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  واقع تصميم وتخطيط الساحات الشعبية والمراكز االجتماعية باألحياء السكنية
  في المملكة العربية السعودية

  
  بندر بن ناصر السعد
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  .لألحجام السكنية لألحياء تصنيف مراكز األحياء طبقاً  .)١(رقم  جدولال

  األحياء الجديدة  سكان الحي
  )متاحة راضٍ أ –مخطط جديد (

  أحياء قديمة
  )محدودة أراضٍ  –منطقة قائمة (

 ٢م١٥٠٠٠:املساحة  لف نسمةأ ٤٠-٣٠
  )أ(مركز فئة : املكونات

  ٢م ١٥٠٠٠-١٢٠٠٠ :املساحة
  )١- أ(مركز فئة : كوناتامل

 ٢م١٢٠٠٠:املساحة  لف نسمةأ ٣٠-٢٠
  )ب(مركز فئة : املكونات

  ٢م ١٢٠٠٠- ٨٠٠٠ :املساحة
  )١- ب(مركز فئة : املكونات

  لف نسمةأ ٢٠-١٠
 ٢م١٠٠٠٠:املساحة
  )ج(مركز فئة : املكونات

  ٢م ٨٠٠٠- ٥٠٠٠ :املساحة
  )١-ج(مركز فئة : املكونات
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الخلفية التاريخية لنشأة فكرة الساحات الشعبية 
  األحياء في المملكةومراكز 
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إدارة األراضي والتصاميم بالرئاسة : المصدر .بيان توزيع أراضي الساحات الشعبية التابعة للرئاسة العامة لرعاية الشباب  .)١(شكل رقم ال

  .الشبابالعامة لرعاية 
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جتماعية األهلية دليل لجان التنمية اال: المصدر .هـ١٤٣١ عام توزيع لجان التنمية االجتماعية األهلية حسب المناطق  .)٢( رقمشكل ال

  ).هـ١٤٣١، جتماعيةن االوزارة الشؤو (بالمملكة 
 

 
دليل لجان التنمية االجتماعية : المصدر. هـ١٤٣١ عام االجتماعية األهلية حسب المناطقإحصائية توزيع لجان التنمية   .)٣( رقمشكل ال

  ).هـ١٤٣١ ،وزارة الشؤون االجتماعية(األهلية بالمملكة 
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  .ومراكز األحياء أهداف كل جهة منفذة للساحات الشعبية والبلدية .)٢( رقم الجدول
  سم المشروعا األهداف  الجهة م
لتنشئة القومية للشباب، على أساس التعاليم اإلسالمية مبا حيقق هلم منواً متوازناً يف اإلسهام يف ا   العامة لرعاية الشباب الرئاسة ١

 .اجلوانب عامة

 ا إىل القاعدة العريضة يف أحناء اململكة  .تطوير نشاطات رعاية الشباب والوصول 

 تشجيع القطاع األهلي للمشاركة يف حتقيق أهداف برامج رعاية الشباب.  

ز مرك" ،"ساحة الشعبية"
  ."أندية شباب" ،"شباب

، واالستفادة من اخلربات والطاقات وحسن اجلواراالجتماعيتنمية روح املواطنة وحتقيق الرتابط  جتماعيةاال ؤونوزارة الش ٢
 والتشجيع على العمل االجتماعي، ، ونشر الوعي العام وتنمية األخالق احلميدةاملوجودة يف احلي

  .لألحياء شعبية متنفسات ترفيهية وساحات عامة وإجياداإلسالمي  النابعة من تعاليم دينناالقيم و 

جلنة "، "ماعيةتمركز تنمية اج"
مركز حي "، "تنمية اجتماعية

  ".اجتماعي
 وتفاعلياً  وذهنياً  إجياد مواقع ترفيهية ورياضية لألطفال والشباب تسهم يف تنميتهم جسدياً    البلدية والقروية وزارة الشؤون ٣

  .طات الرياضية داخل األحياء السكنيةمبمارسة النشا
 على صحتهم البدنية  للكبار متكنهم من ممارسة رياضة املشي مبا ينعكس إجياباً  إجياد مواقع

  .والنفسية
 متنفس مزروع لكافة أفراد األسرة من ساكين احلي.  
 مشاريع متكاملة  إقامةحدائق داخل األحياء السكنية بللاملخصصة  االستفادة من األراضي

 .تكلفة اإلنشاء والصيانةال ريعة اإلنشاء قليلةس

  ".برحة بلدية" ،"ساحة بلدية"

אFWאאKE 
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  .الرئاسة العامة لرعاية الشبابقبل  من ةالمنفذ الشعبية ساحاتنماذج لل .)٣(الجدول رقم 

  يةغرافو فوتصور   العناصر والمساحة ستخدام وتاريخ اإلنشاءاال  سم الساحة وموقعهاا م
 املنفذة الشعبية اتالساح ١

وعددها ثالث  مبدينة الرياض
  :من يف كلٍّ 

ي امللز يف شارع األوىل حب(
الثانية حبي و ، صالح الدين

العام،  شارع العلياالعليا 
الثالثة حبي الربوة بطريق و 

  )خريص

حتادلالبالنسبة لألوىل فقد سلمت
السعودي لتنس الطاولة وأنشطة 

نس األرضي كمقر حتاد السعودي للتاال
 أما الثانية فقد. هـ١٤٠٦ عام منذ

ت حت ةساحة عام تستخدم كانت 
 ، مثهـ١٤٠٣إشراف الرئاسة منذ عام 

حتاد السعودي للرياضة السلمت ل
 .هـ١٤١٥ عام منذ مقراً له للجميع

مت تسليمها لرئاسة أما الثالثة فقد 
ا من مبىن مقر  احلرس الوطين لقر

ا للتوسع احلرس الوطين وحاجتهم هل
  .هـ١٤٠٠ عام منذ
  

متعددة األغراض معةصال
خلدمات املساندة ومكاتب إدارية ا
صالة لكمال األجسام ومالعب و 

. رياضية خارجية ومالعب أطفال
ومواقف سيارات وحدائق على 

ف مرت آال وعشرة مساحة مخسة
  .مربع

 

 الساحة الشعبية باجلارودية ٤
  باملنطقة الشرقية بالقطيف

مها لنادي احمليط باجلاروديةمت تسلي
منذ عام  للنادي راً مق الستخدامها

  .هـ١٤٠٤

مكاتب إدارية وصالة لتنس الطاولة 
وملعب كرة قدم مع مدرجات 

مشاهد ومالعب رياضية  ٥٠٠ــل
على  .وحدائق وخدمات مساندة

  .ف مرت مربعآال تسعةمساحة 
  
  

 

الساحة الشعبية يف مدينة  ٥
  اأ

احة أنشطةوتقام على هذه الس
رياضية وثقافية واجتماعية من قبل 
عدة جهات بالتنسيق مع مكتب 

الرئاسة العامة لرعاية الشباب مبدينة 
ا مثل املدارس،  ندية وفرق واألأ

  .هـ١٤٠٥عام  األحياء
  

صالة ألعاب داخلية و مبىن إداري،
خدمات و لكرة الطاولة والبلياردو، 

مالعب رياضية و مساندة، 
  .قف وحدائقولألطفال، وموا

 

أندية (الساحات الشعبية  ٦
الوجه، : يف كٍل من) شباب 

حفر الباطن، عفيف، 
الدوادمي، اخلفجي، 

رفحاء،بلجرشي،مخيس 
  مشيط، القريات

مت االنتهاء من تنفيذ هذه الساحات
  .هـ ومل يتم تشغيلها١٤٣٠عام 

متعددة األغراض معةصال
اخلدمات املساندة ومكاتب إدارية 

وملعب كرة قدم مع  حمسر وصالة 
مشاهد ومالعب  ٥٠٠ــمدرجات ل

. رياضية خارجية ومالعب أطفال
  .ات خمتلفةعلى مساح

אFWאאEאאאאאK 
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  .أو الجمعيات الخيرية االجتماعيةون ؤ لشوزارة انماذج لمراكز التنمية االجتماعية ومراكز األحياء المنفذة من قبل  .)٤(الجدول رقم 

  غرافيةو فوت صور  العناصر والمساحة ستخدام وتاريخ اإلنشاءاال  وموقعه المركزسم ا م
  منطقة املدينة املنورة ١

مركز ، و مركز حي اهلجرة
مركز حي ، و احلي األزهري

مري األمركز و ، اخلالدية
  .باحلرة جتماعياال سلطان

 
أحياء منطقة خيدم سكان : مركز اهلجرة

قباء والعصبة وجنوب شرق املدينة 
واجلدير بالذكر أنه مت ختصيص  املنورة،

سبوع للنشاط أثالثة أيام من كل 
  .هـ١٤١٢ وتأسس عام. النسائي

  

 
ويتكون هذا املركز من مسرح ومسبح 
صغري وفصول تدريبية ومكاتب اإلدارة 

وساحات خارجية على  واخلدمات
  .٢م٢٥٠٠مساحة 

  

 
  

 
  
  

  
  
  

  

وخيدم مشال املنطقة:مركز األزهري
زهري والنصر املركزية مثل أحياء األ

 وتأسسوسلطانة ومنطقة سيد الشهداء 
  .هـ١٤١٣عام 

ويتكون هذا املركز من صالة النشاط 
املسرحي وفصول تدريبية وخدمات 

خارجية كما يتم ختصيص  ومالعب
للنشاط  ثالثة أيام من كل أسبوع

  .٢م٦٠٠٠احة على مس. النسائي
  

وخيدم أحياء اخلالديةمركز اخلالدية
  .ـه١٤١٥واإلسكان وتأسس عام 

ويتكون هذا املركز من مسرح ومسبح 
ومكتبة ثقافية ومركز للمواهب واهلوايات 
وفصول تدريبية وإدارة وخدمات 

ويتم كذلك ختصيص ثالثة  ،ومالعب
. سبوع للنشاط النسائيأأيام من كل 
  .٢م١٠٠٠٠على مساحة 

  
حياء احلرةأوخيدممركز األمري سلطان

مت إقامته و  ةالشرقية القبلية واملطار ووعري 
  .هـ١٤٢٣عام 

للرجال قسم : يتكون هذا املركز من قسمني
ويشمل قسم الرجال  ،خر للنساءواآل

مكاتب وملتقى األهايل وفصول األنشطة 
الشبابية ومنتدى الشباب كما يشمل 
القسم النسائي على مكاتب إدارية وجلان 

ت واإلصالح األسري ووحدة ااملساعد
اية احلاسب اآليل والتدبري املنزيل والرسم عر 

كما يشمل املركز على عناصر . واخلياطة
ات الثقافية مشرتكة وهي قاعة للمحاضر 

مقعد وصالة رياضية وصالة  ٧٠٠ــوتتسع ل
مسبح ونادي علماء املستقبل كما يضم 
املركز ملتقى للمتقاعدين وكبار السن 
وكذلك ساحات خارجية للمالعب 

على مساحة . واملناسبات وخيمة األهايل
  .٢م١٣٨٠٠

אFWאאKE 
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  .)٤(الجدول رقم تابع 
  منطقة مكة املكرمة ٢

ا  وعدد مراكز األحياء 
  .مركزاً  ١٦

 
العمرة، و املسفلة، و وختدم أحياء العتيبية، 

املعابدة، و حبرة، و الشرائع، و الرصيفة، و 
املنصور، و اهلجرة، و  العوايل،و العزيزية، و 
احلمراء، و  حدا،و  حي امللك فهد،و 
  .اجلعرانةو أجياد، و 

 
باعتبارها منشأة متكاملة  يوجد مراكز ال

ستفادة من املنشآت واملرافق يتم االوإمنا 
التابعة لبعض اجلهات احلكومية يف تنفيذ 
برامج املراكز باألحياء كمالعب ومعامل 
احلاسب اآليل باملدارس وصاالت 

  .وقاعات احملاضرات
  

  

  ةجدحمافظة  ٣
بدأت مبركزين يف حي 
الصفا واآلخر يف حي األمري 

من  ويوجد ما يقرب. فواز
  .اً مركز  ٢٥

 
ا منشآت مراكز متكاملة يوجد  ال
منا مباٍن مستأجرة حيث يتم القيام إو 

العديد من الربامج والفعاليات بتنفيذ 
ا أعضاء  املراكز من هذه اليت يقوم 

  .الرجال والنساء على حد سواء

 
يتم االستفادة من املنشآت واملرافق 
التابعة لبعض اجلهات احلكومية يف تنفيذ 

العب ومعامل ملابرامج املراكز باألحياء ك
احلاسب اآليل باملدارس وصاالت 

  .وقاعات احملاضرات
  

  

  منطقة حائل ٤
مركز األمري سلطان بن 

العزيز لألحياء حبي عبد
نواة  حبائل اجلامعيني

وانطالقة جلمعية امللك 
العزيز اخلريية للخدمات عبد
  .جتماعية مبدينة حائلاال

 
اجملاورة ومت  واألحياءخيدم حي اجلامعيني 

  .هـ١٤٢٨تنفيذ عام النتهاء من اال

 
يتكون هذا املركز من قسمني للرجال 

مكاتب وملتقى  توي علىوحي ،للنساءو 
األهايل وفصول األنشطة الشبابية 
والفصول التعليمية ومنتدى الشباب 

ت واإلصالح األسري داوجلان املساع
التدبري املنزيل ووحدة احلاسب اآليل و 

ركز على كما يشمل امل. والرسم واخلياطة
عناصر مشرتكة وهي قاعة للمحاضرات 
الثقافية وصالة رياضية وصالة اللياقة 
والعناية باجلسم وصالة مسبح وكذلك 
ساحات خارجية للمالعب واملناسبات 

  .وخيمة األهايل
  

  

  املنطقة الشرقية ٥
 يف مدن الدمام واخلرب

حمافظة األحساء والظهران و 
 اً مركز  ٦٢يوجد أكثر من 

جلنة  ١٧عون يتب ثحي
اجتماعية واملراكز القائمة 

  .مركزاً  ٢٦منها 

 
 ٦٢ختدم العديد من األحياء ألكثر من 

  .من األحياء القائمة

 
يوجد بعض املراكز شبه متكاملة ومراكز 

  .أخرى حمدودة ومراكز مستأجرة
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  .)٤(الجدول رقم تابع 
  منطقة الرياض ٦

يف مدينة الرياض يوجد عدد 
 ٢٤بعها جلنة تنمية يت ٢٤

 ١٨٠مركز حي من أصل 
حي مبدينة الرياض 
ومعظمها ال يوجد هلا 
منشآت باعتبارها مراكز 
أحياء ما عدا مركز التنمية 

والذي االجتماعية بالدرعية 
  .خيدم األحياء اجملاورة له

  

 
وختدم أحياء حمافظة الدرعية وكًال من 

الربوة، و الروايب، : أحياء الرياض التالية
األندلس، و النسيم، و حاء، الفيو الريان، و 
بدر، و شربا، و الزهرة، و السويدي، و 
  .إسكان اخلرجو العزيزية، و البديعة، و 

 
يوجد مركز التنمية االجتماعية بالدرعية 

يتم االستفادة  ،باعتباره منشأة متكاملة
يف تنفيذ  همن املنشآت واملرافق التابعة ل

  الرياض الشمالية حياءأبرامج مراكز 
ل احلاسب اآليل العب ومعاماملك

واملسرح  وصاالت وقاعات احملاضرات
  .والروضة

  منطقة عسري ٧
توجد جلنتان للتنمية 
االجتماعية تشرفان على 

  .مراكز أحياء ١٠

 
مركز حي املنسك وخيدم أحياء النميص، 

 .الشرفو املنسك، و الربوة، و الضباب، و 
ومركز حي السامر وخيدم أحياء السامر، 

  .السودةو اجلامعة، و اخلالدية، و القرى، و 

 
يوجد مركز باعتباره منشأة متكاملة  ال

يتم االستفادة من املنشآت واملرافق وإمنا 
التابعة لبعض اجلهات احلكومية يف تنفيذ 

العب ومعامل املبرامج املراكز باألحياء ك
احلاسب اآليل باملدارس وصاالت 

  .وقاعات احملاضرات

  

 
  .لدية المنفذة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة باألماناتنماذج للساحات الب .)٥(الجدول رقم 

  ة فوتوغرافيةصور   العناصر والمساحة وتاريخ اإلنشاءاالستخدام  الساحة م
دية لساحة ب ٣٠مت افتتاح  ١

اآلن من أصل مشروع  حىت
يف مدينة  ساحة ١٠٠ـالـ

الرياض، وجيري تعميمها 
على باقي املدن باململكة 

  .تباعاً 

تستخدم من قبل مجيع شرائح سكان
  .سنوات ٣احلي ونفذت منذ 

وتضم مالعب لكرة القدم والسلة 
للجري وممرات  اً والطائرة ومضمار 

  .ومالعب لألطفال للمشاة

אFWאאKE 
 

  مركز الحي وارتباطه بالحي السكني
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  عناصر الحي السكني ومكوناته
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  طريقة تقويم الدراسة
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  حياء القائمة في المملكةم بعض الساحات الشعبية ومراكز األأمثلة لمخططات موقع عا

 
  .الموقع العام للساحة الشعبية التابعة للرئاسة العامة لرعاية الشباب. )٦( رقمشكل ال

 

 
  .الموقع العام لمركز الحي التابع للجمعيات الخيرية. )٧( رقمشكل ال
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  .العام للساحة البلدية التابعة ألمانات المناطق الموقع. )٨( رقمشكل ال

 
 
  .حياء السكنية بالمملكةتقويم مقارن يوضح أهم معايير التصميم والتخطيط على واقع الساحات والمراكز االجتماعية باأل .)٦(جدول رقم ال

 الجهة/المركز ،الساحة

 التقويم معايير
 النسبة

المئوية 
لتحقق 
  المعايير

  عالقة الساحة أو المركز بالحي المركزهوية الساحة أو

 هحدودوضوح 
  هومداخل

توافق معال
النمط العمراني 

 للحي

وحات اللتوفر 
 رشاديةاإل

 في توسطال
  الحي

 خدمة
 لسهولة الوصو   الجنسين

قرب من ال
مرافق الحي 

  ةالعام
  شعبية ساحة

  ٪٤٤,٤                رعاية الشباب

  جتماعيامركز تنمية 
  ٪٥٢,٢              ؤون االجتماعيةوزارة الش

  جتماعيامركز حي 
  وزارة الشؤون االجتماعية

  ةاجلمعيات اخلريي
             ٧١,٢٪  

  ساحة بلدية
  ٪٧٤,٨              أمانات املناطق

  انعدام التحقق   حتقق بسيط   حتقق متوسط   حتقق شبه كامل   حتقق كامل 
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  .أهم العناصر المعمارية في الساحات والمراكز الشعبية األكثر استخداماً من وجهة نظر عينة الدراسة .)٨(جدول رقم ال

  
 االجتماعيةالعناصر

مثل صالة متعددة (
  )االستخدامات

  الثقافية العناصر
  )، مسرحمكتبةمثل (

  التعليميةالعناصر 
، قاعات ةروضمثل (

  )محاضرات

  رويحيةالتالعناصر 
، مالعب مالعب رياضيةمثل (

  )ممشى، حديقةطفال، أ
  ٪٤٠  ٪٢٠  ٪١٥  ٪٢٥  نو المصمم
  ٪٣٥  ٪٣٥  ٪١٥  ٪١٠  نو المشرف

ن و المستخدم
  ٪٥٠  ٪٢٥  ٪١٥  ٪١٠  الشباب الذكور

ن و المستخدم
  ٪٢٠  ٪٣٥  ٪٢٠  ٪٢٥  الشابات اإلناث

  ٪٣٠  ٪١٠  ٪٣٠  ٪٣٠  كبار السن الذكور
  ٪١٥  ٪٣٠  ٪١٥  ٪٣٥  كبار السن اإلناث

 
  )٦(رقم  تحليل الجدول
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  والتوصيات الخاتمة
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Abstract. The names and objectives of these models (the so-called the public yards, district centers or municipal yards) are numerous. These 
models aim at serving all the categories of the community all over the various residential districts located in the cities of K.S.A. They are also 
administratively affiliated to several bodies; some are governmental, whereas others are private ones. 

Moreover, the increasing population in the Kingdom was relatively accompanied by the growing of the residential districts as well. 
However, this increment had apparent deficiency through the projects and the establishments involved in such yards that are considered as 
places for gathering and social communication. 

Hence, it has became a high time to get a model that has unified planning and organizational criteria, leading to positive aspects of both 
security and social scopes, besides being a popular demand in the first place. Therefore, the 1420H. Royal Decree has been issued in order to 
form a committee that is composed of various governmental authorities. In fact, the mission of this committee is to co-work in conformity with 
uniform rules for the purpose of regulating the tasks of these residential district centers, so as to be linked to an entity whose administrative and 
regulatory rules are unified. However, this regulation has not been put into effect yet, till the moment of conducting this study. 

Furthermore, in accordance with the feedback and the recognition of the researcher about the realty of these various centers together 
with his collective knowledge regarding their targets and what programs they are putting into practice that are characterized with 
architectural elements and planning aspects, he has become convinced of the necessity to make use of experimenting these existed centers for 
the sake of designing new model yards and centers to be convenient with the needs of the inhabitants in this city. 

Accordingly, this research is seeking for studying the realty of the existed centers, in addition to counting their models, forms, 
stages of their establishment as well as the condition of these establishments; needless to say indentify the pros and cons of their condition. 

Likewise, the previous concepts will be carried out with the use of the visions of some supervisors over the designing, execution and 
managing these yards together while taking into account the opinions of some citizen habitués. 

Consequently, this research is aspiring to the contribution of enumerating the main designing elements at the public yards and social 
centers in the residential regions. It additionally visualizes a standard model in order to activate the roles of these yards and centers for the 
better, in particular with regard to meeting the needs of the residents and their own looking forward. 

 
 
 
 




