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 :Abstractملخص البحث 
لاذا يجاا اتهتماام با  تياميميا   ؛عد المسكن من أهم الفراغات المعمارية التي يقضى فيها اإلنساان معمام حياتا  ي

لتهيئة بيئة مريحة تالئم احتياجات ومتطلبات قاطني  ، و تساعدهم على ممارس  أنشطتهم المتنوعة في راحة تاماة  
اوية والقااوانين الوضااعية أن المساااكن حااح طبيعااي وحاجاااة ، و تؤكااد القواعااد اإلنساااانية واو القيااة و الشاارائ  السااام

نماا يجاا أن يحتاوى علاى مضاامين تتعلاح  أساسية ، فينبغي أن ت يقتير المسكن على إطاره اإلنشائي فحساا وان
ن فكارا الساكن ت تتحاح  إت بوجاود امناين معاا   ن المساكن ، وسااكن ن  كاوجهين  بالنواحي اإلنسانية واتجتماعياة، وان

حاادا ،كمااا يتاااسمر المسااكن بكافااة اوبعااااد اإلنسااانية و الساالوكية و الحضاااارية و المقافيااة  المتنوعااة و التاااي  لعملااة وا
تاانعكع علياا  بشااكر مباشاار ، و فااي ماار مااا نااراه حاليااا  ماان ضاايح المساااحات السااكنية كااان تبااد ماان التفكياار فااي 

مساااااحة التااااي تتناسااااا ماااا  متطلبااااات اتعتبااااارات اإلنسااااانية للتيااااميم الاااادا لي فااااي الوحاااادات السااااكنية يااااغيرا ال
واحتياجات وسلوكيات مست دمي  . وتكمن إشكالي  هذا البحث في إهمار اتعتبارات اإلنسانية  بشقيها ) الاوميفي 

تجاه ما يكفر استيفائ  للجواناا اإلدراكياة  والحساية لانساان ، بماا ياوفر الطمسنيناة و النفعي ، الحسي التعبيرى( ، 
، كمااا يهاادى إلااى  الويااور لاابعا اوسااع ليااياغة الفراغااات متطلبااات الحاجااة للمساات دم الراحااة وبحيااث يلبااى 

الدا لية للمسكن اليغير بشكر يحقح الموائمة بين توفير المتطلبات اوساسية و الوميفية للفارد ، و كيفياة تحقياح 
حادات الساكنية ياغيره المسااحة البعد اإلنساني بجوانب  المالمة )الفكرى والمادى والنفسي( في التيميم الادا لي للو 

، و يفتاارا أن تطبيااح اتعتبااارات اإلنسااانية للتيااميم الاادا لي للوحاادات السااكنية يااغيرا المساااحة يسااهم بشااكر 
مباشاار فااي جااذا المساات دمين تجاااه تلااو الوحاادات ، وتنتهااي الدراسااة بجانااا تطبيقااي إلحااد  الوحاادات الساااكنية 

 عتبارات اإلنسانية الواجا توافرها دا ر المسكن .    يغيرا المساحة بيوره تالئم تحقيح مجمر ات
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