Emirates Journal for Engineering Research
Volume 25

Issue 3

Article 4

6-28-2020

The Effect of the Elements of the Digital Revolution on the Users
of the Urban Space
Ali Mohammed Ajlan
King Saud University, Riyadh, aajlan@ksu.edu.sa

Tarek Galal Habib
King Saud University, Riyadh, t.habib@ksu.edu.sa

Follow this and additional works at: https://scholarworks.uaeu.ac.ae/ejer
Part of the Urban Studies and Planning Commons

Recommended Citation
Ajlan, Ali Mohammed and Habib, Tarek Galal (2020) "The Effect of the Elements of the Digital Revolution
on the Users of the Urban Space," Emirates Journal for Engineering Research: Vol. 25 : Iss. 3 , Article 4.
Available at: https://scholarworks.uaeu.ac.ae/ejer/vol25/iss3/4

This Article is brought to you for free and open access by Scholarworks@UAEU. It has been accepted for inclusion
in Emirates Journal for Engineering Research by an authorized editor of Scholarworks@UAEU. For more
information, please contact EJER@uaeu.ac.ae.

Ajlan and Habib: The Effect of the Elements of the Digital Revolution on the Users of the Urban Space

تأثير عناصر الثورة الرقمية على مستخدمي الفراغ العمراني
شارع األمير محمد بن عبد العزيز بالرياض (التحلية) حالة دراسية.
م .علي محمد عجالن

باحث أكاديمي وطالب دكتوراه ،رئيس وحدة التدريب الميداني ،كلية العمارة والتخطيط ،جامعة الملك سعود ،السعودية.
aajlan@ksu.edu.sa

د .طارق جالل حبيب

أستاذ مساعد ،قسم العمارة كلية الهندسة جامعة أسيوط ،استاذ مساعد ،قسم التخطيط العمراني كلية العمارة والتخطيط
جامعة الملك سعود ،السعودية.
t.habib@ksu.edu.sa
(وردت  09ابريل  2020وقبلت للنشر  28يونيو )2020

THE EFFECT OF THE ELEMENTS OF THE DIGITAL
REVOLUTION ON THE USERS OF THE URBAN SPACE
Prince Muhammad bin Abdul-Aziz Street in Riyadh (Al-Tahlia) Case Study

Abstract
The study aims to explorer the effect of digital revolution on the urban spaces’ users. Where it seeks to answer an
important question in an era in which technology has invaded all the components of the city. Where with this huge
technological development, and enormous human influences of changing information and communication, enabled more
than one activity to be done within a space, and push to call for changing the design of Urban Spaces standards. This
research answers the question: Do the elements of the digital revolution influence the use of Urban space? And how? For
the purpose of answering research questions analytical descriptive methodology was used, along with case study method,
where a questionnaire was designed targeted (100) respondents from passers-by who represent the users of Urban Spaces
in Prince Mohammed bin Abdul Aziz Street in Riyadh, KSA. The results were gathered and analyzed using statistical
analysis software (SPSS). The research concluded to significant results that will help researchers and designers to
understand that effect of using digital revulsion tools and integrating it within determinants of Urban Spaces in a form
that can affect the functions of the space in a positive way and raise the efficiency of the use of that space.
Key words: digital revolution, urban spaces design, determinants urban spaces design, standards urban spaces design.

الملخص
تنبع أهمية الفراغ العمراني أنه يرتبط ارتباطا وثيقا بالحياة اليومية لإلنساااو وممارسااته لوهائفه الحياتية وتلبية احتياجاته المختلفة كجزء رئيسااي

وهام من تشا ااايل المدينة كال .كتلك تعتبر الفراخات برة عمرانية ،لهي ليسا اات مجرد مسا اااحات ماشا ااولة تحتول علل مباني منف ا االة ول نها

تجربة عمرانية تحتول الناس والمفردات العمرانية وتتفاعل معهم فيش ا ا ااعر المس ا ا ااتعمل انه جزء من هته الخبرة .وتتناول هته الورقة البح ية ت ثير

ال ورة الرقمية علل مس ااتخدمي الفراخات العمرانية ،حيث تعني بابجابة عن تس ااا ل مهم لي ع اار خزت فيه الت نولوجيا كل ماونات المدينة.
لمع التطور الت نولوجي الهائل ت ثير ابنساااو بتييير المعلومات واات اااات اامر التل مان من ممارسااة أك ر من نشاااط دا ل الفراغ الواحد
ودلع إلل المناداة بتييير معايير ت ا ا ااميم الفراخات العمرانية .وتجيب هته الورقة البح ية عن التسا ا ااا لا هل لعنارا ا اار ال ورة الرقمية ت ثير علل
اس ااتخدام الفراغ العمرانيك وكيوك وبهدإل ابجابة علل أس اابلة البحث تم اس ااتخدام المنها الور اافي التحليلي ،إلل جانب منها الحالة الد ارس ااية

ٍ
شخص من المارة التين يم لوو مستخدمي الفراخات العمرانية لي شارع اامير محمد بن عبد العزيز
حيث تم ت ميم استبياو استهدإل ()100

لي الرياض ،وتم تجميع النتائا وتحليلها باس ااتخدام برناما التحليل ابح ااائي  (SPSS).وقد لص البحث إلل نتائا هامة تس اااعد الباح ين
والم ااممين لي لهم ذلك الت ثير واس ااتخدام ادوات ال ورة الرقمية ودمجها د اامن محددات الفراخات العمرانية بالش ااال التل يمان أو يؤثر علل

وهائف الفراخات ت ثي ار ايجابياً ويرلع كفاءة استخدام هته الفراخات.

الكلمات المفتاحيةا ال ورة الرقمية ،الفراخات العمرانية ،مستخدمي الفراغ العمراني ،أحاسيس مستخدمي للفراغ العمراني.

1

Published by Scholarworks@UAEU, 2020

Emirates Journal for Engineering Research, Vol. 25 [2020], Iss. 3, Art. 4

تقديم

تستهدإل الفراخات العمرانية بوجه عام اانشطة الخارجية ،وقد رنف

ٍ
ٍ
مباشر باانشطة ابنسانية التي تحدث
بشال
يرتبط الفراغ العمراني
فيه ،كما له مجموعة من اابعاد أو الماونات الرئيسية التي يت وو

منها .ويعرإل البحث لفراغ العمراني علل أنها حيز بنائي له محددات
ارة ،و

ائص معينة ترتبط بطبيعة اانشطة الحياتية التي

يمارسها ابنساو لي الفراغ ،ويختلف نوعه حسب الدور الوهيفي للف ارغ.
وا شك أو ال ورة الرقمية وما أوجدته من تقنيات ووسائل ات ال قد
ساهمت بالفعل لي تييير أسلوب الحياة للمجتمع ب كمله؛ مما أثر علل

ٍ
بشال مباشر؛
اانشطة الحياتية التي تدور لي المباني أو لي الفراخات

وذلك او أنشطة ابنساو وأسلوب ممارستها ترتبط بالمااو التل
تُما رس فيه وما يحتويه من وسائل يمان له استخدامها .وبالتالي لإو
اابعاد المادية للفراغ العمراني التي تؤثر لي أحاسيس المشاهد أو

ٍ
بشال ٍ
كبير بالتقنيات الجديدة التي
المستعمل للفراغ العمراني ستت ثر

قدمتها ال ورة الرقمية .أل أو ت ثير ال ورة الرقمية سيؤدل إلل إعادة
تشايل الفراغ بوهائفه وأبعاده ومحدداته [.]7
اعتمدت الورقة البح ية منهجين علميين للورول إلل النتائا وابجابة
علل تسا ل البحث ،لالمنها ااول هو المنها الورفي والتحليلي وفية
تم دراسة العالقة بين ال ورة الرقمية والفراخات العمرانية من

الل

الدراسات والبحوث النظرية التي اهتمت بهتا المودوع ،واجل ابجابة
علل تسا ل البحث وتحقيق هدله لقد اعتمد البحث علل منها دراسة
الحالة.

 .1الفراغات العمرانية

 1-1مفهوم الفراغ العمراني

ُيعرَّإل الفراغ العمراني ب نها حيز تتحدد رفاته بعنارر مادية ووهيفية

معينة ،وينظم بطريقة ما ل ي يؤدل وهيفته [ .]7وتتدرج الفراخات
العمرانية اعتماداً علل حجمها ،وت تي هته الفراخات بم ابة العنارر

التي تشال البيبة العمرانية ،ويعتبر حجم الموقع من اامور التي يجب

(لرحات ]8[ )2003 ،اانشطة دا ل الفراخات العمرانية إلل ثالثة
أنماط وهي:
 :3-1-1األنشطة الضرورية:
وهي اانشطة التي يتم إنجازها مهما ا تلفت الظروإل م لا (الحركة،
العمل ،التسوق ،انتظار السيارات) ،وبالتالي لهي جميع اانشطة

اليومية المعتمدة لي الفراغ العمراني.
 :3-1-2األنشطة االختيارية:
يتم القيام بهته اانشطة لي حال سمح بها المااو أو الزماو ،وتتضمن
هته اانشطة التنزه بالمنطقة والوقوإل والتمتع بالمناهر والت مل،

ٍ
بشال ٍ
كبير
والجلوس وااستر اء ،ولعب ااطفال .وتت ثر هته اانشطة

بالظروإل الطبيعية للمااو ،لالفراخات العمرانية الفقيرة وخير المؤهلة ا
تشجع المستخدمين علل إقامة أنشطة ا تيارية ليها ،لهي ا تجد محالً

إا لي حالة مالءمة الت ميم العمراني والظروإل البيبية للفراخات.

 :3-1-3األنشطة االجتماعية (األنشطة الناتجة):
تعبر عن كل اانشطة المتولدة من وجود عدد من ااشخاص لي مااو
واحد لفترة من الزمن ،وتتم ل لي اانشطة المتبادلة بين ااشخاص
م ل ااحاديث وتفاعل ااطفال من لعب وجرل ،وجميع اانشطة
المتبادلة بين مستخدمي الفراخات ،بما لي ذلك اانشطة ااجتماعية
السلبية المتم لة لي مجرد ر ية ومالحظة وسماع اآل رين .وقد يزيد
وجود ابنترنت لي الفراغ العمراني من اانشطة السلبية ،حيث ينعزل
االراد عن بعضهم البعض ب جهزتهم بداً من التفاعل ااجتماعي مع

اآل رين لي الفراغ العمراني.

ومن الجدير بالتكر أو جودة الفراغ العمراني ترتبط با الة اانشطة
الموجودة لي الفراغ ،ويبين الشال رقم ( )1العالقة بين ك الة اانشطة
ونوعها وجودة البيبة العمرانية.

أ تها بعين ااعتبار عند دراسة الفراغ ،إذ يدرس الفراغ العمراني ب بعاده
ال الثة من حيث ِ
الن َسب ،واابعاد ،وااحاسيس والمشاعر التي يب ها
ذلك الت وين الفراخي لي نفوس مستخدميه ،بمعنل أو اابعاد المادية
ِ
المستخدم.
للفراغ العمراني لها ت ثير مباشر علل أحاسيس
 2-1الدور الوظيفي للفراغات العمرانية

يستهدإل الم مم العمراني تلبية ااحتياجات المعيشية والنفسية
والروحية لإلنساو ،ويعتمد لي ت ميمه للفراخات العمرانية علل دراسة

احتياجات المجتمع المختلفة ل ي ي بح الفراغ ناجحاً ومناسباً لسلوكيات
ابنساو .وتتلخص احتياجات ابنساو ااساسية كما ُذ ِك َرت لي مراجع
علم نفس ابنساو بالتاليا ااحتياجات الطبيعية لإلنساو ،وابحساس
باامن واا تالإل والتفرد ،ابحساس باانتماء للمجموعة ،وتحقيق
التات [.]10
 3-1األنشطة الممارسة بالفراغات العمرانية

2

شكل ( :)1جودة البيئة العمرانية (فرحات ،2003،ص.)19
ومن الل هتا الشال يظهر أو البيبة العمرانية الجيدة ت وو ليها
اانشطة اا تيارية أك ر ك الة ،ومن ثم اانشطة ااجتماعية تليها

اانشطة الضرورية ،لي حين ت وو البيبة العم ارنية رديب ًة لي حال
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Ajlan and Habib: The Effect of the Elements of the Digital Revolution on the Users of the Urban Space

كانت اانشطة الضرورية هي ااك ر ك الة ،واانشطة اا تيارية هي

ال راإل اآللي الموجودة لي الشوارع الرئيسية دوو الحاجة للتهاب إلل

ااقل ك الة لي الفراغ العمراني [.]8

البنك .ومن أهم نتائا ت ثير تقنيات المعلومات علل الفراغ العمراني:

ويمان ح ر وهائف الفراخات العمرانية بتحقيقها ااهداإل التالية
لتلبية احتياجات ابنساوا أواًا أهداإل ب رية وهي تحقيق رورة

ب رية مناسبة ،وثانياًا أهداإل بيبية وهي تقليل التلوث من

.1
.2

ادمحالل وتالشي الفروقات لي الظروإل ال قافية.

تطور البيبة العمرانية حيث اثبتت الدراسات أو هناك

الل

وجهاو رئيسياو لهتا التطور ااولا هو هاهرة تعبر عن وجود مساحات

المسطحات الخضراء ،وتحسين الظروإل المنا ية من الل المعالجات

وأبنية مملوءة بابشارات والت اميم المقتبسة من سياقات جيرافية أو

البيبية ونسب الفراغ المحققة لحركة الهواء والظالل المطلوبة ،وثال ًاا

أهداإل اجتماعية ونفسية وهي تحقيق ااندماج و التفاعل ااجتماعي

تاريخية ومودوعة تحت مفهوم معين ،وتعمل علل التييير لي البيبة
المادية للفراغ العمراني .وال انيا هو ههور ما يعرإل بالفراخات

من اللا تولير مناطق للتنزه وأماكن للجلوس واالتقاء ،وتولير أماكن

ابل ترونية (.)cyberspaces

بااماو عن طريق البعد عن المخاطر والحوادث (ل ل الحركة اآللية

عن طريق عنارر تقنيات المعلومات واات اات وقد اثبتت الدراسات

للعب ااطفال ،وتولير مناطق مزاولة الريادة ،وتولير ابحساس
عن المشاة /وتجنب الفراخات الميلقة /وتولير ابنارة) .رابعاًا أهداإل

.3

تطور المشاركة المجتمعية لي استخدام الفراخات العمرانية

أو تلك الت نولوجيا ستيير من متطلبات واحتياجات المجتمع من

اقت ادية وتتلخص لي اقت اديات استخدام الموارد وعنارر تنسيق

الفراخات العمرانية.

الفراخات العمرانية ،وربط الفراخات بمسارات حركة مت لة باانشطة

الفراخات العمرانية يمان أو يسهم بشال لعال علل إنعاش السياحة

الموقع ،وتحقيق الرواج ااقت ادل للوحدات السانية المطلة علل
ااقت ادية بالمنطقة [.]12

 .2الثورة الرقمية والفراغ العمراني.

ههرت ال ورة الرقمية لي الن ف ال اني من القرو العشرين مشيرةً بتلك

إلل بداية ع ر المعلومات ،حيث يمان ورف ذلك باانتشار الواسع
لدوائر المنطق الرقمية والتقنيات المشتقة منها ،وقد انعاس ت ثير ال ورة

الرقمية علل كالة مناحي الحياة وعلل الجانب العمراني تحديداً؛ ذلك

او العمراو بمفهومه الشامل يرتبط باالة المتييرات التي تؤثر علل
اانشطة الحياتية للمجتمع بشتل المحاور ،وبالتالي ينعاس ذلك علل

المحددات البنائية ب نظمتها المختلفة والمتم لة بالشال والوهيفة
وابنشاء ...إلخ ،وعلل ما تحتويه من تقنيات مختلفة كنتيجة لتطورات
الع ر [.]19
يعبر مفهوم ال ورة الرقمية عنا " كل أشاال المعلومات التي يمان أو

.4

ههور المجتمع المعلوماتي والتل بت ثيره علل استخدام

المحلية واستمالة ااست مار العالمي وادارة المجتمع بشال لعال.

ول ن وبالرخم من أو معظم الدراسات قد أكدت علل وجود ت ثير قول
لتقنية المعلومات واات اات علل الفراغ العمراني وقامت بورف هتا

الت ثير والبحث فيه بشال نظرل من عدة جوانب وكتلك بالرخم من أنها

أكدت علل الحاجة إلل إعادة النظر من قبل الم ممين ورانعي
الق ارر للفراغ العمراني ،إا أنها لم تقم بتحديد وقياس أثر تلك التقنيات
علل استخدام الفراخات العمرانية وهو ما يشير إلل أهمية تلك النقطة
وأهمية الورقة البح ية الحالية.

 .3أدوات وتطبيقات الثورة الرقمية وتأثيرها على
الفراغ العمراني.

ٍ
بشال واد ٍح
لقد أثر ااستخدام الما ف لإلنترنت والت نولوجيا الرقمية

لي كاال مجااال من مجاااات الحياااة الحضا ا ا ا ا ا اريااة ،بمااا ليهااا الف ارخااات

ت بح رقمية؛ الن وص ،والرسومات ،وال ور الساكنة والمتحركة،

العمرانية أيضاً ،ومن اادوات المستخدمة لي الفراغ العمراني ما يلي:

إل ترونية وسيطة (ال مبيوتر – الهاتف) ،تماماً كما يتم انتقال رسالة

إو الد ول إلل ابنترنت لي ااماكن العامة قد أعاد تش ا ااايل الفراخات

وال وت .ويتم انتقال تلك المعلومات من الل الشباة بواسطة أجهزة

 1-3اإلنترنت Internet

تقليدية بظرإل الل عدة مااتب للبريد ،حتل تستقبل لي النهاية بنقطة
معينة .وقد لتحت ال ورة الرقمية إماانية تحقيق الشباات الحالية

العمرانية بش ا ا ا ٍ
اال عام ،حيث إو وجود ابنترنت لي ااماكن العامة قد

لالت اات بين نقاط عديدة ،والتي يمان من اللها تخزين وتوزيع كم

أحيا وح َسا ا ان س ا ااالمة هته ااماكن ،وبس ا اابب إماانية الربط ابل تروني
التي يقاادمهااا ابنترناات لااإنااه قااد قلا ًال من الفوارق ااجتماااعيااة وزاد من

اغ الترادي إلل جانب الفراغ المادل
أدت ال ورة الرقمية إلل وجود لر ٍ

اس ا ااتخدام ابنترنت من قبل جميع لبات المجتمع دوو تمييز لجنس أو

هائل من المعلومات الرقمية المستمرة لي التزايد المضطرد" [.]7

اسا ا ا ا ااتخدام الفراخات العمرانية والتعرض للرسا ا ا ا ااائل المتنوعة ،حيث يتم

(العمراني) ،حيث يتم ل الفراغ االترادي لي مواقع التوارل

للوو أو لجنسا ا ا ااية معينة ،ونتيج ًة لتنوع مسا ا ا ااتخدمي الفراخات العمرانية
لإنه قد يزيد من التماسااك ااجتماعي والتسااامح .ونظ اًر او المشاااركة

بدوره سيؤثر علل اانشطة اليومية الراد المجتمع ماانياً وزمانياً [.]3

واس ا ا ا ا ا ااتخاداماه لي الفراغ العمراني ياوو قاد سا ا ا ا ا ا اااهم لي المشا ا ا ا ا ا اااركاة

ااجتماعي والتقنيات اا رى التي تولر بدائل لتعزيز التوارل والتفاعل

وذلك بسبب وسائل اات ال وسهولة نقل البيانات عبر ابنترنت ،وهتا

لي المس ا ا ا ا ا ا اااحااات الماااديااة والظاااهريااة متنوعااة ،لااإو وجود ابنترناات

ك و يقوم الفرد بإنجاز معامالته عن طريق نظام الحاومة ابل ترونية

الديمقراطية ،وحسا ا ا ا ا ا ااب جرهام ( .]14[ )Graham,s.2002لإو

دوو الحاجة للتهاب إلل الدوائر الحاومية ،أو أو يستخدم أجهزة

اس ا ا ا ا ا ااتخاادام ابنترناات لي مجااال الف ارخااات العااامااة يحماال لي طياااتااه

انعااس ا ا ا ااات كبيرة علل التخطيط الحض ا ا ا اارل وهيال مجتمعه وطبيعته

3

Published by Scholarworks@UAEU, 2020

Emirates Journal for Engineering Research, Vol. 25 [2020], Iss. 3, Art. 4

الديمقراطية .وعلل الرخم من أو الفراخات العمرانية ليسا ا ا ا ا ا اات المجال
العام لمسا ا ا ا ا ااتخدمي ابنترنت ،إا أو اانشا ا ا ا ا ااطة التي تمارس من قبل

العمراني سواء لي الشال أو المحتوى يمان أو يساعد لي منع المزيد

مس ا ا ااتخدمي ابنترنت تس ا ا ااهم لي توس ا ا اايع نطاق المش ا ا اااركة لي الحياة

من اانف ا ا ااال لي ت ا ا ااور الفراغ العمراني ،أل أو موقع الشا ا اااشا ا ااات

العامة ،حيث إو شا ا ا ا ااباة ابنترنت الالسا ا ا ا اال ية الموجودة لي الفراخات

الرقمية ومحتواها سا اايزيد من إماانية ت ا ااور الفراغ العمراني واسا ااتقرائه

العمرانية أرا ا ا ا ا اابحت جزءاً ا يتج أز من شا ا ا ا ا ااباات اجتماعية واسا ا ا ا ا ااعة

علل مدى أبعد ،وتساعد الشاشات الرقمية لي استقراء الفراغ من مدى

ومتنوعة ،وقد لوحظ أو أنش ا ا ا ااطة مس ا ا ا ااتخدمي الفراغ العمراني تتلخص

أبعد مقارن ًة بإماانية اس ا ااتقرائه دوو وجود هته الش ا اااش ا ااات [ .]22لهي
بااالتااالي تؤثر بشا ا ا ا ا ا ااا ٍال إيجااابي علل معااايير الفراغ العمراني .ويمان

واستخدام مواقع الشباات ااجتماعية ،بابدالة إلل مشاهدة اا بار

تلخيص مجاات عمل الشا ا ا ا ا ا اااشا ا ا ا ا ا ااات الرقمية لي الفراخات العمرانية

والمعلومات السياسية علل ابنترنت [.]5

كالتاليا المجال ااول وهو المشا ا ا ا ا ا اااركة ااجتماعيةا إذ تعمل علل

بالمش ا ا ا ا ا اااركة با الة لي البريد ابل تروني ،وتبادل الرس ا ا ا ا ا ااائل الفورية،

ترويا المس ا ااؤولية ااجتماعية والمش ا اااركة المدنية ،والمجال ال اني هو

 2-3األلعاب الرقمية Digital Gaming
لقد أرا ا ا اابح اسا ا ا ااتخدام ااجهزة الرقمية للعب باالعاب الرقمية شا ا ا ااائعاً
رين

المعلومات المرئيةا حيث تعمل هته الشا ا ا اااشا ا ا ااات كباع ات للمعلومات

ومنتشا ا ا ا ا ا ا اًر ،حتل أو ها ااته االعا اااب يمان لعبها ااا مع اعبين
موجودين لي أمااكن أ رى عن طريق ش ا ا ا ا ا ااباااة ابنترنات .وحسا ا ا ا ا ا ااب

اللعب والتفاعلا حيث تم ل الشاااشااات الرقمية أداة تفاعلية تحساان من

( .]19[ )Nyaigoti.N.2013لإو مس ا ا ا ااتخدمي الفراخات العمرانية

التف اااع اال ااجتم اااعي والتج ااارب لي المر والتس ا ا ا ا ا االي ااة .وهن اااك ل رة

يقوموو بااإحضا ا ا ا ا ا ا ااار أجهزة محمولااة إلل الفراغ العمراني للعااب بهااته
االعاب ،واو الفراغ العمراني لم ي ت بعين ااعتبار اللعب بااجهزة

ومنش ا ا ا ا ا اايت للف ر النقدل والتاكرة ااجتماعية ،أما المجال ال الث لهو

اسااتخدام الشاااشااات الرقمية تتم ل بتعزيز ربط المجتمعات النائية من
الل العروض الب رية المشتركة م ل مؤتمرات الفيديو.

المحمولااة فيااه ،لااإو أ اات تلااك ااجهزة المحمولااة إلل الفراغ العمراني

وتؤكد بعص الد ارسا ا ا ا ا ا ااات الحدي ة علل أهمية تلك اادوات ولاعليتها

للعب بها سا اايعتبر اسا ااتخداماً خير م ا اامم له لي الفراغ العمراني ،أل

لخدمة الفرد والمجتمع من الل ت وين ال ااداقات ومشاااركة ااحداث

أو الفراغ العمراني يتم استخدامه اخراض خير م مم لها.
 3-3األكشاك التفاعلية Interactive Kiosks

تعتبر ااكشاك التفاعلية ،والتي تورف ب كشاك المعلومات أو أكشاك

الور ا ا ا ا ا ااول العمومية ،ولديها القدرة علل أو ت وو بديالً مهماً لتقنيات

اله اااتف النق ااال لي تج ااارة التجزئااة ،وتولير المعلومااات ،وتورا ا ا ا ا ا اي اال

الخدمة .وحتل يتم اسا ااتيالل هته ااكشا اااك بشا ا ٍ
اال مناسا ا ٍ
اب من الل

اليومية (الفار .]4[ )2012 ،وتؤكد د ارس ا ا ا ا ا ااة (الجبر ،حامد .و روو
 .]1[ .)2017أو أدوات ال ورة الرقمية قد لتحت ع ا ا ا ا ا ا ا اًر جديداً من

التطور والوعي ال قالي لإلنسا اااو ،وأرا اابح ل ل شا ااعوب العالم إماانية

التعرإل علل بعض ا ا ا ا ا ااهم وأتاااحاات تبااادل ال قااالااات ونقاال القيم والعلوم
والمعااارإل ،وبااالرخم من اانفتااا علل ثقااالي اآل رين إا أو ذلااك لم
يليي ال قالة الخار ا ا ا ا ا ااة ل ل مجتمع وا بهويته التي ترتبط عض ا ا ا ا ا ااوياً

المس ا ا ا ا ا ااتهل ين فيجااب أو تود ا ا ا ا ا ااع لي ااماااكن التي يمر بهااا هؤاء

بالمااو واستعمااته.

المس ا ا ا ا ااتهل ين من الل نقاط االتقاء العامة ،م ل محطات الس ا ا ا ا اااك

 5-3كااااميرات الم ار ااااة اإللكترونياااة Digital Surveillance

( .]25[ )Slack,F.&Rowley,j 2002أربع وهائف رئيسية لهته

لقد تم تطبيق كاميرات المراقبة ابل ترونية لي الش ا ا اوارع الرئيسا ا ااية لي

الا ا اح ا ا اادي ا ا اادي ا ا ااة والا ا اما ا اط ا ا ااارات وما ا ا ارك ا ااز ال ا ااتس ا ا ا ا ا ا ا ا ااوق .وق ا ا ااد ح ا ا اادد
ااكشا ا ا اااك وهيا ابعالم بتولير المعلومات والترويا ،والتفاعل بتبادل
المعلومات بين المسا ا ا ااتخدمين وكشا ا ا ااك ابنترنت ،والتعامل لي التجارة
والمبيعات ،وأ ي اًر ،الربط بإقامة وتعزيز العالقات بين العمالء وتاجر

وبناء عليه تم ت اانيو ااكش اااك إلل نوعين حس ااب الوهيفة
التجزئة،
ً
التي تؤديها وهماا أكش ا ا ا ا ا اااك دا ل المتجر)، (in -store kiosk
وأكشاااك موجهة للعمالء) ، (customer -context kiosksكما

يمان اس ا ااتخدام ااكش ا اااك بش ا ااال يس ا ااتهدإل الس ا اايا والزوار لتنش ا اايط

السياحة.
 4-3لوحات إعالنات وشااااااشاااااات رقمية Digital Billboards
and Screens

تعتمد اسااتراتيجيات تحديد محتوى الشاااشااة بشا ٍ
اال أساااسااي علل اتجاه
وموقع وشا ااال وحجم الشا اااشا ااة ،وذلك لمخاطبة جمهور معين و نشا اااء
ات ااال مع محيطه علل الشاااشااة ،كما أو الشاااشااات الرقمية لي الفراغ
العمراني يمان أو تنتا عالمة هندسا ااية مميزة للمدينة ،بابدا ااالة إلل

4

اعتبار أو مود ا ااع و

ا ااور ا ااية موقع الش ا اااش ا ااات الرقمية لي الفراغ

Cameras

محاااولااة لماااالحااة الجريمااة ،حيااث تعتبر كاااميرات المراقبااة وس ا ا ا ا ا اايل ا ًة
ر ي ا ا ًة لردع الجريمة مقارنة بزيادة حجم أقسا ااام الشا اارطة ،وقد ثبتت

لاعلية كاميرات المراقبة لي مواقف الس ا ا ا ا ا اايارات ،ويليها مناطق النقل

العام.

وتس ا ا ا ااعل وكاات إنفاذ القانوو باس ا ا ا ااتمرار لتبني تقنيات جديدة لتعزيز
جهود الس ا ا ا ا ا ااالمة العامة ،ومن بين هته التقنيات اس ا ا ا ا ا ااتخدام كاميرات
المراقبااة العااامااة .وت من لااائاادة أنظمااة المراقبااة العااامااة لي الوقااايااة من

الجريمة ،حيث إو الجناة المحتملين سا ا ا ا ا ااوإل يمتنعوو عن نشا ا ا ا ا اااطهم
ٍ
طر أكبر ،وقد
ابجرامي إذا عرلوا أنهم مراقبوو إذ يعتقدوو أنهم لي

تزيد ال اميرات أيضا ا ااً من ت ا ااورات الس ا ااالمة بين المواطنين واالتزام
بالقانوو وتشجيعهم علل ارتياد ااماكن العامة [.]15
ومن المشاروعات الرائدة لي هتا المجال "مشاروع النخلة التكية" والتل
يزود مس ا ا ااتخدمي الحدائق العامة بخدمة ابنترنت مجاناً ،حيث س ا ا اايتم

توزيع (" )52نخل ًة ذكي ًة" علل عدة حدائق لي دبي لتمان مس ا ااتخدمي
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هته الحدائق من اسا ا ا ااتخدام ابنترنت عالي السا ا ا اارعة وشا ا ا ااحن هواتفهم

تحتول علل أنظمة كاميرات المراقبة .كما أو تبادل المعلومات من

التكية وأجهزة الحاس ا ا ا ا ا ااوب ،كما تمانهم أيض ا ا ا ا ا ا ااً من تحميل االالم

الل الشباات ااجتماعية المتنقلة يمان أو تساعد لي الشعور باالفة

والبراما و جراء المحادثات ابل ترونية مجاناً .وتشا ا ا اامل الخدمات التي

بين مستخدمي الفراغ العمراني لي المناطق الحضرية ،ومن الجدير

تقاادمهااا بلااديااة دبي عبر النخلااة الااتكيااة اادمااة الوال لااال علل ماادى

بالتكر أو وسائل اات ال والتطبيقات ابل ترونية تتيح للفرد مشاهدة

دائرة ن ااف قطرها ( )53مت اَر ،وبس ااعة الربط مع ( )50ش ااخ ا ااً لي

المناطق والتعرإل علل الفراخات قبل اانضمام إليها ،كما تتيح لأللراد

الوقت ذاته ،كما أنها مزودة باثني عشا ا ا ا ا ا ارة مخرجاً لش ا ا ا ا ا ااحن الهواتف

التوارل مع بعضهم ومعرلة ومشاركة أماكنهم لي الفراغ ،وهتا يعطي

التكية المختلفة ،بابدالة إلل ذلك لقد تم تزويد النخلة التكية بوسائل

الفرد الشعور باالفة والمعرلة وابلمام بالفراغ العمراني حتل قبل معاينته

راحة` ار ااة من المقاعد والمناد ااد وبش اااش ااة كبيرة تمان مس ااتخدمي

علل أرض الواقع [.]6

الحاادائق من معرلااة كاال مااا يتعلق بااإمااارة دبي وأهم معااالمهااا وكيفيااة

الورااول إلل المتنزهات وااس اواق وااماكن الترليهية والسااياحية ليها،
بابدا ااالة الل معرلة حالة الطقس .كما يوجد لي كل نخلة شا اااشا ااتين
لعرض االالم الوثائقية عن البلدية والحمالت الترويجية لها ،لض ا ا ا ا االً

ويسهل وجود أكشاك ابنترنت لي الفراغ العمراني إنجاز اامور عن

بعد دوو اادط ارر إلل الوجود المااني ،وبتلك لهي تعطي شعو اًر
بالراحة وعدم القلق من كيفية الورول إلل المااو بنجاز مهام معين

كدلع الفواتير أو المخالفات أو أل دمات أ رى تقدمها هته ااكشاك

عن عرض الاادعااايااات التي تخاادم الحركااة ااقت ا ا ا ا ا ا ا اااديااة لي دبي،
وابعالنات عن بعض المنتجات الوطنية .وقد دعمت البلدية النخلة

[ .]6كما يعطي وجود الشاشات الرقمية لي الفراخات العمرانية إحساساً

بالمشاركة ااجتماعية ،بابدالة إلل الشعور بالمر والتسلية والمعرلة

التكية بااميرات لخدمة المس ا ا ا ا ا ااتخدمين بحيث يمان معرلة احتياجات

[.]19

الزوار وأما اااكن تجمعهم ،وبا ااالتا ااالي توجيههم إلل ااما اااكن اا رى،

وقد تعيد إماانية الد ول إلل ابنترنت لي الفراخات العمرانية تشايل

وكتلك يتم ش اار اانش ااطة والنشا ارات التوعوية التي تنظمها البلدية لي
الحديقة عن طريق سماعات موجودة لي كل نخلة [.]2

 .4العالقة بين الثورة الرقمية والفراغات العمرانية

ا شك أو ال ورة الرقمية تلعب دو اًر مهم ًا لي الفراخات العمرانية ،حيث

إو التجهيزات الموجودة لي الفراغ العمراني تلعب دو ًار مهماً لي الت ثير

علل أحاسيس مستخدمي الفراغ العمراني ،وعندما تودع أدوات ال ورة

الرقمية ك حد تجهيزات الفراغ لهي بالتالي تؤثر علل أحاسيس
المستخدمين وعلل طريقة تعاملهم مع الموجودات لي الفراغ.
ويلعب التفاعل ااجتماعي لي الفراغ العمراني التل يمان تعزيزه من
الل ال ورة الرقمية دو اًر مهماً لي إعطاء الشعور بااماو ،وزيادة

جاذبية بيبة الفراغ ،وم ااً علل ذلك ولمعالجة مس لة الخوإل لي

المجال العام ،فبسبب موقعها قد يتم إحياء وعادة ملء الفراغ ،وتحسين
اامن والسالمة لي ااماكن العامة ،وبسبب دمة الربط ابل ترونية

التي تقدمها الفراخات العمرانية لإنها قد تقلل من الفوارق ااجتماعية
وتزيد من استخدام الفراخات العمرانية ،ونتيج ًة لتنوع االراد التين
يتشاركوو الفراغ العمراني لإنه قد يزيد التماسك ااجتماعي والتسامح
فيما بينهم ،والتعرض للرسائل المتنوعة ،ونظ اًر إلل أو المشاركة

المتنوعة لي الفراخات المادية والظاهرية يمان أو تساهم لي المشاركة
الديمقراطية ،لإنها قد تطور العمل السياسي وتحفز الديمقراطية ،ويمان

للناس استخدام ااجهزة النقالة لي الفراخات العامة بسهولة ،وسيشعروو
وك نهم جالسين لي المنزل أو العمل [.]13

وقد اعتبرت دراسة ( .]24[ )Shoid,N.200أو ال ورة الرقمية قد

سمت لوق الفروقات لي الظروإل ال قافية وابقليمية وااقت ادية ،وأو

الفراخات العمرانية ،لقد تم تزويد مواقف البارات لي بعض المدو

شباات المعلومات والنقل لي جميع أنحاء العالم قد قربت المسالات
ٍ
ٍ
جديدة للمدو ،وهتا ا يعني
أشاال
بين المدو البعيدة وقامت بتوليد

اآل رين لي مواقف بارات أ رى فيشعر بااماو وقت انتظاره للباص.

لقط أنه يجب علل ال ورة الرقمية أو تد ل لي عملية التخطيط؛ بل أو

بتقنية الفيديو التفاعلي ،حيث تتيح هته التقنية للشخص التوارل مع
كما يمان أو تتا له محادثة ليديو أو القيام بالدردشة مع ااشخاص

التين يتنظروو لي مواقف أ رى ،وتعطي هته المواقف شعو اًر بااماو،

وتخفف من ملل انتظار الحالالت من الل إجراء المحادثات مع

الناس لي محطات أ رى [.]12

كتلك لإو كاميرات المراقبة يولد لي الفراغ العمراني مجموع ًة متنوع ًة
من المشاعرا كالشعور بالخجل أو الحرج ،والشعور بالتنب دوو سبب،
أو اليضب ،أو الخوإل ،كما تعطي الشعور بالحماية وااماو [.]18
كما يمان استخدام الفيديو التل سجلته كاميرات المراقبة اخراض
التحقيق واادلة لي القضايا الجنائية والمسؤولية المدنية ،وبتلك لإو
ٍ
نشاط خير
تركيب أنظمة كاميرات المراقبة يشال رادعاً قوياً ال

عملية التخطيط العمراني يجب أو تتضمن الفراخات ابل ترونية التي
أوجدتها ال ورة الرقمية ،مما أوجد الحاجة إلل إطار عمل جديد للتخطيط
العمراني ،وبتلك قام البحث بودع إطار عمل جديد للتخطيط الموجه
بحيث يعالا التييرات التي أوجدتها ال ورة الرقمية للمدو والتحديات التي
أوجدتها الفراخات ابل ترونية ،وبهتا ابطار اعتبر البحث ااماكن
االترادية كااماكن المادية ،والبرمجيات كااجهزة والمعدات،
واات اات عبر الشباات ابل ترونية كاات اات التي تحدث عبر

الطرق وأنظمة النقل.

لي حين اعتبرت دراسة ( .]26[ )Wakabayashi,M.2002التي
بح ت لي تطور البيبة العمرانية بفعل التحول ااجتماعي التل حدث

قانوني ،ويولر إحساس ًا قوياً باامن لمستخدمي الفراخات العمرانية التي
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بفعل التطورات التي أوجدتها ال ورة الرقمية ،أو هناك وجهاو رئيسياو
لتطور البيبة العمرانيةا
األول (مادي) :هو هاهرة تعبر عن وجود مساحات وأبنية مملوءة

بابشارات والت اميم المقتبسة من سياقات جيرافية أو تاريخية
ومودوعة تحت مفهوم معين ،وتعمل علل التييير لي البيبة المادية
للفراغ العمراني.
الثاني (غير مادي) :هو ههور ما يعرإل بالفراخات ابل ترونية

( )cyberspacesأو المدو ابل ترونية ( ،)cyber cityويعبر عن
ههور الفراخات االترادية ( )virtual spaceأو المدينة االترادية

( )virtual cityلي شباات الحاسوب ،ار ًة علل ابنترنت ،وهي
هاهرة للبيبة خير المادية دا ل الحاسوب ،واعتبر البحث أو هتين
الوجهين قد نتجا بفعل العالقة الجديدة بين الفراغ العمراني والمجتمع.
كتلك أكد ( .]17[ )Houghton,K.2010والتل بحث لي ثار
ت نولوجيا اات اات الرقمية علل الفراخات العمرانية ،وقام بمراجعة

سياقة العالقة التي تربط بين التخطيط العمراني والتطورات الت نولوجية
وعطاء أم لة ودراسات حالة من مختلف أنحاء العالم وذلك للورول
إلل بعض الوجهات المحتملة للتخطيط العمراني لمدينة كوينزاند
) (Queenslandلي أستراليا ،و لص الل ودع بعض النقاط

لمناقشة المخططين العمرانيين والمهندسين والم ممين ورانعي القرار
لي مستقبل الت ميم العمراني وتلخ ت هته النقاط بما يليا كيو
يمان للت نولوجيا أو تعزز وتحسن من الفراخات العمرانية ،وكيو يمان

 .5دراسة أثر عناصر الثورة الرقمية على

مستخدمي الفراغ العمراني في شارع األمير

محمد بن عبد العزيز (منطقة الدراسة).

يقع شارع اامير محمد بن عبد العزيز شمال مدينة الرياض ممتداً من

الشرق إلل اليرب بطول  2.5كم وعرض 60م عبر أحياء السليمانية
والعليا والمعتر الشمالي ،ويودح الشال ( )2موقع الشارع بالنسبة
لمدينة الرياض .وتقوم أمانة مدينة الرياض بودع ااسس واال ار

التطويرية والمعايير الت ميمية والتي من ش نها رلع كفاءة بعض الطرق
بمدينة الرياض ،ومن أبرز هته الطرق شارع اامير محمد بن عبد

العزيز ،حيث عملت علل تحويله من طريق نمطي تقليدل يت لف من
مجموعة من المسارات وااررفة والجزر الجانبية إلل طريق يتميز

ب هم سمات الطرق الحادي ة دا ل الامدو وذلك من ااالل تاحااوياال
طريقي الخادمة الجاانبية وتجهيز أررفة واسعة ما انهما بعارض 20م
عا االل ك اال جااناب لخادمة المشاة والمتنزهين ول ي تسامح بمزاولة ريادة
المشي وعمل مواقف للسيارات [ .]11ويعرإل شارع اامير محمد بن
عبد العزيز باسم شارع التحلية؛ وذلك بسبب وجود المؤسسة العامة
لتحلية المياه المالحة .ويعتبر شارع التحلية معلماً حضاري ًا للعارمة

السعودية لما يقدمه من دمة رقمية متطورة ،كما أنه أربح م از اًر
ٍ
ومقاه مرموقة
يق ده الشباب والشابات لما يحتويه من مطاعم
ومعارض للسيارات والمفروشات الراقية [.]9

استخدام الت نولوجيا لتطوير المشاركة المجتمعية ،وكيو ستيير
الت نولوجيا متطلبات المجتمع من الفراخات العمرانية .اامر التل يؤكد
العالقة بين ت نولوجيا اات اات والمعلومات والفراغ العمراني وت ثير
كل منهما علل اآل ر.
أما دراسة ( .]23[ )Shin,Y &Shin,D.2012لقد اعتبرت أو

ٍ
بشال استراتيجي ومطور باستخدام ال ورة
الفراخات العمرانية م ممة

الرقمية بنعاش السياحة المحلية ،واستمالة ااست مار العالمي ،و دارة

ٍ
لعال .ولي ذلك قامت الدراسة بمناقشة ما أحدثته ال ورة
المجتمع بشال ّ

الرقمية من تييرات وكيو أثّر استخدام ت نولوجيا اات اات

والم علومات لي طريقة استخدام المجتمع للفراخات العمرانية .كما
ودعت الدراسة مفهوماً جديداً وهو "المجتمع المعلوماتي لدعم العمراو
ٍ
الجديد" ،والتل يقتر
بشال أساسي طر َق التعاوو بين المساهمين لي

المجتمع المعلوماتي والعمرانيين الحدي ين لتحقيق أهدالهم المشتركة نحو

التطور المت امل للمجتمع.
مما سبق أو الدراسات السابقة أكدت علل وجود ت ثير لل ورة الرقمية
ٍ
بشال
علل الفراغ العمراني ،وقامت بورف هتا الت ثير والبحث فيه

نظرل من عدة نواحي ،كما أكدت علل ت ثير ال ورة الرقمية علل
ٍ
بحاجة إلل إعادة ٍ
نظر من قبل
الت ميم والتخطيط العمراني ،وأنه
الم ممين والمهندسين ورانعي القرار ،إا أنها لم تقم بتحديد وقياس
أثر ال ورة الرقمية علل محددات ومعايير ت ميم الفراخات العمرانية.
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شكل رقم ( )4صورتين ليلية لشارع

شكل رقم ( )2موقع ومخطط شارع
األمير محمد بن عبد العزيز (.)AL Mahmood et al., 2017

األمير محمد بن عبد العزيز (الااحثان).

اعتمدت الورقة البح ية منهجين علميين لإلجابة علل تسا ات البحث
وتحقيق هدله للورول إلل النتائا و ثبات الفرديات.
المنها ااول هو المنها الورفي التحليلي وفية تم دراسة العالقة بين
ال ورة الرقمية والفراخات العمرانية من الل الدراسات والبحوث النظرية
التي اهتمت بهتا المودوع.
المنها ال انيا منها دراسة الحالة حيث تم عمل دراسة ميدانية شملت
حوالي مائة مستخدم من مستخدمي أحد الشوارع الهامة لي مدينة
الرياض كنموذج للفراغ العمراني وهو شارع اامير محمد بن عبد العزيز
(شارع التحلية) وذلك لمعرلة تعامل هؤاء المستخدمين مع الفراغ
العمراني مع وجود دمات اانترنت .ويمان تلخيص أسباب ا تيار
شارع اامير محمد بن عبد العزيز بالرياض كحالة دراسية بما يلي:


يعتبر هتا الشارع معلماً حضارياً لي الممل ة العربية

السعودية ،إذ يزوره عدد كبير من الناس ،وهتا سيساعد لي

ا تيار عينة متنوعة ثقافياً وعمرياً.


يولر هتا الشارع دمة الورول لإلنترنت مجان ًا ( Wi

.)Max

وبالتالي لهتا يشير إلل التطبيق الفعلي لبعض عنارر ال ورة الرقمية
لي الفراغ العمراني.
وتم تعيين عنارر ال ورة الرقمية المتم لة بااا ( .1ابنترنت.2 .
كاميرات المراقبة ابل ترونية .3.لوحات ابعالنات والشاشات الرقمية
 .4أجهزة الخدمة التاتية وأكشاك ابنترنت  .5االعاب الرقمية).
كمتييرات مستقلة ،وأحاسيس مستخدمي الفراغ العمراني (ويشمل ما
يمان أو يشعر به المستخدم وهو دا ل الفراغ بوجود عنارر ال ورة
الرقمية لي الفراغ من  .1شعور بالفر والتسلية .2 .الحماية واامن،
شكل رقم ( )3استعماالت األراضي في شارع
األمير محمد بن عبد العزيز (الااحثان).

7

 .3الراحة وعدم القلق  .4الفوارق ااجتماعية .5 .الخجل والخوإل)
كمتيير تابع.
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شكل رقم ( )5ملخص منهجية الاحث( .الااحثان).

ت وو ااستبياو الموجه لمستخدمي الفراغ العمراني من أجل استنباط

تم التحقق من ردق ااتساق الدا لي لالستبياو بتطبيقها علل عينة

مدى تفاعل المستخدمين مع الفراغ بوجود عنارر ال ورة الرقمية من

استطالعية ماونة من ( )٥٠لرداً من ألراد عينة البحث ،وحساب
معامل ارتباط بيرسوو بين درجات كل بعد من أبعاد ااستبانة والدرجة

قسمين؛ يشمل القسم ااول علل البيانات والمعلومات الديموخرافية التي

ال لية لالستبانة ،وكتلك حساب معامل اارتباط ( (Pearson's

تخص االراد المشاركين لي ااستبياو ،وتركز البيانات والمعلومات

coefficientبين كل لقرة من لقرات ااستبانة ،والدرجة ال لية للبعد

علل النوع ااجتماعي ،والعمر ،وعلل استخدام االراد ادوات ال ورة

التل تنتمي إليه وذلك باستخدام البرناما ابح ائي  (SPSS).أما

الرقمية ،ونوعية المواقع ابل ترونية التي يستخدمونها ،وأدوات ال ورة

بالنسبة لل بات لقد تم حساب كرونباخ ألفا )(Cronbach's alpha

الرقمية التي يستخدمونها لي الفراغ العمراني ،أما القسم ال اني ليتضمن

لمعرلة درجة ثبات ااستبياو حيث تجاوز معدل ال بات ( ،)%60وهو

لقرات تقيس أثر ال ورة الرقمية علل مستخدمي الفراغ العمراني.

المطلوب بحسب (.]21[ )Sekaran,U.2006

تم توزيع ااستبانة علل ( )100شخص من مستخدمي الفراغ العمراني

والشال رقم ( )5يودح ملخ اً لمنهجية البحث فيما يخص استبانة

 ) 30سنة ،ومن المالحظ أو معظم العينة هي من لبة الشباب ،وهتا

المستخدمين ،كما يظهر عنارر ال ورة الرقمية التابعة لالستبياوا

ما أشارت إليه (حماد .]9[ )2018 ،أو شارع التحلية أربح م از اًر

أواًا أههرت النتائا بنسبة ( )%69.2أو وجود ابنترنت لي الفراغ

وكانوا جميعاً من التكور )%73( ،من العينة تتراو أعمارهم بين (-21

يق ده الشباب والشابات و ارة بعد تزويده بخدمة ابنترنت المجانية.

 .6نتائج الاحث
أشارت النتائا الل أو هناك اتفاق نسبي بين ألراد العينة علل جودة
الخدمات لي شارع اامير محمد بن عبد العزيز ،لالمالحظ من
النتائا أو مستخدمي شارع اامير محمد بن عبد العزيز اتفقوا علل أو
توالر

دمة ابنترنت جعلتهم يستخدموو حواسيبهم وأجهزتهم

ابل ترونية المتنقلة المختلفة لي الشارع ،كما أنها أتاحت لهم استخدام
االعاب الرقمية ،ومن الجدير بالتكر أو شارع اامير محمد بن عبد
العزيز كاو أقل تنوع ًا ولاعلية وجتب ًا للمستخدمين قبل أو يتم تزويده

المستخدمين ،ويظهر اابعاد الرئيسية المستخدمة لي استبياو

يعزز الشعور بالراحة وعدم القلق لدى مستخدمي الفراغ ،ويزيد من
الشعور بالمر والتسلية دا ل الفراغ ،كما أو استخدامه من قبل

الجنسيات المختلفة لي الفراغ سيقلل من الشعور بالفوارق ااجتماعية،

وهتا ما تم ت كيده من الل استبياو مستخدمي الفراغ ،حيث كاو

ٍ
اتفاق
المتوسط الحسابي بجابات العينة ( )3.86والتي أشارت إلل

بمستوى جيد جيداً بين ألراد العينة .وهتا ما أكدت عليه دراسة

( .]16[ )Hampton,K,N et al.,2010التي أشارت الل أو
إماانية الد ول إلل ابنترنت لي الفراخات العمرانية قد يقلل من الفوارق
ااجتماعية ،كما أشارت دراسة (.]19[ )Nyaigoti.N.2013

بخدمة ابنترنت ،أما بعد تزويده بخدمة ابنترنت لقد أربح مااناً
يجتب العديد من المستخدمين إليه.

بينت النتائا التي تورل إليها البحث أو ال ورة الرقمية تلعب دو اًر كبي اًر
لي الت ثير علل استخدام الفراغ العمراني ،ويمان تلخيص الدور التل

تلعبه ال ورة الرقمية لي الت ثير علل استخدام الفراغ العمرانيا
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إلل أو استخدام ابنترنت لي الفراغ يزيد من الشعور بالمر والتسلية
ويقلل من الشعور بالملل.

والشاشات الرقمية تزيد من جاذبية الفراغ والتفاعل ااجتماعي مع وسائل

تأثير اإلنترنت على مستخدمي الفراغ العمراني

ابعالم والمشاركة ااجتماعية والتفاعل مع ااحداث المعاررة .وكاو
2.7
2.68
2.66
2.64
2.62

وجود ابنترنت لي

الفراغ يقلل من الشعور
بالفوارق ااجتماعية.

يزيد ابنترنت من
الشعور بالمر
والتسلية

ثالثاً )%96.2( :من المستخدمين رأى أو لوحات ابعالنات

يعطي وجود

ابنترنت لي الفراغ

رأل المستخدمين مشابهاً لرأل المخت ين ،وكانوا أك ر إجماعاً علل

أو الشاشات الرقمية تزيد من التفاعل ااجتماعي والتفاعل مع ااحداث
المعاررة .وهتا يتفق مع ما جاء لي دراسة Schieck and

) .]20[ )Shaojun, 2012التي أكدت علل أو التفاعل ااجتماعي

لي الفراغ العمراني يمان تعزيزه من الل ال ورة الرقمية ،ويلعب دو اًر
مهماً لي إعطاء الشعور بااماو ،وزيادة جاذبية بيبة الفراغ.
تأثير لوحات اإلعالنات والشاشات الرقمية

شعو ًار بالراحة وعدم
القلق

على مستخدمي الفراغ العمراني

شكل رقم ( )6المتوسطات الحسابية لتأثير اإلنترنت.

3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

ثاني ًاا أههرت النتائا بنسبة ( )%84.6أو وجود كاميرات المراقبة
ابل ترونية بالفراخات العمرانية يعزز الشعور بالراحة وعدم الخوإل

والشعور بالحماية وااماو من جهة ،ومن جهة أ رى ،فيمان أو يعطي
شعو اًر بالخجل وعدم الت رإل براحة واستقاللية .وكاو رأل المستخدمين

موالقاً لرأل ،وكاو ابجماع أكبر بين المستخدمين علل أو كاميرات
المراقبة ابل ترونية تزيد من الشعور بالحماية وااماو .وهتا يتفق مع

دراسة ) .]15[ (Gray, 2002التي أشارت الل أو وجود كاميرات

المراقبة لي الفراغ العمراني يولد مجموع ًة متنوع ًة من المشاعر أبرزهاا
الشعور بالخجل أو الحرج ،والشعور بالتنب دوو سبب ،أو اليضب،

أو الخوإل ،كما تعطي الشعور بالحماية وااماو .كما يتفق هتا مع
دراسة (.]19[ )Nyaigoti.N.2013

لي الفراغ العمراني ،كما يعزز الشعور باارتيا وعدم القلق ،وهتا ما
2.9
2.85
2.8
2.75
2.7
2.65
2.6
2.55

من الشعور بالحماية
وااماو

لتأثير لوحات اإلعالنات والشاشات الرقمية.

وأكشاك ابنترنت لي الفراغ يحسن من مستوى الحركة والراحة للمتنقل

على مستخدمي الفراغ العمراني

يمان أو تعطي

شكل رقم ( )8المتوسطات الحسابية

رابعاًا ( )%69.2من المستخدمين رأل أو وجود أجهزة الخدمة التاتية

تأثير وجود كاميرات الم ار اة

تزيد كاميرات المراقبة وجود كاميرات المراقبة

تعطي
مستخدمي
الفراغ
العمراني
شعوراً
بالمرح
والتسلية

تزيد من تزيد من تزيد من تزيد من تزيد من
جاذبية
تفاعل المشاركة التفاعل
الشعور
باألمان في المجتمع مع االجتماعية االجتماعي الفراغ
مع وسائل العمراني
الفراغ األحداث
اإلعالم
العمراني المعاصرة

وجود كاميرات

المراقبة يعطي شعو ًار

أكد عليه مستخدمو الفراغ العمراني ،حيث كانوا أك ر اتفاقاً علل أو
وجود أجهزة الخدمة التاتية وأكشاك ابنترنت يحسن من مستوى الحركة

والراحة للمتنقل لي الفراغ العمراني .وبهتا تتفق مع دراسة (الهدلق،
 .]6[ )2012التي أشارت الل أو وجود ااكشاك التفاعلية لي
الفراخات العمرانية سيسهل علل مستخدمي الفراغ العمراني إنجاز

أمورهم معامالتهم دوو الحاجة إلل زيارة مزود الخدمة ،وأو المسالرين

يستفيدوو من هته ااكشاك أك ر من خيرهم.

الشعور بالخجل وعدم بالراحة وعدم الخوإل
الت رإل براحة
واستقاللية

شكل رقم ( )7المتوسطات الحسابية لتأثير كاميرات الم ار اة.

التي أشارت الل أو كاميرات المراقبة لي الفراخات العمرانية لها دور
لي مراقبة الفراغ لحمايته والمحالظة عليه وعطاء الشعور باامن
والحماية للمتواجدين بالفراغ.

9

امساًا أههرت النتائا بنسبة ( )%100أو وجود االعاب الرقمية لي

الفراغ العمراني يعطي الشعور بالمر والتسلية ويزيد من جاذبية
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 .1تعزيز كفاءة الفراغ العمراني وجودة البيبة العمرانية من

تأثير وجود أجهزة الخدمة الذاتية وأكشاك اإلنترنت

الل أدوات ال ورة الرقمية ،حيث يمان استيالل ثارها

على مستخدمي الفراغ العمراني
2.65
2.6

وجودها يعطي شعو اًر باارتيا
وعدم القلق

علل معايير ت ميم الفراخات العمرانية بشال يتجاوب مع
متطلبات الع ر الحالي ومواكبة التطورات.
 .2إماانية استيالل ثار بعض أدوات ال ورة الرقمية علل

2.55

أحاسيس المستخدمين ،حيث يمان استخدام الشاشات

2.5

الرقمية لي الفراخات العمرانية التي يا ر ليها التجمعات

وجودها يحسن من مستوى

لإلعالم المرئي والدعاية وابعالو واستيالل التفاعل

الحركة والراحة للمتنقل لي الفراغ

ااجتماعي مع ااحداث ،كما ويمان استخدام ااكشاك

العمراني

المستخدمين للفراغ ومن التفاعل ااجتماعي .وكاو رأل المستخدمين

شكل رقم ( )9المتوسطات الحسابية

أو االعاب الرقمية لي الفراغ العمراني يعطي الشعور بالمر والتسلية

لتأثير وجود أجهزة الخدمة الذاتية وأكشاك االنترنت.

لي الفراغ ويزيد من جاذبية الفراغ للمستخدمين .وهته النتيجة تتفق مع

التفاعلية للتجارة والدعاية والتسويق.

دراسة ( .]19[ (Nyaigoti et al., 2013التي أكدت علل أو
االعاب الرقمية لي الفراغ العمراني تحول أوقات الملل إلل أوقات مسلية

 .3اا ت بعين ااعتبار استيالل أدوات ال ورة الرقمية كمحدد
من محددات الفراغ العمراني ،بما يتناسب مع وهيفة الفراغ،

لي الفراغ ،كما يمان أو تزيد من التفاعل ااجتماعي ،لهته االعاب

حيث أو ل ل أداة وهيفة معينة يمان أو تؤديها لي الفراغ

شباة ابنترنت.

وجودته .لم الً ،تزويد الحدائق بخدمة ابنترنت وتزويدها

يمان لعبها مع اعبين

رين موجودين لي أماكن أ رى عن طريق

بااثاث الالزم من مقاعد مريحة ومخ

تأثير وجود األلعاب الرقمية

الحدائق ،وستزيد من المتعة والمر للمستخدمين ،وبتلك
3.2

3

2.8
2.6

2.4
2.2

تزيد من التفاعل تزيد من جاذبية الفراغ تعطي شعو اًر بالمر
ااجتماعي

ة لممارسة

االعاب الرقمية سيزيد من ممارسة اانشطة اا تيارية لي

على مستخدمي الفراغ العمراني

العمراني للمستخدمين

ٍ
ٍ
مناسب سيزيد من كفاءة الفراغ
بشال
واستيالل هته ااداة

والتسلية لي الفراغ

لهي تزيد من كفاءة تلك الحديقة ،وتزيد من اجتتاب
المست مرين والمبدعين ادوات ال ورة الرقمية.
 .4إماانية استيالل الشاشات التفاعلية لي الفراخات العمرانية
عن طريق تزويدها بدليل للمطاعم والمقاهي.

 .5أو تقوم ابدارات الخارة بالتنسيق الحضرل بمجموعة من
الدراسات لتقييم الودع الراهن للفراخات العمرانية ،ومحاولة
رلع كفاءة هته الفراخات باستيالل أدوات ال ورة الرقمية بما
يتناسب مع الدور الوهيفي للفراغ وبما يتالءم مع العوامل
ال قافية وااقت ادية للمجتمع ،واا ت بعين ااعتبار أو
ل ل أداة وهيفة معينة لي الفراغ وأنه ليس كل لبات المجتمع

شكل رقم ( )10المتوسطات الحسابية
لتأثير وجود األلعاب الرقمية.

 .7التوصيات
يوري البحث متختل القرار والمخططين والم ممين العمرانيين بما

تتجاوب مع أدوات ال ورة الرقمية بنفس المقدار.

 .6عمل دراسات ت ت بعين ااعتبار لبات أ رى من
المجتمع.

 .8المراجع

يليا
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