدر، ابتنة والية يف 2017 لسنة احلرارة درجمات يبني (:6)جدول 
 شهريف  درجة دينأك° 1.1احلرارة، حيث سجلنا  درجة املعطيات هو االختالف الواضح ملعدل هذه يف لهنسج   نأ ميكن ما أهم     

 .جويلية يف درجة كأعلى  °36.1و ديسمرب

 والية باتنة الجزائر

 مدينة باتنة
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 : التسماقط، الرلوبة، التشمي  والرايح-2-2-1
 الرايح )م/اث( التشم  )سماعة( (%الرلوبة ) التسماقط )سسم( الشهر
 5 179 67 36.2 جمانف 
 5 186 61 15.7 فيفري
 3.8 205 61 28.4 سمارس
 3.6 234 65 56.1 افريل
 4 274 58 37.7 سماي
 4.6 331 53 27.1 جوان
 4.3 362 43 0.3 جويسية

 4.4 334 46 2.7 تأو 
 4.5 261 56 20.4 ربتم  سب

 4.3 235 57 14.3 اكتوبر
 4.6 179 65 28.0 نوفمرب
 2.7 167 67 13.7 ديسمرب
 4.7 2947.0 58.3 280.6 السنوي

 .(2017 ،اإلقسيمية والتهيئة التخطيط سديرية) :املصدر ،التشم  وسرعة الرايح سعدل التسماقط، الرلوبة، يوض ح (:7) جدول
ملم/سنة ابلنسبة لرطوبة املدينة 280ب  حاو يرت وذلك لكوهنا تقع مبنطقة تسجل تساقطا  ا  دتساقط األمطار يف مدينة ابتنة حمد   يعد   

طة متوس   إىلفيها رايح ضعيفة  الرايح هتب   أم ا، %50ت حتت أو شهر جويلية و  أم ا)معدل الرطوبة اليوم (  % 05فه  تفوق نسبة 
 . 5 إىل 3.5يمن عليها الرايح الشمالية الشرقية يف فصل الصيف واجلنوبية الغربية على مدار السنة مبعدل وهتُ 
 :التطور العمراين ملدينة ابتنة-2
ينة يرجع ن أصل تسمية املدأيرجع الكثي من الباحثني  ، حيث، مؤسسها هو العقيد بواتفوكو1844ست مدينة ابتنة يف عام أتس     
 ت  م 1848رب تم  سب 12رسوم الذي صدر بتاري  املاألبواب، ومبوجب  04لفظ "بتنه " ويعين " مبيت" ببناء خميم حماط جبدار مع  إىل

حتويل تسميتها " لومباز اجلديدة " غي أن هذه التسمية ما لبثت، واستبدلت بتسميتها األصلية " ابتنة " وذلك للمرسوم الذي صدر 
 يومنا هذا. إىلالذي ثبتت عليه و  1849جوان سنة  20يف 

راس وابعتبارها القلب النابض به ومهزة وصل بني الصحراء واهلضاب العليا للشرق و وحبكم املوقع الذي تزخر به داخل منطقة األ
 إنشاء ت  رنس  خضعت املنطقة للنظام العسكري الف ااجلزائري، توارثت املنطقة اترخيا حضاراي عريقا، لتعاقب احلضارات عليها، ومل  

ىل للمدينة وتشكلت و النواة األ تشكلتوبذلك  ل ابجتاه الشمال الغريبو ديد األتم  ، يعرف املعسكر الم1866ل جملس هلا سنة أو 
 يابة لعمالة قسنطينةل نأو ابتنة، وه   إىلبغية حتصني الوضع والتحكم أكثر يف األمور وذلك بنقل القسم العسكري من قسنطينة 

Arrondissement   عمالة  إىلت اليت ترق   1871سنةDépartement   وكان ذلك نتيجة الربط بني مدينيت بسكرة م1956سنة ،
كانت مقصودة حينها، وبعدها مرت   أخرى، وذلك قصد التقرب من مناطق 1844وقسنطينة من طرف املستعمر الفرنس  سنة 
 لتايل:حة يف الشكل واجلدول امدينة ابتنة مبراحل خمتلفة من التطور موض  
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 .(2017، والتهيئة االقسيمية سديرية التخطيط)املصدر:  ،2009ل الفئمات العمرية ملدينة ابتنة سنة ميث  (: 114الشكل )
 .(2020البماحث، )، املصدر: 2015ماية سنة غ إىل 1844التطور العمراين ملدينة ابتنة سما بني سنة  يوض ح (:8) جدول

سراحل 
 التطور

 التطورات أهم   فرتات التطور

 األ
حسة
املر

و 
س 

لفرن
ل ا
حتال

 اال
حسة
 سر
ىل:

 

1844 – 
1870 

 " يف مركز مدينة ابتنة.campىل املعروفة حاليا ابحل  العسكري "و نشأة النواة األ

 
1871 – 
1923 

 بناء املدينة يف منطقتني رئيسيتني يقسم بينهما واد ت  
 املدينة حاليا.ل يف النواة العسكرية وسط ث  تم  قسم مشال الواد: امل
 ل يف ح  الزمالة ذو الطابع التقليدي واملرتبطة مبركز املدينة حاليا.ث  تم  قسم جنوب الواد: امل

 
1924 – 
1945 

املستعمرين، أدى هذا  ا جعل من املمكن احلصول على حصص جديدة مندور املركز اإلداري والتجاري، مم   Batna لعبت
 ما جاء فيها: أهم  مشاريع كربى رافقه منو عمراين،  إنشاء إىلالوضع 

 جناز مشروع السكة احلديدية.إ
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 جناز املطار العسكري.إ
 وح  شيخ  وح  بوعقال. STANامتداد حركة التعمي: ح  

 
 .(2010 ،مستشفى ابتنة)مدينة ابتنة )مدينة ابتنة ومرافقها(، املصدر: 

1946 – 
1961 

 اعية كربى:تم  سياسية واج حداثألابلشكل العام للمدينة وذلك تبعا  ا  ات ومنو تغي  شهدت 
 .1954اندالع الثورة التحريرية سنة 

 .1958قسنطينة سنة  خمط طإطالق 
 خ ، ح ح  شي روبية، االحياء التقليدية للسكان احمللينيو دائرة وخلق أحياء جديدة: األحياء األ مقر   إىلالرتقية 

Evolutive  ظهور السكن الفوضوي.و وح  كشيدة 

 
 .(2010 ،مستشفى ابتنة)املصدر: ، 1945مدينة ابتنة 

الل
ستق

 اال
حسة
 سر
ية:
لثمان
سة ا

ملرح
ا

 

1962 – 
1973 

 ما برز فيها: أهم  االستقرار السياس  واالقتصادي على حساب اجلانب العمراين 
 .1968راس سنة و برانمج األ

 قطاعات: 03دت ة عمرانية واليت حد  خط  ل أو النقطة الثانية يف هذه الفرتة ه  تطوير 
الثالث  مناطق عمرانية جديدة والقطاع نشاءل من املنطقة العسكرية، حديقة األعالف والقطاع الثاين إبل املشك  و القطاع األ

 للمنطقة الصناعية. خط طديد املتم  ب
 حياء بطريقة فوضوية.منو األ
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 .(2010 ،ابتنةمستشفى )املصدر: ، 1962-1966مدينة ابتنة 

1974 – 
1984 

 .1974قانون االحتياطات العقارية سنة  إنشاء
أهدافه بسبب احلجم  1978لعام  PUDات يف إطار برانمج ئل واملعد  اق إجناز برانمج املو تشبع النسيج العمراين، ومل حيق  

 والسرعة اللتني حدث هبما
الطرفية دون املعدات  ل، وخاصة تطوير املناطقتطوير املنشآت الفردية الفوضوية اليت ه  يف األصل من مجيع مشاكل التكت   ت  

 .السابقة VRD وبدون دعم
 ع للمدينة.د مناطق التوس  حيد   1978عمراين سنة  خمط ط إنشاء
 بوعقال، كشيدة، ابرك أفوراج.والفوضوية:  جمموعة من املناطق السكنية احلضرية اجلديدة إنشاء
 التجهيزات الكربى. إنشاء

 .تنظيم النسيج احلضري إعادةكان هدفه هو  1985عام  PUD إطالق اثين ت  وخالل هذه الفرتة،  1993 –
 1985عمراين جديد سنة  خمط ط إنشاءتعمي فوضوي رغم 

 التوجيه  للتهيئة والتعمي خط طيف امل ث لتت   90/29داة للتهيئة والتعمي يف إطار القانون أل أو إنشاء 
 املتعلق ابلتوجيه العقاري 90/25 م يف العقار من خالل القانونالتحك  

 بشينة  الدأو ظهور أحياء فوضوية جديدة: ح  طريق اتزولت وح  
1994 – 
2004 

 ومحلة. اجتاهات رئيسية: طريق بسكرة، طريق اتزولت وطريق مروانة 03دد املدينة اليوم ابجتاه ت  
 .1998ت املصادقة عليه سنة ت  ، والذي 1994التوجيه  للتهيئة والتعمي سنة  خط طامل إنشاء 

 ثلة يف ح  عرعار. تم  ظهور احياء فوضوية جديدة م
2005 – 
2015 

لتحديد التوجهات األساسية للتنمية اإلقليمية لالستجابة الحتياجات  2005التوجيه  للتهيئة والتعمي  خط طمراجعة امل
 توزيع اجملايل للتجهيزات الاملدينة املساحية وحتقيق التوازن والتكافؤ يف 

 اقطاب عمرانية جديدة من بينها القطب احلضري محلة.  إنشاء

 
 .(2010 ،مستشفى ابتنة)املصدر: عات عمرانية فسديس، اتزولت، محلة.(، قطاب جديدة )توس  أظهور 
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 :(سركز سدينة ابتنة) سوقع وسوضع جممال الدراسةاثنيما: 
  :املوقع-1
العمراين للمدينة، ويعترب  النسيج وسط يف 08 رقم األراض  شغل خط طى مبمركز مدينة ابتنة واملسم   الدراسة أي   جماليقع    

من الشمال: ح  احملطة وح   ه:حيد   حيث"، % 87هكتار "مبنية بنسبة  161.1996 مساحة على الذي يرتبع النابض القلب
، عيةمن الغرب: ح  النصر واملنطقة الصنا، و من الشرق: ح  ابرك أفوراج واملنطقة العسكريةو  ،من اجلنوب: ح  الزمالة، و بوزوران
 خضرار.ت، وح  اإلأو  20جويلية، ح   05، ح  ح  األمي عبد القادرحيتوي مركز املدينة من ح  املعسكر،  حيث

 
 .(2012، سديرية التخطيط)املصدر: ، 2009ميثل الفئمات العمرية ملدينة ابتنة سنة (: 115الشكل )

  لسمدينة: العماسة اهليكسة داخل الدراسة جممال-2
تشق معظم هذه االمتدادات رئيسية،  راو حم عد ة عندها ملوقعه االسرتاتيج  لكونه نقطة ربط تلتق  الدراسة جمال يةأمه   ث لتم  ت   

ل شارع االستقال يف: ث لتت  أحياء مدينة ابتنة، و  بباق  وسهل مباشر ارتباط على الوطنية والوالئية الساحات األربعة املدروسة وجتعلها
الم وشارع لسالصاحل نزار، شارع حسني عبد ا ممر اتمصطفى بن بولعيد،  ممر ات)طريق بسكرة(، شارع اجلمهورية )طريق قسنطينة(، 

 احلاج عبد اجمليد عبد الصمد.
 :ابتنةواقع الفضماءات العموسية يف سركز سدينة -3
مراقبة املصلحة  مع نقص ،رآخ إىلات اليت تطرأ من حني تغي  ه المؤش رات أهم  تعاين الفضاءات العمومية يف مدينة ابتنة واقعا صعبا و    

خلل  إىلدة وأدى ذلك حيث أصبح مركز املدينة كتلة إمسنتية ممت املخالفات،قطاع التهيئة والرتاخ  يف فرض  ابتنة يفالتقنية لبلدية 
 أنواع عديدة من الفضاءات العمومية. إىلوأصبحت تفتقر  واملباين،يف التوازن بني الفضاءات العمومية 

 ابتنة:توزيع الفضماءات العموسية يف سركز سدينة -1-3
 ،الفضاءات العمومية املفتوحة فيه وتوزيع  POS 8املعطيات التخطيطية التفصيلية ملركز مدينة ابتنة من  إىلمن خالل النظر    

 :إىل لفضاءات العمومية يف مدينة ابتنةوميكن تصنيف ا ،املناطق املفتوحة يتضح وجود نقص حاد يف
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  :احلدائق العماسة-1-1-3
را مت مؤخ  س  كثيف وتواجد خدمات ختصيصية مثل حديقة احلروف اليت قوتشجي  تاز حدائق مركز املدينة بكثافة الغطاء النبايت ت     
 وحديقة ،صودة من طرف املستخدمنيوه  مق األطفالصة للعب كن خمص  أم ا عمومية و ا على مراحيض مهقسمني وحيتوي كال إىل

 اإلسالمية.افة لكش  مغلقة ل أخرى
 السماحمات العماسة:-2-1-3
ات عامة ومنها الساح أخرىواحلجم فنجد منها ساحات خاصة و  حسب الوظيفةتتنوع هذه الساحات يف مركز مدينة ابتنة    

ساحات كذلك منها ال  ،املرافقعات التجارية و انب اجملم  ركزة جبتم  ملوايف الساحات اليت تغلب عليها املناطق اخلضراء  ث لتم  تالواسعة اليت 
الكربى  املرافق ء الطرق والشوارع جبانبل عند التقاتتشك   فراغاتيف  ث لتم  توهناك ساحات صغية  ،القدمية ذات املقاس احلضري

قامة إاعية والثقافية و تم  االج نشطةلأل ومركزل فراغات فضائية حمدودة ضمن األحياء السكنية و تعترب املتنفس الوحيد للح  ث  ت  
 يوميا. والفعاليات وأسواق مفتوحةاملهرجاانت 

 :مر اتامل-3-1-3
ل تشك   وأوأتخذ هذه الفضاءات العمومية صفة الشكل الطويل بشكل عام حيث تستخدم أساسا لربط املناطق احلضرية معا    

كمواقف   أخرى وأاألسبوعية  أويف األسواق اليومية  اعية متنوعةتم  واجذو نشاطات إنسانية  ابذاهت ةقائم ةحضاري ةعمومي تفضاءا
 .مر اتوامل : الشوارع، الطرقاتإىلهذه الفراغات  وميكن تقسيمالسيارات 

املركز وابلتايل عدم  ز يف وسطترتك   ن الفضاءات العموميةأتوزيع الفضاءات العمومية  خمط ط يف زايرتنا امليدانية ومن ومن املالحظ   
من مساحة الفضاءات العمومية ²م 0.60 نصيب الفرد يف الفضاءات العمومية يف املركز الحظ تدين  ، حيث نالتوزيع وجود عدالة يف
 .العامل  طالتخطيقليلة ابملقارنة مع أسس  وهذه النسبة

سسكن، سماحة الشهداء، سماحة املسرح وسماحة بن  84ركز سدينة ابتنة )سماحة املدروسة مبالسماحمات العماسة عرض : اثلثما
 بولعيد(:

ض  يشكل املناطق احليوية يف مركز مدينة ابتنة، هلا امتداد طويل وعر  أهم  ثل ت  تقع الساحات االربعة املدروسة يف منطقة شريطية    
 نشطةاألقامة إ لشريط على هيئة شكل مستطيل ديناميك  وذلك ملراعاته لتناسق العناصر به، وإلاتحته للحركة والتنقل بسهولة ما سه  

ابإلدراك البصري لعناصره، ومعظم تصميماته ه  تصاميم هندسية ذو خطوط مستقيمة وتتوزع فيها العناصر  أيضافيه، ويسمح 
، وهو مركز عسكري وجتاري 1844، الواقع يف اجلزء الشمايل الغريب من املدينة، يف عام ركز االستعماريملاب تقع كلها ،بشكل متناظر

مل، واالحتفاالت، مل الشاع و  تم  مساحات لالج لتوفي نطقةهذه امل ترويب، خلقو األنظر ا لطابعه  تكون من شبكة متعامدةيوإداري 
 والتجمع السياس  والديين.

 
 .2021بتصرف البماحث  (Gadoudje, 2013)املصدر: ، (: توزيع السماحمات املدروسة مبركز سدينة ابتنة116الشكل )
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 والتحسيل:لسدراسة والسماحمات العماسة  اسبماب اختيمار املنطقة-1
وهذا ما  ،من االستعمار الفرنس  ةبنية الرتاثية املمتد  فيها األ تحياء اليت تبقاترخيية كون مركز املدينة من األية مه  أبتع املنطقة تم  ت   

ت دراسة ت  ا و واختيارها لتحليلهمبركز املدينة العامة  ساحاتاختيار ال ت  هلذا و  ،راسو عاصمة األب وقعهاتملجعل املنطقة معروفة 
بعملية ت مر  حيث، ساحة بن بولعيد ،املسرح ساحة، مسكن، ساحة الشهداء 84ساحة : للمستخدمنيفتوحة امل األربعة ساحاتال

ات مكانية تغي  ل اهعاخضإ االعتبار، معتأهيل و ال ،ألعمال البناء الوجودتشغيلها لسنوات على الرغم من  ت  تطوير مهمة للغاية و 
خمتلفة ومتنوعة  بطريقة ما اهنويزورو  ايرتددون عليه وافديها وروادها الذينعلى جاذبية  ثرتأ واليت األخية،ووظيفية خمتلفة يف السنوات 

 ،اجلهوي املسرحجدار الشهداء و و بن بولعيد  للشهيد مصطفىيف النصب التذكاري  ث لتم  ت عناصر على كوهنا  أخرى إىل ساحةمن 
ملعاجلة هذه  ،أهداف الدراسةية و أمه   معناسب تتيات عديدة أمه  هنالك البطولة، و  ارتبطت مبعاينية اترخيية أمه  سبها أكوهذا ما 
أتثي التصميم على  ق من، من أجل التحق  تنةمدينة ابركز مل العامة الساحاتز يف االستخدام الذي مي   تغي  والضور احلقلة من  املشكلة

 .منها االستخدام
التجارية ن اخلدمات العديد مالتجهيزات العمومية و بني املرافق و ركزها تم  وذلك ل ،الوظائف يف ساحات املركز تعد ديف  ث لتت      
مكوهنا مسرحا لالحتفال ابأل  مجاهرية وذلك ساحات :اسمسبها أكهذا ما و  يةالرتفيهو  وفضاء  ،حداثومهرجاان لألالوطنية  اي 

مكربها كانت أو  للمسيات السلمية،  ملستخدمني،اوبعد املالحظة صارت منرب للتعبي عن حرية  مجع،أاحلراك الذي مس الوطن  أاي 
 أطلق، يف حني لتجاريةا نشطةاألعها قريب من موض   ن  و  ك    ،حات جتاريةساتها بعن تسمي   أم ا، الشعب اجلزائري ورمز للتعبي عن حرية
 ، واليت اعتربتاعيةتم  واليت مجعت كافة الشرائح االج الرتفيهية نشطةاألفيها العديد من  ميارساليت  رتفيهيةالحات عليها تسمية السا

 .(117)الشكل ية يف فرتات زمنية معتربة يف السنةالثقافية على شكل عروض ثقافية فن   نشطةمسرحا لأل

 
 .(2021 ،)البماحثاملصدر:  ،(: توزيع السماحمات املدروسة مبركز سدينة ابتنة117الشكل )
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صغي كون النشاط التجاري حمدود وكانت الساحة الوحيدة  داحيث كان عدد الوفود والرو   ايزة،تم  م راحلمبالساحات هذه ت مر     
 نو مستخدمات كثافة ذ ساحة املسرح الواقعة بني املسرح اجلهوي والكنيسة سابقا ه  يف ابتنة ةاليت تعترب أقدم الساحات احلضري

ياسية عندما بدأت املدينة تكتسب مكانة س الساحات،هذه  ازدهرت املدينة ر مركز املدينة ومنو  ومع تطو   ،من البقية رب بكثيأك
بعد  ا  سياحيو  مقصدا جتاراي  و املكانة املرموقة  إىلمركزها ووصل  ،نطقةعاصمة هلذه امل أصبحتعندما  ةخاصراس و و األ واقتصادية يف

 سبب يف اختيار الساحات املدروسة. أهم  مل تصبح متكافئة يف االستخدام، وهذا  اأهن  ال إ، اانهاسك   زايدة
  :)املقمابسة( مبركز سدينة ابتنة حمالة السماحمات العماسة-2
ل التدخ   ت  ونيالية و الفرتة الكول إىلدراستها، يعود اتري  نشأهتا  تم  مجيع الساحات العامة اليت سي من خالل ما سبق نستنتج أن     

ة عمليات تدخل لرتقية اإلطار املعيش  وحتقيق املستوى النوع  للمركز يف فرتات زمنية خمتلفة ولذلك استلزم علينا معرف عد ةبعليها 
قتصادية، االه قيمته ية وخصوصية املركز كفضاء لمه  هاته الفضاءات تستجيب أل ن  ما إذا كان للتحويل والتغيي أثر على االستخدام، أل

 ل معامل أساسية )معمارية( داخل مركز املدينة.تشك   ن  أمواقع اسرتاتيجية كان من املفروض وكل الساحات حتتل 
 ؤش راتهذه امل ث لتت  حتديد حالة الساحات العامة داخل جمال الدراسة، حيث  ت  واليت بواسطتها  ؤش راتاد جمموعة من املتم  اع ت  لقد 

لكبي من أن اجلزء ا تبني  خالل املعاينة امليدانية  ابلساحة، ومن/ السلوك داخل الساحة/ االستخدام تصميم الساحة فيما يل :
 ،(changement d’usage)التهيئة وذلك لغرض تغيي االستخدام  عادةت الساحات كانت مرتبطة إبات اليت مس  تغي  الت والالتحو  
يف حتديد  هلا الحقا رقاملفاهيم اليت سنتط   أهم  مقابالت ألخذ نظرة عن الساحات مبركز املدينة ومعرفة  عد ةجراء إب علينا تطل  ا مم  

 .الدراسة مؤش رات
ني احلضريني، تتضمن الفاعل اد على املقابالت مع كل  تم  االع ت  ملعرفة تفاصيل عن مسؤولية هذه اهليئات ومعلومات عن الساحات    

اهليئات وفيما يل  و  اإلداراتني يف خط طني واملاملصم مهة لبعض نة عشوائية من املستخدمني والثانية موج  هة لعي  ىل موج  أو مقابلة 
 سنوضح ذلك:

مور اختيارها من مستخدم  الساحات العامة ملركز مدينة ابتنة، واهلدف منها معرفة األ ت  نة عشوائية ىل كانت مع عي  و املقابلة األ-   
 واملعنوية اليت جتذبه الستخدام الساحات واالرتباط هبا واليت تؤثر يف سلوكه وتشعره ابلراحة.واملعايي املادية 

ف تؤخذ احتياجات كي  الغرض من ذلك معرفةني املتخصصني يف املوضوع و خط طاملمني وبعض املقابلة الثانية  كانت مع مصم  -   
 إىلاملختصون ون و م ماملصدراسية، وكيف يرتمجها املكاتب الو  داراتاإل مركز املدينة من قبل اهليئات و متطلباهتم يفاملستخدمني و 

سلوك   دراكة إبقتصاميم ذات استخدام دائم واخلروج إبجاابت عن بعض االمور املهمة يف تصاميم الساحات وفهم نظرهتم املتعل  
ان هذه م ال، وتساعدأ املستخدمنيتصميمها ابلنسبة للمنطقة املدروسة وهل حتقق احتياجات املستخدم، وشكل الساحات و 

 لني.املقارنة بني اجاابت خمتلف املتدخ  و use االستخدام و   designيف فهم العالقة بني التصميم  أيضااملقابالت 
  نتمائج املقمابالت: -1-2
، كما هتدف اإلداراتلية ومعطيات بعض و مجعها من عملية املالحظة األ ت  ان على هذه الطريقة لتأكيد املعلومات اليت اعتمد   

صني وذلك قبل تخص  امل أومعرفتها عن طريق االستفسار من املستخدم  تم  املقابالت لدراسة وفهم العناصر الغي امللموسة، اليت سي
 الشروع يف دراسة احلالة.

 هة ملستخدس  سماحمات سركز سدينة ابتنة:نتمائج املقمابالت املوج  -1-1-2
ينة ابتنة، مستخدم  الساحات العامة مبركز مد إىلوتلخيص املعلومات املستخلصة من املقابالت املوجهة  حتليل املقابالت ت     

 وكانت النتائج كالتايل:
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 لكم التصاميم احلالية لساحات مركز مدينة ابتنة، حاجياتكم ومتطلباتكم؟ توف ر: هل 1س
 ب احلاجيات الثقافية والنفسية.بعض احلاجيات التجارية واالقتصادية، يف حني تغي توف راجلواب: 

 ع؟تم  : يف رأيكم هل الساحات العامة مبركز املدينة حتتوي على كل شرائح اجمل2س
فئة الذكور على  تاو بتف، لكن األطفالها، منها تواجد الشيوخ والكهول والشباب واملراهقني و اجلواب: نعم، حتتوي على الشرائح كل  

 وذلك لتوفي متطلباهتم اخلاصة. اإلانث
 لعامة؟ابلساحات ا تم  ة اليت هتاملصم مواهليئات  اإلداراتبني املستخدم وبني خمتلف  ناو وتع: هل هنالك تنسيق 3س

نة لمساحات العامة مبدية لاملصم مواهليئات  اإلداراتثل يف املواطن وخمتلف تم  بني املستخدم امل ناو وتعاجلواب: ال، ال يوجد تنسيق 
 ابتنة.
 ال فما الفئة املعنية إبشراكها؟ اإلجابةاشراكهم؟ وإذا كانت  تم  نعم، كيف ي اإلجابة: إذا كانت 4س

اجلواب: ال، الفئة املعنية إبشراكها من املفروض ه  الشرائح املستخدمة من شيوخ وكهول وشباب ومراهقني واطفال بدون االحنياز 
 .آخرعمل دون  أو آخرمشاركة جنس عن  إىل
 : كيف تقيمون تصميم الساحات العامة يف مركز مدينة ابتنة؟5س

قات لعدم و ن هنالك نقائص جتعل املستخدم ينفر منها يف بعض األأاجلواب: الساحات يف مركز مدينة ابتنة يف حالة مقبولة، غي 
 ل االربعة.غائبة يف الفصو تلبية بعض االحتياجات ونقص يف التأثيث، خاصة الكراس  ومقاعد اجللوس وعناصر احلماية ال

 : كيف تقيمون سلوك املستخدم يف الساحات العامة يف مركز مدينة ابتنة؟6س
املمارسات داخل الفراغات  إىلوذلك حسب تصرفاهتم اليت ترجع  أخرىاجلواب: يعترب سلوك املستخدم سواي للبعض وغي الئق لفئة 

 الداخلية للساحات.
 التصميم والسلوك؟هناك عالقة بني  ن  أ: هل ترى 7س

ول والسي اعية املأهولة واملعروفة كالتجتم  اجلواب: نعم، وذلك كون السلوك السوي يرتبط ابملمارسات والنشاطات الثقافية واالج
والراحة والتجمع، وهناك تصاميم جتلب سلوكيات غي الئقة وذلك من اخلصوصية الزائدة يف الفراغات واليت ينتج منها نشوب 

 قات محيمية.خصومات وعال
 : حسب رأيكم ما هو منط التصميم اجلاذب لالستخدام. 8س

حات العاملية لة للسااجلواب: منط التصميم اجلاذب لالستخدام هو التصميم املتكامل واملتجانس الذي يشمل كل العناصر املشك  
 وخصائصها.

 يف جلب املستخدمني؟ املصم مد فيها تم  : ماه  الفراغات الداخلية للساحة اليت يع9س
 اد والزوار للساحة ابستخدام فضاءات مشرتكة جتمع العديد من النشاطاتيف جذب املستخدمني وجلب الرو   املصم مد تم  اجلواب: يع

تلألطفال، وتوفي اخلدمات التجارية و  املخص صةكن ا مواالكثار من الفراغات واأل  ات.الساح كل واملقاه  بكل  األ حمال 
 سوظف  املؤسسمات واهليئمات واملديرايت وسصماحل بسدية ابتنة: إىلهة املقمابالت املوج   نتمائج-2-1-2
 ل سن املقمابسة اخلماص ابلسماحمات العماسة ملركز سدينة ابتنة:و اجلمانب األ-أ
 ؟08رقم  خط طيف جممل التقارير عن الساحات العامة مبركز املدينة املتواجدة ابمل تم  : هل حتدث1س

 ىلإم قد اشاروا هن  وه  مديرية التعمي والبناء، والذين اجابوا أب POS 8 خط طخاصة ابهليئة املسؤولة عن امل اإلجابةاجلواب: كانت 
 الساحات العامة يف جممل التقارير ملركز املدينة وكان له جزء خاص.
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 جل الساحات العامة؟أنشاطاتكم من  ث لتم  ت: فيما 2س
تصاميم  نشاءإمن هيئة التعمي والبناء ومديرية السكن والتجهيزات العمومية يف خلق فرص لإلعالن عن  نشاطات كل   ث لتم  تاجلواب: 

التصميم عن ابق  اهليئات فلها دور يف تنقية املشروع الناجح و  أم اللساحات وهذا يكون بوضع دفرت شروط معني ومبعايي خاصة، 
 جنازه.إام ت  إمرحلة  إىلتتابع املشروع  اأهن   أواملختار 

 ابلساحات العامة؟ تم  اليت هت اإلداراتبني مديريتكم وبني خمتلف  ناو وتع: هل هنالك تنسيق 3س
 جناز تصاميم الساحات.إاملسؤولة عن  اإلداراتاجلواب: نعم موجود تناسق بني 

 ؟ناو التعثل هذا تم  ؟ فيما ياإلدارات: ماه  هذه 4س
 يف الفاعلني احلضريني، منهم الفاعلني السياسيني واالقتصادين: ث لتم  تاجلواب: 

ها مع حتديد ليت تنص  ها والقوانني اقليمية واملصاحل اليت تسي  ل، من خالل السياسات اإلو   األاملسي   اأهن  ل الدولة على الدولة: تتدخ  -
 ارات.ه  املمول الرئيس  للمشاريع بواسطة الوز  أخرىهيئة، ومن جهة  وظيفة كل  

لدايت فيما  التجهيزات واملرافق والعناصر املهيكلة إلحياء املدينة، والقوانني اليت تعط  للبيية: هم املسؤولون يف تسياجلماعات احملل  -
 تقرير انطالق عمليات التهيئة يف إطار سياسة املدينة. اهنافبإمكالتعمي  خيص  
 اعيني:تم  عن الفاعلني االج أم ا
ل من تشخيص االحتياجات )مرحلة الربجمة(، وهذا بتباد دجمهم أبكرب درجة ممكنة يف تصاميم الساحات ابتداء  السكان: يكون -

 املعلومات مع املستخدمني.
ويتدخل  ،ن من طرف السكان للتعبي عن آرائهم عن طريق تقارير تقدمو متطوعني اتبعني لألحياء مكلف أفرادمجعية احل : هم -

 باهتم.اشى مع متطلتم  تسييها بطريقة ت تم  يف حياهتم لذا ي ا  مهم ا  ثل عنصر ت   اهن  أل الفاعلون يف هتيئة الساحات العامة
، املختصون يف املهندسون املعماريون املثال صناف نذكر منهم على سبيلأربعة أل الفاعلون التقنيون يف ث  تم  ن: يو ن التقنيو الفاعل-

 ن.والعمرااملناظر 
م تركوها أهن   ال  إت املهندسني املعماريني، اماتم  من اه تصميم وختطيط الساحات العامة يعد   ن  أن: على رغم من و ن املعماريو املهندس-

                                                         للمهندسني املختصني يف املناظر.
دمني وا ابلطبيعة احلية للمدينة خاصة النبااتت، وهذا العامل االكثر أتثيا على نفسية املستختم  ن يف املناظر: هم الذين اهو املختص-

مة حمدودة وملزمة  يف الساحات العانيالت هؤالء املختصتدخ   ن  إة أتثي الطابع النبايت على احلياة احلضرية، يف الساحات وخاص  
 ون.خر ابلدور الذي يلعبه املتدخلون اآل

العودة أ ت مبدراض  حتة شغل األخط طجراءات والقواعد العامة ملل على الساحات العامة انطالقا من اإليف التدخ   ناو التع ثل هذاتم  ي
 التايل: خط طح يف املأتهيل هذه الفضاءات وحتسينها كما هو موض   إعادةجل أرة من املقاييس املصغ   إىل

 تقييم احلاجات احمللية )املستعجلة(. :ىلو املرحلة األ 
 تقييم املوارد واملصادر املوجودة. :املرحلة الثانية 
 ل.التدخ   أمناطو كن ا متعيني األ :املرحلة الثالثة 
 اقرتاح نوع من التدخل. :املرحلة الرابعة 
 مون الوضع احلايل للساحات مبركز مدينة ابتنة؟: كيف تقي  5س
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ا خصوصا ر الساحات العامة مبركز مدينة ابتنة تعاين من تدهور ملحوظ مؤخ   ن  أمجعوا على أي مجيع املتدخلني، أاجلواب: حسب ر 
نتية املطبوعة أحسن مسعن حالة الفراغات فاألرضية اإل أم ايث حيث يوجد الكثي من العناصر املؤثثة يف حالة مزرية، ثمن انحية التأ

ما كانت عليه مم    طة.ما كانت مبل   أاي 
 هذه احلالة ؟ إىلت د  أسباب اليت : يف رأيكم ماه  األ6س

، وعدم انتشار 06/07جاابت من بينها نقص الصيانة، وغياب الرقابة، عدم تطبيق القوانني مثل قانون اجلواب: هنالك العديد من اإل
 الوع  لدى املستخدمني.

 هتيئة الساحات؟ إعادة: ماه  مسؤوليات املؤسسات واهليئات اجتاه 7س
وليات املصلحة ل ضمن مسؤ خُ د  تطوير وحتسني الفضاءات العمومية يف مركز مدينة ابتنة ت  مسؤولية ن   أمجع على أ الكل   اجلواب:

دوار التقنية تتكامل األ نل والتعديل والصيانة، حيث من املفروض   ف مبوضوع التدخ  ىل وه  من تتكل  و التقنية لبلدية ابتنة ابلدرجة األ
 لة يف تنفيذ هذا النوع من املشاريع يف مركز املدنية.صات املكم  للمؤسسات واهليئات ذات التخص  

 اجلمانب الثماين سن املقمابسة خماص بتصماسيم السماحمات العماسة مبركز سدينة ابتنة:-ب
 مع شرح التصاميم املقرتحة؟ خط طاقرتاحه هلذه الساحات يف امل ت  : ما هو الربانمج الذي 8س

 تم  ي  ان املدينة ومركزها، فيل فقط حسب احتياج سك  أو  هو برانمج  08 خط طاقرتاحه هلذه الساحات يف امل ت  اجلواب: الربانمج الذي 
اقرتاح برانمج جديد  ت  التهيئة هلا فمثال تصميم ساحة املسرح  إعادةاقرتاح تعديالت وحتويالت تكون مشكلة لربانمج تدخل وهو  

اقرتاح تقسيمها  ت  ن بولعيد عن ساحة ب أم اوحيتوي على نفس  العناصر الفيزايئية اخلدماتية  داخله،  ه  ي  زأ  جلُ  ا  متناظر  ا  ب تصميميتطل  
ضافة عناصر إ تم  تعن ساحة الشهداء ف أم ال جزأين جزء حيتوي على العناصر الطبيعية و جزء تكثر به اخلدمات، قسمني لتشك   إىل

 اثل لعناصره.ت  اقرتاح برانمج فيه  ت  مسكن  84جديدة فيزايئية وساحة 
 تنفيذه؟ ت  ربانمج املقرتح هلذه الساحات العامة، وما الذي الاد تم  اع ت  : هل 9س

عن  تاماتلف هتيئة ولكن بتصاميم خت إعادةتنفيذه هو  ت  اد الربانمج املقرتح هلذه الساحات العامة، والذي تم  اع تم  اجلواب: مل ي
 التصاميم املقرتحة.

 سباب عدم تنفيذ الربانمج املقرتح هلذه الساحات العامة؟أ: هل تستطيعون ذكر 10س
 تم  ت دون دراسة يحمض من اخليال وختطيطا اهن  مج املقرتح، وذلك ألانسباب اليت مل تسمح بتنفيذ الرب اجلواب: هنالك العديد من األ

الساحة من دراسات  حق   املصم موختطيط كل  له، فلن يعط   POS 08 مخط طابلتزامن مع تقارير للدة وقصية اقرتاحها يف فرتة حمد  
منه رضى املستخدمني  بني  تال يس أن هة والضعف يف الساحات املتواجدة، غي ص نقاط القو  العناصر املوجودة وال يشخ   قة حتتوي كل  مدق  

 باهتم.وال يتساءل عن احتياجاهتم ومتطل  
 ات سارية املفعول قبل ووراء التحويل؟خط طفاديت ابملإ: هل تستطيعون 11س

 تم  ت مل  ين وجدإات و التصاميم القدمية  و خط طاجلواب : من املشاكل العديدة اليت تواجهنا يف هذه احلاالت هو عدم تواجد امل
 خط طاخلارج  هلا مب الشكل إمن اضح للساحات و تصميم وا أو خمط طحتديثها حسب التعبيات الطارئة عليها، و مبؤسساتنا ال يوجد 

POS08 ،لشريف( والتقنية )حجازي ال للدراسات املعمارية اأمالتهيئة عن طريق مكتب  إعادةت عمليات تم  عن التحويل ف أم ا
عت نظام تقسيم بات و تصميمات هلا، كوهنا ات  طخمطتلك ت  الساحات الثالثة للمصاحل التقنية لبلدية ابتنة وال و مسكن  84لساحة 

مية ستجدوهنا كالورق دون منذجتها ابلكمبيوتر ومبقياس صحيح،  متبوعة بكشوف وصفية و  علىسومات ابتدائية و توزيع لألاثث بر 
 .يف املالحق
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 : ما سبب التحويالت والتغييات؟12س
ت مركز مدينة ابتنة ل على ساحالتدخ  طلب من رئيس البلدية ابلاجلواب: يعود سبب التحويالت والتغييات الطارئة على الساحات 

كن ملمارسة أما  ية حلاجيات املواطن حاليا، وتوفيكن ملب  ا أمالتهيئة، وذلك لعصرنة الساحات لتصبح  عادةاملدروسة بعمليات شاملة إل
 ثيثات كانت انقصة ال تكف  عدد املستخدمني.نشاطات كانت غائبة وتوفي أت

 هيكلة عادةإات الطارئة على الساحات العامة ملركز مدينة ابتنة حتسني حضري، جتديد حضري، تغي  : هل تعترب التحويالت وال13س
 أتهيل؟ أم إعادة

 إعادةعترب ابلنسبة لساحة املسرح ت خرىاجلواب: التحويالت الطارئة على الساحات العامة مبركز مدينة ابتنة خمتلفة من ساحة أل
هيكلة وذلك لتغييها من إطار حديقة  إعادةمسكن تعترب  84ابلنسبة لساحة  أم اجديدة، ت أتثيثاأتهيل وذلك لتأهيلها خبدمات و

انت بنفس حتسينها حضراي كوهنا ك ت  ساحة بن بولعيد فإن خي مسكن ونزع السور وقلع العديد من األشجار ويف األ 84ساحة  إىل
 ة الباحث به فيما يل :فادإ ت  تلخيص ما  ت  ، و حتسني املظهر اخلارج  للساحة لةاو وحمالتصميم وتدخلوا عليها ابلتأثيث اجلديد 

امتصاص اختالل  ىلإل احلضرية الكربى هتدف عمليات التدخ   ت اجملــــال على مستوى بنيــــة النسيج العمراين:التحوالت اليت مس  -
ملام بني رية واإلوإجياد التوازن الكبي يف تقارب حقيق  لإليكولوجية احلضاع  احلضري بني املركز واملناطق احمليطة به، تم  التوازن االج

 ز هذه العمليات احلضرية أساسا على:الفضاء احلضري والبيئ  للساحات، وترتك  
وهذه  تثمني الساحات العامة، إعادةهيكلة و  إعادةالتكامل واإلدماج بني الفضاء احلضري والبيئ  للساحات: وذلك عن طريق -

 اعيةتماجرافق مو  إدماج الفضاءات القدمية عرب حتسني اإلطار املعيش  وعن طريق إقامة نشاطات اقتصادية إىلالعمليات هتدف 
 .هذه الساحات العامة مبركز املدينة وضعوتتم
 إعادةهليكلة و ا إعادةيف عمليات  ث لتم  تنة ساحات مركز مدينة ابت يفل هيكلة ساحات وسط مدينة ابتنة: نوعية التدخ   إعادة-

 حور حول النقاط اآلتية:تم  ها لتطوير املركز وتتأتهيلها وهتيئ
 اجلمع بني ما هو تقليدي وما هو عصري. 
إدخال البناايت العصرية يف النسيج احلضري للمركز أين ترتجم اهلندسة املعاصرة مع األخذ بتوازن األشكال احلضرية، اجلمال  

يئية أتهيل البنية والتجديد، مع األخذ بعني االعتبار عامل إظهار نوعية الرتكيبة احلضرية والب إعادة ،وحتسني صورة مركز املدينة
 ثرية.والبناايت األ

 املعاجلة النوعية للساحات العامة، خلق طرق للمشاة، خلق مساحات خضراء جديدة.   
 املساحات اخلضراء، مساحات اللعب(. حتديد اجملاالت العمومية )املنتزهات، إعادة 
 ىل يف املرافق احمليطة والثانية يف اجلوانب.و األ ،توطني النشاطات االقتصادية، واخلدمات التجارية يف منطقتني 
هلا منذ فرتة على املستوى الوظيف  فمن كوهنا حديقة عامة مسكن حتو   84ثلة يف ساحة تم  حدى جماالت الدراسة واملإتشهد  

خمتلفة  خرىأجمال أكثر توازان فيه نشاطات  إىلخ، و كالشطرنج والشدة وكانت خاصة ابلشي  أخرىلعاب أة و لعاب اجلل  أملمارسة 
طقة جتارية، ة وتراجعت فيه وظيفة اإلسكان لكون املنب عليه النشاط التجاري واملهن واخلدمات احلر  اجملال تغل   ن  أومتنوعة، إال 

بعيد ل يف سكناهتا بشكل تلقائ  غي مدروس وغي مقنن و والتوجه احلر، وأصبح التحو  من خالل انتهاجها القتصاد السوق 
 شامل. خمط طعن أي 

إدماج الفضاء البيئ  داخل الديناميكية احلضرية والبحث عن تالحم التعايش والتالق  والتواصل بني هذه  إىلهذه العمليات هتدف 
 ملوجود.صورهتم احلضرية ونوعية احلياة تسمح بتفادي اخللل السوسيولوج  واحلضري ااألخية ومركز مدينة ابتنة، والتحويل العميق ل
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 مكم إلجراء هذه العمليات؟ي: نريد معرفة تقي14س
املعمارية والعمرانية  ل من أصعب العملياتيت: املكاتب الدراسية تعترب عمليات التدخ  اجلواب: ابلنسبة للتقييم فكان اجلواب كاآل 

 ملصم ماقة، فالعمليات اليت تقام مبراكز املدن حاليا وخاصة مدينة ابتنة ال يكون فيها جزء خاص ابلدراسة كون مدق  يستدع  دراسات 
مؤسسة حكومية وهذا إذا مل يعد ابلفشل يف التخطيط حاليا سيعود بعد فرتة لغياب الدراسة  أوالذي تدخل عضو من البلدية 

 ربون املستخدم الدائم هلا.راء املواطنني الذين يعتآخذ أواملتابعة و 
جيايب اإل ل بعناصر جديدة وحديثة وهذا كان اجلانبالتدخ   ت   أن هه  و جيابية إهنالك نقاط  ن  هم: أقيمفتابلنسبة للمؤسسات  أم ا

ل البلدية  السليب فتدخ   عن اجلانب أم اربعة اليت تدرسوهنا، ثيثات واليت تركت طابعا متناسقا بني الساحات األأوخاصة عند مماثلة الت
 حىت تم  املشاكل احلالية اليت مل ي وال POS  08 خط طاملشاكل املذكورة سابقا ابمل ات وتصميمات مدروسة ومل حيل  خمط طكان بدون 

 القدمي. املصم م تم   االستبيان واملقابلة عنها ال مع املواطن وال
 مدينة ابتنة؟: ماه  مراحل تصميم الساحات العامة يف 15س

املوقع  وأالقيام خبرجات ميدانية وحتضي رزانمة تقنية عن الساحة  تم  ي أن همراحل التصميم والتخطيط فيما يل :  توضيح ت  اجلواب: 
ئة الساحة عن طريق بعد ذلك هتي تم  األرضية، وييف قات املعو   الساحة وكل   راو وجيإذا كان فارغا، وجلب املعلومات من بينها ما يقابل 

لذلك وبعدها يتسابق عليها العديد من املكاتب ليتحصل على املشروع مكتب معماري،  املخص صةاهليئة  أوعالن من املؤسسة اإل
ني ن طريق مهندسهتيئة ع إعادة إىلالتهيئة فمعظم املسؤولية تعود على البلدية ومصلحتها التقنية من دراسة  إعادةخبصوص  أم ا
 ني.لني وخمتص  مؤه  
 : حسب رأيكم ماه  اخلصائص اليت حيتوي عليها التصميم؟16س

 معنوية. أخرىاجلواب: اخلصائص نوعان خصائص فيزايئية و 
 اجلمانب الثمالث سن املقمابسة خماص ابستخدام السماحمات العماسة ملركز سدينة ابتنة:-جـ
 : حسب رأيكم ما هو منط التصميم الذي جيذب االستخدام؟17س

له واالعتبار  رةاو جملاعلى مجيع عناصره مع احرتام املرافق والسكنات  توف راجلواب: التصميم اجلاذب لالستخدام هو التصميم الذي ي
 .حا  ومنفت ن يكون واسعا  أبات املستخدمني و  احتياجات ومتطل  ليب  تأبسس تصميم الساحات وحيتوي على خدمات 

 يف جلب املستخدم؟ املصم مد عليها تم  اليت يع: ماه  الفراغات الداخلية للساحة 18س
رتخاء ومساحات  كن الراحة واالسا أمار والفراغات اليت حتتوي على اد والزو  بات الرو   متطل  اجلواب: ه  فرغات اخلدمات اليت تليب  

 ز ابلنظافة واهلدوء.ي  تم  ة العناصر وتعلى بقي   توف ر، وتاألطفالكبية وواسعة للعب 
 ال واستخدام أمثل؟تصميم فع   إىلهتيئة الساحات للوصول  عادةا إلوهنالتدخالت اليت تقرتح: ماه  19س

كن الراحة أم ا خدمني كبات املست متطل  واليت مشلت خلق فراغات خدماتية تليب   اإلجابةلني جييبون بنفس ن املتدخ  أاجلواب: نرى 
رش لتأثيث الساحة جانب توفي عناصر الف إىلواالسرتخاء واللعب والتسلية والتجهيزات واخلدمات العمومية كالتجارية والرتفيهية 

وزايدة اخلدمات من  ضرورة توفي عناصر للتظليل إىلع املدين املستخدم هلا، ابإلضافة تم  وحتسني نوعية املعيشة لرواد الساحة واجمل
 اابت املاء اليت جنحت يف ساحة املسرح.اشات وصب  حواض النفاايت مع توفي رش  أ إىلاملياه دورات 

 املقمابالت:نتمائج  سنماقشة-2-2
حتياجاهتم  امة  على اطرح املشكل اخلاص بعدم احتواء الساحات الع ت   أن هخالل عملية املقابالت مع املستخدمني  تبني   ا/   

ذة مع وجهات النظر املنف    يمني وذلك لعدم توافق التصامباهتم، وعرضت على جهة املسؤولني الرمسي   متطل  اليت تليب  الثقافية والنفسية و 
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موحات املستخدم م هلذه الساحات طمصم   ق كل  ن حيق  أكثر ومرضية هلم، ويطالبون أيل للجنس الذكري ت   اأهن  نثوية، ويصنفوها األ
ئة اليت يراتح هلا طوال احتكاكه مع الفتماع  و متطلباته املادية واملعنوية الكفيلة بتفاعله االجن يراع  أعمره،  و  أوانهيك عن جنسه 

م  صنع القرار ن يشركوهم يفأن، ويطالبون ماواأل األمنسبوع ولساعات اليوم كاملة، وذلك لتحقيق وتعزيز الشعور ابلراحة و األ أاي 
الشباب من الشيوخ والكهول و  وادخال قرار كل   ،ع ويكون ملكية عامةتم  اجمل أفرادتصميم جديد عام خيص  أوعملية تدخل  ي  أعند 

 .املختلفة بشكل دقيق وعميق متماماهتواهلتلبية مطالبهم  األطفالواملراهقني و 
ات التنزه، ة الذين ميارسون نشاطد وسوي وخاص  قسمني: فئة ذات سلوك جي   إىلعن سلوك مستخدم  الساحات فيونه ينقسم  أم ا

الفئة الثانية فه   م اأتاع ابلطبيعة، العناصر املائية، واللقاءات والتجمعات عن طريق اجللوس ضمن جمموعات، تم  السي والرتفيه، االس
ومات، كالفتيات، ونشوب خص  خربعض اآلال إىلذات سلوك غي سوي وتتعمد املعاكسات واملضايقات من بعض املستخدمني 

 فعال منافية للقانون.أاالختالط، العالقات احلميمية، تعاط  املخدرات و 
ابلفراغات  السلوك السوي مرتبط ن  أحوا هناك عالقة وطيدة بني تصميم الساحات والسلوك، ولقد وض   ن  أيرى مجيع املستخدمني 

ر ويعدم فرص ل االزدحام، التقارب واالحتكاك املباشة الفراغات، وهذا ما يقل  ة والواسعة واليت تتواصل بصراي مع بقياملفتوحة واحلر  
 االختالط واملعاكسات.

ات مركز أكثر العناصر املوجودة بساح ن  أصحاب املكاتب الدراسية أو  اإلداراتمن املقابالت مع اهليئات واملؤسسات و  تبني  / ب   
رب من العناصر ن والطمأنينة وذلك بتوفي اخلدمات اليت تعتما، األاألمنمدينة ابتنة واليت تشجع املستخدمني ه  االتساع، االنفتاح، 

الساحات  م اأ ، وعناصر خضراء وعناصر مائية،األطفالالنظافة واهلدوء ومساحات كربى للعب  توف رالضرورية للمستخدمني مع 
 الغائبة عنها هذه العناصر فال تزال تتخبط يف استخدامها.

التصميم اجلاذب لالستخدام هو الذي يبىن على احرتام اجلية واستغالل مالحمها املعمارية وواجهاهتا  ن  أفق مجيع اهليئات على تت  
ناصر فيزايئية تكوين تشكيل  حيتوي على ع إىلول لتوفي عنصر االنسجام والتناسق بني الساحات وما يقابلها من مباين والوص

حتسني احلياة يف  إىلن يهدف أ، كما جيب على التصميم مباهتار ومتطل   حاجيات الزو  ها ختدم املستخدم، وتليب  وعناصر فرش كل  
ن ونشر الطمأنينة يف امألوا األمنالساحات وانفتاحها على الفراغات اليت تتصل هبا وذلك لتوفي عنصر املراقبة والوصول للحماية و 

 قلوب رواد الساحة.
 خالصة املقمابسة:-3-2
أ ت  ، 8 خمط طلتهيئة  املخص صةاهليئة  ة نالحظ أن  م  د   املق   اإلجابةمن خالل  : عند حتليلنا لألجوبة الحظنا ما يل     خط طامل أُن ش 

 جزاءنقول إن هذه األ ن  إلعملية هتيئة الساحات العامة مبركز املدينة، وميكن  أجزاءلسبب وختصص جزء معترب للفضاءات العمومية و 
 غي كافية ابلنظر لكرب وشساعة وسط مدينة ابتنة. 

ل، يف حني ة بعد التحويالبلدية مسؤولة على أغلب العناصر املذكورة سابقا خاص   :نالحظ أن املصاحل التقنية اإلجابةمن خالل 
 من ل الذي يغي  يل وذلك قبل التحويل والتدخ  و  راسية ومديرية البناء والتعمي مسؤولون فقط على التصميم األنالحظ أن املكاتب الد

 ياهبا. غ أوللمصاحل التقنية للبلدية مسؤولية كبية على مستوى عدم تناسق العناصر  الساحات، ومنه ميكن القول إن  
من  جو   إنشاءيف  اهمستاعية، ميكن أن تم  هتيئة الساحات املبنية على معطيات صحيحة وظروف اج لني بتربير أن  وقام بعض املتدخ  

ا دور يف خلق فكرة التهيئة والتخطيط والتصميم الفيزايئ  للساحات هل ومنه نستنتج أن   ،داخل احل  ع تمااالجالطمأنينة والتكاتف 
 خدام.تصميمها مقبولة لديه وميكن تطويرها مع التجارب لتكثيف االست إنشاء وتعترب فكرة األمانو  األمنمن الراحة والرتفيه و  جو  
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 :(Design Componentsتصميم سماحمات سركز سدينة ابتنة املالحظة )-3
مسكن،  84ركز مدينة ابتنة واملتكونة من ساحة املسرح، ساحة بن بولعيد، ساحة مبلساحات ا تصميمت عملية املالحظة لعنصر ت     

اد على تم  عاال ت  حيث هيدي، تم  كما ذكران سابقا يف الفصل ال  ،جوانب عد ةملالحظات هلذه الساحات ت االشهداء، وغط  ساحة 
 Tangibleية امللموسة ىل يف جتميع املعلومات الضرورية لألطروحة، وذلك ملالحظة العناصر املاد  أو عملية املالحظة كمرحلة 

components .  شهر  القيام هبا يف فصل الربيع يف الفرتة ما بني شهر مارس ومنتصف ت  قبل الباحث، و ت عملية املالحظة من ت
قات الفراغ، و قات املالحظة حسب مواعيد العمل وذلك الرتباط االستخدام أبأو تقسيم  ت  قات خمتلفة من اليوم حيث أو ماي، ويف 

، مساء   20:00والثالثة على الساعة  مساء   16:00ة على الساعة هنارا والفرتة الثاني 12:00ىل على الساعة و فمثال كانت الفرتة األ
رح، ساحة بن ن منها قلب وسط مدينة ابتنة )ساحة املساألربع مبركز مدينة ابتنة، اليت يتكو  ساحات الركزت عملية املالحظة على ت  و 

توثيق عملية املالحظة ابستخدام عملية التصوير وكتابة املالحظات، واحنصرت  ت  وقد  ،مسكن، ساحة الشهداء( 84بولعيد، ساحة 
د على تم  يم وما يعالتدقيق فيه الحقا، والذي ارتكز على التصم تم  بع والذي سياملالحظة على العناصر الثالثة املذكورة يف النموذج املت  

لى العناصر االنسانية د عتم  على العناصر الثقافية واالستخدام املع دانتم  اخلصائص التشكيلية واهليكلية، واالدراك والسلوك وما يع
 اعية.تم  واالج

 
 :الشماسل، املصدرعسى املستوى سركز سدينة ابتنة لسماحمات )ب(  تصميمية التشكيسية )أ( والبنيويةل اختالف اخلصمائص ال: ميث  (181)الشكل 

.(2020 ،البماحث)  
 لسسماحمات مبركز سدينة ابتنة:الدراسة التحسيسية -1-3
 سسكن: 84الدراسة التحسيسية لسماحة -1-1-3
   املوقع:-
  جتاراي،ىلو احملتل املرتبة األ شارع فرنسا سابقا()املدعو طريق بسكرة  أوعلى طول شارع االستقالل مسكن  84ساحة تقع    
مسكن ومن جهة  84 مجاعيةابلسكنات النصف جهة الشرق من  ومغلقة من الشمالرين بلقاسم قشارع من الغرب و  هاحيد  

 .هلما رئيس  من شارع االستقالل والثاين اثنوي من شارع قرين بلقاسمأو   مدخلنيهلا ، القرآنيةاجلنوب مساكن فردية واملدرسة 

 )ب( )أ(
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ل سوقع السماحة سن ث  متسوقع واختيمار سماحة املسرح مبدينة ابتنة، ب: صور  توض حمات خمط ط، أ: سسكن 84لسماحة  جو يةصور (: 191الشكل )

.(2019 ،البماحث)املصدر: ، زوااي خمتسفة  
 عد ةاحة الس حيد  ، و وشحن اهلواتف النقالة وعدد من األكشاك لبيع الصحف مطعماألراض  داخلها  اماتاستخدحيث تشمل    

شارع جتار اجلملة يف وخلفها  من الشمال سكنات فردية طابقها األرض  جتاري: (120، 119 )الشكل يوض حكما   سكنيةمباٍن 
(، من مسكن 84ومن اجلنوب كل من املدرسة القرآنية وسكن فردي، من الشرق سكنات نصف مجاعية ) ،مستحضرات التجميل

تة الوظائف طابقها األرض  دتعدالغرب كل من املركز التجاري بن شايبة، ومراكز م  جتارية وسكنات فردية. حمال 

 
 (.2020 ،البماحث)املصدر: سسكن،  84عسى سماحة  املطس ةلسمبماين صور (: 120الشكل )

  :سسكن 84حملة عن سماحة -
أ ت      خمة مزروعة أبشجار ض، كانت لكرة احلديديةلحديقة ألعاب  اأهن   أساسعلى  يف الفرتة االستعمارية مسكن 84حة سا أُن ش 

مع العديد من التغييات  سياج،إضافة و  1972 سنة أتهيل عادةت بعدها إلخضع، عهد االستعمارسابقا  يف عند بوابة بسكرة 
 ي ابستخداملتغلق وتصعمال الشغب كان املكان معروف من القدم أب  ،املساحات اخلضراء الرتبة من جديد يف واملعاجلات كتوزيع

على  ات كبيةلتغي   (1962-1844)ومل تشهد خالل الفرتة االستعمارية ، ضعيف منذ ذلك احلنيالضور كانت معروفة ابحل، و مؤقت
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، (Guedoudj,2013)ملشروع العقيد كاربوكيا  ابق  مشاهب قلبه  أن  إال   تلك السنوات، ابتنةه مركز مدينة الرغم من التطور الذي عرف
 والتجارية اديةاالحتياجات االقتصحسب خالل فرتة ما بعد االستقالل  االعتبار تقريبا إعادةالتأهيل و  إعادةت مجيع عمليات ت  و 

 تهاعدم تلبيل، اخلرباء من الغي املهم  لتصنيف فيها الساحة اب تيز ت   واليت، منذ السبعينيات واجلمالية للمدينة بعد االستقالل
كلة واليت صارت بعدها اهلي إعادةالسياج بعد زالة إبجذراي   اي يتغ، فتطلب ذلك الحتياجات احلقيقية ملناطق االسرتخاء احلقيقيةل

،  بالطلاب ساحة مرصوصة لتصي، انفورة يف املنتصفوضع ، و ات اخلضراءمن املساح ركزةواألشجار املإزالة األعشاب بعد  ساحة
هتيئتها بصيانة  عادةعليها من طرف املصاحل التقنية للبلدية وذلك إب أحتويل طر  آخراقرتاحات من مديرية التعمي والبناء، و  ومؤثثة بعد

 بعض النبااتت. زرع إعادةبعض العناصر الفيزايئية و 

 
 .(Guedoudj,2013) املصدر:، سسكن سمابقما 84ة حلديقة (: صور 121الشكل )

  :السماحةوصف -
 ،ككل    ابتنة ة يف مركز مدينةمهم   جتاريةكملتقى لفضاءات   ،يةالتجار  عنصر الربط الرئيس  ابملنطقة مسكن 84ل ساحة تشك     
 للعديد من املباين رتهاو جملشبه مغلق  مسكن 84، ويعترب ميدان ابملنطقة Grouped Squares   اجملم عةالساحات  أحد وه 
ية واليت تظهر احليازة املكانع مبمارسات جتارية زادت من نسبة مظاهر ت  تمي، حيث من جهتني لشارعالتصال ابية اخاص   هانلفقد

 لك الباعة والتجار املتجولني هبا والتعدي على فراغاهتا.تم  ب
ا من ارتفاع يف املستطيل، وعمق مزدوج تقريب   ث لتم  تبزوااي قائمة  البلدية بتصميم ذو شكل منتظم إىل مسكن 84ة تعود ملكي    

من األشجار  ل  ك  دا  ابالحتواء، لضيق عرض الساحة وعلو  شعورا  جي  اليت تعط  للمستخدم  املباين احمليطة ذات الواجهات الكالسيكية
 تتوافق واملقياس اإلنساين. اهن  واملباين، خصوصا  عند النظر من وسط املركز أل

ملباين جيعل التدرج ا ارتفاعات تغيو  ،الالشكليةلتجارة ابيز تم  والذي ي منط هجني،تجانسة ذات املغي املباين حول هذه الساحة    
، التصال البصريا راريةتم  وتقطع اس فضاءاهتاالعناصر اليت حتجب الرؤية من الساحة حنو خارج  أحد هذا عد  ويالسماء ابرزا  مع خط  

ضموهنا مل اهنافقدب يثهاأتثيز الساحة بوجود عشوائية يف تم  تحيث اطر تنظيمية،  أوحيث ال ختضع املنطقة احمليطة ألي من قوانني 
من وجود حركة  ويغلب عليها اجلمود ابلرغم غي التجارية النشاطات اإلنسانية إىلتفتقر  اأهن  اع  والسياس  والثقايف، أي تماالج

 لسيارات والناس فيها.  
مع نقص   والسرو، ، النخيل الصغيأنواع من األشجار سيانوفيال، الكينيا عد ة، ُزرع فيها طة ابخلرسانة املطبوعةالساحة واسعة مبل     

 ثيثات حبالة سيئة.كبي لألرضيات العشبية وأت
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 : السماحة وظمائف-
 لشبابا يراتدها بشكل أساس  ،ان املدينةق سك  لتسو  لومكان  لنياملتجو   لباعةاسلع  عرض مساحةمسكن  84ساحة تعترب    

لوجبات خدمني لالسوري فيها العديد من املستطعم امليستضيف  ا  خدماتي ويعترب فضاء   للتسوق، بشكل عام والنسوة ،واملراهقني
 مراحيض عامة.حيتوي على  أيضاكونه و  السريعة املقدمة والتقليدية لسوراي،

  :ابلسماحة حدا األ-
او  ،ةمعين أحداثال تعرف الساحة     هم، وعبور املشاة رور صة مبا  اخل احلركة ال  إ قات التسوقأو ف بعد انتهاء تكاد احلركة فيها تتوق   إمن 

ة "اخلرقبة" بة الشد  ولع (البولينج )الكرة احلديدية لعبة ية ووطنية تقام بفراغات الساحةلعاب كمسابقات حمل  أمع انتشار عروض و 
ا من قبل جمموعاتو   الرجال.فئة كبار السن من و  الكهول املتكررة جد 
 الدراسة التحسيسية لسماحة الشهداء:-2-1-3
  املوقع:-
 هاحيد  و ، مشاال (سابق ا Les Allées Bocca)مصطفى بن بولعيد  ممر اتو  غراب قع ساحة الشهداء عند تقاطع شارع االستقاللت   

مصطفى  ر اتمممداخل، مدخل رئيس  من  ثالثة، هلا جنواب عل  القايدوشارع  شرقا، شارع العريب التبس  على جانب دار الثقافة
 .الساحةنب واعلى ج نياثنوي نيخلمدو  بن بولعيد

 
ماحة سن ثل سوقع السمت  سوقع واختيمار سماحة املسرح مبدينة ابتنة، ب: صور  توض حمات خمط ط، أ: الشهداءلسماحة  جو يةصور (: 122الشكل )

 (2019 ،البماحث)املصدر: ، زوااي خمتسفة
الوالية، مقر  املركزي الوالئ ، األمن(: من الشمال كل من 123، 122)الشكل  يوض حكما   مرافق عمومية عد ةالساحة  حيد  و    

ومن اجلنوب كل من احملكمة، والسجن، والوكالة التجارية للمياه )ابتنة وسط(، من بتدائية )الشهيدة فاطمة قيدوم (، املدرسة اإل
افة )ابتنة(، مديرية التجاري بن عطية، دار الثقالشرق كل من السلطة الوطنية املستقلة لالنتخاابت )املندوبية الوالئية ابتنة(، املركز 

 الغرب كل من ساحة بن بولعيد، املركز التجاري خراش . ن، م-فنيمصلحة املوظ  -الرتبية 
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 (.2020 ،البماحث)املصدر: الشهداء،  سماحة عسى املطس ةلسمبماين صور (: 123الشكل )

  شهداء:حملة عن سماحة ال-
أ ت      مفصولة عن  بوكا،ة ق  ال يتجزأ من أز  جزء   اأهن  على أساس  ،يف الفرتة االستعمارية من طرف املستعمرين كحديقةالبداية  يف  أُن ش 

يف عام  لتأهيلا إعادةالحق ا مع بناء مركز  شييدهات إعادة ت   ،النصب التذكاري للحرب بشارع االستقاللالساحة احملتوية على 
 غييات منهات عد ةت ت  و  بعد االستقاللساحة الشهداء ب بتسميتها اقامو  سورها،بعد إزالة  ساحة هلذا املركز،بقدر ما هو  1853
 بن بولعيد ساحةر يف نفس فرتة تطوي رخامية،كسوة ب تهارضي  أتغطية و  اخلضراء، اساحاهتعمود علم وانفورة وتصميم جديد مل إنشاء

(Guedoudj,2013).  

 
 .2020 ،البماحثبتصرف  ،(Guedoudj,2013): املصدر ،لرأت عسى سماحة الشهداءالت ال ي لستحو  (: صور 124الشكل )

  :السماحةوصف -
مع  رتبط بشكل مباشري، حيث مبركز املدينة Grouped Squares اجملم عةحد الساحات أعترب يمبدينة ابتنة  الشهداءيدان م   

 ميدان مغلقوهو ة ابلدراسة عن طريق مسالك واضحة، املعني  مسكن  84وبشكل غي مباشر مع ساحيت املسرح و  ساحة بن بولعيد
هة الغربية عاد غياب جلاموصلية من لل انهفقدو  التأهيل للسجن إعادةة لتواجد جدار احملكمة ومركز وخاص   للعديد من املباين رتهاو جمل

 إىل انسداد مع الثكنة العسكرية، وتسمح لك ابلوصول إىلمساء للشهداء، وشارعها الرئيس  يوجهك أاملوصلية لتواجد جدار حيمل 
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لنسبة للوضع احلايل فإن اب أم ا ،ز بنوع من اخلصوصيةي  تمافق اليت تاملر  أوها فقط مثل ساحة بن بولعيد يلع املطل ةو  رةاو اجملاملناطق 
 .اخلدماتمع قلة  خلقت بعض الرهبة ابملنطقةساحة الالتجهيزات املتاحة يف  أواملرافق 
فاع املباين احمليطة يف املستطيل، وعمق كبي مقارنة ابرت ث لتمتالبلدية بتصميم ذو شكل منتظم بزوااي قائمة  إىلالساحة ملكية تعود 

نخيل أنواع من األشجار الفيكس، سيانوفيال، ال عد ةطة ابخلرسانة املطبوعة، ُزرع فيها واسعة مبل  وه   ،احلديثةذات الواجهات 
 ثيثات حديثة.العشبية، وتواجد أت األرضياتواجد الصغي، مع ت

  :السماحة وظمائف-
 إعادةمركز  مثل موميةالعمن املرافق  القرهبمعرب للمشاة  وتعترب فالت واملظاهرات السياسية،واحل اتاعتم  جالل اتيةمؤسس ساحةم    

 .ةدار الثقاف ،يركز امل مقر الشرطة الوالية،مقر  لسجون،التأهيل ل
  :يف السماحة حدا األ-
لطرق الرئيسية اب ة وارتباطهامن املرافق املهم  قرهبا ل ذلكو  ،روتينية، مع األعياد الوطنية والرمزية للبلدال حداثواأل تحتفاالاال   

، ع تدفق حركة املروريشجع على توسيتعترب مرتبطة ابمليدان الذي وكذلك  ،مصطفى بن بولعيد ممر اتوه  طريق بسكرة و  للمدينة
 .بتواري  وطنيةدة ال تزال مقي   حداثاألو حتفاالت هذه اال ن  أ ال  إ
 الدراسة التحسيسية لسماحة املسرح:-3-1-3
  املوقع:-
، شارع  rue du marché)شرقا وشارع ابن ابديس )شارع جامبيت سابق ا(  Fidayines الفدائيني تقع ساحة املسرح بني شارع   

Victor Hugo )على جانبني متقابلني من الساحة شارع اإلخوة بوعبسة مشاال وشارع حممد بن عباس حممد  هاحيد  غراب، و  سابق ا
 ،قسمني وحيتوي على مدخلني رئيسيني هلا إىل La Républiqueم الساحة شارع اجلمهورية جنواب ويقس   (شارع اجلزائر)الصادق 

كل هذه الشوارع   ،تصب فيه العديد من شوارع املدينة قلب املدينة ومركزها إىلرمز تحيث ة مداخل اثنوية على جانب كل جزء، وست  
 .رةاو اجملالسكنية  ابألحياءتربطها 

 
ماحة سن زوااي ثل سوقع السمت  سوقع واختيمار سماحة املسرح مبدينة ابتنة، ب: صور  توض حمات خمط طلسماحة املسرح، أ:  جو يةصور (: 125الشكل )

 .(2019 ،البماحث)املصدر: ، خمتسفة
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كما مباٍن خدماتية   عد ة واملباين التعليمية  ،احلكومية نشطةاألل ث  تاملباين اليت  أهم  على  تطل   مساحة اأهن  ية الساحة يف أمه  تكمن    
)العالمة  حكومية بتدائيةإومدارس  ،-1945نوفمرب  1ابتنة -اجلزائر بريدمن مكتب  : من الشمال كل  (126، 125شكل )ال يوض ح

-ابتنة  جلهويمن املسرح ا ومن اجلنوب كل   والوكالة التجارية لالتصاالت اجلزائر، ،خضري والشهيد عل  بوخالفة(عبد الرمحن األ
زائري، توابع من البنك الوطين اجل السوق اليوم  للمالبس والعطارات واللحوم )الرحبة(، من الشرق كل  و ، -الدكتور صاحل ملباركية

تو  ابقة،لكنيسة س فندق احلياة ، و (املكتب الوالئ  للمجاهدين)من املنظمة الوطنية للمجاهدين  من الغرب كل جتارية وصيدلية حمال 
تاجلديد و  والبنك  .جتارية حمال 

 
 (.2020 ،البماحث)املصدر: عسى سماحة املسرح،  املطس ةلسمبماين صور (: 126الشكل )

  :حملة عن سماحة املسرح-
أ ت       ستعمارل ساحة الكنيسة يف زمن االث  ت "،رسوسح"ساحة  ل كان معروف ابسمو اجلزء األ ،جزأينعبارة عن ساحة املسرح  أُن ش 

وبعدها  ،1899ة قبل تشييد املسرح عام ج  ي  س  مُ  ساحةعلى شكل  وجزء كان ،مدموج هبا كنيسة ساحةك 1855 سنة تأنشأواليت 
ومشلت العديد . احلديقة كزر لفرق املوسيقية يف ملة منص   مت بداخلهاواليت صم   ،لالسرتخاءصار يعترب مساحة ثقافية اتبعة للمسرح 

يف الفرتة ية بنفس الطريقة حجر  أتثيثاهتامرصوصة ابحلجارة املصقولة، وا مه  كأل  كانت،  املوسيقية الفرنسية يف ذلك الوقتاحلفالت  من
  .ذات شكل مستطيلو االستعمارية 

ن وغيها ماملهرجاانت  ،حتفاالت الوطنية، حفالت الزفافبني اال مجعت حيث، 1858من عام  ساحة الكنيسة استخدام ت     
 .(Guedoudj,2013) ه واالسرتخاء للتجار لقربه من فندق التجاراستخدامه للتنز   ت  ، كما االحتفاالت الدينية

حيث  ،(1991-1978)التطورات بني قلت مع لكن  ،وانفورة مياه ضخمة   اشجارا   حتويساحة ها كمتصميم ت  ساحة املسرح  أم ا
خامية ات أرضية ر ذمت الكنيسة واستبدلت بساحة هد  ات، يف حني ر  مكشاك لتخريبها للعديد من املوتعديل األإزالة النافورة  تت  

 2014فمنذ  ،جريةحلاقاعد تنوعت بني امل أتثيثاهتاعن  أم ا، حبوض ماء كبي مصحوبةللهاتف اكشاك  عد ةحتتوي على  1970عام 
ة تعد دربعة أكشاك مأب واستبداهلاإلغاء أكشاك اهلاتف مع  ،حوض مائ  واستبداله ببالط متواضع لغاءإو  التالتدخ  العديد من  عرفت

 اخلدمات.
عليها من طرف  أحتويل طر  آخرتغييات منها هدم الكنيسة وذلك ابقرتاحات من مديرية التعمي والبناء، و  عد ةحدوث  ت  مؤخرا    

 شجار والنبااتت.أنواع جديدة من األ زرع إعادةبعض العناصر الفيزايئية و هتيئتها بصيانة  عادةاملصاحل التقنية للبلدية وذلك إب
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تمساكن حتوي مرافق و  عد ةعا ليعترب موز  ساحة املسرح ميدان ملفرتق طرق عديدة     تسمح لك و  ،جتارية ابلطابق األرض  حمال 
كال يوجد بعض من مظاهر احليازة املكانية يف الساحة واليت تظهر يف أش أن ه ، إال  هلا بوسط املدينة رةاو اجملاملناطق  إىلابلوصول 

 وظائفها.، ومنها التعدي على فراغات الساحة ورصيفها ابستبدال لكتم  ال
الصغي  أنواع من األشجار الفيكس، سيانوفيال، الكينيا، النخيل عد ة، ُزرع فيها ارضيتها مبلطة ابخلرسانة املطبوعة ،الساحة واسعة

 عشاب مع تواجد عنصر املاء بكثرة يف مركز اجلزيئني هبا مع أتثيث حضري متنوع.والسرو، وتشكيلة متنوعة من النبااتت واأل

 
 .2020 ،البماحثبتصرف  ،(Guedoudj,2013)املصدر: لسماح ي حرسوس واملسرح سمابقما، صور (: 127الشكل )

  :السماحةوصف -
وعمقها يكاد ، طيليف املست ث لتمتزوااي قائمة ذو  شكل منتظمب هاتصميمز ي  تمحيث يالبلدية  إىل ة ساحة املسرحتعود ملكي   
رغم  دا  ابالحتواءعورا  جي  شتعط  للمستخدم واليت  يز ابلواجهات الكالسيكيةتم  ت هلا واليت من ارتفاع املباين احمليطة الضعف ياو يس
  الكالسيكية احلديثةو  دون أي توافق مع املباين الكالسيكية مبين ذاتي اهجني نمط ب وجلها حاليااملباين اعرتاها الكثي من التشويه،  ن  أ

ن سبوع وتتضم  ول فرتات اليوم واألومستخدم ط تلك روحية مكان اترخي  مهم  ت  الساحة  ن  أ إال  ، نعدم االنسجام والوحدةيو  كالفندق،
 .تياراغلب عليها حركة السحتتوي على نشاطات إنسانية وت اأهن   ، أي  ةوثقافي ةوسياسي ةاعيتم  اج نشاطاتاستعماالهتا 

ألساس  كل عنصر الربط الرئيس  ابملنطقة، وه  امليدان ال ساحة املسرح واسطة العقد لسلسلة من الساحات العامة اليت تش  تشك     
، حيث ترتبط بشكل غي مباشر Grouped Squares اجملم عةحد الساحات أمبدينة ابتنة حسب االستخدام، تعترب ساحة املسرح 

 أم ا، للعديد من املباين هرتاو جملة ابلدراسة عن طريق مسالك واضحة، ويعترب ميدان املسرح شبه مغلق املعني   خرىابلساحات الثالثة األ
مائية  التجهيزات املتاحة يف ساحة املسرح، ال تقتصر على الفراغات املشرتكة، بل على مساحات أواملرافق  ابلنسبة للوضع احلايل فإن  

يدات فراغات مؤثثة للجلوس جيلس عليها الشيوخ والس عد ة أيضاتلك ت  ألعاب لألطفال، هذا و  ومساحات خضراء، ليس فيها أي  
رقبة ة الشمس يف ساعات العصر، كما يقوم بعض الشيوخ على اللعب مبا يسمى ابخلتاع أبشع  تم  الكبيات يف السن، للمحادثة واالس

 ة.توف ر م اخلدمات املأم اون ببيع بعض السلع الصغية على شكل بسطة آخر و 
قافية يف لنشاطات مومسية ولألعياد الوطنية، وبنشاطات ث املخص صةويقوم الفاعلون احلضريون أحياان بنصب اخليام يف الساحة    

 ية وإقامة مسارح للكبار والصغار.دول أواملسرح اجلهوي عند فتح مهرجاانت وطنية 
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 : سماحةال وظمائف-
 خرىمن املناطق األ هاليالوصول إ لسهولة عن روحية املكان املعروفة منذ االستعمار عربيف ساحة املسرح تتطوير االستخدام حالي ا    
 وتعد   ،واملظاهرات حتفاالتواالاعات تم  مساحة لالسرتخاء واالج أيضال ث  ت اأهن  منها، غي  ه  مساحة انتقالية للعبورو  املدينة،يف 

تمن احملاملبيعات  منطقة نشطة جتاراي لكثرة التدخل  حيث أصبحت كسوق يومية واسبوعية يوم اجلمعة قبل ،اخلدماتة تعد دامل ال 
 .أحياان، واستعراضات عسكرية معرض سيارات أو ،أيضامعرض فين وتعترب  را،من البلدية مؤخ  

  :سماحةاليف  حدا ألا-
ة تعد دوأكشاك للجرائد وخدمات م مقاه  وصاالت للشايو  كافيهاتمن  فراغات ل واحتوائهايف قلب وسط املدينة كون الساحة     

ساحات مبركز زها عن ابق  الهذا ما مي   ،طالهلا على املرافق العموميةإو  ي ملركز املدينةالتجار الشريط  احتوائها على جزء من وكذلك
مفيها، وهذا من  قسو  تال ات، من خالل توسع نشاطابملستخدمني طوال اليوم رحبفه  ت عة للبهجة،ابة وموز  املدينة وجعلها جذ    أاي 

سوق اجلمعة والذي  وأالسنوات األخية واليت كانت معروفة بسوق احلمام  إىلفيها من التسعينات األليفة واحليواانت  الطيوربيع أنواع 
ا، وجعلها كل الشرائح الوافدة هلل ةساحة ديناميكية للغاية ومرحب  ان واألشخاص الذين يراتدون اليها، وتركها عند السك   را  أثترك 

مسرح  زيغ ،ام  األ)املسرح  فعاليات خاصة ابملسرح دولية منهاية معارض فن  استضافة كفعاليات  وال حداثتشمل العديد من األ
ممن املستخدمني  عظيمةشود تلقى استقباال حبوغيها( و  األطفالاملهرجان الدويل لألدب وكتب  املسرح. املسرح،ربيع  ،األطفال  أاي 

واحتوائها  ،الشعبية اتية واآلالت املوسيقية والرقصالفن   لوحاتل أخرىو لسيارات، منها لمعارض  عد ةوكذلك تنظيم  ،هذه الفعاليات
خاصة ع مسابقات وطنية ، ميوميا   ا  ودائم ا  متكرر  ا  كثر نشاطاملتجولني والصرافني للعملة الصعبة تركها تكتسب الفراغات األلباعة ل
 الدومينو.و  ة "اخلرقبة"والشد   الورق كلعبة  أخرى لعببية، و كحتظى بشعبية   للشطرنج اليت سرتاتيجيةاالعبة للاب
 :بن بولعيدالدراسة التحسيسية لسماحة -4-1-3
  املوقع:-
على ه حيد   جنواب،شارع......مشاال و  Allées Bocca Les بـسابق ا مصطفى بن بولعيد املدعوة  ممر اتبني  بن بولعيدتقع ساحة    

هلا ، )شارع جامبيتا سابق ا( حيث يقطعها شارع الفدائيني، شارع االستقاللشرق  نب العلى اجلاو شارع ابن ابديس  اجلانب الغريب
 .ة مداخل اثنوية على جانب كل جزءوست   الفدائينيمثانية مداخل، مدخلني رئيسيني من شارع 

 
قع السماحة سن ثل سو مت  سوقع واختيمار سماحة املسرح مبدينة ابتنة، ب: صور  توض حمات خمط ط، أ: بن بولعيدلسماحة  جو يةصور (: 128الشكل )

 .(2019 ،البماحث)املصدر: ، زوااي خمتسفة
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ماتية كما باٍن خدم عد ةالساحة  حيد  وعدد من األكشاك لبيع الصحف، و  كافيتياياألراض  داخلها   اماتاستخدحيث تشمل     
واملؤسسة العمومية  ،نزل املنصور ،-سفارة التعليم-مدرسة لتعليم اللغات: من الشمال كل من (129، 128)الشكل  يوض ح

تحممساكن هبا  ،-الشهيد جبارة عل  بن مسعود-ذن واحلنجرة نف واألمراض األأائية ابتنة املتخصصة يف االستشف جتارية ابلطابق  ال 
، واملركز التجاري خراش ، Société Générale Algerieوبنك  ،Vogelاملركز التجاري ومن اجلنوب كل من  بنك الربكة، ل،و األ

ت لسجن امن الشرق كل من  خضري والشهيد عل  بوخالفة(،حكومية )العالمة عبد الرمحن األ بتدائيةإومدارس  ،للمالبس حمال 
 .السكنات اجلماعية، من الغرب ساحة الشهداءاملركزي الوالئ ،  األمنوحمكمة و 

 
 (.2020 ،البماحث)املصدر: ، عسى سماحة بن بولعيد املطس ةلسمبماين صور (: 129الشكل )

  :بن بولعيدحملة عن سماحة -
أ ت      اة املسم   بوكا،أليس  ساحاتكواحدة من   ،1899يف الفرتة االستعمارية من طرف املستعمرين سنة  بن بولعيدساحة  أُن ش 
 .(1920و 1910لإلعدام بني ) ا  عام مكاان  وبعدها صار  تذكاري،موقع على اليت حتتوي  بع اجلديدملر  اب
نوفمرب من  11يف ، وافتتح 1925املهندس املعماري تشارلز مونتالند يف عام قبل ثال النصب التذكاري للحرب من ت   إنشاء ت     

حجرية  عد ةعلى قا Alaphilippeللموتى بواسطة إزميل النحات ابرتفاع ثالثة أمتار تركيب نصب تذكاري  ت  فقد  ،نفس العام
 (Guedoudj,2013). اليمىنحيمل سيف ا يف يده  نتصر جمنحالذي يرمز لشخص م يثال الربونز تم  ال عليها يرتكز
 يةاو ز عند  قاللشارع االستو تقاطع شارع اجلمهورية ىل يف و األلقتلى احلرب العاملية ثيال ت   1918و 1914عام  بني نقله الحق ا ت     

 .1945و 1939من عام  لقتلى احلرب العاملية الثانية ترميزا والثانية، دار البلدية
ثال نصف  للشهيد ت  علوه عمود يواستبداله بنصب  االستقالل،بعد  املقربة املسيحية يف مدينة ابتنة إىلنقل النصب التذكاري  ت     

ا  (Guedoudj,2013)تذكاري. مصطفى بن بولعيد  ذ إ، هلندس ا اشكلهب ةاحملتفظ ،ابتنةدينة يف م الثورة لذكرىوكذلك ختليد 
، كانت الساحة شكنيمع ك واجلزء الثاين ساحة مؤثثة كافيتياي وصالة شايجزيئني جزء حيتوي على ساحة مدموج هبا   حتتوي على

عليها  أحتويل طر  خرآوذلك ابقرتاحات من مديرية التعمي والبناء، و  يقة،حجرية بنفس الطر  أتثيثاهتاة، ومرصوصة ابحلجارة املصقول
  .الزرع إعادةهتيئتها بصيانة بعض العناصر الفيزايئية و  عادةمن طرف املصاحل التقنية للبلدية وذلك إب
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 .2020 ،البماحثبتصرف  ،(Guedoudj,2013)املصدر: ، رات سماحة سصطفى بن بولعيد سمابقمالتطو  (: صور 130الشكل )

  وصف حمالة الدراسة:-
ضفى أذي مصطفى بن بولعيد والدوار احلامل ملعلم الشهيد ال ممر اتتعمل ساحة بن بولعيد كملتقى لفضاءات حضرية رئيسية، ك   

مح لك الساحة تسحيث ، مراكز جتاريةاجلوانب، و  عليها من كل   ة تطل  مرافق مهم   رهااو وجتعلى الساحة روحية املكان التارخي ، 
ي على ك والتعد  ل  م  تحتوي على مظاهر احليازة املكانية يف أشكال صور لل اأهن  ، إال هلا بوسط املدينة رةاو اجملاملناطق  إىلابلوصول 

، حيث ترتبط بشكل غي مباشر Grouped Squares اجملم عةالساحات  أحد بن بولعيدتعترب ساحة  ،فراغات هبا من قبل الباعة
، للعديد من املباين رتهاو جملشبه مغلق  بن بولعيداملعنية ابلدراسة عن طريق مسالك واضحة، ويعترب ميدان  خرىابلساحات الثالثة األ

  رتكة، ال تقتصر على الفراغات املشبن بولعيدالتجهيزات املتاحة يف ساحة  أوابلنسبة للوضع احلايل فإن املرافق  أم ا
السرو، أنواع من األشجار الفيكس، سيانوفيال، الكينيا، النخيل الصغي و  عد ة، ُزرع فيها ابخلرسانة املطبوعةطة الساحة واسعة مبل     

 بة.مع تواجد أرضية معش  
ساس  أ يف املستطيل يقطعه حمور ث لتم  تبزوااي قائمة  البلدية بتصميم ذو شكل منتظم إىليز ساحة بن بولعيد اليت تعود ملكيتها تم  ت   

فاع املباين احمليطة مصطفى بن بولعيد، وعمق مزدوج تقريب ا من ارت مر اتشبه ما تكون ابتساع كبي ملأيدعى شارع الفدائيني، وتعترب 
رع عريض شعورا  جيدا  ابالحتواء كوهنا كبية وجزئيها مفصولني بشاال تعط  للمستخدم  واليت احلديثة الكالسيكية ذات الواجهات

    ظر من وسط ، فالنأخرىسع ابملدينة من جهة وقصر كل من األشجار والعناصر املبنية داخلها من جهة و تعترب األ مر اتوحمددة مب
 ابملقياس اإلنساين. أيضاالعكس يكسبها خاصية االنفتاح مع توافقها  أوخارجها  إىلالساحة 

ة أكرب ساحة كون الساح  احلضري، وذلك لألسباب التالية:  الساحة قد اكتسبت معىن الفضاء العموم ن  حاليا، ميكن القول أب   
ث تتوافق مصطفى بن بولعيد وتقابلها مباين من الطراز الكالسيك  احلدي ممر اتط للفضاءات العمومية اليت تتوس   جهااو تز مع  مساحة  

 زت الساحة ابستعماالت خمتلفة من انحية املضمون وحتتوي على نشاطات إنسانية مع حركة دائمة للناس.  ي  ت، أتثيثاهتاو
  :السماحة وظمائف -
وذلك كوهنا  (،اللألطف لةاو الطوألعاب تنس  والسكيت، اجلليد،)التزجل على  واللعب االسرتخاء، ه،لتنز  ا ،علتجم  ل ه  مساحة   
 يشاهدن ابناؤهن عند اللوايتالسيدات الكثي من فراغات مؤثثة للجلوس جيلس عليها  عد ة أيضاتلك ت  هذا و لفضاء تعليم ،  رةاو جم

ذات ة طقة حر تقع ساحة بن بولعيد يف من، حيث ة الشمس يف ساعات العصرتاع أبشع  تم  للمحادثة واالسوتعترب فراغات ، اللهو
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احملور األساس  جد   لىواحلركة عد على شوارع للمركبات تم  امتدادات طويلة يعيز بفراغ شريط  له تم  ا تركها تشطرجنية مم   اتخمط ط
رك املستخدم دا ما تدة ابلعناصر اخلضراء هد  احملك ملسالاخالل الرصد على  من أيضايز تم  وتكثيفة كوهنا يف منطقة حساسة يف املركز 

 .حيرتم مساره داخلها
  :سماحةاليف  حدا األ-

فة يف السكنات ف  املصملقاه  من اابلدرجة الثانية لقربه  حداثولأل قربه من وسط املدينةللتجول لاملكان ينشط بشكل أساس     
 إىلابإلضافة  ،ادثةابجللوس واحملتاع تم  أيتون لالس ،واملراهقني الشبابيف الغالب من  مستخدموها ،بن بولعيد مر اتاجلماعية مب

مقارنة  تفاالت،واالح حداثن األموه  اليوم تعرف الكثي ت، مسياوابلضبظ يف األ خاصة بفصل الصيف العائالتجمموعات من 
 .سابقابل
 املكوانت التشكيسية لسماحمات سركز سدينة ابتنة:-2-3
  سسكن: 84 لسماحةالتشكيسية  كوانتامل-1-2-3
  اإلضماءة: حداتو-
ن ع أم ا ،اجلرائم والسرقات كثرة  ب فيهايسب  الناس و  حركة دابلساحة وهذا ما يعق  ث هلا حتديث حيد ملاليت  التشكيلية العناصر من   

 من للمستخدم اتهمايع للمحادثة يف املطاعم والكافتياي حلاجللوس للراحة والتجم   يف ث لتم  ت وظيفتها يف الساحةمقاعد اجللوس ف
 واألمطار. الشمس املختلفة كأشعة املناخية الظروف

 
 (.2020 ،البماحث)املصدر: سسكن،  84وحدات اإلضماءة وسقماعد اجلسوس يف سماحة  تبني  (: الصور 131الشكل )

  :طعماملو  األكشماك-
 .طعامواإل البيع وغيها كخدمات الاهلاتف النق   خمتلف خدماتو بني بيع اجلرائد  مايف الساحة  األكشاك وظيفة ختتلف   
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 (.2020 ،البماحث)املصدر: ، سسكن 84 بسماحة كشماك واملطعماأل تبني  صور (: 132الشكل )

  املمائية: العنماصر-
عضا من احليوية هده النافورة ب أضافتطت احملور الرئيس  هلا و ود انفورة مبركز فراغات الساحة وتوس  اقتصرت الساحة على وج   
 املائية النوع العناصر تعتربتعطيلها من فرتة طويلة و ال وقلة الصيانة حاليا ودلك بعد مهاإلتعاين من  اأهن   إال  ، اجلمال يف الساحةو 

 . جبسيه منحوتة هبا جرات من املاءبشكل صخور  جدار منحوت على الحتوائها مسكن 84ساحة باجلمايل  التشكيل 

 
 (.2020 ،البماحث)املصدر: ، سسكن 84انفورة  تبني  صور (: 133الشكل )

  :واألزهمار واألشجمار اخلضراء املنمالق-
 .الساحةها الفراغ يف العشبية اليت عم   األرضياتخاصة العناصر اليت تعاين منها  من    

 
 (.2020 ،البماحث)املصدر: ، سسكن 84واألشجمار بسماحة  لألعشماب املخص صة األرضيمات تبني  صور (: 134الشكل )
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  القمماسة: صنماديق-
 منها. املصنوعة واألشكال واملواد األحجام ةتعد دم اهن  ألو  بكثرة يف الساحة، من حيث الوجود يةأمه   تعترب ذات   

 
 (.2020 ،البماحث)املصدر:  ،سسكن 84 بسماحة صنماديق القمماسة تبني  صور (: 135الشكل )

  لسعب: املخص صةكن ما ساأل-
 عت على جوانب الساحة.توز     

 
 (.2020 ،البماحث)املصدر: ، سسكن 84 بسماحة لسعب املخص صةكن س ما األ تبني  صور (: 136الشكل )

  :األرضيمات-
تشكيلية بسيطة تعرب عن  لوحاتب مطبوعة أخرىو  محر،طة تنوعت بني اللون األسود واأل، منها املبل  أرضيات عد ة استخدام ت      

 .احلجارة وذلك لرتك النسق االستعماري

 
 (.2020 ،البماحث)املصدر: ، سسكن 84 بسماحة األرضيمات تبني  صور (: 137الشكل )
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  الشهداء: لسماحةالتشكيسية  انتكو  امل-2-2-3
  اإلضماءة: وحدات-
 من خالل اإلضاءة لوحدات اجلمايل التشكيل علىيف هذه احلالة  املصم محيث عمل  كوهنا حديثة، ساحةابل العناصر أبرز تعترب   

 .ضاءة ابألشجاراالعمدة مع العنصر املائ  واإل وتناسق تكامل

 
 (.2020 ،البماحث)املصدر: ، الشهداءوحدات اإلضماءة يف سماحة  تبني  الصور (: 138الشكل )

 املواصالت: وسمائل انتظمار وسظالت اجلسوس سقماعد-
أصغر حجما من مقاعد  اأهن  زت ي  ت اأهن  ال إ ،املختلفة املناخية الظروف من واحلماية لوس املستخدمني للراحةيف مقاعد جل ث لتم  ت    

 .خرىالساحات األ

 
 (.2020 ،البماحث)املصدر: ، الشهداءسقماعد اجلسوس يف سماحة  تبني  الصور (: 139الشكل )

  املمائية: العنماصر-
ة ىل، حيث يضف  صورة مجالية ملا حيتويه من هندسو ابملرتبة األ ل من اجلو  يعد   ا  تشكيلي ا  بساحة الشهداء عنصر  املائ  صرالعن عتربي   

جوه و تعمل على تنشيط ساحة الشهداء خاصة ابلليل، وإدخال احلركة والبهجة على واليت  ضواء تناغمية مع حركتهأحركية و 
 . املستخدمني



  -السماحمات العماسة ملركز سدينة ابتنة- الدراسة حمالةتقدمي : ماس الفصل اخل

161 
 

 

 
 (.2020 ،البماحث)املصدر:  ،الشهداءالعنماصر اجلممالية بسماحة  تبني  صور (: 140الشكل )

  :واألزهمار واألشجمار اخلضراء املنمالق-
 ح .وص نق  هواء توفيو تنقية اجلو الساحة، وتعمل على  من نشأة لاألشياء احملافظ عليها ومل تتحو   من   

 
 (.2020 ،البماحث)املصدر: ، الشهداءواألشجمار بسماحة  العشبية األرضيمات تبني  صور (: 141الشكل )

  القمماسة: صنماديق-
وأصبحت  ،ترمى هبا مة حسب املواد اليتمقس   اهن  من حيث الوجود أل يةأمه  ذات  القمامة بعد التحول الطارئ أصبحت صناديق   

 .احلديثة ميماالتص مع تتالءم

 
 (.2020 ،البماحث)املصدر:  ،الشهداء صنماديق القمماسة بسماحة تبني  صور (: 142الشكل )

  :مر اتامل حواجز-
  . ي دورها ابلساحةقة كوهنا ال تؤد  غي موف   بعد التحويل مر اتامل حواجزمواقع    
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 (.2020 ،البماحث)املصدر: ، الشهداء احلواجز بسماحة تبني  صور (: 143الشكل )

  :األرضيمات-
رضيات أ أوعلى األرضية وذلك عن طريق اخلرسانة املطبوعة  تشكيلية بسيطة برسم لوحات األرضيات أنواع من عد ة استخدام ت     

 .مبلطة

 
 (.2020 ،البماحث)املصدر: ، الشهداء بسماحة األرضيمات تبني  صور (: 144الشكل )

  :املسرحسماحة ل التشكيسية كوانتامل-3-2-3
  اإلضماءة: وحدات-
ضاءة إحتتوي ساحة املسرح على عشرين عمود ، حيث % 100بنسبة  هاتغطيو ت لفراغاميـــــع اجب لتواجدهاساحة لاب ايتــهأمه  تعود    

انقة واجلمالية ضافت األأاليت  التشكيلية العناصر أبرز تعتربو  احلركةصفت بطريقة موازية مع صفوف األشجار وذلك لتحديد مسار 
الناس وذلك  حركة وتسهيل قاتو الساحة يف خمتلف األ إضاءة يف الوظيف  دورها إىل ابإلضافة ابلليل، والسيما لساحة املسرح

 كثي ويف ا،مرتبط مع املرافق اليت حتيط هب بشكلٍ  لإلضاءة اللوين التشكيل دراسة انتج عن وذلك ،لتخفيض عدد اجلرائم والسرقات
يف هذه احلالة  املصم محيث عمل ، أخرى تقنيات ابستخدامه باع اإلطار املبيناإلضاءة بدون ات   رسم على املصم م يعمل األحيان من
لوحدات  الكالسيك  وجاء مغايرا للتصميم ساحة املسرح، تصميم وتناسق تكامل على اإلضاءة لوحدات اجلمايل التشكيل على

 املستبدلة.اإلضاءة 
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 (.2020 ،البماحث)املصدر: ، سرحاملوحدات اإلضماءة يف سماحة  تبني  الصور (: 145الشكل )

  :املواصالت وسمائل انتظمار وسظالت اجلسوس سقماعد-
 دمات ومصنوعةة غي مرتبطة ابخلط من املقاعد، فهناك مقاعد رئيسية حر  اأمن عد ةابلنسبة ملقاعد اجللوس فه  حتتوي على  أم ا   

، لساحة، وه  عبارة عن مقاعد بظهرتأثيث ابالصر اعن أهم  من تعترب هذه املقاعد  مقعدا 30من احلديد وه   أخرىمن اخلشب و 
سبعون  اضهمرتان وعر  امقاعد احلديد فطوهل أم ارت، تم  رت ونصف وعرضها ستني سنابلنسبة ملقاعد اخلشب طول مقعدها مأم ا 

صالة الشاي  أوللمقهى  اأم  ة ابلساحة واتبعة توف ر بالستيكية متحركة  خاصة ابخلدمات امل التاو طسنتيمرت، فيما يقابلها مقاعد مع 
 الشمس املختلفة كأشعة املناخية الظروف من واحلماية املختلفة املواصالت وسائل انتظار وظيفيتها عن اليت  أم ا ،الكافتياي أو

 للدعاية املواصالت لوسائل االنتظار تمظال   جوانب للراحة البصرية واستغاللشفافة كالزجاج جديدة  وادمب استعملت واألمطار
 لإلعالانت. أخرىإرشادية و  لوحات مع انتظار مقعد واإلعالن،

 
 (.2020 ،البماحث)املصدر: ، سرحاملسقماعد اجلسوس يف سماحة  تبني  الصور (: 146الشكل )

  :املقماه ت املقماه  وسظال  و  واملراحيض األكشماك-
وهناك مقهى وكافتياي وصالة  البيع وغيها كخدمات الاهلاتف النق   خدمات خمتلفو بني بيع اجلرائد  ما األكشاك وظيفة ختتلف   

 ة بعد التحويل.ان مدينة ابتنة خاص  تالق  خمتلف شرائح سك  يف  ا  هام دورا   تلعبشاي 
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 (.2020 ،البماحث)املصدر: ، املسرح بسماحة الشمايقهى والكمافترياي وصمالة كشماك واملاأل تبني  صور (: 147الشكل )

  واجلممالية: التشكيسية العنماصر-
 إبضفاء الساحة حتويل اد عليها يفتماالع ت  كما  ىل،و األ ابلدرجة وبصراي   مجاليا   هدفا   العناصر يف ساحة املسرح هذه تلعب   

 البعد إىل ابإلضافة ىلو األ ابلدرجة وبصراي   مجاليا   دورا   العناصر اجلدارية هذه واللوحات التذكارية النصب وتشمل له، زةممي   شخصية
  .تفتقر الساحة للعناصر النحتية ، حيثالثقايف

 
 (.2020 ،البماحث)املصدر:  ،املسرحالعنماصر اجلممالية بسماحة  تبني  صور (: 148الشكل )

  املمائية: العنماصر-
ية وترسل خراطيم من ألرضاتوجد العناصر املائية يف مركز اجلزأين بساحة املركز وه  عبارة عن فوهات وصباابت مائية زرعت يف     
اليت تتناغم مع ساحة  إبيقاع معني متساير مع اإلضاءة ر  تموتس مناطاألة تغي  يف اهلواء وه  مربجمة أبشكال م أمتارثالثة  ابرتفاعاملياه 

اجلمايل  التشكيل  املائية النوع العناصر تعترب، حيث عمدة، وذلك إلدخال احلركة والبهجة على املستخدمنيضاءة األإلوان أاملسرح و 
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وضع على املكان عدد  تمامل الطبيعة حيث يو ع على الحتوائها ىل مع الفضاءات اخلضراء وذلكو ابملرتبة األساحة البة يصنع هالذي 
 والكتل ثريةاملباين األ بني تواجدها والسيما النفسية الراحة الساحة فضاء الطبيع ، ويضف  ذلك علىكبي من احلمام الذي يراتح لل

 املختلفة. املعمارية

 
 (.2020 ،البماحث)املصدر:  ،العنماصر املمائية لسماحة املسرح تبني  صور (: 149الشكل )

  :واألزهمار واألشجمار اخلضراء املنمالق-
العامل الوحيد لتنقية اجلو وذلك  اهن  كانت معروفة أب  اهن  أل واألزهار واألشجار اخلضراء املناطق ومل تتحول األشياء احملافظ عليها من   

 اهناألو  بني التباين والتناغم خالل من هلا اجلمايل الدور وابلطبع  ،وصح   نق  هواء توفي يف امهةواملس ث اهلواءلكثرة عوامل تلو  
 .أشجار اصطناعيةكاستعملت  اليت الشوارع  أاثث وربطها مع عناصر املعمارية والكتل املباين مع وانسجامها املختلفة

 
 (.2020 ،البماحث)املصدر: ، املسرحواألشجمار بسماحة  العشبية األرضيمات تبني  صور (: 150الشكل )

  واإلعالن: الدعماية لوحمات-
ل الذي يف هذا املكان بعد التحو   واإلعالن الدعاية لوحات أصبحت حيث ،شهارية كبية احلجمإرشادية والفتات إيوجد الفتات    
 األنواع ةتعد دم فه  ما، فضاء ضمن تشكيلية موضوعة لوحات مبثابة تعترب اهن  أل يف فضاءاته اجلمالية العناصر أهم  من  اجري عليهأ

: (151) ابلشكل الصورة يف أم ا إرشادية أخرىو  التجارية لإلعالانت لوحات إىل وتنقسم، صناعتها يف املستخدمة واملواد واألشكال
ولعرض إعالانت البلدية ومشاهدة املبارايت وبعض السيناريوهات اخلاصة  إرشاديةة لوحيستخدم ك ذجو منو الدعاية،  للوحات منوذج

 ابالحتفاالت الوطنية.
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 (.2020 ،البماحث)املصدر:  ،املسرحاإلعالن بسماحة الالفتمات ولوحة  تبني  صور (: 151الشكل )

  :القمماسة صنماديق-
 املصنوعة واألشكال واملواد األحجام ةتعد دم اهن  من حيث الوجود أل يةأمه  ذات  القمامة ل الطارئ أصبحت صناديقبعد التحو     

 العامة. النظافة على ابحلفاظ تكميله على وتعمل لساحة املسرح العام التصميم مع وأصبحت تتالءم منها،
ى البيئة من خالل فصل ع ابلبيئة، وسبل احلفاظ علتم  املسرح يف احلفاظ على نظافة املكان، وتعزيز ثقافة اجملضح دورها يف ساحة يت  

ل املقهى، بيتزيراي، مث مرافق وخدمات عد ةحيث حتتوي على  ،تدويرها إعادةالنفاايت الورقية واملعدنية والبالستيكية والسائلة من اجل 
 .صاالت للشاي

 
 (.2020 ،البماحث)املصدر:  ،املسرح صنماديق القمماسة بسماحة تبني  صور (: 152الشكل )

  :مر اتامل حواجز-
 عن الشوارع وفصلها للمشاة املخص صة مر اتامل مسارات حتديد يف بعد التحويل. وذلك اما  ه دورا   مر اتامل حواجز لعبت   

ابمللل عند تشغيل  الشعور عدم حيث من الطريق على تضفيها اليت واجلمالية البصرية الناحية إىل ابإلضافة النقل، وسائل وحركة
 عامل اإلضاءة هبا.

  
 (.2020 ،البماحث)املصدر: ، املسرح احلواجز بسماحة تبني  صور (: 153الشكل )
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  :األرضيمات-
 مسنتابستخدام اإل عن احلجارة تشكيلية بسيطة تعرب   عن طريق رسم لوحات استعماهلا ت   منتظمة،و أرضية الساحة مستوية    

 هادئة من تدرجات اللون الرمادي واالصفر واالمحر، وذلك لرتك النسق االستعماري ومن مناطوأباملطبوع وصممت أبشكال خمتلفة 
مسنتية اإل األرضياتتعد  .للناس والبصرية النفسية الراحة من حالة وإضفاء ساحة املسرح، خارج األرضياتنغم ابق   لكسر خالهلا
الطرق  ةسفلتية ابلشوارع من أكثر األنواع توزيعا ابلساحة وما حييط هبا، حيث تكس  كاف  رتلوك املطبوعة بساحة املسرح واإلناإل
الرئيسية  مر اته املاهلدف بداخلها، تتفرع هات إىليف وصول املستخدم  اهمتس مر ات، حتتوي الساحة على شبكة كثيفة من املمر اتوامل
شكاال مستقيمة وغي ا مر اتخذ املوالفضاءات اخلارجية، حيث تت   رةاو اجملاملباين  إىلصل عن طريقها املستخدم اثنوية لي ممر ات إىل

 منحنية

 
 (.2020 ،البماحث)املصدر: ، املسرح بسماحة األرضيمات تبني  صور (: 154الشكل )

  بن بولعيد: لسماحةالتشكيسية  كوانتامل-4-2-3
  اإلضماءة: وحدات-
 األمنتوفي و يف ساحة املسرح تستخدم إلضاءة املسارات بغرض توضيح الرؤية  وحتوي نوعنية هلا دور مجايل ه  عناصر مهم     
 ، حيثالعناصر املدروسة وتعترب أكربأمتار  5و 3بني ما بني فراغات الساحة  مرت تقريبا تتوزع   3.5و 3بني  وارتفاعها نسبيا األمانو 

جلزاي  ل نقطة رصد هامة فهو يقع على احملور البصري مبنتصف الشارع القاسمة حيث يشك  يعترب العنصر التذكاري الوحيد ابلساح
ب ذج وأصبحت حمل  ة بيكسبها هأ الذيو مصطفى بن بولعيد  والوطنية وهو الشهيديف نصب تذكاري يرمز للفداء ثل تم  وامل الساحة

 1.5 ابرتفاعو دراج يستخدمها الزوار يف اجللوس أحياان ألة يف ث  تمم عد ةاألرض بقا نأمتار عار يرتفع هدا النصب حوايل أربع الزو  
يه اللون األسود األرض حيث يغلب عل وارتفاعه عنالرئيس  املقاطع لطريق بسكرة يسهل رصده لكرب حجمه  وتتوسط احملورمرت 

    .بولعيد(مصطفى بن  )رأس والذهيب للمعلمللحامل اجلاذب 

 
 (.2020 ،البماحث)املصدر: ، بن بولعيدوحدات اإلضماءة يف سماحة  تبني  الصور (: 155الشكل )
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 املواصالت: وسمائل انتظمار توسظال   اجلسوس سقماعد-
 تغي  و رارة تبقى مستخدمة أحياان رغم احل اأهن   لة إال  كن غي مظل  أم ا على طول الساحة حتت  وفراغات للجلوسترتكز على مقاعد     

سم وكل املقاعد حاليا مبساند خلفية  70-50األرض  وارتفاعها عنسم 200- 150ح بني أو أببعاد ترت  وه  تتواجد الطقس
  .يف الساحة رارية تواجدهاتم  واسوحيد يف كل فراغ  واخلشب وبشكل كرس املعدن  وصنعت من

 
 (.2020 ،البماحث)املصدر: ، بن بولعيدسقماعد اجلسوس يف سماحة  تبني  الصور (: 156الشكل )

  :املقماه ت املقماه  وسظال   األكشماك-
لعديد من الساحة جبانب العمارات السكنية اجلماعية اليت كانت حتتوي ا آخريف  وصالة شاي كافيرتايساحة بن بولعيد على   ملتتش

 لعنصروتركك ااالتصال البصري  فض مناخلو رارية مع تلك الفضاءات تم  االس –قطع داخل الساحة  واخلدمات وهذا مااملقاه  
 .يف الساحة ص لهبعض الراحة يف اجلزء املخص   أيخذاألنثوي 

 
 (.2020 ،البماحث)املصدر: ، بن بولعيد كشماك بسماحةاأل تبني  صور (: 157الشكل )

  :واألزهمار واألشجمار اخلضراء املنمالق-
مع  ة و متوازٍ ريق بسكر لط دتعاممحول حمور مركز  ا  يعترب تصميم العناصر النباتية يف ساحة بن بو لعيد تصميما هندسيا متناظر    

 يف لةث  تماحة و املنب السالشجيات الصغية كاليت استخدمت يف جوار على اختيار العناصر النباتية و ثأا ما ذهصاحل نزار و  ممر ات
 Ficus ايتيدكس نالقص والزبر وه  في من العناصر النباتية املستخدمة أشجار الزينة القصية  دائمة اخلضرة اليت تقبلو ، الفيكس
Nitida استخدمت فيكيس ديكورا  أخرىجهة من و ، الطريق  و تتشكل إبشكال خمتلفةعلى جوانب  املوجودةFicus Dicora  

 و يةة تتحمل العوامل اجلراقها جلديأو طويلة مستدمية الوجود واخلضرة و ىل ه  أشجار و فاأل Ficus Bengaminaس بنجامينا فيكو 
 أخرىأشجار و راقها أو ربيق يز بتم  اليت توقد استخدم النوع الثاين الفيكس بنجمينا و تستخدم للتضليل املستدام و  احلارة والتشميس

  .السروضليل مثل الكينيا والنخيل و للت
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 (.2020 ،البماحث)املصدر: ، بن بولعيدواألشجمار بسماحة  العشبية األرضيمات تبني  صور (: 158الشكل )

  واإلعالن: الدعماية لوحمات-
تاحمل والالفتات مقابلمن املعدن  وه  مصنوعةة تواجدها يف ساحة بن بولعيد تعترب غائبة لقل      مرتبة مقارنة بالفتات  عتربوه  ت ال 
تاحمل  .املتواجدة بساحة املسرح ال 

 
 (.2020 ،البماحث)املصدر:  ،بسماحة بن بولعيد عالناإل ماتالفتمات ولوح تبني  صور (: 159الشكل )

  القمماسة: صنماديق-
ه ذقت هساحة بن بولعيد ينقصها هدا النوع من التأثيث فاحلركة الكبية هلا خل  أن  العناصر اليت حيتوي عليها الفضاء إال   أهم  من    

 .تمن نقص الصيانة لبعض السال   وتعاين الساحةاألزمة 

 
 (.2020 ،البماحث)املصدر:  ،بسماحة بن بولعيدصنماديق القمماسة  تبني  صور (: 160الشكل )

  :مر اتامل حواجز-
دات تعترب حمد  اقبة و واملر ية احلواجز يف اخلرجات امليدانية أثناء الرصد أمه  حوادث تدل على ن بولعيد الحظنا يف ساحة ب ن  أ سبق   

اءة تضف  ىل كانت حتوي إضو أحياان للمساحات اخلضراء األللعب و  املخص صةط مسيكة للفضاءات خيو للفضاء وأحياان سالسل و 
مرتين ارتفاعا  إىلاان ت أحيتعد  و ة من البداية مت تشوها كوهنا ليست من العناصر التنسيقية املصم  قالثانية خل أم احيوية ابلساحة 

 احلركة تعرقلما شكل عوائق حركية  أمتار عرضا 3و
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 (.2020 ،البماحث)املصدر: ، بسماحة بن بولعيداحلواجز  تبني  صور (: 161الشكل )

  :لسعب املخص صةكن ما ساأل-
ابلساحة  تراغاأبربعة فواحنسر تواجدها  ،هابت شرحية مهمة الستخدامذلتشكيلية لساحة بن بولعيد وجلعناصر اركن من أركان ا   

عت عاب املدفوعة األجر فتوز  األل أم ااجملانية  األلعابيف  تتمث لو كل جزء من اجلهة اليت يتواجد هبا معلم مصطفى بن بولعيد   د   حتوه  
  .ر رمزيوبسعاجلاذبة لألطفال ابلساحة كوهنا مضاءة  وه  اللعبةالصغية املزينة  ومنها العرابتبعشوائية يف الساحة 

  
 (.2020 ،البماحث)املصدر: ، بسماحة بن بولعيدلسعب  املخص صةكن ما ساأل تبني  صور (: 162الشكل )

  :األرضيمات-
 مادي واألصفر، حيثوالر لقرميدي ااألرضية اإلمسنتية بني األمحر  وتنوع لون عشبيةوأرضيات تبليطات نة من الساحة مكو  أرضية    

 .معظم أرضية الفراغ اخلرسانية املطبوعةغطت اللوحة الفنية 

 
  (.2020 ،البماحث)املصدر: ، بسماحة بن بولعيد األرضيمات تبني  صور (: 163الشكل )

 والنشمالمات املقماسة:االستخدام -4
 دت لنا التحاليل التالية:ت عملية املالحظة لعنصر االستخدام وحد  غط     
 سسكن: 84االستخدام يف سماحة -1-4
، ونالحظ وجود توازن يف الشرائح كوهنا ساحة مرتبطة اإلانثاملستخدمني يف هذه الساحة يتشكلون من فئة الذكور و معظم    

 :نشطةاألمبنطقة جتارية، حيث ارتبطت هبذه 
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 اخلدمات املتواجدة هبا. إىلل املسارات يف الساحة والتنق   أجزاءالسي واالنتقال بني -
تتزداد كثافة اجللوس عند غلق احمل- كون كثافة الزابئن  واملساء عندما تقات الصباح أو واخلدمات التجارية، يف حني تنخفض يف  ال 

 كبية.
بيع احللوى  اكيناتم تعد دو  األطفالوهذا يزيد نسبة استخدام  الساحة ككل   وأبطرافصة له بطريقة منتظمة كن خمص  أم ا اللعب يف -

 واملرطبات ما جيمع املستخدمني الصغار طول فرتات النهار.
 الفضاء مستغال طول فرتات الصباح واملساء والنهار.كل والشرب والتجارة جيعل خدمات األ توف ر-
 . دامواالستخنظار األ جذب جيعلها حمل رة وذلك ماتم  واملسيز ابحلركة الدائمة تم  حدود الساحة طريق بسكرة الذي ي أحد-
 خلدماهتم. واملرفق الشاملاملتنفس الوحيد هلم  علهااحياء سكنية جي عد ةالساحة ل رةاو جم-
 يف سماحة الشهداء: االستخدام-2-4
واجدة بساحة طات املتاابلنسبة للنش أم ا، فيها اإلانثويالحظ قلة تواجد  ،معظم املستخدمني يف هذه الساحة من فئة الذكور   

 يف:ت تعد دالشهداء ف
لساحة واملرافق ا أجزاءل بني ل التنق  للمسالك والشوارع لتسه   املخص صةعن طريق الفضاءات  خرالسي واالنتقال من فضاء آل-

 املقابلة من اجلوانب الثالثة.
زايرة قات أو  وأيف حني وجود جلسات فضائية ابحملكمة  ،قات النهارأو جلوس املستخدمني يكون تقريبا انفراداي للرجال على طول -

 السجون فنجد اجللوس مجاعيا من جنس الذكور.
كن ا مث لغياب األمع مالحظة الباح وفارغ من الفرش والتأثيث، فضاء حر   أكرباملركزي كونه  ويف اجلزءحول النافورة  األطفاللعب -

 .األطفالللعب  املخص صة
مهنالك  أن هالنشاطات فيها غي  تعد دمل ت- ي  هلا عالقة ابجلزائر بتوار  ا  وذلك يكون مرتبط كبي،احتفالية يكون فيها العدد   أاي 
وذلك جويلية من كل سنة  5استخدام يوم  أكربلنا حسب املالحظة فسج   واالستقالل... إخل،والنصر االستعمار كتاري  االحتالل و 

 اهلائل من املشاركني فيه. والكم  دة من طرف الوالية تم  املع للمراسيم
 اتاحلركة وذلك كون احل  إداري ال حيتوي على سكن والليل لغيابغياب املستخدمني لفرتات كبية خاصة الصباح الباكر -
 ستخدام يف سماحة املسرح:اال-3-4
والكهول  حيث ميكن تقسيمها خلمس شرائح وه  الشيوخ اإلانثط املستخدمني بساحة املسرح يف فئتني من الذكور و اأمنت تعد د   

 :إىلابلنسبة للنشاطات فيمكن تقسيمها  أم ا، األطفالوالشباب واملراهقني و 
على طواف  أوبية العش األرضياتاجللوس على املقاعد احلديدية واخلشبية والبالستكية احلرة والتابعة للخدمات، واجللوس على -

املساحات الداخلية، ويغلب يف هذه الساحة جلوس الذكور وخاصة جبهة املطاعم واملقاه  وغيها من اخلدمات اجلاذبة هلذا اجلنس، 
 كن اللعب وغيها.أما ابلقرب من  اإلانثركز جلوس تم  يف حني ي

دراجات السياقة  وألساحة، االلعب ابأللعاب املؤثثة يف  أواجلري والقفز جبانب عنصر املاء،  أواللعب وتنوع يف اللعب ابلكرة -
 املسالك الطولية للساحة. أواهلوائية واللهو حول العناصر املركزية 

 الفضاءات الداخلية ساحة املسرح عن طريق املسالك والشوارع. فراغ حول إىلالسي واالنتقال من فراغ -
راض  من الطابق األ تحمال  ركزها ابملباين احمليطة يف مراكز جتارية و تم  يف الساحة وذلك ب هم  النشاطات التجارية اليت تعترب األ-

 ابلسكنات الفردية املقابلة للساحة.
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 احة.ركزة مبنتصف جزء يف الستم  وصاالت الشاي والكافتياي واملطاعم املالنشاطات اخلدماتية لألكل والشرب كاملقاه  -
 ها ثقايف.جل  لة لنشاطات املسرح اجلهوي و واملكم   املخص صةو  أخرى إىلحتدث من فرتة  أخرىهنالك نشاطات -
  :االستخدام يف سماحة بن بولعيد-4-4

 ا  يزت بكوهنا حيز ت  حيت  بولعيد،معظم املستخدمني يف هذه الساحة ذكور حيث يتضاعف عددهم بكثرة نشاطاهتم بساحة بن     
داخل الساحة  فراغاتوتالحم الاملقابلة هلا  وحليوية الفضاءاتفيها  نشطةاألوذلك لتنوع  الساحات،مقارنة بباق   ا  ديناميكي ا  وفراغ
 ها:أمه  ولكم  نشطةاألببقية 
وجه عن طريق املسالك اليت ت أخرىجهة  ومنجزئيها ني الشارع الرابط ب وعن طريقالساحة  أجزاءبني  واالنتقال ماالسي    

 املستخدمني.
 أولذلك  ملخص صةاوذلك للتحدث والتأمل يف املقاعد  ،جمموعة اصدقاء أواجللوس فيها يكون تقريبا مجاعيا بني جمموعات عائلية -

 على املعلم.
تاملرافق التجارية واحمل إال  ت فيها النشاطات الرتفيهية عكس ساحة املسرح وساحة الشهداء ومل ختدمها املرافق تعد د-  التجارية. ال 
 اصل.وذلك حلسن هتيئتها يف اجلزأين املشكلني وعلى اجلوانب املرتبطة ابلشارع الف األطفالللعب  املخص صةاللعب يف املنطقة -
 ثوي.نوالعنصر األبوجود العائالت  يزتم  واليت تاد خاصة جبانب النشاطات اخلدماتية نشاط للرو   يالحظ وجود حركة-
طرف  واستغلت منتنة معلم يف مدينة اب ن هبة الفضاء احملتوية فيه أليها تكتسب هجعلمصطفى بن بولعيد  ممر ات علىاحتواءها -

 مستخدميه.
 :سيم سماحمات سركز سدينة ابتنةماتص املقدسة حول الحظماتجملموعة املنتمائج عماسة -5
 طباكاهلا واستنشأالشطرجن  وذلك ابختيار  خط طتصميمها من املالساحات العامة مبركز املدينة مع املباين احمليطة استلهمت -

صالة املنطقة أعلى  تركز  يتتصاميم والخالل الاملستعمر الفرنس ، وذلك مؤكد من  إىلمالحمها من العمارة الرتاثية ابملنطقة واليت تعود 
دخال إطيات وتقنيات العصر و خذ مبعيف الصور النهائية هلا، مع األ تةاو متفوعراقتها التارخيية واحملافظة على الطابع احملل  ولو بنسب 

 اته.بلة واليت تتالءم مع احتياجات املستخدم ومتطل  ث  تمإبدخال العناصر املوذلك الت لتوأمة الفراغات فيها، تدخ   عد ة
وذلك ملمارسة  املفتوحة، الفراغاتقدر ممكن من  أكربوهو توفي  ا  واحد ا  تباعها منهجيز تصاميم ساحات مركز مدينة ابتنة ابتم  ت-

واملباين لة غر اخلضراء املستيرجع لقيمة العناص اخلصوصية،مع اختالف كبي يف  ،ال السنةو وتلبية الفعاليات املختلفة ط النشاطات فيها
وذلك ما تنظيم، لابلة ملشك  توزيع العناصر ا والبساطة يففق  تاز ساحة املسرح ابالتساع األت  فمثال  مساحاهتا،ابلتوازي مع هبا  احمليطة
 احلايل.االستخدام يف الوقت  تاو تفرغم ، ع احتواءها ألكرب عدد من املستخدمنييشج  
او يا السابقة كل  افظ تصاميم ساحات مركز مدينة ابتنة على الشخصية الرتاثية حتمل - اليت تفرض شخصيتها  بعض العناصر فقدت إمن 

تغيي يف مستوايت االستعانة ب تتم  ف واخليار للمستخدمني،ضفت التنوع أ ات فرعيةتغي  و الت حتو   عد ةوذلك حلدوث  املوروثة
  .عامل العزلة وذلك إلخفاء اجللوس،مقاعد  ترتيب أمناطو  االخضر، وتنويع العنصرالفراغات داخلها 

 األطفالفتواجد  ار،لزو  ااع  بني املستخدمني وخاصة فئة الصغار و تم  لعناصر املائية يف التصميم خلق التفاعل االجلاحتواء الساحات -
 لعنصر املاء. املخص صةيكون يف فراغات اللعب والفراغات 

 منحدرات تسمحو سلوب املستوايت الفراغية يف ساحة املسرح مع احلفاظ على الربط البصري مع تزويد ذلك أبدراج أاد تغيي تم  اع-
ها من خالل يلإالعبور  كنهم منت  و  الصغار، األطفالوعرابت ذوي االحتياجات اخلاصة  واملعاقة منبوصول كافة الشرائح السليمة 

 فرعية.مناطق 
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 لة يفث  تمواملصيفا  ةعلى عناصر التظليل الطبيعية اليت تساعد على التأقلم مع الظروف البيئة املناخية احلار  ربعة ت التصاميم األاعتمد-
 وهذا ما يسمح للمستخدم ابجللوس حتت ظالل االشجار. والنخيل،شجار األ
 أن هغي  حات،للمستخدمني يف معظم الساراحة ن وذلك ما مسح ابلشعور ابلطمأنينة والامواأل عنصر األمن توف رزت التصاميم بي  ت-

بكون وذلك  ،ربعة يف الصباح والنهار واملساء وغياهبم ليالل األمن ابلقرب من الساحات األرغم تواجد رجا ،يقل يف ساحة الشهداء
لذكور اليت تواجد نسبة كبية من جنس ا إىليعود  هنارا يف ساحة الشهداء األمانو  األمنقلة ركزة بوسط مدينة ابتنة، فتم  املنطقة م
ل البعض تواجد واستغ ،قارهبمأ أوع فيها ابلقرب من السجن و احملكمة و ذلك النتظار فرتات اجللسات املقررة ألصدقائهم تتجم  

 ا.يهنثوي فيسبب غياب العنصر األ ا ماوهذ ،املركزي ابملنطقة األمنرغم تواجد  ،ع خلفهجدار احملكمة والسجن للتجم  
تو  الكافيرتايو  الت الشاياالتجارية كاملقاه  وص اخلدمات عنصراد التصاميم على تمالع- د تم  اليت تع ،بيع املأكوالت والبيتزيراي حمال 

ذه يف الساحات وذلك كون ه اإلانثمن  أكثروجود فئة الذكور  إىلمما ادى  ل الفضاء اخلارج  جبلسات خارجية،على استغال
ن عن ساحة الشهداء كانت مستخدمة م أم ا ،الشمس ابملغيب تبدأومعظمها عندما  ،ة من اليومر خ  أالعناصر تغلق يف ساعات مت

 طرف الذكور كوهنا جبانب مرافق معظم زوارها من اجلنس الذكري.
كون املالحظة   حياان ال تالئم املستخدمنيأوه   ،ة نوعا ماشجار مبسافات كبي ت التصاميم على ترتيب منتظم للمقاعد واألاعتمد-

، جنب إىل اجللوس جنبا   نسب يزيد يفوذلك  ،هاحتت تظل لواشجارا ليأ أواد مقاعد للجلوس يف العديد من املرات ال جيد الرو   أن هتظهر 
بية وذلك النتقاهلم يف العش األرضياتولو على ، ل النساء ابجللوس مع بعضم البعضتفض   أواجللوس لوحده املستخدم ل حيث يفض  
 .ثالثة وأمن شخصني  أكثرجمموعات 

   ابتنة:اد سستخدس  سماحمات سركز سدينة رو   وسسوك إدراك حول سةاملقد   الحظماتجملموعة املنتمائج عماسة -6
ذلك يف الفصل  تبني  صميم وينتائج التمع العناصر اليت سبق ذكرها يف  الركزة مبدينة ابتنة بشكل فع  تم  اد الساحات املرو   إدراكيرتبط -

من  اعل املستخدمنيوتفحيث يرتبط سلوك ، ة يف التصميمكثر دق  الفضاء يف املناطق األ إدراك تم  ي أن ه مالحظةثبتت أو اخلامس 
دت حركتهم داخل اليت قي  ال و وفيزايئية بشكل فع   لها من عناصر طبيعيةيف الساحات مع املباين احمليطة هبا وما يشك   اإلانثالذكور و 
 ه : عوامل عد ةو بعد املالحظات العديدة فهنالك ارتباط وثيق للسلوك  توض ح اعم   أم ا ،الفراغات

ية يف الفراغات ة للخدمات اليت حتجب الرؤ مصم م فيزايئية أخرىمراعاة التصميم للخصوصية عن طريق استعمال العناصر اخلضراء و -
 وتسمح ابالتصال السمع  مع حميط البيئة املتواجد يف الساحة.

عاب الشطرنج يف ساحة لأ، مثل رايضية وترفيهية وترك السلوك سواي   أنشطةعها أثر على السلوك كتواجد وتنو   أنشطة عد ةتوفي -
 ساحة بن بولعيد وغيها. رايضة الذهنية ولعبة التزجل يفالسكن ويعتربان من صنف  84 املسرح ولعبة اخلرقبة يف ساحة

أ ت  حيث  تفضيل املستخدمني أاد على مبدتم  االع ت  ع اخليارات يف التصميم ونوعية ختطيطها وهتيئتها، حيث تنو  - ساحة املسرح  أُن ش 
ملتواجد حاليا، لغياب ا تاو التفمطابقة ومماثلة العناصر يف ابق  الساحات، الحتواء أكرب عدد للمستخدمني، رغم  تت   هاليا وبعدأو  
دران املتواجدة خمتفية وراء اجل أوكن مكشوفة ولكن بعيدة عن انظار املستخدمني، ا م، واحتوائها ألساحة الشهداءركية عن احل نشطةاأل

 ن السجن واحملكمة.دار الذي حيص  اجلمساء الشهداء واسم الساحة و أابلساحة كجدار املعلم فوقه 
 حياان كون عناصر محايتهم من العوامل املناخية غائبة.أ املستخدمني يكون غي سوي فرادسلوك األ-
قات أو سكن صار جتاراي يف خمتلف  84الوظائف يف بعض الساحات ترك السلوك فيها غي سوي، كاستخدام ساحة  تعد دعدم -

تالنهار كون املرافق العمومية غائبة وتغلب احمل  لكا فيهاتم  املستخدم م سلوك جرة يف املنطقة مما جيعلالتجارية والسكنات املستأ ال 
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قات و أتركت احل  حاليا يف  رمسية،عمومية  ووجود مرافقعلى االستخدام الدائم  رأث   غياب السكناتفعن ساحة الشهداء  أم ا-
 يف اليوم. قاتو كل األو من مجيع الشرائح  فرادانهيك عن ذلك سلوكيات غي أخالقية لبعض املستخدمني فيها لعدم تواجد األ الفراغ،

 84غي الئقة ابلساحات وخاصة ساحة الشهداء وساحة ابرزة عند املستخدمني وه  سلوكيات  عد ةة فتركت الزوااي الغي معرو -
 سكن.

تطبيق  م  تاملستخدمة للمساحات ببعض السلوكيات لتحقيق خصوصياهتم حسب حاجاهتم، فمثال ي فراديالحظ قيام بعض األ-  
 خرالعادة وليدة التكرار وهذا ما يسمح بكسب الفراغ والتعود على استخدامه من طرف جنس ما وهذا ما مينع تقرب اجلنس اآل

 لمقاه .لالل الذكور غالعشبية واست األرضياتعلى بعض املساحات اخلضراء على  اإلانثمنه، مثال جلوس 
 :استخدام السماحمات مبركز سدينة ابتنةحول املقدسة الحظمات جملموعة املنتمائج عماسة -7
 يف ساحة الشهداء. ا، رغم غياهبنشطةاألدمات و اخل إىلزت تصاميم الساحات ابستخدام راعى سهولة الوصول ي  ت-
من مبادئ  اهن  ت حاجيات املستخدم من انحية اخلصوصية وذلك أللب   اأهن   إال  ابلرغم من اتساع تصاميم الساحات وانفتاح فراغاهتا -
ملقاه  وصالت ع فهنالك فضاءات مثل اتم  عراف اجملأع اجلزائري عموما والباتين خصوصا، فينقسم استخدام الساحات حسب تم  اجمل

 أكثر. اإلانثصارت مستخدمة من طرف  األطفالكن ابلقرب من مناطق لعب ا أمصة للذكور فقط، وهنالك خص  املالشاي 
ياب عناصر غاحلرارة العالية يف منتصف النهار على االستخدام الدائم ويف الشتاء عند تساقط االمطار لأتثي العوامل املناخية كدرجة -

 شكل واضح على االستخدام الدائم.باحلماية وهذا ما أثر 
ويتضح ذلك من خالل ئمة ز ابحلركة الداي  تماحليوية واليت ت نشطةأليز ابالستخدام الدائم وه  املرتبطة ابتم  يوجد مناطق ت أن هلوحظ -

 الصور سابقا.
ا وغياب لمرافق والسكنات فيهلغياب هناك ال يزال  أن هال إهتيئة بعضها  إعادةتصميم بعض الساحات و  إعادةرغم  أن هيالحظ 

رح ويعود ز البعض ابحلركة والنشاط واحليوية املتنوعة مثل ساحة املسي  تاع ، رغم تمازج احلضري لغياب االزدواج الوظيف  واالجتمال
 :إىلجناحها 

ممارسات  د ةعاع  واالقتصادي والسياس ، وذلك لوجود تم  متنوعة من حيث اجلانب االج اماتواستخداحتوائها على النشاطات -
 .السياسية حداثاحلفالت واملظاهرات واأل مثل

 ادها مثال:ز ابالستخدام الكثيف من قبل رو  ي  تربعة نالحظ وجود الساحات و الساحات األومبقارنة االستخدام يف 
ث، كوهنا تعترب جراها الباحأساحة املسرح تعترب أكرب املساحات كثافة من انحية املستخدمني فيها، وذلك حسب املالحظة اليت -

ية أمه  عطائها إ و الدة يف روح املستخدمنيي  النكبة االستعمارية اخلة تعكس اتر يوواجهة حضار  يا  ثقاف ا  معلما وطنيا ابملدينة، ومركز 
 ابلغة من طرف البلدية.

ذواق أرض  خمتلف ا، تهب، وتنوع اخلدمات وتوفر التجهيزات ارر خضابالز ي  تمتليها ساحة بن بولعيد يف االستخدام كوهنا منطقة ت   
ط اأمناستيعاب  ىعل عملار املستخدمني و يد اختد  حعة وهذا ما الرتوجيية والثقافية املتنو   نشطةاألار، وقادرة على استيعاب الزو  
 84ساحة  يتأت الثةثيف املرتبة ال أم ا ،املسرح وبن بولعيد ساحيتوذلك يف كل من لة هلم وعمل على جذهبم هلا، املفض   نشطةاأل
تها على العديد من احملتوف ر وذلك لسكن كوهنا تليب مجيع احتياجات املستخدمني التجارية، م ساسية بات األتطل  التجارية وامل ال 

تقات جتول املستخدمني يف احملأو  األطفالالتابعة هلا وه  لعب  ال  حتتوي  اهن  ، يف حني احتلت ساحة الشهداء املرتبة األخية، ألال 
صة لأللعاب وخدمات جتارية، وهذا ما ترك املستخدم ينفرها، مع احتوائها كن خمص  ا أمعلى مرافق حيوية ونشاطات ترفيهية و 

 م مداخل احملكمة والسجن.اأملسلوكيات غي سوية لبعض املراهقني والشباب البطال واحلاضر 
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 :خالصة
 تنةمدينة ابركز مبلدراسة اب الساحات املعنيةلتحليل  "تقدمي حمالة الدراسة: السماحمات العماسة مبركز سدينة ابتنة"خصص فصل     
التحليل هذا ، يستخدم االستعماريةخالل احلقبة ها تصميم ت   واليت خرىاأل ساحاتمقارنة ابل د ا وهويةجانب ا شخصي ا حمد  لك ت  واليت 

جوانب  مع بنيجت يتال ،املقابالت واملالحظةحتليل ان على اعتمدحيث  ،املشكلة للساحاتلعناصر خلصائص التصميمية واإلظهار ا
، واليت نظريةال من الدراسة استخالصها ت  وفق ا لألسس اليت  الساحاتاستهداف أنواع هذه  لنااو ححيث  ،التصميم واالستخدام

لتفاعالت ا مسح لنا التحليل بتسليط الضوء على حيث ،ةمنتظم نظم هندسيةمت على صم   ساحات مركز مدينة ابتنة ن  أدت لنا ك  أ
التقنيتني املستخدمتني ا لن ضحأو و  ،البيئة املدجمة فيهاالعامة و  لساحاتاملوجود بني ا دراك والسلوك واالستخدام الناجتة عن اإل املختلفة
 حداثاملتطلبات واأل كل من  فرضها ،الت يف مظهرها وشكلها ووظائفهامنذ نشأهتا حتو  عرفت ساحات مركز مدينة ابتنة  :أن   ابلفصل

مل يكن التحول  ن  أاصة خالناحية املورفولوجية والوظيفية، ذلك من  روأث  لساحة ل التصميمية صائصاخل تالالتارخيية، حيث غي التحو  
ذلك ، و لبعضاخلصائص التصميمية ل يةرار تمن اسضمل التحو   ن  أ ال  إ، قتصاديةاالمرتبط ابلقرارات السياسية و  بل ا  خمط طموجها و 

ائج املسح امليداين ابجملال ، ومن نتبات واحتياجات املستخدمني هلافرتة اترخيية، حسب متطل   ألداء الوظائف اجلديدة اليت تفرضها كل  
 أو، عليها رورامل عن طريق أم الألغراض اليومية العامة ملركز املدينة  اتساحيستخدمون ال ار والوافدونزو  ال ن  ألنا  تبني  الدراس  

 ،البنيوية أواء التشكيلية التصميمية سو حسب خصائصها الراحة واجلاذبية واخلصوصية  مستوايت تغي  وت، فيها السرتخاءتاع ابتم  االس
 .اع تم  التواصل االجابلتفاعل و  ملتتحك   خرىألمن ساحة  حيث ختتلف احتياجات املستخدمني

راد الوسادا على تم  اخلصائص التصميمية اع توف ردان على أسلوب املالحظة واحلكم الشخص  لقياس مدى تموقد اع   
ُ
ط العمراين امل

الساحات  لية بتصنيفو  دراسته والعناصر املعمارية والعمرانية وذلك للُحكم على تواجد االستخدام، وقد جاءت هذه الدراسة األ
تخدامها من معرفة سبب التباين يف اختالف اس إىلالوصول  لةاو وحمفنا بتارخيها ووصفها ومعلومات دقيقة عنها، تعر   ر  طُ أُ ضمن 

مسكن وصوال ملناطق  84مناطق مستخدمة نسبيا مثل ساحة بن بولعيد وساحة  إىلاطق مستخدمة بكثافة مثل ساحة املسرح من
هتيئة  إعادةلني الرئيسيني بعمليات التصميم و مقابلة املتدخ   إىلدون املتوسط وه  ساحة الشهداء والغي آمنة نسبيا، مث عرجنا 

الساحات وه   ة لكل  التهيئة األخي  إعادةاملصاحل التقنية لبلدية ابتنة ه  املسؤولة عن  ن  أالساحات مبركز مدينة ابتنة واستخلصنا 
ممثل  املؤسسات  عممقابلة اثنية  إىلاملسؤولة حاليا عن مراقبتها، حيث كانت املقابلة بداية مع ممثلني من املستخدمني وانتقاال 

 الع على مدى أتثي التصميم على االستخدام.ات بطرح جمموعة أسئلة هدفنا من ورائها االط  واهليئ
 املؤسسات واهليئات املعنية.    يف ة واضحة قابلة للتطوير وتطبيقها أن هذا املوضوع هو فكر  وقد استنتجنا:   

لساحة ل يف الساحات ضمن جماالت معينة، يف حني تبقى بعض العناصر املكونة لتقوم املصاحل التقنية للبلدية مبهمة التدخ   
تنسيق األحيان لغياب ال يف أغلب، وذلك راجع اخل ..اإلانرة.واليت ه  يف حالة تدهور دون تدخل كمقاعد اجللوس وأعمدة 

تهيئة والتخطيط التصميم والأن   دواوأك   ،املعنية املختلفة، مع غياب كامل لدراسة اخلصائص البنيوية اهليكلية اإلداراتبني 
 الساحات العامة على التأثيث والتجهيزات واخلدمات.  توف رجانب  إىليؤثرون بشكل كبي على نسبة االستخدام، 

عنه من  نجر  يف احملافظة على الساحات من التدهور، وما ي امهةاملساملختلفة بتوعية املستخدمني يف كيفية  اإلداراتعدم قيام  
 راحتهم النفسية. س  تنتائج سلبية 

 ياب الدعموغميدان الساحات العامة نظرا للمشاكل  عنعمال لكنها غائبة هلذه األ املخص صةوجود جلنات خاصة ابهليئات  
 املايل من طرف السلطات.
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 تاو تفالستخدام هو ا تاو تفسبب  على أن   طروحة واليت تنص  وكل هذا ساعدان يف أتكيد الفرضيات الرئيسية املطروحة يف األ   
ز اخلصائص التصميمية التشكيلية واهليكلية اليت مل توضع يف عني االعتبار، لتوفي األبعاد الشكلية والبنيوية يف الساحات العامة ملرك

وذلك عن ابع والسأن يؤثر على االستخدام، وهذا ما سنتعرف عليه يف الفصل السادس  أن همدينة ابتنة، هذا الغياب الذي من ش
 . Depthmapارة االستبيان واالستعانة بربانمج تم  طريق االحتكاك املباشر ابملستخدمني بواسطة اس
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  .نتائجالومناقشة لالستبيان واملراقبة التحليل اإلحصائي  سادس:الفصل ال

 
 متهيد:

التحكم  اليت يعود احلضرية التخطيط والتهيئة سياسات يف املهّمة املمارسات  إحدى دراسة الفضاءات العمومية وتصميمها هي   
العامة  للساحات ةاخلصائص التشكيلية والرتكيبي أثر، ويف هذا الفصل سندرس مؤّشراتفيها عن طريق أسس ومعايري جتسد أبفكار و 

وتشخيص  ا،هل املكّونةو  املشّكلةانطالقا من العناصر يف دراستها  مؤّشراتو  أبعاد عّدةمبركز مدينة ابتنة، حيث جيب مراعات 
 نّ أب الفصل السابق اخلروج يفمّت و ، والتدقيق يف أتثريها على االستخدام، امسالساحات العامة املدروسة بعد  حتليلها ابلفصل اخل

 مستوايته التجاري مبختلف وتنوع اخلدمات كالنشاطحوهلا، اختالف املرافق و الوظيفي  التنوّععن طريق الساحات كان  م يفالتحكّ 
اجملتمع،  من فكرية اجتاهاتو سياسية  قراراتمن وذلك ملرور مركز املدينة حبقب اترخيية وأتثريات  فيها، وحية املكانويرجع أيضا ر 

  .على االستخدام الدائم رلتؤثّ  متعارضة أو متكاملة بصورة ممّيزةتصاميم خمتلفة و  ىعطأ ؤّشراتهذه امل توفّرف
 ،تنا ابخلطوة الثانيةمجعها بناًء على تقنيات البحث املعتمدة يف دراسمّت تقدمي حتليل وتفسري للنتائج اليت  إىليهدف هذا الفصل    

طوة الثانية ملنهج مراقبة ويليام وايت، حيث تعاجل اخلو  : من استبياانت للمستخدمنيالرابعشرحها ابلتفصيل يف الفصل مّت اليت و 
ترمجة النتائج يف تّم يسو ل من هذا الفصل وتقوم مبعاجلة بياانت االستبانة ومقارنتها بنتائج مراقبة ويليام وايت، و الدراسة يف اجلزء األ

مقارنة بني هلا و جراء مناقشة إ، حىت نتمكن من إجراء حتليلها و (SPSS، Excelرسوم بيانية )ابستخدام برانمج و  جداولشكل 
عن طريق  السادسالفصل  وهلذا سيجرى التحقيق يف، وية يف الساحات األربعة املختارةوالبنيالطريقتني لتقييم اخلصائص التشكيلية 

است تفضيالت اليت قق من اإلحصاءات املعتمدة ، وقائمة التحقّ ط الفرزات املستخدمني وفًقا ملخطّ استبانة للكشف عن تطلع
ج معلومات عن سلوك األشخاص وتعتمد هذه الفئة على ورصد للسلوك واالستخدام واستخرا  Whyte ، مرفقة مبراقبة عناصرالناس

دى مالءمة البيئة تقييم مو إدراك اخلصائص التشكيلية من  دللتأكّ ، حسب عناصر ويليام وايترصد كثافة املستخدمني وتوزيعها 
مع  corelational ةعرب دراس ابلتحقيق لتصورات املستخدمني اليت استخلصت يف االستبانة لتمرّ  املشّكلةاحمليطة والعناصر 

واليت  على االستخدام ةر املؤثّ خصائص التشكيلية لل ؤّشراتر بعض املات الساحات. وهذا من شأنه أن يوفّ متغريّ اخلصائص املكانية و 
 .خريل األابلفص لساحات من خالل العديد من التدابري والرسوم البيانيةيف اقياس اخلصائص البنيوية ل سيعتمد عليها

 معطيات االستبيان:حتليل -الأو 
حتليلها عن طريق  متّ ل عليها الباحث من استمارة االستبيان، هذه األخرية صة لتحليل ومعاجلة املعطيات اليت حتصّ ه الفقرة خمصّ ذه   

تحليلية دراسة الاحلسايب وحساب االحنراف املعياري، هذه ال املتوّسط إىلات ابالستناد املتغريّ وحتليل متعدد  املتغريّ حتليل أحادي 
 توصلنا للعالقة بني التصميم واالستخدام. ن  أ لاو ستحاإلحصائية للنتائج املتحصل عليها يف االستبيان 

  :املتغيّ حتليل أحادي -1
وضع مّت  ،لى حداع متغريّ  كلّ عن  إلجابة ليساعدان يف الوصول حلساب نسب التكرار والنسب املئوية  املتغريّ التحليل أحادي    

ات واليت هتدف املتغريّ هم ، يف هذا التحليل قمنا ابختيار أمتغريّ  التكرارات لكلّ  تبنّي وأشكال بيانية  جداولل عليها يف املتحصّ النتائج 
 جل حتليلها. أة املدروسة يف األطروحة وذلك من للوصول حلل اإلشكالي
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 نة الدراسة:ل: خصائص ومسات عيّ و احملور األ-1-1
  :اجلنس متغّي -1-1-1

 .(2019 ،حتقيق ميداين) :املصدر، اجلنس ابلساحات العامة ملركز مدينة ابتنة متغّي نتائج (: 164الشكل ) 
ومرافق  ها من خدماتمبا حييطنوع اجلنس، فاملنطقة ب العدد يساهم يف تغرّي  ساحة يف مركز مدينة ابتنة إىلاالنتقال من ساحة  نّ إ   

شهداء ذروهتا يف ساحة ال إىلحيث وصلت  ،يف الساحات األربعةالذكور جلنس األغلبية  نّ أرى نذ إ، يف النوع التباين إىلؤدي ي
 ،حسب نتائج االستمارة على الرتتيب %70و %65و %57.5مسكن واملسرح وبن بولعيد بنسب  84ومتقاربة بساحة  %95بنسبة 

يف ساحة  %30ويف ساحة املسرح  %35و مسكن 84يف ساحة  %42.5بني  حاو ترت الذي  اإلانثمقارنة جبنس  وهي نسب معتربة
 يف مركز مدينة ابتنة عموما انطالقا من تفوقهم يف اإلانثق نسبة الذكور على نسبة تتفوّ ، يف ساحة الشهداء %05وبن بولعيد 

تفوق ب عزوف النساءظاهرة  دتؤكّ وهي بذلك ال سد يف ساحة الشهداء ة األحصّ  ساحات وسط املدينة، حيث أتخذ نسبة الذكور
 .اإلانثنسبة على الذكور نسبة 

  :السن متغّي -2-1-1

 
 .(2019 ،حتقيق ميداين) :املصدر، ابلساحات العامة ملركز مدينة ابتنة السنّ  متغّي نتائج (: 165الشكل )

بنسب سنة  45-30فئة لفيها للمستخدمني تعود النسب السائدة حة املسرح وبن بولعيد و الفئات العمرية يف سا كلّ   توّفرنالحظ    
عن ساحة الشهداء فالفئة  أّما، %50مسكن بنسبة  84غالبة يف ساحة املستخدمة الرتتيب، نفس الفئة  على %31.3و 33.8%

للساحة فهي خمتلفة من ساحة ألخرى، حيث كانت فئات  امااستخد قلّ عن الفئات األ أّما، %76.3سنة بنسبة  30-15الغالبة من 
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من  قلّ األ للفئات التالية هناك غياب اتمّ عن ساحة الشهداء ف أّمامسكن منعدمة،  84سنة يف ساحة  60سنة واألكثر من  45-60
لعيد و يف كل من ساحة املسرح وبن ب املنخفضة من حيث االستخدام ةالفئ نّ إ ،سنة 60سنة واألكثر من  60-45سنة وفئة  15

    .%11.2 سنة بنسبة 60وفئة أكثر من  %10سنة بنسبة  60-45ترجع لفئة 
؟مستواك التعليمي وما ه املستوى التعليمي: متغّي -3-1-1

 
 .(2019 ،حتقيق ميداين) :املصدر ،ابلساحات العامة ملركز مدينة ابتنة ستوى التعليميامل متغّي نتائج (: 661الشكل )

املستخدمني  ّثلميحيث  من حيث املستوى التعليمي بني الساحات األربعة: اً هناك تباين نّ أحسب االشكال البيانية أعاله جند    
مسكن وساحة املسرح  84من ساحة  كلّ  يف %56.3و %63.6و %63.6ذوي املستوى التعليمي اجلامعي أعلى نسب وهي 

ومنعدمة للمستخدمني  ،%47.5وأتيت ساحة الشهداء بعكس ذلك لتتصدر نسبة دون املستوى ب  على الرتتيب وساحة بن بولعيد
تدائي، بالتعليم )اإلأصناف مستوايت  مسكن وساحة املسرح وساحة بن بولعيد، وتبقى كلّ  84من ساحة كلّ   دون املستوى يف

 .تةتفاو ومبنسب صغرية  (، الثانوياملتوّسط
؟ماهي وظيفتك احلالية وظيفة املستخدمني: متغّي -4-1-1

 
 .(2019 ،حتقيق ميداين) :املصدر ،ابلساحات العامة ملركز مدينة ابتنةوظيفة املستخدمني  متغّي نتائج : (167الشكل )



 الفصل السادس: التحليل اإلحصائي لالستبيان واملراقبة ومناقشة النتائج.

180 
 

هم مسكن وكانت نسبت 84ب بساحة ها الطاّل أكرب نسبة احتلّ  :وظيفة املستخدمني يف الساحات األربعة جند أنّ  خيصّ فيما    
عن ساحة املسرح فالغالبية وظيفتهم العمل  أّما %58.7ن عن العمل يف ساحة الشهداء بنسبة و ، يف حني يقابلها العاطل28.7%

انت النسب كانت خمتلفة بني الساحات حيث ك أقلّ  أّماملستخدمي ساحة بن بولعيد كوظيفة حالية،  %32.5و %57.5احلر بنسبة 
ل عن العمل طوظيفة عاطل عن العمل وطالب ومتقاعد منعدمة يف ساحة املسرح يف حني تنعدم يف ساحة بن بولعيد وظيفة عا

 ومتقاعد يف ساحة الشهداء. 
  تسكنون يف احلي؟ تممنذ مىت وأن اإلقامة: متغّي -5-1-1

 
 .(2019 ،حتقيق ميداين) :املصدر ،الساحات العامة ملركز مدينة ابتنةملستخدمي  اإلقامة ابملدينة متغّي نتائج (: 168الشكل )

مسكن وساحة  84أكثر نسبة يف ساحة  نّ أهناك تقارب بني النتائج حيث جند:  أنّ  تبنّي حسب األشكال البيانية اليت سبقت    
 %63.7و %31.2بني  ام نسبهم حتاو تر الطفولة حيث  ذمني املقيمني يف مبدينة ابتنة مناملسرح وساحة بن بولعيد تعود للمستخد

سنوات األخرية هي الغالبة يف ساحة الشهداء وكانت  10من  قلّ ابلرتتيب، يف حني كانت نسبة املقيمني مبدينة ابتنة أل %50و
 سنوات منعدمة. 10من  قلّ ألوذلك عكس بقية الساحات اليت كانت فيها نسبة املقيمني  27.5%

  :احملور الثاين-2-1
 مع من تقضي فراغك يف الساحة قضاء الفراغ: متغّي -1-2-1

 
 .(2019 ،حتقيق ميداين) :املصدر ،ابلساحات العامة ملركز مدينة ابتنة قضاء الفراغ متغّي نتائج (: 691الشكل )
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قضون وقت ي الساحات العامة مبركز مدينة ابتنة ارزوّ  جلّ ن أ قضاء املستخدمني لفراغهم ابلساحات األربعة جند: خيصّ فيما    
 ابلرتتيب %58.8و %46.3و %77.5وهي  تةتفاو مبنسب  واملسرح وبن بولعيدالشهداء  من ساحة: كلّ الفراغ مع أصدقائهم يف  

يف ، % 52.5وكانت نسبتهم زواجهم زايرهتم مرافقني ألقات أو ين يقضون ذاملستخدمني ال مسكن فكان معظم 84عن ساحة  أّما
ساحة الشهداء  أّما ،كن وساحة املسرح وساحة بن بولعيدمس 84حني تنعدم نسبة املستخدمني للساحات مبفردهم يف ساحة 

 زواجهم.أقات زايرهتم مع أو  الذين يقضون فانعدمت هبا نسبة املستخدمني
 ؟ماهي الفرتة اليت تفضل فيها زايرة الساحة :الفرتة املفضلة متغّي -2-2-1

 .(2019 ،حتقيق ميداين) :املصدر ،الساحات العامة ملركز مدينة ابتنة املفضلة لزايرةالفرتة  متغّي نتائج (: 170الشكل )
ها مستخدميها من مسكن يزور  84مستخدمي ساحة  جلّ  ذإهناك اختالف ما بني الساحات األربعة من حيث الفرتة املفضلة    
 مساءا 16و 13ساعة البني ما بينما ساحة الشهداء فمعظم زوارها يزوروهنا  ،قات فراغهمأو بني  %43.7بنسبة هنارا و  13 إىل 12

  .ابلرتتيب %30و %28.7بنسبة  مساءً  20من الساعة  وبن بولعيديف حني يزور معظم مستخدمي ساحة املسرح  ،%43.7بنسبة 
 ؟ة اليت تقضيها داخل الساحةماهي املدّ  مدة قضاء املستخدمني: متغّي -3-2-1

 
 .(2019 ،حتقيق ميداين) :املصدر ،ابلساحات العامة ملركز مدينة ابتنةقضاء املستخدمني  ةمدّ  متغّي نتائج (: 117الشكل )



 الفصل السادس: التحليل اإلحصائي لالستبيان واملراقبة ومناقشة النتائج.

182 
 

 84في ساحة ف ن يف الساحات األربعة:و ة اليت يقضيها املستخدميف املدّ  اتً تفاو هناك  من خالل إجاابت املستخدمني جند أنّ    
يف كل من ساحة الشهداء ، و %68.8 وذلك بنسبةمن ساعة  أقلّ مسكن جند معظم املستخدمني يفضلون املكوث يف الساحة 

ل يف حني يفضّ ، %47.5و %41.2ساعتني بنسبة  إىل لون املكوث من ساعةين يفضّ ذاملستخدمني العدد  بولعيد يغلب وساحة بن
ساعات يف   4ضون أكثر من قين يذالزوار ال نالحظ انعدامكما ،  %50وبنسبة ثالثة  إىلبني ساعتني ما املكوث يف ساحة املسرح 

شهداء وبن الو مسكن  84من ساحة  أربعة يف كلّ  إىل من ثالث ساعات ين ميكثونذمن الساحات األربعة مع انعدام الزوار ال كلّ 
 بولعيد.

 ؟مىت تزور الساحة فرتة الزايرة: متغّي -4-2-1

 
 .(2019 ،حتقيق ميداين) :املصدر ،ابلساحات العامة ملركز مدينة ابتنة فرتة الزايرة متغّي نتائج (: 172الشكل )

عطلة هناية برتة زايرهتم بن بولعيد تكون فمن ساحيت املسرح و  كل  نّ أنالحظ  :الزايرةة بفرتة صّ ااالستبانة اخلمن خالل حتليل نتائج    
يف حني تعادلت يف ، %41.3عن ساحة الشهداء فكانت بعد وقت العمل بنسبة  أّماابلرتتيب،  %49.2و %53.7بنسبة  األسبوع
ار املستخدمني يف العطل يف حني تنعدم نسبة الزوّ  ،%37.5العمل بنسبة  وبعد وقت مسكن بني عطلة هناية األسبوع 84ساحة 

  .بن بولعيدمسكن والشهداء و  84أيضا ابلعطل السنوية يف كل من ساحة ساحات األربعة و الصيفية ابل
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 ؟الساحة إىلملاذا تراتد  :االرتياد والتوافد متغّي -5-2-1

 
 .(2019 ،حتقيق ميداين) :املصدر ،ابلساحات العامة ملركز مدينة ابتنة رتياد والتوافداال متغّي نتائج (: 317الشكل )

ثيث حضري متنوع على أت الحتوائها ،الساحات األربعة والتوافد يفنالحظ أن هناك توافق يف النسب املرتفعة ملعدل االرتياد    
 وساحة املسرح وساحة الشهداءمسكن  84من ساحة  يف كلّ  %37.5و %41.3و %61.3و %48.8بني ما  ت النسبتفاو وم

 .سةمن الفضاءات املدرو  انعدمت نسب التوافد بسب القرب من الساحات يف كلّ  مافيبولعيد على الرتتيب  وساحة بن
 ؟ماهو النشاط الذي متارسه يف الساحة التحفيز: متغّي -6-2-1

 .(2019 ،حتقيق ميداين) :املصدر ،ابلساحات العامة ملركز مدينة ابتنة التحفيز متغّي نتائج (: 174الشكل )
هو لقاء  زغلب حمفّ أ نّ أ زات الستخدام الساحات األربعة إاّل هناك أنواع من احملفّ  نالحظ أنّ  أعالهحسب األشكال البيانية    

  ،على الرتتيب%23.8و %37.5و % 53.7و %35 بنيتت النسب تفاو تة بني الساحات حيث تفاو م وكانت نسبتهشخص 
 . ز االسرتخاءمة حملفّ دنسب منع فمسكن تعر  84ومن ساحيت الشهداء  كاّلً   نّ أكما 
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 ؟كيف جتد ظروف فرتة اجللوس يف الساحة  ظروف فرتة اجللوس: متغّي -7-2-1

 
 .(2019 ،حتقيق ميداين) :املصدر ،ابتنةابلساحات العامة ملركز مدينة  ظروف فرتة اجللوس متغّي نتائج (: 751الشكل )

يف نسب الظروف ظروف فرتة اجللوس حيث كانت مرضية يف ساحة  اً هناك اختالف نالحظ أنّ  البيانية أعالهحسب األشكال    
داء الغالبة يف ساحة الشه ، وكانت النسبةهبا سال أبكانت نسبة الرتتيب و  على %41.3و %35بنسبة  وبن بولعيدمسكن  84

الظروف  نسبةانعدمت حني يف  %47.5 قاربت النصف بنسبة جّداً يف حني كانت النسبة الغالبة بساحة املسرح مرضية  ،% 38.7
 . الساحات يف كلّ  سيّئةال
 ؟كيف تقيم سلوك األشخاص يف الساحة  السلوك: متغّي -8-2-1

 
 .(2019 ،حتقيق ميداين) :املصدر، ابلساحات العامة ملركز مدينة ابتنة السلوك متغّي نتائج (: 176الشكل )

 %51.2نسبة ب وبن بولعيدمن ساحة املسرح  يف كلّ  جّداً  سلوك املستخدمني كان حمرتماً  نّ أد جنمن النتائج املوضحة أعاله    
عن ساحة الشهداء فكان السلوك  أّما %35مسكن الئق بنسبة  84سلوك معظم مستخدمي ساحة  كان  فيماعلى الرتتيب  %45و
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سبة السلوك الغري ابنعدام ن تز متيّ  وبن بولعيدساحيت املسرح  ،جّداً نسبة السلوك احملرتم  وانعدمت فيها %37.5فيها غري الئق بنسبة 
 .حمرتم مع انعدام السلوك الغري الئق بساحة بن بولعيد

  لث:احملور الثا-3-1-1
 ؟الساحةهل شهدت مراحل التحويل اليت جرت على  التحول: متغّي -1-3-1

 
 .(2019 ،حتقيق ميداين) :املصدر لساحات العامة ملركز مدينة ابتنةاب تحولال متغّي نتائج (: 177الشكل )

غالبا جابة على عظميتها ابإلانسب مشاهدة املستخدمني للتحول يف الساحات تتماثل يف  نّ أمن النتائج املبينة أعاله نالحظ    
ساحة يف حني كانت النسبة الغالبة يف  ،%66.3و %75و %61.3 تة بنيتفاو م بولعيد بنسب وبن واملسرحمسكن  84ساحة  بني

 بدا يف كل الساحات.أاندرا و  وانعدمت نسبة، %53.8الشهداء أحياان بنسبة 
 ؟ت هذه التحويالت على االستخدامأثر هل  التأثي من التحول: متغّي -2-3-1

 
 .(2019 ،حتقيق ميداين) :املصدر ابلساحات العامة ملركز مدينة ابتنة التحولمن التأثي  متغّي نتائج (: 781الشكل )
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بني تة تفاو نسب مب االستخدام وكان ذلكا تؤثر على اندرا مالزوار اتفقوا على التحوالت  اعاله أننستنتج ممن النتائج املبينة    
سب ن انعدمت فيها كلّ واملسرح وبن بولعيد، و  مسكن والشهداء 84يف كل من ساحة  %57.5و % 52.5و %37.5و 62.5%

  األربعة.ر على االستخدام يف كل من الساحات دائما وغالبا ما تؤثّ  :التحويالت
 ؟توافق بني تصميم الساحة مع ابقي الساحات هناك هل :توافق التصميم متغّي -3-3-1

 
 .(2019 ،حتقيق ميداين): املصدر مدينة ابتنةلساحات العامة ملركز توافق التصميم اب متغّي نتائج (: 791الشكل )

 أنّ  قوا علىاتفّ بولعيد  وساحة بن وساحة املسرحمسكن  84يف كل من ساحة  ستخدمنيامل على ضوء النتائج التالية نرى أنّ    
إال أن على الرتتيب،  %62.5و %76.2و %50بني  ةتتفاو معناصرها وبنسب التوافق بني تصميم الساحات غالبا موجود يف كل 

 .أبدانسب اختيار اندرا و يف حني انعدمت  %37.2 : أحياان بـالتوافقكانت فيها نسبة ساحة الشهداء  
 ؟اجللوس أماكنالساحة على  توفّرهل ت كن اجللوس:ا أم توّفر متغّي -4-3-1

 .(2019 ،حتقيق ميداين) :املصدر ابلساحات العامة ملركز مدينة ابتنة كن اجللوسا أم توّفر متغّي نتائج (: 018الشكل )
 جند: ذا كثرةب توّفروم توّفراجللوس أبنه م أماكن اجدمون تو معظم مستخدمي الساحات يقيّ  حسب األشكال البيانية جند أنّ     

 84ابلنسبة لساحة  أّماابلرتتيب  %100و %56.2 بني حتاو وتر ة بكثرة توّفر لعيد وهي م وبن بوالنسبة الغالبة يف ساحة الشهداء 
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لساحات ة يف اتوّفر غري م و ة قليالتوفّر م وانعدمت نسبة ،على الرتتيب %52.5و %50بنسبة  ةتوفّر فهي م وساحة املسرحمسكن 
 .املتغرّي ا ذخاصة يف ه حالةساحة بن بولعيد اليت كانت  ومقبولة يفة توفّر نسب مانعدام األربعة مع 

 ؟اجللوس داخل الساحة أماكنماهي حالة  اجللوس: أماكنحالة  متغّي -5-3-1

 
 .(2019 ،حتقيق ميداين) :املصدر ابلساحات العامة ملركز مدينة ابتنة اجللوس أماكنحالة  متغّي نتائج (: 181الشكل )

  يف %88.7و % 72.5و %90نسبتها بني  حتاو وتر  جّداً اجللوس مرضية  كنا أم حالة نّ أه النتائج نستطيع القول ذمن خالل ه   
 خيصّ فيما  أّما ،غنية بتأثيث الراحةحديثا و  الساحات مهيأة نّ لك ألذعلى الرتتيب  الشهداء واملسرح وبن بولعيدكل من ساحة 

دم يف حني تنع %50سبة نبمستخدمني مبرضية للاألغلبية إجابة نت كاإعادة هتيئتها قبل بقية الساحات فمّت مسكن اليت  84ساحة 
 . الساحات بكلّ  سيّئةو نسبة إجابة غري مرضية 

 ؟الساحة على املساحات اخلضراء توفّرهل ت املساحات اخلضراء: توّفر متغّي -6-3-1

 .(2019 ،حتقيق ميداين) :املصدر ابلساحات العامة ملركز مدينة ابتنة املساحات اخلضراء توّفر متغّي نتائج (: 218الشكل )
ه األخرية ذه مستخدمي أنّ  ومنه نستخلصجل حتفيز املستخدمني على ارتيادها أالعنصر األخضر يف الساحات عنصر مهم من    

 نّ أ قواولعيد اتفّ ب وساحة بن وساحة املسرححيث إن معظم املستخدمني بساحة الشهداء  كالتايل:املساحات اخلضراء   توفّريقيمون 
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ة وفّر تالرتتيب يف حني كانت االعظمية لنسبة معلى  %61.5و %66.3و %63.7تة هي تفاو مة بكثرة بنسب توفّر العناصر اخلضراء م
 . فهي منعدمة يف الساحات األربعة ةتوفّر وغري م قليال ةتوفّر نسبة م أّما، مسكن 84يف ساحة  %47.5ــ ب

 ؟ماهي حالة املساحات اخلضراء داخل الساحة حالة املساحات اخلضراء: متغّي -7-3-1

 .(2019 ،حتقيق ميداين): املصدر، ابلساحات العامة ملركز مدينة ابتنةحالة املساحات اخلضراء  متغّي نتائج (: 183الشكل )
انحية زبر من  اً مسكن تعاين عجز  84: ساحة حالة املساحات اخلضراء وحسب النتائج املتحصل عليها نالحظ متغريّ  خيصّ فيما    

يف حني كانت  %37.5نسبة حالة املساحات اخلضراء ب هبا عنس أب ال مستخدميها إجابةا اختار معظم ذوهل ،املساحات اخلضراء
لساحة  %60ونسبة لساحة املسرح  %75ونسبة لساحة الشهداء  %58.7ية بنسبة عظمية إلجابة مرضية ابلساحات املتبقّ أالنسبة 

 . مستخدمي الساحات كلّ   لدى سيّئةو بن بولعيد يف حني انعدمت إجابة غري مرضية 
 ؟الساحة على املساحات املائية توفّرهل ت املساحات املائية: توّفر متغّي -8-3-1

 .(2019 ،حتقيق ميداين) :املصدر ابلساحات العامة ملركز مدينة ابتنة املساحات املائية توّفر متغّي نتائج (: 184الشكل )
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: معظم مستخدمي أن بنّي تتة بني الساحات حيث تفاو ماملساحات املائية خمتلفة و  توفّر نسب د أنّ جنمن خالل النتائج املبنية أعاله    
كثرة ة بتوفّر انعدام نسب مو  %52.5بنسبة متعادلة قوا على أن املساحات املائية مقبولة ساحة الشهداء اتفّ مسكن و  84ساحة 

سبة تنعدم عندهم نو  %51بة بكثرة بنس توفّرر املائي مالعنص يف حني يعترب مستخدمي ساحة املسرح أنّ ة، توفّر ة قليال وغري متوّفر وم
  .ل على انعدام ابقي اإلجاابتا يدّ ذهو  %100ة توفّر نسبة غري م عن ساحة بن بولعيد جند أن أّما ،توفّرغري مقليال و  توفّرمقبول وم

 ؟ماهي حالة املساحات املائية داخل الساحة حالة املساحات املائية: متغّي -9-3-1

 (.2019 ،حتقيق ميداين) :املصدر ابلساحات العامة ملركز مدينة ابتنة حالة املساحات املائية متغّي نتائج (: 851الشكل )
حيث كانت  لساحاتابحالة املساحات املائية  يفكبري ت  تفاو ل على النتائج تدّ  البيانية جند أنّ  األعمدةحسب ما جاء يف    

كانت فمسكن  84عن ساحة  أّما %56.3ساحة الشهداء بنسبة الة مرضية للمساحات املائية يف تليها ح %55بنسبة  جّداً مرضية 
 غري مرضيةحيث انعدمت نتائج %100بنسبة  سيّئةا هنّ أفق مستخدمي ساحة بن بولعيد على يف حني اتّ  %60هبا بنسبة  ال أبس

  .مسكن 84من ساحة املسرح والشهداء و يف كلّ  سيّئةو 
؟الساحة على فضاءات اللعب توفّرهل ت فضاءات اللعب: توّفر متغّي -10-3-1

 
 (.2019 ،حتقيق ميداين) :املصدر العامة ملركز مدينة ابتنة فضاءات اللعب توّفر متغّي نتائج (: 186الشكل )
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ة توّفر وم %50ن بكثرة بنسبة كمس 84ة يف ساحة توّفر مفضاءات اللعب  نّ أالبيانية أعاله نالحظ  األعمدةخالل رسومات من    
 .%100 ساحة الشهداء بنسبةو  % 80يف ساحة املسرح بنسبة  توفّريف حني مل ت %60ة يف ساحة بن بولعيد بنسب

 ماهي حالة فضاءات اللعب داخل الساحة حالة فضاءات اللعب: متغّي -11-3-1

 
 .(2019 ،حتقيق ميداين) :املصدر ابلساحات العامة ملركز مدينة ابتنة حالة فضاءات اللعب متغّي نتائج  (:871الشكل )

 % 52.5ن بنسبة مسك 84اءات اللعب مرضية يف ساحة حالة الفض نّ أقوا على املستجوبني اتفّ  من النتائج السابقة نالحظ أنّ    
 على الرتتيب.  %80و %100 واملسرح بنسبةساحة الشهداء  يف سيّئةو  %61.3يف ساحة بن بولعيد بنسبة  وغري مرضية

 اإلضاءة؟الساحة على عناصر  توفّرهل ت عناصر االضاءة: توّفر متغّي -12-3-1

 
 .(2019 ،حتقيق ميداين) :املصدر ابلساحات العامة ملركز مدينة ابتنة عناصر االضاءة توّفر متغّي نتائج (: 881الشكل )
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 تة وهيتفاو نسب م ة بكثرة حتتتوفّر يف الساحات معناصر اإلضاءة  نّ أب واأقرّ فق املستخدمني حيث البيانية اتّ  األعمدةمن خالل    
يف حني  ،لساحة بن بولعيد % 87.5لساحة املسرح و %90ولساحة الشهداء  % 96.2ونسبة مسكن  84لساحة  87.4%

 .الساحات ة يف كلّ توفّر موغري ة قليال توّفر انعدمت نسب م
 ؟ضاءة داخل الساحةماهي حالة عناصر اإل حالة عناصر االضاءة: متغّي -13-3-1

 
 .(2019 ،حتقيق ميداين) :املصدر ابلساحات العامة ملركز مدينة ابتنة حالة عناصر االضاءة متغّي نتائج (: 189الشكل )

 جّداً رضية عناصر اإلضاءة م نّ أوا قرّ أن معظم املستخدمني ا تبنّي حالة عناصر اإلضاءة  متّثلاليت  البيانية األعمدةو  من خالل    
مسكن وساحة الشهداء  84يف كل من ساحة  %90و % 97.5و% 97.5و %45.5النسب ما بني  حتاو تر تة حيث تفاو بنسب م

  .سيّئةانعدمت إجابيت غري مرضية و الرتتيب و وساحة املسرح وساحة بن بولعيد على 
 ؟الساحة على عناصر النظافة توفّرهل ت عناصر النظافة: توّفر متغّي -14-3-1

 
 .(2019 ،حتقيق ميداين) :املصدر ابلساحات العامة ملركز مدينة ابتنة عناصر النظافة توّفر متغّي نتائج (: 190الشكل )
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ة توفّر ناصر النظافة مع نّ أ واأقرّ معظم املستخدمني  :عناصر النظافة جند أن توفّر متّثل أعاله اليت األعمدة البيانيةمن خالل قراءة    
واملسرح كن مس 84ة يف ساحة توّفر مأهّنا يف حني  %42.5و %100بولعيد بنسبة  وساحة بنمن ساحة الشهداء  بكثرة يف كلّ 

  .يف كّل الساحات املدروسة ةتوفّر وغري م ة قليالتوّفر إجابة مانعدمت ما الرتتيب فيعلى  %66.3و %62.5 بنسب
 ؟ماهي حالة عناصر النظافة داخل الساحة حالة عناصر النظافة: متغّي -15-3-1

 
 .(2019 ،حتقيق ميداين) :املصدر ابلساحات العامة ملركز مدينة ابتنة حالة عناصر النظافة متغّي نتائج (: 119الشكل )

يث كانت ككل من ح التوايل:تة على تفاو الرضا بنسب مو  يبني الرضا الكلّ  املتوّسطالنسب حتقق  جند أنّ  البيانية األعمدةمن    
يف ساحة  جّداً يف حني كانت مرضية  %60و %63.7و %52.5 :ابلنسب التاليةو لعيد مرضية وبن بو مسكن واملسرح  84ساحة 

 .%100الشهداء بنسبة 
 ؟الساحة على عناصر احلماية توفّرهل ت عناصر احلماية: توّفر متغّي -16-3-1

 
 .(2019 ،حتقيق ميداين) :املصدر ابلساحات العامة ملركز مدينة ابتنة عناصر احلماية توّفر متغّي نتائج (: 192الشكل )
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 %75و %40و %73.7تة من تفاو الساحات بنسب م ة يف كلّ توفّر عناصر احلماية م نّ أنالحظ  البيانية األعمدةخالل من    
 .ةتوفّر وغري مة توّفر مكّل من حني انعدمت   يف األعمدةحسب ترتيب  %85و

 ؟ماهي حالة عناصر احلماية داخل الساحة حالة عناصر احلماية: متغّي -17-3-1

 .(2019 ،حتقيق ميداين) :املصدر ابلساحات العامة ملركز مدينة ابتنة حالة عناصر احلماية متغّي نتائج (: 193الشكل )
حيث كانت  الساحات هناك توازن يف حالة العناصر اليت حتمي املستخدم يف كلّ   أنّ نّي أعاله تب البيانية األعمدةخالل من    

 .سيّئةو ها غري مرضية انعدمت في، و األعمدةمرتبة حسب  %73.3و %80و %50و %76.3ضاهم ر نسبة 
 ؟الساحة على املرافق العمومية توّفرهل ت املرافق العمومية: توّفر متغّي -18-3-1

 .(2019 ،حتقيق ميداين) :املصدر ابلساحات العامة ملركز مدينة ابتنة املرافق العمومية توّفر متغّي نتائج (: 194الشكل )
 أّما %73.7سب متعادلة ة بكثرة بنتوفّر م وبن بولعيدنة أعاله نستنتج أن املرافق العمومية يف ساحة املسرح حسب النتائج املبيّ    

ة قليال بنسبة توفّر مسكن فكانت املرافق م 84س ساحة كع %50 ة بتوفّر ومة بكثرة توفّر ت فيه نسب ممعدانساحة الشهداء ف
  .الساحات ة يف كلّ توفّر غري م وانعدمت إجابة 82.5%
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؟ماهي حالة املرافق العمومية داخل الساحة حالة املرافق العمومية: متغّي -19-3-1

 
 .(2019 ،حتقيق ميداين) :املصدر ابلساحات العامة ملركز مدينة ابتنة حالة املرافق العمومية متغّي نتائج (: 195الشكل )

 الو مسكن  84حالة املرافق غري مرضية يف ساحة  نّ أوجدان  ذإلة املرافق العمومية يؤثر على استخدام الساحات اح متغرّي جند أن    
 %48.8الرتتيب لى ع اىلتتو بنسب  ،ساحة بن بولعيد ومرضية يفيف ساحة املسرح  جّداً ومرضية س هبا فيما يف ساحة الشهداء أب
  .الساحات يف كلّ  سيّئةحني انعدمت فيها إجابة  يف %53.8و %68.75و %48.4و

 ؟الساحة على املراحيض العمومية توفّرهل ت املراحيض العمومية: توّفر متغّي -20-3-1

 .(2019 ،حتقيق ميداين) :املصدر ابلساحات العامة ملركز مدينة ابتنة املراحيض العمومية توّفر متغّي نتائج (: 196الشكل )
 %75بنسبة  ةتوفّر م مسكن 84وساحة من ساحة املسرح  كلّ يف  املراحيض  توّفر نّ أعطيات نالحظ املعلى ضوء ما سبق من     

  .%100بنسبة  وبن بولعيدالشهداء بساحة  ةتوّفر وغري معلى الرتتيب  %70و
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 ؟ماهي حالة املراحيض العمومية داخل الساحة حالة املراحيض العمومية: متغّي -21-3-1

 .(2019 ،حتقيق ميداين) :املصدر ابلساحات العامة ملركز مدينة ابتنة حالة املراحيض العمومية متغّي نتائج (: 197الشكل )
 ،%78.7و %65.5ساحة املسرح مرضية بنسبة مسكن و  84حالة املراحيض يف ساحة أعاله فان  األعمدةحسب ما نالحظ من    

  .سيّئةوهدا بسبب وصفها ابل األخرىيف حني انعدمت يف الساحات 
 ؟ت التجارية واملقاهيالساحة على احملاّل  توفّرهل ت ت التاارية واملقايي:احملاّل  توّفر متغّي -22-3-1

 .(2019 ،حتقيق ميداين) :املصدر ابلساحات العامة ملركز مدينة ابتنة ت التاارية واملقاييحملاّل ا توّفرنتائج (: 198الشكل )
 %82.5هي و تت فيما بينها تفاو  واملقاهي بنسبت التجارية على احملاّل  توفّرحسب األشكال أعاله جند: أن الساحات ت   
 ساحة الشهداء يف توفّرت ال حني كانت نسبةعلى الرتتيب يف  واملسرح وبن بولعيدمسكن  84يف كل من ساحة  %62.5و %61.2و
 .%100 بـ
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 ؟لساحةت التجارية واملقاهي داخل اماهي حالة احملاّل  ت التاارية واملقايي:احملاّل  حالة متغّي -23-3-1

 
 .(2019 ،حتقيق ميداين) :املصدر العامة ملركز مدينة ابتنة ت التاارية واملقايي ابلساحاتحالة احملاّل  متغّي نتائج (: 199الشكل )

مسكن بنسبة  84ساحة يف  جّداً  واملقاهي مرضيةت التجارية حالة احملاّل  نالحظ أنّ  أعمدة بيانيةسابقا من  لنااو تنعلى ضوء ما    
 .ساحة الشهداء يف سيّئةو على الرتتيب  %60و %71.3بنسب  وبن بولعيدرضية يف ساحة املسرح مو  52.5%

   الرابع:احملور -4-1
 ؟هل هناك تواصل بني فضاءات الساحة وما حييط هبا التواصل بني الفضاءات: متغّي -1-4-1

 
 .2019حتقيق ميداين  :املصدر ابلساحات العامة ملركز مدينة ابتنة الفضاءات التواصل بني متغّي نتائج (: 200الشكل )

رح وبن بولعيد م بني الفضاءات يف ساحة املسأن هناك تواصل دائ واأقرّ معظم املستخدمني  : أنّ متّثلاليت حسب النتائج املبينة و    
 ةأغلبيتها بنسب وأدميومة التواصل بني الفضاءات  اختيارنقسم املستخدمني يف اعلى الرتتيب يف حني:  % 87.5و %100بنسبة و 
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يف  %42.5الفضاءات بنسبة  التواصل بني نّ أفقط جند  الشهداء فأحياانعن ساحة  أّمامسكن  84لكل واحدة يف ساحة  43.8%
 .كل الساحات  بدا يفأو حني انعدمت إجابة اندرا 

 ؟هل هناك مسالك داخل الساحة املسالك: متغّي -2-4-1

 
 .(2019 ،حتقيق ميداين)املصدر  ابلساحات العامة ملركز مدينة ابتنة املسالك متغّي نتائج (: 120الشكل )

مسكن  84ساحة  التالية:تواجد املسالك دائم ابلساحات  أنّ  إىلمعظم املستخدمني أشاروا  جند أنّ  األشكال أعالهحسب    
غلب الفراغات ابملسالك أعلى الرتتيب يف حني  %70و %77.4و %61.3وهي تة تفاو ساحة بن بولعيد بنسب موساحة املسرح و 

  .%65يف ساحة الشهداء بنسبة 
 ؟شوارعهل حيد الساحة  الشوارع: متغّي -3-4-1

 
 .(2019 ،حتقيق ميداين) :املصدر ابلساحات العامة ملركز مدينة ابتنة الشوارع متغّي نتائج (: 202الشكل )
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 84تة ففي ساحة فاو تبنسب م الشوارع، لكنمعظم أجوبة املستخدمني تتمحور حول وجود  ة أعاله أنّ نيّ نستنتج من النتائج املب   
على الرتتيب يف حني كانت  %56.2و %67.5من جهتني هلدا فكانت النسب  حياانأكان   تواجد الشوارع وساحة الشهداءمسكن 

 .%100 وكانت النسبةاجلهات  كلّ ن  م وبن بولعيدالشوارع حتد ساحة املسرح 
 ؟هل توجد عوائق بصرية وحركية خالل مسارك داخل الساحة العوائق البصرية واحلركية: متغّي -4-4-1

 
 .(2019 ،حتقيق ميداين) :املصدر ابلساحات العامة ملركز مدينة ابتنة العوائق البصرية واحلركية متغّي نتائج (: 203الشكل )

 %93.7 ك بنسبوذل وبن بولعيدساحة املسرح  واحلركية يفأحياان ما جند العوائق البصرية ه نّ أالبيانية نالحظ  األعمدةحسب    
احلركية و ساحة الشهداء ففي الغالبية جند العوائق البصرية  أّما %53مسكن بنسبة  84جندها يف ساحة  واندرا ماعلى الرتتيب  %95و

 .%57.5 بنسبة
 ؟هل الساحة مفتوحة على ابقي الفضاءات االنفتاح: متغّي -5-4-1

 .(2019 ،حتقيق ميداين) :املصدر ابلساحات العامة ملركز مدينة ابتنة االنفتاح متغّي نتائج (: 420الشكل )
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 %91.2و %52.9 وذلك بنسبةبولعيد مفتوحة على ابقي الفضاءات  وبنساحة املسرح  البيانية أنّ  األعمدة اتطخمطّ تظهر    
 .% 41.3اندرة بنسبة وهي ساحة الشهداء حني تعترب االنفتاحية يف  الرتتيب يفعلى  %91.2و
 ؟هل جتذبك فضاءات الساحة اجلذب: متغّي -6-4-1

 
 .(2019 ،حتقيق ميداين) :املصدر ابلساحات العامة ملركز مدينة ابتنة ذباجل متغّي نتائج (: 205الشكل )

 %87.5 وبنسب وبن بولعيدب فضاءات ساحة املسرح ذعلى دميومة ج واأقرّ على ضوء ما سبق جند أن معظم املستخدمني     
 على الرتتيب  %46.3و %47.5ما تكون جاذبة بنسب  والشهداء اندرامسكن  84غري أن ساحيت على الرتتيب  %66.2و
 :ات االستبيانمتغيّ مناقشة نتائج -2
 ل:و األات احملور متغيّ مناقشة -1-2

ا نساحة املسرح وساحة بن بولعيد، واالحتكاك املباشر هبم مكنّ  ،مسكن، ساحة الشهداء 84إن استجواب مستخدمي ساحة    
 من تسجيل املالحظات التالية:

وق الذكور على مسكن تفّ  84 يف ساحة اّل إيف الساحات عموما وذلك بفوارق كبرية،  اإلانثق نسبة الذكور على نسبة تتفوّ -
ة لبست واأليف مركز املدينة وكثافة كبرية من احملاّل  1يف النسبة بفارق بسيط كون الساحة حتتوي على خدمات جتارية رقم  اإلانث

هيمنة العنصر  سببواجد املرافق املوجودة اليت تخرى يعود لتق يف الساحات الثالثة األعن التفوّ  اأمّ املطروحة على الفراغات املفروشة، 
ل اليت يسيطر عليها كت األحماّل اين على املقاهي وصاالت الشاي و تو حيه طغى يف ساحة املسرح وبن بولعيد كوهنما نّ أالذكري، غري 

كزي الوالئي ومقر الوالية من املر ق يف ساحة الشهداء كوهنا جبانب مقر األحمافظ، يف حني يعود التفوّ  الرجال وذلك كون اجملتمع الباتين
مسكن متقاربة  84ة يف ساح اإلانثعن نسبة  أّما ،رثكأرافق جتلب اجلنس الذكري ومقر االنتخاابت واحملكمة والسجن واليت تعترب م

 سني.لكال اجلنهبا ارية املتنوعة هلا واخلدمات التج رةاو اجملنسبة الذكور لتواجد السوق الشعيب اليومي ابلسكنات  عم
 غلبية املستخدمني يف ساحة الشهداء ذكور ملا حييط ابلساحة من مرافق، حيث يعدّ أأسباب حيث  عّدة إىلعود ت النسب تغرّي  نّ إ-

 عن ساحة املسرح وبن بولعيد لكثرة املقاهي احمليطة هبا ونوع أّمامن ومقر الوالية رجال، ركز األار احملكمة ذكور، وعاملي ممعظم زوّ 
اخلدمات التجارية واخلاصة ابلذكور، وهذا ما يؤثر على مستخدمي الساحات مبركز مدينة ابتنة وذلك لغياب ثقافة النسوة يف ابتنة، 

 يف هذه الساحات. مما جيعل النساء ال جيدن ضالتهنّ 
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دمات هبا، النشاطات واخل ا حمطة جذب للمواطنني لوجود كلّ يرجع تواجد كل الفئات العمرية بساحة املسرح وبن بولعيد ألهنّ -
اعية مجالسوق اليومية ابلسكنات النصف  بسببمسكن لكثرة احلركة  84سنة يف ساحة  45ويعود سبب غياب الفئات األكرب من 

ساحة الشهداء يعود ذلك لغياب اخلدمات والنشاطات االجتماعية الذي  أّماكت بعض فراغات الساحة، مسكن واليت متلّ  84
  .نسبة املتمدرسني أعلى نسبة يف الساحات العامة متّثلحيث ، سنة 15من  قلّ وغياب فئة أخرى األ ساهم يف غياب هذه الفئة

مسكن  84غلبيتها من ساحة ألخرى حيث كانت أعلى نسبة يف ساحة أشرائح ختتلف  عّدةنسب وظائف املستخدمني  متّثل-
وقت الفراغ،  ملعمؤسسات تعليمية ومدارس خاصة ومعظم التجار فيها شباب ي عّدة إىلل الوصول تعود للطالب كوهنا معرب يسهّ 

انتظار جلسات  أوطة رافق احملييف حني يقابلها العاطلون عن العمل يف ساحة الشهداء وسبب زايرهتم تعود لقضاء حاجياهتم يف امل
م من شرحية هنّ ألك ة وسبب ذعن ساحة املسرح وساحة بن بولعيد فأغلبيتهم بوظيفة حرّ  أّمازايرة مسجون،  أو ةاحلكم جبانب احملكم

 الشيوخ والكهول.
 للساحات وهم مقيمون يف مدينة ابتنة منذ الطفولة. رةاو اجمليقطنون ابألحياء  األربعةمعظم مستخدمي الساحات -
 ات احملور الثاين واملتعلق ابالستخدام:متغيّ مناقشة -2-2
ون تلك الساحات صدقائهم كأعا، ففي الغالب يقضون فراغهم مع يعترب قضاء الفراغ للمستخدمني يف الساحات األربعة متنوّ -

يقضون فراغهم مع ازواجهم كون الساحة حتتوي على فراغات جتارية تسمح فهم مسكن  84بساحة  أّمامقصد للجلوس واحملادثة، 
 هلم ابلتسوق.

مسائية وذلك  ابختالف الوظيفة، ففي ساحة املسرح وساحة بن بولعيد تكون الفرتة األربعةلة ما بني الساحات ختتلف الفرتة املفضّ  -
مسكن يزوروهنا يف منتصف النهار وذلك ملمارسة وظائفهم  84وساحة  عن ساحة الشهداء أّمالزايرة املستخدمني هلا هبدف الراحة، 

 جبانبها. 
ا املدة اليت يقضيها املستخدمني يف الساحات األربعة خمتلفة وذلك حسب املرافق واخلدمات املوجودة هب نّ أأغلب اجمليبني يؤكدون  نّ إ

 فمثال عربت ساحة املسرح عن أكرب مكوث هلا. 
احة املسرح وبن زت سحيث متيّ  اً واضح اً هناك اختالف نسب فرتة الزايرة مبختلف اإلجاابت يف الساحات، جند أنّ  إىلإذا نظران -

فرتة  كون الزايرة بعدعن ساحة الشهداء ت أّماان، جذب للسكّ  ا تتمتع دخدمات كثرية ترتكها حملّ بولعيد يف عطلة هناية األسبوع ألهنّ 
مسكن  84احلركة الدائمة ويستغلوهنا لألكل والشرب قبل الرجوع ملكان العمل، يف حني ساحة من  ا فضاء خال  العمل وذلك ألهنّ 

 قات الفراغ كوهنا حمتوية للخدمات التجارية أو يف أي قات العمل أو فتستخدم يف العطل األسبوعية وبعد 
امل احملفز األربعة، يف حني كان الع نسب االرتياد والتوافد يتناسب طردا مع مستوى هتيئة وأتثيث الساحات من املالحظ أنّ -

 لالستخدام للقاء شخص.
يف ساحة املسرح  ّداً جا مرضية هنّ أخرين، فلوحظ ظروف فرتة اجللوس متعلقة بسلوك اآل نّ أون معظم مستخدمي الساحة يقرّ  جند أنّ -

 أّمايب، والثانية ابلالئق على الرتت جّداً امها ابحملرتم دحإزات مسكن اللتان متيّ  84، ومرضية بساحيت بن بولعيد وجّداً رتم احملسلوك المع 
رضا املستخدمني يف ب االستخدام مرتبط نّ أنستنتج –س هبا مع سلوك غري الئق، ومنه هداء كانت فرتة اجللوس فيها ال أبساحة الش

دمات والفراغات تعمل املرافق واخل توفّرسبب النسب املتحصل عليها، وهو  ابالستخدام رهماو جياألخرية بسلوك من  ذهحني ترتبط ه
يف الساحات، عكس ساحة الشهداء اليت كانت فيها اخلدمات انقصة  على جلب املستخدمني وترضيهم ويكون سلوكهم سوايا 

شاهدات املو  شاجراتاملشاحنات و املوا لإلهانة و وتواجد مستخدمني بسلوكيات غري الئقة وذلك حسب املستخدمني الذين تعرضّ 
 .سطو لةاو حم أوري حمرتمة وتعرضوا لعمليات سطو ملواقف غ

 لل يف الساحات، ما عدا مستخدمي ساحة الشهداء يالحظون عمليات التحوّ املستجوبني غالبا ما يشاهدون عمليات التحوّ  نّ إ-
ة على الساحات ل اجلاريل والتدخّ عمليات التحوّ  نّ أمعظم املستخدمني  ل يقرّ أحياان، ومن مالحظاهتم ومشاهداهتم لعمليات التحوّ 
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خدمي ل يف التأثري على االستخدام، حيث ترى نسبة كبرية من مستاندرا ما تؤثر على االستخدام، وذلك يؤكد ان هناك أسباب تتدخّ 
 الشهداء. غلب األحيان، ماعدا بعض التغريات الطفيفة يف ساحةأيف العناصر واخلصائص التصميمية يف  اً هناك توافق نّ أالساحات 

 التشكيلية:واملتعلق ابخلصائص البنيوية  ات احملور الثالثمتغيّ مناقشة -3-2
بنوعيها  عناصر التأثيثمن انحية  وسةر الساحات األربعة املددرجة من التوافق واالنسجام يف  أدينق حتقّ  إىلظهر البحث أ    

ضعيف لبعضها لملكوانت هذه العناصر وبسبب الوجود ادىن من التنظيم والتوحيد والصناعية بسبب عدم حتقق احلد األالطبيعية 
ذلك و ت ساحة املسرح اعلى نسب الرضى من املستخدمني للتأثيث وتليها ساحة بن بولعيد، ، حيث حققّ وانعدام وجود البعض

هناك عالقة  ، الصناعية تثيثاأللتعلى درجة من التوافق واالنسجام أ تحققّ و على الوجود اجليد لعناصر التأثيث الطبيعي  هارتكيز ب
ألربعة وحالة العناصر التشكيلية واليت حتدد لنا اخلصائص التشكيلية والتكوينية للساحات األربعة، فتميزت الساحات ا توّفركبرية بني 

مسكن، وذلك كون إعادة هتيئتها كان االقدم،  84ا مرضية ماعدا ساحة هنّ كن اجللوس واملساحات اخلضراء اليت متيزت أبا أم توفّرب
مسكن حيث كانت حالتها مرضية،  84وطت بساحة الشهداء ت املساحات املائية املرضية بكثرة يف ساحة املسرح وتوسّ توفّر يف حني 

بن بولعيد  ساحة أّمامسكن ومرضية،  84ة يف ساحة توّفر عن فضاءات اللعب فكانت م أّمايف حني انعدمت يف ساحة بن بولعيد، 
ة وصيانة عدم مسؤولية البلدية على نظاف إىلت تلك النسب تفاو مل تكن مرضية، وانعدمت يف ساحيت الشهداء واملسرح، ويعود 

تعددت وهناك عناصر أتثيثية ال تقل أمهية عما سبق و ، إحساس سكان املنطقة ابملسؤولية املساحات والفضاءات يف الساحات، وعدم
عن  أّمات تدرجيي، تفاو ة وحالتها مرضية بتوفّر ت طفيف فكانت عناصر اإلضاءة، النظافة واحلماية متفاو بيف الساحات األربعة 

 رب ر ت  ع  مسكن يف حني غابت يف ساحة الشهداء وساحة بن بولعيد، فهناك نسبة قليلة تـ   84املراحيض فتواجدت بساحة املسرح وساحة 
 لراجلني.ا ممرّاتيف فراغات الساحة الداخلية وغري كافية ألمنهم يف األرصفة و ة اإلضاءة العمومية غري كافية ألمنهم قلّ  أنّ 
ت التجارية ات كاحملاّل املرافق العمومية واخلدم توفّرابلنسبة ملمارسة النشاطات االجتماعية واالقتصادية والثقافية فهي مرتبطة ب أّما-

ملقاهي ماعدا ساحة الشهداء اليت انعدمت فيها احملالت التجارية واالساحات حتت رضا املستخدمني  ت يف جلّ توفّر واملقاهي واليت 
ل ف من عنصر التنقّ خيفّ و  خييف املستخدمني اً ل هاجساملعزولة واليت تشكّ  ماكنت هبا املرافق االجتماعية، وذلك راجع النتشار األوقلّ 

ساحة انعدام عنصر املياه يف و ، مسكن 84ساحة وجود عنصر النبات بشكل ضعيف يف  أنّ  إىل الدراسة أيضا لتتوصّ و ، ليال هبا
صنعت الفارق  رحسالشاشة العمالقة بساحة امل نّ أ اّل إالساحات، بسيط يف كل كان التجارية  تعبري بعض الالفتات و ، بن بولعيد

احة بن بولعيد وساحة س، حيث متيزت متناسب مع وظيفتها كانالالفتات   أبعاد أّما، ةعشوائي معظمها اليت كانتالالفتات التجارية و 
 متعددة اخلدماتانرة وأكشاك إأعمدة وعناصر إضاءة من  مقاعد اجللوس ،املرور ماتعالد للحواجز وكذلك جيّ وجود املسرح ب
 .بن بولعيد وصباابت املياه نصبمثل حافالت وعناصر االعمال الفنية ومواقف 

 :ابخلصائص البنيوية ات احملور الثالث واملتعلقّ متغيّ مناقشة -4-2
ة، مرّ  لّ  املستخدمني يف كالشهداء بتسكع الغرابء داخل فراغاهتا وذلك مبالحظتنا عند تغرّي مسكن وساحة  84متيزت ساحة    

ب أغل يث جند أنّ ن، حّماتسكع الغرابء يف الساحة يزيد يف الشعور بعدم األ ن، ومنه ميكن القول إنّ ّماويكثر هبا الشعور بعدم األ
ليت حتيط هبا، اة املسالك داخلها وإلغاء بعض الشوارع وذلك لكثرة العوائق البصرية واحلركية وقلّ ، زواجهمأاملستخدمني حيضرون مع 

فيزايئية واجملالية اليت هبا الشروط ال توّفرالساحات العامة ال ت ومنه ميكن القول إنّ  ية الفضاءات املقابلة هلا،بقّ  مع عدم انفتاحها على
 وما هذا إاّل  ،، وهلذا ال تعترب جاذبة للمستخدمني دوماضمن الفضاء العمومي احمليط به تعمل على راحة املستخدم وممارسة نشاطه

هم يف الرفع من ادليل واضح على افتقار تصميم هذه الساحات العامة وفراغاهتا العمومية للكثري من اخلصائص واملعايري اليت تس
 .مستوى األمن واحلد من مستوى اجلرمية
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مكانية ممارسة مستخدميها لنشاطاهتم اليومية بصفة آمنة نوعا ما، إهبا هي مساحات  ساحة املسرح وبن بولعيد نّ أميكن القول    
ق ة لتحقّ النسب اهلامّ  إىلعلى نوع من األمن على مستوى فراغاهتا، وهذا راجع  توفّرن، أي أهنا تامدون اإلحساس بعدم االمن واأل

 اجد نسب كبرية من ، لتو التصميم واجلالب لالستخدام الدائم اخلصائص واملعايري املسامهة يف رفع مستوى األمن واإلحساس به يف
ثر لكرب مساحاهتا ا مل تؤّ هنّ  أاّل إ يةكحر يوجد عوائق بصرية و هلا، يف حني  اجملاورةحاطتها بشوارع تربطها ابملباين إاملسالك تتغللها مع 

 دميومة مستمرة.ان على شروط جذب املستخدم بتوّفر الساحتني ت  نّ إالقول  اوانفتاحها على الفراغات اليت حتيط هبا، ومنه ميكنن
 رحنراف املعياري:احلسايب )متوسط درجة االجابة( واال املتوّسطاختبار الفرضيات ابستعمال -3

، بولةمق ،لبق) ةاملتوّسط من اإلجاابت اليت تقابل كلّ  3طي وهو ن تفوق املعدل الوسّ أط درجة اإلجابة وجيب وذلك ابختيار متوسّ    
دى ة يف الساحات فهذا يدل على تغري االستخدام، كما يتعمتغريّ ال ابس هبا، أحياان( حسب مقياس ليكارت املستخدم إذا كانت 

  لتغري اخلصائص.ذلك 
 قرات االستبيان الختبار الفرضية:حتليل ف-1-3
ذر اجل هيو  ،ائياإلحص ناتحليلب املوجودت س التشتّ ايقلاالحنراف املعياري الت استخدام معدّ مّت  االرحنراف املعياري:-1-1-3

تباعد البياانت عن  أو تتشتّ  منها نعرفو  احلسايب،ط مربع احنرافات القيم عن وسطها متوسّ  يالرتبيعي لتباين البياانت، الذي ه
من  ه . وميكن حسابσابلرمز  الذي يرمز له ت البياانتفكلما زاد يعين تشتّ طها، متوسّ 

 العالقة التالية:
 عدد مفردات البياانت. Nطاهتا احلسابية، احنراف البياانت عن متوسّ  x - x̅حيث 

 ه ابلرمز:م اجملموع على عدد العناصر، ويرمز لاملراد إجياد وسطها، ويقسّ جبمع قيم عناصر اجملموعة  احلسايب: املتوّسط-2-1-3
 
 

 (2019املصدر: )الباحث،  لفقرات االستبانة للساحات األربعة الكلياحلسايب ومعدل االرحنراف املعياري  املتوّسط يبنّي  (:9) جدول

 
 

 االحنراف املعياري احلسايب املتوّسط القيمة الكربى القيمة الصغرى العينة مسكن   84ساحة 

 0.90 2.60 4 1.33 80 االستخدام

تصميم اخلصائص 

 لتشكيليةا

 رتوفّ ال

 احلالة

80 2.90 3.70 3.25 0.30 

80 2.80 3.80 3.45 0.28 

 0.62 2.94 3.83 2.16 80 تصميم اخلصائص البنيوية
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لتصميم ابحملور ا ات احملور الثاين والثالث واليت ختصّ متغريّ هناك عالقة قوية بني  نّ أ :يما يلأعاله ميكن استخالص  دولمن اجل   
فيزيد االستخدام  نيويةات اخلصائص التشكيلية والبتغريّ تغري االستخدام واختالفه مرتبط مب نّ أاالستخدام، حيث جند  خيصّ ل الذي و األ

االستخدام  توفّرعرض مدى  داخلصائص البنيوية، وبع توفّرا اجليدة مع ها وحالتهتوفّر ب املشّكلةحسب املستجوبني بزايدة العناصر 
 إىلة أظهرت نتائج الدراسة يف هذه الفقر حسب العناصر املؤكدة لذلك من اجلزء النظري وهو قياس االدراك والسلوك واالستخدام، 

ية امهها عناصر اساسلاب الساحات حسب االستبياناستخدام  ارتبطات اخرى حيث متغريّ ات والتباين يف املتغريّ التشابه يف بعض 
 .ها وحالتها، مع انفتاحها بصراي وميوعتها حركيا وذلك يرتبط ببنيتها وهيكلهاتوفّر  ترتبط بعناصر التأثيث واليت

عاله ان االختالف أ ابجلداولاحلسايب  املتوّسط، وبني من النتائج نستخلص ان هناك نقائص مشرتكة ما بني الساحات األربعة   
يف الساحات األربعة، ورافقه بروز يف اختالف اخلصائص البنيوية وهي املتسببة يف ذلك وهذا ما يؤكد ما  جّداً يف االستخدام واضح 

تمد ذا سنعاخلصائص التشكيلية فتغريها غري ابرز وذلك لتوافق معظم عناصر التأثيث ابلساحة، وهل أّماافرتضناه يف الفرضية الثانية، 
 ىل.و على تقنية وليام وايت للتأكد أكثر من الفرضية األ

 االحنراف املعياري احلسايب املتوّسط القيمة الكربى القيمة الصغرى العينة ساحة الشهداء

 0.95 1.60 4 1.12 80 االستخدام

تصميم اخلصائص 

 لتشكيليةا

 رتوفّ ال

 احلالة

80 1.92 3.60 2.90 0.60 

80 2.20 3.60 3.00 0.50 

 0.30 2.60 3.83 2.16 80 تصميم اخلصائص البنيوية

 االرحنراف املعياري احلسايب املتوّسط القيمة الكربى القيمة الصغرى العينة ساحة املسرح

 0.90 3.93 4.32 1.33 80 االستخدام

تصميم اخلصائص 

 لتشكيليةا

 رتوفّ ال

 احلالة

80 3.10 4.50 3.88 0.51 

80 3.09 4.63 3.90 0.50 

 0.62 4.40 4 2.5 80 تصميم اخلصائص البنيوية

 االحنراف املعياري احلسايب املتوّسط القيمة الكربى القيمة الصغرى العينة ساحة بن بولعيد  

 0.73 3.43 4.33 2.33 80 االستخدام

تصميم اخلصائص 

 لتشكيليةا

 رتوفّ ال

 احلالة

80 3.00 4.20 3.73 0.38 

80 3.20 4.20 3.74 0.36 

 0.34 4.50 4.83 3.83 80 تصميم اخلصائص البنيوية
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 .حتليل معطيات املراقبةاثنيا: 
 ات ويليام وايت:متغيّ حتليل -1
 املسالك والطرقات: متغّي -1-1

  
 ساحة الشهداء مسكن 84ساحة 

  
 ساحة بن بولعيد ساحة املسرح

 (2019 ،الباحث)املصدر: ، والطرقاملسالك االستخدام جبانب  ميّثل: (206) شكل
ابلنسبة  ةويّ مسكن كانت ق 84كثافة االستخدام يف املسالك والطروقات يف ساحة   نّ أالبيانية أعاله جند  األعمدةمن خالل    

مقابلة يها أنشطة جتارية املنطقة ف نّ ل أللشرحييت الشباب واملراهقني واألطفال هذا الن معظم املستخدمني فيها حيبون احلركة والتنقّ 
الكهول ة للشيوخ و  حني تشهد كثافة ضعيفيف ت جتارية شبابية ومرافق للدراسة ومدرسة قرآنية وهبا فضاءات للعب،للساحة من حماّل 
نشاطات عظم مفعن ساحة الشهداء  أّما ،عند قطع الشوارع للتنقل أوبعض املناظر من  مذهبوذلك جليف مسالكها الذي جيتمعون 
 إىلباب يتوجهون شو  ،مقر الوالية أومن املركزي مقر األ إىلأخرى للوصول  يف املشي والتنقل عرب فضاءات خصّ املستخدمني تتل
الكهول ن شرحية الشيوخ و ع أّمام مرتفعة، تكون كثافتهاملراهقني أتخذ حصة األسد فيها و نسبة الشباب و  نّ أ وهلذا جندمقر دار الثقافة 

 جّداً مرتفعة بكثافة  عيدوبن بوليف حني تتميز ساحيت املسرح ، دة مقارنة ابلشرائح األخرىقات حمدّ أو مورهم يف أفقط لتسوية  فتمرّ 
سالك ألداء الكهول وذلك لكثرة احلركة ابلساحة على مستوى املمرتفعة ابلنسبة لألطفال و كانت واملراهقني و الشباب مستخدمني كلل

بة ملعظم الساحات ابلنس، يف الساحتني مبعدل وسطي طةوا كثافة متوسّ يف الطرقات على عكس الشيوخ الذين احتلّ  أونشاطاهتم 
 .خاصة ابملسالك الداخلية للساحات تتفاو ه هناك نّ أ اّل إوالطرقات، املسالك جبانب هناك استخدام 
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 كن اجللوس:ا أم متغّي -2-1

  
 ساحة الشهداء مسكن 84ساحة 

  
 ساحة بن بولعيد ساحة املسرح

 .(2019، الباحث)املصدر: ، كن اجللوسا أماالستخدام جبانب  ميّثل: (207) شكل
شرحية الشباب  كانتحيث   ،تةتفاو م اجللوس أماكنواملقاعد و كثافة املستخدمني يف الكراسي   نّ أمن خالل رزانمة املراقبات جند    

يف حني كثافة الشرائح األخرى قليلة كون الساحتني جتذب  وساحة الشهداءمسكن  84كثافة يف كل من ساحة   أكرباملراهقني و 
مسكن، يف حني يعود سبب تواجد  84انية يف ساحة ، وسبب ذلك التجارة والنشاطات الشبّ فيها واملراهقني للجلوسالشباب 

كانت كثافة ف ساحة بن بولعيد أّما، تاليةوالسجن حسب املراقبات املتللمحكمة  رهتااو جمل جلوس ساحة الشهداء ماكنالشباب أب
لة ابلنسبة لشرحية الشباب والكهول والشيوخ ومتوسطة ابلنسبة للمراهقني، يف حني كانت قلي جّداً املستخدمني اجلالسني مرتفعة 

 للشيوخ جّداً  مرتفعةافة كثز بتتميّ ساحة املسرح  نّ أ تبنّي ، حيث كون ويلعبون طول الوقتكوهنم يتحّر ابلنسبة لشرحية األطفال،  
 أّما ،ايم األسبوعة( طيلة أقب)اخلر  الشّدة خرون لعبةآو هي اللعب ابلشطرنج ميارسون هوايتهم و  كوهنموالكهول وخاصة املتقاعدين  

 وصاالت الشاي هامقاهي ىلإويتوافدون بنسبة كبرية يرتدون الشباب فيها  نّ فهي مرتفعة أل واملراهقنيالشباب  شرحييتابلنسبة ل
  .كثافة كون األطفال حيبون اللعب عن اجللوس  قلّ شرحية األطفال كانت األ أّماابلساحة ملتابعة املبارايت 

 للعب:املخصصة  ماكناأل متغّي -3-1

  
 ساحة الشهداء مسكن 84ساحة 
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 ساحة بن بولعيد ساحة املسرح

 (2019 ،الباحث)املصدر: ، املخصصة للعب ماكنخدام جبانب األاالست ميّثل: (208) شكل
فال األطمن شرحية فيها كثافة املستخدمني  تغلبقد مسكن  84ساحة  نّ أ :دجنصة للعب املخصّ  ماكنمن خالل نتائج مراقبة األ   

 ماكنة يف األرتفعالكهول من انحية كثافتهم امليف حني تعادلت نسبة الشيوخ و  جّداً صة للعب بنسبة مرتفعة املخصّ  ماكنجبانب األ
والكهول شيوخ ساحة املسرح فكثافة الل ابلنسبة، للعب أماكنعن ساحة الشهداء فال يوجد  أّما ،الشّدةاليت شكلوها أبنفسهم للعب 

 لؤون الفراغات اليت حتدّ مي تهماألطفال فهم بكثاف أّما، الشّدةلة وهي الشطرنج و املفضّ  متارس لعبتها كون هذه الشرحية  ،جّداً  مرتفعة
م يف ساحة بن نستطيع قراءة كثافة االستخدا، حيث صة للعب واجلري ومشاهدة احلمامصّ خم أماكناليت يعتربوهنا  املياهاابت ب  ص  

 مألهنّ املراهقني فعة للشباب و لتوازي مع كثافة مرتذلك اب، و لتسليةل كوهنا حتوي على فضاءلألطفال   جّداً بولعيد ابن فيها كثافة مرتفعة 
 هواايهتم. ميارسون هبا

 املظللة: ماكناأل متغّي -4-1

  
 ساحة الشهداء مسكن 84ساحة 

  
 ساحة بن بولعيد ساحة املسرح

 (2019 ،الباحث)املصدر: ، املظللة ماكناالستخدام جبانب األ ميّثل: (209) شكل
 والشيوخ الذينمسكن تشهد كثافة مرتفعة ابلنسبة للكهول  84عون الظالل للراحة داخل ساحة كثافة املستخدمني الذين يتتبّ     

 نسبة رباملراهقني أكو  الشبابساحة الشهداء فكانت كثافة  أّما ،الشرائح وقليلة لباقي( الشّدةة )قبيتظللون حتت األشجار للعب اخلر 
كهول والشباب واملراهقني واليف حني ساحة املسرح كان فيها الشيوخ  ،ابقي الشرائح فتقريبا منعدمة أّمابقيمة متوسطة يف االستخدام 

ومساحات  نماكأبوخدمات  وتواجد مرافقالشرائح هبا  وذلك لتنوعلة املظلّ  ماكنحصة األسد يف االستخدام جبانب األ حيصدون
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جلميع الشرائح  جّداً ة كثافة مرتفعالة ساحة بن بولعيد كانت نسب يف حني، طةعن األطفال فكانت نسبتهم متوسّ  أّما ،لةمظلّ  خضراء
  .لة ماعدا األطفال فهي قليلةيف الفضاءات املظلّ 

 :العناصر املائية متغّي -5-1

  
 ساحة الشهداء مسكن 84ساحة 

 

 

 ساحة بن بولعيد ساحة املسرح
 (2019 ،الباحث)املصدر: العناصر املائية، االستخدام جبانب  ميّثل: (210) شكل

فيها كثافة املستخدمني جبانب  الشهداء تقلّ و مسكن  84ساحيت  نّ أ إىلري شالكثافة جبانب العناصر املائية فالنتائج ت خيصّ فيما    
ر املائية االصطناعية عناصاملراهقني جبانب المني مرتفعة ابلنسبة لألطفال و رح فكثافة املستخدسعن ساحة امل أّما ،الشرائح النافورة لكلّ 

يف حني  ،املياهابت اللشيوخ والكهول وذلك يعود لعدم اهتمامهم بصبّ ابلنسبة ة للشباب يف حني قليلة طة ابلنسبمتوسّ و  كة،املتحّر 
 العناصر املائية بساحة بن بولعيد. تغيب

 :العناصر اخلضراء متغّي -6-1

  
 ساحة الشهداء مسكن 84ساحة 
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 ساحة بن بولعيد ساحة املسرح

 (2019 ،الباحث): املصدرلعناصر اخلضراء، االستخدام جبانب ا ميّثل: (211) شكل
اء كانت مرتفعة لشرحييت الشيوخ مسكن جبانب العناصر اخلضر  84كثافة املستخدمني يف ساحة   أنّ  :على ضوء النتائج جند    

داء فكثافة يف ساحة الشه أّما ،ة كثافة املراهقنيقلّ و يف حني يالحظ غياب األطفال  ،متوسطة الشباب كانت كثافةوالكهول و 
عة ، وموزّ لعناصر اخلضراءا واملراهقني جبانبكثافة مرتفعة لشرحييت الشباب والكهول واألطفال منعدمة و الشيوخ ائح املستخدمني لشر 

 بنو يف حني كانت كثافة املستخدمني جبانب العناصر اخلضراء يف ساحة املسرح  ،حتت األشجار جبانب حدود املساحات اخلضراء
يف حني  ، ذه الفضاءاتتضليل يف ه والشطرنج لوجود الشّدةكهم اجملال ولعب بتملّ  والشباب وذلكولعيد مرتفعة لشرحييت الكهول ب

 .لوحظ غياب األطفال يف ساحة املسرح وبن بولعيدة الشيوخ مرتفعة يف ساحة املسرح و كانت كثاف
 اخلدمات: متغّي -7-1

 

 

 ساحة الشهداء مسكن 84ساحة 

  
 ساحة بن بولعيد ساحة املسرح

 (.2019 ،الباحث)املصدر:  دمات،االستخدام جبانب اخل ميّثل: (212) شكل
مسكن مرتفعة ابلنسبة للشباب واملراهقني  84خلدمات يف ساحة ا جبانب كثافة املستخدمني  نّ أ إىلشكال لنصل نستطيع قراءة األ   

عن األطفال  أّماجارة وي على التتليت حتاالجتاهات مبركز مدينة ابتنة وا خمتلف إىل عبور جتارية تصبّ نقطة ذلك كون املنطقة و 
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عن نسبة  أّماحض ارادهتم لساحة مبيف اينتقلون  وي على فرغات للعبتكون الساحة حتعب  ليتمتعون ابل مألهنّ فكثافتهم مرتفعة 
ة غياب اخلدمات تنعدم كثافبعن ساحة الشهداء ف أّما، لكبار يف السنّ وذلك لعدم وجود خدمات الكهول متوسطة الشيوخ و 

لتواجد اخلدمات  جّداً  واملراهقني مرتفعةمن الشباب  ساحة املسرح فكثافة املستخدمني جبانب اخلدمات لكلّ  أّما ،املستخدمني جبانبهم
دمني مرتفعة يد كثافة مستخبولعساحة بن ل وابلنسبة لألطفال وقليلة ابلنسبة والكهول متوسطةالتجارية يف حني كانت نسبة الشيوخ 

  .بة لألطفالتقريبا منعدمة ابلنسة للشيوخ والكهول و قليلة ابلنسبلشباب لتواجد اخلدمات التجارية و اابلنسبة للمراهقني و 
 النشاطات: متغّي -8-1

  
 ساحة الشهداء مسكن 84ساحة 

  
 ساحة بن بولعيد ساحة املسرح

 2019الباحث  النشاطات،االستخدام جبانب  ميّثل: (213) شكل
لشباب واملراهقني بقيمة مرتفعة ل ألعظميةا كانتمسكن   84يف ساحة  تةتفاو مكثافة االستخدام   :نّ أجند  شكال البيانيةحسب األ   

 ،والكهوليوخ االنعدام للش وتقرتب منغري اللعب  أخرى لنشاطات لتهماو مز  وذلك لعدميف حني كانت ضعيفة لشرحية األطفال 
هلذا ية واملسائية و يف الفرتات الصباحللخدمات التجارية  رب ر ع  ا م  هنّ أما نالحظ ك  ،عا يف النشاطات املمارسةرح تنوّ سامل وتشهد ساحة

 جّداً كثافتهم مرتفعة   اليت كانتفئة الشيوخ والكهول و  خدمة للساحات مبركز مدينة ابتنة وابألخصّ يتوافد عليها جل الشرائح املست
ني ساحة الشهداء فنسبة الكثافة املستخدمة للفراغات اليت حتوي نشاطات قليلة للمراهق أّما، ماعدا شرحية األطفال اليت كانت قليلة

 ،النشاطات جبانب املراهقنيو ت ساحة بن بولعيد بكثافة مرتفعة لشرحية الشباب يف حني متيزّ ، يبا منعدمة جلميع الشرائح األخرىتقر و 
  .الكهولطة لألطفال والشيوخ و ومتوسّ 

ا نشاطات مؤقتة اخرى على مستوى فراغاهتعلى شكل  استخدامات عّدةتشهد الساحات العامة يف مركز مدينة ابتنة     :مالحظة
اليت زادت من يف السنوات األخرية و قبة يف خمتلف احلاالت الدراسية املرافرتات املالحظة و خالل رصدها مّت وفضاءاهتا الداخلية و 

  :هي كالتايلو ركها راسخة بذاكرة املستخدم هبا وتروحية املكان 
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 )اخلرقبة(. الشّدةمسابقات للعبة -مسكن:  84ابلنسبة لساحة -

 
 .(2021، الباحث) :املصدر ،الشّدةمسكن للعب  84ساحة ل الشيوخ استخدام متّثلصور : (214) شكل

 .فكاهية وترفيهيةاستعراضات -

 
 .(2021، الباحث) :املصدر مسكن، 84ساحة ل استعراضات ترفيهية متّثلصور : (215) شكل
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 عروض على اهلواء الطلق.-

 
 .(2015، الباحث) :املصدر مسكن، 84ساحة ب خمتلفة جلمعيات ا  عروض متّثلصور : (216) شكل

 .منيةأعسكرية و عروض - ابلنسبة لساحة الشهداء:-

 
 .(2017، الباحث) :املصدر ،الشهداءساحة منية وعسكرية يف أ ا  عروض متّثلصور : (217) شكل
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 .سنة جويلية من كلّ  5عروض ختص يوم االستقالل -

 
 .(2018، الباحث) :املصدر الشهداء،ساحة يوم االستقالل ب ختصّ  ا  عروض متّثلصور : (218) شكل

 .يف األعياد الوطنية نصب مسرح خارجي والقاء اخلطاابت-

 
 .(2016، الباحث) :املصدر الشهداء،ساحة ألايم وطنية ب ا  عروض متّثلصور : (219) شكل
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 .عروض رايضية-

 
 .(2018، الباحث) :املصدر الشهداء،ساحة رايضية يف  ا  عروض متّثلصور : (220) شكل

 إضراابت ومظاهرات مثل احلراك.-
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 .القضية الفلسطينية-

 
 .(2019، الباحث) :املصدر الشهداء،ساحة القضية الفلسطينية يف  متّثلصور : (222) شكل

 (.لعبة الشطرنجلأللعاب )تقام مسابقات وطنية - :ابلنسبة لساحة املسرح-
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  .ترفيهيةاستعراضات فكاهية و -

 
 .(2019، الباحث) :املصدر ،املسرحساحة يف استعراضات فكايية وترفيهية  متّثلصور : (226) شكل
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  .يةحملّ عروض ثقافية -

 
 .(2019، الباحث) :املصدر ،املسرحساحة بفراغات  يةحملّ  ا  عروض متّثلصور : (228) شكل
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 .عروض خارجية للمسرح اجلهوي-

 
 .(2021، الباحث) :املصدر ،املسرحساحة يف  زيغياماحتفالية املسرح األ متّثلصور : (230) شكل

 .وقفات تضامنية مثل وقفة ال للغاز الصخري-
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  .الرايضية ابأللعاباحتفاالت مبناسبة الفوز -

 
 .(2019، الباحث) :املصدر ،املسرحساحة ب االحتفاالت بفوز فريق كرة القدم متّثلصور : (232) شكل
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  .الرايضية ابأللعاباحتفاالت مبناسبة الفوز -
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  :وايتنتائج مراقبة عناصر ويليام -2
يف مركز مدينة ابتنة هي ساحة املسرح وبن بولعيد من حيث عناصر ويليام  استخدامانتائج الدراسة أن الساحات األكثر  وجدت

مع من التجديد الذي حدث عليها يف هذه السنوات األخرية، و  ر الساحات من التحويالت الطارئة عليها، بدءً تطوّ  ثرّ أتايت، وقد و 
 راد اجملتمع الباتين مل يتقبلها.معظم اف نّ أل استخداما أقلّ ذلك تعترب ساحة الشهداء 

 :ايتو مناقشة نتائج مراقبة وليام -3
العامة، وكالمها  م املباينأّماجبانب املسالك والطرقات وذلك كوهنا موجودة  استخداماتعترب ساحة املسرح وساحة بن بولعيد أكثر  -

مسالك  ىلإت التجارية يف مجيع املداخل وعلى األرصفة املقابلة للساحة، وميكن للناس الوصول هلما العديد من املباين واملطاعم واحملاّل 
مسكن ملا حييط  84وطرقات الساحتني عن طريق املركبات واحلافالت، يف حني كان االستخدام متوسطا مبسالك وطرقات ساحة 

عديد لل اورهتاجملت جتارية عكس ساحة الشهداء اليت كان االستخدام يف مسالكها وطرقاهتا األضعف هبا من سكنات تتخللها حماّل 
 84حكومية، وذلك يفسر أيضا كون ساحيت املسرح وبن بولعيد مفتوحة عكس ساحيت الشهداء و من املرافق اليت هلا خصوصية

 مسكن املتصلة بشارعني فقط.
ها على عدد كايف من توّفر كن اجللوس، لا أممسكن جبانب  84من ساحة املسرح وبن بولعيد و كثافة استخدام مرتفعة يف كلّ -

اعم الساحات للعديد من اخلدمات التجارية واملط جملاورةوجوده راجع  نّ أ اّل إستخدام يف نسبة اال تتفاو الاملقاعد والكراسي رغم 
 كن اجللوس لقلتها.ا أمساحة الشهداء عانت من االستخدام جبانب  أّماواملقاهي، 

والثانية ىل و األ توّفرمسكن ل 84املخصصة للعب يف ساحة بن بولعيد وساحة  ماكنتعود كثافة االستخدام املرتفعة جبانب األ-
، وتعود  (قبةاخلر ) الشّدةك عليها من طرف الشيوخ والكهول ملمارسة لعبة التملّ متّ مسكن مبناطق  84زت ساحة فضاءات للعب، ومتيّ 

املياه  التملك عليها من طرف األطفال جبانب عناصرمّت مناطق  إىلصة للعب يف ساحة املسرح املخصّ  ماكنكثافة االستخدام ابأل
ق حمتوية للحمام، كون األطفال ديناميكيني وحيبون احلركة، يف حني يقابلهم انعدام االستخدام بساحة الشهداء لعدم املتحركة ومناط

 صة للعب.خمصّ  أماكنها على توفّر 
لدرجة قدرهتا  لة وذلكشجار املظّ يعود التباين يف اختالف االستخدام جبانب العناصر اخلضراء يف الساحات الختالف نوع األ-

ل، واختالف مواقع تواجد األشجار، كون النسوة حتب العزلة وهذا ما متيزت به ساحة املسرح وهلذا كان االستخدام توزيع الظّ على 
 جبانبها األكرب وتليها ساحة بن بولعيد.

ملسرح دائما ايعود التباين يف اختالف االستخدام جبانب العناصر املائية يف الساحات الختالف نوعها، فكثافة االستخدام بساحة -
لمسرح اجلهوي ة تتماشى ابلتوازي مع أضواء مطابقة ليقاعات حركيّ إها ابحلركة الدائمة مع متمركزة ابلوسط لوجود تلك العناصر ومتيزّ 

النافورات فيها  نّ أمسكن لعدم حركة املياه رغم  84جبانبها يف ساحيت الشهداء و اً انرة، يف حني االستخدام كان ضعيفعمدة اإلأو 
 عن ساحة بن بولعيد انعدمت فيها لعدم وجود عناصر مائية. أّماناعية، اصط

ل مفضّ ت كمكان احملاّل و  ،مسكن 84من ساحة املسرح وبن بولعيد و لكلّ  اجملاورةتواجد املطاعم واحملالت على طول الشوارع -
 .جعل املكان أكثر شعبية الستخدام الناسذلك ما و  ،للقيام أبعمال جتارية مستخدمنيلل

ستخدام دائم وراء حتليل اجلوار، فالساحات املتميزة اب اجملاورةهناك عامل آخر له أتثري كبري على الناس املستخدمني وهي املباين -
ة عليها، حيث ق املطلّ د الوظائف من املرافرور الناس ويساعدها املزيج الوظيفي بتعدّ مبتتميز ابملواقع التجارية وهبا مبادالت تسمح 

ملسرح على جذب العديد من الشرائح املستخدمة لكثرة املرافق العمومية املقابلة هلا وساحة بن بولعيد تعمل أيضا على تعمل ساحة ا
ع املستخدمني أصحاب مكان لتجمّ  جذب الشباب واملراهقني للعزف على الغيتار والرسم أحياان على الورق والقماش وتعترب أفضل

انب جب استخداما أقلّ ستخدام مرتفعا جبانب النشاطات، يف حني كانت ساحة الشهداء مسكن فكان اال 84ساحة  أّمااملواهب، 
 لغياب النشاطات جبانبها وداخلها.النشاطات وذلك راجع 
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 :راقبة وليام وايتاالستبيان مبنتائج  مقارنة اثلثا:
 املناقشة:-1

كل الناجتة عن فاملشا ات، األشخاص يف استخدام الساحله أتثري كبري على تفضيالت الناتج يف االستخدام هذا االختالف    
هيكلتها من خالل  يف ممّيزةلساحات خصائص االنسيج العمراين ملركز مدينة ابتنة، يكسب  نّ أ إىلتعود االختالف يف االستخدام 

شكال ، ويقوم اإلهلا الشكليةو  ليةيشكتارتباطها مع فضاءات ومباين مركز املدينة وختتلف طبيعة االستخدام، وفقا الختالف العناصر ال
ص التنظيمية دت يف اخلصائيف دراسة خصائص الساحات العامة ملركز مدينة ابتنة واليت تسبب االختالف يف استخدامها وتعدّ 

يف أعداد األشخاص  تتفاو مبركز املدينة ولكن لديهم  متجاورةالساحات  نّ أحيث  ربعة،للساحات األ والرتكيبية للعناصر الشكلية
تمع، فراد اجملأر على استخدام هي العوامل الرئيسية اليت تؤثّ  William H. Whyte هالذين يستخدمون فراغات الساحات فعناصر 

د العناصر التشكيلية حأساحة، كان سببه عدم تواجد  نقص األشخاص يف بعض الفراغات يف كلّ  نّ أفمن النتائج السابقة نستنتج 
 شرطة فيديوأجيل عن طريق تس ت  ب  ث  أر وذلك نقصها يف بعض الساحات  أوحداث أغياب  أوالصور ابلفصل السابق  واليت اثبتته

 ا نتائج االستبيان واملالحظات السابقة: وهذا يثبت كليّ ، عرضها هبذا الفصلمّت وصور 
ظالل  يوخ حتتوالشاملخصصة هلم  ماكنطفال ابألتوافد املستخدمني الذين يفضلون التسلية كلعب األبسكن م 84زت ساحة متيّ -

 والعرابت داخلابلة ت املقالسوق اليومية ابحملاّل  والذكور لوجود اإلانثارها بني ة(، حيث توازن عدد زوّ بقر )اخلالشّدةاألشجار بلعبة 
ريط بقرب املطاعم ع هذا الش، ويتشبّ العناصر اجلاذبة لالستخدام  همّ أ تعدّ و  ا مركز الشريط التجاري مبركز املدينةهنّ أ، غري الساحة

حة، وحسب تتبع رصفة املشاة احملاطة ابلساأشوارع و  سبوعية واملتاجر( اليت حتدّ وخاصة جبوار املناطق التجارية )األسواق اليومية واأل
ض ت يزيد من انزعاج بعن إمدادات بعض األصوات املزعجة من العرابت وبعض احملاّل ألساحة نالحظ احركة املستخدمني يف 

صوات املوسيقية الصاخبة أصبحت أيًضا نوًعا من املشكالت اليت تزعج األشخاص املستخدمني، هذه األنواع من األحداث واأل
مسكن مقارنة ابلبقية، حيث أصبحت خيارهم الوحيد  84املوجودين هبا، فحسب املراقبة هناك العديد من الشيوخ املسنني يف ساحة 

والنبااتت  رضيات العشبيةلة حتت األشجار، ابلقرب من األمظلّ  ماكنوبعد متلكهم لبعض الفراغات وخلق فضاء خاص هبم أب
ت حملاّل ااخلضراء واليت تعترب من العوامل اليت جتذب مستخدميها، كما تتميز ابستخدام من طرف الباعة املتجولون وأصحاب 

اليت كانت من العوامل اليت جتذب املستخدمني لقضاء حاجياهتم و مسكن  84ن يف املوقع بشكل دوري يف ساحة و واألكشاك املتواجد
 تسوق.قات الأو ولكن  جّداً ع جبانبها كبري التجمّ  نّ إ .لفرتات قصرية واستعماالت مباشرة، وهذا حسب شريط الفيديو

  مستخدمني.لل ابً جذ أقلّ م حسب عناصر ويليام وايت وابلتايل تبدو تفتقر ساحة الشهداء لالستخدا-
السياح  ية، وهذا ما جيذب املستخدمني األجانب هلا، حيث حيبّ أنشطة الناس يف ساحة املسرح بشكل كبري ابلثقافة احمللّ  أثرتت-

 معظم مستخدميها عمال متقاعدين لديهم وقتكون وذلك لزة يشعر زائرها ابلراحة دائًما زايرة ساحة املسرح، كوهنا مساحة متميّ 
بقية املرافق بسبب ايرة ز  أولزايرة املسرح  أّمااد املدينة خيتاروهنا، لالستمتاع حبياهتم فيها، والساحة ذات هياكل فريدة وهذا ما ترك روّ 

عترب عاماًل رئيسًيا اإلمداد الغذائي وت توفّرتواجد املطاعم واملقاهي وصاالت الشاي تركيبات  عدّ ، وير ةالرتاثي ةاملعماريمناطها أو  هاز اطر 
 متحركة وكراسي طاوالت، وحتتوي الساحة أيضا على مساحات مفتوحة للناس يوجد هبا  William H. Whyteيف عناصر 

عب، وجتلب فال للّ لها األطاملفتوحة اليت يفضّ  جلوس مصنوعة من البالستيك واخلشب واملعدن تفصل بني املساحاتللمتحركة 
ض وركوب الدراجات هي فالرك ،رحيية النساء للتسوق مبراكز التسوق الكبرية جبانب الساحةأالشيوخ للعب الشطرنج واليت تزيد من 

لسن يف احلفاظ على سكوهنم اؤثثة، يف حني يكتفي الكهول وكبار املالرايضة األكثر مالءمة لألطفال يف ساحة املسرح يف فراغاهتا غري 
الطعام واملشاركة  ناولوتللراحة  أماكنهلم مساحات للجلوس و  توفّرا واالكتفاء بشرب الشاي والقهوة يف املقهى ولعب الشطرنج، ألهنّ 

عية ضوالكراسي املنقولة للناس بتحريكها حسب الو  الطاوالتيف أنشطة أخرى مثل متابعة املبارايت ومناقشة مواضيعها وتسمح 
ن بولعيد املكان األفضل ساحة ب تعدّ ، فيها الشاشة العمالقة يف الساحة واليت تعترب من أكرب العناصر جذاب أواملقابلة لشاشة املقهى 
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لعديد من عن صغار السن فيهتمون أكثر ابللعب ولدينا ا أّماللقيام ابلتمرينات الرايضية وممارسة اهلواايت، والتفاعل مع اآلخرون، 
 متحركة. أواملخصصة للعبهم سواء العاب اثبتة  ماكناأل
ن السلوك اإلنساين م كلّ مباشر على   ريأتثهو  :ركز مدينة ابتنةمبلساحات العامة لالتصميم  أثر نّ أبق نستنتج خالل ما سومن    

 والبنيوية يليةالتشك د خصائصهايها وحتدفيانت الفراغات مكوّ  حسبوذلك املدينة ابتنة يف ساحات مركز  واألنشطة اإلنسانية
  :منطني من السلوك لناما بني  ذاوه ومعامل تنسيقها

  :جبوار الساحات فراد املقيمنياألسلوك -2
  .جبانب الساحة املستخدمنيفراد سلوك األ تابعةمل ابلقرب منها أوالوجود هبا هم دائمي و    
  :نو املستثمر -1-2

فيها لفراغات استثمار حي الساحات بتملك بعض ا إىله البعض من املستخدمني اجتّ ز الساحة بكثافة أفراد عالية حيث عند متيّ    
 اتتملك فراغك لوذلا السلوك غري سوي ذه رغم أنّ و  ،لة بني األرصفة لعرض السلعتكتّ البيع امل وعرابتسطات لبأصحاب ا مثل

ات الثالثة لك يف كل من الساحذحيوية و ب و ذجه جعل الفراغات أكثر نّ أإال  ،لوظيفة أخرى احتويلهما و ووظيفة لنشاط  ةمقرتح
  .بغياب الكثافة يف ساحة الشهداء وغاب هذابولعيد  وساحة بنمسكن  84ساحة املسرح ساحة 

  :ت التااريةأصحاب احملاّل -2-2
طي صبغة يع ت ببالطللمحاّل ون األرضيات املقابلة ت صاروا يستغلّ أصحاب احملاّل  نّ أرصد السلوك جند  وضمن مالحظات   

جهة ، ومن وكيات غري سويةسل وحيرض علىابلصورة البصرية  خلالً  جر ت  نـ  مما يـر اخلاصة هبم، ثيثات أتبعض الالتملك للفضاء مع وضع 
 رينفالعنصر األنثوي  علجت ينتج سلوكيات أخرىوهذا بني املستخدمني  جدالً  ون  ثر د  وحير  لون ينتقلون بني الفراغات تجوّ املباعة الأخرى 

 مسكن. 84وبن بولعيد و جند هدا بكثرة يف ساحة املسرح و  من املكان
  :ن يف الفراغو العامل-3-2

صيانة و لك ابلتأثري على سلوك املستخدمني حيث يساعدون على نظافة الساحات ذستخدام و هلم دور كبري يف التأثري على اال   
اصة يف سوية خ بسلوكيات بعد املالحظة امتّيزو العمال  وذلك كونما يسمح برتك سلوكيات سوية وهذا لفراغاهتا  املكّونة العناصر

 .بن بولعيدو ساحة املسرح 
  :سلوك مستخدمي الساحات-4-2

نفتاحه اية على مجاليات ووظيفة الفراغ و ت حسب املالحظة الناجتة عن الزايرة امليدانر ثّ سلوكيات مستخدمي الساحات أت نّ إ   
ا ساهم ة لفرتات طويلة ممّ األرضيات العشبي لك ابجللوس علىذسلبية كإتالف العناصر النباتية واملائية و دت بعض السلوكيات الفتعدّ 

لك مصاحبا ذكان ات و انقطاعها يف الكثري من املرّ  إىلى أدّ  ياهت املااباللعب بصبّ طفال و وجود األفاملائية العناصر عن  أّما ،يف إتالفها
 إىلى ا أدّ ذهبااتت و نالل قطف األزهار و أغصان األشجار و لك سلوكيات غري سوية مثذرافق املنعدمة لفرتات طويلة و للصيانة 

م احملافظة على ساخ وعدو لسلوكيات اخلاطئة كرمي األن ننسى بعض اأب اجلانب اجلمايل دون ا خيرّ إتالف عناصر الفرش األخضر ممّ 
ة وخاصّ  ،و هي ساحة املسرح وبن بولعيد استخداماثر كخاصة ابلساحات األملستخدمني و ة الوعي عند الك لقلّ ذنظافة املكان و 

من جهة جلوس صر األنثوي و نش ابلعالتحرّ ق العشوائي و مة من جانب التسوّ فيها سلوكيات غري منظّ  تمسكن اليت غلب 84ساحة 
هناك  ل غري أنّ التنقّ و دت يف املشي من السلوكيات املضبوطة و تعدّ  وهناك العديد الشّدةلعبة  ملزاولةالشيوخ يف فراغات ميتلكوهنا 

االستجمام  ،احلديث ،التجوال ،هالتنزّ ، احلركة، الفعاليات يف الساحات مثل الفرقةكيات تنتج من إقامة املهرجاانت واالعتصام و سلو 
رتمة يف الساحات حم لك بسلوكيات جدّ ذاملستخدمني و ية رأي ت عن حرّ  عربّ العديد من األنشطة االجتماعية اليتق أحياان و التسوّ و 

م ة أهنّ اصّ خلك كون الساحة جتمع كل الشرائح و ذالرتابط والتآخي و  إىلساحة املسرح تدعو يف  حيث نرى سلوكيات راقية ،األربعة
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 ساحة الشهداء أّما ،بابمعظمها ش ة رغم أنّ ق  ب  مسكن متيزت بسلوكيات ل   84عن ساحة بن بو لعيد و  أّما ،فون يف جمموعاتيلتّ 
  .ز بسلوكيات واضحة اجتاه األنشطة املذكورة سابقاا ما مل يرتكها تتميّ ذهابلفردية و ت متيزّ 
 الدراسة:من  ىلو ة األفرضيالاختبار -3

لدراسة العالقة  وايتم االستبانة بنتائج مراقبة ويليااستخدام منهج املقارنة بني نتائج  إىلبعد اختبار فرضيات الدراسة ابالستعانة    
حتقيق ستخدمني جمملها هلا دور يف جلب امل يفالتشكيلية اخلصائص  أن إىلالتوصل مّت  والسلوكمن االستخدام  بني التصميم وكلّ 

ه بكثرة وحبالة توفّر م و فتواجد التأثيث السلي، ى سلوكيات الوافدين هلاوذلك ابلتأثري عل ات االربعةوتعزيز التفاعل بفراغات الساح
 غياب احد العناصر التشكيلية يسبب مشكال يف اخلصائص التشكيلية واليت بدورها تسبب يف أّمااالستخدام الدائم يسبب حسنة 

مات والنشاطات اخلد أّما، عدم صيانتها أوات عند غياهبا القطيعة اجملالية املالحظة بني ما هو موجود يف بعض الفراغات ابلساح
ا من تسبب االختالف يف االستخدام من فراغ آلخر ويزيد كل منهمو  هم العناصر اليت جتذب املستخدمنيأواملرافق العمومية فهي 

 نسانية بفراغات الساحة.ارسات اإلشكال التفاعالت اجتماعية واملمأ
 :خالصة

 ةمقارنو  ستبيانخالل: االتقنيات الدراسة املختارة من  ابستخدامفيه ي التحرّ مّت ص لتقدمي العمل امليداين، و هذا الفصل خصّ    
شكيل التكوينات واهليكلة تميكن دخصائص التصميم املعماري  ، حيثاملقابالتو الحظات املالفصل الرابع من  ابملراقبة ونتائجنتائجه 

ارس به األنشطة الذي متو فراغاهتا جزء من النطاق املشرتك املستخدم ألفراد اجملتمع،  اخلارجية للساحات العامة لترظهر بوضوح أنّ 
ييم اجملايل يرتبط ارتباطًا وثيًقا التق نّ أا سبق نستنتج ممّ ، و فيهامل الثقة يف ممارسة نشاطاهتم وهذا مينح الناس الراحة النفسية ويرعطيهم كا

 من الفضاء لتحقيق بعض األغراض، وهذا هو اهلدف استخدام معنّي  أونة مواقف معيّ يف  بسلوك األشخاص واخلربات املكانية أيًضا
 أربع فئات:  ىلإميكن تصنيف األساليب اليت تؤثر على املستخدم يف الساحات العامة ، للساحة البيئي أومن التصميم املكاين 

اليت تركز على و ز على وجود الناس، تلك اليت تركّ و ، على نوااي الناس )اإلدراك احلسي(ز على سلوك األشخاص و تلك اليت تركّ    
يق يف الساحات وهذه الطرق تتطلب التحق ،وتلك اليت تركز على اخلصائص البنيوية بشكل عام املشّكلةدراك الفراغات وعناصرها إ

تبيان بفهم ومعرفة االسحيث مسح لنا  جوانب عّدةملام هبا لتعاجل املوضوع من اإلمّت طرح اخلطوات الثالث اليت مّت املدروسة وهلذا 
ليه إالتوصل مّت ما  دهذا يؤكّ  كلّ السابقة، و  املعدالت خالل عرفة نسبة االستخدام منتقييم خصائص الساحات الشكلية والبنيوية وم

 دتتعدّ  ةدينركز املماليت ظهرت يف  عهاانو أب الساحات العامة أنّ  املقابلة وهومن خالل التحقيق امليداين ونتائج يف الفصل السابق 
واصل االجتماعي، مشاكل اجتماعية يف صورة عدم الت حني تعاين بعضها من يفاجيابياهتا من جانب خصائصها التشكيلية والبنيوية 

 .خدامهاا على استر أثّ واللذان  لنسيج العمراينمع ا هلا  التخطيط اجملايلتصميمها و ضعف انتج عن  ،ضعف العالقات االجتماعية
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ومناقشة نتائج  االستخدام رصدو  Depthmapلربانمج  التحليل اإلحصائي: بعساالفصل ال
  .الدراسة

 هيد:مت
 نُظَِّّرت   ليتا مركز مدينة ابتنة ساحاتتصاميم البنيوية لالتشكيلية و  قياس اخلصائصيف  تقنيات عّدةعلى  السابعيف الفصل  اعتمدان   
فضائي للساحات ألداء الاعرب حتقيقات وتقييم  يف دراستنا واليت توضح اجلانب الطوبولوجي ،اجملايليف نظرية الرتكيب  هيلر قَِّبل  من 

ّّر املو قايي  امل األربعة ابستخدام دام برانمج تحليل خرائط التكوين الفضائي ابستخب قدير اإلدراك والسلوك واالستخداموت اتشؤ
ثالثة جماالت رئيسية:  على تقومواليت  ،AUTOCADمجعها بواسطة برانمج  تّ اليت  SPACE SYNTAXالرتكيب اجملايل 

ايل نظرية الرتكيب اجمل ابستخدام بصرياحلركي وال إمكانية الوصوللقياس واجملاالت البصرية  الرؤيةاملوصلية و ف وصل و األيف  لاو تنن
 اجلزء اد هذتمعيو  ،واستخراج معلومات عن سلوك األّخاص ها بنتائج خرائط رصد االستخدام مقارنتمث ، ()راجع الفصل الرابع

عن ، يكينيالساكنني والدينام ّخاصوضعية األخرائط رسم و ربعة الساحات األيف فراغات  املوزعةكثافة املستخدمني   على رصد
تخالصها من اجلزء اس تّ معايري على اد تمّ عالاب ، وذلكهل االختصاصأمراقبني من  عّدةراقبة امليدانية من طر  الباح  و املطريق 

ة كحالة دراسية، الساحات العامة ملدينة ابتن نوعيةل قراءة اخلصائص التشكيلية واهليكلية وتساهم يف حتسني النظري، وهي تسهّ 
تها ومقارن ساحاته الذق هذه اخلصائص والعناصر يف مركز مدينة ابتنة ومدى أتثريها على استخدام هدراسة مدى حتقّ  إىلوهتد  

 .بنتائج التقنيات السابقة
 ال: نظرية الرتكيب اجملايل:أو 

 :ات املدروسةللساح والتشكيلية تداخل نظرية الرتكيب اجملايل مع دراسة اخلصائص البنيوية-1
خلصائص ابتأثر تنوا  السلوك البشري ّغاهلا أبإإدراك الساحة و ل يف ثّ تماالستخدام امل أنّ  تضافرت  طوة الثالثة من الدراسةهذه اخل   

 إىلهتد  حي  ، اورةجممن فضاءات خارجية ومباين  انجتة عن تكوين البيئة احمليطة هباوجماالت بصرية رؤية و البنيوية من موصلية 
  الفضائيالرتكيب  لةمج، وكيفية دمج حتليل لقياسات الكمية للخصائص املكانيةوا املدروسة اتالنظر يف العالقة بني استخدام الساح
 كأداة يف ضمان فعالية التصميم. 

ساحة مسكن وساحة الشهداء و  84ابتنة وتطبيقها ابلضبط على ساحة مدينة ة مبركز العام اتتنفيذ هذه الدراسة على الفضاء تّ    
استقراء من  النظريةعة هلذه التقنية املتبوتتكون منهجية  ،يف ابتنة املستخدمني هلا ترددنسبة  واليت ختتلف يف بن بولعيد وساحة املسرح

ّّر املقايي  وامل  ، وذلك لتقييم أثرسلوكبا  الوأخريا رسم خرائط االستخدام واتّ  (Depthmap)ملة الفضائية اجلعن طريق بناء  اتشؤ
 .ايل، للبح  عن الروابط بني اخلصائص واالستخدام اجملاتالبنيوية على استخدام الساحو  التشكيلية اخلصائص

 الرتكيب اجملايل:استخدام نظرية -2
على تصميم ساحة املسرح لتحليل و  Depthmapاد على برانمج اجلملة الفضائية تمابالع فضائيالرتكيب ال مجلةاستخدام  تّ    

 (Al-sayed, and al,2015).اجملايل اختبـار خصائص التصميم اليت تساعد يف الرتكيب إمكانية الوصول والرؤية وحركة املستخدمني و 
اقبة والكثافة والقدرة على واملر قيم التكامل والرتابطية م لفه ات مركز مدينة ابتنةلساح فضائيللرتكيب ال البياين ض يف التحليلنتعرّ     

ها ، ومعرفة مدى ارتباطلكل ساحة مرتًا 250النظر يف منطقة حميط نصف قطرها  تّ ، اتفراغات املختلفة للساحابلالتحكم 
 (.236)الشكل  اجملاورةابلفضاءات 

 
 



 ورصد االستخدام ومناقشة نتائج الدراسة. Depthmapالفصل السابع: التحليل اإلحصائي لربانمج 

226 
 

، من أجل 3هلا بسلم  التحليل ار ّبكةيختا تّ واليت  ،(DXF) توكاد بصيغةو األ املستوردة من الساحات اتططّ خمبناًء على    
وبفضل ذلك  (،)بكسل ةقة من انحيها خبرائط حتليلية تكون مدقّ ثيلمت تمّ ساحات اليت سيالبصرية للو  احلركية احملاكاة إىلالوصول 
ّّر وحساب امل األساسية املقايي حتليل ميكننا   .اتشؤ

 
 .(2021الباحث، )املصدر:  ،3يقيا  مب حتليل شبكة( مع DXF) الساحات اتططخم(: 236شكل )

 :منهجية التحليل-3
حي   الت البصرية،االرؤية واجملحليل املوصلية و بناء منوذج لت تّ  )الفصل الرابع(، ما استخلصنا من الدراسات السابقةمن خالل    
 هيكل النسيج احلضريمع  ساحاتلل يكليةلعالقات الفضائية اهلوا Space Syntax  البح  منهجية القواعد البنيوية للفضاءتبّن 

على  دتمتعاليت لدراسات املعمارية ليف وحدة ابرتليت  prof. b.Hillier وضعها وتطويرها من قبل تّ وهذه الطريقة  املتواجد فيها،
ّّر وفق أسلوب رايضي ووصفي يف حتليل األمناط الفضائية   .ةدقي  اخلصائص البنيوية احملدّ تحسابية  اتمشؤ

 :نتائج اليقياسات البنيوية املستخلصة عرض-4
يد يف خصائصها يف ساحة املسرح وساحة بن بولع ط الساحات األربعة: تشاهباً من خمطّ  ظهرت نتائج حتليل اهليكل البنيوي لكلّ أ   

من ساحة  يل كلّ يف منطقة القلب ويف حتل الساحةف خطوط تلك ضمن هياكلها الفضائية وتكثّ  نواةً  متّثلا ممنه كلّ البنيوية. إذ  
الفضاءات  ا بنيموجود عزل قوي  إىلا يشري نواة التكامل العايل ونواة العزل، مّ  دمجايز قوي بني قيم متّ مسكن والشهداء هنالك  84

 ما ابتعدان عن مركز النواة.والفضاءات العامة للتفاعل، وتنخفض قيم التكامل بشكل تدرجيي كلّ مرافق اخلاصة لل
 :(Axial Lines Map) التحليل احملوري للموصلية-1-4
الرؤيـة و ل جمـاالت احلركـة ميثّ  الساحات املدروسةيف  (Axial lines)اد املوصلية عن طريق اخلطوط احملورية تمأسـلوب اعـ إنّ    

 ـي الرتكيب اجملايلغطّ التـي تو  ةليطـو  ورحماد اخلارطة اليت تتألف من عدّ  ّّناها "هيلر وهانسون" أبواملشاهدة ضمن الفراغات واليت عرفّ 
إمكانية  خمتلفة من التحليل من أجل حتديدجراء أنوا  إبمع النماذج املختلفة للرؤية  اليتوافق هذا اجملحي  . (2021)بن عائشة،
تصور واملوقع ل اجملاورةت اتقييم إمكانية الوصول والسيطرة على الفضاءو  لتحليل احملوري الشاملابحملاكاة عن طريق ا بصريالوصول ال

تلكها ات الوصول اليت ميمجيع إمكاني م هذه التقنيةتقدّ  ،)راجع الفصل الرابع( "All Line Analysis"من بينها  ،الفضاء املدروس
 املستخدم من أجل اختيار املسار والوجهة.
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لساحة والفضاءات من استخدام مجيع الفراغات اب أّكدوذلك للتم إمكانية الوصول اليت تنظّ  احملاور كلّ بون تمّ مهلدراستنا حنن ابلنسبة 
جماالت لالستخدام  أكرباليت تعطي هي  "All Line Analysis"فإّن  السببوهلذا  للمستخدمني،تحديد وإجياد الطريق ول ،خارجها
 .ة ابلنسبة لدراستناواضحو  م معلومات مرئية كافيةواليت تقدّ 

 :(Connectivity)ترابطية الفراغات  مؤّشر-1-1-4
ّّرطات احملورية مبتربز املخطّ     القطرين  نّ أل االرتباطية وصلت لألعظمية يف ساحة املسرح وبن بولعيد ( أنّ 237االرتباطية )الشكل  شؤ

اجتاهات هذه  متّثل  ، حيساسيةأ اً لة عقدوذلك لربطهما لطرق رئيسية مشكّ  الن أكثر اخلطوط ترابطًاميثّ  تنيساحلابالرئيسيني 
ن طريق الشوار  اليت عيف كال الساحتني ة يف تصميم الساحة وذلك لربطها ببقية الفضاءات بوسط املدينة األقطار اخلطوط املهمّ 

 مهامركز  نّ أ تبنّي و  ،ارمهاو جتين اليت ابملبا مانت ارتباطية فراغاهتالربتقالية اليت بيّ احلمراء و ابخلطوط  تانمتلئ تنيها، حي  أن الساححتدّ 
 فراغ متواصل ببقية الفراغات فيها. أكربعن  ربّ يع
ّّرأّــار     رتابط ق نو  من الرارية للمتجول، وحيقّ تمواالس ألماننوعا من اإلحساس اب ات يعطيلساحاب الـرتابط أنّ  الرتابطيــة مشؤ

)اجلدول بـ طية الفراغاتتراب حي  كانت قيمة،  أجزاء املدينـةاملرافق احمليطة هلا من خمتلف و  ساحة املسرح وبن بولعيدالوظيفي بني 
(، حي  يعطي هذا الرتابط نوعا من 1986يف ساحة املسرح أن الفراغات ابلساحة ترتبط بباقي الفضاءات مبعدل كبري )( 10

عن  أّما، (1237.46) إىلسط فيها و ، ووصل معدل الرتابطية األاجملاورةل مع خمتلف أجزاء املباين رارية للمتجوّ تماإلحساس ابالس
عطي هذا الرتابط نوعا أ(، حي  1930)إىلوصل ل كبري ترتبط بباقي الفضاءات مبعدّ  داخلهاالفراغات ساحة بن بولعيد فكانت 
وهذا  ،(1200.66) إىلسط فيها و ، ووصل معدل الرتابطية األاجملاورةل مع خمتلف أجزاء املباين رارية للمتجوّ تممن اإلحساس ابالس

مسكن واليت وصلت   84الشهداء و من ساحيت أكربو  ،ل للساحتنيو مكانية الوصويسمح إبترابطية الساحتني كبري  نّ على أما يدل 
من  مهااختبار  تّ اليت  ساحتنيأن قيمة الربط بني خمتلف أجزاء ال أّكدوهذا ما  ابلرتتيب (1006)و (1230) إىلفيهما قيمة التواصل 
تعتربان نصف  يف الساحتني واللتان واضحة تصميميةوهذا راجع النعدام خطة  ،يف معظمها جّداً ضعيفة  إىلطر  الربانمج ضعيفة 

 تةامليّ   عـن الفضـاءاتـرّب عت هبا خضر واألصفرطـوط ذات اللـون األاخل أنّ  التحليلية للساحتني نالحـظ مـن اخلرائط احملورية، و مغلقتني
 .ل منخفض من املستخدمنيويشغلها معدّ  ياحركاملعزول  أواملنخفض  واصللتاب زيّ تماحلركة وت ع عـلىال تشـجّ  واليت
من قبل الناس، والضغط احلركي على  إبّغال عال   زيّ تمت، كل ساحة  ء مناجز أحركية يف  راو حمتشهد ظهـور  اتساحال نّ إ   

جزاء املدينة، غري اخلدمات واملرافق العمومية أل ختلــفمببط تتـر وهي ابلواقع ّوارعها، والتـي تسـتقطب اســتعماالت األرض املتنوعـة 
 ّّنازت أبيّ متترتابط بطريقة غري مباّرة، فساحة املسرح  أويف بعض األحيان  غري منسـجمة مـع الشـكل العام للساحة راو احملأن هذه 
، والتـي تستقطب احةعليها الس اليت تطلّ  شـوارعهبضغط حركي  هايتخلل من قبل املستخدمني و تع إبّغال عال  تمّ يحضري  فضاء

  .حركية تربط خمتلف أجزاء املدينـة راو حماستعماالت األرض املتنوعة، وهـي يف الغالـب 
 :(Integration HH)الدمج والتكامـــل  مؤّشر-2-1-4
ّّرتربز املخططات احملورية مب    لساحات اتصميم ميثالن أكثر اخلطوط تكاماًل يف القطرين الرئيسيني  ( أنّ 237التكامل )الشكل  شؤ

مع  ايبع زوايف وسط املدينة أبر  كل منهما  تدجم، حي  داألكثر تناسقا مع نسيجها العمراين مثل ساحة املسرح وساحة بن بولعي
 ّار  اجلمهورية أهم العناصر الداجمة للساحة. وكانا، هبيطة املرافق والسكنات احمل

ّّروأظهرت نتائج     مبركز  ساسياأ فراغا( الحتالهلا 28.17) تبلغ عظمىع بقيمة تّ تم( أن ساحة املسرح ت10التكامل )اجلدول  مشؤ
حالت املّ ارات و للمالب  واللحوم والعطسبوعي واأل جتارية كالسوق اليومياقتصادية و عة وخدمات متنوّ  عامة قّم مرافاملدينة والذي ضَ 

ساحة مبأعطت الكتلة العمرانية ّكال مستطيال منتظًما، للساحة  كثرية  وحتيط هبذه الساحة مبان  تجارية وخدمات متنوعة أخرى، ال
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( وهذا 3.13معدل ) إىل(، يف حني تنخفض 241مقبولة جعلتها متوافقة ومنسجمة مع الشكل النهائي للكتلة العمرانية )الشكل 
 الساحة يسودها التكامل.  على أنّ  ما يدلّ 
ّّرمرتفعة هلذا امل تع بقيمةمتتساحة بن بولعيد  للتكامل أنّ  التحليل الكتليأظهرت نتائج      إىلها حي  بلغ معدل التكامل في شؤ
 امن املركزي لذات مصطفى بن بولعيد وميدان بن بولعيد جبانب مقر األمرّ  ةر او جمبيزها ومتمساحة  من لكمتتوذلك ملا ، (26.17)
( 16بني ) ال منخفضامعدّ  الشهداء بينما ّهدت ساحة، (2.13)وكان معدل الفراغ املنخفض  ن نسب تكاملهامذلك زاد 
الكتل األكثر تكامال  نّ أنستطيع القول (، حي  2.03(  و)14.65مسكن ) 84يف حني كانت نسبة التكامل لساحة  ،(2.75)و

 متثّلة واليت عجتارية وخدمات متنوّ  تالمتنوعة من أسواق وحم اماتاستخد مّ تضومنها هذه الساحات كوّنا ترتكز يف وسط املدينة 
أتكيده  تّ هذا ما و  يط هبذا القلب املناطق السكنية لتعطي الكتلة العمرانية الشكل ّبه مستطيلحيالقلب النابض ملركز املدينة، و 
 بربانمج الرتكيب الفضائي.

ّّرهذا امل نّ إ    ني مقارنة ابألخرى، يف ح عظمىمها هناك ساحات كانت قيّ  نّ أ اّل إ الساحات ل متوافق ومنسجم لكلّ تمّ احمل شؤ
تعرب عن  طوط ذات لون أمري خبج لونـتدرّ و ، عظمى رقمية وجوب تواجد ّوار  وطرقات جبانب الساحات لنصل لقيم منان ّكدأت

، وكان ذلك بفراغات ختتلف من ساحة ألخرى فمثل ارتكزت أبقطار ساحة املسرح والقطر الرابط بني عايلذات تكامل  فراغات
اري فكان احملور املتكامل يربط بني مركز االمر واملركز التجمركز الشرطة والسكنات اجلماعية بساحة بن بولعيد، اما ساحة الشهداء 

 القيم العظمى للتكامل بطريق بسكرة.مسكن حي  كانت  84بن عطية، عك  ما تبنّي يف ساحة 
 :(Control)املراقبة  مؤّشر-3-1-4
ّّراملخططات احملورية مب تبنّي     طوط اخلطية اخليف  الرقابة تعم نّ أد طات تشؤكّ ابملخطّ  اخلطوط احملوريةمجيع  ( أنّ 237املراقبة )الشكل  شؤ

ّار  مصطفى بن بولعيد و  اتمثل مرّ ، واليت تعترب أكثر مراقبة ربعةابلساحات األ ةيالرئيس ارقطمنها يف األ أكربابلشوار  املتوازية 
 .فراغات ابلساحاتزت عن ابقي اليّ متحي   وطريق بسكرة، الفدائيني
ّّرمن نتائج  تبنّي     بربطها مع ّيزت متع ببساطة الرتكيب و تّ تمي اتالساحيف لفراغات ل( أن الرتكيب اجملايل 10املراقبة )اجلدول  مشؤ

حي  بلغت درجـة  ئيةواملقرو  ابلوضوح تنييز الساحتمّ ، ومنه تة ساحة املسرح وبن بولعيدخاصّ  اجملاورةبعضها ودجمها مع الفراغات 
ن ألمابنوعا من اإلحساس  بني الساحة والنسيج العمراين (، حي  يعطي هذا الرتابط1.80مبعدل )قيم عظمى  إىلفيها املراقبة 

من ساحة املسرح  بكلّ  (0.08)و (0)و (0.15)و (0.12بقيم ) بعض املناطق الغري املكشوفةمنخفضة يف كانت   أّّناإال  ،األمانو 
 . مسكن والشهداء 84وبن بولعيد و

 :(Intensity)الكثافة  مؤّشر-4-1-4
ّّر يبنّي     ت ّينتبواليت احلاملة ألكثر خطوط حمورية  ماكنضاءات، هي األالف أهمّ  ( أنّ 237ملخططات احملورية )الشكل ابالكثافة  مشؤ

 فضاءاتعن ال أّما، فةمن حي  اجلذب والكثا كرباأل نعترباياللذان لقطرين الرئيسيني يف خمططات ساحيت املسرح وبن بولعيد يف ا
 بقليل من األقطار.  امااستخد أقلّ  فهي بوسط الساحةعة املوزّ 
ّّرامل حي  بلغبن بولعيد بساحة  جيدةبساحة املسرح و وصلت لذروهتا العظمى أن قيمة الكثافة ( 10)اجلدول  من تبنّي و      شؤ
سبب يف و الهاتسا  الشوار  املتصلة و هو  املتحكم يف كثافة عدد املستخدمني( على الرتتيب، ذلك كون 20001)و( 21133)

وكانت الكثافة متوسطة  ،على املسـتوى احملـلي والشـاملة عرب الفراغات الناجتة من الكتل العمرانيابلساحة تدفق احلركة املرورية لجذهبم 
ّّرمسكن والشهداء حي  بلغ امل 84بساحيت    .( على الرتتيب18606( و)17000فيها ) شؤ

 
 



 ورصد االستخدام ومناقشة نتائج الدراسة. Depthmapالفصل السابع: التحليل اإلحصائي لربانمج 

229 
 

 
داخل حميط نصف  مركز مدينة ابتنة اتللخصائص البنيوية بساح (Axial Lines Mapالتحليل احملوري للموصلية )(: نتائج 237شكل )

 .(2021الباحث، )املصدر:  ،قيم أقلّ  مرت، األمحر )أغمق لون( = قيم عالية / األزرق )أغمق لون( = 250قطر 
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 :) Analysis MapVisibility Graph(التحليل البياين للرؤية ووضوحية النظام الفضائي -2-4
نفهم نظام ل اوينهتكمن انحية ت دراستها متّ اليت  العامة ملركز مدينة ابتنة ساحاتليف ا الرؤية ةقراءإمكانية إىل  VGAيتيح حتليل    

قراءة  لنام قدّ ت، حي  ةبيانيالرسوم الو  لاّكاأل ةبقراء وذلك، تهاوظيفتشؤدي  أّّناا وللتحقق من داهت، حمدّ واهليكلية البنية املكانية
بة رائط حمدّ خب حعن فراغات الساحة واليت توضّ  منفصلة أومدجمة مساحة  د كلّ بة حتدّ من خالل رسم خرائط حمدّ والدمج للتكامل 
 اجملاورة املساحات إىلحتديد درجة الرؤية وإمكانية الوصول  لاليت تسهّ و  ،للتكامل البصري والدنيا القيم القصوى تبنّي واليت 

(Abshirini,2013). ا وجماالهتا ملعرفة تركيب فراغاهتت ات مركز مدينة ابتنة تصور الفضاء وإدراك فراغات ساح قياس سهولةف
 فراغال اعية، يعين أنّ تمّ االج والبنية يالفضائ يكلرتبط ابهلي الرتكيب اجملايلدراسة وضوحية  أنّ  إىل ووضوح معاملها، حي  يشري هيلر

ية تواصلها وكيف الساحات يف دراستناداخل  ضاءاتد ذلك بعد حتليل عالقات الفويتحدّ  واضحاً  ما يكونعند اً ستخدمميكون 
ّّرمب بيل هيلر واليت وصفها اجملاورة راغات، ودجمها ابلفة عليهالفراغات املطلّ اب  يتال  ساحةووصفها ابل مع النظام، والدمج التكامل شؤ
ّّرلك متّ  ّّراخلصائص الرتكيبية منها أيضا  إىل، واستند أيضا عال   اتصالية جدّ  مشؤ م، دون التحكّ درة على والقوالكثافة املراقبة  مشؤ

 الرجو  للخصائص املورفولوجية.
 (:Connectivityترابطية الفراغات ) مؤّشر-1-2-4
وخاصة ابلفراغات احملتوية ( 238يف )الشكل  مقارنة بباقي الساحات واملوضحةيف ساحة املسرح  جّداً  قيمة الرتابطية كبريةتبنّي أّن    

للون الربتقايل ابلفراغات ت ابمتثّلمر لتليها قيمة الرتابطية العظمى بساحة بن بولعيد واليت لت ابللون األداخل الساحة واليت مثّ 
حي  ، لك عن طريق العقدوذ ملناطق املتصلة ابلساحة واليت أّمنتها الشوار  اليت تزيد من ارتباط الساحة ابملباين احمليطةاو  ،الداخلية
قسمني وذلك لتواصله جبميع املرافق ويعود أيضا  إىل هلااجلمهورية القاسم  ( عند ّار 5668قيمة عظمى ) ت ساحة املسرحّهد

(، 20قيمة ) ىلإاي واألكشاك لتصل شلت لفراغات مالمسة للمقهيني وصالة التمعن القيمة القصوى فقد اّ أّماألبعاده الكبرية، 
اليت كانت عبارة عن فراغ   (4882)ساحة بن بولعيد فكانت القيمة العظمى لعقدها  أّما (2479.39ط القيم مبركز الساحة )لتتوسّ 

 . لألكشاكواليت عربت عن الفراغات املالمسة  (12)منخفضة مبعدل قيمة  إىللتصل  منواسع بينها وبني مركز األ
ذلك من الفراغات احملتوية داخل الساحتني  تبنّي مسكن مقارنة بساحة الشهداء و  84متوسطة لساحة قيمة الرتابطية فيما كانت    

زرق، ت ابللون األخضر واألثّلمتت ابللون األخضر واألصفر والربتقايل لتليها اخر ساحة اليت تعترب عن األلوان الباردة واليت متثّلحي  
بن بولعيد ووصلت  ات مصطفىفقيمة الرتابطية العظمى بساحة الشهداء كانت كربى ابلفضاءات اخلارجية كون الساحة مرتبطة مبمرّ 

لت على الساحة واليت تشكّ ة لّ طعقد املابل (3202)إىل  تصل مسكن 84عظمية يف ساحة ، يف حني كانت األ(4679)عظميتها أ
لعزهلا  مسكن 84 ة ساحةية وخاصّ قام جد متدنّ أر  إىلت قيمها صلوو ، طريق بسكرة املعرو  بشساعته بتقاطع ّار  بن قرينة مع

  .(18و) (5)وهي على الرتتيب  من الرتابط
 (:Integration HHالدمج والتكامـــل ) مؤّشر-2-2-4
ّّرأظهرت نتائج حتليل     دمج مع بقية الفراغات بداخل قيمة  كربأبع تّ تميساحة املسرح مركز  أنّ ( 238ابلشكل )التكامل  مشؤ

الفراغات  أوالساحات األخرى ابلعقد يف  العظمىدت القيم وتعدّ ( 17.75)ا لـمرتفعة حي  بلغ معدهلكانت و الساحة وخبارجها 
مسكن مبعدل  84وكانت على الرتتيب بساحة بن بولعيد والشهداء و اتاملقرتنة ابلشوار  واليت دجمت بصورة واضحة مع الساح

احمليطة  فراغات الشوار دة هلا مع ات احملدّ طت قيم التكامل يف ابقي فراغات الساح، فيما توسّ (13.70( و)14.83(  و)17.51)
افق مر  تمّ ضمة مستطيلة منظّ مبركز املدينة  ةعمومي مساحة( الحتالهلا 11.82قيمة )طة بساحة املسرح بقيمة متوسّ  أكربوكانت  هبا
وحتيط ة أخرى، عت جتارية وخدمات متنوّ عشاب الطبية وحماّل عة وخدمات جتارية كالسوق اليومي للمالب  واللحوم والعقاقري واألمتنوّ 
ة بساحة بن بولعيد طفكانت قيمها متوسّ  الشكل املستطيل املنتظمالساحات  تعطأ ليتارافق املمباين سكنية و  باقي الساحاتب
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 مركز يف، وهذا ما زاد يف نسبة تكاملها ودجمها املثايل على الرتتيب (8.93( و)8.90( و)11.36الت )مسكن مبعدّ  84والشهداء و
وكانت  احملتوي هلا والنسيج مع الشكل النهائي للكتلة العمرانيةو  هبا من مبان   مع ما حييطهالذي جعلها متوافقة ومنسجمة املدينة و 

 (. 242( )الشكل 22.4)( و3.53( و)4.57الت )على الرتتيب السابق مبعدّ  قيم التكامل الصغرى
 : (Control)املراقبة  مؤّشر-3-2-4
ّّر نّ أ إىل  (238أّار )الشكل     صدارة ساحة املسرح وساحة بن بولعيد ابل نّ أ اّل إحات األربعة متقاربة املراقبة بفراغات السا مشؤ

ارتباطا وثيقا من اجلوانب ترتبط بشوارعها  ّّنا( أل1.20( و)1.12الت جاءت على الرتتيب )كبري مبعدّ    فيها تصل حلدّ ة وكانت املراقب
ن املشعور ابألمن واألا فيها  املراقبةتوفر و  ،رارية يف املشاهدةتمّ عطي نوعا من اإلحساس ابالسها ويانفتاحهذا ما يزيد من و األربعة 

 بني اً وظيفي اً ترابطق تحقّ ل (1مسكن كانت املراقبة حمدودة بقيمة عظمى وصلت ) 84ساحة الشهداء و أّن ، ااّل للمتجولوالطمأنينة 
ت الفراغات متثّل ، حي ّجارواأل اجملاورةاملباين وجود  هاعيقيالفراغات كان  وضوح  نّ  أاّل إ اجملاورةالساحة مع خمتلف أجزاء املباين 
احة والفضاءات ة للسمن الشوار  احملدد مشلت كلّ  حي آمنة فراغات  لتومثّ لة من تقاطع الشوار  األكثر مراقبة يف العقد املشكّ 

يف ساحة  (0.07)و يف ساحة املسرح (0.09) إىلاليت قيمها تدنت بوسط الساحات ية املركز فراغات المقارنة مع بقية ، املّتصلة هبا
 . مسكن 84يف ساحة  (0.02)و يف ساحة الشهداء (0.08)و بن بولعيد

 :(Controllability)اليقدرة يف التحكم  مؤّشر-4-2-4
لرؤية ابالعالقة بني الدمج  ألنّ الشهداء بن بولعيد و يف ساحة املسرح و دة ( جيّ 238)الشكل يف م أن قيمة القدرة على التحكّ  تبنّي    

 (0.59و) (0.32و) (0.44العظمى ) هاقيمت تبلغواليت املسـتوى احملـلي والشـامل،  يفن الكتل العمرانية ععرب الفراغات الناجتة 
ًدا ابلشوار  صلة جيّ ها ومتّ إليكشوفة بصراًي وميكن الوصول م أّّنا ات السابقة الذكرالساحيف ركزة تمّ الفراغات امل ، وكانتعلى الرتتيب

ّّر قيم  يفالشهداء مل يغريّ  ألمساءر الرمزي داساحة الشهداء رغم تواجدها وراء اجل نّ أغري  مها،هذا ما يزيد من نسب قدرة حتكّ و   مشؤ
عن الفراغات  ّماأات مصطفى بن بولعيد واليت اكسبتها مساحة فائضة وتزيد من قيم الرؤية فيها، م وذلك لتواجد مرّ القدرة على التحكّ 

  .على الرتتيب السابق(0.20( و)0.21و) (0.22)ها ابلساحات املذكورة سابقا بـطت قيمهلا داخل الساحة توسّ  اجملاورة
الرتكيب  بنّي يركية هبا، كما احلبصرية و العوائق كانت من ال  أّّنا اّل إمسكن اليت لعبت دور اجلذب  84يف ساحة  رغم وجود اخلدمات

غلقها من  ولكن جملاورةاربطها مع بعضها ودجمها مع الفراغات عند ع ببساطة الرتكيب والتكامل تّ تمي فيهافراغات ال أنّ  إذ هلا اجملايل
 . (0.17و) (0.35) بني بلغتجعل الساحة تصل لقيمة صغرى ني بسبب التجارة، جانبني مهمّ 
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للخصائص البنيوية  (Visibility Graph Analysis Mapالتحليل البياين للرؤية ووضوحية النظام الفضائي )(: نتائج 238شكل )

املصدر:  ،قيم أقلّ مرت، األمحر )أغمق لون( = قيم عالية / األزرق )أغمق لون( =  250داخل حميط نصف قطر  مركز مدينة ابتنة اتبساح
 .(2021الباحث، )
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 :)Isovists (التحليل البياين للمجاالت البصرية-3-4
 ،د لنا اجملاالت البصريةواليت حتدّ  isovistsرسم د نقاط يحدبت ذلك تّ و  ها،منق لنتحقّ  VGA حتليلنتائج هذا التحليل  د لناشؤكّ ي   
لزوااي ا ات البصرية لكلّ ينقاط، لقياس ومقارنة اإلمكانيف سبع  Isovistsإنشاء  تّ  ويف دراستنا، قياساهتاحساب حتديد خصائصها و و 

 (.239كشوفة للمستخدم )الشكل املابلنقاط املختارة ومعرفة الزوااي غري 
الساحة مرئية ما عدا  فضاءاتمجيع مسكن  84كانت يف ساحة النقطة أ، اليت تقي  اإلمكانيات البصرية من مركز الساحة،  -

 ساحة الشهداء أّما، هبا املعيقة بصراي يةخلدماتلعناصر ااو  يف األّجار العريضة تمّثلالعنصر األخضر وامل غري املكشوفة وراء الفضاءات
 يف، صرايبألمساء الشهداء والعازل  املخّصصر اداجلغري املكشوفة وراء األّجار و  الفضاءاتالساحة مرئية ما عدا  فضاءاتجميع ف

ا واألّجار وهذا املوجودة هب يةخلدماتلعناصر اغري املكشوفة وراء ا الفضاءاتمرئية ما عدا  افضاءاهتمجيع كانت   ساحة املسرح حني
الذي خدمها وجود و  ه رغم تواجد هذه اخلدمات يف احلدود مل يكن هلا أتثري ابإلبصار الداخلي للساحة أنّ اّل إل عوائق بصرية، ما ّكّ 

 ملخّصصاالت البصرية حمدودة من جهة نصب مصطفى بن بولعيد والكشك فكانت اجملا ساحة بن بولعيد عن أّماالشار  القاسم، 
 ال عائقا بصراي مبركز الساحة.زهار اللذان ّكّ لبيع األ
يع فراغات الساحة أثبتت أن مجف ئي كل ساحةجز البصرية من مركز  االتي  اجملب، ج، اليت تق تنيميكن أيًضا املالحظة من النقط-

الساحات  ة يف كلّ مثّلتلكل ساحة والعوائق البصرية امل من العناصر التشكيلية اخلدماتية غري مكشوفةالزوااي الابستثناء مرئية جبزئها 
 .زت ساحة الشهداء بعدم تواجد عناصر تشكيلية خدماتية معيقة سوى النافورةيّ مت، حي  ابألّجار

صرية تقلل من وجود العوائق احلركية والب نّ أثبتت أات  ساحلد، ه، و، ي، اليت تقي  اإلمكانيات البصرية من أربع زوااي ل اطالنق-
احيت ر الشهداء، يف حني كانت اجملاالت البصرية بسجدا)و(  لوجود الزاويتني )د( واجملاالت البصرية يف ساحة الشهداء خاصة من 

جماالت  عّدةرئية يف املغري  الساحات تعاين من مشكل اجملاالت كلّ   اليت وضحت أنّ و  يف الزوااي املعينة أقلّ مسكن وبن بولعيد  84
االت وواسعة من حي  اجمل ةفراغات مهمّ زت ساحة املسرح بيّ متواألّجار، يف حني عناصر تشكيلية  عّدةمن وذلك إلخفائها 

 . وائق ابلزواايها لعدم وجود عطواليت تتوسّ  املساحات املائية والفراغات املشرتكة مثلتكون هي اجلاذبة أن ابإلمكان و  البصرية

 
داخل حميط نصف  مركز مدينة ابتنة، اتالبنيوية بساح للخصائص (Isovists) التحليل البياين للمجاالت البصرية(: نتائج 239شكل )

 .(2021الباحث، )املصدر:  ،قيم أقلّ مرت، األمحر )أغمق لون( = قيم عالية / األزرق )أغمق لون( =  250قطر 
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 .(2021جتميع الباحث، )املصدر:  ،مرت 250داخل حميط نصف قطر  مركز مدينة ابتنة اتاخلصائص البنيوية بساح اتمؤّشر (: قيم 10جدول )
 اليقيمة العظمى اليقيمة املتوسطة اليقيمة الصغرى مسكن 84لساحة  اخلصائص البنيوية

 1006 1037.42 6 الرتابطية مؤّشر املوصولية
 14.65 12.03 2.03 التكامل مؤّشر
 1 0.06 0 املراقبة مؤّشر
 17000 1130 0 الكثافة مؤّشر

 3202 1207.77 5 الرتابطية مؤّشر وضوحية الرؤية
 13.70 8.93 4.22 التكامل مؤّشر
 1 1 0.02 املراقبة مؤّشر
 0.35 0.17 0.01 اليقدرة يف التحكم مؤّشر

 8520 4208 4334.47 أ، ب، ج، د، ه، ي، و :ةطنيقال اجملاالت البصرية

 اليقيمة العظمى اليقيمة املتوسطة اليقيمة الصغرى لساحة الشهداء اخلصائص البنيوية
 1230 1036 7 الرتابطية مؤّشر املوصولية

 16 13.3 2.75 التكامل مؤّشر
 1.1 0.09 0.08 املراقبة مؤّشر
 18606 1239 0 الكثافة مؤّشر

 4679 1892.81 18 الرتابطية مؤّشر وضوحية الرؤية
 14.83 8.90 3.53 التكامل مؤّشر
 1 1 0.08 املراقبة مؤّشر
 0.59 0.20 0.01 اليقدرة يف التحكم مؤّشر

 6302 3625 2086 أ، ب، ج، د، ه، ي، و :ةطنيقال اجملاالت البصرية

 اليقيمة العظمى اليقيمة املتوسطة اليقيمة الصغرى لساحة املسرح اخلصائص البنيوية
 1986 1237.46 9 الرتابطية مؤّشر املوصولية

 28.17 16.05 3.13 التكامل مؤّشر
 1.80 0.99 0.12 املراقبة مؤّشر
 21133 1754.76 0 الكثافة مؤّشر

 5668 2479.39 20 الرتابطية مؤّشر وضوحية الرؤية
 17.75 11.82 4.68 التكامل مؤّشر
 1.12 1 0.09 املراقبة مؤّشر
 0.44 0.22 0.01 اليقدرة يف التحكم مؤّشر

 12554.9 7856.54 4334.47 أ، ب، ج، د، ه، ي، و :ةطنيقال اجملاالت البصرية

 اليقيمة العظمى اليقيمة املتوسطة اليقيمة الصغرى لساحة بن بولعيد اخلصائص البنيوية
 1930 1200.66 8 الرتابطية مؤّشر املوصولية

 26.17 15.03 2.13 التكامل مؤّشر
 1.6 0.96 0.15 املراقبة مؤّشر
 20001 1650 0 الكثافة مؤّشر

 4882 2183.97 12 الرتابطية مؤّشر وضوحية الرؤية
 17.51 11.36 4.57 التكامل مؤّشر
 1.20 1 0.07 املراقبة مؤّشر
 0.38 0.21 0.01 اليقدرة يف التحكم مؤّشر

 9230 5023 3704 أ، ب، ج، د، ه، ي، و :ةطنيقال اجملاالت البصرية
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 العامة ضمن النظام الفضائي لعينة الدراسة:ات مناقشة نتائج اخلصائص البنيوية للساح-5
لساحات األربعة ا من نتائج التحليل البياين احملوري للموصلية والتحليل البياين لوضوحية الرؤية وحتليل اجملاالت البصرية أنّ  تبنّي    

 عظميتها بكلّ أىل يف و املرتبة األساحة املسرح حي  احتلت  متغايرة يف حتليالهتا البيانية، أّّنا اّل إذات تصاميم هندسية متشاهبة 
ّّر املقايي  وامل مع ختطيط  الً خلقت منها تصميًما متكام راو حم عّدةوخاضعة لرويب و األط الشطرجني مة تبعا للمخطّ مصمّ  ّّناأل اتشؤ

يف املستخدم يف ميدان  ممراقًبا، كثيًفا، وقادرًا على التحكّ  مدموجاً، متكاماًل، مرتابطاً،وجعل منها ذلك فراغاً ، النسيج الذي حيتويها
سهلة الوصول كما و  اجملاورةأكثر ارتباطًا ابملرافق  هذه الساحة فراغات ذات خصائص بنيوية جعلت منها لتعترب فراغات ،املسرح
رها  مة وذلك لتوفّ زت أيضا ساحة بن بولعيد بنسب حمرت يّ مت حي موضعية اي زوا عّدةز برؤية واضحة مع جماالت بصرية حمرتمة من يّ تمت

أعطت  يت نسب املوصلية والرؤية ال دما زاوهذا  جزأين إىلمت هي األخرى على خصائص تصميمية بنيوية مثل املسرح واليت قسّ 
احة الس د أنّ يشؤيّ الساحة وعدم تواجد اخلدمات بكثرة وهذا ما  لشساعةنظر أعمق وذلك أكثر ّدة من حي  املشاهدة و  اً نسب
 يتساح نّ أكن القول من نسبة االحتواء فيها ونسبة احليازة هلذا الغرض مي ديزيهذا ما و مبركز املدينة، ي للبيئة املركزية املتواجدة هبا تمّ تن

 .حميطها إىلإلضافة رتابطة بصراًي، ابامل اومن مجيع زواايه ماأعلى نسب من الرؤية يف مجيع فراغاهت إىل نصالي وبن بولعيد املسرح
رتباطها ابلسكنات وذلك الية االنفتاح على الشوار  قد خاصّ تمغلقة وتف ّّناوذلك أل أقلّ خبصائص بنيوية مسكن كانت  84ساحة  أّما

ة وهذا ما يصلملو ا لبعد واملراقبة والكثافةض من نسب الرتابطية والتكامل مسكن واملدرسة القرآنية هذا ما خفّ  84مجاعية النصف 
ت يف متثّلرية عوائق حركية وبص عّدةزت بنسب منخفضة مع بقية الساحات لعدم انفتاحها ولتواجد يّ مت، و إليهاب الوصول يصعّ 
اصلها و منخفضة مقارنة ابلساحات لعدم ت ساحة الشهداءكانت نسب املوصلية ليف حني   ،كشاك املتعددة اخلدماتعم واألااملط

ري مرتبطة ر الشهداء واليت تركت فراغات الساحة غجدا، وارتباطها مبشؤسسة إعادة التأهيل واحملكمة و اجملاورةاألربعة  مباّرة ابلشوار 
قت هلا ات مصطفى بن بولعيد خلّساعة مرّ  نّ أال إالرؤية فكانت حمجوبة داخل فضاءات الساحة  أّماوغري مدموجة وغري مراقبة، 

 التوازن.بعض 
 ابتنة:ات مركز مدينة ساحب سلوكرصد االستخدام والاثنيا: 

ابلساحة، وكيف تشؤثر  قاهتمأو  الوافدون معظماملستخدمون  فيها اليت يقضي الفضاءاتمبعرفة نو  والسلوك رصد االستخدام  تمّ يه   
تخدمني وضعية مواقع املس إىليشري والذي املدروسة ات ن هذه الدراسة خمططًا للساح، وتتضمّ سلوكياهتمعلى  راغاتهذه الف

 (.Bendjedidi et al., 2019)ونشاطاهتم 
وصف كامل م العطل و ايّ أم العمل و وضعية املستخدمني يف أايّ يف البح  كوّنا تساعد يف احلصول على  تقنيةفت هذه الوقد ُوظّ    
جلمع  Time Sampling Basis دةحمدّ  نات زمنيةعيّ ، وذلك عن طريق املراقبة خالل هم للساحاتاستخداموطريقة سلوكياهتم ل

اطات لوصف منط االستخدام، وتسجيل النش اتداخل الساح تفاعلهمومعلومات عن اجلماعية والفردية املستخدمني  جتّمعمواقع 
 . املسيطرة على فراغاهتا اعيةتمّ العالقات االجو  السلوكيات املسيطرة وتصنيف

 :مبركز مدينة ابتنة اتيف الساحسلوك وال إجراءات عملية رصد االستخدام-1
ن من اجلامعة و ن متخرجو  كلهم مهندسون معمارينيمراقبربعة أ ةعدالباح  مبسامن طر   والسلوك رصد االستخدامت عملية متّ    
اختيار  تّ و  2020ت عام أو خالل عطلة الصيف يف ّهر املدروسة  اتساحالرصد يف الإجراء  تّ قد ، و ص هندسة معماريةختصّ 

ة وكانت املراقبة أسبو  لساح ص كلّ وخصّ وهي اجلمعة والثالاثء،  يف كل ساحة ساعات املساء بعد العصر على مدى يومني متـفرقني
بدقة  دمن أجل القيام هبذا الرصتليها ساحة الشهداء وبعدها ساحة املسرح وأخريا ساحة بن بولعيد  مسكن مثّ  84بداية من ساحة 

اقبات سبقت مر  عّدةبعد عمل  يف املساء فقد اختري عن زمن املراقبة  أّما، خرىابلساحات األ اً املراقب رصد وعدم تشويش أفكار
لكي نقارّنا  ةاخلامسا من الساعة يف فراغاهتالساحات تكون مستخدمة من طر  العديد من الشرائح  نّ أها فيليت خرجنا االرصد، و 
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 الداخلية  امثلى بفراغاهت صوربوجب علينا اختيار التوقيت الذي يكون فيه االستخدام معتربا و  ج برانمج نظرية الرتكيب اجملايلمع نتائ
راقبة والرصد ، فتبدأ عملية املابملساء بداية من الساعة اخلامسة معتدلةتكون حرارة اجلو  :منهاد نعدّ أسباب أخرى ا، و هب وما حييط
 السادسة. الساعةغاية  إىلمنها 
البدء بتسجيل ما يراقب  تمّ يحي  ، احملددة يف الفصل الرابع من الزوااي األربعة زاويةبمراقب  املراقبة على الشكل التايل: كلّ ت تمّ ف   

 زاويةو ملعرفة املراقب  عن االستخدام وكثافته ومعلومات عامة ه معلوماتب ( والذي توجد11رقم ) ق  حَ ل  على مُ يف الساحات األربعة 
 تمّ ألّخاص الذي يالستخدام تتضمن تعداد الط ائخر جمموعة لتصري  فيه، تعيني االستخدام تمّ ط الذي ياملخطّ  إىلّارة اإلاملراقبة، و 

 اعي.تمونو  التفاعل االج اوالسلوك مع تصويره د الباح  على تسجيل أنوا  النشاطاتتمرمسه، فيما يع
 :ابتنةات مركز مدينة ساحيف سلوك رصد االستخدام والنتائج عرض -2
لى أساس االستخدام عحركيني ديناميكيني  أو وواقفني فراد ساكننيكان فيها األ  سواءً  ربعةات األمجعت مجيع النشاطات يف الساح   

ح املشاهدات يف أجزاء الساحة أايم العمل وأايم العطل مع عدد املستخدمني عرب كامل نشاطاهتم اليت (، والذي يوضّ 11)اجلدول 
زء من أجزاء  ج ب هذه النشاطات تبعاً لتكرارها ونسبتها املئوية يف كلّ يرتت تّ ساحة وقد من كل  يف كل فراغات األجزاء األربعة تمّ ت

 ساحة.كل 
الساعة غاية  إىل 17:00(: متوسط أعداد ونسب مستخدمي الفراغات بساحة املسرح يف حلظة رصد السلوك من الساعة 11اجلدول )

 .(2021جتميع الباحث، )املصدر:  ،مساء   18:00

  مسكن 84ساحة 
 املشاهدات يوم العمل

 
 عسبو املشاهدات يوم عطلة هناية األ

عدد 
املستخدمني 

 م العملأيّ 

عدد 
املستخدمني 

 م العطلأيّ 
 1 الزاويةاملراقبة من 

  

116 78 

 2 الزاويةاملراقبة من 

  

118 71 

 3 الزاويةاملراقبة من 

  

91 62 

 4 الزاويةاملراقبة من 

  

121 68 

  ساحة الشهداء
 املشاهدات يوم العمل

 
 املشاهدات يوم عطلة هناية االسبوع

عدد 
املستخدمني 

 أيم العمل

عدد 
املستخدمني 

 أيم العطل
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 1 الزاويةاملراقبة من 

  

116 78 

 2 الزاويةاملراقبة من 

  

118 71 

 3 الزاويةاملراقبة من 

  

91 62 

 4 الزاويةاملراقبة من 

  

121 68 

  الساحة املسرح
 املشاهدات يوم العمل

 
 املشاهدات يوم عطلة هناية االسبوع

عدد 
املستخدمني 

 أيم العمل

عدد 
املستخدمني 

 أيم العطل
 1 الزاويةاملراقبة من 

  

116 78 

 2 الزاويةاملراقبة من 

  

118 71 

 3 الزاويةاملراقبة من 

  

91 62 

 4 الزاويةاملراقبة من 

  

121 68 

  ساحة بن بولعيد
 املشاهدات يوم العمل

 
 املشاهدات يوم عطلة هناية االسبوع

عدد 
املستخدمني 

 أيم العمل

عدد 
املستخدمني 

 أيم العطل



 ورصد االستخدام ومناقشة نتائج الدراسة. Depthmapالفصل السابع: التحليل اإلحصائي لربانمج 

238 
 

ي  السلوك، حاالستخدام و يف حلظة رصد  ربعةلساحات األأعداد ونسب مستخدمي الفراغات اب ( متوسط11يظهر اجلدول )   
لرصد ا ويةزامن خريطة االستخدام وضح تخمصصة للمشاهدة ابجلدول خانة  ، حي  كلّ ساحة لكلّ ت املالحظة من أربع زوااي متّ 

 .اخلاص هباات حول األنشطة املستخدمة يف فراغات الساحة ابجلزء تجّمعلنا خمتلف ال تبنّي فيها و 
 واملالحظات كاآليت:  
 ماكنخاصة اليت جبانب األ لبعض الفراغات اً ( كان حيوي استخدام1املشاهدة ) زاويةل مسكن 84 ساحةمن  املخّصصاجلزء -

( 74) ىلإالعديد من النشاطات وصل عددهم  ني حولتجّمعطر  ّرحية األطفال املكبري من   جتّمعوكان هبا  ة للعباملخّصص
 ومستخدم ،وتواجد ّرحية املراهقني والشباب البائعني املتجولني فيها حركيا( مستخدما يوم العطلة، 50)مستخدما بيوم العمل و

  .اإلانثمعظم فراغاته مزيج بني الذكور و 
 ربأكلمستخدمني لملعظم الفراغات وكان جتمهر  اً ( كان حيوي استخدام2املشاهدة ) زاويةل مسكن 84 ساحةمن  املخّصصاجلزء -

هذا  وقد متّيز( مستخدما يوم العطلة، 64)و( مستخدما بيوم العمل 76) إىلوصل عددهم  حي عم ااملطة يف تمثّلجبوار اخلدمات امل
ع حوهلا،  تمّ ملستخدم جيأتثيثات اجللوس اليت كان اوي على تحير فضاء اللتقاء توفّ  إىلوذلك يعود اجلزء ابستخدام دائم ملعظم فراغاته 

 .اإلانثمعظم فراغاته مزيج بني الذكور و  ومستخدم ،ز حبركة كثريةيّ تمأّن هذا اجلزء ي كما
ا هبز االستخدام ابملناطق اليت ، حي  تركّ قلّ وي االستخدام األت( كان حي3املشاهدة ) زاويةل مسكن 84 ساحةمن  املخّصصاجلزء - 

( مستخدما 64)( مستخدما بيوم العمل و54) إىلمبختلف الفراغات هبذا اجلزء  ، ووصل عدد املستخدمنيجلوسمشؤثثة للفراغات 
 .من الذكورمعظم فراغاته  ومستخدم ،هذا اجلزء ابستخدام غري دائم ملعظم فراغاته وقد متّيزيوم العطلة، 

وائية فراغات عشهبا  تجّمعتلمناطق اليت ل اً جيد اً وي استخدامتكان حي (4املشاهدة ) زاويةل مسكن 84 ساحة من املخّصصاجلزء -
ف الفراغات مشؤثثة للجلوس، ووصل عدد املستخدمني مبختلغري فراغات ة للشيوخ والكهول واليت كانت عبارة عن ة بلعبة الشدّ خاصّ 

 الذكور.من معظم فراغاته  و( مستخدما يوم العطلة، مستخدم42)( مستخدما بيوم العمل و56) إىلهبذا اجلزء 

 1 الزاويةاملراقبة من 

  

116 78 

 2 الزاويةاملراقبة من 

  

118 71 

 3 الزاويةاملراقبة من 

  

91 62 

4 الزاويةاملراقبة من   

  

121 68 
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باقي مقارنة بكبري   جتّمعلبعض الفراغات وكان هبا  اً ( كان حيوي استخدام1املشاهدة ) زاويةل الشهداء ساحةمن  املخّصصاجلزء -
( مستخدما 21)( مستخدما بيوم العمل و38) إىلوصل عددهم  اجللوس حي  أماكنعلى املستخدمني  تجّمعاألجزاء الساحة وي

 ذكور. معظم مستخدميه وأنّ  أقلّ حركة و  ستخدام قليلابهذا اجلزء  وقد متّيز، ر الشهداءجداخرون مع بعض وراء آو يوم العطلة، 
ر مشؤسسة إعادة جداجبوار  فيهملعظم الفراغات  اً وي استخدامت( كان حي2املشاهدة ) زاويةل الشهداء من ساحة املخّصصاجلزء -

 هذا اجلزء ابستخدام دائم ملعظم وقد متّيزيوم العطلة،  ( ومستخدماً 18بيوم العمل ) ( مستخدماً 36) إىلحي  وصل عددهم التأهيل 
 .معظم مستخدميه ذكور فراغاته وأنّ 

 ، ووصلّبه منعدماالستخدام  كان، حي   قلّ وي االستخدام األت( كان حي3املشاهدة ) زاويةل الشهداء من ساحة املخّصصاجلزء - 
مستخدميه معظم  ،يوم العطلة ني( مستخدم4)بيوم العمل و ني( مستخدم8) إىلخمتلف الفراغات هبذا اجلزء يف عدد املستخدمني 

 .واإلانث ن الذكورممزيج 
 ، ووصل عدد املستخدمنيةطقاملنذه هبضعيف  دّ ج اً وي استخدامتكان حي (4املشاهدة ) زاويةل الشهداء ساحة من املخّصصاجلزء -

 ذكور.هم كلّ   ويوم العطلة، مستخدم ني( مستخدم5بيوم العمل و ) ني( مستخدم9) إىلمبختلف الفراغات هبذا اجلزء 
لجلوس، املشؤثثة ل ضاءاتفالاحلمام و  جتّمعناطق تركز مب ااستخداموي ت( كان حي1املشاهدة ) زاويةل املسرح من ساحة املخّصصاجلزء -

( 116) إىلذا اجلزء فراغات هبالض، ووصل عدد املستخدمني مبختلف ة يف الكشك واملراحيتمثّلجبوار اخلدمات امل أقلّ  تجّمعوكان ال
خدميه مزيج ستيز ابستخدام غري دائم ملعظم فراغاته وأن متمّ ( مستخدما يوم العطلة، إذ أن هذا اجلزء ي84مستخدما بيوم العمل و )

 .يز بوجود مجيع الشرائحتمّ وي اإلانثبني الذكور و 
ثة هبا احلمام والفراغات املشؤث تجّمعكان حيوي استخدام جيد ابملناطق اليت ي (2املشاهدة ) زاويةل املسرح ساحة من املخّصصاجلزء -

دمني مبختلف الفراغات وصل عدد املستخحي  ، لكها الباعة املتجولونمت، وضعيفا جبانب العرابت املوضوعة ابلفراغات اليت للجلوس
 .اإلانث( مستخدما يوم العطلة، مستخدمي معظم فراغاته مزيج بني الذكور و 96( مستخدما بيوم العمل و )116) إىلهبذا اجلزء 

يها  فاملستخدمني  جتّمعان حي  ك ضاءات،الف لّ جل اً وي استخدامت( كان حي3املشاهدة ) زاويةل املسرح ساحةمن  املخّصصاجلزء -
 إىل( مستخدما يوم العطلة، وذلك يعود 123)( مستخدما بيوم العمل و152) إىلوصل عددهم و حول العديد من النشاطات  اكبري 
يز فراغات هذا تمّ   تحي، املستخدم ع حوهلاتمّ جي غري مغطاة أوسواء كانت مغطاة  لجلوسلاللتقاء كاملقهى وأتثيثات ل أماكنر توفّ 
  .اإلانثمزيج بني الذكور و حركة كثرية وأن معظم مستخدميه ستخدام دائم و اب اجلزء
وار جب أكرباملستخدمني  جتّمعوكان  ضاءات( كان حيوي استخدام ملعظم الف4املشاهدة ) زاويةل املسرح من ساحة املخّصصاجلزء -

( ومستخدما يوم 103( مستخدما بيوم العمل )140) إىلة يف املقهى وصالة الشاي والكشك حي  وصل عددهم تمثّلاخلدمات امل
 هذا اجلزء ابستخدام دائم ملعظم فراغاته وأن معظم مستخدميه ذكور. وقد متّيزالعطلة، 

ستخدمني لملكبري   جتّمعلبعض الفراغات وكان هبا  اً وي استخدامت( كان حي1املشاهدة ) زاويةل بن بولعيد ساحةمن  املخّصصاجلزء -
خمصصة  ماكنل ألو األ ءيز ابالستخدام الدائم، يف حني حتتوي زوااي اجلز تمّ من بينها الكافيترياي اليت ت حول العديد من النشاطات

ر توفّ  إىل( مستخدما يوم العطلة، وذلك يعود 75( مستخدما بيوم العمل و )81) إىل املستخدمني ابلفراغات وصل عددو  للعب
 .اإلانثمزيج من الذكور و معظم مستخدميه  وأنّ  ودائمة كة كثريةهذا اجلزء حبر  وقد متّيز، واخلدماتااللتقاء  اتفضاء
جتمهر املستخدمني  وكان ضاءات داخله( كان حيوي استخدام ملعظم الف2املشاهدة ) زاويةل بن بولعيد من ساحة املخّصصاجلزء -
وفرغات  لساحة،ل اجملاورةاخلروج من املدارس االبتدائية  أوالدهم عند الدخول أو رافق املقابلة للساحة وذلك ملقابلة جبوار امل أكرب
وقد ( ومستخدما يوم العطلة، 54( مستخدما بيوم العمل )64) إىلحي  وصل عددهم  ة للعباملخّصص ماكناألة يف تمثّلمأخرى 
 .اإلانثو  ذكورمزيج من الفراغاته وأن معظم مستخدميه  عظميف م بدميومة استخدامههذا اجلزء  متّيز
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 ز االستخدام، حي  تركّ من األجزاء السابقة أقلّ  اً ستخداماوي ت( كان حي3املشاهدة ) زاويةل بن بولعيد من ساحة املخّصصاجلزء - 
كان التجمهر ي   حمشؤثثة للجلوس، أخرى وفراغات  انتظار الباصات ووسائل النقل، أماكناألّخاص حتت هبا  تجّمعابملناطق اليت ي

( مستخدما يوم 62)( مستخدما بيوم العمل و79) إىل همستخدمي يف الكشك واملراحيض، ووصل عدد ةتمثّلجبوار اخلدمات امل أقلّ 
 .قاتو يف اغلب األالذكور من ستخدميه هذا اجلزء ابستخدام غري دائم وأن مز يّ مت وقدالعطلة، 

 تجّمعوذلك ل االخرى ابملناطقمقارنة جيد غري كان حيوي استخدام  (4املشاهدة ) زاويةل بن بولعيد ساحة من املخّصصاجلزء -
( 61)( مستخدما بيوم العمل و84) إىل، ووصل عدد املستخدمني مبختلف الفراغات هبذا اجلزء األطفال للعب جتّمعو  الذكور فيه

 .هم الذكور يف اغلب االحيانمستخدما يوم العطلة، مستخدمي معظم فراغاته 
 :ات املدروسةونسب مستخدمي الفراغات ابلساح أعداد-3
كان فيها عدد االستخدام متقارب رغم اختال  املدروسة  األربعة من الساحات  ةساحكل ( فإن أجزاء  11يف اجلدول )تبنّي ا م   

كثريا   احة ساعدة للر املخّصصتوزيع عدد الكراسي   أنّ إاّل  واخلدمات جبانب أجزاء معينة، تغري نو  النشاطاترغم و داخلها اخلدمات 
ر اجلاذبة كعنصر بعض العناصوجود   أنّ ء إاّل اجز األبعض عدد املستخدمني ورغم النقص الواضح يف اخلدمات يف بني توازن هذا اليف 

ات كبرية جتّمعخلق  ،يف ساحة املسرح وصباابت املياه املتحركة واملدموجة إبضاءة مستدامة احلمام النصب بساحة بن بولعيد وعنصر 
وداخل  جملاورةابكل األجزاء يوم العطلة جبانب املباين ينقص عدد املستخدمني  نّ أوالحظنا من النتائج يومي العمل والعطلة،  احوهل

ض احملالت لقلة احلركة يوم اجلمعة وغلق بع وأيضا لبيتها لالحتياجات،الساحة وذلك لقلة احلركة أبايم العطل ابلساحات وعدم ت
ضعف وهي احللقة األ قلّ ساحة الشهداء ابالستخدام األ تز يّ متحي   ما جيعل املستخدم اكثر عرضة للسرقة واجلرائم يومها، واملرافق،
 .األربعة ئهااجز أيف مجيع 

 :رصدعند ال اتميقارنة أشكال النشاطات يف الساح-4
ات حتتوي على أمناط عديدة من االستخدام نتجت عن تغري النشاط أّّنا ات مركز مدينة ابتنةيتوضح من الزايرة امليدانية لساح   

الفراغات هبا، ومن  انغالقو  وانفتاحثي  ومرافق وغريها، واخلدمات هبا وتغري لبعض اخلصائص التشكيلية كالعناصر املركبة هلا من أت
ساحة ب ا  واحلدي  مع األقران يف املقاهي وصالة الشايتمّ أكثر نشاط ميارسه الكهول والشيوخ هو االج نّ أالساحات استنتجنا 

ة لفئة الشباب نفردواملماعية اجلحي  كانت جلسات الراحة يزت بلعب اخلرقبة "لعبة الشدة"، تمّ بساحة الشهداء ف أّما، املسرح
بساحة  احلمام اتجتّمعة للجلوس عموما وخاصة ابلفضاءات اليت حتتوي صاملخصّ واملراهقون لتشمل االستجمام يف املساحات 

اللعب ابلدراجة  هانشاط فكانفئة األطفال  أّما، مسكن 84املسرح ومارسة اهلواايت بساحة بن بولعيد والبيع والشراء يف ساحة 
يف   مسكن 84والقريبة من املركز بساحة املسرح يف حني كانت ابجلوانب بكل من ساحة بن بولعيد  الزالجة يف فضاءات أواهلوائية 

 .سناً  كربإخوهتم األ أووغالباً ما يرافق االطفال ذويهم ة هلا، املخّصصالفضاءات 
 لكاتمتمسكن و  84لبعض الفضاءات بساحيت املسرح و تجار الغري قانونينياللك متّ وهناك أسباب أخرى غريت من االستخدام هي 

تقرارا من من املعاكسات وأكثر اسوحممية ان اأمرها أكثر اعتبالملساحات اخلضراء داخل امن عنصر النسوة متثلت يف اجللوس  أخرى
هداء اليت يف كل الساحات ما عدى ساحة الش يف املشي، اجلري والقفز متّثل، غري أن هناك استخدام أكثر خصوصية ّّناالكراسي أل

 وأ يقتصر نشاطهن على املرور والعودة من العمل ومصاحبة االطفالفعن العدد القليل لإلانث  أّمالمرور، ل تقريبا كانت خمصصة
 .اجملاورةقضاء ّشؤوّنن كالتسوق وزايرة املرافق 
ساحة جتارية بسبب النشاط املسيطر  ّّنامسكن أل 84 يف ساحة اّل إ، لساحة من جن  الذكوربشكل عام كانت الفئات املستخدمة ل

  النساء على د قيمه من الدين اإلسالمي الذي حيتمّ ع الباتين حمافظ يستمّ اجمل أنّ أيضا ألسباب أخرى منها: يعود غياهبم و عليها، 
 .قالعمل ومصاحبة اطفاهلن للتسو  أووقضاء احلاجة  واخلروج إال للضرورة بيتث يف الو املك
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 : ات املدروسة(تفضيل استخدام الفراغات املشرتكة ابلساح) والسلوكمناقشة نتائج رصد االستخدام -5
املسرح وبن  ساحة كل منيف الفراغات املشرتكة بني اخلدمات داخل   أكربنسبة االستخدام  يظهر من نتائج الربانمج واملراقبة أنّ    

يف   كثرأأن املستخدمني يفضلون وجود الفراغات اليت هبا أتثي  للجلوس  تبنّي نشاطات، كما  عّدةواحملتوية ل مسكن 84بولعيد و
 واحلمام فراغات يكثر فيها االحتكاك ابملستخدمني فهي تتوفر على استخداماكثرهم أكانت ساحة املسرح و كل ساحة سبق ذكرها، 

ب األطفال وسط آمنة للع أماكنفيها توفر حي  يلكثرة احلركة  وجيعل السلوك فيها سوايً  اعيتمّ وهذا ما يزيد من التفاعل االج
ساحة بن بولعيد عن  ّماأ، ،يز ابملراقبة اجليدة والكثافة املركزةتمّ ت ّّنااملشؤثثة للجلوس أل ماكنالتجمهر عند مركز الساحة وجبانب األ

ية عن رفض بعض من الزايرات امليدان تبنّي يز ابخلصوصية، وهذا ما تمّ يفضلون االستقاللية يف الفراغات اليت ت فمستخدميها
مستخدمي  فضلي يف حني ،يزها مبستخدمني حيبون استعراض هواايهتم كالرسم والرقص والتزجلمتّ ، رغم املستخدمني للفعاليات املشرتكة

 أقلّ للشار  كان  راجملاو اجلزء  نّ أغري  خمصصة للعب أماكنلألنشطة التجارية و  أماكنتوفر فيها لوجود الفراغات املشرتكة  84ساحة 
به منعدم يوم العطلة. أّماة للعب، املخّصص ماكنلغياب األ استخداماً   عن ساحة الشهداء فغياب املستخدمني مشل كل اجزائها ّو

 زت ابالستخدام املنخفض يف كل الساحات.يّ متعن أايم العطل  أّما
 املدروسة: السلوكيات يف الساحات-6
 ستخدمني سلوكيات املساهم يف تغرّي  يف كل ساحة من ساحات مركز مدينة ابتنة قةمغل إىلالنتقال من منطقة منفتحة ا نّ إ   

كشاك، مسكن يف الفراغات املغلقة وراء املطاعم واأل 84ساحة السلوكيات الغري سوية ّابت  ان تبنّي التحقيق امليداين  في، فالوافدين
تعود سلوكيات و أبايم املراقبة  هامقابلتو  تهاصادفت متصرفات غري الئقة كاملعاكسات وبعض السرقات اليت  ت يفمتثّلاملعزولة و واملناطق 

فا  عدد ارت إىلوسيطرته على ابقي النشاطات أدى  مسكن لسيطرة قطا  اخلدمات التجارية 84فراد املستخدمة املختلفة لساحة أاال
يف استهالك  متلكاتناك ه ه أنّ اّل إعلى الرغم من برامج التهيئة املتبع،  لفوضى استهالك اجملال السلوكيات الغري سوية، ويعود أيضاً 

اجملال نتجت عن استيالء على اجملاالت العمومية من أرصفة ومساحات خضراء ومسالك من الشيوخ للعب اخلرقبة لعبة الشدة، 
 (. إخلاعي...تماعي، التفكك االجتماعية، عدم التواصل االجتمفات اجآني  فنتج عنها )وجتار متنقل

قات احلكم ابحملكمة و أّرحييت الشباب واملراهقني يف زوااي النتظار  تجّمعزت ساحة الشهداء مبستخدمني ذو سلوك غري سوي ليّ متو    
نغلق اعية يف ساحة الشهداء اليت تتمأمر مهم أال وهو ضعف الروابط االج إىلتوصلنا ، و التأهيلمبشؤسسة إعادة قات الزايرة أو  أو

عدم فتور العالقات بني املستخدمني ل إىلر التذكاري من جهة وسور السجن واحملكمة من جهة أخرى أدى ذلك دابسبب وجود اجل
ن، والقلق الرحيل بسبب عدم توفر األمي املستجوبني فمعظمهم يريدون أاعية متينة. وحسب ر تمّ احتواء الساحة على روابط اج

اجلرمية، وكذا اعية كالسرقة و تمالدائم عند تواجدهم هبا، وغياب االحرتام املتبادل بني بعض املستخدمني، وانتشار اآلفات االج
 .ءع املستخدمني لساحة الشهداتمّ اعي بني أفراد اجملتمّ وهذا ما يشؤكد التفكك االج ،الالمباالة مبن يستخدم الساحات

ميارسون هواايهتم  نياملستخدم نّ أل، ابلعفوية بني مستخدميها وسلوكيات خمتلفة زيّ متعن ساحة املسرح فكان السلوك سوي و  أّما   
الءمة للمستخدمني ر الظرو  املتوفّ ، وذلك ايضا لهواايت عّدةم ميارسون ّنّ أ اّل إية، مع اجلماعة، رغم غياب النشاطات الرايضية والثقاف

العامل اخلارجي  ر متطلبات الراحة الناجتة عن التحول واالنفتاح علىلتوفّ  لرضاهم عن الوضع، نظراً بساحة املسرح جعل سلوكياهتم سوية 
رة تمترب مسعيز سلوك مستخدمي ساحة بن بولعيد فكان السلوك  سوي للحركة الدائمة واليت تمتّ ، يف حني مع استخدام التكنلوجيا

 طول فرتة النهار والليل وتواجد نشاطات مثرية جتعل فراغات الساحة مراقبة من املستخدمني نفسهم.
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 :على خمططات نظرية الرتكيب اجملايل ات املدروسةيف الساحنتائج دمج خرائط االستخدام اثلثا: 
 :البنيوية خبرائط االستخدام(دمج خمططات حتليل اخلصائص ) واخلرائطحتليل التداخل بني املخططات -1
هناك  ية أنّ التحليل البياين احملوري للموصلالناجتة عن خمططات  معوالسلوك  االستخدام الناجتة عن رصد طرائاخليظهر تداخل    

(، 240الشكل )من طر  املستخدمني للساحات املدروسة عالقة بني قيم الرتابطية، التكامل، املراقبة والكثافة مع ّغل الفضاء 
تشري هذه حي  ، ربأكوكثافتهم  كان عدد املستخدمني أكثر  عظمىيف الساحات البياين للموصلية  حي  كلما كانت قيم التحليل

، بنيوية املكانيةالالتشكيلية و  هاخصائصمن جهة أخرى و  من جهة السلوكاالستخدام و وجود عالقة ارتباط عالية بني  إىلالنتائج 
يطة هبا حتديد موقع الساحة مقارنة مع املرافق احمل نّ أ تبنّي يف كل ساحة و  للقيام أبنشطة حمددة ماكنيف اختيار األ واليت ساعدت

من تصميم  ةعينموخدمة عود لنشاط ي فراغات الساحاتيف  ستخدمنياختيار حركة امل أنّ نالحظ ، حي  ضروري جللب املستخدمني
جار وموقع اخلدمات، ، والتحكم بتوزيع األّفيها الفرعية الفراغاتبني والبصرية العوائق احلركية  ذلك غيابالساحة، حي  يتطلب 

خدمني يف بعض ياب املستجتديد األاثث احلضري يف الساحة ليتحكم جبودهتا رغم موقعها اجليد وهذا ما يفسر غ إىلابإلضافة 
 .يدانيةرغة معظم أايم املعاينة املاائم كساحة الشهداء اليت كانت فعلى مستوى كل ساحة والغياب التام لالستخدام الد الفراغات
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 طائخبر  أيم العمل مركز مدينة ابتنة اتساحيف  All-Line Map(: تداخل خمططات التحليل احملوري البياين للموصلية 240شكل )

 .(2021الباحث، )االستخدام )األشخاص الساكنني والديناميكيني(. املصدر: 
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 طائخبر  أيم العطل مركز مدينة ابتنة اتساحيف  All-Line Map(: تداخل خمططات التحليل احملوري البياين للموصلية 241شكل )

 .(2021الباحث، )االستخدام )األشخاص الساكنني والديناميكيني(. املصدر: 
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 نّ أ (241الشكل ) يف ساحات مركز مدينة ابتنة مع خمططات التحليل البياين للرؤية والسلوك يوضح تداخل خريطة االستخدام   
كون عظمى ابلفراغات أّن وضوحية الرؤية ت تبنّي حي   ،بني االرتباطية والتكامل واملراقبة والقدرة على التحكم واالستخدام هناك عالقة

 لتقي هبا بقية الشوار وابلعقد اليت تّار  اجلمهورية والفضاءات املتصلة به يز متّ ساحة املسرح في ف األكثر تكاماًل واألكثر ترابطاً 
ات ذا ما ميز أيضا ساحة بن بولعيد عند تقاطع ّار  الفدائيني مبمر هو  اثل مع املخططات التحليلية،تمّ للابستخدام جيد وذلك 
هلا من تواصل  ملا، هولةبس ميكن الوصول إليهااليت  ماكنهي األاملناطق األكثر وضوًحا  نّ أنستطيع القول لذلك  مصطفى بن بولعيد،

وهذا ما  صريةمداخل متازة وتعترب نقطة وصول بأيضا وهي توفر  ،بسبب الغياب التام للعوائق البصريةو  ،أخرى مع فراغات مباّر
يزيد من يف كال الساحتني  ماناألألمن و ابأّن الشعور  تبنّي ، و يف اخلرائط ابلشكل املوايل للفقرة يف ساحيت املسرح وبن بولعيد تبنّي 

، وهذا ار و شلاب املتصلة ماكنابأل أكرببدرجة  فيها االطمئنانلراحة و اباملستخدمني يشعرون  فراداأل استخدام الساحة، وتوضح أنّ 
 . مع خريطة االستخدام برانمج الرتكيب اجملايلما تشؤيده نتائج 

 ئط االستخدام والسلوكمن خرا تبنّي وضوحيتها وهذا ما الفراغات اليت أعطت قيما منخفضة ابلنسبة لتحليل الرؤية وذلك لقلة  أّما   
 .زت ابستخدام أضعف وهذا يثبت صحة ما افرتضناه سابقايّ متواليت  مسكن وساحة الشهداء 84يف كثري من فراغات ساحيت 
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)األشخاص االستخدام  طائخبر أيم العمل  مركز مدينة ابتنة اتساحيف  VGA Map(: تداخل خمططات التحليل البياين للرؤية 242شكل )

 .(2021الباحث، )املصدر:  ،الساكنني والديناميكيني(
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)األشخاص االستخدام  طائخبر  أيم العطل مركز مدينة ابتنة اتساحيف  VGA Map(: تداخل خمططات التحليل البياين للرؤية 243شكل )

 .(2021الباحث، )املصدر:  ،الساكنني والديناميكيني(
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مرئية   اتالساح أنّ  إىل (،242)الشكل  Isovisteحتليل اجملاالت البصرية  مع خمططات والسلوك تداخل خريطة االستخدام يشري   
توضح ذلك من و هولة، أيف بعض اجملاالت الصغرية واليت كانت غري مرئية وهلذا أصبحت دون استخدام وغري م اّل إ ،كليا ابلداخل
واليت بينت أن الزوار يستخدمون الفراغات الداخلية أكثر من اخلارجية وذلك أيضا يعود للحاجة ملساحات  ستخدامخريطة اال

يت تعترب فاجملاالت البصرية جزئية وذلك الستثناء بعض اجملاالت البصرية ال اتمن خارج الساح أّمااجللوس واألنشطة للراحة والرتفيه، 
فضاء، واليت ّكلت عوائق بصرية حتجب املشاهدة من خارج الساحة لداخلها مثل األكشاك غري مكشوفة وراء اخلدمات املدموجة ابل
 واملقاهي وصالة الشاي واملراحيض.

االستخدام  طائخبر أيم العمل  مركز مدينة ابتنة اتساحيف  Isovist(: تداخل خمططات التحليل البياين للمجاالت البصرية 244شكل )
 .(2021الباحث، )املصدر:  ،والديناميكيني()األشخاص الساكنني 
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االستخدام  طائخبر أيم العطل  مركز مدينة ابتنة اتساحيف  Isovist(: تداخل خمططات التحليل البياين للمجاالت البصرية 245شكل )

 .(2021الباحث، )املصدر:  ،)األشخاص الساكنني والديناميكيني(
 لدراسة:ل ثانيةالة فرضيالاختبار -2
ة بني التصميم وكل من لدراسة العالقاستخدام منهج املقارنة بني نتائج الربانمج والرصد  إىلالدراسة ابالستعانة  ةبعد اختبار فرضي   

ساحة اخلصائص البنيوية يف جمملها هلا دور يف جلب املستخدمني وتعزيز التفاعل بفراغات ال أن إىلالتوصل  تّ  والسلوكاالستخدام 
تغيري االستخدام  إىلشؤدي يالعامة من اجلانب اجملايل واملورفولوجي  الساحاتوذلك ابلتأثري عليهما، فخاصية املوصلية لتصميم 

ّّر د غياب أحذلك يف ساحة املسرح وبن بولعيد، ويف  تبنّي السلوك و و  سبب القطيعة ا )الرتابطية، االدماج، املراقبة والكثافة( ياهتمشؤ
جانب الرتكيب ن واجملاالت البصرية للتصميم م خاصييت الرؤية أّما، اتاجملالية املالحظة بني ما هو موجود يف بعض الفراغات ابلساح

اجملايل للفراغات الواضحة )الرتابطية، االدماج، املراقبة والقدرة على التحكم( ومن اجلانب البصري )املشاهدة من خمتلف الزوااي( 
مسكن وساحة  84ي حي  تدنت القيم يف ساحيت خر أل ساحةاملشكلة لساحة املسرح، فهي تسبب االختال  يف االستخدام من 

 .تني وترك السلوك سيءنسانية بفراغات الساحاعية واملمارسات اإلتمجاالّكال التفاعالت أ خفضهذا ما و  الشهداء
 لدراسة:النهائية لنتائج المناقشة -3
 :سلوكأثر اخلصائص البنيوية )املوصلية، الرؤية واجملاالت البصرية( على االستخدام وال-1-3
ليل البيانية جلملة والتحا والسلوك، احلصول عليها خالل عملية رصد االستخدام تّ مناقشة نتائج الدراسة اليت  إىلهتد  الدراسة    

يف  سلوكلالرتكيب الفضائي مع األسئلة املوجهة يف البح  )كيف تشؤثر كل من املوصلية والرؤية واجملاالت البصرية على االستخدام وا
دام تتغري من مراقبتها يف عملية رصد االستخ تّ اعي اليت تمّ الجأمناط التفاعل ا أنّ  إىلوجتدر اإلّارة  ؟(،ات مركز مدينة ابتنةساح
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توسط م ه بيوم العمل يزداد عدد الناس يف الساحة، إال أنّ خالل ساعة رصد االستخدام أنّ  تبنّي يوم العطلة، فقد  إىليوم العمل 
اخلصائص  ىلإيتغري حسب متغريات عديدة منها اخلصائص التشكيلية كاخلدمات والتأثيثات ويتعدى  الكثافة للساحة ميكن أن  

قق القيم وجودها ابلتصميم حي نّ أ ، واليت تبنّي من التحليل البياين للموصلية والرؤية واجملاالت البصرية تبنّي ذي البنيوية املفرتضة وال
ميتها ابلعقد اليت تشؤدي أعظ إىلالعظمى يف االستخدام الدائم وميكن تربير هذه النتيجة من املشاهدات خبريطة االستخدام واليت تصل 

ا يزيد أعداد اليت تقع على الشار  مباّرة وهذا م الساحات، ومن مث فهذه الشوار  املرتبطة بتلك العقد ختدم رةاو جممناطق  عّدة إىل
وساحة بن  كحالة ساحة املسرح  اضافة ّار  مقسم هلاخاصة عند عند توفري املوصلية جبميع جوانب الساحة و  فضاءتخدمي المس
ساعة من زتعز تلك اخلصائص ، و بولعيد الساحة، وتعدد  الشوار  وفعالية تصميم وضوحية الرؤية ابتسا  وانفتاحية حمجاميتها ّو

هلا  وغريها ملا ي واحملالتهاالشاي واملق تصاالغياب  إىلذلك ال يدعي ابلضرورة  اجملاالت البصرية الحتوائها لستة عقد، كما أنّ 
يف ه دور مهم ل ي كانالذاحلمام العناصر اليت تزيد من روحية املكان ك  اار  اجلمهورية، وبدورهو شلدور يف زايدة عدد مستخدمي اب

 بولعيد ى املنطقة من انحية االستخدام يف ساحة بنغذ والذي ساحة املسرح، ونصب مصطفى بن بولعيد واملظاهرات جبانبه نشاط
 . ايضا وفتح تصورات ادراكية مرتبطة بروحية املكان

مع  ايلالرتكيب اجمل ظريةنوالتحاليل البيانية لوالسلوك احلصول عليها خالل عملية رصد االستخدام  تّ فمناقشة نتائج الدراسة اليت    
والرؤية املوصلية من خالل ة ات مركز مدينة ابتنساح تشؤثر على االستخدام يفاخلصائص البنيوية  نّ أة يف تمثّلواملالثانية البح   ةفرضي

 نّ أوذلك  باّرة ابالستخدام،على عالقة م أّّنا تبنّي فقد  لرتابطية، االدماج، املراقبة والكثافة،اب تققحت ، فاملوصليةواجملاالت البصرية
ات والطرق يف الشوار  واملمرّ  ، فعلى الرغم من أنويزيد من استخدام الساحات قق استخدام جيدحيوسط الشوار   نّ أنت النتائج بيّ 

 ستخدمنيملالعديد من احتتوي على  أّّناد على احلركة املرورية إال تمّ تع ات مصطفى بن بولعيدمركز مدينة ابتنة كطريق بسكرة ومرّ 
عن الرؤية تشؤثر  أّما، ةاجملاور مباين لل لطابق األرضياملتواجدة ابحملالت خدمات جتارية اب أومهمة رافق مب أّماالذي يربطها  هارصيفب

ك بتوفريها وذلخالل الرتابطية، االدماج، املراقبة والقدرة على التحكم، من  بتحقيقها اتساحاليف السلوك على االستخدام و 
 اتحاز اليت  لعيدات، كساحة املسرح وبن بو ن يف الساحاماألمن و لنا األتوفر لالنفتاحية والوضوح الذي يزيد من نسب املقروئية اليت 

خلرائط من الساحات عن طريق املشاهدات ابساحة ل كوتوضح ذلك من املشاهدات يف فراغات   مجيع الفئات والشرائح،على قابلية 
يزت متّ ل ساحة يف ك وجود فئة الكهول والشيوخ كانت حمرتمة وبنسبة عالية أيضاً  نّ أ، والدليل ة لالستخدام والسلوكاملخّصص

دات من خمتلف من خالل املشاه اتساحاليف  والسلوكعلى االستخدام  رتثّ أ، يف حني اجملاالت البصرية خبصائص بنيوية عظمى
دراك الفضاء فهناك ساحات كانت مدركة من طر  مستخدميها بسهولة وهناك من كانت إتغريات يف  إىل، حي  أدى ذلك الزوااي

مناطق غري عن  واليت تعترب اتلساحاباخلدماتية  عناصرإمجااًل كانت كثافة االستخدام قليلة وراء الحي  ، معقدة وصعبة التصور
واليت ا، للزوااي الصغرية اليت  تغطي جماالت بصرية هبوذلك  ،وغري مكشوفة للمستخدمنيوهذا ما تركها تكون غري مأهولة قبة مرا

فردية لي  هلا دور يف  عن نشاطات عربتكانت و رت على نشاطات ّرائح املستخدمني اعتربها الربانمج عائقا بصراي وحركيا، واليت أثّ 
كشاك مسكن بتواجد مجاعات وراء اجلدران واأل 84ذلك يف ساحة الشهداء و تبنّي رت كثريا يف السلوك و ثّ أو  اعيتمالتفاعل االج

 .ز بسلوكيات غري الئقة وغري سويةيّ تمت
 :والسلوكعلى االستخدام ، املرافق، اخلدمات( التأثيثاخلصائص التشكيلية )مؤثرات -2-3
 ا يلي:مبسلوك ر يف االستخدام والتشؤثّ اخلصائص التشكيلية كالتأثي  واملرافق واخلدمات  نّ أمن الدراسة نستنتج    
 )املراقبة(: ألمانالرقابة والشعور اب-1-2-3

عند   بفراغات الساحةلدى املستخدمنيوالطمأنينة  األمانمن و األأحد العناصر املهمة واليت توفر تعترب من النتائج أن املراقبة  تبنّي     
وتواجد املرافق واخلدمات  ،اناأمثيثات جبميع فراغاهتا ما يسهل التنقل واحلركة هبا وجيعلها أكثر على أت انفتاح الفراغات واحتوائها
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 داخلها يكون يف معظم األحيان بكامريات مراقبة وهذا ما يزيد الفرد ّعورا ابلطمأنينة جتاه استخدام الساحة، أوجبانب الساحة 
التقنيات ن وهذا نتج مدراك الفضاء وعدم الرهبة واخلو  منه، عية العناصر املشكلة يف الساحة يسمح للمستخدم إبوطريقة وض
 .يف الفصول السابقة البح  املتبعة يف

  اعي، واالرتباط ابملكان:تمّ العالقات بني املستخدمني، والتفاعل االج-2-2-3
املرافق  مجيع الفئات وهذا ما يستدعي وجود العديد منبني  اعي يف الساحاتتماالجأمناط االستخدام مرتبط ابلتفاعل  تعدد نّ إ   

اهر والتعبري عن االحتفال والتظيف العديد من النشاطات ك تمّثلوت الساحاتمستخدمي  واخلدمات اليت تليب حاجيات ومتطلبات
وفر اخلدمات تروابط بني سكان مركز مدينة ابتنة، حي  أدى ، فكل هذه النشاطات املذكورة تقوي الا  واحلدي تمّ االجي و أحرية الر 

وتزيد  اعيةتمئة االجوتكرب من التنش العالقات بني املستخدمني،وعاطفة من ميمية تزيد  اتحول الساح ةرتاصابلسكنات واملرافق امل
 . ا يستخدموّنيتال فضاءاتحساس ابالندماج واالرتباط ابلاإل من
  :اتللساحسهولة الوصول -3-2-3
فراغات خارج باقي الب ضريودجمها ابلنسيج احل املدروسة اتالساح تواصلالشوار  املفتوحة تزيد من والطرقات و  كاملسال أنّ  تبنّي    

 ال  األرضية اونوعية الوظائف ابختيز بفصل تمّ وخاصة عند توفر ارضيات ت ، ويزيد من دمج الساحةهلا اجملاورةواملرافق  الساحات
 أوبالفتات  عند استعماهلا لرموز واّكال متكامال موفرة بذلك الرقابة اليت جتذب املستخد أكثرالساحات  تصبحو  اختال  لوّنا،

زيد غ، وهذا ما يدراكه للفرا إة احلركية الروتينية من جذب املستخدم وتسهيل ءضااإل أوعناصر تكنلوجية ذكية كالشاّات العمالقة 
 .فراد مبركز املدينةويعدل من سلوكيات األ اعيتممن كثافة التفاعل االج

 أتكيد الفرضيات:-4
واملقابلة  االستبيانية ارةتمليه من خالل التحقيق امليداين ونتائج االسإالتوصل  تّ ما أتكيد  إىلمناقشته، وصلنا  تّ ما كل بعد     

ركز مدينة ابتنة عن ممستخدمي ساحات ع الدراسة وهو تمّ جم تمسيف التقنيات املتبعة للدراسة واليت  ،واملراقبة والربانمج والرصد
ليل نتائج االستبانة وحت طريق العينات املختارة يف كل من الساحات املدروسة، وبعد حتليلنا لألجوبة املقدمة عرب كل مناطق الدراسة

 االطروحة، بعد طرحنا لألسئلة اليت تدور يف فلك الفرضيتني املقدمتني يف واملراقبة وعناصر ويليام وايت واجلملة الفراغية  والرصد 
 84الساحات وخاصة ساحة  التشكيلية والبنيوية يف بعضتتعلق بغياب تطبيق األبعاد اليت  طيع أتكيد الفرضيتني املطروحتنينست

ىل وصور و ر االستخدام الغري منتظم بساحة األبروز صو  إىلدي ا، ما عمليات هتيئة الفضاءات العمومية يف مسكن وساحة الشهداء
 من مشاكل تعاين بعض الساحات نّ أ ، حي عدم جناعة خمتلف التدخالت واليت تدل على، للعزو  والنفور ابلساحة الثانية

للساحات  جملايلالتخطيط االتصميم و مرده ضعف ، وذلك اعيةتمضعف العالقات االجو اعي، تمّ عدم التواصل االج اعية يف صورتماج
 همخدام الناس واختيار ية استام حول كيفتمنتائج مثرية لالهبرز لنا أوالذي التحقيق امليداين  منظهرت  العمراين واليتنسيج لا مع
من افرتاض أن الساحة العامة هي مساحة مستخدمة ترتبط ابحلركة وسلوك األّخاص واستخدامهم تنطلق األطروحة ف، لساحةل

فراغاهتا اليت أنشأهتا العناصر املشكلة واخلصائص البنيوية، وركزت على االستخدام الثابت للساحات من طر  لبشكل مباّر 
ومكااًن  يةاالنساناالّخاص بتحديد نوعية تصاميم الساحات العامة وفعاليتها، فمن املهم أن تكون مراكز املدن مسرحا للحياة 

 ج ابكتشا  ملاذا يفضل املستخدمون بعض الساحات عن األخرى وذلك بعد فحصاخلرو  تّ في دراستنا فاعية، تمّ للتنشئة االج
  ساحات املدن وفضاءاهتا العمومية. النتيجة حول االستخدام املكاين للساحات العامة يف مركز مدينة ابتنة لتعميم

املباّرة للساحة العامة مع  البصرية ذات الصلة االعتبارات وقوة ليةملوصاالستخدام املكاين يرتبط اب أنّ  إىل أيضا أّارت النتائج   
اصر الفيزايئية كل العن  نّ أ إىلسكنات حتدد الساحة من الناحية العمرانية، وتعدت  أوما حييطها من مباين سواء كانت هياكل ومرافق 

تسمى ابلفراغات امليتة  فراغات عّدةميكن ان تكون عائقا لالستخدام الدائم، كوّنا ختبا واليت املبنية املشكلة هلا والعناصر الطبيعية 
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ون الساحات  حيبال اللوايت اإلانثواليت تصري غري مأهولة للمستخدم وغري مكشوفة، وهذا ما يرتك انسحاب بعض الفئات كجن  
 مراقبتها بسهولة لعدم كشفها للعيان. اليت حتتوي على فراغات غري مرئية لنقص وضوحية الرؤية فيها، وعدم 

عامل اإلنسان دت على تتمّ دت على التفاعل بني اإلنسان والفضاء واعتمّ العديد من املقاالت واألحباث والدراسات السابقة اع   
تقييمية  بقياس ذلك بطرق خمتلفة وأسالي تّ مع املكان وذلك ابلرتكيز على اإلدراك من جهة وعلى سلوك الناس من جهة أخرى، و 

ضاءات العمومية بني موضو  الف ااولنتنيل للجانب السوسيولوجي، وهناك دراستني سابقتني متّ التفاعل واليت كانت  للتحقيق يف هذا
 جيالتأثي  احلضري وكيفية أتثريه على الساحة، وهذا ما تركنا جنمع بني اجلانب السوسيولو  إىلالتصميم واالستخدام، اال اّنما اّارا 

 واألنثروبولوجي واستغالل االدراك والسلوك لفهم االستخدام وكيفية استثارته، وادماجه بدراسات من اجلانب املعماري اليت وضحت 
  .عناصر وخصائص التصميم

 اخلالصة:
ارنة طريقة قياس مستوى توفر اخلصائص التشكيلية واهليكلية يف مركز مدينة ابتنة عن طريق مق إىللقد تطرقنا يف هذا الفصل     

دين يف التقييم على تمعمرصد السلوك واالستخدام، ونتائج  وحتليلها ابلربانمج حتليل مالحظتنا ابلعني اجملردة واملستندات واملخططات
مبدى حتقيق االستخدام  مّ ترئيسية هت راو حمياس توفرها، وهذه القائمة تتكون من قائمة من العناصر املستخلصة من الفصول النظرية لق

اعي تمفاعل االجع  على مارسة نشاطاهتم وتقوية التتمّ فراد اجملأاليت تشجع و  ر اخلصائص التصميمية لساحات مدينة ابتنة،بتوفّ 
 ييز الغرابء يف الساحات.متاليت تكسب اخلصوصية للساحات وتزيد من نسبة لروابط  اإلنسانية فيما بينهم، و اعية واتموالعالقات االج

، وقد جاءت ةبنيويدوات قياس اخلصائص التشكيلية والعلى أسلوب احلكم الشخصي ابملالحظة بعد استعمال أ اعتمدانوقد    
  ابخلطوة الثالثة من البح هذه الدراسة 

ُ
ساحات  هناك  نّ ألنا  تأّكدواليت راد دراستها، ملناقشة العالقة بني التصميم واالستخدام امل

عناصر ويليام  مراقبة استبيان اآلراء ومدى رضى املستخدمني مع إىلكثيفة االستخدام وساحات مستخدمة نسبيا، واليت عرجت 
الحظات املتبعة عند املسح وامل مقابلة املتدخلني الرئيسيني يف الساحات مبركز مدينة ابتنةالتوصل له من  تّ بكل ما  وايت ومقارنتها

هناك ازدواجية يف التعامل  نّ أو  ،رق القياس هي فكرة قابلة للتطويرموضو  اقرتاحنا لط نّ إ :امليداين ابلفصلني السابقني واليت خرجنا هبا
عدم قيام ، و ساحاتللمهال اجلانب اهليكلي إ تّ ام طال اجلانب التشكيلي، يف حني تمّ ساحات مركز مدينة ابتنة، حي  جند االهمع 

وكل هذا  عماهلا،أع أبمهية املسامهة يف احملافظة على ساحات مركز املدينة واملشاركة يف تمّ فراد اجملأاهليئات واإلدارات املختلفة بتوعية 
لية وأنخذها بعني نقي  اخلصائص التشكيلية واهليك ابألطروحة واليت تنص على أن   املذكورةساعدان يف أتكيد الفرضيات الرئيسية 
 ر على املستخدم واالستخدام.ا تشؤثّ هذا لكوّن ،االعتبار يف تصميم الفضاءات العمومية

شكيلية والبنيوية يف هذا الفصل األثر امللموس واملباّر للخصائص الت لنااو تنالفصل يف ذلك ابتبا  تقنيات حديثة، وهلذا  تّ حي     
احات مركز مدينة ابتنة س ت التحوالت يف هتيئةعلى اجلانب الرتكييب والتكويين فقد أدّ  على االستخدام مبختلف جوانبها للتصميم

احات ليكون استخدامه ط االنسان وحركته داخل السالتأثري بصورة اجيابية على نشا اأّنتغري يف خصائصها التشكيلية واليت من ّ إىل
البنيوي و دائم وسلوكه سوي، وهذا بسبب توفري خصوصيات مالئمة لطبيعية الساحة من حي  التوفر واحلالة، وعلى اجلانب اهليكلي 

دراك الفضاء إية على بالتأثري بصورة اجيا اأّنتغري يف خصائصها البنيوية واليت من ّ إىلفقد أدت التحوالت يف هتيئة الساحات 
لية، الرؤية صوإصدار سلوكيات سوية مع استخدام دائم، وهذا بسبب توفري خصوصيات مالئمة لطبيعية الساحة من حي  املو 

حي  كان التأثري بدرجات متباينة بني خمتلف الساحات يف منطقة دراستنا اليت تطرقنا اليها، ومن خالل ما سبق ، واجملاالت البصرية
اعية، والتخلي على متحي  سامهت التدخالت يف حتسن الظرو  االج، نعكاسات إجيابية وأخرى سليببعض االه كانت لنا أنّ  تبنّي 

، ودخول ليلابل متأخرةاثل ابلساحات والذي زاد استخدامها لساعات تمامل ةاإلضاءعنصر  إضافةبعض التقاليد السلبية، مثل 
مسكن لتصبح ساحة  84يت املسرح وبن بولعيد على جذب املستخدمني، وفتح حديقة التكنلوجيا والعناصر املستدمية على ساح
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بعض ل اليت تعودو  جاذبة لشرائح معينة من املستخدمني، لكن ابملقابل ظهرت سلبيات يف األفق أبرزها تلك املتعلقة بساحة الشهداء
عن  أّماات غري سوية، سلوكيب زيّ تماليت ت وخاصة الشرائحلساحة واليت جتذب فئة الذكور ل اجملاورةاملرافق  مناملشاكل اليت ظهرت 

 افراغاهت خر مناآل بعضالنفور البعض وعزو   إىل فيها لتجارة الالّكليةالراجع من امسكن اليت سبب التلوث البصري  84ساحة 
 سمعي.التلوث ال إىلالتصرفات السلبية من طر  التجار واليت تشؤدي  إىلابإلضافة لكها من طر  الغرابء، متبسبب 

أثري على اجلانب له دور مهم يف الت ابلساحات التخطيط وسوء استغالل اجملالالتصميم و  ضعف نّ أميكننا اليقول ويف األخري    
دينة ابتنة، رت مدينة ابتنة بدرجة كبرية من أمناط االستخدام املركزة يف وسط مأتثّ وهلذا  السلبية. أواإلجيابية اعي من الناحية تمّ االج
من جانب  صري فعاالً ل يف إطار تعديل التصميم ليالسلطات املعنية للتدخّ  إىلأصبحت املدينة حتتاج لوضع حلول وتوصيات تقدم  ذ  إ

 . الساحاتزايرة لدوّنا توافدين من خارج املدينة والذين يراتاملني ستخدماملو  اّنالسكجاذبة ساحاهتا اخلصائص البنيوية والبنيوية لتصري 
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 اخلامتة العامة والتوصيات العامة.
  :العامة اخلامتة-1

ات ار عاإلمن  ه كل  تقدم هب يت ماهةمة يف سبيل عم  اهجودع الال  إاألطروحة املقدمة يف هذه الدراسة البحثية ال متثل  ن  إأخريا،     
لاهحهت مركز مدينة  م مةصجيهع مفودم لتصمي  اخلصهئص التشكيلية والبنيدية املإاجتهه اب ،واهليئهت واملكهتب الدراسية يف مدينة ابتنة

هنب اهجعمهر  و املهنب اهج، جهنبني تتنيي  ااجمه  يف َن ع  مرانية اليت ت   أحد أه  املداضيع ابلعمهرة والتويئة الع عتربت يتوالابتنة 
 من خال  البحث الكشف من أتثري اخلصهئص التشكيلية والبنيدية التصميمية ملى لنههو حوقد  ،نثروتدلدجياالادسيدلدجي و ال

 ال وهد سهحهت مركز مدينة ابتنة. وهنه تتضح أةمية املدضدع نيرا للتغرياتأاالستخدام يف جمه  الدراسة الذ  وقع مليه االختيهر 
 االستخدام.و  شودهته الاهحهت من حيث التصمي اليت 
نتيجة واضحة من ماتدى تدفر اخلصهئص التشكيلية واهليكلية يف الفضهءات العمدمية ملراكز املدن، قمنه ابقرتاح  إىلوللدصد     

قيهس تدفرهه يف  نتدضح تيهانت تتعلق ابلتصمي  ومقهرنتوه تبيهانت تتعلق ابالستخدام اليت ميك ة تعتمد ملى ثالث خطداتطريق
خصهئصوه  إىللدصد  ا لةهو وحماملقهتلة واملالحية ملعرفة الاهحهت وحتليلوه  ىل تعتمد ملىو األ طدةالاهحهت مبركز مدينة ابتنة، اخل
 ملى تقدمي منهصر تقدمي اخلصهئص التشكيلية وتتكدن من قهئمة حتد  ه اخلطدة الثهنية امتمدت ملىم  أالتصميمية واالستخدام فيوه، 

ل االحصهئي وذلك ابالستعهنة تطريقة التحلي والبنيدية استبهنة للتحقق من استخدام الاهحهت من طريق اخلصهئص التشكيلية
SPSS  االستبهنة.ه تنتهئج ومقهرنتو (مراقبة ويليهماالستخدام جبهنب اخلصهئص التشكيلية )منوه تتحليل  الثهين القا  َن ، ي  ع 

لق ملى قهئمة حتتد  ملى منهصر تقدمي اخلصهئص اهليكلية وتتكدن من قهئمة حتد  تيهانت تتع الثهلثةيف حني امتمدت اخلطدة  
يل حهلة الاهحهت   منوه تتحلو ابخلصهئص البنيدية للاهحهت وتيهانت تتعلق ابالستخدام، مدزمة ملى قامني، ي عن القا  األ

موه وندم والالدك، تنتهئج رصد االستخدام القا  الثهين هرنتوهومق SPACE SYNTAXابستعمه  نتهئج نيرية الرتكيب ااجمهيل 
 ابلقا  الثهين 

فر أو   لتمثل املعههجهت واحللد  املعمهرية والعمرانية، اليت ت عن لتدفري استخدام أمثل حلركة املشهة واستغال ةاملعتمدالتقنيهت أتيت     
هء ابلاهحهت، ااجمتمع ملى البق أفراعاألنشطة اخلهرجية اليت تشجع  لتحانيلفراغهت الاهحهت مبراكز املدن، كمه تعطي حلدال   

صدصية لى اخلية وتدطيد الرواتط االجتمهمية فيمه تينو ، واحلفهظ ماإلناهنومت كنو  ابلتهيل من التفهمل االجتمهمي وتقدية العالقهت 
ليلوه وعراستوه تشكل جيد، حىت يت  حتكز مدينة ابتنة العهمة ملر جراء التقدمي تني جممدع الاهحهت إ وقد ت  ،  تتمييز الغرابء يف الاهحة

حتقق  وأوقد ط بق ذلك لييور ماتدى حتقق اخلصهئص حيث امتمدان ملى أسلدب املالحية واحلك  الشخصي لقيهس مدى تدفر 
قة للقيهس من البحدث أكثر ع عواتأه مل تتدفر لدينه طرق و ن  أتعض اخلصهئص املعمهرية املراع عراستوه وذلك تشكل تقرييب، خهصة إذا 

 اقرتاح هذا املنوج. والدراسهت الاهتقة، ولندرة املنههج واملعلدمهت اإلحصهئية خبصدص هذا املدضدع ت  
الاهحة املراع قيهسوه، ومن خال  مراجعة املعلدمهت واملخططهت واملالحية امليدانية ابلعني ااجمرعة  إىلويت  هذا املنوج ابلنير     

 أوعان ماتدى تدفر اجممدع الاهحهت املعنية مبركز مدينة ابتنة، حد والرصد تعهنة ابالستبهنة ومراقبة ويليهم ونيرية الرتكيب ااجمهيلواالس
حتقق اخلصهئص التشكيلية واهليكلية تشكل عقيق يف كل حهلة، وإمطهئه الدرجة اليت تنهسبه من عرجهت االستخدام عاخل الاهحهت 

فيدة للغهية يف تقيي  م املاتخدمة يف الفصل اخلهمس والاهعس فهلطرقالنتهئج ملى الفضهءات العمدمية ابملدينة.  العهمة وذلك لتعمي 
كم  يف ، حتوثقهفية وتعليميةواقتصهعية مدامل اجتمهمية  ومع ذلك، هنهك الاهحة من حيث خصهئص تصميموه واستخداموه،

، ضيعمدضدمية من الربامج الاهتقة االستخدام هلذه املداأكثر  الرتكيب ااجمهيل هدومن عراستنه نالحظ ان ترانمج  استخدام الاهحة،
 خصهئص التصمي يف ق للتحقيالطدتدلدجي، جهنب لل فار اهجدعة املكهنية من طريق القيهس الكميويالفضهء  تركيب بنهء مجلةوذلك ل

 .واستخدامو  للفضهءات وسلدك النهس
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د مليوه تعتمد هتيئتوه ملى مدة أمنهط خمتلفة حاب جمه  االرتيهع والتداف ،خمتلفة أبشكه ينة املد تيور الفضهءات العمدمية يف-
 أنداع خمتلفة من االستخدام ملى ماتداهه.ملى  وكذلك تعرف وقيمة وظهئفوه

والتدخل دينة ت حتديلوه ملابممدمية حضرية ههمة  تعترب فضهءاتهله هذه الدراسة  اليت استندت ابتنةمدينة ركز مبالاهحهت العهمة  ن  إ-
ابلنشهطهت املمهرسة ملى ماتداهه  التندعنالحظ فيوه شكههله، حيث أو تني التشهته الكبري يف أتثيثههته  وهذا مهت متقهرتة افرت يف  مليوه
 الستخداماب هصلاحل االختالففو   لةهو وحم ،لفضهءات العمدمية يف اهجزائرل تنهعراس قهعتنهبحث هذا ال ويف سيهق ألخرىسهحة من 
 ملى الاؤا  االسهسي إلشكهلية البحث املتعلق ابخلصهئص التصميمية.  إلجهتةوا
هلمه اهجزء أو  نجزأيامتمدت هذه الدراسة ملى ماتداهه،  واالستخدام ملىتني تصمي  الاهحة  والتأثري مهملى ضدء هذه العالقة و 

لى التحرايت ه اهجزء الثهين فخصص للدراسة التطبيقية اليت تعتمد مم  أ لدراسة،اه ذسهسية هلفيه ملى املفههي  األ انالنير  الذ  ركز 
لاهحهت تعلق ابفهين الفصل الثمه أ ةالعمدمي اتكل مه يتعلق ابلفضهء  إلظوهر  خصص و الفصل األ، وتطبيقوه ابملخترباتامليدانية 

مبه و  ،استخدامههتهو تاميههته  ومعرفة خمتلفالعهمة من حيث مفههيموه وأنداموه وكل مه خيصوه وصدال لتهريخ الاهحهت مرب العصدر 
عريفومه والتفصيل ت إىلتعرضنه حيث  لث،ان اهلدف االسهسي هلذا البحث هد التصمي  واالستخدام فقد خصصنه هلمه الفصل الثه

 ابملرور ملى اإلعراك والالدك اللذان يعتربان مفههي  اسهسية اتتعة للمدضدع.يف جزئيهت كل جهنب 
منطقة  اخلهمسصل لفوقدم  اب تقيي  الاهحهت العهمة أعواتطرق و  ستنبهطإلدراسهت الاهتقة و لالتطرق  إىل الراتعالفصل  وتنهو 

 الاهعسالفصل ه م  أ، الحية وتقيي  الالدك واالستخدامركز مدينة ابتنة ابستخدام املقهتلة واملمبتحليل الاهحهت العهمة لالدراسة 
ة املاتقبلية اخلهصة مدع من النتهئج لتكدين الرؤي إىلالتدصل و ، فيومه ومنهقشة نتهئج الدراسة اإلحصهئيت تدضيح التحليل  والاهتع

 ابلتنيي  الفراغي للاهحهت العهمة مبراكز املدن:
تمعية للمدينة، ألةميتوه يف احليهة ااجم ااجمتمع له نيرا   أفراعالدافع الرئياي إلنشهء الاهحهت العهمة منذ العصدر القدمية هد حهجة -

حداث مهرسة األمل اإلناهن  للحيهة ااجمتمعية، فهلاهحهت العهمة جزء من الفضهءات اليت يعيش فيوه ه تلعب عور مكهن مصم  ألن  
فرع عاخل   من خال  العالقة الاهتقة يؤخذ الأتمهمية واالقتصهعية والايهسية، وهذا مه يامى ابلفرعية االجتمهمية والنشهطهت االج

 قهت الفراغ فيه.أو لقضهء  ااجمتمع مكهان  
ه ن  أ إال   االجتمهع،و خدت الاهحة مفههي  خمتلفة حاب وجوهت نير متبهينة ختتلف تني املعمهر  والعمراين وملمهء النفس ألقد -

ااجمتمع، ألن  وأمفدية، وتتأثر مبختلف التطدرات اليت تعرفوه املدينة  أو  ليقدم تدظهئف متعدعة منيمة تبقى تعرب من مكهن صم  
ة شكهال خمتلفة للاهحهت، كمه مكن  اليروف االجتمهميأنتج  أجمتمع خصدصيهته يف جمه  اهلندسة والتعمري  أولكل حضهرة 

 القتصهعية هله أعاء تطبيقهت ووظهئف خمتلفة عاخلوه.والايهسية والثقهفية وا
الاهحة تركيبة فضهئية تبد  مالقة وطيدة تينوه وتني احمليط هلذا ينصح تتصميموه وفق خمطط ياول إعمهجوه مع املبهين احمليطة، -

 لدانه وأشكههله.أومن جهنب اخر جيب ملى هذه املبهين ان تعكس صدرة مجهلية من خال  معمهرهه و 
، ابمتبهره متنفاه ممهر والطبقهت والشرائحاهجميع يتداجد فيه النهس من خمتلف الفئهت واأل  هو مبتنتعترب الاهحهت العهمة فضهء -

 كال حاب رغبته.  فراعقهعرا ملى تلبية احتيهجهت األ
تثمهر االقتصهع ، ة منوه االستعترب الاهحهت العهمة من أه  العنهصر الرئياية يف تصمي  املدن، وتعترب مصدر لعدة أطدار ضروري-

 خلق تيئة حممية، تدفري احتيهجهت الاكهن، حتاني القيمة اهجمهلية للمدينة.
لتصمي  الاهحهت العهمة جيب تلبية متطلبهت املاتخدم وحتاني وتطدير الشكل العهم له، ملالئمة منط حيهة ااجمتمع واملرتبط ابلعدامل -

احتدائوه  ااجمتمع، فهألمهكن اليت يقصدهه أمداع كبرية من املاتخدمني التد من أفراعسلدكيهت  االجتمهمية والثقهفية وذلك للتحك  يف
 ملى أتثيثهت إرشهعية ومعلدمهت كهفية من املكهن، كي تاهمد املاتخدمني ملى التجد  والبحث من مطهلبو  يف الاهحة.
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خدام واألخذ هداف املرجدة، جيب الرتكيز ملى االستولتحقيق األلضمهن جنهح تصمي  الاهحهت العهمة وتنايق أسهسيهت ختطيطوه -
 تعني االمتبهر ومدم إةمه  األمدر التهلية:

 ليتمتع ابخلصدصية واالنتمهء. رةهو ااجمعجمه ابلبيئة الفيزايئية  لةهو وحمعقة اختيهر املدقع  
استعمه  ستخدام العنهصر واملاهحهت اخلضراء و إحهطة الفضهء العمدمي ابليروف املنهخية والطبيعية للبيئة املدمدج فيوه، اب 

النبهاتت اليت تتأقل  مع منهخوه وأشجهر مهلية وكثهفة معتربة من اخلضرة، مع استعمه  املاهحهت املهئية واليت تعد  من منهخ 
يف وق  قصري نابيه، وال  تتلف لكيالالفضهء، مع استعمه  مداع إنشهئية للبنهء تكدن مداتية للمبهين احمليطة هله ومن نفس البيئة 

 مهال كبريا يف صيهنتوه. أوتاتنزف طهقة 
استخدامه. العالقة تني الفضهء املصم  و  إىلاملشهكل اليت تعرتض الاهحهت العهمة هد افتقهرهه  ن  أن ملمهء االجتمهع يعتربون إ-

البنيدية  يتطلب التفكري يف العنهصر املشكلة لتصميموه واخلصهئص فراعولذلك فإن تصمي  الاهحهت األكثر استجهتة حلهجيهت األ
كلمه كهن  فراغهت الاهحة ماتخدمة من طرف الاكهن كهن  حيدية ف ،والفضهء اإلناهنهلذه التصهمي ، وفو  التفهمل تني 

شكيلية واهليكلية صهئص التومالئمة، وتعترب منصَر جذب للمجتمع املدين، وتكتاب الاهحهت العهمة يف املدن خصدصيتوه من اخل
للفراغ ومن التحديد الالي  للمداخل، مع حَتقيق التدرج يف أحجهم فراغههته مع ماهحههته والتدرج يف خصدصيتوه من الفراغهت الشبه 

سول،  يوهالدصد  إلالفراغهت العهمة، وذلك مه يرفع من جدعهته، خصدصه  إذا كهن  إىلخهصة مرورا ابلفراغهت الشبه مهمة  وصدال 
اجد مع خمتلف الفئهت والشرائح املاتخدمة من انحية  اهجنس والعمر، وهذا مه يشجعو  ملى التد  تتالءموتتمتع تتدفر األنشطة اليت 

 فيوه تعدع كبري وجيعل االستخدام فيوه تشكل مجهمي يقد  التفهمل االجتمهمي والعالقهت االجتمهمية.
فو  االستخدام يف الاهحهت العهمة من شأنه أن ياهه  يف تنهء مبهعئ تدجيوية لتصمي  الفضهءات العمدمية استنبهطه من ان -

راكز املدن واليت تغيري الاهحهت املدجدعة مب أونتهئجوه، ويكدن مدخال رئيايه يف ممليهت التصمي  واألفكهر األسهسية املتعلقة هبه، 
 الت طدا  الانة، لزايعة الكثهفة الاكهنية وزايعة املتطلبهت واالحتيهجهت لدى ماتخدميوه.تعتمد ملى العديد من التدخ

تعدع النشهطهت واخلدمهت أحد العدامل اليت تاهه  يف جذب املاتخدمني، وتفهملو  حيدع جنهح التصمي  تتدفري مه حيتديه من  -
 منهصر وخصهئص.

توه اب خصهئص املدقع لتفهع  الصيهنة املتعدعة واستدامتوه وذلك إبحهطح اهحهتلضمهن فعهلية التصمي  ياتدجب تنايق ال-
 تعنهصر حمدعة كههجدران اخلضراء طبيعية وذلك لضمهن الكفهءة التصميمية.

تدجيه أمهكن اهجلدس واملقهمد يف الفراغهت املخصصة للراحة، وذلك تتدجيووه يف األمهكن الصحيحة حد  مجيع األنشطة للجلدس -
 دث مع االخرين ومراقبة احمليط والنهس من حدهل . فيوه والتح

استخدام الاهحة مرتبط ن أل ،ري اخلصهئص اهليكلية البنيدية اليت تاهمد ملى الشعدر ابلراحة واالرتبهط الفعه  مع البيئة احمليطةفتد -
ة، قل املاتخدمني فيوه تاودلأ  مدى سودلة الدصد  للاهحة من حيث احلركة ابلتحرك حدهله وتن املدصلية :ةموهأتعدة مدامل 

هر املاتخدمني من إعراك مه جير  يف الاهحة، هذا ياول من ترمجة األفعه ، واختي فراعوالرؤية املرتبطة ابلدضدحية واليت متك ن األ
 isovistsلبصرية خرهه ااجمهالت اآوخربته، ويتحك  يف استخدامه، و  اإلناهننشهط مه وترتكه يتصرف تصرفه مه وهكذا يكدن سلدك 

ض، وحتديدهه اتاهع الفضهء العمدمي وانفتهح الفراغهت ملى تعضوه البعو  دضدحية الرؤيةواليت ترتبط تاليت حتدع املاهحة املرئية. 
واحلرص ملى  االنشهئية مع احلفهظ مل التداصل البصر  واحلركي للمحيط أولتدفري اخلصدصية الفرمية ابستخدام العنهصر الطبيعية 

 مدم وجدع زوااي غري واضحة وذلك لتاويل ممهرسة االنشطة احلركية واالمتمهع ملى املاهحهت املكشدفة.
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ة، لتؤع  الاهحهت ين تعني االمتبهر كل من اخلصهئص التشكيلية والبنيد د خذ املصممضرورة األلقد تبني من خال  عراستنه        
 
َ
تلك اخلصهئص اجتعل الاهحهت تتالءم مع خصدصيتوه، وتداكب املمهرسهت  دت الدراسة أن  إليوه، وقد أك   دط  ن  العهمة الدور امل

 .االستخدام الدائ  تغية حتقيقجلوه، أم  من اإلناهنية والتفهمالت االجتمهمية اليت صم  
 وضع نتهئج خهصة تاهحهت مركز مدينة ابتنة: إىلكمه تدصل  الدراسة 

الطهرئة ملى الاهحهت  مع تزامنوه ابلتحديالت ج او تز منط احليهة يف مدينة ابتنة وابلضبط يف مركزهه يتغري لدجدع مدامل مؤثرة  ن  إ    
فراغهت هن العمدمي، لتطدر الالعهمة ومه حتمله من عالالت استخدامية حهلية، واخنفهض انكمهش األعوار الثقهفية والايهسية للمك

االفرتاضية ابلاهحهت العهمة وتداجد التكنلدجيه الذكية، كفضهءات األنرتن  من طريق الدايفي وتداجد الشهشة الذكية كل ذلك عفع 
 هسهحهت مدنية ماتخدمة سدسيدلدجيه واشرتاكيه وذلك تعد إصالح الاهحهت العهمة واالهتمهم تتأثريه إىلالدصد   إىلالتصمي  

النفاي كاهحة املارح وسهحة تن تدلعيد، حيث تعترب سهحة املارح حيز يتحرك فيه الدمي ابلذات ألنه جمه  الثقهفة تني الفرع 
 84مه سهحة أ، وتعترب سهحة تن تدلعيد حيز وجمه  للطمدح واألمل والتعبري من األفكهر لتعدع املداهب هبه، ضهو والتفواهجمهمة 

ة واالسرتخهء ومكهن للبيع ومصنفة كماهحة خدمهتية اجتهرية مقصدعة من طرف سكهن املدينة، يف ماكن فتعترب من حيز للراح
 قهت.و حني سهحة الشوداء تعترب حيز فهرغ حيتد  ملى سلدكيهت غري الئقة معي  األ

ليت متثل حهلة الدراسة وانالحظ ابلنابة للاهحهت العهمة ملدينة ابتنة، واملتمركزة يف وسط املدينة ملى مقرتة من تعضوه البعض    
ه تيور نفس مشكلة اختالف االستخدام املذكدر سهتقه، وهذا مه لدحظ من خال  املعهينة امليدانية للمدينة ابملالحية املبهشرة، ن  أ

 ستخدامغري عائ  االحيث كهن  تعض الاهحهت أكثر استخدام ه )مزعمحة( من غريهه كاهحة املارح تينمه ال يزا  البعض اآلخر 
مثل سهحة الشوداء، ويشمل هذا االختالف يف االستخدام حركة النهس املاتخدمني  .موجدر أوغري ماتخدم وليس ماتغال  أو
 .االنتفهع خبدمههته ملى سبيل املثه  التجهرة واالطعهم أواملمهرسني لألنشطة فيوه مثل اللعب واألنشطة الثهتتة  أوهله 
استمرار هذا الندع من  ن  فيوه، ألااجمتمع املاتخدمني للعنهصر املشكلة  أفراععراسة سلدك  ت  تبايط الرؤية فيوه من كل الزوااي ول 

املشهكل قد يؤثر سلب ه ملى الاهحهت اهجديدة املقرتحة يف املدينة، وسدء الفو  يابب الضعف يف التصمي  املعمهر  والعمراين ملدينة 
 م األشخهص، ويؤثر ملى العالقهت والالدك يف حيههت  االجتمهميةابتنة الذ  خيلق سهحهت ال تاتجيب حلهجيهت استخدا

 ن  أى املصم  تصمي  فعه  ياتدجب مل إىلان االستخدام ميزة حهمسة يف تصمي  الاهحهت العهمة، وللدصد   إىلويف األخري وصلنه 
 ه  النتهئج املتحصل مليوه:أ، ومن يعتمد ملى اخلصهئص التشكيلية والبنيدية

 العمدمية يف مركز مدينة ابتنة هي فضهءات مضدية جهءت متمهشية مع الطبيعية الطبدغرافية وسط املدينة.الاهحهت -
رئياية ذات تداصل حركي تني اناجهم الكتل وفراغتوه  رهو حموجدع تراتط تصر  تني سهحهت احلهلة الدراسية من خال  مدة -

 احلضهرية عاخل النايج العمراين ملركز مدينة ابتنة.
اهحهت العهمة يف مركز مدينة ابتنة فريدة ومميزة ومتندمة تتشكيالت واضحة وميكن تصنيفوه يف جممدمة واحدة رغ  وجدع فدارق ال-

 صغرية.
 متتهز فراغهت الاهحهت ابلتجهنس والدحدة، فكل فراغ يف الاهحة يقرأ تشكل متكهمل مع البقية.-
 ا مه يعطيوه طهتعه متميز ابلدحدة.املداع املاتخدمة فيوه مداع متجهناة ومتمهثلة وهذ-
ال يدجد تشريعهت فعلية مطبقة تتحك  يف سلدك املاتخدمني تفراغهت الاهحهت مبركز مدينة ابتنة واملتحكمة يف اخلصدصية -

ه جعل مم انث احملهفية ملى مهعات وتقهليد ااجمتمع البهتين احملهفظ لتتحك  يف سلدكيهت اهجنس عاخل الاهحة،والعز  تني الذكدر واإل
 منصر الرجه  يفضلدن الاهحهت ملى الناهء لغيهب احلمهية والارت.
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د  ان الشبهب ه  الفئة وميكن الق تةهو متفالاهحهت، ولكن تناب  إىلالشرائح االجتمهمية املختلفة تقدم تزايرات متكررة  ن  أ تبني  -
 االكثر من تني الشرائح االجتمهمية زايرة للاهحهت.

م ارتيهع تعض مد إىله هنهك مزوف لبعض الاهحهت العمدمية، ويد  ذلك ن  أ ال  إاالحتكهك ابألخرين،  إىلين ميل ااجمتمع البهت-
ليههرة  جه  و اضعف، كمه انتشرت ظههرة متلك الفراغهت ابلفضهء العمدمي مز الشرائح خهصة منصر االانث، وتعترب مشهركتو  األ

العزوف، ونتج ذلك من تفضيل تعض الفراغهت من االخرى كهلفراغهت املرتبطة ابلشدارع، كمه يتملك املاتخدم فراغهت خهصة 
 لالخضرار واستخداموه كفراغ لالسرتخهء واالسرتاحة وذلك لالتتعهع من الضدضهء. 

لفضهءات املفضلة مدينة ابتنة وتعترب ا أفراعدامه من قبل تعترب الاهحهت يف مركز مدينة ابتنة من أكرب الفضهءات العمدمية استخ-
يعتربون ان معيموه امهكن لالسرتاحة واالسرتخهء، وتدفري معي  متطلبههته رغ  احتكهكههه مبصهعر ضدضهء املدينة، وهي احملضن  ألن 

 النشهطهت واهلداايت، وممهرسة االحداث خهصة لفئة الشبهب تكل حرية.  لةاو ملز الدحيد 
مية اعراكهت حاب اخلصهئص التصميإالصدرة االنطبهمية املتكدنة يف ذهن املاتخدم متغرية من سهحة ألخرى حيث مقدت ا -

للاهحة، فحداس املاتخدم تكدن يف حركة ماتمرة وتدرك الفراغهت والاهحهت وتتفهمل مع التكدينهت املعمهرية ومع العنهصر 
 الفيزايئية املاتخدمة.

 العهمة مبركز املدينة ابالستمرارية يف الفراغ واالتصه  تني تعضوه البعض.متتهز هذه الاهحهت -
 ماكن.  84تيور يف هذه الاهحهت العهمة تشكل واضح خداص االحتداء واالنغالق يف سهحيت الشوداء و-
هسكة اليت متتهز ابلتكرار واملتممتتلك االنيمة الفراغية يف منهطق الدراسة عرجة مهلية من الدضدحية نتيجة هليكلتوه احلضهرية املدجمة -

 ن  أ ىلإماكن يغيب متهثل اهليكلة. تدصل  الدراسة التطبيقية  84والتمهثل يف تنييمههته الفراغية احلضرية، اال سهحيت الشوداء و
الفراغية اليت ميتلكوه نييمههته طبيعة ت إىلنتيجة  وخهصية انتشهرمتتهز خبهصية تنهظر مهلية  وتن تدلعيدنيمة الفراغية لاهحة املارح األ

 اهليكل التخطيطي املنتي  خال  فرتات االستعمهر الفرناي.
 التوصيات العامة: -2

 ،ملعمهريةنه يتدجب ملينه كمتخذ  قرار وابحثني يف جمه  اهلندسة اإمن أجل جعل التصمي  فعه  يف الاهحهت العهمة مبركز املدينة ف
أنخذ مدة مقرتحهت للنودض واالرتقهء وضع سيهسهت متكهملة للحفهظ ملى االستخدام الدائ  ن ن  أمشروع العمراين تراث و 

ه  لكي يت  استغالهله من قبل كهفة شرائح ااجمتمع )األطفه  البهلغدن الكود  الرج ،ابلاهحهت العهمة ملركز مدينة ابتنة تشكل خهص
 ،قهت خال  سهمهت النوهر واملاهء وملى مدار أايم الفصد  والانةو وكذلك يف مجيع األ ،(اخل الناهء ذو  االحتيهجهت اخلهصة ...

تقدم هذه التدصيهت أسهسه ملى تدجيوهت الدراسة النيرية، ونتهئج التحليل العهم اجمه  الدراسة، وهذا ابقرتاح ترانمج يودف حيث 
الدظيفي وذلك تتحاني صدرة الاهحهت العهمة، وتنهء ملى نتهئج البحث والدراسة الاهتقة ت اخلروج مبجمدمة  حتاني اآلعاء إىل

 تدصيهت مهمة ت تلخيصوه فيمه يلي:
 من إلناهيناتدطيد العالقة تني التصمي  يف العمهرة والعمران وجمهالت مل  النفس والالدك  إىلممل عراسهت تاعى  إىلاحلهجة -

ن قهمدة من تكدي إىلعراك واالستخدام يف تصميمهت فراغهت األنشطة لتكتمل مع وظيفتوه واحلهجة ف الالدك واإلاجل تدظي
البيهانت االعراكية والالدكية اليت ميكن االستفهعة منوه يف امداع الربامج العمرانية وتقدمي البدائل التصميمية للاهحهت يف مراكز 

 املدن. 
ت ملعههجة املشهكل التصميمية املدجدعة يف سهحهت مركز مدينة ابتنة والعمل ملى تفهعيوه ووضع العمل ملى وضع اسرتاتيجيه-

هءات تنفيذهه يف املاتقبل القريب والبعيد من خال  التصميمهت التشكيلية واهليكلية ملختلف الفض إىلتصدرات ملكدانهته هتدف 
 املداطن أبةمية املكهن وضرورة االسوهم يف احملهفية مليه. حتايس إىلوالدصد   العمدمية ممدمه والاهحهت العهمة خصدصه
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مني التفكري يف اسرتاتيجية ختطيطية وتصميمية تتدافق واملعهيري اليت أتخذ تعني االمتبهر املاتخدم ومدم االكتفهء تدجوة نير املصم-
من املعمهريني وممرانيني وخرباء هتيئة منهظر الن احتيهجهت املاتخدمني يف تلك الفراغهت للفضهءات العمدمية حتدعهه مدامل خمتلفة 

داطن يف تصمي  شراك املإطبيعة االستخدام، وملى املصم   إىلخدم وشرحيته وممره وجناه ولذلك ياتحان النير مثل ندع املات
 الاهحهت العهمة حىت حيااه ابنه جزء من ملكيته وابلتهيل مليه احملهفية مليوه واالسوهم يف إجنهزهه وهذا مه يشعره تروحية املكهن. 

انث ولكبهر روسة ومتندمة تامح تتداجد شرائح خمتلفة كتخصيص أمهكن للذكدر واإلن تنجز الاهحهت وفق هتيئة مدأجيب -
 والصغهر.

إضفهء شخصية مميزة للاهحهت األرتعة وواضحة هليكلوه الفراغي مبركز مدينة ابتنة حبيث تعطي القيمة التهرخيية للحضهرات الاهتقة -
وذلك من خال  حتديد سهحة املارح كفراغ رئياي للمدينة والذ  يكدن جممع للاهحهت األخرى وميثل مركز ثقل اهليكل احلضر  

 للمدينة ككل.  
مر الذ  قد من واألمهن واحلمهية وهد األة وفق خمططهت تامح ابلدضدحية وهذا خللق ندع من الرقهتة اليت تضمن األتصم  الاهح-

 خيفف من انتشهر اهجرائ  والارقهت واآلفهت االجتمهمية. 
هليده وهذا تق أومرافه أ أومهعاته  أومرقه  أوااجمتمع املدجوة له سداء من انحية حجمه  أفراعتصم  الاهحة حاب خصدصيهت -
 جنهز عراسة اجتمهمية للماتخدمني.إمر ياتدمي من املصم  األ
لضمهن فعهلية الاهحة العهمة جيب احتداءه ملى أكثر من فراغ حيمل وظهئف متندمة، وان يت  الاور ملى عمج اخلدمهت واألنشطة -

سهء تعض ملدمسية القهندنية، وذلك إلمهعة أتهيلوه إبر املاتخدمة نهرا وليال وذلك تتدفري فراغهت لالحتفهالت واألميهع واألسداق ا
االصطنهمية يف الاهحة مثل النبهاتت، األشجهر، انفدرات وصبهابت امليهه االصطنهمية، أمهكن اهجلدس والكراسي،  أوالعنهصر الطبيعية 

 أممدة االانرة وخلق أمهكن ميللة أكثر. 
عليل للمدينة  وأثقهفتوه وأيضه لدحهت اشوهرية  أواترخيوه  أودضع منهصر مبنية تعرب من خصدصيهت املنطقة تننصح املصم  -

 ابلاهحهت العهمة، وهذا مه جيعلوه نقطة استقطهب وتدجيه املاتخدمني. 
لبهت واالحتيهجهت مع واملتطيعتمد تصمي  الاهحهت العهمة يف املدينة عراسة أسلدب احليهة وندمية املعيشة وتقهليد ومهعات ااجمت-

بينمه معهيري تصميمية وأسس ختطيطية للتشكيالت العمرانية، ف إىلاالجتمهمية والنفاية ومعرفة مدى اعراكو  وسلدكو  للدصد  
 ديفضل الرجه  اهجلدس يف الفراغهت املكشدفة للاهحة والنشهطهت املقهمة فيوه، فهن معي  الناهء يفضلن الفراغهت املاتدرة والبع

 احلركة الرئياية ليكدندا أكثر امهان. رهو حممن 
يط حت احملهفية ملى استعمه  املداع احمللية يف املبهين الرتاثية وذلك من اجل إتقهء الروح الرتاثية ماتمرة يف معههجة واجوهت املبهين اليت-

 هبذه الاهحهت فمثال جيب احملهفية ملى استخدام:
منهصر طبيعية وفيزايئية خللق أمهكن فرمية مع احلفهظ ملى االتصه  البصر  للاهحهت مرامهة اخلصدصية من طريق استخدام  

 ابحمليط واحلرص ملى مدم وجدع زوااي غري مرئية وغري مكشدفة. 
 تدفري االنشطة املختلفة واخلدمهت املتندمة ومرامهة سودلة الدصد  هله. 
ى أمهكن للراحة لالتفصيالت املختلفة للماتخدمني كهحتداء الفضهء متندع اخليهرات يف تصمي  وختطيط الاهحة لتتنهسب مع  

 خرى للقيهم أبنشطة حركية وأمهكن مرئية ومأهدلة وأمهكن تعيدة من انيهر املاتخدمني.أتتميز ابهلدوء و 
 تدفري وسهئل احلمهية من العدامل اهجدية. 
طرف مدع كبري من املاتخدمني وهد االمر الذ  قد  تنجز الاهحهت ملى ماتدى مراكز املدن يف أمهكن تامح ترؤيتوه من-

 يطمئن األموهت ملى استعمه  الاهحة من طرف األطفه . 
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 ابة للحركة والرؤية. لدية يف االستخدام ابلنو الرتكيز يف أ  تصمي  ملى العنهصر واملكدانت اليت يعتمد مليوه املاتخدم واخذت األ-
تهح الاهحهت وجزئيههته من فراغهت عاخلية وماهرات للحركة ومعههجة الطد  والعرض واالنف حتقيق التجهنس واالستمرارية البصرية يف-

 واالنغالق وناب االحتداء.
يت تقطع ال التهو الطإزالة اإلضهفهت البنهئية والعنهصر املضهفة مؤخرا واحلد من استخدام األرصفة من قبل البهمة وأصحهب -

 التنايق تينوه.  لةهو مبحثيثهت ومعههجة املبهين أوتغيري ارتفهع الت االستمرارية البصرية للماهرات احلركية
إجيهع تنية شكلية للاهحهت اجتمع تني الباهطة والتنايق العهم، والتدقيق يف تفهصيل منهصرهه املهعية واليت تتيح للماتخدم صدرة -

 خهصة من الفضهء لياتدمبه. 
مع والعمرانية ابالمتمهع ملى تنية حضرية متمهسكة تصراي مع فضهءاته الداخلية و تلدرة مالمح تصمي  الاهحهت ومنهصره املعمهرية -

مه يقهتله، وتعزيز خصهئص امليور لكل من الداجوهت املطلة مليوه كهحلج  واملقيهس والفتحهت ومداع البنهء واأللدان وخصهئص 
 أسطح االرضيهت كشكلوه والدانه وملماوه.

ة، الكثهفة، رهه )االستمرارية البصرية، املدصلية احلركية، املراقبأو دالالت املاتدحهة من الاهحهت ومه جيالرتكيز ملى وضدح املعهين وال-
الدمج، التداصل، االختيهر( والدالالت الدظيفية )النشهطهت، االحداث، اخلدمهت( والدالالت املعمهرية )اترخيية، ثقهفية، سيهسية، 

 اقتصهعية(.
نة وذلك تصرية للويكل ااجمهيل للاهحهت العهمة مبركز مدينة ابت أولية واالعراكية سدآءا كهن  حركية التأكيد ملى اخلصهئص اهليك-

من خال  إعراك احلركة يف اجزائوه املدضدمية لكي تعطي صدرة متكهملة وواضحة من تركيب فراغهت الاهحهت لتدفر االنايهتية 
 وسودلة وصد  املشهة.

الستخدامهت حبيث تعكس تلك الدراسهت أةمية املنطقة وحيديتوه وتعمل ملى احيهء مركز إمهعة تنيي  مدة عراسهت أخرى ل-
 املدينة من خال  ختطيطوه كمنطقة اجتهرية وترفيوية.

إمهعة تنيي  الفراغهت لكل من الاهحهت األرتعة وخهصة سهحة الشوداء اليت فقدت معن الاهحة نتيجة فقدانه للعديد من -
 االستخدامهت فيوه تدقة. العنهصر وإمهعة عراسة

راحيض يف فراغههته م إىلتداتع ختدم وظيفتوه األسهسية كهلراحة فاهحة الشوداء وسهحة تن تدلعيد حتتهج  إىلالاهحهت يف حهجة -
للراحة تعد قضهء  وأالعمدمية، ابمتبهر أن املنطلق البديوي هد كدنه سهحة مهمة يتدجه إليوه املاتخدمدن من خمتلف االحيهء للزايرة 

مصهحلو  يف مركز املدينة، وهذا كله يقتضي أن لاهحهت ابتة مؤخرا نابة مومة من تداجد للماتخدمني وهذه احلركية يف حهجة 
 .ماتمرة ومكثفة ملراحيض قد تكدن ذات مداخيل ابلنابة للمدينة

 :تصورات مستقبلية-3
يئة الاهحهت حت  قطب جهذب ويصبح مركزهه أكثر استقطهاب تفضل هت إىلستتحد  املدينة يف املاتقبل  :ابلنسبة ملدينة ابتنة 

 . ضهءاهتهيف مجيع ف املدينة ليصري االستخدام عائ  أفراعتصهمي  مربجمة ملى املاتدى القريب، وستتغري سلدكيهت 
 مبركز مدينة ابتنة هتوه الاهحتتغري اإلطهر الزمهين واملكهين للتحدالت اليت مرف ن  إحىت و  ابلنسبة لساحات مركز مدينة ابتنة: 
ع التدخالت يف الاهحهت ذ ستتدسإه ستعرف ابملاتقبل نفس التحدالت ملى اخلصهئص التشكيلية اليت مرفتوه سهتقه،  أن  ال  إ

 ،ةيودع التندع والدظيفياألمر سوهذا  ه ستعرف متهثل مع ابقي سهحهت املدينةثيثهت تكنلدجية، كمه أن  إبعمهج منهصر تشكيلية وأت
ابلفضهءات لدجدعة اتدأمة اخلصهئص البنيدية وااجمهلية  جيبليعهين تذلك مركز مدينة ابتنة من تدأمة الفضهءات فيه، يف حني 

 ابلعهمل. الفعهلة من حيث االستخدام العمدمية 
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  :مستقبال حدود البحث-4
راهه مدى أتثري اخلصهئص التشكيلية والبنيدية لتصهمي  الاهحهت العهمة، حيث ركزان يف عراستنه ملى خصهئص ن إىلتطرقنه يف حبثنه 

مومة ملى حاهب خصهئص أخرى وهذا حباب اإلشكهلية املطروحة والفرضية املدضدمة، فوذه اخلصهئص اليت مل نركز مليوه وميكن 
 تكدن مداضيع حبث يف املاتقبل من تينوه:  أن  

 صهئص التشكيلية: منهصر تنايق التصمي .اخل 
 رات من الدرجة الثهنية كهملرونة وامليدمة عاخل الاهحهت.اخلصهئص البنيدية: الرؤية من طريق االختيهر، مؤش   

 :معوقات البحث )املشاكل والصعوابت(-5
وميكن  ابلعمل مرب خمتلف مراحلهأثنهء القيهم واجو  البهحث هذه الدراسة ككل الدراسهت ال ختلد من تعض الصعدابت اليت 

 حصرهه يف:
مبدضدع  قوجدع عراسهت متخصصة من نفس ااجمهالت واليت تتعل  ومدم  ةلتصميمااخلصهئص  ل هو تنقلة الدراس هت الت ي  

حية اخلصهئص تعهع التصميمية من اناأل ل هو تنالاهحهت العهمة واليت تاقط ملى مدينة ابتنة خصدصه، وتشكل خهص تلك اليت 
   .التشكيلية واهليكلية التصميمية

  استغراق وق  طديل يف مجع تيهانت والصدر وتصنيفوه إىلمدم وجدع الكثري من املعلدمهت حد  الاهحهت املدروسة أعى  
ر املكتبة ت العهمة حيث تفتقتنهقش هذه االطروحة مدضدع الفضهءات العمدمية تني التصمي  واالستخدام ضمن حهلة الاهحه 

 .العرتية ملراجع متخصصة يف هذه الدراسة، والرتكيز ملى مصهعر اجنبية تتعلق تتطدر املدضدع ورفد مكتبتنه مبرجع مريب
 شاهمة املدضدع وتشعبه كثريا حبيث تصعب الايطرة ملى كل اهجدانب املتعلقة ابلتصمي . 
ططهت الاهحهت، غيهب خم إىلإضهفة غيهب ثقهفة احلدار لدى تعض املدظفني يف املؤساهت املتخصصة يف هتيئة الاهحهت،  

 .هتيئتوه عون عراسة وخمططهت، ممه جعل البهحث يعتمد ملى رس  املخططهت ه ت  ألن  
 تلف اإلعارات.املعطيهت تني خم صعدتة احلصد  ملى املعطيهت والبيهانت احلديثة من طرف اهجوهت املختصة وتضهرب تعض 
هئص تتمكن من حداسيب ذات خص إىلالدق    املا  تغرق يف إنت  هج اخل  رائط الرقمي  ة للرتكيب ااجمهيل للاهحهت حيتهج  ك  مه أن   

إطهر املنحة  رعن يفقهمي ابألسط واهجهمعة األرعنية فرتة التكدين اإلو جزء منوه يف املختربات جبهمعة الشرق األ إجنهزهه، حيث ت  
 ، حي  ث م  رت ه  ذه املرحل  ة مبجمدمة من اخلطدات املعقدة واملكلفة19الدطنية االستثنهئية اليت انقطع  تابب وابء كدفيد 

  ابملخهتر اهجزائرية. عواتلغيهب املعدات واأل
 :املسامهات-6

  املاتقبل.ومشروع ممراين، وتفتح جمهالت حبثية ممهثلة يفوتبقى هذه الدراسة ماهةمة تايطة من شأنه اثراء ختصص العمهرة، تراث 
  واالستخدام.ملرجع مريب خيص مدضدع التصمي   والعرتية ممدمهاستعهنة املكتبة اهجزائرية خصدصه  
  والدطنية.راق حبث يف جمهالت الدولية أو االمتمهع ملى املنوج البحثي يف اطروحهت ماتقبلية و  
اهت واملؤسيف تقيي  املشهريع املعمهرية ملى ماتدى البلدية  space syntaxاهليكلية  الدراسة استغال  الربانمج املعتمد يف 

تعد اخلروج اتقبلية(، املاجهابت ملشهكل الدراسهت املاتقبلية )جمهالت البحث  إىل واالستبيهانت للدصد  واهليئهت ابملقهتالت
اه  اخلصهئص  ىلإواهليكلية والدصد  وتعديل خصهئصوه التشكيلية  ،التصمي  إطهرإبضهفة تعديالت ملى الاهحهت العهمة يف 

وأثره   لتفهمل االجتمهميواق يف العالقة تني التصمي  يتدقلل يوهجيب االمتمهع ملحيث  األمثل،اليت تدفر االستخدام املاتدام 
 واالعراك.الالدك  ملى

 



 



  المراجع

  262   
 

 املراجع.
  املراجع العربية:

 ( أسس1998ابراهيم، حممد حممود .)  التصميم احلضري للشوارع التجارية ابملدينة املصرية، مثال تطبيقي شارع احلسيين
 ماجيسرت غري منشورة، كلية اهلندسة، جامعة املنيا. ابملنيا. رسالة

 لعلوم ا البيئي. جملةختطيط احليزات احلضرية للحد من التلوث  (.2008، أمحد مسعد )والطييببراهيم، حيىي مصطفى، ا
 .الثاين ، العدد36اهلندسية، اجمللد 

  ة امللك جملة جامع اإلسالمية.نية للمدينة نسق القيم اإلنسانية يف الفراغات العمرا (،2001) جالل،هشام  سعدة،أبو
 . 2العدد  13اجمللد  اهلندسية.العلوم  العزيز:عبد 

 اسس تصميم الغطاء النبايت يف األمكنة اخلارجية املفتوحة(2003عبد العزيز بدر ) ،وبدر ،هشام جالل ،أبو سعدة .، 
 (.2العدد) ،اجمللد الثامن ،أسس التصميم ابلنبات. جملة االمارات للبحوث اهلندسية

 (دراسات يف جغرافيا املدن، دار الثقافة، الطبعة الرابعة، القاهرة.1988أمحد علي إمساعيل :) 
  :ة التنظيم الفراغي وأثره على حيوية الفراغات احلضرية يف املناطق السكنية املعاصرة، دراس-أمحد على محود عوض بعنوان

  .2004، جامعة بغداد ري يف العمارة والتخطيط العمراينماجستحالة مبدينة طرابلس ليبيا رسالة 
  ير املنطقة تطبيقي مشروع تطو  منوذج-املواقع كأداة لرفع مستوى الفراغ العمراين  (. تنسيق2003خريي )أمني، حممد

 اهلندسية. جامعة األزهرجملة  املدينة املنورة.املركزية يف 
 ( ،علم النفس 1998أندرو، فرانسيس .)(. جامعة الكويت.1البيئي. ترمجة عبد اللطيف خليفة ومجعة يوسف، )ط 
 امعة مسيلة.ج احلضرية،تسيري التقنيات،  خترج، معهد( أتهيه الفضاءات العمومية، مذكرة 2001) وأخرايت، برة. ن 
 ( اشكالية العمران 1992بن يوسف، ابراهيم .).اجلزائر: مطبعة ابو داود. واملشروع االسالمي 
 114ص  1معماريون عدد واحلضري جملة( إدراك احليز الفراغي املعماري 1995)نرمني  بركات. 
 ( .استخدام الفضاء العام: دراسة انرتوبولوجية يف احلدائق العامة يف مدينة 2013بين ارشيد، اسالم. امحد. حممد :)

 جيا، جامعة الريموك.هندسة العمارة، كلية االاثر واالنثروبولو  يف ماجيسرتمذكرة لنيل شهادة اربد. 
 أثر النمو احلضري على احمليط العمراين دراسة حالة مدينة ابتنة من أجل مدينة  (:2005-2004)بن حيي رابح

 جامعة قسنطينة. ،التعمري املاجستري، شعبةمذكرة لنيل شهادة  ،مستدامة
 ( .الفضاء العام بني التصميم واالستعمال: حالة احلدائق2016بوقربين، مفيدة .)  .كرة لنيل مذ العامة ملدينة اخلروبة

 .، قسطينة3، جامعة قسنطينةرية، ختصص تسيري املدن واحلوكمةاهلندسة املعما يف ماجيسرتشهادة 
  ،مسكن، مذكرة  1000 حي-اخلروب( تسيري وهتيئة املساحات اخلارجية يف مدينة 2002)بوكحيل. ش ودرويش. ع

 مهيدي.جامعة العريب بن  احلضرية،معهد تسيري التقنيات  خترج،
 ( تطبيقات نظرية 1981التياعي، طارق .)احلدائق، االسكندرية، كلية الزراعة. وعملية تصميم 
 ( منظومة الفراغات العمرانية يف املدينة 2011مجعة، أمحد عواد .)نها،  غري منشورة، جامعة ب دكتوراه املصرية. رسالة

 كلية اهلندسة، شربا.
 ( هندسة2011حجوز، عبد الناصر .)  الطبعة األوىل( عمان: مركز الكتاب األكادميي.  تنسيق-احلدائق: تصميم( 
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 ( .اسرتاتيجيات تطوير الفراغات العامة احلضرية: مدينة غزة كحالة دراسية.2014حرز هللا، عماد. رايض :) ذكرة م
 لنيل 

  هندسة العمارة، اجلامعة اإلسالمية غزة. يف ماجيسرتشهادة 
  ( 6لد )اجمل جامعة أسيوط، املكرمة. جملةتنمية مكة  وانعكاساهتا علىالعمرانية  (. الفراغات2009حممد )احلزمي، امحد

  مصر.جامعة أسيوط،  ،1499- 1530 ، الصفحات37
  لعمرانية، البيئة ا واالنسجام يف. أثر أتثيث فضاء الشارع على التوافق (2011)رشيد حسن، عالء الدين، محيد، ليث

  التعليم التقين.(، هيئة 3( العدد )24اجمللد ) التقين،جملة 
 ( 1998احلسيين، علي حممد.)  السكنية  يف اجملاورة واملناطق اخلضراء وتنسيق الفراغاتالعوامل املؤثرة على ختطيط

  األزهر.ماجستري غري منشورة، كلية اهلندسة، جامعة  املصرية. رسالة
 ( التفاعل االجتماعي. ال1978حلمي، منرية ،)مكتبة األجنلو املصرية. :قاهرة 
 (. مجاليات العمران ابلدول النامية: تقييم مفاهيم وإضافات املستعملني يف الفضاءات العمرانية 1992، رواية )ةمحود

مبشروعات االسكان العام )منخفض التكاليف( يف مصر وأتثريها على فكر املصممني. رسالة دكتوراه غري منشورة، كلية 
 القاهرة. اهلندسة، جامعة

  دار ماكجروهيل  2علم النفس ترمجة السيد الطواب حممود عمر جنيب خزام ط  ل( مدخ1983)دافيدوف لندال
 للنشر نيويورك

 ،اص للفراغات ، مع ذكر خوسلوك األفراد"العالقة التبادلية بني عناصر تنسيق الفراغ اخلارجي -م. عبد اهلادي  داليا
 .2009ري، كلية اهلندسة، جامعة القاهرة،التعليمية اجلامعية"، رسالة ماجست

  ،امعة مسيلة.ج احلضرية،تسيري التقنيات  ماجستري، معهدمذكرة  احلضرية،( تسيري الفضاءات 2001)دحدوح. ج 
  سة حتليلية ملنطقة درا وبصراي، وتطويرها عمرانيادويكات، فراس نظمي مروح، الفراغات العامة احلضرية يف مدينة انبلس

اجملمع الشرقي، رسالة ماجستري غري منشورة يف التخطيط احلضري واإلقليمي، جامعة النجاح الوطنية، انبلس، فلسطني، 
 م.2009

 دار املعارف القاهرة 06( أصول علم النفس ط 1994)امحد عزت  ،راجح.  
 ات املتفوقات لدى عينة من الطالب ت التذكر و وجهة الضبط،اسرتاتيجيانوال بنت حممد عبد هللا، ما وراء الذاكرة و  ،زكري

امعة أم القرى، السعودية، جعلم النفس، كلية الرتبية،  ،رسالة ماجستري منشورةعادايت يف كلية الرتبية جبازان، دراسيا و ال
 (. 87 -80م(، ص: )2008)
  اقي، ار التنمية املستدامة، جامعة أم البو ، دراسة الفضاءات العمومية احلضرية يف إطوعيساوي سفيانزيتوين هشام

2014. 
 مطبعة املأمونٍ  اإلسكندرية.والشباب واملدن(. "االطفال 2005، علي. )ةسالم ." 
 ( دور2013سالمة، فاطمة أمحد .)  التخطيط يف التأثري على رفاهية اجملتمع من خالل الفراغات العامة كمدخل لدراسة

 القاهرة. جامعة عني مشس، اهلندسة، منشورة، كليةماجيسرت غري  السكنية: رسالةحدائق اجملاورات 
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 ،العلمية،جمللة ا الكويت.دراسة الة مدينة  العربية،(. منهج لتجميل البيئية البصرية للمدينة 2003حممد أمحد ) سليمان 
 القاهرة. ،كلية اهلندسة  ،. جامعة عني مشس2االصدار  ،38العدد 

  ،(. علم النفس االجتماعي، رؤية معاصرة. سلسلة املراجع يف الرتبية وعلم 2006سعد، )السيد، فؤاد وعبد الرمحن
 النفس، الكتاب التاسع، القاهرة: دار الفكر العريب.

 ( .جتربة عمان الكربى يف ختصيص ساحات عامة للمواطنني احملليني: 2013الشافعي، اسالم. عبد اللطيف. حممد :)
جلامعة هندسة العمارة، كلية الدراسات العليا، ا يف ماجيسرتمذكرة لنيل شهادة شرفية. دراسة حالة ساحة أبو درويش ابال

 األردنية.
 يري تس خترج، معهدمذكرة  والواقع املعاش( الفضاءات العمومية ما بني التصميم 2007) وبوتيطة. ي، شبيل. ص

 جامعة قسنطينة.  احلضرية،التقنيات 
 ملدينة.امنطقة وسط  وأتثرياهتا علىالوظيفي لعناصر التنسيق العمراين  ءاالدا(. 2006ابراهيم حسن) ،شرف الدين 

 كلية اهلندسة.  الشمس،جامعة عني  ،4االصدار . ،38 العدد ،اجمللة العلمية
  رفع كفاءة االداء الوظيفي للخدمات يف اجملاورة ودورها يف(. عناصر تنسيق املوقع 2003ابراهيم حسن) الدين،شرف 

  مشس،جامعة عني  4االصدار . ،38العدد  ،دراسة حالة اجملتمعات العمرانية اجلديدة مبصر. اجمللة العلمية السكنية،
 كلية اهلندسة.

 (. ختطيط ومعاجلة الفراغات العمرانية ضمن النسق العمراين 2010، أشرف السيد )طارق حممد، والبسطويسي ،صدقي
العام للمدينة. مؤمتر االسكان العريب األول، استدامة البناء يف املنطقة العربية وخاصة البيئة الصحراوية. القاهرة: املركز 

 القومي لبحوث االسكان والبناء.  
 صورة الذهنية و إشكالية العالقة مع التنميط"، جملة الباحث اإلعالمي، كلية اإلعالم، الصفار، زينة عبد الستار، "نظرية ال

 (.122، 119م(، ص،ص )2006(، حزيران، )2(، العدد )0جامعة بغداد، اجمللد )
  .وتنسيق احلدائق( تصميم 1995)م، طارق. 
 ( خدمات املدن دراسة يف اجلغرافيا التنموية، مصر.2009طيف، حممد .) 
 حالة دراسية مدينة انبلس التصميم العمراين من وجهة نظر املرأة، احلضري، (. األمان2008حممد )مكرم  ،عباس. 

 رسالة ماجستري منشورة، جامعة النجاح الوطنية.   انبلس:
 ( ختطيط املدن. القاهرة: مكتبة االجنلو املصرية.1991عالم، أمحد .)  
  ري دمشق(، مصر، )رسالة ماجست-العمرانية دراسة مقارنة )القاهرةعماد محدي املصري: التشكيل البصري للفراغات

 (.4ص) ،م1997 ،غري منشورة( جامعة عني مشس، كلية اهلندسة
 ( هندسة املدن 2003عوض، وآخرون" .)رامج العلوم ب والثقافة والعلوم إدارة". املنظمة العربية للرتبية وعلوم البيئة

 .والبحث والعلمي
  الة ماجستري غري املدينة، دراسة حتليلية ملدينة انبلس، رس واجلمالية يف والعناصر البصريةاخلصائص  اخلليل،الفران، هاين

 .2003، جامعة النجاح الوطنية، انبلس،واإلقليميمنشورة يف التخطيط احلضري 
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 انية، رسالة الفراغات العمر يف  والبيئة املادية، العالقة التبادلية بني السلوك اإلنساين (2001) فرحات، ابهر إمساعيل
 م.2001 مصر،القاهرة،  الدولية،، جامعة مصر والتصميم العمراينماجستري غري منشورة يف التخطيط 

 ( ختطيط املدينة العربية االسالمية اخلصوصية واحلداثة، جملة املخطط والتنمية، العدد 2006كامل الكناين :)15 ،
 .العراق

 األردن ،عمان ،2ط ،جغرافيا املدن، دار وائل للنشر (:2007) و صبحةبعثمان أ ،كايد. 
 رسالة  ،ماملنطقة املركزية ملدنية طولك واجلمالية يفالبصرية  وحتسني العناصر(. تطوير 2009عبد الفتاح أمحد ) ،الكم

 فلسطني. الوطنية. انبلس،جامعة النجاح  منشورة،ماجستري 
 تسيري  معهد مذكرة خترج، الفضاء العمومي دراسة حالة املسيلة، يفواللعب ( اماكن الراحة 1998)وآخرون،  خلضر. ح

  املسيلة.جامعة  احلضرية،التقنيات 
  ،2006جملس أبو ظيب للتخطيط العمراين، منطقة العاصمة أبو ظيب. 
  ،االسكندرية، املعارف.وجتميل املدن وقواعد تشجري(. "اسس 2007)حممد ،" 
 دراسة حالة  ،تنسيق املواقع كأداة لرفع مستوى البيئة العمرانية ابملناطق السكنية املتدهورة (.2011وليد حممد ) ،حممد

 جامعة عني مشس. اهلندسة،كلية   منشورة،منطقة الدرب االمحر ابلقاهرة. رسالة ماجستري غري 
 ألردنية"، رسالة امعات ا(، "أثر التصميم اجلارفيكي يف قابلية استخدام املواقع االلكرتونية للج2017هديل ) ،مصطفى

 جامعة الشرق األوسط، األردن. ،ماجستري منشورة
  التصميم و يف ميادين العمارة  وعلم االجتماعتطبيقات علم النفس  إنسانية:( حنو هندسة 1992)املعاين حممد سلم صقر

 .121-97جامعة دمشق دمشق ص: 30-29العددان  08اجمللد  وختطيط املدن احلضري
  ،املدينة العربية اإلسالمية: أثر التشريع يف تكوين البيئة العمرانية. اململكة العربية السعودية. (.1994صاحل، )اهلذلول  

 الرايض: دار السهن.
 (العمارة اخلضراء 2006هشام، علي مهران ")34العدد -الكويت-املستدامة". جملة عامل الفكر والتنمية العمرانية 

 نيسان.
  م.2006. القرويةو يف املدن. الرايض: وزارة الشؤون البلدية  وختطيط الفراغات. دليل معاجلة والقرويةوزارة الشؤون البلدية 
 حالة  ،دور عناصر تنسيق املوقع يف إثراء القيم اجلمالية والوظيفية للفراغات احلضرية" ،(2015) ،هند فؤاد مجيل ،ايسني

غزة، غزة،  االسالميةامعة اهلندسة املعمارية، اجل يف ماجيسرتمذكرة . دراسية: حديقة اجلندي اجملهول يف مدينة غزة"
 .فلسطني

  (. 41ص) م،1972مصر.  مبصر،التشكيل املعماري. دار املعارف  محودة،حيىي 
 :لجنيييةةاملراجع اال

 Abshirini, E, Koch, D." VISIBILITY ANALYSESIS, SIMILARITY AND 
DISSIMILARITY IN GENERAL TRENDS OF BUILDING LAYOUT AND THEIR 
FUNCTION", proceedings of the Ninth International Space Syntax Symposium, Seoul: 
Sejong University, 2013. 
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 املالحق
 :النهائية بصورهتا الساحات ملستخدمي موجهة مقابلة (:1امللحق رقم )

 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

سطيف 1جامعة فرحات عباس  
املعمارية وعلوم األرضمعهد اهلندسة   

 استمارة مقابلة موجهة اىل مستخدمي ساحات مركز مدينة ابتنة
د. علقمة مجالحتت اشراف: أ.                          من اعداد الطالب: بن عائشة صابر                                         

 أ.د. وائل وليد االزهري                                                                                                               
 إىل ماسة حاجة يف اان ،1اهلندسة املعمارية وعلوم األرض جبامعة فرحات عباس سطيف  معهد يف دكتوراه مسجل طالب أان

 عمراين مشروعو  تراث معمارية هندسة ختصص يف الدكتوراه درجة نيل ملتطلبات استكماالا  وذلك ،بنجاح عملي أجنز لكي مسامهتكم
 تمارةاالس هذه الباحث يقدم اجملال هذا يف النظري األدب مراجعة وبعد (،-اجلزائر- )سطيف 1 سطيف عباس فرحات جامعة من

 الباحث إنف الساحة، هذه يف اخلاص رأيكم من ولالستفادة الفضاء، هلذا استخدامكم خالل من مصداقيتها مدى يف رأيكم إلبداء
 االستمارة أن علماا  املختارة، اإلجابة يف احلقل يف () إشارة ووضع ووضع املطروحة االسئلة صالحية يف اجابتكم إبداء يرجو

 .االستجابة على واالمتنان الشكر جزيل ولكم ،ليكرت لتدريج وفقاا  ستكون
  :املقابلة دليل

 ؟توفر لكم التصاميم احلالية لساحات مركز مدينة ابتنة حاجياتكم ومتطلباتكم هل-1س
 ج..................................................................................................................

 حتتوي كل شرائح اجملتمع؟يف رأيكم هل الساحات العامة مبركز املدينة -2س
 ج..................................................................................................................

 هل هناك تنسيق وتعاون بني املستخدم وبني خمتلف اإلدارات واهليئات املصممة اليت هتتم ابلساحات العامة؟-3س
 ....................................................................................................ج..............

 إذا كانت اإلجابة نعم، كيف يتم اشراكهم؟ وإذا كانت اإلجابة ال، ما الفئة املعنية إبشراكها؟-4س
 ...................................................ج...............................................................

 كيف تقيمون تصميم الساحات العامة يف مركز مدينة ابتنة؟-5س
 ج..................................................................................................................

 الساحات العامة يف مركز مدينة ابتنة؟كيف تقيمون سلوك املستخدم يف -6س
 ج..................................................................................................................

 هل ترى ان هناك عالقة بني التصميم والسلوك؟-7س
 ........................................................ج..........................................................

 حسب رأيكم ما هو منط التصميم اجلاذب لالستخدام؟-8س
 ج..................................................................................................................

 ليت يعتمد عليها املصمم يف جلب املستخدمني؟ماهي الفراغات الداخلية للساحة ا-9س
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 ج..................................................................................................................
 :النهائية صورهتا يف ابتنة، ملدينة الدراسية واملكاتب تواملديراي واهليئات املؤسسات وظفيمل موجهة مقابلة (:2امللحق رقم )

 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

سطيف 1جامعة فرحات عباس  
 معهد اهلندسة املعمارية وعلوم األرض

 ابتنةواملكاتب الدراسية ملدينة  استمارة مقابلة موجهة اىل موظفي املؤسسات واهليئات واملديرايت ومصاحل بلدية
 د. علقمة مجالحتت اشراف: أ.                                                    من اعداد الطالب: بن عائشة صابر             

 االزهريأ.د. وائل وليد                                                                                                              
 إىل ماسة حاجة يف اان ،1اهلندسة املعمارية وعلوم األرض جبامعة فرحات عباس سطيف  معهد يف دكتوراه مسجل طالب أان

 عمراين مشروعو  تراث معمارية هندسة ختصص يف الدكتوراه درجة نيل ملتطلبات استكماالا  وذلك ،بنجاح عملي أجنز لكي مسامهتكم
 تمارةاالس هذه الباحث يقدم اجملال هذا يف النظري األدب مراجعة وبعد (،-اجلزائر- )سطيف 1 سطيف عباس فرحات جامعة من

 الباحث إنف الساحة، هذه يف اخلاص رأيكم من ولالستفادة الفضاء، هلذا استخدامكم خالل من مصداقيتها مدى يف رأيكم إلبداء
 االستمارة أن علماا  املختارة، اإلجابة يف احلقل يف () رةإشا ووضع ووضع املطروحة االسئلة صالحية يف اجابتكم إبداء يرجو

 .االستجابة على واالمتنان الشكر جزيل ولكم ،ليكرت لتدريج وفقاا  ستكون
  :املقابلة دليل

 على كل مديرية ان جتيب عن األسئلة اليت ختصها:
 ابلساحات العامة ملركز مدينة ابتنة: اخلاص املقابلة من األول اجلانب .أ

 يف جممل التقارير عن الساحات العامة مبركز املدينة املتواجدة ابملخطط؟ حتدثتم هل-1س
 ج..................................................................................................................

 فيما تتمثل نشاطاتكم من أجل الساحات العامة؟-2س
 ج..................................................................................................................

 هل هناك تنسيق وتعاون بني مديريتكم وبني خمتلف اإلدارات اليت هتتم ابلساحات العامة؟-3س
 ...........................................................ج.......................................................

 إذا كانت اإلجابة نعم من هم الفاعلون احلضريون؟ فيما يتمثل هذا التعاون؟-4س
 ج..................................................................................................................

 تقيمون الوضع احلايل للساحات العامة يف مركز مدينة ابتنة؟كيف -5س
 ج..................................................................................................................

 يف رأيكم ما هي األسباب اليت أدت اىل هذه احلالة؟-6س
 ..................................................................................ج................................

 ما هي مسؤوليات املؤسسات واهليئات اجتاه إعادة هتيئة الساحات العامة مبركز املدينة؟-7س
 ..........................ج........................................................................................

 بتصاميم الساحات العامة مبركز مدينة ابتنة: خاص املقابلة من الثاين اجلانب .ب
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 هلذه الساحات العامة يف املخطط مع شرح التصاميم املقرتحة؟  اقرتاحه مت الربانمج الذي هو ما-8س
 ج..................................................................................................................

 ؟تنفيذه مت الذيهلذه الساحات العامة وما  الربانمج املقرتح مت اعتماد هل-9س
 ج..................................................................................................................

 هلذه الساحات العامة؟ الربانمج املقرتح تستطيعون ذكر اسباب عدم تنفيذ هل-10س
 .................................................ج.................................................................

 هل تستطيعون افاديت ابملخططات سارية املفعول قبل ووراء التحويل؟-11س
 ج..................................................................................................................

 والتغيريات؟ التحويالت هذه سبب ما-12س
 ج..................................................................................................................

احلضري، جتديد حضري، إعادة هيكلة، إعادة  حتسني :هل تعترب التحويالت والتغيريات الطارئة على الساحات العامة-13س
  ؟أتهيل

 العمليات؟ هذه إلجراء تقييمكم معرفة نريد-14س
 ج..................................................................................................................

 ؟ماهي مراحل تصميم الساحات العامة يف مدينة ابتنة-15س
 ج..................................................................................................................

 حسب رأيكم ماهي اخلصائص اليت حيوي عليها التصميم؟-16س
 ...............................ج...................................................................................

 ابستخدام الساحات العامة ملركز املدينة: خاص املقابلة من الثالث اجلانب .ج
 حسب رأيكم ما هو منط التصميم اجلاذب لالستخدام؟-17س

 ج..................................................................................................................
 ماهي الفراغات الداخلية للساحة اليت يعتمد عليها املصمم يف جلب املستخدمني؟-18س

 ....................................................ج..............................................................
 ماهي التدخالت اليت تقرتحها إلعادة هتيئة الساحات العامة؟-19س

 ج..................................................................................................................
 :املوظفني املختصني يف جمال العمارة والعمران املستجوبني ابهليئات واإلدارات يف املقابلةقائمة أبمساء  :(3) امللحق

 املؤسسة  القسم، املصلحة  االسم ترقيم
 -ابتنة-التعمريمديرية البناء و  قسم العمارة (موظفة)مرمي شطارة  ةاملهندس 1
 -ابتنة-التعمريمديرية البناء و  قسم العمارة (موظفة)مرمي بوهيدل  ةاملهندس 2
 -ابتنة-مديرية السكن واملرافق العمومية  قسم التجهيزات العمومية ة(موظف)المية مدور  ةاملهندس 3
 -ابتنة-مديرية السكن واملرافق العمومية  قسم التجهيزات العمومية (ةموظف)املهندس سهام العمراوي  4
 ديوان الرتقية والتسيري العقاري لوالية ابتنة العموميةقسم التجهيزات  (ةموظف) نورة ملباركيةاملهندس  5
 -ابتنة-مديرية البيئة  قسم املساحات اخلضراء (موظف)املهندس محودي رمحاين  6
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 -ابتنة-بلدية الزمالة  مصلحة التعمري التقنية  ( موظفاملهندس حممد قادري ) 7
 -ابتنة-بلدية الزمالة  مصلحة العمارة التقنية  املهندس حممد قرابسي )موظف( 8
 -ابتنة-بلدية الزمالة  مصلحة العمارة التقنية (ةاملهندسة صونية مرازقة )موظف 9

 -ابتنة-بلدية الزمالة  مصلحة العمارة التقنية (ةاملهندسة نرميان لوشن )موظف 10
 -ابتنة-بلدية الزمالة  مصلحة العمارة التقنية (ةاملهندسة كرمية جبارة )موظف 11
 :أبمساء املوظفني املختصني يف جمال العمارة املستجوبني ابملكاتب الدراسية يف املقابلة ةقائم :(4) امللحق

 املكتب االسم ترقيم
 -ابتنة-مكتب الدراسات التقنية واملعمارية  )مدير املكتب(الشريف حجازي املهندس  1
 -ابتنة-التقنية واملعمارية مكتب الدراسات  )مدير املكتب(امزاين امري  املهندس 2
 -ابتنة- والعمرانية مكتب الدراسات املعمارية )مدير املكتب(محزة اتداغث  املهندس 3
 -ابتنة-مكتب الدراسات التقنية واملعمارية  )مدير املكتب(عبش حممد  املهندس 4
 -ابتنة-مكتب الدراسات التقنية واملعمارية  )مدير املكتب(بوعلي حسام  املهندس 5
 -ابتنة-مكتب الدراسات التقنية واملعمارية  )مدير املكتب(وليد بنيين  املهندس 6
 -ابتنة-مكتب الدراسات املعمارية  حكيم حفاظ )مدير املكتب( املهندس 7
 -ابتنة-مكتب الدراسات املعمارية  (موظف)ابديس هالل  املهندس 8
 -ابتنة-الدراسات املعمارية مكتب  (موظفة)جناة بومزراق  املهندسة 9

 -ابتنة-املعمارية مكتب الدراسات  (موظف)مقاوسي انيس  املهندس 10
 :التحكيم بعد االستبانة :(5) ملحق

 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

سطيف 1جامعة فرحات عباس  
 معهد اهلندسة املعمارية وعلوم االرض

 استمارة استبيان موجهة ملستخدمي ساحات مركز مدينة ابتنة.
د. علقمة مجال.حتت اشراف: أ                                                  من اعداد الطالب: بن عائشة صابر                 

د. وائل وليد االزهري أ.                                                                                                               
اهلندسة املعمارية وعلوم األرض جبامعة فرحات عباس سطيف  معهد يف طالب دكتوراه مسجل أانالسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته، 

 مسامهتكم إىل ماسة حاجة يف تراث ومشروع عمراين، اانهندسة معمارية.  ختصص الدكتوراه ل م د لشهادة التحضري إطار ويف ،1
 .بنجاح عملي أجنز لكي
 تفضلتم دينة ابتنة، إذامبحالة الساحات العامة دراسة العمومية بني التصميم واالستخدام  حول الفضاءات حبثي موضوع يدور

ة من جهة ومن جهة أخرى هتدف اىل حتسني كوهنا تدخل يف إطار دراسة علمية حبت ةاالستمارة بوضوح وصراح أسئلة عن وأجبتم
وقتكم ونؤكد لكم أن   من الدقائق بعض إال آخذ ظروفكم االجتماعية واخلدمات اليت تقدم لكم ابلساحات مبركز مدينة ابتنة، ولن

 .ليكرت لتدريج وفقاا  ستكون االستمارة أن علماا  ،ىكل اجاابتكم ستبقى سرية ولن تستخدم ألغراض أخر 
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 " يف اخلانة اليت تروهنا مناسبةXعالمة"الرجاء وضع 
 مسكن         الشهداء  84ساحة: املسرح         بن بولعيد         

املستجوب حول بياانت عامة: 
 اجلنس: ذكر           أنثى-01
أقل من  سنة          15-30من     سنة       30-45من         سنة 45-60من        سنة60السن: أكثر من -02
 سنة 15
 املستوى التعليمي: جامعي          اثنوي            متوسط           ابتدائي           دون مستوى-03
 الوظيفة احلالية: إطار سامي          عامل حر         متقاعد          طالب          عاطل عن العمل-04
سنوات          اقل من 10-20سنة          20-30سنة          30دينة ابتنة: منذ الطفولة          أكثر منمقيم مب-05
 سنوات  10
 :بياانت تتعلق ابالستخدام 

مع من تقضي فراغك يف الساحة: مع اصدقائك          مع زمالء العمل          مع االهل          مع زوجتك           -06
 مبفردك

 مساءا 16-13هنارا          من 13-12صباحا          من12-8ماهي الفرتة اليت تفضل فيها زايرة الساحة:من-07
 ليال 23-20مساءا          من 20-16من      
 ساعات 3اىل 2ساعات          من  4اىل 3ساعات          من  4ماهي املدة اليت تقضيها داخل الساحة: اكثر من -08

 اىل ساعتني          اقل من ساعة 1من        
مىت تزور الساحة:  عطلة هناية األسبوع          بعد وقت العمل         مناسبات         العطل السنوية          العطل -09

 الصيفية
ث حضري متنوع          الن هبا مرافق وخدمات ملاذا تراتد اىل الساحة:  وضوح أسلوب تصميمها          الن هبا اتثي-10 

 متنوعة          الن غطائها النبايت كثيف ومتنوع          الهنا قريبة من مكان العمل ومسكنك          
 ماهو النشاط الذي متارسه يف الساحة: املظاهرات          االحتفال          لقاء شخص          الرتفيه واللعب-11

 االسرتخاء                       
 مرضية جدا          مرضية         ال أبس هبا         غري مرضية          سيئةكيف جتد ظروف فرتة اجللوس يف الساحة: -12
   غري حمرتم كيف تقيم سلوك األشخاص يف الساحة: حمرتم جدا          لبق          الئق          غري الئق         -13
  :بياانت تتعلق ابلعناصر التشكيلية للساحة:بياانت تتعلق ابلتصميم**  

 هل شهدت مراحل التحويل اليت جرت على الساحة: دائما          غالبا          أحياان          اندرا          ابدا -14
 غالبا          أحياان           اندرا          ابدا  دائما        : هل اثرت هذه التحويالت على االستخدام-15
 دائما          غالبا          أحياان           اندرا         ابداتوافق بني تصميم الساحة مع ابقي الساحات:  هناك هل-16
 توفرة     قبولة          متوفر قليال         غري مهل تتوفر الساحة على أماكن اجللوس: متوفرة بكثرة          متوفرة          م-17
ماهي حالة أماكن اجللوس داخل الساحة: مرضية جدا          مرضية          ال ابس هبا         غري مرضية           -18
 سيئة
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هل تتوفر الساحة على املساحات اخلضراء: متوفرة بكثرة          متوفرة          مقبولة          متوفر قليال         غري -19
 متوفرة     

ماهي حالة املساحات اخلضراء داخل الساحة: مرضية جدا          مرضية          ال ابس هبا         غري مرضية           -20
 سيئة
هل تتوفر الساحة على املساحات املائية: متوفرة بكثرة          متوفرة          مقبولة          متوفر قليال         غري - 21

 متوفرة     
       ماهي حالة املساحات املائية داخل الساحة: مرضية جدا          مرضية          ال ابس هبا         غري مرضية    -22
 سيئة
 هل تتوفر الساحة على فضاءات اللعب: متوفرة بكثرة          متوفرة          مقبولة          متوفر قليال         غري متوفرة     -23
 ماهي حالة فضاءات اللعب داخل الساحة: مرضية جدا          مرضية          ال ابس هبا         غري مرضية          -24
 سيئة
 هل تتوفر الساحة على عناصر االضاءة: متوفرة بكثرة          متوفرة          مقبولة          متوفر قليال         غري متوفرة     -25
   ماهي حالة عناصر االضاءة داخل الساحة: مرضية جدا          مرضية          ال ابس هبا         غري مرضية        -26
 سيئة
 هل تتوفر الساحة على عناصر النظافة: متوفرة بكثرة          متوفرة          مقبولة          متوفر قليال         غري متوفرة     -27
  ماهي حالة عناصر النظافة داخل الساحة: مرضية جدا          مرضية          ال ابس هبا         غري مرضية         -28
 سيئة
 هل تتوفر الساحة على عناصر احلماية: متوفرة بكثرة          متوفرة          مقبولة          متوفر قليال         غري متوفرة     -29
 ماهي حالة عناصر احلماية داخل الساحة: مرضية جدا          مرضية          ال ابس هبا         غري مرضية          -30
 سيئة
   هل تتوفر الساحة على املرافق العمومية: متوفرة بكثرة          متوفرة          مقبولة          متوفر قليال         غري متوفرة   -31
       ماهي حالة املرافق العمومية داخل الساحة: مرضية جدا          مرضية          ال ابس هبا         غري مرضية    -32
 سيئة
 هل تتوفر الساحة على املراحيض العمومية: متوفرة بكثرة          متوفرة          مقبولة          متوفر قليال         -33

 غري متوفرة     
مرضية           ماهي حالة املراحيض العمومية داخل الساحة: مرضية جدا          مرضية          ال ابس هبا         غري -34
 سيئة
 هل تتوفر الساحة على احملالت التجارية واملقاهي: متوفرة بكثرة          متوفرة          مقبولة          متوفر قليال         -35

 غري متوفرة     
غري مرضية            س هبا        اباللساحة: مرضية جدا         مرضية        ماهي حالة احملالت التجارية واملقاهي داخل ا-36
 سيئة

 **بياانت تتعلق ابخلصائص البنيوية للساحة:
 هل هناك تواصل بني فضاءات الساحة وما حييط هبا: دائما          غالبا          أحياان          اندرا          ابدا-37
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 غالبا          أحياان          اندرا          ابداهل هناك مسالك داخل الساحة: دائما          -38
 هل حيد الساحة شوارع: دائما          غالبا          أحياان          اندرا          ابدا-39
 اابد         اندرا  غالبا          أحياان          هل توجد عوائق بصرية وحركية خالل مسارك داخل الساحة: دائما        -40
 هل الساحة مفتوحة على ابقي الفضاءات: دائما          غالبا          أحياان          اندرا          ابدا-41
 هل جتذبك فضاءات الساحة: دائما          غالبا          أحياان          اندرا          ابدا-42

 :األساتذة احملكمني لالستبانة واملقابلةقائمة أبمساء  :(6امللحق رقم )
 اجلامعة االختصاص االسم ترقيم

 -اجلزائر- 1945ماي  08جامعة قاملة  هندسة معمارية األستاذ الدكتور مجال علقمة 1
 -األردن-جامعة الشرق األوسط عمان هندسة العمارة الدكتور وائل وليد االزهرياألستاذ  2
 -األردن-جامعة عمان العربية  هندسة العمارة الكرديالدكتور نبيل األستاذ  3
 -األردن-جامعة عمان االهلية  هندسة العمارة األستاذ الدكتور عبد السالم الشبول 4
 -األردن-جامعة الشرق األوسط عمان هندسة العمارة الدكتورة اميمة العرجا 5
 -األردن-عمان اجلامعة األردنية  هندسة العمارة الدكتور جودت القسوس  6
 -اجلزائر- 1جامعة ابتنة  هندسة معمارية الدكتورة عبيدة محودة 7
 -اجلزائر- 1جامعة ابتنة  هندسة معمارية عساسي عبد احلليمالدكتور  8
 -اجلزائر- 1جامعة ابتنة  هندسة معمارية الدكتورة مجعة ابروا 9

 -اجلزائر- 1جامعة ابتنة  هندسة معمارية الدكتور عمار مباركي 10
 يف )خطأ( مةعال ووضالالالع الفقرة، ووضالالالوح للمجال، وانتمائها اللغوية، الصالالالياغة انحية من مناسالالالبتها حيث من الفقرة صالالالالحية حالة
 دجمها أو حذفها، وأ واملقرتحات التعديالت بعض بزايدة مقرتحاتكم إبداء احملكمني من يرجو كما  صالالالالالالاحلة، غري أهنا حالة يف احلقل
 مناسباا. ذلك ترون مبا تعديلها أو ببعض
 احملرتم …………..………………………… .…………....................…………:االسم
 …………………………….…………………………………....…………ص:صالتخ

 ..………………………………………………………………………… :العمل مكان
 ......……………………………………………………………………ة: األكادميي الرتبة

 جداول متغريات االستبيان: :(7امللحق رقم )
  متغري اجلنس:جداول متثل -

 اجلنس التكرار النسبة املئوية
 ذكر 46 % 57,5
 أنثى 34 % 42,5
 اجملموع 80 % 100

 
 اجلنس التكرار النسبة املئوية

 ذكر 76 % 95
 أنثى 04 % 05

 اجملموع 80 % 100
 ساحة الشهداء مسكن 84ساحة 

 اجلنس التكرار النسبة املئوية
 ذكر 52 % 65
 أنثى 28 % 35

 اجلنس التكرار النسبة املئوية
 ذكر 56 % 70
 أنثى 24 % 30
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 اجملموع 80 % 100

 
 اجملموع 80 % 100

 ساحة بن بولعيد ساحة املسرح
  :نمتغري السجداول متثل  -

 السن التكرار النسبة املئوية
 سنة 60أكثر من  00 % 00
 سنة 60-45من  00 % 00
 سنة 45-30من 40 % 50

 سنة 30-15من 14 % 17,5
 سنة 15أقل من  26 % 32,5
 اجملموع 80 % 100

 
 السن التكرار النسبة املئوية

 سنة 60أكثر من  00 % 00
 سنة 60-45من  00 % 00

 سنة 45-30من 19 % 23,7
 سنة 30-15من 61 % 76,3
 سنة 15أقل من  00 % 00
 اجملموع 80 % 100

  ساحة الشهداء مسكن 84ساحة 
 السن التكرار النسبة املئوية

 سنة 60أكثر من  12 % 15
 سنة 60-45من  08 % 10

 سنة 45-30من 27 % 33,8
 سنة 30-15من 10 % 12,5
 سنة 15أقل من  23 % 28,7
 اجملموع 80 % 100

 
 السن التكرار النسبة املئوية

 سنة 60أكثر من  09 % 11.2
 سنة 60-45من  13 % 16.3
 سنة 45-30من 25 % 31.2
 سنة 30-15من 17 % 21.3
 سنة 15أقل من  16 % 20
 اجملموع 80 % 100

 ساحة بن بولعيد ساحة املسرح
  متغري املستوى التعليمي:جداول متثل  -

 املستوى التعليمي التكرار املئويةالنسبة 
 جامعي 51 % 63,6
 اثنوي 11 % 13,8
 متوسط 07 % 8,8
 ابتدائي 11 % 13,8
 دون املستوى 00 % 00
 اجملموع 80 % 100

 
 املستوى التعليمي التكرار النسبة املئوية

 جامعي 05 % 06,3
 اثنوي 08 % 10

 متوسط 19 % 23,7
 ابتدائي 10 % 12,5
 دون املستوى 38 % 47,5
 اجملموع 80 % 100

  ساحة الشهداء مسكن 84ساحة 
 املستوى التعليمي التكرار النسبة املئوية

 جامعي 51 % 63,6
 اثنوي 11 % 13,8
 متوسط 07 % 8,8
 ابتدائي 11 % 13,8
 دون املستوى 00 % 00
 اجملموع 80 % 100

 
 املستوى التعليمي التكرار النسبة املئوية

 جامعي 45 % 56,3
 اثنوي 15 % 18,7
 متوسط 05 % 06,3
 ابتدائي 15 % 18,7
 دون املستوى 00 % 00
 اجملموع 80 % 100

 ساحة بن بولعيد ساحة املسرح
 متغري وظيفة املستخدمني:جداول متثل  -

 الوظيفة احلالية التكرار النسبة املئوية
 إطار سامي 10 % 12,5
 عامل حر 22 % 27,5

 الوظيفة احلالية التكرار النسبة املئوية
 إطار سامي 02 % 02,5
 عامل حر 30 % 37,5



  املالحق

 
 

 

 متقاعد 18 % 22,5
 طالب 23 % 28,7
 عاطل عن العمل 07 % 8,8
  اجملموع 80 % 100

 متقاعد 00 % 00
 طالب 1 % 01,3
 عاطل عن العمل 47 % 58,7
 اجملموع 80 % 100

  الشهداءساحة  مسكن 84ساحة 
 الوظيفة احلالية التكرار النسبة املئوية

 إطار سامي 34 % 42,5
 عامل حر 46 % 57,5
 متقاعد 00 00
 طالب 00 00
 عاطل عن العمل 00 00
 اجملموع 80 % 100

 
 الوظيفة احلالية التكرار النسبة املئوية

 إطار سامي 26 % 32,5
 عامل حر 25 % 31,2
 متقاعد 09 % 11,3
 طالب 20 % 25
 عاطل عن العمل 00 % 00
 اجملموع 80 % 100

 ساحة بن بولعيد ساحة املسرح
 متغري اإلقامة: جداول متثل -

 

 مقيم مبدينة ابتنة التكرار النسبة املئوية
 منذ الطفولة 25 % 31,2
 سنة 30أكثر من  24 % 30
 سنة 20-30 16 % 20

 سنة 10-20 15 % 18,8
 سنوات 10أقل من  00 % 00
 اجملموع 80 % 100

 
 مقيم مبدينة ابتنة التكرار النسبة املئوية

 منذ الطفولة 22 % 12,5
 سنة 30أكثر من  17 % 26,2
 سنة 20-30 10 % 12,5
 سنة 10-20 21 % 21,3
 سنوات 10أقل من  10 % 27,5
 اجملموع 80 % 100

  ساحة الشهداء مسكن 84ساحة 
 مقيم مبدينة ابتنة التكرار النسبة املئوية

 منذ الطفولة 51 % 63,7
 سنة 30أكثر من  12 % 15

 سنة 20-30 13 % 16,2
 سنة 10-20 04 % 05
 سنوات 10أقل من  00 % 00
 اجملموع 80 % 100

 
 مقيم مبدينة ابتنة التكرار النسبة املئوية 

 منذ الطفولة 40 % 50
 سنة 30أكثر من  14 % 17,5
 سنة 20-30 20 % 25

 سنة 10-20 06 % 07,5
 سنوات 10أقل من  00 % 00
 اجملموع 80 % 100

 ساحة بن بولعيد ساحة املسرح
  متغري قضاء الفراغ:جداول متثل  -

  التكرار النسبة املئوية
 مع أصدقائك 42 % 11,2
 مع زمالء العمل 18 % 13,8
 مع األهل 11 % 22,5
 مع زوجتك 09 % 52,5
 مبفردك 00 % 00
 اجملموع 80 % 100

 
  التكرار النسبة املئوية

 مع أصدقائك 62 % 77,5
 مع زمالء العمل 04 % 05
 مع األهل 12 % 15
 مع زوجتك 00 % 00

 مبفردك 02 % 02,5
 اجملموع 80 % 100

 ساحة الشهداء مسكن 84ساحة 
  التكرار النسبة املئوية  التكرار النسبة املئوية
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 مع أصدقائك 37 % 46,3
 مع زمالء العمل 29 % 36,3
 مع األهل 07 % 08,7
 مع زوجتك 07 % 08,7
 مبفردك 00 % 00
  اجملموع 80 % 100

 مع أصدقائك 47 % 58,8
 مع زمالء العمل 26 % 32,4
 مع األهل 03 % 03,8
 مع زوجتك 04 % 05
 مبفردك 00 % 00
 اجملموع 80 % 100

 بن بولعيدساحة  ساحة املسرح
  متغري الفرتة املفضلةجداول متثل  -

  التكرار النسبة املئوية
 صباحا 12-8من  15 % 18,7
 هنارا 13-12من  35 % 43,7
 مساءا 16-13من  25 % 31,3
 مساءا 20-16من  05 % 06,3
 ليال 23-20من  00 % 00
 اجملموع 80 % 100

 
  التكرار النسبة املئوية

 صباحا 12-8من  25 % 31,3
 هنارا 13-12من  08 % 10

 مساءا 16-13من  35 % 43,7
 مساءا 20-16من  12 % 15
 ليال 23-20من  00 % 00
 اجملموع 80 % 100

  ساحة الشهداء مسكن 84ساحة 
  التكرار النسبة املئوية

 صباحا 12-8من  05 % 06,3
 هنارا 13-12من  12 % 15

 مساءا 16-13من  18 % 22,5
 مساءا 20-16من  23 % 28,7

 ليال 23-20من  22 %27,5
 اجملموع 80 % 100

 
  التكرار النسبة املئوية

 صباحا 12-8من  10 % 12,5
 هنارا 13-12من  17 % 21,3
 مساءا 16-13من  09 % 11,2
 مساءا 20-16من  24 % 30
 ليال 23-20من  20 % 25
 اجملموع 80 % 100

 بن بولعيدساحة  ساحة املسرح
  متغري مدة قضاء املستخدمني:جداول متثل  -

  التكرار النسبة املئوية
 ساعات 4أكثر من  00 % 00
 ساعات 4إىل  3من  00 % 00
 ساعات 3إىل  2من  00 % 00

 إىل ساعتني 1من  25 % 31,2
 أقل من ساعة 55 % 68,8
 اجملموع 80 % 100

 
  التكرار النسبة املئوية

 ساعات 4أكثر من  00 % 00
 ساعات 4إىل  3من  00 % 00

 ساعات 3إىل  2من  15 % 18,8
 إىل ساعتني 1من  33 % 41,2
 أقل من ساعة 32 % 40
 اجملموع 80 % 100

  ساحة الشهداء مسكن 84ساحة 
  التكرار النسبة املئوية

 ساعات 4أكثر من  00 % 00
 ساعات 4إىل  3من  02 % 02,5
 ساعات 3إىل  2من  40 % 50

 إىل ساعتني 1من  21 % 26,2
 أقل من ساعة 17 % 21,3
 اجملموع 80 % 100

 
  التكرار النسبة املئوية

 ساعات 4أكثر من  00 % 00
 ساعات 4إىل  3من  00 % 00
 ساعات 3إىل  2من  16 % 20

 إىل ساعتني 1من  38 % 47,5
 أقل من ساعة 26 % 32,5
 اجملموع 80 % 100
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 ساحة بن بولعيد ساحة املسرح
  متغري فرتة الزايرة:جداول متثل -

  التكرار النسبة املئوية
 عطلة هناية األسبوع 30 % 37,5
 بعد وقت العمل 30 % 37,5
 املناسبات 20 % 25
 العطل السنوية 00 % 00
 العطل الصيفية 00 % 00
 اجملموع 80 % 100

 
  التكرار النسبة املئوية

 عطلة هناية األسبوع 20 % 25
 بعد وقت العمل 33 % 41,3
 املناسبات 27 % 33,7
 العطل السنوية 00 % 00
 العطل الصيفية 00 % 00
 اجملموع 80 % 100

  ساحة الشهداء مسكن 84ساحة 
  التكرار النسبة املئوية

 عطلة هناية األسبوع 43 % 53,7
 بعد وقت العمل 20 % 25

 املناسبات 07 % 08,8
 العطل السنوية 20 % 12,5
 العطل الصيفية 00 % 00
 اجملموع 80 % 100

 
  التكرار النسبة املئوية

 عطلة هناية األسبوع 39 49.2%
 بعد وقت العمل 38 % 47

 املناسبات 03 % 03,8
 العطل السنوية 00 %00
 العطل الصيفية 00 %00

 اجملموع 80 % 100
 بن بولعيد ساحة ساحة املسرح

  متغري االرتياد والتوافدجداول متثل  -
  التكرار النسبة املئوية

 وضوح أسلوب تصميمها 01 % 1,2
 الن هبا أتثيث حضري متنوع 39 % 48,8
 الن هبا مرافق وخدمات متنوعة 14 % 17,5
 الن غطائها النبايت كثيف ومتنوع 26 % 32,5
 ومسكنكألهنا قريبة من مكان العمل  00 % 00

 اجملموع 80 % 100

 
  التكرار النسبة املئوية

 وضوح أسلوب تصميمها 00 % 00
 الن هبا أتثيث حضري متنوع 49 % 61,3
 الن هبا مرافق وخدمات متنوعة 10 % 12,4
 الن غطائها النبايت كثيف ومتنوع 21 % 26,3
 ألهنا قريبة من مكان العمل ومسكنك 00 % 00

 اجملموع 80 % 100
  ساحة الشهداء مسكن 84ساحة 

  التكرار النسبة املئوية
 وضوح أسلوب تصميمها 24 % 30

 الن هبا أتثيث حضري متنوع 33 % 41,3
 الن هبا مرافق وخدمات متنوعة 16 % 20

 الن غطائها النبايت كثيف ومتنوع 07 % 08,7
 ألهنا قريبة من مكان العمل ومسكنك 00 % 00

 اجملموع 80 % 100

 
  التكرار النسبة املئوية

 وضوح أسلوب تصميمها 21 % 26,3
 الن هبا أتثيث حضري متنوع 30 % 37,5
 الن هبا مرافق وخدمات متنوعة 12 % 15

 الن غطائها النبايت كثيف ومتنوع 17 % 21,2
 ألهنا قريبة من مكان العمل ومسكنك 00 % 00

 اجملموع 80 % 100
 بولعيدساحة بن  ساحة املسرح

 متغري التحفيز:جداول متثل  -
  التكرار النسبة املئوية

 املظاهرات 20 % 25
 االحتفال 16 % 20

  التكرار النسبة املئوية
 املظاهرات 25 % 31,3
 االحتفال 02 % 02,5



  املالحق

 
 

 

 لقاء شخص 28 % 35
 الرتفيه واللعب 16 % 20
 االسرتخاء 00 % 00
  اجملموع 80 % 100

 لقاء شخص 43 % 53,7
 الرتفيه واللعب 10 % 12,5
 االسرتخاء 00 % 00
 اجملموع 80 % 100

  ساحة الشهداء مسكن 84ساحة 
  التكرار النسبة املئوية

 املظاهرات 09 % 11,3
 االحتفال 12 15 %

 لقاء شخص 30 % 37,5
 الرتفيه واللعب 11 % 13,7

 االسرتخاء 18 22,5 %
 اجملموع 80 % 100

 
  التكرار النسبة املئوية

 املظاهرات 18 % 22,5
 االحتفال 11 % 13,7
 لقاء شخص 19 % 23,8
 الرتفيه واللعب 14 % 17,5
 االسرتخاء 18 % 22,5
 اجملموع 80 % 100

 ساحة بن بولعيد ساحة املسرح
  متغري ظروف فرتة اجللوس:جداول متثل  -

  التكرار النسبة املئوية
 جدا مرضية 20 % 25
 مرضية 28 % 35

 ال أبس هبا 22 % 27,5
 غري مرضية 10 % 12,5
 سيئة 00 % 00
 اجملموع 80 % 100

 
  التكرار النسبة املئوية

 مرضية جدا 17 % 21,3
 مرضية 15 % 18,7
 ال أبس هبا 31 % 38,7
 غري مرضية 17 % 21,3
 سيئة 00 % 00
 اجملموع 80 % 100

 الشهداءساحة  مسكن 84ساحة 

 

  التكرار النسبة املئوية
 مرضية جدا 38 % 47,5
 مرضية 37 % 46,2
 ال أبس هبا 05 % 06,3
 غري مرضية 00 % 00
 سيئة 00 % 00
  اجملموع 80 % 100

  التكرار النسبة املئوية
 مرضية جدا 30 % 37,5
 مرضية 33 % 41,3
 ال أبس هبا 17 % 21,2
 غري مرضية 00 % 00
 سيئة 00 % 00
 اجملموع 80 % 100

 ساحة بن بولعيد ساحة املسرح
  متغري السلوك:جداول متثل  -

  التكرار النسبة املئوية
 حمرتم جدا  10 % 12,5
 لبق 22 % 27,5
 الئق 28 % 35
 غري الئق 12 % 15
 غري حمرتم 08 % 10
 اجملموع 80 % 100

 
  التكرار النسبة املئوية

 حمرتم جدا  00 % 00
 لبق 16 % 20

 الئق 26 % 32,5
 غري الئق 30 % 37,5
 غري حمرتم 08 % 10
 اجملموع 80 % 100

 ساحة الشهداء مسكن 84ساحة 
  التكرار النسبة املئوية  التكرار النسبة املئوية
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 حمرتم جدا  41 % 51,2
 لبق 37 % 46,3
 الئق 00 % 00

 غري الئق 02 % 02,5
 غري حمرتم 00 % 00
  اجملموع 80 % 100

 حمرتم جدا  36 % 45
 لبق 31 % 38,7
 الئق 13 % 16,3
 غري الئق 00 % 00
 غري حمرتم 00 % 00
 اجملموع 80 % 100

 ساحة بن بولعيد ساحة املسرح
  متغري التحول: جداول متثل -

  التكرار النسبة املئوية
 دائما 16 % 20

 غالبا 49 % 61,3
 أحياان 15 % 18,7
 اندرا 00 % 00
 أبدا 00 % 00
 اجملموع 80 % 100

 
  التكرار النسبة املئوية

 دائما 00 % 00
 غالبا 37 % 46,2
 أحياان 43 % 53,8
 اندرا 00 % 00
 أبدا 00 % 00
 اجملموع 80 % 100

  ساحة الشهداء مسكن 84ساحة 
  التكرار النسبة املئوية

 دائما 19 % 23,8
 غالبا 60 % 75

 أحياان 01 % 01,2
 اندرا 00 % 00
 أبدا 00 % 00
 اجملموع 80 % 100

 
  التكرار النسبة املئوية

 دائما 17 % 21,2
 غالبا 53 % 66,3
 أحياان 10 % 12,5
 اندرا 00 % 00
 أبدا 00 % 00
 اجملموع 80 % 100

 ساحة بن بولعيد ساحة املسرح
  متغري التأثري من التحول: جداول متثل -

  التكرار النسبة املئوية
 دائما 00 % 00
 غالبا 00 % 00
 أحياان 16 % 20

 اندرا 50 % 62,5
 أبدا 14 % 17,5
 اجملموع 80 % 100

 
  التكرار النسبة املئوية

 دائما 00 % 00
 غالبا 00 % 00

 أحياان 22 % 27,5
 اندرا 30 % 37,5
 أبدا 28 % 35
 اجملموع 80 % 100

  ساحة الشهداء مسكن 84ساحة 
  التكرار النسبة املئوية

 دائما 00 % 00
 غالبا 00 % 00
 أحياان 12 % 15

 اندرا 42 % 52,5
 أبدا 26 % 32,5
 اجملموع 80 % 100

 
  التكرار النسبة املئوية

 دائما 00 % 00
 غالبا 00 % 00

 أحياان 09 % 11,5
 اندرا 46 % 57,5
 أبدا 25 % 31
 اجملموع 80 % 100
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 ساحة بن بولعيد ساحة املسرح
  متغري توافق التصميم:جداول متثل  -

  التكرار النسبة املئوية
 دائما 25 % 31,3
 غالبا 40 % 50

 أحياان 15 % 18,7
 اندرا 00 % 00
 أبدا 00 % 00
 اجملموع 80 % 100

 
  التكرار النسبة املئوية

 دائما 25 % 31,2
 غالبا 25 % 31,2
 أحياان 30 % 37,6
 اندرا 00 % 00
 أبدا 00 % 00
 اجملموع 80 % 100

  ساحة الشهداء مسكن 84ساحة 
  التكرار النسبة املئوية

 دائما 12 % 15
 غالبا 61 % 76,2
 أحياان 07 % 08,8
 اندرا 00 % 00
 أبدا 00 % 00
 اجملموع 80 % 100

 
  التكرار النسبة املئوية

 دائما 10 % 12,5
 غالبا 50 % 62,5
 أحياان 20 % 25
 اندرا 00 % 00
 أبدا 00 % 00
 اجملموع 80 % 100

 ساحة بن بولعيد ساحة املسرح
  متغري توفر أماكن اجللوس:جداول متثل  -

  التكرار النسبة املئوية
 متوفرة بكثرة 18 % 22,5
 متوفرة 40 % 50

 مقبولة 22 % 27,5
 متوفر قليال 00 % 00
 غري متوفرة 00 % 00
 اجملموع 80 % 100

 
  التكرار النسبة املئوية

 متوفرة بكثرة 45 % 56,2
 متوفرة 30 % 37,5
 مقبولة 05 % 06,3
 متوفر قليال 00 % 00
 غري متوفرة 00 % 00
 اجملموع 80 % 100

  ساحة الشهداء مسكن 84ساحة 
  التكرار النسبة املئوية

 متوفرة بكثرة 29 % 36,3
 متوفرة 42 % 52,5
 مقبولة 09 % 11,2
 متوفر قليال 00 % 00
 غري متوفرة 00 % 00
 اجملموع 80 % 100

 
  التكرار النسبة املئوية

 متوفرة بكثرة 80 % 100
 متوفرة 00 % 00
 مقبولة 00 % 00
 متوفر قليال 00 % 00
 غري متوفرة 00 % 00
 اجملموع 80 % 100

 ساحة بن بولعيد ساحة املسرح
 متغري حالة أماكن اجللوس:جداول متثل  -

  التكرار النسبة املئوية
 مرضية جدا 19 % 23,7
 مرضية 40 % 50

 ال أبس هبا 21 % 26,3

  التكرار النسبة املئوية
 جدامرضية  72 % 90
 مرضية 08 % 10
 ال أبس هبا 00 % 00
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 غري مرضية 00 % 00
 سيئة 00 % 00
  اجملموع 80 % 100

 غري مرضية 00 % 00
 سيئة 00 % 00
 اجملموع 80 % 100

  ساحة الشهداء مسكن 84ساحة 
  التكرار النسبة املئوية

 مرضية جدا 58 % 72,5
 مرضية 22 % 27,5
 ال أبس هبا 00 % 00
 غري مرضية 00 % 00
 سيئة 00 % 00
 اجملموع 80 % 100

 
  التكرار النسبة املئوية

 مرضية جدا 71 % 88,7
 مرضية 09 % 11,3
 ال أبس هبا 00 % 00
 غري مرضية 00 % 00
 سيئة 00 % 00
 اجملموع 80 % 100

 ساحة بن بولعيد ساحة املسرح
  متغري توفر املساحات اخلضراء:جداول متثل  -  

  التكرار النسبة املئوية
 متوفرة بكثرة 23 % 28,7
 متوفرة 38 % 47,5
 مقبولة 19 % 23,8
 متوفر قليال 00 % 00
 غري متوفرة 00 % 00
 اجملموع 80 % 100

 
  التكرار النسبة املئوية

 متوفرة بكثرة 51 % 63,7
 متوفرة 29 % 36,3
 مقبولة 00 % 00
 متوفر قليال 00 % 00
 غري متوفرة 00 % 00
 اجملموع 80 % 100

  ساحة الشهداء مسكن 84ساحة 
  التكرار النسبة املئوية

 متوفرة بكثرة 53 % 66,3
 متوفرة 27 % 33,7
 مقبولة 00 % 00
 متوفر قليال 00 % 00
 غري متوفرة 00 % 00
 اجملموع 80 % 100

 
  التكرار النسبة املئوية

 متوفرة بكثرة 49 % 61,3
 متوفرة 31 % 38,7
 مقبولة 00 % 00
 قليالمتوفر  00 % 00
 غري متوفرة 00 % 00
 اجملموع 80 % 100

 ساحة بن بولعيد ساحة املسرح
  متغري حالة املساحات اخلضراء:جداول متثل  -

  التكرار النسبة املئوية
 مرضية جدا 27 % 33,7
 مرضية 23 % 28.8
 ال أبس هبا 30 % 37,5

 غري مرضية 00 % 00
 سيئة 00 % 00

 اجملموع 80 % 100

 
  التكرار النسبة املئوية

 مرضية جدا 32 % 40
 مرضية 47 % 58,7
 ال أبس هبا 01 % 01,3

 غري مرضية 00 % 00
 سيئة 00 % 00

 اجملموع 80 % 100
 ساحة الشهداء مسكن 84ساحة 

  التكرار النسبة املئوية
 مرضية جدا 18 % 22,5

  التكرار النسبة املئوية
 مرضية جدا 32 % 40
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 مرضية 60 % 75
 ال أبس هبا 02 % 02,5

 غري مرضية 00 % 00
 سيئة 00 % 00

  اجملموع 80 % 100

 مرضية 48 % 60
 ال أبس هبا 00 % 00
 غري مرضية 00 % 00
 سيئة 00 % 00

 اجملموع 80 % 100
 ساحة بن بولعيد ساحة املسرح

  متغري توفر املساحات املائية:جداول متثل  -
  التكرار املئويةالنسبة 

 متوفرة بكثرة 00 % 00
 متوفرة 38 % 47,5
 مقبولة 42 % 52,5

 متوفر قليال 00 % 00
 غري متوفرة 00 % 00

 اجملموع 80 % 100

 
  التكرار النسبة املئوية

 متوفرة بكثرة 00 % 00
 متوفرة 38 % 47,5
 مقبولة 42 % 52,5

 متوفر قليال 00 % 00
 متوفرةغري  00 % 00

 اجملموع 80 % 100
  ساحة الشهداء مسكن 84ساحة 

  التكرار النسبة املئوية
 متوفرة بكثرة 41 % 51,2
 متوفرة 39 % 48,8

 مقبولة 00 % 00
 متوفر قليال 00 % 00
 غري متوفرة 00 % 00

 اجملموع 80 % 100

 
  التكرار النسبة املئوية

 متوفرة بكثرة 00 % 00
 متوفرة 00 % 00
 مقبولة 00 % 00
 متوفر قليال 00 % 00

 غري متوفرة 80 % 100
 اجملموع 80 % 100

 ساحة بن بولعيد ساحة املسرح
  متغري حالة املساحات املائية:جداول متثل  -

  التكرار النسبة املئوية
 مرضية جدا 01 % 01,2
 مرضية 31 % 38,8

 ال أبس هبا 48 % 60
 غري مرضية 00 % 00
 سيئة 00 % 00

 اجملموع 80 % 100

 
  التكرار النسبة املئوية

 مرضية جدا 15 % 18,7
 مرضية 45 % 56,3

 ال أبس هبا 20 % 25
 غري مرضية 00 % 00
 سيئة 00 % 00

 اجملموع 80 % 100
  ساحة الشهداء مسكن 84ساحة 

  التكرار النسبة املئوية
 مرضية جدا 44 % 55

 مرضية 35 % 43,8
 ال أبس هبا 01 % 01,2

 غري مرضية 00 % 00
 سيئة 00 % 00

 اجملموع 80 % 100

 
  التكرار النسبة املئوية

 مرضية جدا 00 % 00
 مرضية 00 % 00
 ال أبس هبا 00 % 00
 غري مرضية 00 % 00

 سيئة 80 % 100
 اجملموع 80 % 100

 ساحة بن بولعيد ساحة املسرح
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   متغري توفر فضاءات اللعب:جداول متثل  -
  التكرار النسبة املئوية

 متوفرة بكثرة 40 % 50
 متوفرة 38 % 47,5
 مقبولة 02 % 02,5

 متوفر قليال 00 % 00
 غري متوفرة 00 % 00

 اجملموع 80 % 100

 
  التكرار النسبة املئوية

 متوفرة بكثرة 00 % 00
 متوفرة 00 % 00
 مقبولة 00 % 00
 متوفر قليال 00 % 00

 غري متوفرة 80 % 100
 اجملموع 80 % 100

  ساحة الشهداء مسكن 84ساحة 
  التكرار النسبة املئوية

 متوفرة بكثرة 00 % 00
 متوفرة 00 % 00
 مقبولة 00 % 00
 متوفر قليال 16 % 20
 غري متوفرة 64 % 80

 اجملموع 80 % 100

 
  التكرار النسبة املئوية

 متوفرة بكثرة 30 % 37,5
 متوفرة 48 % 60

 مقبولة 02 % 02,5
 متوفر قليال 00 % 00
 غري متوفرة 00 % 00

 اجملموع 80 % 100
 ساحة بن بولعيد ساحة املسرح

  متغري حالة فضاءات اللعب:جداول متثل  -
  التكرار النسبة املئوية

 مرضية جدا 38 % 47,5
 مرضية 42 % 52,5

 ال أبس هبا 00 % 00
 غري مرضية 00 % 00
 سيئة 00 % 00

 اجملموع 80 % 100

 
  التكرار النسبة املئوية

 مرضية جدا 00 % 00
 مرضية 00 % 00
 ال أبس هبا 00 % 00
 غري مرضية 00 % 00

 سيئة 80 % 100
 اجملموع 80 % 100

  ساحة الشهداء مسكن 84ساحة 
 السن التكرار النسبة املئوية

 جدا مرضية 00 % 00
 مرضية 00 % 00

 ال أبس هبا 05 % 06,2
 غري مرضية 11 % 13,8

 سيئة 64 % 80
 اجملموع 80 % 100

 
 السن التكرار النسبة املئوية

 مرضية جدا 00 % 00
 مرضية 00 % 00
 ال أبس هبا 20 % 25

 غري مرضية 49 % 61,3
 سيئة 11 % 13,7
 اجملموع 80 % 100

 بولعيد ساحة بن ساحة املسرح
 متغري توفر عناصر االضاءة:جداول متثل  -

  التكرار النسبة املئوية
 متوفرة بكثرة 70 % 87,4
 متوفرة 05 % 06,3
 مقبولة 05 % 06,3

  التكرار النسبة املئوية
 متوفرة بكثرة 77 % 96,2
 متوفرة 03 % 03,8

 مقبولة 00 % 00
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 متوفر قليال 00 % 00
 غري متوفرة 00 % 00

  اجملموع 80 % 100

 متوفر قليال 00 % 00
 غري متوفرة 00 % 00

 اجملموع 80 % 100
  ساحة الشهداء مسكن 84ساحة 

  التكرار النسبة املئوية
 متوفرة بكثرة 72 % 90
 متوفرة 08 % 10
 مقبولة 00 % 00
 متوفر قليال 00 % 00
 غري متوفرة 00 % 00

 اجملموع 80 % 100

 
  التكرار النسبة املئوية

 متوفرة بكثرة 70 % 87,5
 متوفرة 06 % 07,5

 مقبولة 04 % 05
 متوفر قليال 00 % 00
 غري متوفرة 00 % 00

 اجملموع 80 % 100
 ساحة بن بولعيد ساحة املسرح

  متغري حالة عناصر االضاءة:جداول متثل  -
  التكرار النسبة املئوية

 مرضية جدا 30 % 37,5
 مرضية 36 % 45

 ال أبس هبا 14 % 17,5
 غري مرضية 00 % 00
 سيئة 00 % 00

 اجملموع 80 % 100

 
  التكرار النسبة املئوية

 مرضية جدا 78 % 97,5
 مرضية 02 % 02,5

 ال أبس هبا 00 % 00
 غري مرضية 00 % 00
 سيئة 00 % 00

 اجملموع 80 % 100
  ساحة الشهداء مسكن 84ساحة 

  التكرار النسبة املئوية
 مرضية جدا 78 % 97,5
 مرضية 02 % 02,5

 ال أبس هبا 00 % 00
 غري مرضية 00 % 00
 سيئة 00 % 00

 اجملموع 80 % 100

 
  التكرار النسبة املئوية

 مرضية جدا 72 % 90
 مرضية 08 % 10
 ال أبس هبا 00 % 00
 غري مرضية 00 % 00
 سيئة 00 % 00

 اجملموع 80 % 100
 ساحة بن بولعيد ساحة املسرح

  متغري توفر عناصر النظافة:جداول متثل  -
  التكرار النسبة املئوية

 متوفرة بكثرة 30 % 37,5
 متوفرة 50 % 62,5

 مقبولة 00 % 00
 متوفر قليال 00 % 00
 غري متوفرة 00 % 00

 اجملموع 80 % 100

 
  التكرار النسبة املئوية

 متوفرة بكثرة 80 % 100
 متوفرة 00 % 00
 مقبولة 00 % 00
 متوفر قليال 00 % 00
 غري متوفرة 00 % 00

 اجملموع 80 % 100
 ساحة الشهداء مسكن 84ساحة 

  التكرار النسبة املئوية
 متوفرة بكثرة 14 % 17,4

  التكرار النسبة املئوية
 متوفرة بكثرة 34 % 42,5
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 متوفرة 53 % 66,3
 مقبولة 13 % 16,3

 متوفر قليال 00 % 00
 متوفرةغري  00 % 00

  اجملموع 80 % 100

 متوفرة 34 % 42,5
 مقبولة 12 % 15
 متوفر قليال 00 % 00
 غري متوفرة 00 % 00

 اجملموع 80 % 100
 ساحة بن بولعيد ساحة املسرح

  متغري حالة عناصر النظافة:جداول متثل  -
  التكرار النسبة املئوية

 مرضية جدا 28 % 35
 مرضية 42 % 52,5
 ال أبس هبا 10 % 12,5

 غري مرضية 00 % 00
 سيئة 00 % 00

 اجملموع 80 % 100

 
  التكرار النسبة املئوية

 مرضية جدا 80 % 100
 مرضية 00 % 00
 ال أبس هبا 00 % 00
 غري مرضية 00 % 00
 سيئة 00 % 00

 اجملموع 80 % 100
  ساحة الشهداء مسكن 84ساحة 

  التكرار النسبة املئوية
 مرضية جدا 22 % 27,5
 مرضية 51 % 63,7
 ال أبس هبا 07 % 08,8

 غري مرضية 00 % 00
 سيئة 00 % 00

 اجملموع 80 % 100

 
  التكرار النسبة املئوية

 مرضية جدا 32 % 40
 مرضية 48 % 60
 ال أبس هبا 00 % 00
 مرضيةغري  00 % 00
 سيئة 00 % 00

 اجملموع 80 % 100
 ساحة بن بولعيد ساحة املسرح

  متغري توفر عناصر احلماية:جداول متثل  -
  التكرار النسبة املئوية

 متوفرة بكثرة 00 % 00
 متوفرة 59 % 73,7
 مقبولة 21 % 26,3

 متوفر قليال 00 % 00
 غري متوفرة 00 % 00

 اجملموع 80 % 100

 
  التكرار النسبة املئوية

 متوفرة بكثرة 28 % 35
 متوفرة 32 % 40
 مقبولة 20 % 25
 متوفر قليال 00 % 00
 غري متوفرة 00 % 00

 اجملموع 80 % 100
  ساحة الشهداء مسكن 84ساحة 

  التكرار النسبة املئوية
 متوفرة بكثرة 00 % 00
 متوفرة 60 % 75
 مقبولة 20 % 25
 متوفر قليال 00 % 00
 غري متوفرة 00 % 00

 اجملموع 80 % 100

 
  التكرار النسبة املئوية

 متوفرة بكثرة 12 % 15
 متوفرة 68 % 85
 مقبولة 00 % 00
 متوفر قليال 00 % 00
 غري متوفرة 00 % 00

 اجملموع 80 % 100
 ساحة بن بولعيد ساحة املسرح
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  احلماية:متغري حالة عناصر  جداول متثل -
  التكرار النسبة املئوية

 مرضية جدا 00 % 00
 مرضية 61 % 76,3
 ال أبس هبا 19 % 23,7

 غري مرضية 00 % 00
 سيئة 00 % 00

 اجملموع 80 % 100

 
  التكرار النسبة املئوية

 مرضية جدا 30 % 37,5
 مرضية 40 % 50

 ال أبس هبا 10 % 12,5
 غري مرضية 00 % 00
 سيئة 00 % 00

 اجملموع 80 % 100
  ساحة الشهداء مسكن 84ساحة 

  التكرار النسبة املئوية
 مرضية جدا 00 % 00
 مرضية 64 % 80
 ال أبس هبا 16 % 20
 غري مرضية 00 % 00
 سيئة 00 % 00

 اجملموع 80 % 100

 
  التكرار النسبة املئوية

 مرضية جدا 04 % 05
 مرضية 61 % 76,3
 ال أبس هبا 15 % 18,7

 غري مرضية 00 % 00
 سيئة 00 % 00

 اجملموع 80 % 100
 ساحة بن بولعيد ساحة املسرح

  متغري توفر املرافق العمومية: جداول متثل -
  التكرار النسبة املئوية

 متوفرة بكثرة 00 % 00
 متوفرة 00 % 00

 مقبولة 14 % 17,5
 متوفر قليال 66 % 82,5

 متوفرةغري  00 % 00
 اجملموع 80 % 100

 
  التكرار النسبة املئوية

 متوفرة بكثرة 40 % 50
 متوفرة 40 % 50
 مقبولة 00 % 00
 متوفر قليال 00 % 00
 غري متوفرة 00 % 00

 اجملموع 80 % 100
  ساحة الشهداء مسكن 84ساحة 

  التكرار النسبة املئوية
 متوفرة بكثرة 59 % 73,7
 متوفرة 14 % 17,5
 مقبولة 07 % 08,8

 متوفر قليال 00 % 00
 غري متوفرة 00 % 00

 اجملموع 80 % 100

 
  التكرار النسبة املئوية

 متوفرة بكثرة 59 % 73,8
 متوفرة 14 % 17,4
 مقبولة 07 % 08,8

 متوفر قليال 00 % 00
 غري متوفرة 00 % 00

 اجملموع 80 % 100
 بولعيدساحة بن  ساحة املسرح

 متغري حالة املرافق العمومية:جداول متثل  -
  التكرار النسبة املئوية

 مرضية جدا 00 % 00
 مرضية 20 % 25

 ال أبس هبا 21 % 26,2

  التكرار النسبة املئوية
 مرضية جدا 20 % 25

 مرضية 21 % 26,2
 ال أبس هبا 39 % 48,8
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 غري مرضية 39 % 48,8
 سيئة 00 % 00

  اجملموع 80 % 100

 غري مرضية 00 % 00
 سيئة 00 % 00

 اجملموع 80 % 100
  ساحة الشهداء مسكن 84ساحة 

  التكرار النسبة املئوية
 مرضية جدا 55 % 68,7
 مرضية 25 % 31,3

 ال أبس هبا 00 % 00
 غري مرضية 00 % 00
 سيئة 00 % 00

 اجملموع 80 % 100

 
  التكرار النسبة املئوية

 مرضية جدا 37 % 46,2
 مرضية 43 % 53,8

 ال أبس هبا 00 % 00
 غري مرضية 00 % 00
 سيئة 00 % 00

 اجملموع 80 % 100
 ساحة بن بولعيد ساحة املسرح

  متغري توفر املراحيض العمومية:جداول متثل -
  التكرار النسبة املئوية

 متوفرة بكثرة 00 % 00
 متوفرة 56 % 70
 مقبولة 24 % 30
 متوفر قليال 00 % 00
 غري متوفرة 00 % 00

 اجملموع 80 % 100

 
  التكرار النسبة املئوية

 متوفرة بكثرة 00 % 00
 متوفرة 00 % 00
 مقبولة 00 % 00
 متوفر قليال 00 % 00

 غري متوفرة 80 % 100
 اجملموع 80 % 100

  ساحة الشهداء مسكن 84ساحة 
  التكرار النسبة املئوية

 متوفرة بكثرة 00 % 00
 متوفرة 60 % 75
 مقبولة 20 % 25
 متوفر قليال 00 % 00
 غري متوفرة 00 % 00

 اجملموع 80 % 100

 
  التكرار النسبة املئوية

 متوفرة بكثرة 00 % 00
 متوفرة 00 % 00
 مقبولة 00 % 00
 متوفر قليال 00 % 00

 غري متوفرة 80 % 100
 اجملموع 80 % 100

 ساحة بن بولعيد املسرح ساحة
   متغري حالة املراحيض العمومية:جداول متثل -

  التكرار النسبة املئوية
 مرضية جدا 00 % 00

 مرضية 54 % 65.5
 ال أبس هبا 26 % 32.5

 غري مرضية 00 % 00
 سيئة 00 % 00

 اجملموع 80 % 100

 
  التكرار النسبة املئوية

 مرضية جدا 00 % 00
 مرضية 00 % 00
 ال أبس هبا 00 % 00
 غري مرضية 00 % 00

 سيئة 80 % 100
 اجملموع 80 % 100

 ساحة الشهداء مسكن 84ساحة 

  التكرار النسبة املئوية
 مرضية جدا 00 % 00

  التكرار املئويةالنسبة 
 مرضية جدا 00 % 00
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 مرضية 63 % 78,7
 ال أبس هبا 17 % 21,3

 غري مرضية 00 % 00
 سيئة 00 % 00

  اجملموع 80 % 100

 مرضية 00 % 00
 ال أبس هبا 00 % 00
 غري مرضية 00 % 00

 سيئة 80 % 100
 اجملموع 80 % 100

 ساحة بن بولعيد ساحة املسرح
  متغري توفر احملالت التجارية واملقاهي:جداول متثل  -

  التكرار النسبة املئوية
 متوفرة بكثرة 14 % 17,5
 متوفرة 66 % 82,5

 مقبولة 00 % 00
 متوفر قليال 00 % 00
 غري متوفرة 00 % 00

 اجملموع 80 % 100

 
  التكرار النسبة املئوية

 متوفرة بكثرة 00 % 00
 متوفرة 00 % 00
 مقبولة 00 % 00
 متوفر قليال 00 % 00

 غري متوفرة 80 % 100
 اجملموع 80 % 100

  الشهداءساحة  مسكن 84ساحة 
  التكرار النسبة املئوية

 متوفرة بكثرة 12 % 15
 متوفرة 49 % 61,2
 مقبولة 19 % 23,8

 متوفر قليال 00 % 00
 غري متوفرة 00 % 00

 اجملموع 80 % 100

 
  التكرار النسبة املئوية

 متوفرة بكثرة 08 % 10
 متوفرة 50 % 62,5
 مقبولة 22 % 27,5

 متوفر قليال 00 % 00
 غري متوفرة 00 % 00

 اجملموع 80 % 100
 ساحة بن بولعيد ساحة املسرح

  متغري حالة احملالت التجارية واملقاهي:جداول متثل  -
  التكرار النسبة املئوية

 مرضية جدا 42 % 52,5
 مرضية 38 % 47,5

 ال أبس هبا 00 % 00
 غري مرضية 00 % 00
 سيئة 00 % 00

 اجملموع 80 % 100

 
  التكرار النسبة املئوية

 مرضية جدا 00 % 00
 مرضية 00 % 00
 ال أبس هبا 00 % 00
 غري مرضية 00 % 00

 سيئة 80 % 100
 اجملموع 80 % 100

  ساحة الشهداء مسكن 84ساحة 
  التكرار النسبة املئوية

 مرضية جدا 11 % 13,8
 مرضية 57 % 71,3

 ال أبس هبا 12 % 15
 مرضيةغري  00 % 00
 سيئة 00 % 00

 اجملموع 80 % 100

 
  التكرار النسبة املئوية

 مرضية جدا 32 % 40
 مرضية 48 % 60
 ال أبس هبا 00 % 00
 غري مرضية 00 % 00
 سيئة 00 % 00

 اجملموع 80 % 100
 ساحة بن بولعيد ساحة املسرح



  املالحق

 
 

  متغري التواصل بني الفضاءات:جداول متثل  -
  التكرار النسبة املئوية

 دائما 35 % 43,8
 غالبا 35 % 43,8
 أحياان 10 % 12,4

 اندرا 00 % 00
 أبدا 00 % 00

 اجملموع 80 % 100

 
  التكرار النسبة املئوية

 دائما 20 % 25
 غالبا 26 % 32,5
 أحياان 34 % 42,5

 اندرا 00 % 00
 أبدا 00 % 00

 اجملموع 80 % 100
  الشهداءساحة  مسكن 84ساحة 

  التكرار النسبة املئوية
 دائما 80 % 100

 غالبا 00 % 00
 أحياان 00 % 00
 اندرا 00 % 00
 أبدا 00 % 00

  اجملموع 80 % 100

  التكرار النسبة املئوية
 دائما 70 % 87,5
 غالبا 10 % 12,5

 أحياان 00 % 00
 اندرا 00 % 00
 أبدا 00 % 00

 اجملموع 80 % 100
 ساحة بن بولعيد ساحة املسرح

  متغري املسالك:جداول متثل  -
  التكرار النسبة املئوية

 دائما 49 % 61,3
 غالبا 15 % 18,8

 أحياان 16 % 20
 اندرا 00 % 00
 أبدا 00 % 00

 اجملموع 80 % 100

 
  التكرار النسبة املئوية

 دائما 02 % 02,5
 غالبا 52 % 65

 أحياان 26 % 32,5
 اندرا 00 % 00
 أبدا 00 % 00

 اجملموع 80 % 100
  ساحة الشهداء مسكن 84ساحة 

  التكرار النسبة املئوية
 دائما 62 % 77,4
 غالبا 17 % 21,3
 أحياان 01 % 01,3

 اندرا 00 % 00
 أبدا 00 % 00

 اجملموع 80 % 100

 
  التكرار النسبة املئوية

 دائما 56 % 70
 غالبا 14 % 17,5
 أحياان 10 % 12,5

 اندرا 00 % 00
 أبدا 00 % 00

 اجملموع 80 % 100
 ساحة بن بولعيد ساحة املسرح

 متغري الشوارع:جداول متثل  -
  التكرار النسبة املئوية

 دائما 00 % 00
 غالبا 00 % 00

 أحياان 54 % 67,5
 اندرا 26 % 32,5

  التكرار املئويةالنسبة 
 دائما 00 % 00
 غالبا 00 % 00

 أحياان 45 % 56,2
 اندرا 35 % 43,8



  املالحق

 
 

 

 أبدا 00 % 00
  اجملموع 80 % 100

 أبدا 00 % 00
 اجملموع 80 % 100

  ساحة الشهداء مسكن 84ساحة 
  التكرار النسبة املئوية

 دائما 80 % 100
 غالبا 00 % 00
 أحياان 00 % 00
 اندرا 00 % 00
 أبدا 00 % 00

 اجملموع 80 % 100

 
  التكرار النسبة املئوية

 دائما 80 % 100
 غالبا 00 % 00
 أحياان 00 % 00
 اندرا 00 % 00
 أبدا 00 % 00

 اجملموع 80 % 100
 ساحة بن بولعيد ساحة املسرح

  متغري العوائق البصرية واحلركية:جداول متثل  -
  التكرار النسبة املئوية

 دائما 00 % 00
 غالبا 00 % 00

 أحياان 38 %47 
 اندرا 42 % 53
 أبدا 00 % 00

 اجملموع 80 % 100

 
  التكرار النسبة املئوية

 دائما 00 % 00
 غالبا 46 % 57,5
 أحياان 34 % 42,5

 اندرا 00 % 00
 أبدا 00 % 00

 اجملموع 80 % 100
  ساحة الشهداء مسكن 84ساحة 

  التكرار النسبة املئوية
 دائما 00 % 00
 غالبا 00 % 00

 أحياان 75 % 93,7
 اندرا 05 % 06,3

 أبدا 00 % 00
 اجملموع 80 % 100

 
  التكرار النسبة املئوية

 دائما 00 % 00
 غالبا 04 % 05
 أحياان 76 % 95
 اندرا 00 % 00
 أبدا 00 % 00

 اجملموع 80 % 100
 ساحة بن بولعيد ساحة املسرح

  االنفتاح: متغريجداول متثل  -
  التكرار النسبة املئوية

 دائما 42 % 52,4
 غالبا 19 % 23,8
 أحياان 19 % 23,8

 اندرا 00 % 00
 أبدا 00 % 00

 اجملموع 80 % 100

 
  التكرار النسبة املئوية

 دائما 00 % 00
 غالبا 18 % 22,4
 أحياان 29 % 36,3
 اندرا 33 % 41,3

 أبدا 00 % 00
 اجملموع 80 % 100

 ساحة الشهداء مسكن 84ساحة 
  التكرار النسبة املئوية

 دائما 73 % 91,2
 غالبا 07 % 08,8

  التكرار النسبة املئوية
 دائما 73 % 91,2



  املالحق

 
 

 

 أحياان 00 % 00
 اندرا 00 % 00
 أبدا 00 % 00

 اجملموع 80 % 100

 

 غالبا 07 % 08,8
 أحياان 00 % 00
 اندرا 00 % 00
 أبدا 00 % 00

 اجملموع 80 % 100
 ساحة بن بولعيد ساحة املسرح

  متغري اجلذب:جداول متثل  -
  التكرار النسبة املئوية

 دائما 00 % 00
 غالبا 00 % 00

 أحياان 42 % 52,5
 اندرا 38 % 47,5

 أبدا 00 % 00
 اجملموع 80 % 100

 
  التكرار النسبة املئوية

 دائما 00 % 00
 غالبا 00 % 00

 أحياان 30 % 37,5
 اندرا 37 % 46,3
 أبدا 13 % 16,2
 اجملموع 80 % 100

  ساحة الشهداء مسكن 84ساحة 
  التكرار النسبة املئوية

 دائما 70 % 87,5
 غالبا 10 % 12,5

 أحياان 00 % 00
 اندرا 00 % 00
 أبدا 00 % 00

 اجملموع 80 % 100

 
  التكرار النسبة املئوية

 دائما 53 % 66,2
 غالبا 27 % 33,8

 أحياان 00 % 00
 اندرا 00 % 00
 أبدا 00 % 00

 اجملموع 80 % 100

 ساحة بن بولعيد ساحة املسرح
 :ةاناملتوسط احلسايب واالحنراف املعياري لفقرات االستبجداول  :(8امللحق رقم )

 (.2020، املصدر )الباحث، 84 ساحةيف يبني املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري لبعد االستخدام  (:1) دولاجل

 االحنراف املعياري املتوسط احلسايب القيمة الكربى القيمة الصغرى العينة 

 64,0 13,1 002, 1,00 80 08السؤال 

 98,0 72,3 5,00 2,00 80 12السؤال 

 10,1 1,73 5,00 1,00 80 13السؤال 

 (.2020، املصدر )الباحث، 84ساحة يف  لتصميماب التوفر يبني املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري لبعد (:2) جدول

 االحنراف املعياري املتوسط احلسايب القيمة الكربى القيمة الصغرى العينة 

 0 ,70 3,95 5,00 3,00 80 17السؤال 

 72,0 4,05 5,00 3,00 80 19السؤال 

 القيم
متغيرال  

 القيم
متغيرال  



  املالحق

 
 

 50,0 3,47 4,00 3,00 80 21السؤال 

 55,0 4,47 5,00 3,00 80 23السؤال 

 0,52 4,81 5,00 3,00 80 25السؤال 

 0,48 4,37 5,00 4,00 80 27السؤال 

 0,44 3,73 4,00 3,00 80 29السؤال 

 0,38 2,17 3,00 2,00 80 31السؤال 

 0,46 3,70 4,00 3,00 80 33السؤال 

 0,38 4,17 5,00 4,00 80 35السؤال 

 (.2020، املصدر )الباحث، 84ساحة يف  ابلتصميم احلالة يبني املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري لبعد (:3) دولاجل

 االحنراف املعياري املتوسط احلسايب القيمة الكربى القيمة الصغرى العينة 

 0,71 3,97 5,00 3,00 80 18السؤال 

 0,84 3,96 5,00 3,00 80 20السؤال 

 0,52 3,41 5,00 3,00 80 22السؤال 

 0,50 4,47 5,00 4,00 80     24السؤال 

 0,71 4,20 5,00 3,00 80  26السؤال 

 0,65 4,22 5,00 3,00 80 28السؤال 

 0,42 3,76 4,00 3,00 80 30السؤال 

 0,83 2,76 4,00 2,00 80   32السؤال 

 0,43 3,75 4,00 3,00 80 34السؤال 

 0,50 4,52 5,00 4,00 80 36السؤال 

 (.2020، املصدر )الباحث، 84ساحة يف  اخلصائص البنيوية يبني املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري لبعد (:4) جدول

 االحنراف املعياري املتوسط احلسايب القيمة الكربى القيمة الصغرى العينة 

 0,68 3,31 4,00 2,00 80 37السؤال 

 0,80 4,41 5,00 3,00 80 38السؤال 

متغيرال القيم  

متغيرال القيم  



  املالحق

 
 

 0,47 2,67 3,00 2,00 80 39السؤال 

 0,48 3,36 4,00 3,00 80 40السؤال 

 0,82 4,28 5,00 3,00 80 41السؤال 

 0,50 2,52 3,00 2,00 80 42السؤال 

 (.2020، املصدر )الباحث، ساحة الشهداءيف يبني املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري لبعد االستخدام  (:5) جدول

 االحنراف املعياري املتوسط احلسايب القيمة الكربى القيمة الصغرى العينة 

 0,74 1,78 3,00 1,00 80 08السؤال 

 1,05 3,40 5,00 2,00 80 12السؤال 

 0,91 2,62 4,00 1,00 80 13السؤال 

 (.2020، املصدر )الباحث، ساحة الشهداءيف  لتصميماب التوفر لبعديبني املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري  (:6) جدول

 االحنراف املعياري املتوسط احلسايب القيمة الكربى القيمة الصغرى العينة 

 0,61 4,50 5,00 3,00 80 17السؤال 

 0,48 4,36 5,00 4,00 80 19السؤال 

 0,50 3,52 4,00 3,00 80 21السؤال 

 0,00 1,00 1,00 1,00 80 23السؤال 

 0,19 4,96 5,00 4,00 80 25السؤال 

 0,00 5,00 5,00 5,00 80 27السؤال 

 0,77 4,10 5,00 3,00 80 29السؤال 

 0,50 4,50 5,00 4,00 80 31السؤال 

 0,00 1,00 1,00 1,00 80 33السؤال 

 0,00 1,00 1,00 1,00 80 35السؤال 

 (.2020، املصدر )الباحث، ساحة الشهداءيف  ابلتصميم احلالة لبعديبني املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري  (:7) جدول

 االحنراف املعياري املتوسط احلسايب القيمة الكربى القيمة الصغرى العينة 

 0,30 4,90 5,00 4,00 80 18السؤال 

 القيم
متغيرال  

 القيم
متغيرال  

 القيم
متغيرال  



  املالحق

 
 

 0,51 4,38 5,00 3,00 80 20السؤال 

 0,66 3,93 5,00 3,00 80 22السؤال 

 0,00 1,00 1,00 1,00 80     24السؤال 

 0,15 4,97 5,00 4,00 80  26السؤال 

 0,00 5,00 5,00 5,00 80 28السؤال 

 0,66 4,25 5,00 3,00 80 30السؤال 

 0,60 4,12 5,00 3,00 80   32السؤال 

 0,00 1,00 1,00 1,00 80 34السؤال 

 0,00 1,00 1,00 1,00 80 36السؤال 

 (.2020، املصدر )الباحث، ساحة الشهداءيف  اخلصائص البنيوية يبني املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري لبعد (:8) جدول

 االحنراف املعياري املتوسط احلسايب القيمة الكربى الصغرىالقيمة  العينة 

 0,80 2,82 4,00 2,00 80 37السؤال 

 0,51 3,70 5,00 3,00 80 38السؤال 

 0,49 2,56 3,00 2,00 80 39السؤال 

 0,49 3,57 4,00 3,00 80 40السؤال 

 0,78 2,81 4,00 2,00 80 41السؤال 

 0,70 2,21 3,00 1,00 80 42السؤال 

 (.2020املصدر )الباحث،  ،املسرحساحة يف يبني املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري لبعد االستخدام  (:9) جدول

 االحنراف املعياري املتوسط احلسايب القيمة الكربى القيمة الصغرى العينة 

 0,74 2,08 4,00 1,00 80 08السؤال 

 0,60 4,41 5,00 3,00 80 12السؤال 

 0,63 4,46 5,00 2,00 80 13السؤال 

 (.2020، املصدر )الباحث، املسرحساحة يف  لتصميماب التوفر لبعديبني املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري  (:10) جدول

 االحنراف املعياري املتوسط احلسايب القيمة الكربى القيمة الصغرى العينة 

 القيم
متغيرال  

 القيم
متغيرال  

 القيم
متغيرال  



  املالحق

 
 

 0,64 4,25 5,00 3,00 80 17السؤال 

 0,47 4,33 5,00 4,00 80 19السؤال 

 0,50 4,51 5,00 4,00 80 21السؤال 

 0,40 1,20 2,00 1,00 80 23السؤال 

 0,30 4,90 5,00 4,00 80 25السؤال 

 0,58 4,01 5,00 3,00 80 27السؤال 

 0,43 3,75 4,00 3,00 80 29السؤال 

 0,63 4,65 5,00 3,00 80 31السؤال 

 0,43 3,75 4,00 3,00 80 33السؤال 

 0,62 3,91 5,00 3,00 80 35السؤال 

 (.2020، املصدر )الباحث، املسرحساحة يف  ابلتصميم احلالة لبعديبني املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري (: 11)جدول 

 االحنراف املعياري املتوسط احلسايب القيمة الكربى القيمة الصغرى العينة 

 0,44 4,72 5,00 4,00 80 18السؤال 

 0,46 4,20 5,00 3,00 80 20السؤال 

 0,52 4,53 5,00 3,00 80 22السؤال 

 0,56 1,26 3,00 1,00 80     24السؤال 

 0,15 4,97 5,00 4,00 80  26السؤال 

 0,57 4,18 5,00 3,00 80 28السؤال 

 0,40 3,80 4,00 3,00 80 30السؤال 

 0,46 4,68 5,00 4,00 80   32السؤال 

 0,41 3,78 4,00 3,00 80 34السؤال 

 0,53 3,98 5,00 3,00 80 36السؤال 

 (.2020، املصدر )الباحث، املسرحساحة يف  اخلصائص البنيوية يبني املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري لبعد (:12) جدول

 القيم االحنراف املعياري املتوسط احلسايب القيمة الكربى الصغرى القيمة العينة 
متغيرال  

 القيم
متغيرال  



  املالحق

 
 

 0,00 5,00 5,00 5,00 80 37السؤال 

 0,45 4,76 5,00 3,00 80 38السؤال 

 0,00 5,00 5,00 5,00 80 39السؤال 

 0,24 2,93 3,00 2,00 80 40السؤال 

 0,28 4,91 5,00 4,00 80 41السؤال 

 0,33 4,87 5,00 4,00 80 42السؤال 

 (.2020، املصدر )الباحث، بن بولعيدساحة يف يبني املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري لبعد االستخدام  (:13) جدول

 االحنراف املعياري املتوسط احلسايب القيمة الكربى القيمة الصغرى العينة 

 0,71 1,87 3,00 1,00 80 08السؤال 

 0,75 4,16 5,00 3,00 80 12السؤال 

 0,73 4,28 5,00 3,00 80 13السؤال 

 (.2020، املصدر الباحث، بن بولعيدساحة يف  لتصميماب التوفر لبعديبني املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري (: 14)جدول 

 االحنراف املعياري املتوسط احلسايب القيمة الكربى القيمة الصغرى العينة 

 0,00 5,00 5,00 5,00 80 17السؤال 

 0,49 4,38 5,00 4,00 80 19السؤال 

 0,00 1,00 1,00 1,00 80 21السؤال 

 0,53 4,35 5,00 3,00 80 23السؤال 

 0,49 4,82 5,00 3,00 80 25السؤال 

 0,71 4,27 5,00 3,00 80 27السؤال 

 0,35 4,15 5,00 4,00 80 29السؤال 

 0,72 4,60 5,00 3,00 80 31السؤال 

 0,00 1,00 1,00 1,00 80 33السؤال 

 0,59 3,82 5,00 3,00 80 35السؤال 

 (.2020، املصدر )الباحث، بن بولعيدساحة يف  ابلتصميم احلالة لبعديبني املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري (: 15)جدول 

 القيم
متغيرال  

 القيم
متغيرال  



  املالحق

 
 

 االحنراف املعياري املتوسط احلسايب القيمة الكربى القيمة الصغرى العينة 

 310, 4,88 5,00 4,00 80 18السؤال 

 0,49 4,40 5,00 4,00 80 20السؤال 

 0,00 1,00 1,00 1,00 80 22السؤال 

 0,61 4,11 5,00 3,00 80     24السؤال 

 0,30 4,90 5,00 4,00 80  26السؤال 

 0,49 4,40 5,00 4,00 80 28السؤال 

 0,47 3,86 5,00 3,00 80 30السؤال 

 0,50 4,46 5,00 4,00 80   32السؤال 

 0,00 1,00 1,00 1,00 80 34السؤال 

 0,49 4,40 5,00 4,00 80 36السؤال 

 (.2020، املصدر )الباحث، بن بولعيدساحة يف  اخلصائص البنيوية يبني املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري لبعد(: 16)جدول 

 االحنراف املعياري املتوسط احلسايب القيمة الكربى القيمة الصغرى العينة 

 0,33 4,87 5,00 4,00 80 37السؤال 

 0,70 4,57 5,00 3,00 80 38السؤال 

 0,00 5,00 5,00 5,00 80 39السؤال 

 0,21 3,05 4,00 3,00 80 40السؤال 

 0,35 4,85 5,00 4,00 80 41السؤال 

 0,47 4,66 5,00 4,00 80 42السؤال 

 يت(وااالستخدام جبانب عناصر ويليام  مراقبة) :رزانمة مراقبة ويليام وايت :(9امللحق رقم )
 ........ الساعة:-...........       التاريخ:-.........       ساحة:ال-

 الفئة الغالبة يف االستخدام: ذكور                     اانث
 اطفال
 
 

 شيوخ كهول شباب مراهقني
 

 الشرحية املستخدمة

 ايتو عناصر ويليام 
 

 القيم
متغيرال  

متغيرال القيم  



  املالحق

 
 

 5اىل  1من  هي القيمة الكربى للكثافة، ومنه تكون القيم كااليت:5يكون مال اجلدول حسب كثافة االستخدام حيث تعترب 
 .Likertليكارت  ابستعمال سلم

= كثافة 5= كثافة استخدام قوية، 4= كثافة استخدام متوسطة، 3= كثافة استخدام ضعيفة،  2= كثافة استخدام منعدمة، 1
 جدا.استخدام قوية 
 جداول متغريات مراقبة ويليام وايت: :(10امللحق رقم )

 مسكن 84متغري املسالك والطرقات بساحة  

 (والسلوكاالستخدام  رصد) :رصد االستخدام :(11امللحق رقم )
 ........ الساعة:-...........       التاريخ:-.........       ساحة:ال-

 يوم الرصد: يوم عطلة       يوم عمل
 االستخدام: ذكور       اانثالفئة الغالبة يف 

 املسالك والطرقات     

 أماكن اجللوس     

 األماكن املخصصة للعب     

 العناصر املائية     

 العناصر اخلضراء     

 األماكن املظللة     

 اخلدمات     

 النشاطات     

معدل 
 االستخدام
 في األيام

ماي5  

2019 
ماي3  

2019 
افريل7  

2019 
افريل5  

2019 
مارس10  

2019 
مارس8  

2019 
 اليوم

 الشريحة المستخدمة

 شيوخ 2 3 1 3 2 4 2.5

 كهول 2 2 1 2 2 3 2

 شباب 3 5 3 5 3 4 3.83

 مراهقين 3 4 3 4 2 5 3.50

 اطفال 4 5 3 4 3 4 3.83



  املالحق

 
 

  
 ساحة الشهداء مسكن 84ساحة 

  
 ساحة الشهداء ساحة املسرح 

 خطوات الرصد: 
 .رسم األشخاص يف اخلرائط املرفقة على شكل نقاطيكون -
 .اهبتوضع النقاط يف املناطق اليت يستخدمها ابلضبط ابلفراغات الداخلية للساحة والفراغات اخلارجية اليت حتيط -
 ابلنسبة ليوم العمل متثل النقاط ابللون األزرق ويوم العطلة متثل النقاط ابللون األمحر.-

 مالحظة:
وصف سلوك املستخدمني 

ابلساحة:............................................................................................................
....................................................................................................................

.................................................................................................................... 
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 :امللخص
ماعية فيها اعتبارا اليومي وأمناط احلياة االجت هااستخدام وتتناولابلغ األمهية يتعلق ابلفضاءات العمومية  تعاجل األطروحة موضوعا     

للزمان واملكان. فموضوع الفضاءات يستقطب اهتمام الكثري من الباحثني والدارسني على اختالف اختصاصاهتم ومقاصدهم 
 ا  عترب منتوجت الفضاءات العمومية اليتمن  عنو فالساحة العامة كالتعرف على الَعالقة بني التصميم واالستخدام.  هبدفوأهدافهم، 
فرضت نفسها عرب الزمن، وتتطلب دراسة معمقة وجادة ألمناط االستخدام يف أنواع تصاميمها، قصد الوصول إىل  ومعماري   ا  عمراني

 .  تتميز صخصاص  متعددة ومتداخلةالفهم السليم للسلوك اإلنساين داخل جماالهتا اليت
دة، جغرافيا واترخييا، أثبتت وجودها عرب خمتلف األزمنة وتعاقبت عليها حضارات ع مدينة ابتنة كواحدة من أهم املدن يف اجلزاصر   

اّتسمت خمتلف الساحات العامة فيها ابلتموضع يف مراكز مدهنا، حيث أعطت صورا انطقة ملعاين اإلدماج يف النسيج العمراين، 
ات املنطقية حي  العلمي للتمكن من قراءة السيناريوهوأسقطت ابمتياز نظرية ارتباط اإلنسان ابلفضاء، وعليه مت التحقيق والتم

 للنمط اجليين لالستخدام داخل تصاميمها.
تصاميمها احلالية من خالل احلالة الدراسية اليت تعود لنفس  عرب العامة الساحات مستوىستعرا  ال الدراسة هذه حيث هتدف   

مسكن، ساحة الشهداء، ساحة املسرح وساحة بن بولعيد(،  84احِلْقَبة التارخيية، ركزت الدراسة على حتليل الساحات التالية: )ساحة 
يوية خلصاص  البنمدى أتثري ا إستنباطصد بداية من موقعها، واخلصاص  التصميمية هلا، ومكوانهتا، وتركيباهتا اجملالية، وذلك ق

، ومعرفة أسباب التفاوت فيه، إذ إن هذه احلالة الدراسية وجهت الباحث حنو دراسة وفق هااستخداموالتشكيلية لتصاميمها على 
 مقارابت حديثة، معتمدين يف ذلك على:

هج املسحي التحليلي، ق املنهج التارخيي الوصفي، واملنحتديد اخلصاص  التشكيلية والبنيوية للساحات يف مركز مدينة ابتنة عن طري-
 حصاصي االستنباطي واملنهج التفسريي املقارن. واملنهج اإل

حتديد طرق االستخدام والتملك املختلفة هلذه الساحات انطالقا من العوامل اليت تؤثر على أساليب االستخدام الداصم من خالل -
  لدراسة وأمهها: املقابلة، املالحظة، االستبانة، مراقبة ويليام وايت، مجلة الرتكيب اجملايلتقنيات البحث اليت استخدمت يف هذه ا

space syntax ورصد االستخدام والسلوك، والتحقق منها من خالل جمموعة من الربامج (SPSS, DEPTHMAP, 
EXCEL) والدراسات االستقصاصية امليدانية. 

امة ن بعني االعتبار كل من اخلصاص  التشكيلية والبنيوية، لتؤدي الساحات العو خذ املصممألضرورة القد تبني من خالل دراستنا    
الدور املنوط إليها، وقد أكدت الدراسة أن تلك اخلصاص  جتعل الساحات تتالءم مع خصوصيتها، وتواكب املمارسات اإلنسانية 

 دام الداصم.االستخ بغية حتقيقجلها، أمت من والتفاعالت االجتماعية اليت صمّ 
 
 

  الكلمات املفتاحية:
 اخلصاص  البنيوية، مدينة ابتنة ،، االستخدام، اخلصاص  التشكيليةتصميمالفضاءات العمومية، الساحات العامة، ال
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Abstract:  
The present thesis takes in consideration a topic of great importance concerning public spaces, 
focusing on their daily use and social life patterns in their temporal and spatial dimensions. This 
problematic attracts the attention of researchers in several fields with the objective of identifying 
the relationship between the design of space and its use. The public square as an urban and 
architectural product has been able to impose itself in the city and it requires a deep study of the 
design modes used to understand human behavior within a multitude of interacting aspects. 
Historically and geographically speaking, Batna is among the most important Algerian cities, the 
squares of this city are perfectly integrated with its urban fabric by their central location, reflecting 
the attachment of man to space, the reason why these squares are the subject of research and 
investigation aimed at reading the logical scenarios of the genetic model of their use. For the 
selected case studies, the squares were analyzed basing on their situations, characteristics, 
components, and spatial configurations, with the aim of knowing and measuring their influence 
on usage.  
The public spaces studied are public squares of different types: the square of 84 dwellings, the 
square of martyrs, Ben Boulaid square, and the square of the theater; these neighboring squares 
are located in downtown Batna and belong to the same period, bearing successive changes that 
they have undergone over time and have affected their structuring.  
This study focuses on the public squares, examining their current configuration and the impact of 
design on use, we based on:  
-The identification of the compositional and structural characteristics of the squares of downtown 
Batna through: the historical approach, the analytical survey, the deductive statistical method and 
the comparative explanatory method. 
 - The identification of the different modes of use of the selected places and the definition of their 
influencing factor through research techniques such as: interview, observation, questionnaire, 
William WHIGT's observation method, the theory of spatial syntax and the monitoring of uses 
and behaviors, through the verification of these parameters by a series of programs (SPSS, 
DEPTHMAP, EXCEL) and field surveys.  
According to our research, it turns out that it was certainly necessary for the designer to take in 
consideration all the formal and structural characteristics so that the public squares fulfill their 
roles, where it is confirmed that these aspects make the squares more appropriate to their 
specificities and accompanies the human use to the social interactions for which they are designed, 
in order to accomplish a continuous operation. 
 
Keywords:  
Public Space, Public Square, Design, Structural Characteristics, Compositional Characteristics, 
Batna City. 
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Résumé : 
La présente thèse étudie un sujet d’importance cruciale concernant les espaces publics qui 
expriment l’usage quotidien et les modes de la vie sociale dans ces dimensions temporelles et 
spéciales. Cette problématique attire l’attention des chercheures dans plusieurs domaines 
cependant ils se réunissent pour l’identification de la relation entre la conception de l’espace et 
son usage. La place publique comme produit urbain et architectural a pu s’imposer dans la ville au 
fil du temps et nécessite une profonde étude sur les modes de conception utilisée pour arriver à 
comprendre le comportement humain au sein d’une multitude d’aspects qui se superposent. 
Historiquement et géographiquement parlant, Batna est une des villes les plus importantes de 
l’Algérie qui ont pu s’imposer à travers les civilisations au fil du temps, les places de cette ville 
s’intègrent parfaitement avec le tissu urbain par leur situation centrale, reflétant l’attachement de 
l’homme à l’espace, la raison pour laquelle ces places font l’objet e recherche et d’investigation 
qui visent la lecture des scénarios logique du modèle génétique de l’usage au sein de la conception. 
À travers le cas d’étude choisis, on a concentré sur l’analyse des places à partir de leur situation, 
caractéristiques, composants, et configuration spéciale, dans le but de cibler le motif de leur 
utilisation concéder comme variable d’une à l’autre, et dans quelle mesure il affecte la conception. 
Les espaces publics étudiés, rassemblent les différents types de places ; la place de 84 logements, la 
place des martyres, la place Ben Boulaid, et la place du théâtre ; des places voisines qui se situent 
dans le centre-ville de Batna et appartiennent à la même époque, pourtant des changements 
successifs qu’elles ont subi au fil du temps et qui ont touché leur structuration. Cette étude focalise 
sur les places publiques, en examinant leur configuration actuelle et l’impact de la conception sur 
l’usage, on se basait sur : 
-L’identification des caractéristiques compositionnelles et structurelles des places du centre-ville 
de Batna à travers : l’approche historique, l’enquête analytique, la méthode statistique déductive 
et la méthode explicative comparative. 
- L’identification des différents modes d’usage des places sélectionnées et définir leur facteur 
d’influence via des techniques de recherche notamment : l’entretien, l’observation, le 
questionnaire, la méthode d’observation de William WHIGT, la théorie de syntaxe spatial et le 
suivi des usages et des comportements, à travers la vérification de ces paramètres par une série de 
programmes (SPSS, DEPTHMAP, EXCEL) et d’enquêtes sur le terrain. 
Selon notre recherche, Il s’avère qu’il a fallu certainement au concepteur de prendre en 
considération toutes les caractéristiques formelles et structurelles pour que les places publiques 
remplissent leurs rôles, où il est confirmé que ces aspects font des places plus appropriées à leurs 
spécificités et accompagne l’usage humain aux interactions sociales pour lesquelles sont conçues, 
afin d’accomplir une exploitation continue. 
Mots Clés : 
Espaces publics, Places Publiques, Conception, Usage, Caractéristiques Compositionnelles, 
Caractéristiques Structurales, Ville de Batna. 
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