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المسكن المعاصر في مدینة الموصل حالة دراسیة-على درجة الخیار للفعالیات الیومیة
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ةصالخال
تتباین األنماط الخاصة في روتین الحیاة الیومیة ألفراد العائلة حسب تباین ثقافات الشعوب والمجتمعات ، مما 
ینعكس في تباین تصامیم المساكن من حیث حجوم وعدد ونمط فضاءاتھا األساسیة ، فضالً عن العالقات الفضائیة فیما 

ما یحدث في إذ ان الوحدة الفضائیة األساسیة تركیبیاً لكیان المسكن ،(Domestic Space)یعد الفضاء العائلي بینھا.
ھذا الفضاء من فعالیات حیاتیة روتینیة یومیة یستند باألساس إلى جملة المعتقدات والعادات االجتماعیة والثقافات التي 

لیة للفضاء العائلي ضمن تمارسھا العائلة في المجتمع اإلنساني ، تبلورت مشكلة البحث في تحدید الخصوصیة المح
أنماط وفترات انواع وسیاقات المسكن المحلي المعاصر وما یفرزه الفضاء العائلي من امكانیات ومحددات وعقبات تحدد 

ممارسة الفعالیات الیومیة للعائلة العراقیة. أما ھدف البحث فقد تمثل في التوصل إلى أثر الخصائص البصریة الفیزیائیة 
) على درجة الخیار التي یوفرھا الفضاء للفعالیات الیومیة التي یمارسھا جمیع أفراد الرؤیةمخطط للفضاء العائلي (

البحث في دراسة عملیة لعینة من اھیلاتوصل التحقق من طبیعة ھذه العالقة التي العائلة وفي أي فترات زمنیة. وقد تم 
Depth Map)المساكن المحلیة المعاصرة وباستخدام برمجیة  10 لمخططاتھا على الرؤیةلقیاس حجوم مخططات (

اعتبار أن البنیة البصریة للفضاء العائلي للمسكن تعزز من البنیة التركیبیة لنفاذیة الفضاءات بعضھا مع البعض.
، درجة الخیار الرؤیةالكلمات الدالة :الفضاء المعیشي ، مخطط 

The effect of Visual Characteristics of Domestic Spaces on Level
of Choice for Daily Activity Routine – Evaluate Local Houses in

Mosul City
A.H. Aldabagh      Gh. M. Younis     M.M.A. Jarjees

Architecture Engineering Dept. University of Mosul

Abstract
The specific patterns of daily activities routine in houses for each society varies according to

differences of its culture , believes ,rituals and traditions . which reflects the varity of houses
type and physical characteristics of size , number of fundamental living spaces. Houses we live
are not only physical structures containing our daily routines activities  , they are integral part
of our cultural system , then Domestic space is spatial boundary that frame our living activities
along the day according to our culture and behavioral codes that determines the way space is
used and claimed within the home . This article aim to represent the properties of domestic
space within local houses . its limitation , prospects ,obstructions and barriers for daily living
activities ,Building in general and house in particular , information control achieved through
visual field are a part of privacy – territory living activities , which regulate the amount and
level of interpersonal interaction between inhabitants. The purpose of this research is to analyze
Isovist graph for domestic spaces by applying Depth map software  in order to get reflection of
visual physical characteristic on level of choice daily activities for all members of Mosul family.
The study concludes that the visual structure of domestic spaces enhanced spatial permeability
structure and affected of the capability of activity choice .
Keyword: Domestic space ,Isovist graph ,choice.
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Domestic:الفضاء العائلي 1. Space
موضحة و،العائلة كوحدة اجتماعیة معرفة مجسدة للعدید من العالقات بین الرجل والمرأة ، والبالغین واألطفال 

بشكل جید الطبیعة المعقدة للفضاء العائلي نفسھ والمعاني المستمدة لھُ من قبل أفراد العائلة. المساكن التي نحیا فیھا لیست 
تحتوي روتین حیاتنا الیومیة ، وانما ھي حیز أساسي للنظام الثقافي واالجتماعي الذي نحیا ببساطة تراكیب وھیاكل فیزیاویة 

فضال في سیاقھ. لذلك فان دراسة العائلة ضمن المسكن ھي من األھمیة لتقییم وإعادة تقییم العملیة التصمیمیة لوحدة المسكن ،
[Asquith, 1, 2008]افیة واإلنسانیة للحیاة نفسھا العالقة مع المدى الواسع للمظاھر االجتماعیة والثقعن دراسة
المحتوى ألي نمط سلوكي یتم عبر مرحلتین أساسیتین: األولى تنطلق من المنتج Placeالتحلیل الوصفي للمكان إن

سیرات نیة  تنطلق من جملة تفالمادي الفیزیاوي للمكان كبیئة معرفة وواضحة بحدودھا الداخلیة والخارجیة ، والمرحلة الثا
التصورات التي یستخدموھا إلنتاج نمط الفضاء من ولذلك المكان بالتركیز على تجاربھم الواقعیة ، ھتأویالت شاغلیأو 

[Capoglu, 22, 2008]خالل البدائل الفیزیاویة التي یوفرھا المكان  
. والتي تتشكل بكل تفاصیلھا ھا المسكنمنالفضاء العائلي ھو أحد الكیانات المادیة ألحد أھم الوحدات الفضائیة التي یتكون

من خالل تصورات أفراد العائلة ونمط معیشتھم وأسلوب روتین الحیاة  الیومي ، إن العدید من الدراسات البحثیة الستخدام 
عتبارات الفضاء العائلي عادةً ما تركز على النمط الفضائي ، الحدود الفیزیاویة التي تؤطر الفضاءات التي تستخدمھا ، أو اال

[Asquith, 1, 2008]الثقافیة والسلوكیة التي تحدد طریقة استخدامنا للفضاء وطریقة تضمینھ في المسكن. 

لدراسة وتحلیل الفضاء العائلي :المعرفیة التوجھات 1.1.
الفضاء وطریقة تضمنت الطروحات الفكریة لدراسة وتعریف الفضاء العائلي العدید من المناھج التي اختلفت في توصیف 

نیاً وانعكاساً حضاریاً. بعداً إنساكونھ یمثلفان الفضاء العائلي Anthropologyعلم اإلنسان من وجھة نظر استخدامھ. ف
،ركزت الدراسات السلوكیة للبیئة على استخدام الفضاء من منظور األفراد وضمن أحكام محددة كالعمر والجنسفي حین 

مبدأ تناولتفSociologistة عن استخدام الفضاء. أما مناھج علماء االجتماع ملوضع تصور وإدراك المعاني الناج
استخدام الفضاء بالعالقة مع بنیة العائلة. معتقداتھا وطقوسھا ، والكیفیة التي تؤثر بھا في تشكیل داخل وخارج الوحدة 

فیما یلي توضیح ألھم و. فیھا ذو بعدین شكلي منمط وتركیبي بنیويالسكني السكنیة. أما الدراسات المعماریة ، فالفضاء 
.][Asquith, 2, 2008بینھا:المناھج الفكریة لدراسة الفضاء العائلي وأوجھ االختالف فیما 

الدراسات االنثروبولوجیة للفضاء العائلي ـ 2.1.1
المسكن كرمز للثقافة التي انتجتھ. أي أن المسكن ھو المنھج االنثروبولوجي للفضاء المعماري في أغلبھ علىیركز 

لذلك فان دراستھ یجب ،نتاج لرمز حضاري وثقافي ، فالمبنى ھو منتج مصاحب للممارسات السلوكیة والطقوس االجتماعیة
ھم في أن تكون ضمن حدود المعرفة االجتماعیة والثقافیة للمجتمع الذي أنتجھ. المنھج االنثروبولوجي استخدم بشكل م

من وجھة Cultureإن مبدأ الثقافة . [Rapaport, 1986]تعریف تأثیرات األفراد على الكیفیة التي تشكلت فیھا المساكن. 
المجامیع اإلنسانیة من القیم والمعتقدات التي تشكل المثل والتي تنتقل ما بین نظر علماء االنثروبولوجیا ھو ما تتصف بھ 

العام ر. فالثقافة ھي سلوك قابل للتعلم ولیس سلوك مدرك أو حدسي. وأن السلوك الفضائي المجامیع من خالل عملیة التحض
لممارسة الفعالیة ما بین األفراد في اي سیاق معطى. دراسة وتقییم تنظیم الفضاء العائلي في ینعكس بالمواصفات النوعیة 

الطقوس المصاحبة لمختلف أعمار واجناس المسكن ینطلق من تعریف كل من : الفعالیات ، روتین الحیاة الیومیة و
[Asquith, P.2, 2000]. فیزیاوي معتمدالجماعات ضمن العوائل لیس كثقافة فقط وانما كسیاق 

الدراسات السلوكیة للفضاء العائلي :ـ 3.1.1
الدراسات السلوكیة كل من االستجابات ، العالقات السلوكیة ، اإلدراك والتحسس فضالً عن المعاني التي اعتمدت 

یتشارك ویتفاعل فیھا األفراد في العائلة مع فضاءاتھم السكنیة. السلوك الفضائي ال یمكن أن یعتمد كحالة ثابتة أو مستقرة. 
كل مبدئي من خالل السیاق العام. تأثیر كل من العمر والجنس من وجھة محكمة ثقافیاً ، وانما متغیرة باستمرار وتعرف بش

ف التحسس واإلدراك المستمد من السیاق أكثر من كونھِ منتج ثقافیاً ولذلك عند اختبار روتین  نظر السلوكیین ، ھو ما یُعرّ
ء بشكل خاص لكل فرد وحسب العمر الحیاة الیومیة لكل أفراد العائلة البد من تعریف السلوك بالعالقة مع استخدام الفضا

[Asquith, P.3, 2008]والجنس. 
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الدراسات االجتماعیة للفضاء العائلي :ـ 4.1.1

[Lawrence, 1989] . لعائلة تمثل ا
مع كذلك

المتضمنة للثقافة نفسھالمظاھر المتعددة 
و

[Asquith, P. 3,
2008]

المنظور المعماري للفضاء العائلي :ـ 5.1.1
المسكن غالباً ما یتخذ كوحدة شكلیة من قبل المھنیین المعماریین وذلك لكونھ نموذج مألوف ، وإلى اآلن یُعد المسكن 

العمارة مثل اللغة فقط عندما تتوحد مكوناتھا الفردیة لتشكیل تعمل [Hanson, 1998]أحد أھم المباني المعقدة بشكل عام 
أیضابشكل كفوء في نماذج التصمیم للمسكن و للمجتمع ككلعدة مرات مكن تطبیقھ ینموذج معین ، وان ھذا النموذج 

[Alexander, 1977]المبنى قد تكون خصائص تشكیل مختلفة ضمنھذه المكونات العدد من . التنظیمات المختلفة لنفس
تمتلك تكوینات وبنیة فضائیة داخلیة مختلفة تؤثر بشكل مباشر في نمط ھاقد تبدو متشابھة في تصامیمھا الخارجیة ولكن

للمساكن ضروریة إلدراك ما ھو االختالف الضروري لما البنیة الداخلیة الخفیة االستخدام الفضائي. إن عملیة فھم وتفسیر 
ھو عام ألكثریة المساكن.

[, Asquith, P. 42008] . یتضح مما تقدم أن مجمل الطروحات الفكریة لدراسة الفضاء العائلي قد تناولتھُ من عدة
لمكوناتھ األساسیة وجھات نظر تباینت في اعتبارهِ نموذج حضاري ثقافي ، أو نموذج سلوكي اجتماعي أو بنیة فضائیة 

،وفي العموم فان دراستھ یجب ان تتضمن دراسة االستخدام والفعالیةتشكیل نماذج متعددة لإمكانیاتتمتلك ضمن موقعھ ، 
الفعالیات في المسكن وروتین الحیاة للعائلة فیھ ، فضال عن دراسة خصائص أفرادھا كالعمر والجنس . 

جانب من الدراسات السابقة :ـ 2
:Lindsay Asquithدراسة ـ 1.2

"Evaluating and Illustrating Domestic Space Use", 2008.
وضحت الدراسة ان طبیعة الفضاء العائلي والمعاني التي تحملھا في أي فترة زمنیة عادةً ما تحتمل مدى واسع من 

وإن دراسة العائلة ضمن المسكن ضروریة لتقییم وإعادة تقییم التأویل والتفسیر وذلك باالستناد إلى بنیة فضاء العائلي ،
كما أشارت الدراسة إلى آلیة استخدام أدوات العملیة التصمیمیة بالعالقة مع المظاھر االجتماعیة واإلنسانیة للحیاة نفسھا.

Space Syntaxلك باالستناد إلى وذ،وكیف یمكن تكییفھا وتقییمھا لإلدراك الفضائي ضمن مساحة الفضاء العائلي
تبنت الدراسة فكرة أن المواصفات الثقافیة التي تمتاز بھا العائلة في .Hansonو Hiellerالطروحات الفكریة لكل من 

سلوكھا ضمن محیط المسكن تقدم المعلومات األساسیة كبعد اجتماعي للعائلة فضالً عن الممارسات الفضائیة لألفراد 
لمسكن ككل وذلك حسب كل من العمر والجنس ونوع وزمن الفعالیة.أكدت الدراسة على ومدیات تفاعلھم في فضاءات ا

:Hansonالطبیعة المختلفة للفضاء العائلي وحسب مقولة 
" The important thing about a house is not that it is a list of activities or rooms, but that it

is a pattern of space, governed by intricate conventions about what space there are, how they
are connected together and sequenced, which activities go together and which are separated
out" [Hanson, P2, 1998].

ء العائلي من حیث في فھم اإلدراك الفضائي للفضاj-graphاستخدمت الدراسة أدوات قیاس التركیب الفضائي 
تجمیع المعلومات السلوكیة وحسب النظام االجتماعي الخاص باألفراد. حیث أن المنازل التي نعیش فیھا ھي ھیاكل فیزیاویة 

،اذ ان البنیة الفضائیة للمسكن مؤثرة على نمط السلوك تحتوي روتین حیاة یومیة ، وھي جزء أساس لنظام حضاري أوسع
.لمتباینین في خصائصھم اصالالیومي الفراد العائلة ا
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.Ching Yang & Bidc Lapena Jrدراسة ـ2.2
"A Study on Living Spaces and Daily Interaction and Communication Model of Middle

Age Urban Families". 2009
متوسطة العمر في الفیلیبین الدراسة على تحلیل نماذج أسلوب وروتین الحیاة الیومیة لنمط من العائالت ركزت 

لھ Maturityنضج األفراد وحددت عدد من العوامل المؤثرة في نمط وطول زمن التفاعل ما بین أعضاء العائلة وكیف أن
نمط ونوعیة التفاعل والتواصل ما بینھم. إضافة ً إلى االختالفات الفردیة في األشغال للفضاءات المكونة على تأثیر 

نت فكرة التحري عن نموذج أسلوب الحیاة الیومیة بالتركیز على سلوك التفاعل والتواصل بین أعضاء للمسكن.الدراسة تب
العائلة وكیف یوظفون فضاءاتھم حسب حاجاتھم المعیشیة ، بیانات التحلیل للدراسة العملیة اعتمدت إدراك وفھم السیناریو 

تصمیمیة مبادئھدة البیئیة وذلك للتوصل إلى تصور ووضع والمشاInterviewالیومي للفعالیات وذلك من خالل المقابلة 
صل والحاجات االجتماعیة.الحل مشاكل التو

ھو اي فعل في Continuityوذلك بكون فعل التواصل ، حددت الدراسة التعریف اإلجرائي لكل من التفاعل والتواصل 
المعرفة ، والمشاكل ، وأي مكان یقوم بھ شخص ما أو یستقبلھ من الشخص اآلخر كمعلومات حول حاجات الشخص ، 

Dc]األوضاع المؤثرة.و Valenznela/2002] : ًكما أن سلوك التواصل لألفراد بتأثر بثالث أفعال رئیسیة وھي أوال .
مثل العمل والمدرسة ، وثالثاً : Restrictiveوثانیاً : الفعالیات المقیدة والمنظمة الحاجات الفیزیولوجیة مثل األكل والنوم ،

.[Hong, 2008]والراحة واالستماع للموسیقى ةمثل فعالیة القراءAutonomousالسلوك االستقاللي الحر 
فیحدث عند وجود األحداث المتبادلة المطلوبة كحد أدنى ما بین أي شخصین أو اي Interactionأما فعل التفاعل 

، في العائلة [Sutton/1999]االخرالبعضعلى ؤثر األفراد والمواضیع بعضھا یفعالیتین ، أي أن التفاعل یحدث عندما 
وباالستناد إلى ما طرحتھ یكون الھدف األول للتفاعل ھو حمایة وتقویة العالقات االجتماعیة العائلیة قدر المستطاع.

الدراسة من تصنیف الفعالیات الیومیة ، فقد اعتمدت في تحلیل فضاءات المعیشة إلى ثالث أنماط من الفضاءات وھي :
... مثال ذلك غرف النوم والمطالعة.Private Spaceالفضاءات الخاصة -
غرف الطعام ...–، غرف المعیشة Common Socialization Areaاألماكن العامة اجتماعیاً -
، المطبخ ، الكراج ، الغسیل.Task Oriented Spaceالمخصصة لمھمةفضاءاتال-

نوع من العالقة ، و الفرد ومع اي فرد وأي ھذا وأن عملیة فھم السلوك البیئي تعني اإلجابة على التساؤالت مثل من ھ
.[Zeisel, 1997]واألوضاع الفیزیاویة المطلوبة -الثقافي –نوع السیاق االجتماعي 

أي أن الدراسة أشرت مبدأ التفاعل والتواصل االجتماعي أساساً لتحدید امكانیات و الفضاء العائلي وانطلقت من 
.للشاغلین ااس امكانیات الخیارات التي یوفرھحدید الفضاء األكثر إشغاالً وبما یعكھا في تنقیاسات أنماط الفعالیات وأزما

:Guneyدراسة ـ 3.2
"Analyzing Visibility Structures in Turkish Domestic Spaces" 2007

االجتماعي أو الثقافي أو الدراسة منھجاً مختلفاً في دراسة وتحلیل خصائص الفضاء العائلي بعیداً عن البعد اتخذت 
.Visibilityالدراسة اعتمدت التحلیل البصري للفضاء العائلي اذ ان حتى السلوكي ،

محددة للمستخدم أو المتلقي ضمن أي موقع ھیشیر التحلیل البصري للفضاء العائلي إلى المعلومات البصریة الموج
في الفضاء العائلي ، ویرتبط بشكل مباشر بجیومتریة الفضاء أكثر من ارتباطھ بحركة وانتقال المتلقي ، في المباني بشكل 

من میكانیكیة المبنى االتحكم بالمعلومات المستمدة خالل المجاالت البصریة جزءیعتبر عام والمسكن بشكل خاص 
نین ، تھدف إلى تنظیم كمیة ومستوى التفاعل الشخصي ما بین الساك، والتي Privacy-Territoryللخصوصیة الحیزیة 

أن تحلیل الخصائص البصریة للمساكن یعزز خصائصھ النوعیة لذلك فان بینتالدراسةوما بین الساكنین والزوار.
وذلك ،ريقد تبدو واضحة عند التحلیل البصPermeabilityالتغییرات في الخصائص التي ال تظھر في تحلیل النفاذیة 

بسبب ما یوفره التحلیل البصري من قیاسات إضافیة كمتغیرات ال یمكن قیاسھا في تحلیل النفاذیة مثل حجم الفتحات ما بین
الدراسة توصلت إلى استنتاج أن البنیة البصریة تعزز بنیة النفاذیة للمسافات وسطوح مختلف الفضاءات الوظیفیة للمسكن.

حیث أن ھناك اختالف ما بین المساكن ذات قیم التكامل العالیة من العالقات الفضائیة للمسكن، أنماطالتقابل ما بین مختلف
حیث امتالكھا نظام أبواب ثنائي أو ثالثي ممكن أن تغلق أو تفتح للتحكم في التنظیم الفضائي بالضد من المباني المكتبیة التي 

لو احتوى على أبواب للسیطرة على الفضاء یبقى عاماً حتى ھا، حیث أنتمتلك انفتاحیة عالیة بین الفضاءات في مخطط
الوصولیة ، في المساكن إحداھم اختبارات القواعد التي تنظم السلوك للشاغلین ھي مؤشر استخدام الفضاء بحد ذاتھ أكثر من 

متلكھا من حیث التنظیم الفضائي ككل. أي ما یمكن أن یوفره الفضاء من خیارات استخدام ضمن مجمل المحددات التي ی
الوصولیة والنفاذیة البصریة.
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[Guney, P. في قیاس الخصائص الممكنة Isovistھذا وقد اعتمدت الدراسة تحلیل المخطط البصري . [2007 ,38
عینة منتخبة من المساكن في تركیا.للفضاء العائلي ل

:Capogluدراسة ـ 4.2
"The Making of Domestic Space at Yesiltepe Blocks-Ankara-Home as a Place"2008

دراسة واقعیة لمجمع سكني في لالدراسة قدمت تصور شامل للفضاء العائلي من خال
أنقرة ، الفكرة األساسیة للدراسة تنطلق من أن التقییم الشامل للمسكن كونُھ مكان ، ال تنحصر وتختصر في تصنیفات 

العامة للمستخدمین ، وانما تأخذ باالعتبار المواصفات النوعیة للمكان والتجربة الحجوم ، الموقع ، الكلفة ، أو حتى السیرة
التي یعشیھا مستخدمیھ ، ومن منطلق ھذه الفكرة فان الدراسة قدمت مالحظات تفصیلیة ووثائق عن النوعیات الفیزیاویة 

ركزت الدراسة على اكتشاف كان.للمسكن بالعالقة مع تصورات المستخدمین الناتجة عن تجاربھم الخاصة في ذلك الم
اي اعتماد المنظور االجتماعي للفضاء بالتركیز Place-makingخصوصیة المسكن ضمن إطار مفھوم تشكیل المكان 

على تفاعل األفراد الساكنین لذلك الفضاء ، كما قدمت الدراسة فھماً شامالً لطبیعة المسكن ككیان جوھري في تشكیل 
االجتماعیة.الموجودات الفیزیاویة و

حددت الدراسة أربعة مظاھر مترابطة ومتراكبة للفضاء العائلي وعالقتھ المتبادلة مع مستخدمیھ وھي كل من :
:والذي یعتبر العامل المھم للحفاظ مع امكانیة المعیشة لبیئة Residential Satisfactionرضا السكان أو القبول -1

المبنى ، حیث یحدد مستوى استدامة المبنى في تلبیة الحاجات والمتطلبات الفیزیاویة واالجتماعیة لألفراد.
المستمر أو المالئمة العائلیة :والتي یشار إلیھا وفق األدبیات على أنھا حالة التكییف Appropriationالمالئمة -2

Commodification للمسكن ضمن الكتلة المنشأة ، وتعني بالمطابقة واالنسجام لھذه الحالة من أجل تقدیم بیئة
جھة تمثل اإلضافات الفیزیاویة الخارجیة لألجزاء األساسیة قابلة للتغییر تقودنا إلى عملیة المالئمة. فھي من 
قر لحدود الفضاء العائلي من خالل بدائل األثاث واالستخدامات للمبنى ، ومن جھة أخرى إعادة التنظیم غیر المست

للدیكور الداخلي. 
وتمثل كل األشیاء الخاصة بأفراد العائلة وقوانینھا في أو اإلرث الثقافي :Material Cultureالبعد الثقافي -3

والعالمات التي تتشكل من خالل التعبیر عنھا فضالً عن التشكیل الذاتي لكل فرد. وتشتمل على بیئة من اإلشارات 
نماذج السلوك للمستخدم نفسھ والتي من الممكن مالحظتھا ضمن السیاق ، الدراسة ركزت على الكیفیة التي یتم 
بھا خزن وعرض الممارسات العائلیة التي تشكل فضاءات األلفة في المسكن والتي تعمل على اإلبقاء على 

اإلحساس بتاریخ العائلة.
وھي ذات ،وتمثل االنطقة الفیزیاویة والزمنیة للعائلة:Time and Space Zoningطیق الفضائي الزمن والتن-4

خصوصیة تمكن أفراد العائلة من التحكم في النفاذیة فیما بینھم ، إخفاء السلوك عن نظر اآلخرین وإدارة ما یمكن 
شباع الحاجات الخاصة لألفراد من أنطقة التعایش في المسكن إلدیدھناك الع،أن یعرف عن جمیع األفراد

ن أو الزوار.یوالمحافظة على خصوصیتھم كأفراد أو كجماعات بالضد من األفراد الخارجی
الخیار للتوصل إلیھ وھي كل من :  مبادئوالقبول ثالث السكانالدراسة حددت في طرحھا للمبدأ األول وھو رضا

Choice والمرونةFlexibilityلتطابق واالنسجام أو اCongruity، مكن أن تقدمھ یوالتي تمثل مقومات الوحدة السكنیة وما
كمؤثر للفضاء العائلي Choiceلمستخدمیھا من أجل نیل الرضا والقبول والتعایش. لذلك سیتم اعتماد إحداھا وھو مبدأ الخیار 

التعامل مع معطیات الوحدة السكنیة المصممة رضا األفراد في میدان الدراسة ، ولتحدید الخصوصیة المحلیة في في تحقیق 
ومستوى البدائل الممكنة ألداء الفعالیات الیومیة ضمن الفضاء العائلي كمؤشر لدرجة الخیار.

:Constituent of Domestic Spaceمقومات الفضاء العائليـ 3
یتطلب تبني استراتیجیة شمولیة لكافة العوامل ان اختیار أنماط السلوك المعیشي لألفراد أو الجماعات في محیط العائلة 

والمحددات واالمكانیات التي تندمج معاً في تشكیل نمط السلوك العائلي سواء للفرد بحد ذاتھ أو لعالقة األفراد بعضھم البعض. 
ي بیئة معینة إلى اعتماد ثالث محاور أساسیة وھي كل من في طروحاتھ الختبار السلوك الظاھري الSeamonاشار 

[Seamon, 2007].
الفھم الموضوعي لطبیعة الواقع الفعلي للتجربة الحیاتیة. [ الفضاء العائلي ].-1
طبیعة األفراد المندمجین في واقع التجربة الحیاتیة.-2
الروتین.وصف روتین الحیاة الیومیة لألفراد مع االفتراض أنھم غیر واعین بذلك-3
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مؤقت ویلتحم ضمنیاً مع دینامیكیة البیئة األكبر فیھ األفراد بانتظام فضائيالمكان الذي یشترك لبنیة وذلك لتحدید النمط الخاص 
[Seamon, 2007]والذي یدوم ویستدام بالتواصل الحیاتي وباإلحساس بالمكان. Ballet Placeبمكان االندماجوھو ما یسمى

ي لتحدید مظاھر السلوك الحیاتي للوحدة األساسیة في المسكن والمتمثلة بالفضاء العائلي یتطلب تحدید إن اإلطار الشمول
ویمثل الروتین الیومي للفرد المستخدم ( الفعالیة ) ].–الفرد المستخدم –الجوانب األساسیة لھُ والمتمثلة بكل من [ البیئة الحیاتیة 

المبحوثة في دراسة لخصوصیة الفضاء العائلي المحلي لبیئة للظاھرة لالطار النظري ویة ) المفردات الرئیسیة والثان1الجدول (
.السكن 

أما المقومات العامة للفضاء العائلي فھي كالتالي :
للفعالیة ]الفضائي المعیشي الشكل الفضائي للفعالیة [ المحتوى -1
خصوصیة األفراد للمستخدمین للفضاء العائلي.-2
الیومیة للفضاء العائلي.نموذج الفعالیات -3

المحتوى الفضائي المعیشي :ـ 1.3
بالتنطیق الفضائي للفعالیات ، والمتمثلة ویمكن أن یطلق علیھ أیضاً المحتوى البیئي أو الفیزیاوي للسلوك المعیشي ویتمثل

Lawrence,1986]بالحدود الواقعیة والمرنة لألنطقة الخاصة والعامة  إلى أن تلك الحدود ھي Lawrence، حیث أشار [
. نفاذیتھم فیما بینھاالفضاءات العائلیة المحددة والتي تمتلك خصوصیة إلى حد ما ، وتسمح ألفراد العائلة بالتحكم في

[Lawrence,1986 . إن الشكل الفیزیاوي للمسكن ، حدوده ، طریقة ارتباط فضاءاتھ تحكم الروتین الیومي العائلي [
كمیة اإلضاءة وي تحدث فیھ ، كما أن حجم الفضاء العائلي وعدد ونوع الفتحات سواء األبواب أو الشبابیك ، والطقوس الت

بالمنظومة الطبیعیة ودرجة الحرارة ، كلھا عوامل تحد نمط استخدام الفضاء العائلي واإلحساس بھ فضالً عن طریقة ارتباطھ
بشكل مباشر مع الرؤیةمخططوظیفة ترتبط عام والمسكن بشكل خاصفي المباني بشكل [Asquith, 2007]للمسكن ككل

أخرى. لومات التي یتلقاھا المتلقي أو المستخدم والذي یتضمن الساكنین أنفسھم من جھة والزوار من جھة عالسیطرة على الم
زیاویة بشكل أكثر كفاءةً إلنجاز طریقة لتعزیز ھیكل النفاذیة الفیكعادةً یعتبر الدراسات اكدت على أن الھیكل البصري للمسكن 

، أي أن النفاذیة البصریة یجب أن تعزز [Hanson, P. 106, 1998]التقابل وتحدید المسافات ألنماط العالقات المختلفة 
وذج الفضاء العائلي یحكم بنموذج قد ال یدركھ األفراد المستخدمین لذلك الفضاء ، أو ربما یدركون ھذا النمالنفاذیة الفیزیاویة.

أي أن النموذج الثقافي والحضاري [Hiller, 1996]عندما یواجھون نموذج فضائي مختلف خاص بثقافة أو حضارة أخرى 
خاص بما یعكس خصوصیة ذلك المجتمع.لككل والفضاء العائلي بشكللعینة یحدد طریقة استخدام الفضاءات 

العائلي:خصوصیة األفراد المستخدمین للفضاء ـ 2.3
والمسكن ھو المكان الذي تتضح ،أن كل من العمر والجنس یؤثران بشكل مباشر في نمط السلوك بشكل واعي أو ال واعي

فیھ ھذه األساسیات في سیاق فضائي واجتماعي. إن تأثیر العمر والجنس في منظومة الفضاء العائلي عند اختبار االستخدام 
ذلك كعوامل غیر محددة تعتمد على العالقات ، وإنما كفحسب إلى قیم ومعتقدات ثقافیة یحدد كسلوك مفترض مستندالالفعلي 

، الطفولة مثالً ھي حالة متطورة غیر ثابتة حیث ان [Asquith, 2007]كیفما تحدث ضمن الروتین الیومي الطبیعي للحیاة. 
كما أن [Aitken, 1998]األطفال وبمختلف األعمار لیسوا مشاركین سلبیین وانما لھم القدرة على تشكیل فضاءاتھم الخاصة 

ت التي تحجب األطفال الشباب یفضلون الفضاءات العامة حیث یكونون جزء من العائلة ویشعرون بأھمیة السریة في المعلوما
إن تعریف الفضاءات المستخدمة من قبل الرجل والمرأة ، متى ، وألي مدة ، ھي معلومات .[Asquith, 2007]عن الغرباء. 

حقیقیة تؤشر االستخدام الفعلي لفضاءات المسكن ، كما أن من الضروري توقع نمط التفاعل بین الصغار والبالغین وكیف تؤثر 
التواصل المتفاعل لألفراد وأوضاعھم وإن البحث في نمط روتین الحیاة ألعضاء العائلة ، العائلي.عالقاتھم في تنظیم الفضاء

في الفضاءات المعیشیة ، یتطلب الفھم الموضوعي لبیئة السلوك والذي یعني اإلجابة على التساؤالت المتمثلة بنمط التواصل مع 
، [Zeisel, 1997]فیزیاوي الوضع الجتماعي و اال–ثقافي السیاق الونمط العالقة االجتماعیة، أفراد العائلة بعضھم البعض 

[Yang, 2007]الھدف األساسي للتفاعل والتواصل ھو حمایة وتقویة العالقات العائلیة قدر االمكان. یعتبرفي المجال العائلي
لرضا ألفراد العائلة عن الفضاء إلى أن أحد أھم مظاھر الفضاء العائلي ھي مستوى القبول واCapogluأشارت دراسة 

ند إلى استدامة المبنى في تلبیة الحاجات والمتطلبات الفیزیاویة واالجتماعیة لألفراد ، وأن رضا تالمعیشي للمسكن والذي یس
دراك وتحسس المستخدمین االمستخدمین ھو وظیفة لثالث متغیرات [ خصائص المستخدمین ، خصائص الفضاء الفیزیاویة ، 

والتطابق Flexibilityوالمرونة Choiceمن امكانیة الخیار الفضاء العائلي ، لھذا فان ما یحققھُ ]للتجربة الفضائیة 
Congruity لكافة أعضاء العائلة وبالتالي یرفع مستوى ، ھو ما یحدد مستوى تلبیة الفضاء العائلي للحاجات المتعددة والمتنوعة

.[Capoglu, 2008]م رضائھ
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نموذج الفعالیات الیومیة للفضاء العائلي :ـ 3.3
تتشكل حسب العزلة والضیافة وغیرھاوالتحادثوالتواصلوواللعبوالنوم والعملماذج الفعالیات الحیاتیة : األكلإن ن

الفردیة لألفراد من جھة أخرى ، وكل ذلك یحدد الكیفیة التي یستخدم بھا الفضاء النموذج الثقافي للعائلة من جھة واالختیارات 
، فحسب وأین ال یؤثر في تحدید وظیفة الغرفة المستخدمة ،متى،. إن الفعالیات الحیاتیة أو ما نفعلھ[Asquith, 2007]العائلي 

نوع وتجمیع الفعالیات یؤثر في النماذج الناتجة عن كما اناالجتماعیة للمسكن ككل ،–وانما كذلك یحدد العالقات الفضائیة 
.إن التسمیات المحددة للغرف قد تفترض الوظیفة الخاصة [Plipton, 1987]یة حیثما تحدث الفعالیات الخاصة لالعماالعتبارات 

كالعمل ،فضالً عن الطعامبھا ، إال أن ھذا ال یعني عدم ممارسة فعالیات أخرى ، فالمطبخ مثالً قد یستخدم للعدید من األغراض 
[Asquith, 2007]بقیة الفضاءات. لبالنسبةواللعب والضیافة والتحدث وغیرھا ، وھكذا

إلى تصنیف مبدئي للفعالیات الحیاتیة التي تحدث ضمن الفضاء العائلي وھي كل من :Hongأشارت دراسة 
فعالیات الحاجات الفیزیولوجیة مثل األكل ، النوم ، ...-1
الفعالیات المنتظمة والمقیدة زمنیاً ن مثل العمل والمدرسة ...-2
فعالیات السلوك االستقاللي الحر مثل ، الراحة ، اللعب ، فعالیات أوقات الفراغ ، مشاھدة التلفزیون ، التحادث.-3

اعي ، والفضاءات وعلى ھذا األساس تصنف الفضاءات تبعاً لتصنیف ھذه الفعالیات الحیاتیة إلى فضاءات التواصل االجتم
[Yang, 2007]الخاصة المعزولة ، وفضاءات االنتقال والمھمات الموجھة. 

تكرار وأما بالنسبة إلى زمن الفعالیة ، فان نموذج الحیاة الیومیة للعائلة یظھر من خالل التسلسل الزمني للفعالیات الحیاتیة ، 
أعضاء العائلة اذ ان ر الطریقة التي یستخدم بھا الفضاء العائلي ،كلھا تظھوالطقوس الیومیة واألسبوعیة ، والفعالیات ، 

یستخدمون الغرف ألغراض متعددة وبأوقات مختلفة من الیوم وبالتالي فان الوظائف والمعاني لھذه الفضاءات تتغیر بالتعاقب ، 
، وكذلك قد توضح الفضاءات ذات امااألطول استخدإن تحلیل الزمن بالعالقة مع الفضاء المستخدم قد تحدد مؤشرات عن الغرف 

[Asquith, 2007]االستخدام الجماعي على العكس من الفضاءات الخاصة بأحد األشخاص. 

منھجیة البحث والدراسة العملیة :ـ 4
باالستناد إلى ما تقدم یتضح أن مقومات الفضاء العائلي تعتمد التنوع في خصائص كل من المحتوى الفضائي المعیشي 

، كل ذلك )1(الجدول مستخدمي الفضاء العائلي وطبیعة الروتین الحیاتي الیومي ألفراد العائلة ( طبیعة الفعالیات ) والعائلي ، 
وعة للفضاء العائلي ، قد ال یمكن حصرھا في نموذج عام وذلك بسبب تنوع األحكام ینعكس في تشكیل نماذج متعددة ومتن

االجتماعیة والثقافیة للعائلة وما تعكسھ من تعدد وتنوع في الرغبات واألفضلیات والحاجات وحتى الطقوس. لذلك البد من تبني 
أي مستوى مالئمة الفضاء العائلي لحاجات مستخدمیھ أحد المفاھیم التصمیمیة للفضاء العائلي التي تنطلق من فكرة المالئمة ،

على المدى العمري الستخدام المسكن.
لتحقیق المالئمة ، وھي كل اساسیتین في العدید من الطروحات الفكریة لمبدأ المالئمة المستند إلى خاصیتین تصمیمیتین 

التكیفیة الخاصة بالفضاء العائلي تشیر إلى االختالف في إعادة ، )Adaptability ،Flexibility(من التكیفیة والمرونة
مالئمة الفضاء المبني للبدائل تعنيالتشكیل االجتماعي للفضاءات الفیزیاویة المتواجدة ، بینما المرونة الخاصة بالمسكن

الفیزیاویة الممكنة أو خیارات األوضاع الفیزیاویة الممكنة. 
، إذا احتاج الفرد إلى إعادة ھیكلة منطقیاغبة األفراد في تكییف ومرونة البیئة العائلیة المعیشیة ؟ من إذن ما ھو السبب وراء ر

بیئتھ المعیشیة اجتماعیاً أو فیزیاویاً ، فالبد من ظھور عدد من اإلعاقات غیر المالئمة للبیئة ال تمكنھ من تحقیق حد أدنى للرضا 
رد المستخدم للفضاء العائلي بتشكیل عدد من الفعالیات من أجل تقلیل أو إزالة ھذه اإلعاقات عن متطلباتھ ، في ھذه الحالة یقوم الف

، وذلك من خالل مساعدة كوامن البیئة المعیشیة وامكانیاتھا ، لذلك فنحن بتعریفنا للتكیفیة والمرونة على أنھا كوامن واقع حال 
لكوامن في تحقیق عدة بدائل فیزیاویة واجتماعیة وھو ما یطلق علیھ البیئة الفیزیاویة ، فالبد أن نعرف طرق استخدام ھذه ا

[Capoglu, P. 1314, 2008]المالئمة 
عدم وجود تحدید لتأثیر خصائص الفضاء العائلي الفیزیاویة للمسكن من ھذا المنطلق حدد الباحث المشكلة العامة للبحث في : 

لیات الروتین الیومي التي یوفرھا للبدائل الفیزیاویة واالجتماعیة الممكنة المحلي المعاصر على درجة الخیار في تنوع فعا
لمستخدمیھ.

الجیومتریة والبصریة ـ مجال الرؤیة ) على درجة الخیار في (فرضیة البحث : تؤثر خصائص الفضاء العائلي الفیزیاویة 
تنوع فعالیات الروتین الیومي التي تتم فیھ من قبل افراد العائلة.
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المصدر : الباحث /) : المفردات الرئیسیة والثانویة لمقومات الفضاء العائلي ضمن حدود المسكن1جدول (
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الدراسة العملیة :ـ 5
تم اختیار المساكن المحلیة المعاصرة كحقل إلجراء التطبیق واكتشاف خصوصیتھا ،ألجل اختبار فرضیة البحث

مراحل :خمسةتم تصمیم الدراسة العملیة في و
 وحدة ) 13المعاصر ، والمتمثلة بـ (اختیار عینة البحث للحالة الدراسیة المتمثلة بقیاس وتحدید خصوصیة المسكن المحلي

m2شخص و المساكن التي یشغلوھا محددة بحجم (4-5)عائلة محلیة محددة األفراد سكنیة ل 300-250.
الفعالیات عة ضمن الفضاء العائلي ولكافة أعضاء العائلة ولفترات تكرار تلكأفراد العائلة في أنماط الفعالیات المتنواستبانھ

-V9)المتغیرات في وخصائص افراد العائلة (V1-V8)المتغیرات فيخصائص الفضاء العائليت كل من حیث تضمن، 
V13) ملحق . وجدول الروتین الیومي للفعالیات وفق توالي األزمنة من الصباح وحتى المساء لیوم عطلة ربیعي

). 1االستمارة (
 قیاس درجة الخیار التي یوفرھا الفضاء العائلي بداللة خاصیة التنوع في فعالیات الروتین الیومي التي تحدث من قبل جمیع

العائلة باعتماد مقیاس التنوع التالي :أفراد
 المنفذة / عدد الفعالیات المنفذةدرجة التنوع = عدد انواع الفعالیاتx100%[Al-nijaidi,p62,1985]
 قیاس الخصائص الفیزیاویة البصریة للفضاء العائلي لعینة المساكن المنتخبة وذلك باستخدام برمجیةDepth Map 10

متعددة من المسكن لحاالت دراسیة والخصائص التي یفرزھا القیاس لتحقیق دراسة مقارنة الرؤیةمخطط لقیاس خصائص 
المحلي المعاصر.

.تحلیل وتقییم نتائج البحث للتوصل إلى توصیات عامة


:Isovist Graphالرؤیةمخططقیاس ـ 1.5
في وصف الفضاء باتخاذ كمیة Benedikطریقة باالستناد الى Visibilityالخصائص البصریة للفضاء قیاس إن 

على أنھ :Benedikمن قبل Isovistالمالحظات المدركة من المشاھد المتحرك ، یُعرف مخطط الرؤیة 
The set of all points visible from a given vantage point in space and with respect to an

environment (Benedikt, 1979, P. 47).
التحلیل البصري یؤشر أن ان المشاھدة من أفضل نقطة في الفضاء بالعالقة مع البیئة المحیطة.كل النقاطان أي 

الرؤیة مخططالمجاالت البصریة لھا أشكالھا الخاصة تنتج عن التفاعل ما بین ھندسیة الفضاء والحركة ، وأن شكل وحجم 
Isovistالرؤیةفي المساكن ، المعلومات المسیطر علیھا لمجال دمة للمشاھد.مھم بشكل مباشر بالعالقة مع المعلومات المق

الخصوصیة لمیكانیكیة المبنى ، والتي تھدف إلى تنظیم كمیة ومستوى –ممكن أن توصف على أنھا جزء من الحیزیة 
للوجود لب عام مطالتفاعل الشخصي ما بین األفراد الشاغلین ، الشاغلین والزوار. وبما أن الحاجة إلى الخصوصیة ھي 

لھذا السبب فان اختبار البنیة البصریة في المساكن قد تساعد على فھم مستوى ،قد تتطور حضاریاً فھيالبشري
االجتماعیة –ضروري لدراسة المظاھر الحضاریة Isovistمخطط الرؤیةالخصوصیة المقبول حضاریاً.لذلك فان قیاس 
.Permeability[Guney, 2007]للفضاء العائلي وبالعالقة مع النفاذیة الفیزیاویة

فھي كالتالي :Isovist Graphأما البیانات التي یقدمھا قیاس 
Isovist Maximum Radial اعلى قیمة ھي اللون االحمر واقل (اقصى بعد بصري من داخل الفضاء العائلي

)قیمة ھي اللون االزرق
Visual Control اعلى قیمة ھي اللون االحمر واقل (مستوى السیطرة البصریة للفضاء العائلي

)قیمة ھي اللون االزرق
Visual Entropy أي مستوى امكانیةدرجة التحكم في نظام الفضاء الشمولي من الموقع الموضعي

اعلى قیمة ھي اللون (األخرىمن الفضاءات بصریا الفضاء العائلي اختراق 
)االحمر واقل قیمة ھي اللون االزرق

Visibility Integrationاعلى (او درجة العمق للفضاء العائلي بالنسبة لبقیة الفضاءاتالتكامل البصري
)قیمة ھي اللون االحمر واقل قیمة ھي اللون االزرق

Isovist Area حجم مخطط الرؤیة للفضاء العائلي
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النتائج واالستنتاجات :ـ 6
نتائج وصوفات متغیرات استمارة االستبانة : ـ 1.6

وخصائص األفراد )V1-V8(أشرت النتائج قیم االتفاقیة واالنحراف المعیاري لكل من خصائص الفضاء العائلي
والتي افرزت مؤشرات عامة لمستوى تفاعل أفراد العائلة مع طبیعة خصائص الفضاء )V9-V13(الشاغلین للفضاء 

العائلي للمسكن المحلي وكما یلي : 
مع ان خصائص الفضاء العائلي تتالءم مع نموذج الحیاة المعیشیة ألفراد )0.66(1.538)(تتفق العینة بقیمة -

العائلة على وفق متطلباتھا االجتماعیة .
مع ان الفضاء العائلي یلبي على المدى الطویل طول فترة إشغال )0.63(1.69)(تتفق العینة الى حد ما بقیمة -

. المسكن  كافة االحتیاجات الخاصة بأفراد العائلة
ت مع ان خصائص الفضاء العائلي تتالئم مع التنوع في فعالیا)0.506(1.618)(تتفق العینة الى حد ما بقیمة -

الروتین الیومي لكافة أفراد العائلة 
مع ان خصائص الفضاء العائلي تساعد على خلق جو من األلفة والتقارب )0.277(1.078)(تتفق العینة بقیمة -

االجتماعي ألفراد العائلة 
أفراد العائلة في مع ان الفضاء العائلي یحقق الخصوصیة لكافة )0.725(1.798)(تتفق العینة الى حد ما بقیمة -

ممارسة فعالیاتھم الیومیة
مع انھ یمكن ألفراد العائلة القیام بعدة فعالیات مختلفة ضمن الفضاء )0.63(1.698)(تتفق العینة الى حد ما بقیمة -

العائلي وبشكل مالئم 
مع ان الفضاء العائلي یمتلك إمكانیة التحویر في أسلوب التأثیث )0.83(1.768)(تتفق العینة الى حد ما بقیمة -

وفق الحاجات المتنوعة وعلى المدى الطویل 
مع ان الفضاء العائلي یمتلك إمكانیة التواصل البصري مع الفضاءات األخرى )0.48(1.303)(تتفق العینة بقیمة -

بما یعزز تنوع اإلشغال
مع انھ یلتزم أفراد العائلة بممارسة الفعالیات المناسبة للفضاء )0.72(1.768)(یمة تتفق العینة الى حد ما  بق-

العائلي من دون االبتعاد عن إشغال الفضاءات األخرى بما یناسبھا 
مع ان األفراد یعكسون شخصیاتھم المتنوعة عند ممارسة روتین الحیاة الیومیة )0.43(1.238)(تتفق العینة بقیمة -

ضمن الفضاء العائلي 
مع ان األفراد یختلفون في مستوى إدراكھم للفعالیات الیومیة )0.75(1.698)(تتفق العینة الى حد ما  بقیمة -

الواجب ممارستھا ضمن الفضاء العائلي 
كل ملحوظ مع ان الفعالیات الممارسة تتضارب من قبل أفراد العائلة بش)0.59(2.23)(ال تتفق العینة بقیمة -
مع ان األفراد یقومون بممارسة نفس الفعالیات في أكثر من فضاء.)0.86(1.618)(تتفق العینة الى حد ما  بقیمة -

اما نتائج تقریر الروتین الیومي لفعالیات كافة أفراد العائلة فقد أوضحت تباینا مھما في عدد ونوع الفعالیات التي تحدث 
في الفضاء العائلي مما ینعكس عن التباین في الخصائص الفیزیاویة والبصریة للوحدات السكنیة المنتخبة وھو ما تھدف الیھ 

الفعالیات ، بدرجة التنوع في ن المحلي في درجة الخیار التي یوفرھا الفضاء متمثال الدراسة  لتأشیر خصوصیة المسك
ھذه النتائج .(3)و (2)ویوضح كل من الجدول 

قیم تكرار فعالیات الروتین الیومي للفضاء العائلي للحاالت الدراسیة)(2جدول 
الحاالت 
الدراسیة

الفعالیات الیومیة
المجموعالعملالضیافةالدرساللعبالتحدثالطعامالنوم

111916888868
210016648246
351116835351
4277022929
58126593144
62124664842
7134020717
8115282221
951211463546
10785842438
11086684436
126118484243
1331113084342

المصدر: الباحث 
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التنوع في فعالیات الروتین الیومي للفضاء العائلي لفئات األزمنة للحاالت الدراسیةدرجة)(3جدول

الحاالت الدراسیة
11-8
صباحا

3-12
ظھرا

7- 4
عصرا

11-8
المعدلمساءا

146.638.846.636.841.7
240.040.031.537.537.24
354.543.753.836.347.07
442.85057.157.151.75
541.645.45036.343.3
637.544.440.140.140.47
750.066.65066.658.3
870.475.66.650.065.55
955.535.741.641.643.66

1044.444.460.150.049.7
1150.050.050.041.647.9
1257.150.054.542.851.11
1350.050.045.544.447.47
المصدر: الباحث 

قیم الخصائص البصریة للفضاءات العائلیة للوحدات السكنیة المنتخبة(4)جدول

Depthالمصدر : برمجیة  Map

Plan
N.

Isovist
Maximum

Radial

Visual
Control

Visual
Entropy

Visual
integration

Isovist
area

1
Main hall 9.01963 1.18298 1.23423 1.29851 42.0557

living 10.3432 1.11797 1.5296 1.09075 40.167

2 Main hall 11.5514 1.38481 1.22981 9.06403 60.0308
living 4.88051 0.885437 1.67006 4.25836 25.1384

3 Main hall 8.43517 1.35557 1.01511 12.7446 48.8478

4 Living 9.10456 0.806996 1.47696 5.89857 28.9524

5 Main hall 9.34531 1.61538 0.999949 10.6198 41.1473

6 Atrium 10.6788 1.34873 1.5654 7.10219 61.533
Living 8.53187 0.849302 1.70156 4.62718 37.5264

7 Main hall 8.76425 1.26756 1.22171 8.14361 46.1803
Living 7.87164 1.1538 1.59648 7.16159 49.3106

8 Living 9.76122 1.08824 1.63836 6.44762 47.4974

9 Main hall 8.60798 1.29038 0.935768 8.66852 37.4092

10 Main hall 8.84915 1.1083 1.16028 7.85201 35.6161

11 Main hall 9.99075 1.29118 1.32883 8.34142 43.2468

12 Main hall 9.18381 1.23605 1.31943 9.06849 51.5518

13 Main hall 10.6944 1.43871 0.984145 10.8744 67.519
Living 13.0347 1.28234 1.26048 10.1972 68.3942

Mean 9.7174 1.2507 1.2605 8.1113 47.1125
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نتائج الخصائص البصریة للفضاء العائلي للحاالت الدراسیة : ـ 2.6

Isovist GraphDepth Map
، و(4)

:)(2ملحق الرؤیةمخططات 

Isovist Maximum Radial(9.7174)
للوحدة ككل . في توفیرھا القصى بعد بصري العائلیة یؤشر محدودیة الفضاءات 

Visual Control(1.2507)م
بصریة عالیة نسبیا للفضاء العائلي . 

Visual Entropy(1.2605)ان م
عدد اكبر من االستدارات الختراقھا بصریا. تمتلكالفضاءات العائلیة

Visual Integration(8.113)ان م
مع بقیة الفضاءت أي انھا غیر عمیقة نسبة للوحدة ككل االفضاءات العائلیة لھا تكامال عالی

Isovist Area(47.1125)م
.  الرؤیةمساحات بصریة وفیرة لمخططات 


لعالقات المتغیرات :نتائج التحلیل اإلحصائيـ 3.6

(عالقات االرتباط المؤثرة ما بین الخصائص البصریة للفضاء العائلي وخاصیة التنوع(5)یشیر الجدول 
في الفعالیات الیومیة ألفراد العائلة بمختلف خصائصھم وكما یلي : )درجة الخیار 

)-0.343Isovist Maximum Radial
الشرفیة العالیة للفضاء العائلي مع بقیة الفضاءات التي تبعد یشیر الى انأقصى بعد بصري للفضاء العائلي ما

.)13مخطط مسكن (، قد تحد من قیام األفراد بعدد اكبر من الفعالیات الیومیة . 
 وخاصیة ) بین خاصیة التنوع0.476-(عالقة ارتباط قویة عكسیة بقیمةVisual Control

)13,2مخطط مسكن (المسكن . 
0.403(عالقة ارتباط(Visual Entropy

البصريصعوبة في االختراقالالفضاءات العائلیة ذات 
،

)6مخطط مسكن (. للفضاءات العائلیة سھلة االختراق 
التكامل البصري لم توشر عالقات مھمة ما بین خاصیة التنوع وكل من خاصیةVisual Integration

Isovist area
المبحوثة . 



والعمق الفضائي . Visual Entropyعكسیة قویة ما بین 
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العائليقیم عالقات االرتباط لقیم كل من خاصیة التنوع والخصائص البصریة للفضاء (5)جدول 

Correlations

Isovist
Maximu
m Radial

Visual
control

Visual
Entropy

Visual
Integration

Isovist
Area

خاصیة التنوع 
في الفعالیة

Isovist Maximum
Radial

Pearson
Correlation1.306.275.060.724(**)-.343

Sig. (2-tailed)..129.174.771.000.086
Visual controlPearson Correlation.3061-.563(**).570(**).558(**)-.476(*)

Sig. (2-tailed).129..003.002.003.014
Visual EntropyPearson Correlation.275-.563(**)1-.518(**).005.403(*)

Sig. (2-tailed).174.003..007.980.041
Visual IntegrationPearson Correlation.060.570(**)-.518(**)1.334-.057

Sig. (2-tailed).771.002.007..096.783
Isovist AreaPearson Correlation.724(**).558(**).005.3341-.234

Sig. (2-tailed).000.003.980.096..251
Pearsonخاصیة التنوع في الفعالیة Correlation-.343-.476(*).403(*)-.057-.2341

Sig. (2-tailed).086.014.041.783.251.
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).                                    SPSS المصدر : برمجیة 
*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

مستقلة )( ل ات ا (ر
Coefficients(a)فقد كانت كالتالي : )للفضاء العائليالرؤیةالبصریة لمخطط 

Model
Unstandardized

Coefficients
Standardized
CoefficientstSig.

BStd. ErrorBeta
1(Constant)69.76518.8903.693.001

Isovist Maximum Radial-5.0302.000-.625-2.515.021
Visual control-12.37210.268-.317-1.205.242
Visual Entropy19.9888.077.5912.475.022
Visual Integration1.037.552.3791.877.075
Isovist Area.185.187.267.988.335

a  Dependent Variable:   خاصیة التنوع في الفعالیة SPSS المصدر : برمجیة 

 قیمةR مما یؤكد ان المتغیرات المستقلة لھا دور مھم في تشكیل )0.752(لمعادلة االنحدار الخطي البسیط كانت
.خاصیة التنوع في الفعالیات الیومیة لألفراد و الباقي من النسبة ھو لعوامل خارجة عن الظاھرة المبحوثة 

 یالحظ ان أعلى تأثیر سلبي یمثل متغیر)Isovist Maximum Radial()-0.625
ن االرتفاع في قیمتھ یؤثر في تقلیل قیمة التنوع في الفعالیات الیومیة لألفراد.مما یؤشر ا)

 یالحظ ان المتغیر)Visual control()-0.317(
یة لألفراد في قیمة السیطرة البصریة للفضاء العائلي تقلل من درجة التنوع في الفعالیات الیوم

)Visual Entropy()0.591(
Visual Entropyعزز تفي اختراقھالصعوبة او للفضاء العائلي

.ضمنھبعدد اكبر من الفعالیات الیومیة 
)Visual Integration()0.379(

قیام األفراد بعدد اكبر من الفعالیات الیومیة . یعزز خاصیة التنوع في الفعالیة ، ايالتكامل العالي للفضاء العائلي 
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:االستنتاجاتـ 4.6


التواصل، وھذا یدل على اھمیة ھذا الفضاء في تعزیز الجانب
وإمكانیةنتائج "االتفاقیة الى حد ما" ارتبط بجوانب اخرى مختلفة، كالتنوع في الفعالیات فیھ 

وحاجات العائلة المتنوعة .
وإجماال

 ،
بمعنى ان السكان تمكنوا من تكییف 

واسعة في تغییر وتحویر خصائص ھذه الفضاءات لتلبیة متطلبات العائلة اعتمادا على قدرتھم على التكیف معھا .
مخطط نتائج التحلیل البصري لمخطط الرؤیة ان الفضاء العائلي یمتلك موقعا مركزیا في الغالب بأظھرت ل بة  لنس ا

توفیره للبعد البصري .
 لعالاإلحصائيان نتائج التحلیل

وانفتاحھ الواسع علیھا، من عدمھما .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المعیشيالفضاء العائلي

ویستخدم لغالبیة الفعالیات الیومیة .  األخرىفي موقعھ او جانبي بالنسبة للفضاءات 
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)1(استمارة)1(ملحق 

بسم هللا الرحمن الرحیم

السید المستبین المحترم 

المسكن المحلي " مع جزیل الشكر والتقدیر 
2م200250300ـ معلومات عامة                حجم الوحدة السكنیة : 1

موقع الوحدة السكنیة  :                          
أفراد                   أكثر 6أفراد           4عدد أفراد العائلة    : 

المستوى االقتصادي : جید                متوسط                  ضعیف 
مھنة رب األسرة     : موظف          مھنة حرة                أخرى  

)فضاء المعیشة (ـ خصائص الفضاء العائلي :2
ال اتفق اتفق لحد ما اتفق المفردات

V1 تتالءم خصائص الفضاء العائلي مع نموذج الحیاة المعیشیة ألفراد العائلة على
وفق متطلباتھا االجتماعیة 

V2 یلبي الفضاء العائلي وعلى المدى الطویل طول فترة إشغال المسكن ، یلبي كافة
االحتیاجات الخاصة بأفراد العائلة 

V3 تتالئم خصائص الفضاء العائلي مع التنوع في فعالیات الروتین الیومي لكافة
أفراد العائلة

V4 تساعد خصائص الفضاء العائلي على خلق جو من األلفة والتقارب االجتماعي
ألفراد العائلة 

V5 یحقق الفضاء العائلي الخصوصیة لكافة أفراد العائلة في ممارسة فعالیاتھم
الیومیة

V6 یمكن ألفراد العائلة القیام بعدة فعالیات مختلفة ضمن الفضاء العائلي وبشكل
مالئم 

V7 یمتلك الفضاء العائلي إمكانیة التحویر في أسلوب التأثیث وفق الحاجات المتنوعة
وعلى المدى الطویل 

V8 یمتلك الفضاء العائلي إمكانیة التواصل البصري مع الفضاءات األخرى بما یعزز
تنوع اإلشغال 

ـ خصائص أفراد العائلة : 3
اتفق اتفقالمفردات

لحد ما
اتفقال 

V9 ،یلتزم أفراد العائلة بممارسة الفعالیات المناسبة للفضاء العائلي {الجلوس ،التحدث
الدرس ، اللعب، الضیافة ، األكل ......... }

V10 یقوم أفراد العائلة بممارسة نفس الفعالیات السابقة بأكثر من فضاء في المسكن
V11 یقوم أفراد العائلة بفعالیاتھم الخاصة بشكل حر ومن دون تدخل اآلخرین
V12 تتضارب الفعالیات  الیومیة الممارسة من قبل أفراد العائلة مع بعضھا البعض

وبشكل ملحوظ 
V13 یختلف إفراد العائلة في مستوى إدراكھم للفعالیات الممكنة ضمن الفضاء العائلي

حسب نموذج الحیاة الیومیة 

ـ تسجیل الروتین الیومي للفعالیات الحیاتیة ألفراد العائلة وفق الجدول المرفق 4
ت الوحدة السكنیة وفق مقیاس مناسـ تخطیط مبسط لمكونا5
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2013اذار 20بیانات الفعالیات الیومیة للعائلة لیوم )2(استمارة رقم 

للوحدات السكنیة المنتخبةIsovist Graphالرؤیةمخططات (2)ملحق 
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Depth Mapالمصدر : برمجیة 
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