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تمثل االعتبارات التصمیمیة لألشغال الفعلي لفضاءات الوحدات السكنیة احد 
المھمة والمعتمدة في الدراسات الخاصة بتصامیم اإلسكان ، لما لھا دور مؤثر في المحاور

محاولة الوصول الى الكفاءة العالیة للوحدة السكنیة أوال ، وتحدید مدى توافق المقترح 
المحددة التصمیمي لالستخدام القیاسي مع االستخدام الفعلي للفضاءات كل حسب وظیفتھ

.ثانیا ،ئف الفضاءات األخرى من دون التجاوز على وظا
یھدف البحث المقدم الى تحدید مدى حیود نمط األشغال الفعلي عن األشغال القیاسي 
للوحدة السكنیة ، فضال عن تحدید عالقة ھذا الحیود بالعوامل المؤثرة على نمط االشغال ، 

لھذه الوحدة بخصائص الشاغلیناألولى مرتبطة. حیث صنفت ھذه العوامل الى مجموعتین 
ار بھذا وقد تم اخت. ذاتھا السكنیة ، فیما ارتبطت المجموعة الثانیة بخصائص الوحدة

وحدة سكنیة منتشرة في احیاء مائةعینة عشوائیة متكونة مناستبیانفرضیة البحث في 
وقد توصل البحث الى . مدینة الموصل كونھا تعكس الحالة الواقعیة لالستخدام الحالي 

ات بینت مدى التفاوت في اسلوب األشغال لمختلف الوحدات السكنیة وبروز استنتاج
.غیرھا من ناحیة مدى تأثیرھا في تشكیل نمط األشغال  خصائص معینة عن

.التقییم االستخدامي، اشغال الفضاءات ، االسكان : الكلمات الدالة 

Factors Affecting the Occupation Devaition of Dwelling Units Spaces
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Abstract

The Actual occupation of  Spaces in dwelling units is
assummed to be coincidence with the desingated pattern of these
spaces . This research aims to determine first the swerving of the
actual occupation from the designated pettern , and second the factors
affecting this swerving both related to dwellings attributes or
occupants characteristics .



A sample of (100) dwelling units is randomly selected in
Mosul For the studyو the statistical analyses of variables lead to
findings which explain the effect of both dwellings and occupants
attributes on the occupation pattern .
Key Words :Housing , Spaces Occupation , Post Occupancy
Evaluation .

:المقدمة ـ ١
:توطئة ١ـ ١

ان واقع استخدام الفضاءات وحسب ما یوفره تصمیم الوحدة السكنیة من فضاءات 
التي البد من وجودھا في محتوى الوحدة السكنیة ، یفترض بھ ان یكون للوظائف المتنوعة 

متوافقا مع دوافع االستخدام الفعلي لھذه الفضاءات ، وھذا التوافق یتم في حالة استجابة 
مفردات التصمیم لمتطلبات الشاغلین النابعة من خصائصھم الذاتیة التي توثر بما تشملھ من 

صادي والعامل االجتماعي والدیموغرافي على أسلوب أشغال مستوى االقتالجوانب مرتبطة ب
اذ ان تأثیر الغاء . الفضاءات ، فضال عن الدور الذي تلعبھ خصائص الوحدة السكنیة ذاتھا 

ي الى قیام الشاغلین بتحویر أجزاء دفضاء من الفضاءات التي اعتادت العائلة على وجوده یؤ
كفاءة أداء وظائف علىمفقودة والتي تؤثر بالتاليمن الفضاءات الموجودة لتلبیة الحاجات ال

. الفضاءات الموجودة 
: مشكلة البحث ٢–١

طبیعة العالقة بین خصائص شاغلي الوحدة تشخیص ان الحاجة تكمن في ضرورة 
من جھة اخرى ، وانعكاسھا على نمط اشغال خصائص الوحدة ذاتھا من جھة والسكنیة 

تفرزه ھذه العالقة من محددات ومعوقات تحد من االستخدام االمثل فضاءات الوحدة وما
للمقترح التصمیمي الذي من المفروض استناده الى االستخدام القیاسي للفضاءات ، لذا 
فالمشكلة البحثیة ھي في وجود حیود او انحراف في االشغال الفعلي لفضاءات الوحدة 

ات متنوعة في خصائص الوحدات السكنیة السكنیة عن مفردات االشغال القیاسي ضمن مدی
. واھم تداعیات ھذا االنحراف على المعاییر التصمیمیة والمعیشیة عبر الزمن 

: ھدف البحث ٣–١
مدى حیود نمط  األشغال الفعلي لفضاءات الوحدة السكنیة عن النمط الذي تشخیص

جموعتین من العوامل ، األولى افترضھ المصمم ، فضال عن تحدید عالقة ھذا الحیود بم
تتمثل في خصائص الوحدة السكنیة ، فیما تتمثل المجموعة الثانیة بخصائص الشاغلین لھذه 

.الوحدات

: نمط األشغال لفضاءات الوحدات السكنیة ـ٢
الوحدة السكنیة تمثل المكان الذي تأخذ فیھ الحیاة الیومیة لألسرة موقعھا فتعبر عنھا 

حیث یجتمع فیھ افراد األسرة ھھي المكان الذي یحقق الراحة لساكنیوحقق ھویتھا وت
مة السكنیة في تجاوز مفھوم الوحدة السكنیة كمأوى ءوینتمون إلیھ ، وبذلك یتمثل مفھوم المال

فقط والذي یمكن اعتباره اآلن الوظیفة غیر الفعالة للوحدة ، في حین یكون غرضھا اإلیجابي 
ق بتحدید المفھوم الصحیح قخلق بیئة مالئمة لساكنیھا من النواحي كافة التي تتحوالفعال ھو 
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. للوحدة السكنیة والمبني على أساس العالقة التفاعلیة المتبادلة بین الساكنین والوحدة السكنیة 
]١[

: العالقة بین الفضاءات والفعالیات التي تشغلھا ١–٢
ریة الى إمكانیة تحدید العالقة بین فضاء المبنى والفعالیات أشارت الدراسات المعما

التي تشغل تلك الفضاءات من خالل العالقة بین متطلبات كل منھما فالفعالیات لكي تؤدي 
: بشكل جید تحتاج الى نوعین من الموارد ھما 

وتضم نوعین من Accommodation) : االحتواء(موارد ثابتة كموارد السكن ) ١(
األول یتعلق بخصائص المبنى والنوع األخر یتعلق بخصائص الموقع ، د النوعالموار

أما من ناحیة تصمیم الفضاء . فالفعالیات التي تشغل الفضاءات تختلف فیما بینھا 
. المطلوب او من ناحیة الموقع المطلوب 

وارد وتضم أیضا نوعین من الموارد ، موارد مادیة كاألموال وم: موارد غیر ثابتة ) ٢(
معنویة كالمواصفات ، ھذا ویمكن توضیح العالقة بین ایة بنایة والمنظومة التي تشغلھا 

من خالل العالقة
وبین ما ھو مطلوب منھا فمدى ) تصمیمیة–موقعیة (بین ما ھو متوافر من موارد ثابتة 

] ٢. [ التطابق بینھما مؤشر لمدى صالحیة المبنى 
الى تأثیر الجوانب الثقافیة واالجتماعیة على األنماط الفضائیة Rapoportھذا وقد أشار 

للوحدة السكنیة ، حیث أنطلق من فكرة مفادھا ان األفراد یمتلكون وجھات نظر وافكار ومن 
خاللھا یتجاوبون مع البیئة الفیزیائیة المحیطة بھم ، فالعوامل الثقافیة واالجتماعیة ھي 

على تشكیل الوحدة السكنیة وتحدید نمط التنظیم الفضائي ، وقد العوامل األساسیة المؤثرة 
خمس نواحي حضاریة مؤثرة في التنظیم الفضائي الداخلي للوحدة Rapoportعرف 

: السكنیة ھي 
الحاجات األساسیة ، وأكد أھمیة طریقة أداء الفعالیات لإلبقاء بالحاجات األساسیة ولیس ـ 

. والنوم والجلوس وغیرھا نفسھا وكعادات الطعامالفعالیة
. تركیب األسرة الصغیرة والممتدة ـ 

موقع المرأة في األسرة ودرجة الخصوصیة التي تحتاجھا ودرجة الفصل بین فئات ـ 
الذكور اإلناث  

. عملیة التفاعل االجتماعي بین أفراد األسرة ـ 
، یتضح مما سبق ان لكل ] ٣. [ نوع التوجھ نحو الخصوصیة ودرجة الحاجة لھاـ 

من العامل الوظیفي والعامل االجتماعي الدور االساس في تشكیل نمط االشغال لفضاءات 
الوحدة 
.السكنیة 

: التغییر في نمط أشغال الفضاء - ٣
:مفھوم التغییر ١–٣

د الفضائیة المتاحة ، وھو الظاھرة التي تشیر الى عدم التوافق في طلب الفعالیة مع الموار
اذ ال بد من فھم التغییر عن طریق وصفھ في سیاق معین او اإلشارة الى ظاھرة محددة بشكل 

على التغییر في المساحة وارتباطھا بتغییر عدد Cowanركزت دراسة ]. ٤[ جید 
األشخاص ، وأن التغییر قد تشیر الى عملیة التبدل في حالة الظاھرة المدروسة عبر مدة 

كما ان التغییر یعبر عن الفروق القابلة للقیاس بین حالتین لظاھرة معینة ، اذ یمكن . منیة ز



فقد ركز على أھمیة إدراك Holtzmanأما ] . ٥[ .إدراك تلك الفروق ذاتیا او موضوعیا 
عملیة التغییر بصورة موضوعیة واذا كانت جمیع العوامل الداخلة في عملیة التغییر ، 

غیر قابلة للقیاس فمن الصعب الوصول الى اتفاق –حالة السابقة والحالة الجدیدة كالوقت وال
] ٦. [ حول عملیة التغییر نفسھا

:التغییر في األبنیة والفعالیات ٢–٣
التغییر في : أشارت الدراسات المعماریة الى نوعین من التغییر في األبنیة ھما 

الیة ، وقد ركزت معظم الدراسات على حالة المالئمة بین الفضاء الفضاء، والتغییر في الفع
] 4. [ والفعالیة التي تشغلھ 

: التغییر في الفضاء ١–٢–٣
: الى ان التغییر في الفضاء یشتمل على نوعین langأشار 

ة وتكون وھي التغیرات ذات الطبیعة المتنامی: Adaptive changeالتغییر التكییفي . أ
. غیر واعیة

وھو اتخاذ القرار بأحداث التغییر وقد یكون في : Planned changeتغییر مخطط لھ . ب
] ٧. [ الفضاء الذي یحوي الفعالیة 

التغییر في الفعالیة٢–٢-٣
تناولت العدید من الدراسات المعماریة التغییر في الفعالیة من خالل تركیزھا على 

ر في خصائص الفعالیات ، مثل عدد األفراد او المساحة ، أو مستوى الخدمة التي تتوفر التغیی
. [ من خالل التكنولوجیا الحدیثة التي تحل محل القدیمة ، أو خصائص مرتبطة بنوع الفعالیة 

التغییر في محیط الفعالیة وقد یحدث في مستوى الفعالیة : أما مراحل تغییر الفعالیة فھي ] ٥
عھا ، القرار بأحداث التغییر ، عواقب التغییر في الفعالیة، التوافق وصیانة التغییر وھو او نو

، یتضح مما سبق ان التغیر بنوعیھ التغیر في ]٤. [ القبول بالحالة الناجم عن التكییف 
الفضاء والتغیر في الفعالیة ھما االساس في احداث االنحراف في انماط االشغال للفضاءات 

من عبر الز
: أسباب التغییر في الفضاء او الفعالیة ٣–٢–٣

ھناك العدید من المسببات التي تؤدي الى التغییر في كل من الفضاء والفعالیة نتضمن 
 :
الى ان حیاة البشر متسارعة Cowanاذ یشیر : الجوانب التكنولوجیة واالجتماعیة ) ١(

ھذه التغییرات ستظھر حتما على . بر الزمن وتتغیر باستمرار في مختلف الجوانب ع
وتقنیاتأجھزةدائمافھناكخاصبشكلالبیئةالفیزیائیة بشكل عام والبیئة المبنیةتفاصیل

] 5. [ القدیمة وتغییر في حجم الفضاء المطلوب لھا محلتظھرحدیثة
قد یكون التغییر لسد حاجات واعتبارات وظیفیة ، حیث أكد : العتبارات الوظیفیة ا) ٢(

Dinber على ان عملیات التغییر التي تحدث لتطویر وظیفة مبنى معین من العوامل
]٨. [ األساسیة في تغییر فضاءات المبنى وتوسیعھا 

قتصادیة دور بارز في خالل العقود األخیرة كان للعوامل اال: الجوانب االقتصادیة ) ٣(
أحداث التغییر ، اذ ان ھذه العوامل غالبا ما تؤدي دورا حیویاً في تحدید فیما اذا كان 

، اي ان ] ٨. [ من الضروري تحویر او توسیع المبنى الحتواء الفعالیة المعاصرة 
اسباب التغیر قد تعود الى جوانب متعددة ومتباینة ومتسارعة مما تنعكس بمجمل 

.ھا على احداث االنحراف مؤثرات
:المرونة والتحویر - ٤



تناولت دراسات الوحدة السكنیة بنمطیھا المنفرد والمتعدد األسر ، مفھوم 
المالئمة والمرونة وتأثیر خاصیة سھولة التحویر في خصائص التنظیم الفضائي ، اذ أشارت 

األبنیة السكنیة والمرتبط بالقرارات دراسة الجادر الى ان ھناك أسلوبین لزیادة إمكانیة مرونة 
اخي في التطابق والذي یضم عدة أفكار تمكن المبنى من رالتصمیمیة األولیة ، ھما مبدأ الت

احتواء التغیرات في الفعالیة عبر الزمن وبدون إجراء تحویرات والمبدا الثاني سھولة 
الزمن عن طریق إجراء التحویر والمتمثل بإمكانیة احتواء التغیرات في الفعالیات عبر 

]٩. [ تحویرات بما یالئم حاجات الشاغلین 
: وقد حددت الدراسة مستویات خاصیة سھولة التحویر بما یأتي 

. التحویرات الوظیفیة -
. التحویرات في المساحة -
. التحویرات النوعیة -

او فقد وضعت ستراتیجیة تصمیمیة تمكن من األسكان المرنJiee , Besiأما دراسة 
: ف وھيالمكیٌ 

عن طریق فتح األبواب او غلقھا في الجدران التي تفصل ) الفضاء(تغییر حجم الوحدة -
. الفضاءات بعضھا من بعض 

.خلط وظیفي ، أي ان جزء من المبنى یمكن ان تستخدم ألغراض غیر الوظیفة األساسیة-
ون الحاجة الى تغییر الفضاء المحاید ، مثال غرفة النوم التي یمكن ان تتغیر وظیفتھا د-

. القواطع، اذ ان نسبة الغرفة تالئم وظائف عدیدة دون تغییر فیزیاوي للغرفة 
خیارات متعددة وذلك بتوفیر فضاءات عدیدة لفعالیة واحدة لكي توفر إمكانیة خیار متعدد-

مة ، یتضح من ذلك ان المرونة والتحویر تمثل احد المفاھیم التصمیمیة المھ] ١٠. [للمستخدم 
.الھادفة الى معالجة المعاییر الوظیفیة كحد ادنى لمعالجة االنحراف 

: تغییر المتطلبات الفضائیة السكنیة لألسرة العراقیة - ٥
خالل بدایات القرن العشرین بتأثیر التطویر التكنولوجي وارتفاع المستوى 

المجتمع ، فقد تطورت وتنوعت االقتصادي وتغییر التركیبة االجتماعیة للعدید من فئات 
متطلبات األسرة الخاصة واحتیاجاتھا السكنیة ، وھذا بدوره اثر على معاییر السكن وتصامیم 
الوحدات السكنیة، مثل ھذا التغییر یمكن تلمسھ في المساكن العراقیة وخاصة في الثلث 

الفضاءات ذات األخیر من القرن العشرین وكان ابرز مظاھر ھذا التغییر ھو ظھور وتعدد 
الخصوصیة الوظیفیة في الوحدة السكنیة مما سبب زیادة ملحوظة في معدل مساحة الوحدة 

]٤. [ السكنیة 

:فرضیة البحث ومنھجیتھ - ٦
:فرضیة البحث١–٦

باالستناد الى ما تقدم یمكن تحدید فرضیة البحث في تباین تاثیر العوامل المرتبطة 
على تشكیل نمط . الوحدة السكنیة أوال ، وخصائص الشاغلین ثانیا بكل من خصائص 

.األشغال لفضاءات الوحدة السكنیة 



:منھجیة البحث٢–٦
ألجل اختبار فرضیة البحث فال بد من معرفة مدى انحراف نمط األشغال الفعلي 

حدید العوامل المؤثرة لفضاءات الوحدات السكنیة عن نمط األشغال الذي افترضھ المصمم وت
على ھذا االنحراف وھنا ثم اللجوء الى ما یعرف بعملیة التقییم االستخدامي او تقییم ما بعد 

والذي یمكن تعریفھ بأنھ التقییم الذي یحاول Post Occupancy Evaluationاألشغال 
ت معینة تحدید األنحراف بین الحالة التي صممت فضاءات المبنى بموجبھا لتحقیق استعماال

ان تم تنفیذه وأشغالھ وذلك لغرض تحدید األسباب التي عد وبین الحالة الواقعیة لنفس المبنى ب
] ١١[ادت الى حصول ذلك االنحراف 

وألجل تطبیق ھذه المنھجیة تم أعداد استمارة استبیانیة تألفت من شقین أساسیین ، 
بجوانبھا االجتماعیة واالقتصادیة والثقافیة یتعلق بخصائص شاغلي الوحدات السكنیة األول 

وكذلك خصائص الوحدات السكنیة ذاتھا من حیث مساحة األرض ، مجموع المساحة البنائیة 
، عدد 

، فیما ركز الشق الثاني في استمارة االستبیان ) ١استبیان(الطوابق ، تاریخ إكمال البناء 
تم ملء نموذج من الشق .) ٢استبیان(على طبیعة استغالل الفضاءات في الوحدة السكنیة

الثاني من استمارة االستبیان بحیث یكون تأشیر أسلوب أشغال الفضاءات متطابقا مع 
وبالتالي فان أي انحراف عن أسلوب األشغال ) ١–جدول تحلیلي(االفتراض التصمیمي لھ 

. تشخیصھیمكن سوفالمفترض ألي فضاء في الوحدة السكنیة

:ات البحث متغیر٣–٦

ألجل اختبار فرضیة البحث وتحدید مدى انحراف نمط األشغال الفعلي لفضاءات الوحدات 
السكنیة عن النمط الذي افتراضھ المصمم وكذلك تحدید عالقة ھذه االنحراف بخصائص 
الشاغلین وخصائص الوحدات فان ھذا یمكن ان یتم من خالل دراسة مجموعة من المتغیرات 

: والتي تتضمن 

: المتغیرات المستقلة : أوال 
:المتغیرات المرتبطة بخصائص الشاغلین وھذه تشمل -أ

X1: برقم یشیر الى عدد ھوھذا المتغیر یتم التعبیر عن: عدد األفراد الشاغلین للوحدة
. الشاغلین الكلي 

X2: مد ثالثة وھذا المتغیر یتم التعبیر عنھ بمقیاس یعت: المستوى االقتصادي للعائلة
دینار وأعطیت ) ١٥٠.٠٠٠(مستویات ھي الواطئ للعوائل التي دخلھا الشھري أقل من 

والمتوسط ) ١(التسلسل 



استمارة اإلشغال القیاسیة): ١–جدول تحلیلي (
الفعالیات

ات
اء

ض
الف

عاد
الب

ا

الخدماتالعائلیةالتغذیةالنوم

كبا
ر

ش
با
ب

أط
فال

ار
فط

إ
داء

غ
ر 

ص
الع

ي 
عشا

شاء
ان

ض
رم

ار
فط

ا
ف 

یو
ض

ل 
قبا

ست
ا

ف
یو

ض
ف ل

یو
ض

ض

س
جلو

از
تلف

دة 
اھ

مش
اس

در
 و

عة
طال

م
ایاة

ھو
سة 

ار
مم

ت
ت

ایا
ھو

ال
طف

ب أ
لع

ب
شبا

ضة 
ریا

ار
 كب

ضة
ریا

بخ
لط

ا
ذیة

ألغ
ن ا

خز
ت

دوا
األ

ن 
خز

س
الب

الم
ل 

غس
س

الب
الم

ف 
جفی

ت
مة

إلدا
 وا

یح
صل

الت

ظ ھ لرا ی ظال ھ لرا ی ظال ھ لرا ی ال

نوم 
ئیسیةر

●●

●●●●●●●●●١نوم 

●●●●●●●●●٢نوم

●●●●●●●●●٣نوم

●●●●●●●●●٤نوم

●●●●●●●●●٥نوم

●●●●●●معیشة

●استقبال

●●●●●طعام

●●●●●●●مطبخ

●١مخزن 

●٢مخزن 

●مخزن

مطبخ 
خارجي

●●

مطبخ 
خدمي

●●

●١حمام 

●٢حمام 

غرفةغس
٢یل

●

غرفةغس
١یل

●



حدیقة 
أمامیة

●●●●●●

حدیقة 
خلفیة

●●●●●●●●

فناء 
يداخل

●●●●●●●●●●

●●سطح

●●●●●●●١طارمة

●●●●●●●٢طارمة

●●●●●●●بالكون

●●●دابسر

●كراج

أخرى



دینار شھریا وأعطیت ) ٥٠٠.٠٠٠–١٥٠.٠٠٠(للعوائل التي دخلھا الشھري ما بین 
دینار شھریا ) ٥٠٠.٠٠٠(والعالي للعوائل التي دخلھا الشھري أكثر من ) ٢(التسلسل 
) . ٣(تسلسل وأعطیت 

X3: وھذا المتغیر یشیر الى اصل االنحدار االجتماعي للعائلة الشاغلة : االنحدار االجتماعي
في حالة كون ) صفر(في حالة كون األصول حضریة والرقم ) ١(وتم التعبیر عن بالرقم 

.األصول ریفیة

X4: د أربعة مستویات الرقم وھذا المتغیر یتم التعبیر عنھ بمقیاس یعتم: المستوى التعلیمي
الى وجود شخص ) ٢(تشیر الى وجود شھادات علیا ضمن الشاغلین في حین یشیر الرقم ) ١(

) ٣(او مجموع أشخاص یحملون شھادات جامعة أولیة او معاھد ضمن الشاغلین ، الرقم 
) . متوسطة او أعدادیة(یشیر الى وجود شخص او مجموعة أشخاص یحملون شھادات ثانویة 

الى الحاالت التي ال تدخل ضمن نطاق كافة الحاالت ) ٤(الشاغلین في حین یشیر الرقم ضمن 
) .حملة ابتدائیة او اقل(المذكورة 

X5: عدد األسر الشاغلة للوحدة السكنیة ویقصد باألسرة ھنا تعبیرFamily أي وجود أكثر
householdمتزوجین او ساللتھما یشغلون نفس الوحدة ولكن ضمن عائلة شخصینمن 

وتم . أي ضمن سیاق اقتصادي واحد وكما سیتم توضیحھ في انتخاب عینة البحث . واحدة 
في حالة وجود ) ١(التعبیر عن ھذا المتغیر بالرقم صفر في حالة وجود أسرة واحدة والرقم 

. أكثر من أسرة تشغل الوحدة 

: المتغیرات المرتبطة بخصائص الوحدات السكنیة وھذه تشمل -ب 

X6: مساحة أرض الوحدة السكنیة وھذا المتغیر تم التعبیر عنھ برقم یشیر الى مساحة أرض
. الوحدة بالمتر المربع 

X7: عدد طوابق الوحدة السكنیة وھذا المتغیر تم التعبیر عنھ برقم یشیر الى عدد الطوابق.

X8:یر الى الفترة التي شغلھا عمر األشغال للوحدة وھذا المتغیر ثم التعبیر عنھ برقم یش
.الساكنون الحالیون للوحدة السكنیة مقدرا بالسنوات 

X9 : نمط التضام مع الوحدات المجاورة وھذا المتغیر تم التعبیر عنھ برقم یشیر إلى عدد
.جوانب الوحدة المالصقة أو المتضامة مع الوحدات المجاورة 

X10 :في حالة وجود حدیقة أو ) ١(لتعبیر عنھ بالرقم االنفتاح نحو الداخل وھذا المتغیر تم ا
.في حالة عدم وجودھا ) صفر(وبالرقم ) اضافة إلى الحدیقة االمامیة ( فناء داخلي 



X11: درجة تماثل الفضاءات الداخلیة وھذا المتغیر تم التعبیر عنھ برقم یمثل نسبة عدد
إلى العدد الكلي ) ، ارتفاعطول ، عرض (الفضاءات الداخلیة ذوات االبعاد المتماثلة 

.للفضاءات الداخلیة للوحدة السكنیة 

X12 : العالقة مع منظومة الشوارع المحیطة وھذا المتغیر تم التعبیر عنھ برقم یشیر إلى عدد
. الشوارع المحیطة بقطعة االرض المخصصة للوحدة 

: المتغیرات المعتمدة وتضم : ثانیا 

Y1:م أشغالھا في ذات الفضاءات التي افترضھا المصمم ویمكن عدد الفعالیات التي یت
التعبیر عن ھذا المتغیر بنسبة عدد ھذه الفعالیات الى المجموعة الكلي للفعالیات التي تؤدي 

. ضمن الوحدة

Y2: عدد الفعالیات التي ال تشغل او تنجز في الوحدة السكنیة رغم وجودھا ضمن استمارة
ھذا المتغیر أیضا بنسبة عدد ھذه الفعالیات الى المجموع الكلي التقیم ویمكن التعبیر عن 

. للفعالیات التي تؤدي ضمن الوحدة 

Y3: عدد الفعالیات التي یتم أشغالھا في فضاءات مغایرة لتلك التي افترضھا المصمم ویمكن
التي التعبیر عن ھذا المتغیر أیضا بنسبة عدد ھذه الفعالیات الى المجموع الكلي للفعالیات

)٢-جدول تحلیلي) (١(شكل .تؤدي ضمن الوحدة 

درجة( X11قیم المتغیر أسلوب احتساب 

)تماثل الفضاءات الداخلیة للوحدة

.المغلقةـ إدراج أبعاد كافة الفضاءات ١

ـ وضع الحدود التقریبیة لألبعاد وضمن٢

.المحافظة على التناسب مع%) ١٠±(

عدد مراتـ تحدید الفئات الفضائیة و٣

.لكل فئة التكرار

الباحث: المصدر ) ١( شكل 



ـ احتساب درجة التماثل األولیة وذلك٤

بقسمة مجموع الفئات الفضائیة المتكررة

.على المجموع الكلي للفئات الفضائیة 

بضربوذلك X11ـ احتساب قیمة ٥

مجموعفيدرجة التماثل األولیة قیمة

الفضاءات المتكررة مقسوما علىعدد

.الفضاءات الكلي للوحدة عدد

:ویمكن إیجاز ذلك بالمعادلة 

X11 =

: ویمكن توضیح العملیة في حالة العینة أعاله وكالتالي 

١٠= ـ عدد الفضاءات المغلقة الكلي ١

)٢ي ـ انظر الجدول تحلیل( ٩= ـ عدد الفئات الفضائیة الكلي ٢

)٢انظر الجدول تحلیلي ـ ( ١=  ـ عدد الفئات الفضائیة المتكررة ٣

)٢انظر الجدول تحلیلي ـ ( ٢= المتكررةالمغلقةالفضاءاتعددـ ٤

:تكون ) X11(تماثل الفضاءات الداخلیة للوحدةدرجةوبالتالي فإن قیمة 

المتكررةالمغلقةالفضاءاتعددعدد الفئات الفضائیة المتكررة  

ـــــــــــــــــ×   ـــــــــــــــ  

الكلي المغلقةالفضاءاتعددفئات الفضائیة  المجموع الكلي لل

١٢

ـــ×    ـــ   

٩١٠



X11 =                            =٢,٢٢%

الدراسة العملیة - ٧

: عینة الدراسة العملیة ١–٧

وحدة سكنیة وذلك أسلوب المعاینة ) ١٠٠(تم انتخاب عینة للدراسة العملیة المؤلفة من 
العشوائیة وفي أحیاء مدینة الموصل ولكن تم اعتماد بعض المعاییر لتحدید المجتمع 

: نت اإلحصائي للدراسة وقبل اختبار العینة وھذه المعاییر تضم
یجب ان تكون مفردات العینة من ضمن الوحدات السكنیة الواقعة خارج نطاق مدینة ) ١(

أي تم استثناء كافة الوحدات السكنیة في المدینة . الموصل القدیمة بمناطقھا المعروفة 
القدیمة في مجتمع الدراسة كونھا مصممة وفق نمط معین یضم فضاءات ذات 

.شى مع فكرة البحث تمایوظائف مفترضة بأسلوب ال 



أبعاد الفضاءات وتقریباتھا للعینة) ٢-الجدول تحلیلي(

وظیفة ت
التكرارحدود األبعاد التقریبیةأبعاد الفضاءالفضاء

٣×٣,٨×٤نوم١
٣,٣×٤,٢×٤,٤

٢,٧×٣,٤×٣,٦

٦×٥,٢×٢درج٢
٦,٦×٥,٧×٢,٢

٥,٤×٤,٧×١,٨

٣×٥,٢×٤نوم٣
٣,٣×٥,٧×٤,٤

٢,٧×٤,٧×٣,٦
×

٣×٥,٢×٤عیشةم٤
٣,٣×٥,٧×٤,٤

٢,٧×٤,٧×٣,٦
×

٣×٣,٨×١,٦حمام٥
٣,٣×٤,٢×١,٨

٢,٧×٣,٤×١,٤

٣×٢,٨×٢,٢مغسل٦
٣,٣×٣,١×٢,٤

٢,٧×٢,٥×٢,٠

٣×٣,٨×٥,٥مطبخ٧
٣,٣×٤,٢×٦,٠

٢,٧×٣,٤×٥,٠

٣×٣,٦×٤,٥طعام٨
٣,٣×٤,٠×٥,٠

٢,٧×٣,٢×٤,٠

٣×٣,٨×٦,٥استقبال٩
٣,٣×٤,٢×٧,١

٢,٧×٣,٢×٥,٩

٣×١,٦×٢,٤مدخل١٠
٣,٣×١,٨×٢,٦

٢,٧×١,٤×٢,٢

١= عدد الفئات الفضائیة المتكررة

٩=المجموع الكلي للفئات الفضائیة

٢=المتكررةالمغلقةالفضاءاتمجموع عدد

١٠=الكليالمغلقةالفضاءاتعدد



:مالحظة 

تمت معاملة الفضاءات الصحیة المجزأة كفضاء واحد

) ٥(تقل فترة االشغال بالنسبة للساكنین الحالین للوحدات السكنیة عن یجب ان ال) ٢(
سنوات كحد ادنى وحیث یتسنى  للشاغلین في ھذه الفترة إدراك خصائص الفضاءات 

مة لحاجاتھم وھكذا ثم استبعاد كافة ءوبالتالي اشغالھا ضمن األسلوب األكثر مال
. ع الدراسة التي ال تتوافق مع ھذا المعیار في مجتمحاالتال

أي عدم وجود householdیجب ان تكون الوحدة السكنیة مشغولة بعائلة واحدة ) ٣(
تعددیة في الجانب االقتصادي او مفھوم االعالة وھذا ال یمنع وجود اكثر من أسرة 

Family شاغلة للوحدة ولكن ضمن سیاق اقتصادي واحد وھكذا ثم استبعاد كافة
.ھذا المعیار من مجتمع الدراسةالتي ال تتوافق مع حاالتال

یجب ان تكون مفردات العینة قد راعت في تصمیمھا الشروط البلدیة من حیث ) ٤(
وأنھا منفذة بشكل مطابق Floor Area Ratioمسافة االرتداد وكثافة البناء 

.لمخططاتھا التصمیمیة 

: نتائج الدراسة العملیة ٢–٧

مفردات العینة وملئھا بالبیانات المطلوبة ومن ثم تحلیل بعد توزیع استمارات التقییم على 
: البیانات ثم التوصل الى ما یلي 

نتائج التحلیل اإلحصائي الوصفي للمتغیرات المستقلة في عینة البحث  : أوال 
:المتغیرات المرتبطة بخصائص الشاغلین -أ

:یمكن إجمالھ بما یلي: X1المتغیر )١(
.ة بفرد واحد من الوحدات كانت مشغول% ١

.من الوحدات كانت مشغولة بفردین % ٤

.من الوحدات كانت مشغولة بثالثة افراد % ٩

.من الوحدات كانت مشغولة باربعة افراد % ١٦

.من الوحدات كانت مشغولة بخمسة افراد % ١٨

.من الوحدات كانت مشغولة بستة افراد % ٢٠

.افراد من الوحدات كانت مشغولة بسبعة % ١٨

.من الوحدات كانت مشغولة بثمانیة افراد % ٩

.من الوحدات كانت مشغولة باحد عشر فرداً % ٢

.من الوحدات كانت مشغولة باثنا عشر فرداً % ٣

وقیمة الوسیط والمنوال ) ٥.٦٦(وكان المعدل العام لعدد األفراد ضمن الوحدة الواحدة ھو 
. ٢.١٣٧٧٨وانحراف معیاري قدره ٤.٥٧٠١قدره مع تباین ) ٦(ھي 



ویمكن إجمالھ كما یلي: X2المتغیر )٢(

من الوحدات كان شاغلیھا ذات مستوى اقتصادي منخفض وذات دخل شھري أقل من% ٣٥
) . دینار٢٥٠.٠٠٠(

ن% ٣٨
. دینار )٤٠٠.٠٠٠–٢٥٠.٠٠٠(

من الوحدات كان شاغلیھا ذو مستوى اقتصادي مرتفع وذات دخل شھري أكثر % ٢٧
دینار   )٤٠٠٠٠٠(من

ویمكن إجمالھ كما یلي : X3المتغیر )٣(

. من الوحدات كان شاغلیھا من أصول حضریة موصلیة % ٨٢
. صول ریفیة او غیر موصلیة  من الوحدات كان شاغلیھا من ا% ١٨

ویمكن إجمالھ كما یلي : X4المتغیر )٤(

ھادات ش( من الوحدات كان فردا او اكثر من شاغلیھا ذو مستوى تعلیمي عالي جدا% ١٧
. )جامعیة علیا

شھادات جامعیة ( من الوحدات كان فردا أو اكثر شاغلیھا ذو مستوى تعلیمي عالي % ٢٧
) . لیاأولیة او معاھد ع

شھادات (من الوحدات كان فردا او أكثر من شاغلیھا ذو مستوى تعلیمي متوسط % ١٩
) . اعدادیة او متوسطة –ثانویة 

امیون او یجیدون القراءة (من الوحدات كان شاغلوھا ذو مستوى تعلیمي واطئ % ٣٧
) . حد أعلى كوالكتابة أو یحملون الشھادة االبتدائیة 

ویمكن إجمالھ كما یلي : X5المتغیر )٥(

من الوحدات كانت مشغولة بأسرة واحدة % ٦٤

ضمن سیاق –من الوحدات كانت مشغولة بأكثر من أسرة ولكن كعائلة واحدة % ٣٦
. اقتصادي واحد

.یوضح التوزیعات اإلحصائیة لھذه المتغیرات في عینة البحث )٢(الشكل 
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( X5التوزیع التكراري للمتغیر
في ) عدد االسر الشاغلة للوحدة 

عینةالبحث

( X4اري للمتغیرالتوزیع التكر
)المستوى التعلیمي لالفراد 

في عینةالبحث

X3التوزیع التكراري للمتغیر

)  االنحدار االجتماعي ( 
في عینةالبحث

( X2التوزیع التكراري للمتغیر
في ) المستوى االقتصادي للعائلة 

عینةالبحث

( X1التوزیع التكراري للمتغیر
ي ف)  عدد االفراد الشاغلین للوحدة 

عینةالبحث

.التوزیعات االحصائیة للمتغیرات المرتبطة بخصائص الساكنین في عینة البحث ):٢(الشكل 
الباحث: المصدر 





غیرات المرتبطة بخصائص الوحدات المت-ب

ویمكن إجمالھ بما یلي : X6المتغیر )١(

. ٢م٣٠٠من الوحدات في عینة المسح كان مشیدة على قطعة أراضي بمساحة % ٢٢

.   ٢م٦٠٠من الوحدات في عینة المسح كان مشیدة على قطعة أراضي بمساحة % ١٩

. ٢م٢٠٠قطعة أراضي بمساحة من الوحدات في عینة المسح كان مشیدة على% ١٣
. ٢م٤٠٠من الوحدات في عینة المسح كان مشیدة على قطعة أراضي بمساحة % ١١

. ٢م٢٥٠من الوحدات في عینة المسح كان مشیدة على قطعة أراضي بمساحة % ٩

. ٢م١٥٠من الوحدات في عینة المسح كان مشیدة على قطع أراضي بمساحة % ٧

. ٢م٢٤٠نة المسح كانت مشیدة على قطع أراضي بمساحة من الوحدات في عی% ٤

. ٢م٣٢٥من الوحدات في عینة المسح كانت مشیدة على قطع أراضي بمساحة % ٤

.٢م٤٥٠من الوحدات في عینة المسح كان مشیدة على قطع أراضي بمساحة % ٢

٢م١١٠من الوحدات كانت مشیدة على مساحات متفاوتة من األراضي تراوحت ما بین % ٩

. ٢م٧٠٠و 

ویمكن إجمالھ بما یلي : X7المتغیر )٢(

. من الوحدات في عینة المسح تألفت من طابق واحد % ١٧
. من الوحدات في عینة المسح تألفت من طابقین % ٧٩

. طابقین وسرداب من الوحدات في عینة المسح تألفت من % ٤

ویمكن إجمالھ كما یلي : X8المتغیر )٣(

. سنوات ٥الوحدات في عینة المسح كان عمر اشغالھا من % ٩
. سنوات ١٠–٦من الوحدات في عینة المسح كان ما بین % ١٢

.سنوات ١٥-١١من الوحدات في عینة المسح كان ما بین % ١٧

.سنوات ٢٠-١٦من الوحدات في عینة المسح كان ما بین % ٢٢

.سنوات ٢٥-٢١من الوحدات في عینة المسح كان ما بین % ١٥

.سنوات ٣٠-٢٦من الوحدات في عینة المسح كان ما بین % ١٨

.سنوات ٣٠من الوحدات في عینة المسح كان أكثر من % ٧



من الوحدات في العینة المعدل العام % ٢سنة وبنسبة ٤٢علما ان أطول عمر أشغال كان 
وتباین  كان ٥.١٥.٢٧سنة والمنوال ١٩سنة والوسیط ١٨.٦٩لعمر األشغال بلغ 

.٨.٨٨٥٠١واالنحراف المعیاري ٧٨.٩٤٣٣٣

ویمكن إجمالھ كما یلي: X9المتغیر )٤(

.ت متضامة من ثالث جوانبمن الوحدات في عینة المسح كان% ٧
.ت متضامة من جانبینمن الوحدات في عینة المسح كان% ٤٨

.ت متضامة من جانب واحدمن الوحدات في عینة المسح كان% ٤٢

.ت منفصلة من الوحدات في عینة المسح كان% ٣

ویمكن إجمالھ كما یلي: X10المتغیر )٥(

.ت تحتوي على حدیقة داخلیة أو فناء داخليمن الوحدات في عینة المسح كان% ١٨
.ت بدون حدیقة داخلیة أو فناء داخليمن الوحدات في عینة المسح كان% ٨٢

یليویمكن إجمالھ كما : X11المتغیر )٦(

-%٥٠ت درجة تماثل الفضاءات الداخلیة فیھا ما بین من الوحدات في عینة المسح كان% ٩
٦٦.%
%.٥٠-%٢٦ت درجة تماثل الفضاءات الداخلیة فیھا ما بین من الوحدات في عینة المسح كان% ١٦

- %١٠ت درجة تماثل الفضاءات الداخلیة فیھا ما بین من الوحدات في عینة المسح كان% ٥٥
٢٥.%

.ت درجة تماثل الفضاءات الداخلیة فیھا صفر من الوحدات في عینة المسح كان% ٢٠

٠,٢بلغت والمنوالوقیمة% ٦٦علما أن اعلى درجة تماثل للفضاءات الداخلیة قد بلغت 
.٠,١٦٣٠قدرهوانحراف معیاري٠,٠٢٦٦قدرهتباین  بو

ویمكن إجمالھ كما یلي: X12المتغیر )٧(

).موقع ركني(ت مطلة على شارعین ت في عینة المسح كانمن الوحدا% ٣
).امامي وخلفي(ت مطلة على شارعین من الوحدات في عینة المسح كان% ٢

.ت مطلة على شارع واحد من الوحدات في عینة المسح كان% ٩٥

,یوضح التوزیعات اإلحصائیة للمتغیرات )٣(الشكل  X8 , X7 , X6X11 , X9 في عینة
VAR00004البحث 
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:نتائج التحلیل اإلحصائي الوصفي للمتغیرات المعتمدة في عینة البحث : ثانیا 
كان المعدل العام للفعالیات التي تشغل في ذات الفضاءات التي افترضھا :Y1المتغیر ) ١(

٩٦.١١١١٣وبتباین قدرة % ٣٠.٧والمنوال % ٣١.٢والوسیط % ٣٢.٣٤١المصمم ھو 
وأعلى قیمة ھي % ١٤.٩ان اقل قیمة لھذا المتغیر كان علما٩.٨٠٣٦٣وانحراف معیاري 

٦٨.٣ . %

كان المعدل العام للفعالیات التي ال تنجز ضمن الوحدة السكنیة رغم :Y2المتغیر )٢(
ویتباین قدره % ٦٠والمنوال % ٥٦.٨والوسیط % ٥٤.٧٣٨وجودھا في استمارة التقییم ھو 

% ١٢.٧أقل قیمة لھذا المتغیر كانت علما ان ١٠.٠٣٥٢وانحراف معیاري ١٠٠.٧٠٥
% . ٧٣.٣وأعلى قیمة ھي 

كان المعدل العام للفعالیات التي تنجز في فضاءات مغایر ة لتلك التي :Y3المتغیر )٣(
ویتباین قدره % ٨.٤والمنوال % ١٣.٣٥والوسیط % ١٢.٩٢١افتراضھا المصمم ھي 

لھذا المتغیر كانت صفر علما ان اقل قیمة ٦.٥٥٧٢٤وانحراف معیاري ٤٢.٩٩٧٤٣
% .٣٥.٢وأعلى قیمة ھي 

:العالقة بین المتغیرات : ثالثا 
بتطبیق أسلوب تحلیل االنحدار الخطي المتعدد تم التوصل الى العالقة ما بین المتغیر المعتمد 

Y1 والمتغیرات المستقلة وكما توضحھ المعادلة التالیة:

Y1 = 44.18 + 1.408X1 – 0.382X2 + 2.122X3 – 3.513X4 – 6.023X5 +
0.012X6 – 4.647X7 – 0.090X8 +2.021X9 + 0.102X10 –
3.123X11 – 0.009X12

مما یجعل من 0.663المعدلة فھي R2وقیمة 0.779االولیة فكانت تساوي R2أما قیمة 
الناجم عن تباین المتغیرات Y1في الممكن االعتماد على معادلة االنحدار لتفسیر التباین 

.المستقلة 

: ویتضح من المعادلة ما یاتي 

كان المتغیر األكثر تأثیرا وبعالقة عكسیة ) عدد األسر الشاغلة للوحدة (X5ان المتغیر ) ١(
وھذا یمكن تفسیره بان زیادة عدد األسر الشاغلة یستلزم بالضرورة تغییر نمط األشغال 

.ب وتلبیة متطلبات األسرة الجدیدة للفضاءات الستیعا

وبتأثیر عكسي أیضا وھذا یمكن ) عدد طوابق الوحدة(X7في المرتبة الثانیة المتغیر ءجا) ٢(
تفسیره بان زیادة عدد الطوابق یتبعھا زیادة في عدد فضاءات الوحدة وھذا یزید من 

. احتمالیة تغییر نمط األشغال 

وبتأثیر عكسي أیضا ) المستوى التعلیمي للشاغلین(X4غیر جاء في المرتبة الثالثة المت) ٣(
الرقم األقل (ویكون ھذا المتغیر قد تم ترتیبھ بشكل تنازلي في متغیرات عینة البحث 



) X4نقصان قیمة (فھذا یعني ان ارتفاع المستوى التعلیمي ) للمستوى التعلیمي األعلى
لفضاءات التي افترضھا المصمم لھا یرافقھ زیادة في عدد الفعالیات التي تتم في ذات ا

وھذا متوقع حیث یمیل األشخاص ذو المستوى التعلیمي العالي الى أداء الفعالیات في 
األماكن التي صممت لھا كما ان احتیاجاتھم الى فضاءات آلراء فعالیات معینة كالمطالعة 

والدراسة واألعمال المكتبیة تستمر في ذات ھذه الفضاءات 

وبتأثیر ) درجة تماثل الفضاءات الداخلیة للوحدة(X11المتغیر الرابعةلمرتبة في اءجا) ٤(
نسبة تماثل الفضاءات في الوحدة السكنیة عكسي أیضا وھذا یمكن تفسیره بان زیادة 

.سوف یسھل عملیة تحویرھا الداء فعالیات غیر مطابقة للفعالیات المفترضة لھا اصال 

وبعالقة طردیة ) االنحدار االجتماعي للشاغلین(X3تغیر المالخامسةجاء في المرتبة )٥(
وھذا یشیر الى ان الوحدات التي یشغلھا أفراد من أصول حضریة تكون نسبة مطابقة 
الفعالیات في ذات الفضاءات المصممة لھا أعلى من حالة اداء الوحدات التي یشغلھا أفراد 

تقالید وتأثیرھا على األفراد من أصول غیر حضریة وھذا ینبع من تباین العادات وال
.وحیث تمیل لصالح الجانب األول 

وھذا ایضاوبعالقة طردیة) نمط التضام للوحدة(X9المتغیر السادسةجاء في المرتبة )٦(
تكون نسبة مطابقة الفعالیات في ذات ذوات درجة التضام االعلىیشیر الى ان الوحدات 

ذوات درجة التضام االقل وھذا یتوضح حدات الفضاءات المصممة لھا أعلى من حالة الو
في ان فضاءات الصنف األول یصعب تحویرھا لمحدودیة العالقة مع البیئة الخارجیة 

.ومحدودیة امكانیة الوصول كذلك

ایضاوبتأثیر طردي) عدد األفراد الشاغلین للوحدة(X1المتغیر السابعةجاء في المرتبة )٧(
الشاغلین سوف توجھ أساسا لتوفیر فضاءات للنوم في وھذا یتوضح من كون زیادة عدد

حین تبقى الفضاءات األخرى على ذات وظائفھا وبالتالي ال تسبب نقصا في نسبة 
. الفعالیات التي تؤدي في ذات الفضاءات المصممة لھا

عمر : X8مساحة أرض الوحدة  و: X6المستوى االقتصادي للشاغلین و : X2المتغیرات 
العالقة مع منظومة الشوارع المحیطة: X12االنفتاح نحو الداخل و : X10و لوحدةاألشغال ل

. كان تأثیرھا ضئیال في معادلة االنحدار 

Y3و Y2نفس النتائج تستحصل من تطبیق معادلة االنحدار في حالة المتغیر المعتمد  نأ

ا البعض وھي نسب من نظرا لكون المتغیرات المعتمدة الثالثة تشكل أجزاء مكملة لبعضھ
. مجموع واحد 

:االستنتاجات والتوصیاتـ ٨
:االستنتاجات١ـ ٨

إمكانیة تطبیق منھجیة التقییم االستخدامي في الحصول على نتائج موضوعیة تبین : اوال 
وبشكل كمي مقدار انحراف نمط األشغال الفعلي للفضاءات في الوحدات السكنیة عن 

. مصمم ألشغالھاالنمط الذي افترضھ ال
كان لخصائص الشاغلین الذاتیة من الجوانب االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة : ثانیا 

، درجة التضام ودرجة طوابقالرض ، عدد األإضافة الى خصائص الوحدة من مساحة 
تأثیر بدرجات متفاوتة على مقدار االنحراف في نمط األشغال تماثل الفضاءات الداخلیة

. الوحدة السكنیةالفضاءات 



ان خصائص الشاغلین للوحدة المؤثرة على تغیر نمط أشغال فضاءات الوحدة : ثالثا 
تمثلت وعلى الترتیب وحسب قوة تأثیرھا بعدد األسر الشاغلة للوحدة أوال ، وحیث بزیادة 

یسبب تدني ) مع مراعاة كونھا تمثل عائلة واحدة بالسیاق االقتصادي(عدد ھذه األسر 
ة مطابقة أشغال فضاءات الوحدات لذات النمط الذي افترضھ المصمم ومن ثم احتمالی

خاصیة المستوى التعلیمي للشاغلین وحیث یقل احتمال المطابقة لنمط األشغال مع تدني 
المستوى التعلیمي ومن بعده عامل االنحدار االجتماعي للشاغلین حیث تقل نسب 

لتصمیمي المفترض عند الشاغلین ذوي الفضاءات ذات نمط األشغال المطابق للنمط ا
األصول غیر الحضریة وأخیرا جاءت خاصیة عدد األفراد الشاغلین للوحدة حیث تبین 
ان زیادة في ھذا العدد ال تسبب زیادة في حیود نمط األشغال للفضاءات عن النمط 

ھا بالجانب االقتصادي للشاغلین فكان تأثیرةالتصمیمي المقترح اما الخاصیة المرتبط
. محدودا على تغیر نمط األشغال 

ان خصائص الوحدات السكنیة المؤثرة على تغیر نمط أشغال فضاءاتھا عن : رابعا 
ة عدد یالترتیب وحسب قوة تأثیرھا بخاصىالمفترض لھا تمثلت وعليالنمط التصمیم
ا موالتي تبین ان زیادتھوخاصیة درجة تماثل الفضاءات الداخلیة للوحدة طوابق الوحدة 

ثم خاصیة نمط التضام للوحدة والتي سوف تؤثر في زیادة احتمالیة تغییر نمط األشغال
الخصائص االخرى اما تبین ان زیادتھا توثر في تقلیل احتمالیة تغییر نمط االشغال

،االنفتاح نحو الداخل وتأثیر منظومة الشوارع عمر أشغالھا،مساحة أرض الوحدة (
.ودا جدا على تغیر نمط األشغال فكان تاثیرھا محد) المحیطة

:التوصیات ٢ـ٨

اعتماد الجوانب التشریعیة والقانونیة لوضع حدود معینة للفضاءات ضمن الوحدات ) ١(
السكنیة معتمدة على الدراسات واالبحاث ضمن ھذا المجال وتكون ملزمة 

. للمصممین 
ي اعداد تصمیم الوحدات مراعاة مبادئ المرونة التصمیمیة وإمكانیات التحویر ف) ٢(

. السكنیة 

توسیع المناقشات بین المصممین الزبائن كونھم الشاغلین المحتملین للوحدات السكنیة ) ٣(
. المرتبطة بخصائھم إمكانیة اعداد التصامیم األكثر مالئمة لھذه الخصائص 

شاریع اعتماد المنھجیة العلمیة مثل أسلوب التقییم االستخدامي وغیره لدراسة م) ٤(
اإلسكان المنجزة من قبل الدولة وكذلك الوحدات السكنیة المنجزة في القطاع الخاص 
لتحدید الجوانب المرتبطة بھذه المشاریع والوصول الى استنتاجات موضوعیة عنھا 

 .

اعتماد دراسة خصائص الشاغلین المحتملین للمجمعات السكنیة في أعداد التصامیم ) ٥(
. لھذه المجمعات 
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