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ويتـ التركيز ىنا عمى كيفية : يتناوؿ ىذا البحث دراسة وتقييـ العالقة بيف اإلنساف والبيئة الحضرية الممخص
تطور الحياة في فراغات المدينة وىؿ كاف ىذا التطور لؤلفضؿ أـ ال و ىذا ال يعني أنو يمكف ألي شخص 
تطوير طريقة مؤكدة لمتنبؤ بكيفية استخداـ الناس لمدينة معينة وفراغاتيا الحضرية . في المدف المتطورة يتـ 

ف فيما يتعمؽ بتفاعؿ الحياة والفضاء في المدف ويمكف ليذه البيانات أف جمع الكثير مف البيانات عمى مر السني
توفر فيمًا أكبر لمحياة العامة لممدينة وتتنبأ بكيفية تطورىا في اإلطار المحدد. توجد فرصة إلعادة اكتشاؼ وفيـ 

األماكف. تركز ىذه العالقة المتبادلة بيف األنواع المختمفة لؤلماكف العامة وأنواع نشاط األشخاص داخؿ ىذه 
مدى تحقيقو لمعايير التصميـ الجيد و  كيفية قياسو وتقييـ جودتوو الورقة عمى إعادة اكتشاؼ الفراغ العاـ المفتوح 

في دراساتو وأبحاثو. تعتمد ىذه الورقة عمى المشاىدة  ""Jan Gehlكما أشار ليا واستعمميا "جاف غيؿ" 
لتقييـ البيئة المبنية والطبيعية  ألحد  12ال Gehlاستخداـ معايير  الميدانية المباشرة في تجميع المعمومات و

 أىـ الفراغات العامة في مدينة الخمس وىو ميداف جماؿ عبد الناصر.

: البيئة الحضرية ,إعادة اكتشاؼ , الفراغ الحضري العاـ , الحياة العامة , أنواع النشاط الكممات المفتاحية
Abstract: This research deals with studying and evaluating the relationship between 

humans and the urban environment, The focus here is on how life evolves in the 

spaces of the city and was this development for the better or not, this does not mean 

that a person can develop a proven method of predicting how people will use a city 

and its urban spaces. In developed cities, a lot of data is collected over the years With 

respect to Interacting life and space in cities. This data can provide a greater 

understanding of the general life of the city and predict how it will develop in the 

given setting. There is an opportunity to rediscover and understand the 

interrelationship between different types of public spaces and the types of activity of 

people within these places. This paper focuses on re-discovering the open public 

space and the extent to which it meets the standards of good design, as indicated by it 

and used by Jan Gehl in his studies and research. This paper relies on direct field 

observation in gathering information and using Gehl's 12 criteria to assess the built 

and natural environment for one of the most important public spaces in the AlKhums 

city " Gamal Abdel Nasser Square". 
Key words: urban environment, rediscovery, general urban space, public life, types 

of activity. 
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 المقػدمػػة

وتتعدد ىذه العناصر مف الفرصة  تصبح المدف و فراغات المدف جيدة كثير مف العناصر تساىـ في كيفية إف 
أيًضا تمثؿ األماكف التي يمكف فييا إجراء اتصاالت  ,االقتصادية إلى اليندسة المعمارية و المرافؽ الثقافية

. إف مجتمع المدف غني بالشبكات االجتماعية المعقدة والمدىشة عنصرا ميما جدا وعالقات مع أشخاص آخريف
وتوفر موارد ميمة في أوقات التوتر. إف  في كثير مف األحياف و التي تساعد عمى ربط الناس بعضيـ البعض

البعد الرئيسي لممدينة الجيدة ىو طابعيا الجماعي العاـ والعالقة بيف الحياة العامة والفضاء العاـ ىي عالقة 
 ).Carr, S. et alمتبادلة وديناميكية تؤدي إلى الحاجة إلى فراغات جديدة لؤلشكاؿ الجديدة لمحياة العامة 

1992) 

( إلى أف اىتماـ مصممي المناطؽ الحضرية يجب أف يكوف أكثر توجيًا 2001) Banerjeeلذلؾ , يشير  
قميدًيا بالفراغ العاـ المادي  ازدىرت نحو الحياة العامة و يضيؼ أيضا بأنو بينما كاف المخططوف ييتموف ت

لقد أكد منّظرو اليندسة المعمارية عمى  Banerjee, T. .( 2001). الخاصة الحياة العامة في الفراغات
الخصائص والسمات المورفولوجية: "الفضاء الخارجي إيجابي عندما يكوف شكمو ميًما مثؿ شكؿ المبنى الذي 

تركز الممارسات الحضرية والمعمارية بشكؿ أساسي حوؿ تقدير   Alexander, C. et al.( 1977 ) يحيط بو".
 كيفية استخداـ الناس لمفراغات العامة.

إف فيـ أفضؿ ليذه العالقة سيؤدي بالتالي إلى قرارات تصميـ أفضؿ لممستقبؿ والتكيؼ مع الفراغات الحالية 
" ألنو يشير إلى ظاىرتيف مترابطتيف بشكؿ مصطمح "الجميور  Arendt))لجعميا مكاف يستحؽ الجموس. تعرؼ 

وثيؽ ولكف ليس بالضبط. صيغت تعريفيا األوؿ مف منظور األنشطة البشرية. األنشطة البشرية التي يمكف 
لآلخريف رؤيتيا وسماعيا تحدث في األماكف العامة. إف العيش مًعا يؤدي بالضرورة إلى فراغات مشتركة بيف 

 ,Matthew Carmonaمف المنظور المكاني , قدـ   Arendt, H. .( 1958 ) .أولئؾ الذيف يعيشوف مًعا 
Claudio de Magalhães, and Leo Hammond (2008)  تعريفيف عف الفراغ العاـ. أواًل  يشمؿ

التعريؼ الواسع لجميع الفراغات في البيئة المبنية والطبيعية التي يتمتع بيا األشخاص بحرية الوصوؿ أو المقيدة 
. ال يميز ىذا التعريؼ بيف الممكية العامة والخاصة , الداخمية والخارجية و يغطي ىذا التعريؼ الواسع جزئًيا

نطاًقا واسًعا مف األماكف التي يمكف تعريفيا عمى أنيا عامة , مثؿ الشوارع والساحات والريؼ المفتوح ومراكز 
ال ينطبؽ عمى البحث التجريبي نظًرا لوجود  التسوؽ الخاصة والمباني المدنية. وقد ناقشوا بأف ىذا التعريؼ

 .Carmona, M. Magalhães, C .مجموعة كبيرة مف االختالفات في التعامؿ مع ىذه الفراغات ليذا السبب

& Ham, L.( 2008 )  قدموا تعريًفا أكثر تحديًدا يشمؿ جميع فراغات البيئة المبنية حيث يتمتع األشخاص
األقؿ خالؿ ساعات النيار( بغض النظر عف الممكية. ويشمؿ الفراغات  بحرية الوصوؿ غير المقيد )عمى

 . الخارجية والفاصؿ الزمني لممسافات الداخمية والخارجية الرئيسية إلى مساحات الوصوؿ المجانية عادة
Arendt, H. .( 1958 ), Carmona, M. Magalhães, C. & Ham, L.( 2008 )   يتمثؿ معيار النظر
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لعامة كجزء مف ىذا البحث في وجود حرية الوصوؿ لؤلشخاص في الفراغ الخارجي أو الفراغات في المساحات ا
المستمر ىو األقرب  GehLالداخمية مع وجود عالقة مباشرة بينيما بغض النظر عف ممكية الفراغ. يعد عمؿ 

و يركز بشكؿ أساسي عمى البعد اإلنساني لمتصميـ الحضري. لقد ( (White johnston 2013إلى طريقة 
أف ما يجذب الناس ىو توفر الجموس أو الوقوؼ بشكؿ مريح لمشاىدة أنشطة اآلخريف  حيث مف  Gehlوجد 

 .Gehl, J الواضح أف حياة األماكف العامة تتولد حوؿ الحواؼ والحدود ثـ  يتحوؿ الحشد تدريجيًا إلى الداخؿ.

(2010) , Gehl, J.( 2001)   ويؤكد ذلؾ استنتاجات العمماء اآلخريف حوؿ "تأثير الحافة"  . لذلؾ  تعتبر
األنشطة المنظمة ضرورية لجذب مجموعة كبيرة ومتنوعة مف األنشطة الثانوية وغير الرسمية والعفوية في 

ف األنشطة التي تحدث ثالثة أنواع م Gehlفي ىذا الصدد  يحدد   Stevens, Q. (2007)األماكف العامة. 
في األماكف العامة: األنشطة الضرورية واألنشطة االختيارية واألنشطة االجتماعية. تشمؿ األنشطة األولى تمؾ 
األنشطة الضرورية لممياـ اليومية لذلؾ فإنيا  تتأثر قمياًل بنوعية البيئة المادية. في المقابؿ  تتأثر األنشطة 

بيئة المادية و تشمؿ ىذه الفئة تقريبا جميع األنشطة الترفييية في األماكف االختيارية بشكؿ كبير بظروؼ ال
العامة. األنشطة االجتماعية ليا طابع مختمؼ و يتـ إنشاؤىا مف األنشطة األخرى  وىذا يعني أف توفير 

 Gehl, J.( 2001) األنشطة الضرورية واالختيارية مع ظروؼ أفضؿ يؤدي إلى دعـ األنشطة االجتماعية.

 مشكمة البحث 

مف خالؿ طرح أسئمة ميمة الفراغ العاـ المفتوح الرئيسية حوؿ كيفية قياس وتقييـ جودة البحث  تتمحور مشكمة
 تمثمت في :

 البيئة المبنية ؟و الفراغ العاـ المفتوح عناصر عمى  مدى تأثير التفاعؿ البشري. 
 ؟المحيطة بيئتيـو الفراغ العاـ المفتوح . كيؼ يتفاعؿ الناس مع عناصر 

 أهداؼ الدراسة:

 أو تحفيزفي  و اثرىا الحضري راغالطريقة التي سيتفاعؿ بيا الناس مع الفأىمية  إبرازتيدؼ ىذه الدراسة إلى 
تقييـ البيئة عمى  تقـوالتي  Gehl, كما يتـ التعريؼ بمعايير  الناس عمى القياـ بتنوع األنشطة البشرية بو إحباط

 .الحضريةالمبنية و 

 الدراسة:أهمية 

و وعالقتو بمستخدميو  الحضري راغالفجودة و تتمثؿ أىمية الدراسة في زيادة الوعي العاـ لمناس وتعريفيـ بأىمية 
 لممجتمعات توفر الفوائد العالجيةو الحياة االجتماعية إثراء وبالتالي إحياء ذلؾ الفراغ في ىاـ ما لذلؾ مف دور 

الحضرية و المستدامة و الوصوؿ إلى معمومات تساىـ في مجاؿ دراسات التنمية الحضرية تحقيؽ التنمية و 
 .االستدامة
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 المنهجية

وفًقا لميدؼ الرئيسي مف ىذا البحث الستقصاء تأثيرات الفراغ العاـ , تستند الدراسة التجريبية إلى دراسة حالة.  
ميمات مف حاالت قميمة إال أف دراسات الحالة عمى الرغـ مف النقاش حوؿ ما إذا كاف يمكف لممرء أف يختتـ التع

أجريت الدراسة  .Yin, R.K (1994)توفر مع ذلؾ فيًما جيًدا القتراح عالقات محتممة بيف عدة عوامؿ. 
التجريبية عمى ثالث مراحؿ. يبدأ بجمع البيانات النوعية والكمية. تـ جمع ىذه البيانات وتوثيقيا في وقت واحد 

)الشكؿ والتشكيؿ(. تـ بعد ذلؾ اختبار معايير غيؿ عمى الفراغ أثناء التحميؿ مف أجؿ مف المنظور المكاني 
تحقيؽ نتائج صحيحة والتي تمت مناقشتيا بعد ذلؾ .لذلؾ فاف العمؿ الميداني ليذا البحث يعتمد عمى طريقة 

 المالحظة المباشرة غير المزعجة.

 الفراغ الحضري

أيضا   Krier, R.( 1979 ) الحضرية بعدد مف وجيات النظر المختمفة.حدد العديد مف العمماء المساحات    
رض المعايير الجمالية(. يحدد الفضاء باعتباره الشكؿ )دوف ف ناطؽ الحضرية وجود نيج المادية لمفضاء في الم

دف "جميع أنواع الفضاء بيف المباني في الم وء الحضري بأنو "الفضاء الخارجي" الفضا Krierيصؼ  بعد ذلؾ 
وغيرىا مف األماكف". يحتاج مفيـو الفضاء الحضري إلى مراعاة الجوانب المادية واالجتماعية والرمزية في نفس 
الوقت. المساحات الحضرية جزء ميـ مف الحياة اليومية. تتـ مثؿ ىذه األنشطة في الحياة اليومية في كؿ مف 

فتوحة العامة بأنيا قطعة أرض مفتوحة سواًء كانت المجاالت العامة والمجاالت الخاصة. ُتعرَّؼ المساحات الم
مساحات خضراء أو مساحات صمبة يتوفر ليا وصوؿ عاـ. يشار إلى المساحات المفتوحة العامة في كثير مف 

". أًيا مما POSاألحياف مف قبؿ المخططيف الحضرييف والميندسيف المعمارييف المناظر الطبيعية باختصار "
طريؽ خضراء مفتوحة  -ساحة مدينة  -"مساحات مفتوحة عامة": حديقة عامة  يمي يمكف أف يطمؽ عميو

 طريؽ خاص مع وصوؿ عاـ. -طريؽ عاـ سريع  -لمجميور ولكنيا تمر عبر األراضي الزراعية أو الغابات 
المساحة العامة ىي مكاف مفتوح بشكؿ عاـ ويمكف لؤلشخاص الوصوؿ إليو. تعتبر الطرؽ )بما في ذلؾ 

لساحات العامة والحدائؽ والشواطئ أماكف عامة. إف الفػراغ العمرانػي ىػو كػؿ فػراغ بيف المباني في الرصيؼ( وا
المدينة ويشمؿ كؿ ما يحيط بيا مف ممرات وساحات عامة ومياديف ومسطحات مائية ومالعب وحدائؽ خاصة 

صػر التكػويف الحضػري فػي وعامة ومواقؼ سيارات وطرؽ. وتعتبػر الفراغػات الحضػرية أىػـ عنصػر مػف عنا
المدينػة, وميمة جدا لسكانيا لمتواصؿ البشري ولمقياـ بنشاطات ال يمكف القيػاـ بيػا داخػؿ الوحػدة السػكنية 
لمتػرويح عػف أنفسػيـ ولمراحػة البدنيػة والنفسػية, بحيػث تناسػب وتخػدـ السػكاف بمختمػؼ الفئػات العمرية 

 .واالجتماعية
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 ات الحضريةأهمية الفراغ 

  :تتمثؿ أىمية الفراغ الحضري فيما يمي 

  .تطوير وتنظيـ عالقة الناس مع الفراغ والمحيط بحيث يؤثر كؿ منيما في اآلخر1. 

  .تػوفير الراحػة لمنػاس ولمسػتخدمي الفػراغ, وتمبيػة احتياجػاتيـ وربطيػـ بمجتمعػاتيـ مػف خػالؿ التصميـ2.

المتػوفرة فػي الفػراغ نفسػو تػؤثر عمػى سػموؾ وتصػرفات األشػخاص ألف التصرفات البشرية البيئػة الفيزيائيػة 3.
 ظرفية متالزمة وىي جزء ال يتجزأ مف المحتوى االجتماعي والثقافي والحسي.

ربط الفراغ بالمجتمع حيث يصعب وجود فراغ مف غيػر محتػوى اجتمػاعي والعكػس صػحيح وكذلؾ يقـو  4.
 .ير وتشكيؿ الفراغات بمختمؼ الوسائؿ والطرؽالمجتمع بتطو 

 لماذا الفراغ الحضري ؟

تتمتع الساحات الحضرية المصممة جيًدا بعدد مف الفوائد لممستخدميف فضاًل عف البيئة الحضرية التي توجد  
كبرى فييا. وتتراوح ىذه بيف الصحة الشخصية والمجتمعية وتشجيع االستثمار االقتصادي. تشتير مدف العالـ ال

بميادينيا الحضرية الكبرى والتي تعد مناطؽ جذب سياحي بحد ذاتيا. عمى سبيؿ المثاؿ ساحة ساف ماركو في 
البندقية. ومع ذلؾ , فإف الساحات الحضرية النابضة بالحياة األصغر حجمًا ىي التي تكمؿ ىذه المياديف 

 ومراكز النشاط.وتشكؿ محوًرا لممجتمع المحمي والتي تشكؿ األساس لحياة المدينة 

  تصنيؼ الفراغات الحضرية 
  :تصنؼ الفراغات الحضرية إلى قسميف رئيسييف

 الفراغات الطبيعية

ىػي فراغػات تشػكمت بفعػؿ العوامػؿ والعناصػر الطبيعيػة دوف تػدخؿ مػف اإلنسػاف مثػؿ الجبػاؿ واألنيػار والوديػاف 
 نالحػظ االخػتالؼ بػيف مدينػة وأخػرى مػف خػالؿ تضاريسػيا التػي  ً حيػث أنيػا تسػاعد فػي تكػويف اليويػة الطبيعيػة

تعطييػا لممدينػة نفسػيا فمػثال ىناؾ مدنا شػريطية لوقوعيػا بػيف جبمػيف بينمػا ىنػاؾ مػدناً  تعتبػر و ىنػاؾ مػدنا 
ػكمتيا وأيضػا مدنا أخرى قد أخػرى تعتبػر مركزيػة لتجمعيػا حػوؿ بػؤرة ناتجػة مػف التضػاريس الطبيعيػة التػي ش

  .يقسميا نير أو بحر يعمؿ عمى تحديد معالميا

 الفراغات العمرانية

ىػي فراغػات تشػكمت مػف صػنع اإلنسػاف مثػؿ المتنزىػات والسػاحات والبحيػرات وذلػؾ لتمبيػة احتياجاتػو و 
 االجتماعيػة والنفسػية.
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 مكونات وعناصر الفراغ الحضري

 عمراني مف عنصريف اثنيف ىما:يتكوف الفراغ ال

 .: والتي تعطى لمفراغ العمراني شكمو وطابعو الخاصالبيئة المادية  - 

أي أف المكونات المادية .: وكؿ ما يتعمؽ بو مف أنشطة وسموؾ وتصرفات داخؿ ىذا الفراغاإلنسان -  
 واألنشطة اإلنسانية ىما المحػدداف الرئيسػياف لشخصػية الفػراغ وتشكيمو.

 تصميم الحضري المستدامال

ترتبط المدف والتصميـ الحضري ارتباًطا وثيًقا بأىداؼ االستدامة. يعيش اآلف أكثر مف نصؼ سكاف العالـ في 
المناطؽ الحضرية  حيث تمثؿ ىذه المناطؽ ما يقرب مف ثمثي استخداـ الطاقة العالمي  وتتوسع إلى  مالييف 

 ).Seto, K. C., B. Guneralp, and L. R. Hutyraسنوًيا.  اليكتارات مف األراضي الطبيعية والريفية

مع ىذا , فإف تنظيـ وتصميـ المناطؽ الحضرية ليما دور متزايد في التأثير عمى استدامة الكوكب ( 2012
وتستند بشكؿ  Beatley, T., and K. Manning. (1997)ككؿ. إف العالقة بيف التمدف واالستدامة راسخة 

أساًسي عمى تأثير الشكؿ الحضري عمى النقؿ وجودة المياه ومعدالت إعادة الشحف والمدف واىتمامات العدالة 
والتموث. عمى الرغـ مف أف مصطمح "التمدف المستداـ" يستخدـ أحياًنا بشكؿ متبادؿ  فيو يشمؿ موضوعات 

دارة المدينة بأكم ميا  بينما يقع التصميـ الحضري المستداـ في مكاف ما داخؿ االستدامة المتعمقة بعممية تنمية وا 
ذلؾ. التصميـ الحضري المستداـ ليس بالضرورة مجموعة فرعية محددة بوضوح مف التمدف المستداـ , ولكف 
بداًل مف ذلؾ يمكف اعتباره مجاؿ تركيز داخميا ييتـ بقضايا التصميـ مع الحفاظ عمى روابط قوية مع األشياء  

 مثؿ التخطيط واليندسة والعقارات و السياسات العامة.األخرى 

 الفراغ العام  

تمثؿ الفراغات العامة أيًضا جزًءا أساسًيا مف حياة المجتمع  السيما الساحات الحضرية . الفراغات العامة ىي   
في مجموعة  مكونات ميمة لمحياة اليومية ويغطي مفيـو الفراغات العامة مجموعة واسعة مف األدوار والقدرات

متنوعة مف األماكف المادية مثؿ الشوارع والساحات والمياديف وأماكف التسوؽ والمتنزىات.  تيدؼ ىذه الدراسة 
    إلى التركيز عمى المساحات الحضرية العامة والمتمثمة في المياديف والساحات.

 الساحات والميادين الحضرية 

ت العامة  وتوفر منتدى لمتبادؿ االجتماعي واالقتصادي , ىي فراغات تشكؿ نقاط محورية في شبكة الفراغا
تميؿ المياديف الحضرية إلى أف تكوف رسمية وحضرية بطبيعتيا عمى عكس الحدائؽ والمساحات المفتوحة  
والتي عادة ما تكوف ذات مناظر طبيعية ناعمة واكبر مساحة واقؿ كثافة. تقاـ المياديف الحضرية عادة في 

مة بحيث يسيؿ عمى الجميع الوصوؿ إلييا. تميؿ المياديف الحضرية إلى أف تكوف فراغات ممكية عامة ومصم
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ذات حواؼ مميزة. وىي تمثؿ األندية الشعبية ومراكز النشاط التي توفر مساحة واسعة مف األنشطة الرسمية 
دىرة تدعو وغير الرسمية . إذا كانت الساحات والمياديف الحضرية مصممة بشكؿ جيد فستكوف فراغات مز 

الناس إلى البقاء والتفاعؿ والتواصؿ وىي تدعـ شعبية مراكز النشاط التي توفر فراغ لمجموعة واسعة مف 
 األنشطة الرسمية وغير الرسمية التي تدعـ الحياة االجتماعية والثقافية لمستخدمييا.

ؿ واحد مف ىذه كؿ مجتمع لو تفاصيمو الخاصة عف مثؿ ىذه األماكف المفتوحة الحضرية العامة  ك
المصطمحات يتناوؿ نقطة نموذجية ىي: "الفراغ المفتوح لالستخداـ العاـ" وىو مفيـو الساحة الحضرية. في ىذا 
الجانب تتمتع الساحات والمياديف الحضرية بجانب اجتماعي في تقدير البعد العاـ والجانب المكاني بسبب 

مف األحياف ىو ما يمثؿ صورة التواصؿ االجتماعي ونظاـ تنظيميا المادي. الساحة والميداف الحضري في كثير 
 قواعد األغمبية.

تجذب الساحات الحضرية الناس ألنيا أماكف نشطة ونابضة بالحياة وآمنة ومثيرة. يتميز ىذا الفراغ حوؿ العالـ 
المحمية  بخصائص مشتركة معينة عمى الرغـ مف االختالفات في الخصائص االجتماعية واالقتصادية والجغرافية

لكؿ مجتمع و يعتمد نجاح أي ميداف حضري عمى قدرة الناس عمى الوصوؿ إليو وقدرة الميداف ومحيطو عمى 
دعـ مجموعة واسعة مف المستخدميف واالستخدامات في بيئة آمنة ومريحة. يتـ تصميـ الساحات والمياديف 

ييا ومشاىدة األشخاص اآلخريف الحضرية الناجحة بحيث يتمكف األشخاص مف السير والوقوؼ والجموس ف
المشاركيف في ىذه األنشطة. تقـو الساحات والمياديف الحضرية الناجحة بتحويؿ الرحالت القصيرة إلييا إلى 

 تجارب اجتماعية طويمة ومجزية أكثر.

 تاريخ الساحات والميادين الحضرية

" اليونانية. لعبت الديمقراطية دورا ىاما في تشكيؿ المدف agoraمف أقدـ األمثمة الثابتة لممياديف العامة اليـو "
اليونانية و كانت أغورا مكاًنا مفتوًحا في وسط المدينة حيث تـ تنفيذ األنشطة السياسية واالجتماعية والمالية. لقد 

جتماعات كانت "أغورا" اليونانية مساحة عامة لمجموعة واسعة مف األحداث االجتماعية , عمى سبيؿ المثاؿ  اال
السياسية و المالىي الرياضية والموسيقية و المعارض المسرحية واألنشطة التجارية. كاف النوع اليندسي مف 

agora  عموًما مربًعا أو مستطياًل كما ذكرنا سابًقا و لعبت الساحة دوًرا رئيسًيا في الحياة الحضرية منذ روما
ؼ الساحة أو الميداف بأنو فراغ السير عمى األقداـ  ويكوف القديمة وكاف ىذا قبؿ تشكيؿ الشارع الحديث. تعرّ 

عادة كمستطيؿ مغمؽ يحيط بو المباني بالكامؿ, لذا فإف أىمية دور المشي والتجمعات االجتماعية ىي السمة 
األكثر أىمية لمميداف . في جميع االحتماالت كانت الساحة ىي أوؿ طريقة يكتشؼ فييا اإلنساف استخداـ 

 Seto, K. C., B. Guneralp, and L. R. Hutyra.( 2012 ) ضري.الفضاء الح
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Jan Gehl 12و معاييره ال   

عممية تقييـ وقياس الجودة صعبة ويكاد أف تكوف مستحيمة , فال توجد معايير واحدة متفؽ عمييا مف المختصيف 
خدت نتائج جيدة في عديد والبحاث في ىذا المجاؿ . توجد محاوالت كثيرة لوضع معايير لنتيجة الجودة وقد أ

معيار التي استنبطيا البروفيسور )جاف غيؿ( وتـ تطورييا في  مجموعة والتي  12مف الدراسات ومف بينيا اؿ
تـ تطبيقيا في عدة دراسات ونتج عنيا نتائج جيدة. في ىذه الدراسة تـ استخداـ ىذه المعايير والمبينة بالشكؿ) 

1 .) 

 
 Jan Gehl(:يوضح معايير1شػكؿ رقػػـ )

 (gehl)عمؿ الباحث استنادا لمعايير 

 الخمس مدينة -دراسة حالة ميدان جمال عبد الناصر  

وفًقا لميدؼ مف ىذا البحث إلعادة استكشاؼ األماكف و الفراغات العامة  أجريت دراسة تجريبية في مدينة 
المدينة. عمى الرغـ مف قمة  ميداف جماؿ عبد الناصر.يقع ميداف جماؿ عبد الناصر في مركز -الخمس 

ىذا المكاف حافظ عمى مكانتو وسط المدينة كفراغ عاـ رغـ كؿ ما  أف إالالفراغات العامة في مدينة الخمس 
أصبح ميداف جماؿ  .دراسة الحالة. في الوقت الحاضر  لحقو مف اعتداءات وتغييرات لذلؾ تـ اختياره ليكوف

ىي  أيضا.  مف اإلدارات  والمكاتب والمطاعـمس لوقوعو بيف العديد عبد الناصر فراغا مركزيا وسط مدينة الخ
 واحدة مف المناطؽ الحضرية األساسية لمخدمات وتجارة التجزئة. 

 (Jan Gehlتحميل الواقع الوظيفي القائم لمنطقة الدراسة )وفؽ معايير 

تفصيمية تضـ كؿ معايير التقييـ , قاـ الباحثاف بإعداد قائمة Jan Gehl الجودة ؿباالعتماد عمى معايير 
وتطبيقيا عمي مكونات الميداف البنائية والطبيعية لمعرفة مستوي جودتيا والكيفية التي تعمؿ بيا مف منظور 

 المشاة وذلؾ مف خالؿ تقنية المشاىدة المباشرة, وفيما يمي عرض لمنتائج.
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 الحماية  
 الحماية من المرور والحوادث )الشعور باألمان(

اف مف الداخؿ محاط بالطرؽ مف جميع الجيات ويعمؿ كجزيرة كبيرة لتوزيع حركة المرور عمى خمسة الميد
تستخدـ كمواقؼ سيارات وخاصة في الفترة الصباحية )الصورة  أجزائواتجاىات )محاور( تقريبا, كما اف بعض 

وتتقاطع مع حركة المركبات في حركة المشاة مف والي الميداف وداخؿ الميداف تتداخؿ (.  وىذا يعني اف 2
مف ناحية مدي توفر التجييزات واالشتراطات الالزمة لحماية المشاة مف  أما جميع النواحي واالتجاىات تقريبا.

عطاء األولوية لممشاة والدىانات  اإلرشاديةالمرور والحوادث مثؿ العالمات والموحات  الخاصة بتحديد السرعة وا 
ؽ ودىانات البردورات الجانبية التي تحدد حدود الطرؽ واإلشارات الضوئية عند األرضية لمناطؽ عبور الطري

(. ىذا الوضع يؤشر إلي عدـ توفر 4,  3التقاطعات واالنارة الكافية بشكؿ عاـ فإنيا غير موجودة )الصور
 الشعور بالسالمة مف حوادث المرور بالنسبة لممشاة. 

 
( عدـ وجود الموحات اإلرشادية 4( , )3لممركبات داخؿ وحوؿ الميداف.   )(: االستعماؿ الكثيؼ 2الصورة )

 وعدـ وجود مناطؽ عبور الطريؽ

 )تصوير الباحث(

 الحماية من الجريمة )الشعور باألمن والسالم(
الميداف يحاط بو وتطؿ عميو عدد مف المباني والفراغات ذات االستعماالت المختمفة والوظائؼ المتنوعة مثؿ 

اؿ التجارية )مالبس, قماش, كيربائية, قرطاسية وغيرىا( وخدمات االكؿ واكشاؾ المقاىي والسوؽ القديـ المح
ومسجد الباشا وبعض المكاتب الخاصة ومبني المجمع اإلداري بالمدينة وعدد محدود مف الشقؽ السكنية في 

مختمفة والمتنوعة وبخاصة المجمع الطوابؽ العموية لبعض المباني.  نظريا وجود ىذا الكـ مف االستعماالت ال
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 أواإلداري والمحاؿ التجارية والمسجد يجعؿ مف الميداف فراغ نشط وحي وآمف ومكاف مناسب الرتياد الناس 
العبور منو خالؿ أوقات النيار الي صالة العشاء تقريبا. أما في الفترات الميمية فاف الميداف يعتبر مكاف غير 

(, وقفؿ المحاؿ 5ع األمني وعدـ توفر اإلنارة الكافية في أرجاء الميداف )الصورة امف كميا نتيجة لتدىور الوض
التجارية ونوافذ العرض بيا مبكرا وعدـ وجود كاميرات المراقبة وعدـ وجود الخدمات واالستعماالت التي تعمؿ 

الفراغات الخالية مف ارتباط الميداف ببعض المباني و  أفإلي وقت متأخر مف الميؿ مثؿ المطاعـ والمقاىي كما 
الناس في الميؿ مثؿ مجمع المحاكـ والمجمع اإلداري وسوؽ الخضار القديـ يزيد مف فرص وقوع الجريمة وكذلؾ 
بسبب محدودية عدد السكاف المقيميف في المكاف والذيف يمكف اعتبارىـ عيوف ميمة تساىـ في توفير االمف 

 (. 7,  6بالميداف )الصور

 
(:  ارتباط الميداف ببعض المباني 7( , )6الكافية في أرجاء الميداف الصور رقـ ) اإلنارةتوفر  (: عدـ5الصورة )

 والفراغات الخالية مف الناس

 )تصوير الباحث(

 الحماية من التجارب الحسية الغير جيدة

ممرات مف جميع  أوالميداف مصمـ بشكؿ شبو مستطيؿ ومحاط بطرؽ ومف تـ بكتؿ مف المباني تفصميا شوارع 
الجيات. ارتفاعات ىذه المباني تتراوح بيف الطابؽ والسبع طوابؽ واغمبيا ذو ارتفاع منخفض وغير مزودة 

 إلىوتفتقر  األبيضومركزىا الرخاـ  اإلسفمت أطرافيامظالت. مساحة الميداف كبيرة , يغطي  أو بأقواس
محاطة بمظالت تستعمؿ  أكشاؾيداف توجد بو والعناصر المائية. منتصؼ الم واألشجارالمساحات الخضراء 

لمرياح والغبار مف  لمجموس. مف خالؿ النظر لمكونات موقع الدراسة يتضح اف الميداف عرضة وأماكفكمقاىي 
ع تعمؿ كقنوات لدخوؿ الرياح وبسبب انخفاض ارتفاعات ار جميع الجيات وفي كؿ الفصوؿ بسبب وجود شو 

الميداف معرضة  أجزاءغالبية  إف أيضااتساع مساحة الميداف. كما يتضح (, و 8اغمب المباني المحيطة )الصور
ذلؾ فاف الميداف  إلى إضافةالشمس بسبب اتساع المساحة وانخفاض ارتفاعات اغمب المباني المحيطة.  ألشعة

لزيادة  أيضاومعرض  اإلسفمتمعرض في فصؿ الصيؼ لزيادة ارتفاع درجات الحرارة بسبب كثرة وجود مادة 
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مف ناحية مدي توفر التجييزات واالشتراطات الالزمة  إماالرخاـ.  أرضياتالشمس المؤذية المنعكسة مف  أشعة
 األمطاروالمظالت الالزمة لمحماية مف  األقواسلحماية المستعمميف مف الظروؼ البيئية السيئة بالميداف مثؿ 

كاسرات لمرياح او كمصادر لمظالؿ وكذلؾ  أوواالسيجة النباتية المستعممة كمصدات  واألشجارالشمس  وأشعة
وتخفيض درجات الحرارة  األجواء( وعناصر المياه المستخدمة لتمطيؼ 9,10 المساحات الخضراء )الصورة 

مف الظروؼ البيئية السيئة  فإنيا وبنسبة عالية غير موجودة وىذا مؤشر قوي الي عدـ توفر شروط الحماية
 بالميداف.

 
 الميداف لؤلشجار والمساحات الخضراء(: افتقار 8الصورة )

 )تصوير الباحث(

 
(: 10(:  وجود شورا ع ومباني منخفضة تعمؿ كقنوات لدخوؿ الرياح لمميداف الصورة رقـ )9الصور رقـ )

 افتقار الميداف لؤلشجار والمساحات الخضراء

 )تصوير الباحث(
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 الراحة
 فرص المشي 

فاف حركة المشاة والمركبات داخؿ وحوؿ الميداف متداخمة ومتقاطعة مع بعضيا البعض في  أعالهكما تـ وصفو 
جميع النواحي واالتجاىات تقريبا, وىذا يقمؿ مف فرص المشي والتجواؿ بسبب الخوؼ مف حوادث المرور. كما 

لمناسيب واختالؼ الضيقة وكثرة ا األرصفةاف تصميـ الميداف يعج بالمشاكؿ التي ال تشجع عالي المشي مثؿ 
وغيرىا  إعالنيةولوحات  إنارة وأعمدة أشجارالمستويات ووجود العراقيؿ والحواجز عمي ممرات الحركة مف 

وسيمة  أمنةالتي تضمف حركة مشاة  األساسياتىذا فاف الميداف يفتقر الي ابسط  إلى إضافة(. 11)الصورة 
لممشاة, المناطؽ  األولويةية التي تنظـ الحركة وتعطي الضوئ واإلشارات اإلرشاديةوسمسة ومريحة مثؿ الموحات 
والنباتات التي تستخدـ  األشجارالمريحة,  األرضيات أسطحالكافية والجذابة,  اإلنارةالمخصصة لعبور المشاة, 

الحركة ولمتوجيو, المنحدرات المخصصة لممعاقيف ومستعممي العربات اليدوية, العناصر  أنواعلمفصؿ بيف 
والوجيات الجذابة ونوافذ العرض التجارية التي تشد االنتباه واالىتماـ وتساعد عمي البقاء في الميداف المعمارية 

حركة المشاة بشكؿ عاـ داخؿ الميداف وحولو تعتبر مشوشة وغير  إف. كؿ ىذا يشير الي أرجائووالتجوؿ في 
 وبالتالي فيي غير مريحة. تالتجييزاواضحة وينقصيا الكثير مف 

 

 
مختمفة مف العراقيؿ والحواجز واختالؼ  أنواع(: توضح مجموعة مف المقطات توضح وجود 11الصورة رقـ )

 المناسيب التي ال تشجع عمي المشي داخؿ وحوؿ الميداف
 )تصوير الباحث(
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 فرص الوقوؼ والبقاء في المكان

لعناصر المعمارية المثيرة لالىتماـ الي ا تفتقركما تـ ذكره في وصؼ مكونات الميداف اعاله فاف منطقة الدراسة 
 وأثاثعناصر  أنواعبعض  ىال أيضاوالوجيات الجذابة ونوافذ العرض التجارية التي تشد االنتباه. يفتقر الميداف 

الشوارع الراسية التي يمكف استخداميا او استخداـ المساحات المحيطة بيا لموقوؼ المؤقت لتناوؿ الحديث او 
(. كما يخمو تصميـ الميداف مف المساحات التي تسمح لمناس لمبقاء فييا 12)الصورة  المشاىدة االنتظار او
بيئة ىذا الميداف ال تشجع عمي  أفحركة المشاة. غياب كؿ ىذه العناصر يعطي مؤشر عمي  إزعاجبعيدا عف 

 .أطوؿالبقاء والمكوث فيو لمدة 

 
(: توضح مجموعة مف المقطات التي توضح افتقار الميداف الي الوجيات الجذابة ونوافذ 12الصورة رقـ )

 أطوؿالعرض التجارية الممفتة  لالنتباه التي تشجع عمي البقاء في الميداف لفترات 

 )تصوير الباحث(

 فرص الجموس

 أفوالتجييزات الخاصة بالجموس الثابتة والمتحركة في موقع الدراسة اتضح  األثاثمف خالؿ مشاىدة وتوثيؽ 
ىناؾ مجموعة مف كراسي البالستيؾ الغير مريحة موزعة تحت المظالت في منتصؼ الميداف ترجع ممكيتيا 

بخصوص المقاعد العمومية  أما(. 13)الصورة  األكشاؾالمقاىي ويقتصر استخداميا عمي زبائف ىذه  ألكشاؾ
ناؾ فقط مجموعة بسيطة ثابتة تقع خارج الجزء الرئيسي مف الميداف في موقع غير مناسب محاط بالطرؽ مف في

الميداف يفتقر وبشدة الي توفير المقاعد العمومية والخاصة,  أف(. يستنتج مف ىذا 14جميع الجيات )الصورة 
سالؿ القمامة وعناصر اإلنارة وعناصر  الشوارع المصاحب لممقاعد مثؿ أثاثالتنوع في تصاميـ ومواد المقاعد, 

الالندسكيب, توزيع المقاعد والكراسي بطريقة تغطي كؿ الوظائؼ والرغبات مثؿ مشاىدة المناظر والحياة في 
الشارع, القراءة, المحادثة والتفاعؿ االجتماعي, تناوؿ األكؿ والمشروبات, الراحة واالستمقاء وغيرىا. ىذا الوضع 

 اف بيذه الصورة ال يوفر اي فرص لمجموس. الميد أفيؤشر الي 
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( تعطي 14(: توضح نوع الكراسي المستعممة مف قبؿ المقاىي داخؿ الميداف    الصور رقـ )13الصورة رقـ )

 فكرة عمي مكاف الكراسي العمومية الوحيدة المثبتة في الميداف
 )تصوير الباحث(

 فرص الرؤية والمشاهدة
الميداف تكوف متقطعة  أرجاءالرؤية واتجاىات النظر داخؿ  أفمف خالؿ التحميؿ البصري لموقع الدراسة يالحظ 

واف الصورة البصرية غير مكتممة بسبب وجود بعض اإلنشاءات في وسط الميداف التي تعمؿ كحواجز تعيؽ 
(. كما يالحظ اف كتؿ المباني 15صورة االستمرارية البصرية الي حواؼ الميداف والي ما وراء حواؼ الميداف )ال

المكونة لحواؼ الميداف سواء مف جانب تصميـ الواجيات او مف االرتفاعات او مف المواد واأللواف المستخدمة 
ىناؾ تباينات وتناقضات بينيا مف حيث االنسجاـ والتكامؿ والوحدة. إضافة الي ىذا  أفوالتشطيبات  اإلنياءفي 

رى التي ساىمت في تدىور الصورة البصرية لمميداف مثؿ عشوائية وضع لوحات ىناؾ بعض العناصر األخ
الشوارع  أثاثواالفتقار الي  األتربةالصيانة و تناثر القمامة وتجمع  أعماؿفي  واإلىماؿ واإلعالفالدعاية 

(. 16لصورة وغيرىا مف العناصر األخرى )ا وألوانياوعناصر المناظر الطبيعية, العشوائية في تصميـ المظالت 
مف خالؿ ما تـ ذكره يمكف القوؿ اف فرص المشاىدة واالستمتاع بالمناظر الجمالية في منطقة الدراسة تكوف 

 محدودة جدا. 

 
(: توضح كمية العوائؽ الرآسية التي تحوؿ دوف استمرارية الرؤية واكتماؿ الصورة البصرية , 15الصورة رقـ )

 التباينات والتناقضات الموجودة بيف المباني أيضاوتوضح 
 )تصوير الباحث(
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في الصيانة  حيث تتغير وظيفة نافورة لتصبح حوض زىور  اإلىماؿ( تعطي فكرة عمي نتائج 16الصورة رقـ )

 واإلعالفوحات الدعاية لعشوائية وضع  أيضاكما توضح 
 )تصوير الباحث(

 فرص التحدث واالستماع 

الضوضاء بشكؿ  أفمف خالؿ تقييـ مستوي الخمفية الضجيجية في الميداف عند القياـ بالدراسة الميدانية اتضح 
عاـ منخفضة نسبًيا باستثناء األجزاء المتاخمة لمطريؽ الواصؿ بيف لبدة ومركز المدينة فإنيا اعمي, حيث أف 

فراغات التصميمية والتجييزات التي تساعد بخصوص توفر ال ماأحركة مرور السيارات مف متوسطة الي كثيفة. 
 وتحفز عمى االلتقاء وتناوؿ الحديث فإنيا غير موجودة باستثناء المساحات المحيطة بأكشاؾ المقاىي.

 فرص المعب وممارسة التمارين
ال يحتوي الميداف عمى مساحات مصممة ورسمية تدعو لمعب أو ممارسة التماريف الرياضية عمى الرغـ مف 

توفير فرص لمعب المؤقت أو الوظائؼ ذات الصمة بالترفيو فيي ممكنة وذلؾ  إمكانية أمامساحتو. اتساع 
بالوقؼ المؤقت لدخوؿ المركبات لمميداف حيث تصبح المساحة بأكمميا مساحة قابمة لمزاولة األنشطة الترفييية 

 والرياضية.

 االستمتاع او البهجة 
 المقياس 

موقع الدراسة فراغ لو شكؿ واضح ومعرؼ الحدود ويعتبر مف الفراغات االيجابية الي يمكف قياسيا عف طريؽ 
شطتيـ. المسافة بيف حواؼ أنفراغ مرحب بتجمع الناس وممارسة الناس. ىذا النوع مف الفراغات يعتبر  أعيف

بوضوح.  أجسادىـحركة الناس ولغة الميداف )الطوؿ والعرض( تقع ضمف المسافة التي يمكف مف خالليا رؤية 
لي نيايات إوشاسع واف النظر  الميداف فسيح أفوىذا يعني  2عند اعمي ارتفاع تتجاوز القيمة  D/H    النسبة

 المباني وتفاصيؿ واجيات الطوابؽ العميا سيؿ ومريح. 
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 فرص االستمتاع بالجوانب اإليجابية لممناخ

بالتعرض لمشمس  أجزائوكما ذكر أعاله فاف الميداف يتميز بمساحة واسعة وعناصر بنائية وموقع يسمح لمعظـ 
في فصؿ الشتاء وباستقباؿ النسمات واليواء المنعش في الصيؼ وبتوفر الظالؿ في الصيؼ خاصة مف الناحية 
الجنوبية. كؿ ىذا ال يعتبر كافيا حتى يستطيع مستعممي الميداف االستمتاع بالجوانب اإليجابية لمطقس بؿ ىناؾ 

تاجيا الميداف حتى يتمكف مف أداء وظائفو مثؿ توفير شوارع وتجييزات ضرورية يح وأثاثعناصر تصميمية 
 الخيارات والفرص لممشاة لالستمتاع بالمناخ الجيد والحماية مف الظروؼ المناخية السيئة. 

 التجارب الحسية اإليجابية لممكان

يز عند النظر الي مكونات الميداف فانو يتضح عدـ وجود عناصر فنية ذات قيمة يمكف اف تساعد عمى التحف
 اإلنارة, النباتات, العناصر المائية, األشجارالحسي مثؿ التفاصيؿ المعمارية, المممس, المواد, الموف, الشكؿ, 

تمبية  أفالمعدنية وغيرىا.  مف خالؿ ىذا التحميؿ يمكف القوؿ  األشغاؿالمميزة, المنحوتات, النصب التذكارية, 
اف بمفيوميا الشامؿ ليغطي كافة العناصر المكونة ليا مف ىذا المعيار تكوف بالتركيز عمى تجميؿ بيئة الميد

, العناصر الشارع أثاثعناصر  , مساحات األنشطة المختمفة,األرصفةواجيات المباني, طرؽ وممرات المشاة, 
 الطبيعية وغيرىا.

 النتائج
مكاتب  في المنطقة التي شممتيا الدراسة أظيرت تنوًعا في الوظائؼ الحضرية والتي تمثمت عمى الرغـ مف اف 

 :يتقييـ الميداف قد اظير اآلت إال أف المطاعـ والمرافؽ المدنية و اإلداراتو البيع بالتجزئة  
  .عدـ توفر الشعور بالسالمة مف حوادث المرور بالنسبة لممشاة 
  كميا نتيجة لتدىور الوضع األمني وعدـ توفر اإلنارة الكافية في مف الجريمة الميداف يعتبر مكاف غير امف

 .وعدـ وجود كاميرات المراقبة ,وقفؿ المحاؿ التجارية ونوافذ العرض بيا مبكرا, أرجاء الميداف
 مف الظروؼ البيئية السيئة بالميداف عدـ توفر شروط الحماية. 
  الضيقة وكثرة المناسيب واختالؼ  األرصفةتصميـ الميداف يعج بالمشاكؿ التي ال تشجع عالي المشي مثؿ

 .المستويات ووجود العراقيؿ والحواجز
  تالتجييزاحركة المشاة بشكؿ عاـ داخؿ الميداف وحولو تعتبر مشوشة وغير واضحة وينقصيا الكثير مف 

 وبالتالي فيي غير مريحة.
  أطوؿبيئة ىذا الميداف ال تشجع عمي البقاء والمكوث فيو لمدة. 
  فرص لمجموس.  أيالميداف ال يوفر 
  .فرص المشاىدة واالستمتاع بالمناظر الجمالية في منطقة الدراسة تكوف محدودة جدا 
 تثناء غير موجودة باس ى االلتقاء وتناوؿ الحديثالفراغات التصميمية والتجييزات التي تساعد وتحفز عم

 المساحات المحيطة بأكشاؾ المقاىي.
  ال يحتوي الميداف عمى مساحات مصممة ورسمية تدعو لمعب أو ممارسة التماريف الرياضية عمى الرغـ مف

 اتساع مساحتو.
 وشاسع واف النظر الي نيايات المباني وتفاصيؿ واجيات الطوابؽ العميا سيؿ ومريح الميداف فسيح. 
  تساعد عمى التحفيز الحسي أفعدـ وجود عناصر فنية ذات قيمة يمكف. 
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 وضعؼ ديناميكية العالقات بيف الفضاء والناس وانخفاض الجودة البيئية لمفراغ ندرة  وجود األثاث الحضريإف 
الناس  قمة تحفيز أدى إلى ضعؼ العوامؿ الموجودة بالفراغو  ضعيفة بيف متغيرات البيئة الحضريةالعالقة مع ال

 .طويمةلمبقاء في المنطقة لفترات زمنية 

 استنتاج
ومدى توفر المعايير   Jan gehlسمحت دراسة الحياة العامة في ميداف جماؿ عبد الناصر بتقييمو وفؽ طريقة 

الميمة في ىذا الميداف والتي ستمكف مف تحسيف الطريقة التي سيتفاعؿ بيا الناس مع الفضاء الحضري   12اؿ
سمح ىذا العمؿ البحثي أيًضا بتحديد  يحبط الناس عمى القياـ بتنوع األنشطة البشرية بو. أووكيؼ يحفز 

يداف جماؿ عبد الناصر. وقد الوظائؼ الحضرية التي مف المفترض مساىمتيا في حدوث الحياة الحضرية في م
أظيرت المنطقة التي شممتيا الدراسة تنوًعا في الوظائؼ الحضرية والتي تمثمت المكاتب  البيع بالتجزئة  
المطاعـ والمرافؽ المدنية و اإلدارات . إال إف ندرة  وجود األثاث الحضري في معظـ المكاف وانخفاض الجودة 

مؿ الموجودة بالفراغ وضعؼ ديناميكية العالقات بيف الفضاء والناس , البيئية لمفراغ , حيث إف ضعؼ العوا
والتي بينت قمة تحفيز الناس لمبقاء في المنطقة لفترات زمنية أطوؿ. وقد أدت نتائج تحميؿ البيانات متعدد 

ع قمة المتغيرات إلى االنتياء مف وجود عالقة ضعيفة بيف متغيرات البيئة الحضرية وندرة الوظائؼ الحالية م
عدد ووقت بقاء الناس في الفراغ العاـ , وكذلؾ قمة األنشطة ىناؾ. وبيذه الطريقة  نستنتج أف نوعية األماكف 
العامة وتنوع وظائفيا تؤثر عمى الطريقة التي يستخدميا بيا الناس وعمى السموكيات المختمفة لؤلشخاص كدالة 

مة  مما سيؤدي إلى االستخداـ المكثؼ ليذه الفراغات. تمعب لنوع النشاط الذي يريدوف القياـ بو في األماكف العا
األماكف العامة دوًرا حيوًيا في الحياة االجتماعية لممجتمعات وىي توفر الفوائد العالجية أثناء الوقت اليادئ 

 األماكف التي يمكف لمناس إظيار ثقافاتيـ وىواياتيـ فييا وتعمـ الوعي أوالذي نقضيو عمى مقعد في حديقة 
بالتنوع واالختالؼ مع اآلخريف أو فرص األطفاؿ والشباب لمقاء أو المعب أو التجوؿ. كؿ ىذه األشياء ليا فوائد 
ميمة وتساعد عمى إنشاء مرفقات محمية , والتي ىي في قمب شعور المجتمع. ويعتمد نجاح فراغ عاـ معيف 

ويديرونو أكثر مف اعتماده عمى الميندس عمى األشخاص والناس الذيف يتبنوف ويرتادوف الفراغ ويستخدمونو 
المعماري أو المصمـ الحضري أو مخطط المدينة , حيث أف الناس يصنعوف األماكف  أكثر مف صنع األماكف 

 لمناس.

 التوصيات
 اكتشاؼ وتطوير الفراغات المفتوحة: إعادةعند  اآلتية األموريجب مراعاة 

 .مالحظة كيؼ يستخدـ الناس الفراغات العامة• 
 إشراؾ الجميور في تقييـ جودة األماكف العامة.• 
 تقديـ نظرة ثاقبة حوؿ كيفية تعزيز الحياة العامة مف خالؿ تصميـ األماكف العامة.• 
 وضع مجموعة مف المقاييس لقياس فعالية االستثمارات في المجاؿ العاـ مع مرور الوقت.• 
 .اكتشاؼ وتقييـ الفراغات العامة إعادةفي عمميات    12ومعاييره اؿ   jan gehlاستعماؿ طريقة •
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