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الخالصة
ه واللعب المفتوحة ضمن النسیج الحضري السكني حالیا في مدن العراق عامة وفي مدینة الموصل التنزّ تعاني فضاءات

نظر المصمم الحضري الوظیفي لھا، ومن وجھةاإلشغالبانخفاض كفاءة المتمثلةوضعف الفاعلیة اإلھمالخاصة من 
الخصائص العمرانیة ومنھا دراسة بعضإلى، ھناك حاجة ماسة الوظیفي لھذه الفضاءات اإلشغالولغرض تقییم

ثر أتحدیدغیاب تبین السابقة لدراسات لالتفحص النقديمن.األداءذلك فيأثرهالفضائي والمكاني لھا وتحدید التركیب
.تجاه الساكنین/المستفیدین منھالوظیفيبما یرفع من أدائھالتنزهلفضاءوالمكانیة طبیعة الخصائص التركیبیة الفضائیة

المفتوحة ذات وظیفة التنزه واللعب في الفضائي والمكاني للفضاءاتخصائص التركیبتأثیردراسة یتناول ھذا البحث
،مجموعة من التحلیالتإجراء، من خالل وإیجاباسلبا لھاالوظیفياألداءالنسیج الحضري السكني، على درجة وكفاءة 

باعتبارھا األسلوب األكثر مالئمة و موضوعیة )Space Syntax( استثمر البحث منھجیة قواعد تركیب الفضاء وقد 
الذي سیتناولھ الجزء مراأل، وھو استبیان موقعي للمستفیدین منھإجراءعن فضال ودقة  ألغراض التحلیل الفضائي ، 

من النسیج الحضري السكني في المفتوحة في ثالث مناطقزهالتنلبحث من خالل انتخاب عدد من فضاءاتالعملي من ا
َّ .بأسلوب علمي دقیقتنتاجاتومن ثم تحلیل النتائج وطرح االس،مدینة الموصل النتائج التي ستتمخض عنھا  ھذه إن

لكل اإلشغالكفاءةدرجة أوالتحدد أنالتقنیات، فضال عن المؤشرات المترشحة عن االستبیانات الخاصة، من شانھا 
الوظیفي، ومنھا یتم الخروج بالنتائجأدائھالفضائي والمكاني على كفاءة یر تركیبھستساعد في تحدید تأثإنھا، ثم فضاء

لضمان تلكالمفتوحةقرارات السلیمة أثناء تصمیم الفضاءاتالتي تعین المصمم الحضري في معرفة الاالستنتاجاتو
.ونجاح التصمیمكفاءة 

.النسیج الحضري السكني –الفضائي المكاني التركیب–الكلمات الدالة : فضاء التنزه المفتوح 
The impact of physical and spatial configuration on functional

occupancy efficiency of recreational open spaces within the
residential urban fabric in Mosul
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Abstract
The recreational open spaces, within the residential urban fabric in the cities of Iraq in
general and in Mosul in particular are suffering from being neglected because of their
weak activities, mentioning to their low efficiency of occupancy. Therefore,  there is an
urgent need to study some of their urban properties, including the physical and spatial
configuration, and its impact on their occupancy. Most of previous studies on this
specific urban spaces didn’t mention  the impact of such physical and spatial factors on
its efficiency.
This research studies the effect of the physical and spatial configuration on occupancy of
recreational open spaces within the residential urban fabric, on the efficiency of their
functional performance, positively and negatively, by conducting a series of analysis and
the use of certain techniques, such as the (Space Syntax), classification of urban squares
based on spatial organization, as well as an on-site survey of the users, which would be
taken up in the practical part of this research through the election of a number of open
recreational spaces of different residential urban fabric in Mosul.
Keywords: recreational open space, spatial configuration, residential urban fabric.
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مقدمة .1
الفضائي والمكاني للفضاءات المفتوحة ذات وظیفة التنزه واللعب في ول ھذا البحث دراسة تأثیر خصائص التركیبیتنا

للبحث :إطارینالنسیج الحضري السكني، على درجة وكفاءة األداء الوظیفي لھا سلبا وإیجابا، من خالل 
اختبار فرضیة البحث من خاللتطبیقیا یتم فیھأطارانظري تتحدد فیھ بوضوح فرضیة البحث ومشكلتھ. ثم یتبع ذلك إطار

ضمن مناطق لھا یأتي )Location(موقعالدراسة تفصیلیة لعدد منتخب من فضاءات الترفیھ واللعب والتي تتمیز بان 
نة الموصل.مدن العراق وھي مدیإحدىسكنیة متنوعة في وأنسجة

التنزهفضاءات.2
ءات الحضریة المفتوحة ذات التخصص اواللعب ضمن المناطق والتجمعیات السكنیة من الفضهیعتبر فضاء التنز2.1

عدة فضاءات ذات إلىالفضاء الحضري العام ) الذي ینقسم بما یعرف ( إلىینتسب نھالوظیفي الواضح ، وعموما فا
خصوصیة مع بقاء العمومیة في بعضھا باعتبارات أخرى ، مثل ( الفضاء الحضري المفتوح ، میادین وساحات المدینة ، 

واللعب المفتوحة ) ویتسم فضاء ه، فضاءات مدن المالعب وساحات التنزالمناطق والساحات الخضراء ، فضاءات الغابات
ُ هالتنز بالخصوصوظیفة محددة تخدمألداءفضاءا خاصا بالنسیج الحضري السكني ھونكھذا البحث بعنى بھ واللعب الذي ی

. منھوالقریبةبھالتجمیعات السكنیة المحیطة

األطفالولعب فضاءات التنزه المعاییر في تصمیم 2.2
ددت المعاییر للمدن العراقیة والسیما المناطق السكنیة ُ بولسیرفس بمجموعة من المحددات التصمیمیة ، في دراسة منھالقد ح

ددت المسافة األفقیة لبعد محل لعب  ُ ) متر عن مدخل 300-200بمسافة تتراوح بـین (Play Fieldاألطفالفمثال قد ح
Housing Technical Standard and Codes ofدراسة (-140( صمنازل البیوت والمساكن للعوائل المستخدمة لھا

Practice", Report Two - Polservice) سنة).بینما حددت نفس الدراسة 11-6))، وذلك لألطفال من الفئة العمریة
) متر كحد أعلى للفئة 800بـ (Sport Fieldوالساحة الریاضیة Community Parkأقصى مسافة لمتنزه الحي السكني

، دون الحاجة الستخدام وسائل ) Polserviceدراسة-130ص(األقدامباعتماد المشي سیرا على سنة)18-12العمریة (
. وبناءا على ھذه المعاییر فان منطقة التأثیر القصوى  لفضاءات الترفیھ واللعب ضمن السیاراتأوكالمركبات أخرىنقل 

–2008(معاییر االسكان الحضري متر800–500النسیج السكني باعتماد مسافة المشي على األرجل تتراوح بین 
( دراسة (مدینة الثرثار الجدیدة )أما . أخرىوسائط نقل الىاللجوء إلى، مع افتراض عدم حاجة العوائل  )38حة صف

. الھیئة المركزیة للمدن دوكسیادساتحادمجموعةحزیران،النھائي"،األساسالمخططتقریر،الجدیدةالثرثار"مدینة
إلىالفضائي للفضاءات والساحات عموما وصنفتھا التتظیمأسالیبإلى.) فقد تطرقت 1987الجمھوریة العراقیة، –الجدیدة 

األساس النھائي،مدینة المخطط(تقریرأوجزرئیسیة ، دون أن تخصص ذلك لفضاءات التنزه واللعب،  بینما أصنافثالث 
السكنیة. وعلى كل واألحیاء) المبادئ العامة التي تحكم توزیع وتوقیع متنزھات المحالت 265صفحة الثرثار الجدیدة،

أداءوالمكانیة المؤثرة في كفاءة الخصائص التركیبیةإلىحال لم تتطرق الدراستان ( دراسة بولسیرفس ودراسة الثرثار) 
.أداءھاد الثغرة المتعلقة بدراسة ھذه العوامل في كفاءة تلك الساحات سوى ما تم ذكره. ویأتي ھذا البحث كمحاولة لس

التصمیم التفصیلي والداخلي لفضاء التنزه واللعب واالثاث والعناصر الداخلیة فیھ الىتطرقا كذلكن لم تالدراستاواذا كانت 
فان الدراسات االخیرة اصبحت تھتم كثیرا بتحدید االبعاد السلوكیة والمعرفیة للمستفیدین الكامنة وراء عملیة تخطیط 

ة المختلفة. وقد یظن الكثیر ان الھدف قد یقف وتصمیم (فضاءات) وتحدید الھدف منھا، ال سیما االطفال منھم وبفئاتھم العمری
عند حد مجرد اللعب وتوفیر ادواتھ بالفضاء فقط وھذا خطأ. ھذا االمر قد تم تشخیصھ من بعض الباحثین والذي یقول " 
ھناك فشل لدى المعماریین والمخططین ، ولدى مخططي الفضاءات الحضریة الخضراء والمفتوحة في تقدیر اھمیة وطبیعة 

عالیة لعب االطفال) واصبح وكانھ امر مستفحل لدیھم ....... وھو راجع الى نقص معرفتھم بطریقة تفكیر االطفال ( ف
الى " ان االطفال ال یتجھون الى مناطق التنزه واللعب لغرض اللعب فقط ، بل مشیرا Lawsonیسترسلوبسلوكھم."  و

)، لذا فمن Lawson,2001-p.207معرفتھم ومداركھم في الحیاة" (لغرض زیادة احتكاكھم بعالم الكبار ، ورغبتھم بتنمیة
الضروري عدم اغفال حاجاتھم وحسب مراحلھم العمریة اثناء المرحلة االبتدائیة وما قبلھا وما بعدھا ...... وتأییدا لذات 

ھ تقول  ّ ّرف الى العالم عبر اللعب): علینا ان نتذكر Alamoالتوج كم تعلمنا في سني -البالغوننحن–في فقرة بعنوان (التع
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ّم مترابطان وھما شیئان اساسیان  حیاتنا االولى من خالل اللعب لوحدنا او مع من كان یرافقنا من االھل .....ان اللعب والتعل
.)Alamo,2004-p.7جدا في تنمیة ونشوء االطفال من الناحیتین العاطفیة والجسدیة. (

الدراسات السابقة. 3
الفضائي والمكاني للفضاء الحضري العام كثیرة، لكن التي تناولت دراسة خصائص التركیبالدراسات والبحوثأن

حول الفضاء الخاص بوظیفة الترفیھ واللعب ضمن النسیج السكني شحیحة في ھذا المضمار، التطبیقیةالدراسات الحضریة
منذ عقد السبعینات وما تاله ظھرت دراسات عدیدة تھتم بموضوع الفضاء و. ومنھا الموصلالسیما في مدننا الحالیة

في المناطق السكنیة ، لكن معظمھا كان قد تناول الموضوع أوالحضري سواء في مراكز المدن، الحدیثة منھا والقدیمة، 
، ودراسة 1971من ھذه الدراسات وحسب تسلسلھا الزمني وھي ( دراسة جوردن كولنأربعإلىوسنتطرق بعمومیتھ.
)2005، ودراسة الجبوري1992ودراسة زیدان ، 1988الصوفي 

)Cullen, Gordon .1971(دراسة جوردن كولن  1. 3
"The concise Townscape"وعنوان الكتاب

إنـ (الفضاء الحضري) فیھا، باعتبار الرؤیة المتتابعة للالمشھد الحضري والمدینة من خاللإلىدراسة  النظر التحاول 
فن العالقة بین مكونات إالالمدینة وفضاءاتھا تماما كما أن العمارة ما ھي أجزاء(فن العالقة) بین أالحقیقة المدینة ما ھي 

-Cullen-1971)وأجزائھاالعمارة  pp.7-8)ة المدیناسة الفضاء الحضري الذي یشكل مشھد. لذا فان الكتاب یتناول در
إنمواصفات او خصائص او مبادئ معتمدة في صیاغتھ النھائیة ، وكل ذلك البد من أوفي كل ما یتعلق بھ من مكونات 

براعة (فن صیاغة البیئة) لكامل المدینة إظھارالنھائي ھو ونتاجھایصاغ برؤیة فنیة تعمل على خلق بیئة المدینة المتكاملة ، 
-Cullen-1971)أجواءھاستحل الكارثة –كما یقول المؤلف –وإال، وفضاءاتھا بما یحقق الثراء الحضري  p.193) .

وعناصر فضاءات المدینة برأي كولن ھي 
، اإلعالنات، النصب والمنحوتات،المباني كقطع فنیة نحتیة، ، الماء، الطبیعة، الطرق ، االدرج والساللماألشجار(المباني، 

....وھكذا فكل ما تقع علیھ عین الناظر ھي عناصر مرئیة تشكل فضاء المدینة وھویتھا) اإلنارةأعمدةأثاث الفضاء، 
)Cullen-1971- p.13بالصور إیاھائ التصمیم لفضاءات المدینة فقد تناولھا الكتاب بالتفصیل معززا د). أما مبا

االستمراریة، المقیاس، العالقات، والرسومات المعبرة وھي ( تعریف الفضاء، حدوده، االنغالقیة، االنتماء والھویة،
یعتمد الحاالت الدراسیة الواقعیة في مدن ، االستعارة، الثراء البصري .........الخ). والكتابوالحمیمیة األلفةالملمس، 

الدراسة تتناول بعض الساحات إنبریطانیا مثل لندن وغیرھا، معبرة عن كل ذلك بالصور للفضاءات المتنوعة. ورغم 
، بل تتناول الفضاء الحضري العام وباعتباره فضاءا ال تأخذ فضاءات متخصصة بوظائف معینةفإنھافي مدینة لندن العامة

-Cullen-1971)ألكثر من وظیفة  pp.97- 102).

)1988(الصوفي ، الصوفيدراسة3.2
الفضاء الحضري في المدینة العربیة دراسة تحلیلیة لمنطقة منتخبة من مدینة الموصل عنوانھا"مفھومھي رسالة ماجستیر و

مدننادراسة  مفھوم الفضاء الحضري في المدینة العربیة من خالل المدن التاریخیة التقلیدیة فيالتناولت . القدیمة "
جزئھافيالموصلمدینةفيالقدیمالسكنيالحضريالنسیجمنمنتخباجزءاتناولتثموالموصل،بغدادمثلالمعاصرة

فيالحضريالفضاءدروساستخالصإلى تنزععموماوالدراسة،وھي منطقة القلیعاتالدراسةمنالتطبیقيالعملي
.الحدیثةمدننافضاءاتصیاغةفيمنھااالستفادةلغرضالقدیمة،التقلیدیةالمدینة

) باعتبارهthe squareالمدینة فتكلمت عن (الساحة / المیدانبعض الفضاءات العامة في مركزإلىالدراسةتطرقت 
المبانيذاتالمدینةمركزفي،خاصةالرسمیةأوالدینیةوالشعائرالطقوسسواءالفعالیاتمختلفیستوعبمستقرافضاءا

لمالدراسة) لكن18ص - 1988-(الصوفي. والمكتباتوالمقاھيالثقافیةوالمراكزوالمسارحالعامةوالثقافیةاإلداریة 
مناطقفيالفضاءاتأو الساحاتدراسةانكماالمحددة،الوظائفذاتاألخرىللساحاتتفصیالأكثر بدرجةتتطرق
الفصلاشتملوقدفیھا. واللعبالتنزهفضاءاتعلىبالتركیزتقومأنعنفضال،اھتمامھادائرةخارجكانالحدیثةالسكن
،القدیمةالموصلمنالقلیعاتمنطقةدراسةوالرابعالثالثالفصلتناول،بینماالنظريإطارھاالدراسةمنوالثانياألول
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،ومدینةالشفاءمنطقةفيالطوالبحدیقةھيلھاالمتنزھاتاقربواللعب " وانالتنزهفضاءاتمنخلوھاإلىمشیرة
.    )89ص -1988- الحدیدي (الصوفيالجسروعبرالنھرعبرالشرقيالجانبفياأللعاب

ّیتینكانتاوان،وكولنالصوفياستيدرإنیتضحذلكمن ،المدینةفيالعامالحضريالفضاءحوللمقاصدھماموف
خصائص التركیبإلىالتطرقعن،فضالالخصوصوجھعلىالسكنیةبالمناطقواللعبالترفیھفضاءتتناواللملكنھما

.لھاألداءكفاءةعلىذلك،وتأثیرلھوالمكانيالفضائي

)1992زیدان ، (دراسة 3. 3
ضاءات المفتوحة "ئص التنظیم الفضائي على إشغال الف" الفضاءات السالبة في العمارة تاثیر خصاعنوان الدراسة 

" األدبیاتبعض) الذي ورد ذكره فيNegative Spacesمن مصطلح (الفضاءات السالبة الباحثة في دراستھاانطلقت 
المعماریة لالشارة الى الفضاءات المفتوحة في البیئة الحضریة المعاصرة بشكل عام، وذلك الفتقار تلك الفضاءات الى 

فة ضمن ما یحیط بھا، على افتراض ان ذلك یؤدي ا ّ لى الخصائص التنظیمیة التي تجعل من الممكن تحسسھا كاشكال معر
یزید كذلك في جودة ادائھا.وتعتبرالدراسة " ان التنظیم بما صفحة أ )  و- ملخص البحث –1992استعمالھا " (زیدان 

ممیز ضمن البیئة الحضریة، بمثابة العامل المؤثر الرئیسي Placeالفضائي الذي یعزز االحساس بالفضاء المفتوح كمكان 
لذا فانھ في ھذه الدراسة تستخدم تسمیة ( الفضاءات ).1صفحة –1992على كفاءة اشغال الفضاءات المفتوحة "(زیدان 

بندرتھ، بغض النظر عن السالبة) " لالشارة الى الفضاءات المفتوحة في البیئة الحضریة التي تتمیز بانعدام النشاط البشري او
. وفي فصل آخر ضمن االطار النظري، تناولت الدراسة الطروحات صفحة أ )-1992(زیدان خصائص تعریفھا الشكلي"

والدراسات النظریة الخاصة بالعالقة بین التنظیم الفضائي واشغال الفضاءات المفتوحة، معتبرة دراسة قواعد تركیب الفضاء
Space Syntax حیث اعتمدت الدراسة قیاس خصائص التنظیم الشمولي وقیاس كفاءة االشغال اساس الطروحات، أحد تلك

للدخول في الجزء التطبیقي للبحث، الذي اشتمل على الفصلین الرابع والخامس من الدراسة.
ورغم ان الجزء النظري من الدراسة بقي على عمومیتھ، اال ان المالحظ تخصص الدراسة في الفضاء الحضري-

-1992حیث " أختیرت النظم الفضائیة للجامعات لغرض اجراء الدراسة العملیة"(زیدان الجامعي في الجزء التطبیقي
وقد انتھت الدراسة الى تحلیل البیانات بعد جمعھا للمقیاسین (مقیاس التنظیم العمراني) و(مقیاس السلوك .)2صفحة 
الستنتاجات والتوصیات. لقد وفرت ي الفصل السادس واالخیر الى اللتوصل ففي الدراسةللمثالین المنتخبینالواقعي)

الدراسة اسلوبا تحلیلیا عاما لربط وتحلیل العالقة بین التنظیم الفضائي و كفاءة االشغال، وھو االمر الذي تم تطبیقھ على 
ادریة ومجمع مباني (الجامعة جزء خاص من النسیج الحضري لمدینة بغداد تمثل في مجمع مباني (جامعة بغداد) بالج

عنوان المستنصریة) في حي شارع فلسطین شمال بغداد، والخصوصیة تكمن في الوظیفة التعلیمیة الجامعیة رغم خلو 
.الدراسة من االشارة الى تلك الخصوصیة

تمادھا تقنیة قواعد اعالتشابھ فيمن ھذه الدراسة السیما في الجانب النظري، بسببوالبد من االشارة الى افادة البحث
اءة اشغال الفضاء فضائي ومقیاس السلوك البشري في كفالتركیب الفضائي من جھة، وللمقارنة بین مقیاس التركیب ال

ي ھو النسیج السكني، كما ان محیطھا الذي تم فیھ جزءھا التطبیقالمفتوح، من جھة أخرى. ومع ذلك یبقى ان الدراسة لم یكن 
ي، بینما الترفیھ ضمن محیطھ السكناللعب وفضاء منفرد یتسم بتخصصھ الوظیفي بفعالیة التنزه ویتركز علىالبحث الحالي

).   1992دراسة (زیدان ، الجزء التطبیقي فيھي محوركانت الفعالیة في الفضاء الجامعي

).2005(الجبوري ، . دراسة الجبوري4. 3
" استخدام قاعدة البیانات الجغرافیة في تقویم المناطق الخضراء في مدینة الموصل "عنوان الدراسة

المناطق العامة المفتوحة والتي ھاوبضمنقاعدة بیانات تخص المناطق والساحات الخضراء ، إیجاددراسة الاستھدفت 
تتضمن الساحات المخصصة للتنزه والترفیھ واللعب في مدینة الموصل، لغرض تقویم تلك المناطق والساحات ، السیما 

) ، ثم القیام GISكالسكن والتجارة ، وذلك باالستعانة بنظم المعلومات الجغرافیة (أخرىإزاء غزو استعماالت ارض 
الي بالمعاییر الحضریة ، خصوصا باالعتماد على عامل حصة الفرد الواحد من المساحات الخضراء بمقارنة وضعھا الح

والمفتوحة على مستوى المدینة ، وذلك من خالل مقارنتھا بمدن عالمیة مثل واشنطن ولندن وكاییرا (الجبوري ،استخدام 
).44ص ،2005قاعدة البیانات،
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السابقة التفصیلیة في ھذا المضمار وخاصة لمدینة مثل الموصل (الجبوري ،استخدام قلة الدراسات إلىالدراسة أشارتوقد 
الجداول الخاصة ورسم الخرائط وإعداد). وتمثل جھد الباحث بجمع المعلومات وتصنیفھا 2ص ،2005قاعدة البیانات،

املة ساحات التنزه والترفیھ واللعب الخارطة النھائیة للمناطق والساحات الخضراء شوإخراجإعدادومعالجتھا بالحاسوب ثم 
استنتاج تناقص حصة إلىالدراسة من خالل تطبیق المعاییر المذكورة وقد توصلتوالتي تناولتھا الدراسة بصورة تفصیلیة.

أوأوربافي  األخرىالفرد من المناطق الخضراء والمفتوحة من ساكني مدینة الموصل مقابل حصة الفرد في بعض المدن 
بّھت أمریكا األرضواستحواذھا على -كالسكن والتجارة وغیرھما –لألرضأخرىخطورة زحف استعماالت إلى، ون

.الساحات المفتوحة خاصة في الموصل أوالمتنزھات أوالحضریة المخصصة للمناطق الخضراء 
كیفیة اختیار إلىلم تتطرق نھاأإال، في الموصلالحدائق العامة والمتنزھاتتناولھا بشكل مفصلالدراسة  ورغم إن

والموقعیة لتلك الساحات والمتنزھات والحدائق العامة ضمن مناطقھا السكنیة بالمدینة العوامل او الخصائص التركیبیة
.شغالھاإالوظیفي ورفع جودة أدائھاوتأثیرھا على ضمان 

الحضري المفتوح بشكل عام بینما تتسم الدراستین ومن ذلك یتبین أن الدراستین االولیتین تتسم بتناول موضوع الفضاء 
التالیتین بتركیزھما على الجوانب التطبیقیة لبعض الفضاءات المتخصصة ومنھا الفضاء الجامعي بدراسة زیدان 

فضاء المفتوح التناول دراسة سات لم توالمناطق الخضراء والمتنزھات بالموصل بدراسة الجبوري، لكن أیا من تلك الدرا
بكفاءة وعالقتھلھ صص بوظیفة التنزه والترفیھ في المناطق السكنیة، فضال عن دراسة الخصائص التركیبیة المتخ

االشغال.

الفجوة المعرفیة . 5
الخصائص التركیبیة الفضائیة ثر طبیعة أتحدیدغیاب تبین ،والتي تم ایجازھا آنفاالسابقةلدراسات لالتفحص النقديمن

" ومن .المستفیدین منھ/الوظیفي تجاه المستخدمینأدائھبما یرفع منالتنزه الخاص بالمنطقة السكنیةفضاءوالمكانیة على 
حیث االساس فان التشخیص للتركیب الفضائي تبدو مفیدة كنقطة بدایة لغرض ادراك ، لیس فقط معرفتنا عن ھذه الفضاءات 

)Lawson,2001-p.246، ولكن ایضا معرفتنا بالعالقات بین الفضاءات بعضھا ببعض" (

مشكلة البحث.6
التنزه بما یرفع من أدائھفضاءطبیعة الخصائص التركیبیة الفضائیة والمكانیة على ألثرعدم وجود تحدید واضح ودقیق

.المستخدمین لھ/الساكنین الوظیفي تجاه 

البحث . ھدف7
المتخصص بوظیفة والمكانیة للفضاءالخصائص التركیبیة الفضائیةطبیعةإمكانیة التوصل إلى تحدید یھدف البحث إلى 

تجاه الوظیفيالتنزه ضمن الحي السكني بما یرفع من أدائھ
.الساكنین /المستفیدین منھ

. فرضیة البحث ومستلزمات اختبارھا:8
لخصائص الفرضیة التالیة:"تلتحقیق ھدف البحث فقد أتخذ

ه المفتالتركیب ّ وحة في الفضائي والمكاني لفضاءات التنز
 ٌ ٌ واضح في كفاءة اإلشغال النسیج الحضري السكني أثر

".الوظیفي
تحدید یعتمد البحث في ھیكلھ علىوالختبار ھذه الفرضیة  

الفضائي/و التنظیم التركیب د احدھما الى یستنمقیاسین
بھطةالسكنیة المحیلبیئةدرجة تكاملھ مع الللفضاء والعمراني 

ك الواقعي في البیئة البشریة/، ویستند اآلخر الى محیط السلو
) یبین الھیكلیة المعتمدة للبحث (المصدر: الباحث)1الشكل (القة بین (مقیاس التنظیم یمكن تفسیر الع، حیثالعمرانیة
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الربط ما بین نتائج المقیاسین للتوصل الىومن ثمّ لفضاء،لالمعبر عن درجة االشغال ) و(مقیاس السلوك الواقعي)الفضائي
وھو ما .كفاءة إشغال الفضاءاتلمعالجة التباین في مؤشرات تصمیمیة التي تمثلاالستنتاجات وضعومعالجة مشكلة البحث

.یبین الھیكلیة المعتمدة للبحث)1الشكل (وفي الدراسة العملیة.سیتم تطبیقھ على فضاءات التنزه المنتخبة

.المقیاس)الدراسة العملیة (-9
الخصائص التركیبیة  

یستثمر البحث منھجیة قواعد تركیب الفضاء  باعتبارھا األسلوب األكثر مالئمة و موضوعیة ودقة  ألغراض التحلیل 
لغرض التحلیل اإلحصائي(SPSS)الفضائي ، كما یستثمر البرنامج الحاسوبي 

تحدید تقنیات التحلیل المعتمدة بالبحث:-

Space Syntaxقواعد تركیب الفضاءالتحلیل وفق تقنیة9.1
الخصائص التركیبیة للفضاء الحضري 

ً لدراسات قواعد تركیب الفضاء ، تتسم المنظومات الفضائیة بنوعین من الخصائص الفضائیة Space Syntaxوفقا
. وتتمثل بما یلي: االتصالیةالتي یمكن قیاسھا بعد تمثیل تلك المنظومات من خالل الخارطة المحوریة ومخطط 

التركیبیة للفضاءات:الخصائص9.1.1
الخصائص الموضعیة: 1. 1. 9.1

طبیعة عالقة الفضاء مع الفضاءات المجاورة لھ مباشرة: بالمرتبطةالخصائصوھي 
):Connectivityخاصیة االتصالیة (-

الخاصیة التركیبیة األكثر وضوحا بالنسبة للتحلیل المورفولوجي، ویمكن تعریفھا بأنھا عدد العقد االتصالیةتعتبر 
التي ترتبط األخرىتقاس االتصالیة للفضاء من مجموع الفضاءات . االتصالیةالمتصلة مباشرة بكل عقدة مفردة في مخطط 

وكما یلي:Hillier, 1984, p. 113)(بھ أو تتقاطع معھ أي التي تبعد عنھ بخطوة واحدة

kCi 
ً.kحیث( ) = عدد العقد المتصلة بالعقدة المعنیة مباشرة

:)Local controlخاصیة السیطرة الموضعیة (-
یتم .بشكل مباشرھالمجاورة لتمثل السیطرة الموضعیة درجة الخیار التي یوفرھا الفضاء للحركة إلیھ من الفضاءات

.Hillier, 1984, p)قیاس السیطرة الموضعیة للفضاء من مجموع مقلوب االتصالیة للفضاءات المتصلة بھ بشكل مباشر:
113).





k

j
ji Cctrl

1
/1

) المتصلة مباشرة jتساوي قیمة اتصالیة العقدة () Cj) ، و(i) تساوي عدد العقد المتصلة مباشرة بالعقدة المعنیة (kحیث(
) 1طرة لھا عن() ذات سیطرة عالیة، والتي تقل قیم السی1تعتبر الفضاءات التي تزید قیم السیطرة لھا عن(بالعقدة المعنیة.

ذات سیطرة ضعیفة. 

الشمولیة: الخصائص2. 1. 9.1
طبیعة عالقة الفضاء مع مجمل فضاءات النظام األخرى وتعتبر خاصیة التكامل من أھم الخصائص المرتبطة بوھي 
لمدى عدم تناظره النسبي ضمن النظام الفضائي، اً التركیبیة الشمولیة حیث تمثل درجة تكامل الفضاء مقیاسالخصائص

ألخرى. وتعتمد خاصیة التكامل على یتحقق عدم التناظر النسبي من خالل العمق في عالقات الفضاء مع فضاءات النظام او
فكرة العمق التي یمكن تعریفھا باعتبارھا عدد الخطوات من عقدة معینة إلى كل العقد األخرى. وإن عقدة ما تعتبر عمیقة إذا 

كان ھناك عدة خطوات تفصلھا عن العقد األخرى والعكس صحیح. 
یتم حساب درجة تكامل الفضاء كاألتي: 

) وكما یلي:iالكلي للعقدة(العمق أوال : حساب
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Total Depth =


n

j
ijd

1

) في مخطط االتصالیة. j) والعقدة(i) تساوي أقصر مسافة بین العقدة(ijdحیث (
ً : حساب معدل العمق( ً للمعادلة التالیة:)Mean Depthثانیا للعقد وفقا

1
1






n

d

MD

n

j
ij

i

) عدد العقد في المخطط الكلي.nحیث (
ً للمعادلة التالیة : )Relative Asymmetry(عدم التناظر النسبيثالثاً : حساب وفقا

2
)1(2





n

MD
RA i

i

ً للمعادلة التالیة : )Real Relative Asymmetry(التناظر النسبي المعدلعدم رابعاً : حساب وفقا

n

i
i D

RA
RRA 

)(حیث nDالتباین في عدد فضاءات المنظومات الفضائیة معامل تصحیح تأثیر(Hillier, 1984, p. 113). وتتراوح قیم
) إلى تكامل 0.6إلى 0.4(عدم التناظر النسبي المعدل حول الواحد ، حیث تشیر القیم التي تقل عن الواحد بوضوح 

.الفضاء ضمن النظام ، بینما تشیر القیم المقاربة للواحد والتي تزید عنھ إلى الفضاءات المعزولة 

الفضائیة الكلیة:الخصائص التركیبیة للمنظومة2. 9.1
وتتعلق بنسق توزیع نویات التكامل والعزل والسیطرة القویة والضعیفة من ناحیة وطبیعة تقاطعاتھا مع بعضھا من ناحیة 

)% من العدد 25-10) تمثل (Integration Coreأخرى ضمن المنظومة الفضائیة الكلیة. فلكل تنظیم فضائي نواة تكامل(
ھم أوتعتبر من النسبي المعدل).رظدرجات عدم التناأوطأتحمل أعلى درجات التكامل (فضاءات النظام التيلالكلي 

لحركة من جمیع لعلى درجات الوصولیة كنقاط توجھ أفضاءات ذات التعبر عن وخصائص البنیة العمیقة للنظام الفضائي، 
) % من العدد الكلي 25-10مثل () و تSegregation Coreفضاءات النظام األخرى. تقابل نواة التكامل نواة العزل(

كثر أوتعبر ھذه النواة عن المعدل).على درجات عدم التناظر النسبي أوطا درجات التكامل (أفضاءات النظام التي تحمل ل
قلھا وصولیة كنقاط توجھ الحركة من جمیع فضاءات النظام األخرى. كما أن لكل تنظیم فضائي نواة أالفضاءات عزلة و

المجموع الكلي ) من %50الفضاءات التي  تجمع قیم سیطرة تساوي( تمثل ) Strong Control Coreسیطرة قویة (
من ناحیة أخرى، فإن للتنظیم المحوریة.لفضاءاتطبیعة توزیع قیم السیطرة لوتعبر ھذه النواة عن لقیمة السیطرة للنظام.

تمثل تقاطع نواة السیطرة القویة مع نواة التكامل ) Strong Global Control Coreالفضائي نواة سیطرة  شمولیة قویة(
الوصولیة العالیة كنقاط لتوجیھ الحركة شمولیا وموضعیا، تقابلھا نواة سیطرة شمولیة ضعیفة وتعبر عن الفضاءات ذات

)Weak Global Control Core( ،عبر عن الفضاءات ذات وتتمثل تقاطع نواة السیطرة الضعیفة مع نواة العزل
ً یكنقاط لتوجقلیلةیة الالوصول .(Hillier, 1984, p. 113)ھ الحركة موضعیا

نواة السیطرة الشمولیة القویة          1. 9.1.2
% من فضاءات النظام التي تحمل أعلى درجة من االتصالیة  مع نواة 25نواة السیطرة القویة التي تمثل تطابق تمثل 

% من فضاءات النظام التي تحمل أعلى درجة من التكامل وتعبر ھذه النواة عن الفضاءات ذات أعلى 25التكامل التي تمثل 
ظام األخرى .درجة من الوصولیة كنقاط توجیھ للحركة من جمیع فضاءات الن

نواة السیطرة الشمولیة الضعیفة  1. 9.1.2
% من فضاءات النظام التي تحمل اقل  درجة من االتصالیة  مع نواة 25تمثل تطابق نواة السیطرة الضعیفة التي تمثل 

ر  الفضاءات عزال % من فضاءات النظام التي تحمل أقل  درجة من التكامل وتعبر ھذه النواة عن أكث25العزل  التي تمثل 
واقلھا وصولیة كنقاط توجیھ للحركة من جمیع فضاءات النظام األخرى .
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وضوحیة النظامقیاس درجة3. 9.1
ھالوضوحیة بأنھا تعني ما یمكن رؤیتھ من خالل الفضاءات المكونة للنظام وھي عدد الفضاءات المرتبطة بHillierعرف 

بوصفة مؤشرا لما ال یمكن رؤیتھ وھو تكامل كل فضاء نسبة إلى النظام ككل وخلص إلى أن النظام الذي یتمیز بالوضوحیة 
ھو الذي یملك فضاءات ذات التكامل العالي تملك اتصالیة عالیة مع بقیة الفضاءات  األخرى  بینما النظام الغیر واضح یملك 

.Hillier, 1996, p. 232)(الیة فضاءات ذات عزل عالي تملك اتصالیة ع
یعبر ھذا المؤشر عن الترابط بین  قیم االتصالیة الموضعیة مع قیم خاصیة التكامل الشمولیة لفضاءات النظام  وتقاس 

) إلى 1) ، إذ تشیر القیم القریبة من (1، +1- ) وتتراوح قیمتھا بین ( rالوضوحیة بواسطة معامل بیرسن للعالقة المتبادلة ( 
) إلى درجة واطئة  من الوضوحیة وسیتم اعتماد ھذا المقیاس في تحدید 0درجة عالیة من الوضوحیة ، والقیم القریبة من (

األنظمة الفضائیة في دراسات درجة وضوحیة النظام الفضائي لعینة الدراسة نظرا للثبوت كفائتة في تقییس درجة وضوحیة
.)46،ص2014( العمري ، النعمان ، )85، ص 2002الجمعة ، (سابقة

/ بیرسون )Linear Correlationالخطي( معامل االرتباط
linear(الھدف من دراسة االرتباط ھو قیاس قوة االرتباط الخطي بین المتغیرین في حین معامل االرتباط الخطي

Coefficientمقیاس لقوة العالقة الخطیة بین (x , yویقیس مدى تغیرyحال زیادة قیمةxفھلyتزداد
(ال یوجد ارتباط). او معامل االرتباط x(ارتباط موجب) أو تنقص بزیادتھا (ارتباط سالب) أو ال تتأثر بزیادةxبزیادة

متغیرین، ولیكن س ، ص .. ھل ھي عالقة طردیة ام ھي التي تربط بین الخطى لبیرسون یستخدم فى حالة معرفة العالقة
بین س فإننا نقول ان العالقة1اذا كانت العالقة بین المتغیرین س ، ص = [1، 1-عالقة عكسیة .. وتتعین من في الفترة [ 

كانت = صفر فال فنقول ان العالقة عكسى تام .. واذا1-و ص طرد تام واذا كانت العالقة بین س ، ص تتعین بالعالقة = 
..بین س ، صیوجد عالقة

طردي متوسط]0.6- 0.4[طردي ضعیف]0.4- 0.1[
عكسي ضعیف] 0.4--0.1- [طردي قوى]   1- 0.6[
عكسي قوى] 1--0.6- [عكسي متوسط]0.6--0.4- [

تامعكسي 1-طردي تام1
ال یوجد ارتباط-0

,Rodgers)ھو:)x1 ،y1 ) ، (x2 ،y2 ) ، ... ، (xn،ynمن األزواج المرتبة (nمعامل االرتباط لمجموعةوان 
1988, p.p.44-54)

ه المفتوحة. 2. 9 ّ كفاءة اإلشغال الوظیفي لفضاءات التنز
محاولة قیاس السلوك الواقعي المعبرعن درجة االشغال للفضاء وذلك عن طریقاإلشغال الوظیفي من خاللتم قیاس كفاءة 

ألغراض محددة، منھا معرفة رأي المستخدمین لھذه الفضاءات بحیث یمكن تشخیص عوامل وتصمیم استمارة االستبیان 
) .2(رقمالشكل، ستة محاور معلومات االستبیان المستقاة، وتوزیعھا على ولذلك فقد تم تحدیدوأداءھا، ھاالنجاح في عمل

.ة والفضائیة والمكانیة لھنیالمحور األول: الخاص بتعریف الفضاء وتحدید الخصائص العمرا
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دید عدد العوائل والفئات العمریة التي تشغل الساحة وقت الذروة، ثم استطالع رأیھم في أداء حالمحور الثاني: الخاص بت
.إشغالھاالفضاء/ الساحة الوظیفي وكفاءة 

الفضاءات المنتخبة ( حي المثنى )بأحد) نموذج الستمارة االستبیان الخاصة 2(شكل رقم 

المحور الثالث: الخاص بعوامل تنظیم عمل الفضاء/الساحة.
-Cullen)والتشجیر والنباتاتواألرضیاتالمحور الرابع: الخاص بمواصفات الفضاء/الساحة، كمواصفات المماشي

1971- pp.128-131 & pp.168-170)....
المحور الخامس: الخاص بالعاب األطفال: من حیث توفرھا للفئات العمریة المختلفة ، وكذلك جودتھا وحسن أدائھا.

1 -
ف 

ری
تع

اء
ض

اسم الفضاء : ساحة المثنى                      توقیع الفضاء : جنوبا                   اسم الحي السكني: حي المثنىالف
31/5/2013یوم وتاریخ إجراء االستبیان: الجمعة 

ھندسي                   غیر ھندسيمساحة الفضاء المفتوح وأبعاده                      شكل الفضاء:          
م24)              إبعاد الشوارع المحیطة :  1عدد الشوارع المحیطة :  (

م30المحددات المحیطة بالفضاء : نھر الخوصر (جنوبا)                             بعد كتل المباني السكنیة عنھ : 

2 -
یة

مر
الع

ت 
فئا

وال
ائل

عو
 ال

جد
توا

ي 
 رأ

و
ئل

وا
إدارة الفضاء ألغراض الترفیھ واللعب:            ال توجد إدارة          ادارة ذاتیة للساكنین               ادارة خاصة الع

الفئات العمریة للمستخدمین :   فئات لعب االطفال                                              العدد          
20سنوات5- 1
70سنوات8- 6
25سنة11- 9

10سنة فأكثر12
35عدد العوائل المتواجدة :

رأي العائلة في كفاءة اداء الساحة :                سیئة                           مقبولة                     جیدة
ما ھي مقترحاتھم لرفع اداء الساحة؟

والمساحات الخضراءزیادة التشجیر - 1
توفیر المظالت- 2
تحسین نوعیة االلعاب- 3

3 -
اء

ض
الف

ل 
عم

یم 
نظ

ل ت
وام

ع

ھل اجرة دخول الساحة وااللعاب مقبولة لكم ؟                          نعم                            كال      
ھل توجد مخاطر اثناء القدوم للساحة من البیت؟ (تذكر)     كال

ھل تستعمل أثناء القدوم للساحة :          سیارة                  حركة المشي على األقدام             اخرى (تذكر)

ھل تتوفر مواقف للسیارت خارج الساحة خاصة بھا؟   نعم
بشكل سیئ                    منظمة بشكل جیدھل الساحة من حیث التنظیم؟         غیر منظمة                 منظمة

4 -
ت 

صفا
موا

اء
ض

مواصفات الفضاء والساحة :الف
ارضیة الساحة :  المماشي           غیر مرصوفة                مرصوفة وسیئة                     مرصوفة وجیدة
الحدائق : الحشائش :               غیر موجودة                  موجودة وسیئة                       موجودة وجیدة

الحدائق : التشجیر : نوع التشجیر          اعشاب                     شجیرات                         اشجار
لنباتات :       غیر موجودة           موجودة وسیئة            موجودة وجیدة  الحدائق : التشجیر: ھل االشجار وا

5 -
ب 

 لع
زة

جھ
ا ال

طف
اجھزة لعب األطفال:                 غیر موجودة                  موجودة وسیئة                      موجودة وجیدة         اال

العمریة التالیة:ھل تتوفر أجھزة لعب خاصة بالفئات 
سنوات                 كال                                 نعم لكن سیئة                         نعم وجیدة                     5- 1
سنوات                كال                                 نعم لكن سیئة                         نعم وجیدة                      8- 6
عم وجیدة                                            سنة                كال                                 نعم لكن سیئة                         ن11- 9

سنة فأكثر              كال                                 نعم لكن سیئة                         نعم وجیدة                    12
6 -

حة
سا

وال
ء 

ضا
الف

ث 
أثا

موجودة وجیدةموجودة وسیئةغیر موجودةاثاث الفضاء والساحة:
مقاعد للجلوس
مظالت للتظلیل

اعمدة انارة كھربائیة
مرافق صحیة عامة
موارد لماء الشرب

لوحات توجیھ واعالن
اشجار مظللة

نصب ونافورات
سیاجات محیطة بالساحة

حاویات زھور
مھمالتسالت

شاشات تلفزیونیة
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ثاث متنوع وعناصر تأثیث الفضاء المحور السادس: الخاص بأثاث الفضاء / الساحة : وتتمثل بما متوفر في الساحة من أ
، وتحدید درجة جودتھا.(Cullen-1971-pp.96 & pp.144-145)الفضاء والممرات تراكیب انارة الحضري و

ولقد تم تضمین المحور الثاني من استمارة االستبیان مؤشر إقبال الناس على الفضاء أو الساحة حیث تلعب كل العوامل 
ؤشر الخاص بالبعد الوظیفي بعد إنشاء الفضاء. المار ذكرھا في تحدید ھذا الم

أن الھدف ھو تحیید العوامل المذكورة حتى یتم معرفة التأثیر الفعلي للخصائص التركیبیة الفضائیة والمكانیة الخاصة 
في رفع كفاءة اإلشغال لكل فضاء أو ساحة على حدة –باعتباره فضاءا حضریا ضمن السكن –بتصمیم الفضاء المذكور 

الخروج بتحلیل یحدد العوامل الناجعة في اختیارات المصمم الحضري إلنجاح مھمتھ التصمیمیة.و
لقد اخذ بنظر االعتبار عند تصمیم استمارة االستبیان مراعاة الفصل للعوامل الخاصة بالتنظیم الفضائي والمكاني لساحات 

عوامل بالتأكید ذات تأثیر قوي على كفاءة اإلشغال الترفیھ واللعب (المتمثلة بالمحور األول) عن باقي العوامل، وھي
للفضاءات وأدائھا ، والسیما بنظر المستخدمین للساحة، والتي تتمثل بالمحاور          ( الثالث، الرابع، الخامس، السادس) 

تمثل العوامل مع مالحظة أن ھذه المحاور تعمل كعوامل جذب مؤثرة ولكن لما بعد بدء التشغیل للساحة، في الوقت التي
الفضائیة والمكانیة عوامل سابقة على مرحلة تشغیلھا ، لكونھا مرتبطة بقرارات یتخذھا المصمم الحضري أثناء اختیاره 
لموقع الفضاء ضمن النسیج واختیاره لباقي الخصائص الفضائیة والمكانیة لھا ضمن ذلك الجزء من النسیج الحضري 

والفصل في تأثیر كال النوعین من عوامل التأثیر وصوال إلى تمییز التأثیر للخصائص السكني . ولذا كان البد من التمییز
التركیبیة الفضائیة والمكانیة على إشغال الفضاءات الثالثة المنتخبة بمعزل عن تأثیر العوامل االخرى والتي یأتي تأثیرھا 

بعد مرحة التشغیل للساحة أو الفضاء. 

انتخاب العینة  .10
الحضریة األنسجةعلى انتخاب ثالث فضاءات مختلفة من فضاءات الترفیھ واللعب ضمن ةالعملیفي الدراسةالبحثاستند

ھذا البحث وكما ألغراضالسكنیة لمدینة الموصل، مع تنوع واختالف نمط النسیج السكني، والساحات التي تم انتخابھا 
) ھي:3یوضح الشكل رقم (

من مدینة الموصل (نسیج / االیمنالغربيالب في المدینة القدیمة ضمن الجانب وة الطفضاء الترفیھ واللعب في محل-1
ه مباشرة الطریق السریع الممتد من الجسر الخامسسكني تقلیدي قدیم) ّ ( إدارة حیث یقع بالنھایة الشمالیة للحي یحد

عامة ). 
حیث یقع من مدینة الموصل/ االیسرالشرقيالحدیثة ضمن الجانب األحیاءفضاء الترفیھ واللعب في حي المثنى من -2

ه المنطقة السكنیة من الجھة الشمالیة الغربیة فقط ّ .( إدارة خاصة )بجانب حافة نھر الخوصر وتحد
حیث وصلمن مدینة الم/ االیسرالشرقيالحدیثة ضمن الجانب األحیاءفضاء الترفیھ واللعب في حي المھندسین من -3

.( إدارة عامة )سكنیة من ثالثة جھاتالفضاء محاط بتجمیعات 

) یبین الفضاءات الحضریة الثالثة المنتخبة3شكل رقم (
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للفضاءات المنتخبةتعریف وصفي -
فضاء التنزه واللعب في حي المثنى: 1. 10

من مدینة الموصل، والساحة تقع جنوب شرق الحي ویحدھا شرقا وجنوبا نھر صغیر ھو نھر الشرقيیقع الحي بالجانب 
الشكل مترا.24صلھا عن التجمیعات السكنیة الحدیثة المحیطة بھا شماال وغربا شارع مركبات بعرض فالخوصر، بینما ی

.)3رقم (
:فضاء التنزه واللعب في حي الطوالب2. 10

من المدینة ، والفضاء ي السكني القدیم في الجانب الغربيالطوالب في مدینة الموصل القدیمة ذات النسیج الحضریقع حي 
واألزقة السكنیة الشعبیة ذات النسیج الحي، وجنوبا األحیاء یقع شمال الحي یحدھا شرقا مباني خدمیة للمنطقة مثل جامع

سر مرتفع عن مستوى ارض الموقع، والجسر یخدم المدینة ویربط بین العضوي، بینما یحدھا شماال الجسر الخامس وھو ج
جزئیھا. 
.) 3(رقمالشكل 

فضاء التنزه واللعب في حي المھندسین:3. 10
من الموصل، والفضاء یقع الشرقيیقع حي المھندسین بالجانب 

في وسط التجمیعات السكنیة الحدیثة بالحي، وبخالف شكل 
الساحتین السابقتین الذي یقترب من المستطیل او المربع، فان 

لالستطالة، األقربفضاء وساحة المھندسین تأخذ شكل المثلث 
وتحد فضاء المھندسین المنطقة السكنیة من الجھات الثالثة عدا 

الشكل.ث یحدھا مشاتل وساحة لعب ریاضیة مفتوحةالغربیة، حی
.)4(رقم

قیاس الخصائص استوجبالختبار فرضیة البحث عملیا  فقد و 
، حیث تم إعداد للفضاءات اعالهللتنظیم الفضائيالتركیبیة 

مخطط المحاور البصریة والحركیة لكل منھما بھدف إجراء 
) النقطة Axial Map(تمثل الخارطة المحوریةعملیة القیاس.  

ویمكن تعریفھا .Hillier, 1984, p. 113)(األساس في التحلیل
ة األطول التي تغطي المنظومة الحضریة المراد تحلیلھا. مباعتبارھا المخطط الذي یتكون من أقل عدد من الخطوط المستقی

) حیث Connectivity Graphلیة (واستنادا إلى كیفیة تقاطع الخطوط المحوریة مع بعضھا یمكن إعداد مخطط اتصا
) ً )، وفقا لمصطلحات نظریة المخطط، في حین تعتبر تقاطعات الخطوط ارتباطات أو nodesتعتبر الخطوط المحوریة عقدا

.)edgesحافات (

تأثیر عامل الكثافات السكنیة :. 11
) یظھر مقارنة بین الكثافات للنسیج الحضري السكني حول الساحات ، وفیھ الكثافة السكنیة الصافیة ثم كثافة 1الجدول رقم (

Accommodationللوحدات السكنیة اإلشغال Density:

مقارنة بین الكثافات للنسیج الحضري السكني حول الساحات المنتخبة) 1جدول رقم (
النسیج الحضري القدیمالمختلفةمؤشرات الكثافة 

والطوالب *حي القلیعات
النسیج السكني الحدیث

حي المھندسین + حي المثنى**
نسمة / ھكتار214–204نسمة/ ھكتار320الكثافة السكنیة الصافیة

وحدة سكنیة / ھكتار29.6–29.1وحدة سكنیة/ ھكتار47كثافة االشغال للوحدات السكنیة
) 106ص،1988،(الصوفي* المصادر: 

)81ص ،2009،النعمة (**

) یوضح صور متنوعة إلحدى 4شكل رقم (
فضاء حي المھندسین–الفضاءات المنتخبة 
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:التنظیم الفضائياسالیب تصنیفالتحلیل للفضاءات المنتخبة وفق . 12
) بتصنیف الفضاءات الحضریة 214، صفحة 1987،) فقد قامت دراسة (مدینة الثرثار الجدیدة5(رقمبالرجوع إلى الشكل

أشكال نموذجیة للفضاء الحضري بصورة عامة  ، مشتقة من أسالیب التنظیم الفضائي  وھي:إلى ثالثة 
الفضاء شبھ المركزي-3الفضاء المركزي-2الفضاء الطولي أو الخطي           -1

وفق اسالیب التنظیم الفضائي في دراسة مدینة الثرثار الجدیدة) یوضح تصنیف الفضاءات الحضریة5الشكل رقم (

، یقتربان جدا من شكل تناسبانھماشكل ساحتي حي الطوالب وحي المھندسین وأنوبناءا على ذلك یمكن بسھولة مالحظة 
یتم تصنیفھما (كفضائین مركزیین) ، بینما یتسم شكل ساحة حي المھندسین وتناسباتھ أنإلىالمستطیل والمربع، فھما اقرب 

(الفضاء شبھ المركزي) بالتصنیف المعتمد في الدراسة المذكورة .إلىشكل المثلث، مما یعني ذھابھ إلى، بكونھ اقرب 

. النتائج13

َّ النتائج التي تمخضت عنھا  ھذه التقنیات، فضال عن  المؤشرات المترشحة عن االستبیانات الخاصة بكل فضاء من إن
إنھا تساعد في تحدید تأثیر التركیب، من شانھا أن تحدد أوال درجة كفاءة اإلشغال لكل فضاء، ثم الفضاءات الثالثة المنتخبة

التي تعین االولیة فالنھائیةیتم الخروج بالنتائجي على كفاءة أدائھ الوظیفي، ومن خالل المقارنة والتحلیلالفضائي والمكان
المصمم الحضري في معرفة القرارات السلیمة أثناء تصمیم الفضاءات المفتوحة تلك.

عدم التناظر ( التكامل الفضائي )–النتائج المرتبطة بخاصیة  التناظر 1. 13

النسیج (سواء       تحلیل عالقة الفضاء أو الساحة بالتجمعات السكنیة المحیطة بھا، ضمن النسیج الحضري السكني، 
) في فضاء ساحة الطوالب أو (النسیج الحدیث) في فضاء ساحتي المثنى والمھندسین. التقلیدي

التنظیم الفضائي للمنطقة المحیطة بساحة المثنى  نتائج1. 1. 13
النتائج التالیة:)  6شكل رقم (أبرز تحلیل التنظیم الفضائي للمنطقة المحیطة بساحة المثنى  .  1

أما الشارع الرئیسي على امتداد إحداھاتقع المنظومة أطرافتغطيتكامل تينوابوجودالفضائیةالمنظومةاتسمتا . 
. الثانیة فقد احتلت  الجزء المركزي  للمنظومة مبتعدة عن الساحة

لعزل تنتشر متفرقة لنواة كما لوحظتتصال، المنظومة وفي المحاور قلیلة اإلأطرافب . توزعت نویات العزل على 
في ھذا االتجاه نظومةوھو شي طبیعي الن المضفة نھر الخوصر وجھة المدینة األثریة المنظومة باتجاه أطرافعلى 

.حركةللمحددة بشكل طبیعي لعدم وجود اتجاه 
والجانب المقابل و الذي تقع األثریةلتكامل یمثل الشارع الرئیسي الفاصل جانب المدینة رئیس لمحور برز وجود ج .  

الساحة ضمنة . 
لعدم وجود بؤره التكاملعنةخارجإحدى نویات العزل بمحاطةالمنظومة الواقعة أطرافاحد في ء. تموضعت الساحة 

نھر الخوصر .باتجاهحركة للاتجاه 

)214، ص 1987المصدر: دراسة ("مدینة الثرثار الجدیدة، تقریر المخطط األساس النھائي"، 
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.)7شكل رقم (ه. امتازت المنظومة الفضائیة المحیطة بالمتنزه بنواة سیطرة ضعیفة 

التنظیم الفضائي للمنطقة المحیطة بساحة الطوالب  نتائج2. 1. 13
:النتائج التالیة)  8شكل رقم (أبرز تحلیل التنظیم الفضائي للمنطقة المحیطة بساحة الطوالب  

ھا تحتل الساحة قلب ھذه النواة الجزء المركزي منتغطينواة تكامل منفردة بوجودالفضائیةالمنظومةاتسمت ا . 
لعزل تنتشر متفرقة على لنواة كما لوحظت، تصالب . توزعت نویات العزل على أطراف المنظومة وفي المحاور قلیلة اإل

.أطراف المنظومة
یة القدیمة الممتد من قلب المدینة القدیمة ومنطقة األسواق التجارلتكامل یمثل الشارع الرئیسي رئیس لمحور برز وجود ج .  

الجانب المقابل و الذي تقع الساحة ضمنة . ( شارع  النبي جرجیس ) فاصال 
.إال أنھا ال تقع على محاور تكامل عالیة ره التكاملبؤء. تموضعت الساحة في قلب 

.)  9شكل رقم (امتازت المنظومة الفضائیة المحیطة بالمتنزه بنواة سیطرة قویة ه . 

التنظیم الفضائي للمنطقة المحیطة بساحة حي المھندسین    نتائج3. 1. 13
النتائج التالیة:)  10شكل رقم (أبرز تحلیل التنظیم الفضائي للمنطقة المحیطة بساحة حي المھندسین  

الجزء المركزي منھا تحتل الساحة قلب ھذه النواة . تغطينواة تكامل منفردة بوجودالفضائیةالمنظومةاتسمت ا . 
لعزل تنتشر متفرقة على لنواة كما لوحظتتصال، ب . توزعت نویات العزل على أطراف المنظومة وفي المحاور قلیلة اإل

.أطراف المنظومة
ره التكامل محاطة بمحاور تكامل عالیة.بؤتموضعت الساحة في قلب . ج

) ،   11شكل رقم (ء. امتازت المنظومة الفضائیة المحیطة بالمتنزه بنواة سیطرة قویة

)  بؤرة العزل والتكامل 6شكل رقم (
ساحة حي المثنى

) نواة السیطرة الشمولیة حي المثنى7شكل رقم (

) نواة السیطرة الشمولیة ساحة الطوالب9شكل رقم () بؤرة العزل والتكامل ساحة الطوالب8شكل رقم (
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للفضاءالوضوحیةدرجة تحلیل 2. 13
معالجة البیانات التي تم SPACE SYNTAXبعد تحلیل المنظومة الفضائیة لجمیع حاالت عینة الدراسة بواسطة برنامج 

وقد برزت النتائج الغیناتللحصول على درجة وضوحیة النظام الفضائي لھذهSPSSتم الحصول علیھا بواسطة برنامج 
أدناه .ین وكما مبالتالیة

.للمنطقة المحیطة بساحة المثنى درجة وضوحیة النظام نتائج1. 2. 13
) 12بین في الشكل رقم (یكما 0.323درجة وضوحیة ضعیفة بمقدار المحیطة بساحة المثنىالمنظومة الفضائیة تحقق.  

درجة الوضوحیة للفضاء المثنى ) 12شكل رقم (

الطوالب .للمنطقة المحیطة بساحة النظام وضوحیھدرجة نتائج2. 2. 13
) 13بین في الشكل رقم (یكما 0.449متوسطة  بمقدار وضوحیھدرجة المحیطة بساحة الطوالبالمنظومة الفضائیة تحقق

.

للفضاء الطوالب) درجة الوضوحیة13شكل رقم (

) نواة السیطرة الشمولیة المھندسین11شكل رقم () بؤرة العزل والتكامل ساحة المھندسین10شكل رقم (
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للمنطقة المحیطة بساحة حي المھندسین .النظام وضوحیھدرجة نتائج3. 2. 13
بین في الشكل رقم یكما 0.679درجة وضوحیة عالیة  بمقدار المحیطة بساحة حي المھندسینالمنظومة الفضائیة تحقق

)14. (

درجة الوضوحیة للفضاء المھندسین)14شكل رقم (

نتائج كفاءة اإلشغال . 3. 13
تتضح عناصر القوة في كل فضاء من الفضاءات الثالثةنتائج االستبیان، إفراغ و الذي تم فیھ ) 2الجدول رقم (إلىبالعودة 
( الثالث، الرابع، الخامس، بیة وبالتساوي بوزن واحد للمحاور  احتساب ما جمعھ كل فضاء من نقاط ایجامن، وذلك

لما وذلك،الفئة العمریةأفرادأو) مستخدم 10وزن واحد لكل (إعطاءفي ما یتعلق بالمحور الثاني فقد تم أماالسادس)، 
المحاور الالحقة.ي للفضاء من باقاإلشغالاءة فكوقوة الجذبھ علىر في داللتیمثلھ ھذا المحور من ثقل اكب

) نتائج النقاط التي جمعھا كل فضاء من الفضاءات الثالثة المنتخبة2الجدول رقم (
فضاء المھندسینفضاء المثنىفضاء الطوالبالفقرات وفق محاور االستبیان

معلومات تعریفیة عامةالتعریف بالفضاء                                                                   - 1
محور تواجد العوائل والفئات العمریة - 2

ئھم في كفاءة آراللمستخدمین وعددھم و
اإلشغال

472322

445محور عوامل تنظیم عمل الفضاء والساحة- 3
529محور مواصفات الفضاء والساحة- 4
476محور أجھزة اللعب وجودتھا- 5
9319والساحة وجودتھمحور أثاث الفضاء - 6

231639)6-5- 4- 3مجموع المحاور(
703961المجموع الكلي

الفضاءات إقباال من السكان للمنطقة السكنیة المحیطة بھا ھي ساحة الطوالبأكثرإنیتضح أعالهومن نتائج الجدول 
وھذا من حیث نتیجة الكفاءة الكلیة )39ساحة المثنى (جمعت وأخیرا) 61نقطة) ثم ساحة المھندسین (جمعت 70(جمعت 

لجمیع المحاور.
المحاور للعوامل ما بعد التشغیل للمحاور ( الثالث، الرابع، الخامس، السادس)، سنجد ان التسلسل تأثیرإلىنظرنا إذاأما

نقطة)، مما یدل على 16(بـ أخیرامثنى ساحة التأتينقطة) و23الب (ونقطة) ثم الط39یكون بتقدم ساحة المھندسین (
ذات تأثیر ربما اكبر، لذا نجد أیضاالفضائیة والمكانیة ا بعد التشغیل، ولكن تبقى الخصائص التركیبیةتفاوت تأثیر عوامل م

الساحتین التالیتین بنتیجة متقاربة جدا وتأتينقطة) 47كما النتیجة الكلیة لساحة الطوالب (األولویةان المحور الثاني یعطي 
نقطة) على التوالي.22، 23ساحة المثنى فساحة المھندسین (

اما على مستوى التصمیم الداخلي للفضاءات وعناصرھا واثاثھا فقد اتسمت جمیعھا بالمعالجات التقلیدیة ، ویمكن تقییمھا 
) مجموعة Design for Fun: Playgroundsفي كتابھا (Alamoتقدم بالفقیرة مقارنة ببعض التجارب االخرى بالعالم. 

من التجارب الحدیثة في تصمیم ساحات التنزه واللعب في العالم ،الخاصة باالطفال ولمختلف المراحل والمستویات العمریة 
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توفیر فرص ، حیث تم توظیف فكرة التصمیم واختیار عناصر الفضاء واثاثھ لتدعیم جوانب معرفیة مستھدفة ، فضال عن
اللعب التقلیدي فیھا ، مثل (ساحة االقالم والحروف ) و(ساحة الصوتیات) او (ساحة الوقت) او ساحة مخصصة للعبة 

وبذلك یتحقق الھدف التربوي من لعب االطفال وھو تفاعلھم ...وھكذا. (skating)محددة مثل كرة القدم او التزحلق او الــ 
راجع م وشغفھم بالتعرف الیھ اكثر واكثر، وتمكینھم من اظھار مواھبھم وملكاتھم لآلخرین. مع العالم الواسع ومراعاة رغبتھ

).15(الشكل

ساحة االقالم والحروف والحاجیات المدرسیة في مدینة 
Marktheidenfeld) في المانیاp.250(

امریكا –ساحة الصوتیات للعب والتنزه في مدینة نیویورك 
)p.141(

ساحات التنزه واللعب المصممة الغراض تعلیمیة ومعرفیة مرتبطة بفعالیة اللعب في مدن العالم )15شكل (
)Alamo,2004-p.141 & p.250المختلفة (

النتائج النھائیة 4. 13
) النتائج مجتمعة وھي كما یلي :3یوضح الجدول رقم (

حققت المنظومة الفضائیة لمتنزه المھندسین أعلى تكامل للمحاور المحیطة بھا ( نواة تكامل ) واكبر قیمة وضوحیة . 1
كما حققت  إشغاال كبیرا من حیث عدد السكان المرتادین لھا في المنطقة إضافة إلى تحقیقھا سیطرة شمولیة قویة للنظام 

إذا أخذنا بنظر االعتبار الكثافة كفاءة في اإلشغالات ( عینة البحث )فضاءأكثر السكنیة المحیطة بھا .وھو ما جعلھا 
) .1السكنیة للمنظومات  جمیعا  كما مبین في جدول رقم (

النتائج النھائیة لتحلیل عینة الدراسة)3الجدول رقم ( 

سیطرة شمولیة ضعیفةسیطرة شمولیة بسیطةسیطرة شمولیة قویة      
قیم عزل عالیةقیم تكامل متوسطةقیم تكامل عالیة          

قیم تكامل ( الساحة)هالمتنز
المحاور 
المحیطة

درجة وضوحیة نواة السیطرة
)1(النظام

قیمة كفاءة 
االشغال 

)(100

تصنیف 
شكل الفضاء

موقع الفضاء 
من التجمیعات 

السكنیة

طرفيمركزي0.32339المثنى1

طرفيمركزي0.44970الطوالب2

وسطيشبھ مركزي0.67961المھندسین3
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قیمة وضوحیة وعالیة في احد المحاور المحیطة بالمتنزه تكاملقیمة الطوالب. حققت المنظومة الفضائیة لمتنزه 2
المرتادین لھا في السكان حیث عددمنإشغاال كبیراحققتكماتحقیقھا سیطرة شمولیة قویة للنظامإلىمتوسطة إضافة

.لمنطقة السكنیة المحیطة بھا ا
قیمة وضوحیة  متدنیة  محور الرئیسي  المحیطة بالمتنزه وعزل عالیة في المة الفضائیة لمتنزه المثنى قیمة . حققت المنظو3

بینما  حققت إشغاال ضعیفا من حیث عدد السكان المرتادین لھا في تحقیقھا سیطرة شمولیة ضعیفة للنظامإضافة إلى
المتوفرة واأللعابواألثاثخاصة المتنزهإذ إن إدارةبالرغم من كل اإلمكانات المتوفرة لھالمنطقة السكنیة المحیطة بھا . 

كبر من البقیة . عددا والخدمات المقدمة للزائرین متنوعة بشكل اوأكثرتقنیا احدثھي 
للساحة ضمن التجمیعات السكنیة، فكلما كان التوقیع متمركزا فیھا كانت لتوقیع المكانيأظھرت النتائج األھمیة البالغة ل.  4

ھي المتفوقة على ساحة المھندسین أنتبین والنتائججذبا، وكلما كانت متطرفة في توقیعھا كانت أقل جذبا.أكثرالساحة 
حد ما عن إلىموقعي ساحة الطوالب وساحة المثنى فھما متطرفتان أمالك التجمیعات،تتوسط ت، فھي األخیرتینالساحتین 

التجمیعات السكنیة المحیطة بھما، وموقعھما على الحافات الخارجیة للمنطقة السكنیة.
ّت الى ان یصبح الفضاء5 منافسا قویا . تظھر النتائج ان خصائص التركیب الفضائي والمكاني لمتنزه المھندسین قد أد

ال یتمتع بھا –كلٌ على حدة –للفضائین اآلخرین في جذب الساكنین رغم ان الفضائین المذكورین یتمتعان بمیزتین مؤثرتین 
ین مع خلو منطقتھ السكنیة  َ متنزه المھندسین. فمتنزه الطوالب یتمتع بكون موقعھ في منطقة ذات كثافة عالیة مقارنة باالخر

اما متنزه المثنى فھو یتمتع بادارة خاصة ال توجد لدى المتنزھین اآلخرین. وھذا یدل بوضوح على ان من متنزھات منافسة.
الخصائص التركیبیة لفضاء المھندسین كانت لھا الدور المؤثر والحاسم في زیادة جذب الساكنین الیھ مما جعلھ یتفوق على 

یمكن ان تساعد في –اي الخصائص لوحدھا –استنتاج مفاده انھا الفضائین اآلخرین في المحصلة النھائیة ، وھذا یؤدي الى 
التنبؤ بكفاءة اإلشغال بالمقارنة بین فضاءات متعددة.

السلوكیة بالنسبة الى الفكرة التصمیمیة والتصمیم الداخلي لفضاء اللعب والتنزه ، ھناك ضرورة في االھتمام باالبعاد. 6
اوال ثم المرافقین لھم من البالغین ، ومراعاة متطلباتھم حسب فئاتھم باألطفالوالمعرفیة لمستخدمي تلك الفضاءات ، والبدء 

تعلیمیة الغناء -العمریة ، وال یقتصر االمر على توفیر مساحة للعب لمجرد اللعب ، بل النظر الى االمر كوسیلة تربویة
ومن المفضل اعتماد فكرة التصمیم - كما تشیر الدراسات والتجارب الحدیثة - اعل مع الكبار...حاجة االطفال الى التف

المتخصص للساحة ولھدف تربوي محدد مثل صیاغة التصمیم الداخلي للساحة وعناصرھا واثاثھا وفق (العناصر المدرسیة 
، األمر الذي یرفع من كفاءة یناسب عالم الطفولة) او (الشخصیات الكارتونیة ) او (العلوم المعرفیة ) وما شابھ ذلك مما

.االداء الوظیفي للساحة وزیادة االقبال علیھا

االستنتاجات . 14
ففي متنزة حي المھندسین والى حد مقبول باینة التوفیق ،یبدو أن قرارات اختیار اماكن المتنزھات الثالثة قد جاءت مت. 1

في  متنزة الطوالب كانت المواقع المختارة متوافقة ومستجیبة للخصائص التنظیمیة للفضاء ومرتبطة باالمكانات والموارد 
رات دقة ھذه القرایدعمالقرار التخطیطي بماو، وما توفره من امكانات یستقرئھا متخذالتي تتسم بھا المنظومة الفضائیة

القرارات موفقة في االختیار الثالث متنزة حي المثنى على الرغم من كل هلم تكن ھذباتجاه زیادة كفاءة االشغال لھ،  بینما 
. انات المتوفرة لة ( ادارة خاصة )االمك

ه كفاءة اإلشغال الوظیفي لفضاءات الیوفر البحث بعض القرارات  التصمیمیة  والتي من خاللھا یمكن تحسین .2 ّ تنز
ره التكامل للنسیج الحضري  ومحاط بمحاور تكامل عالیة ، على ان تكون ثل اختیار موقع  الساحة في قلب بؤمالمفتوحة

.درجة وضوحیة عالیة او متوسطة المنطقة المحیطة بفضاء الساحة  ب
یمكن معالجة االشغال الوظیفي المتدني لمتنزة حي المثنى باستحداث محورین حركیین ستناد الى االستنتاج السابقاالب. 3

قة االثریة لمنطالشارع الستیني باتجاة التجمیعات السكنیة المجاور لاحدھما  عبر نھر الخوصر یاتجاة المتنزة واالخر عبر
. لجعل المحاور المحیطة بالمتنزه ضمن نواة التكامل ،  بجسر للمشاة مثال

) ضمن التجمیعات السكنیة المحیطة في المنظومة الحضریة ھو اكثر تأثیرا Location. یبدو ان تاثیر اختیار الموقع (4
 َ بالصدارة وھو متنزه المھندسین ، قد أخذ (تصنیف شبھ المركزي) من (شكل الفضاء) حیث كان شكل الفضاء، الذي حظي

( التصنیف المركزي).والمثنى ) بالمقابل قد أخذا بینما كان شكل الفضاء للمتنزھین (الطوالب 
ه المفتوحة. 5 ّ وذلك ، متنوعضمن نسیج حضريإن ھذا البحث أعطى صورة لتقییم  كفاءة اإلشغال الوظیفي لفضاءات التنز

ً وفي ً لمعاییر فضائیة وقواعد تركیبیة یتم إستشعارھا حدسیا والواقع أن ھذا ،مرحلة مبكرة ومن خالل المخططاتوفقا
اإلستنتاج یتطلب تدعیما في بحوث الحقة یتم إجراؤھا في سیاقات مماثلة.
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