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  المستخدمٌن احتٌاجات لتلبٌة السكنٌة الفراغات تصمٌم إعادة 
 

 العراقى إبراهٌم محمد

 بالقاهرة بنٌن األزهر جامعة الهندسة كلٌة – العمرانً التخطٌط قسم

 مقدمة
 برامج ووضع واالجتماعٌة البٌئٌة النواحً تحلٌل من التقلٌدٌة منهجٌتها لها عملٌة العمرانٌة الفراؼات تصمٌم إن

 أو صحٌحة تكون أن قابلة المصمم ٌتخذها فردٌة قرارات هى النهاٌة فً ولكن المستخدمٌن لسلوك وتحلٌل لالستخدامات
 تلك تقٌٌم: االول البعد: الفراؼات تلك تحلٌل عند بعدٌن ٌوجد لذلك . الفراغ استخدام بعد نتائجها تظهر ما وؼالبا خاطئة

 تدهورت انها ام بها المنوط الدور تؤدي هل تحلٌل و المستخدمٌن احتٌاجات تلبٌة على قدرتها مدى تحدٌد و الفراؼات
 تلك تصمٌم إعادة فى فٌتمثل الثانى البعد ام. مرؼوبه ؼٌر الستخدامات بؤر او مهملة مساحات اما وأصبحت حالتها

 السكان حٌاة فً التطور مع المتطوره المستخدمٌن احتٌاجات لتوائم كفاءتها ورفع استدامتها معوقات لتالفً الفراؼات
 .  وسلوكهم

 تحسٌنات وإضافة للسكان المتؽٌرة االحتٌاجات لتلبٌة السكنٌة الفراؼات ووظائؾ تشكٌل إلعادة منهجٌة الورقة هذه وتتبنى
. التصمٌم عملٌة فً ومشاركتهم السكان لرؤٌة طبقا حٌوٌة أكثر السكنٌة الفراؼات تجعل جدٌدة

 التحلٌل خالل من السكنٌة المجموعة فراؼات أداء عن المستخدمٌن رضاء مدى تحدٌد أوال : البحث هذا من الهدؾ 
 السكنٌة المجموعة لفراغ والترفٌهً االجتماعً الدور إحٌاء عملٌة فً المجتمعٌة المشاركة ثانٌا. للمستخدمٌن السلوكً

 جدٌدة روح لخلق والنفسٌة المادٌة السكان لمتطلبات واالستجابة تفهم على الخارجٌة الفراؼات مصممً لحث وذلك
 المقطم بحً االجتماعً اإلسكان فراؼات من نموذجٌن على تحلٌلٌة دراسة إجراء تم. المدٌنة داخل العامة للفراؼات

 المناطق تصمٌم إعادة فً أساس لٌكون بها السلوكٌة النواحً لتحلٌل المٌدانً واالستقصاء المٌدانٌة المشاهدة على اعتمادا
.  المستخدمٌن نظر وجهة من استدامتها وتحقٌق السكنٌة

 
  .السكنية للفراغات االجتماعي الدور .1

 ٌنتقل أن هى االجتماعٌة فالوظٌفة. واجتماعٌة وجمالٌة صحٌة: رئٌسٌة وظائؾ ثالثة لها المدٌنة داخل العامة الفراؼات إن
 قام لقد. ووظٌفة شكال جذابا الفراغ ٌكون أن البد االنتقال هذا ٌحدث ولكً, والترابط التفاعل عملٌة لتحدث للفراغ اإلنسان

" الصؽٌرة العمرانٌة للفراؼات االجتماعٌة الحٌاة "ٌسمى له كتاب فً ,William H. Whyte واٌت ولٌم ٌدعى باحث

 فً المادي التؽٌٌر بعض ٌحدثه أن ٌمكن ما مدى بتوثٌق وقام وأنشطتها المدٌنة فراغ جودة بٌن الوثٌقة العالقة بوصؾ
 مجموعه على تلك للفراؼات المادي التحسٌن عملٌة طبقت لقد. ملحوظ بشكل المدٌنة فراغ استخدام تحسٌن فً الفراغ شكل
(. (Jan Gehl, 2011,34 الفراؼات استعمال تحسٌن فً كبٌرة نتائجها وكانت األمرٌكٌة نٌوٌورك مدٌنة فً الفراؼات من

 أالؾ بتقٌٌم  Project for public spacesالعامة الفراؼات اجل من مشروع تدعى مؤسسة قامت كذلك
 أنشطة ٌوجد, إلٌها الوصول ٌمكن أنها: رئٌسٌة خصائص أربعة تمتلك الناجحة الفراغات أن ووجدت العالم حول العامة الفراغات
 هو للمدٌنة بالنسبة وضوحا الفراغات فوائد أكثر أحد ربما. اجتماعً مكان هو وأخٌرا, جٌدة صورة وذو مرٌح الفراغ, بها تشاركٌه

 ٌكتفوا حتى أو الفراغات فً تجري أحداث من جزءا ٌكون أو محببة أنشطة لٌمارسوا للسكان الفرصة ٌعطً والذي االجتماعً الدور

 لحٌاة مرؼوبه إضافات ٌضٌؾ السكنٌة للفراؼات الجٌد االستخدام إن (.Helen Wooley, 2003, )والمشاهدة التواجد بمجرد

 مفضل مكان, والجري للمشً مكان, والتعلم للتدرٌب مكان, واللقاء للرٌاضة مكان فهو الٌومً ولروتٌنهم المستخدمٌن
 األنشطة توزٌع خالل من وأمانا جذبا أكثر نجعله أن ونستطٌع. الخ, .... اللٌاقة وتمارٌن الكرة ولعب الموسٌقى لعزؾ

 األنشطة تلك لكل المباشرة والنتٌجة. المستخدمة المواد وجاذبٌة التصمٌم وروعة واألدوات الوسائل وتنوع واالستعماالت
. المستخدمٌن بٌن االجتماعٌة العالقات من نوع وإٌجاد العامة بالفراؼات الناس تواجد فرص زٌادة هو السابقة
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 القدامى األصدقاء تحٌة فرصة الفراغ( 2 )شكل                  الصداقة على والحفاظ للعب فرصة الفراغ( 1 )شكل

 
 فانه ذلك من العكس على, بداخلة التواجد فرص تتزاٌد حٌنما االجتماعً االندماج فرص من ٌزٌد الذي اإلطار هو فالفراغ

 التقابل مجرد من تتولد االجتماعٌة للعالقات فرص وهناك. اجتماعٌة عزلة هناك أصبح التواجد احتماالت قلت كلما
 وسماع الرؤٌة مجرد )متواضع مستوى على االتصال: تضمن بٌئة الفراغ ٌوفر حٌث الفراؼات فً والتحدث والرؤٌة

 فرصة توفٌر( – التواصل فرص )أعلى مستوى على للتواصل ممكنة انطالق نقطة توفٌر( – الفراغ داخل األصوات
 ٌوجد ما )الخارجً االجتماعً العالم عن للمعلومات مصدر توفٌر( – معارؾ )بالفعل تكونت التً العالقات على للحفاظ

 المفٌدة األماكن عن الخبرة نقل مثل )المحفزة التجارب وتقدٌم لإللهام مصدر( – والمدٌنة الحً مستوى على أحداث من

 كثٌرا السكان تواجد كلما(. Jan Gehl, 2011( )وهكذا ٌتبعوها التً والثقافٌة الرٌاضٌة والبرامج األوالد ٌرتادها التً

 الكسندر كرٌستوفر ٌقول. المحادثة وتتطور التحٌة تبادل فرص وزادت تقابلهم فرص زادت كلما الخارجٌة الفراؼات فً

Christopher Alexander  اجتماعً نظام أي ٌحٌا أن ٌستطٌع ال المشترك الفراغ هذا بدون( ,Christopher 
Alexander et all, 1977  .)

  .المستخدمٌن على وتأثٌرها السكنٌة الفراغات مكونات .2
 المشاة وممرات الخضراء المساحات وتشمل الفراغ أرضٌة هو األول, أساسٌة عناصر ثالثة من السكنٌة الفراؼات تتكون

 إنارة وأعمدة وألعاب وبرجوالت مقاعد من والمتحركة الثابتة الفراغ فرش عناصر ثانٌا, المختلفة األنشطة ومناطق
 أهمٌة وتكمن. األشجار مجموعات مثل لٌنة حوائط أو المبانً واجهات مثل صلبة حوائط سواء الفراغ حوائط ثالثا, الخ....

.  جودتها مدى ثم وعالقاتها العناصر تلك توزٌع كٌفٌة فً الفراغ
 تلك تنوع هو والثانً األنشطة لمواقع الجٌد االختٌار هو األول أساسٌٌن بعنصرٌن الفراغ أرضٌة تتحدد: الفراغ أرضٌة

 بٌن المناسبة تحقٌق خاللها من ٌتم المعاٌٌر من مجموعة له نشاط كل. المستخدمٌن من المختلفة الشرائح لتناسب األنشطة
 حٌوٌة أكثر الفراغ كان كلما البعض ببعضها وعالقتها األنشطة اختٌار مواقع نجحت كلما. ٌحتله الذي والموقع النشاط

 فً ٌساعد لكنه المستخدمٌن من مختلفة شرائح جذب فً فقط ٌساعد ال األنشطة تلك تنوع. المستخدمٌن الحتٌاج واستجابة
 للفراغ ٌجذبه الذي نشاطه له األسرة أفراد من فرد كل تجعل التنوع عملٌة. التواجد أزمنة وكذلك التواجد فترات زٌادة

 داخل الجذب عناصر أهم أحد هً تلك التحفٌز وعملٌة, اهتماماته ٌجد فرد كل ألن بعضا بعضها األسرة تحفز وبالتالً
 المستخدمٌن أن فنجد الفراغ ألنشطة المكانً التوزٌع عملٌة فً القصور بعض الفراؼات استخدام بعد ٌظهر وقد. الفراغ
 التً ؼٌر مناطق فً ٌسٌرون حتى أو أماكن فً ٌلعبون أو أماكن فً ٌجلسون فتجدهم والمالئمة بالتعدٌل ٌقوموا أنفسهم
 ال بشكل األنشطة توزٌع إلعادة إمكانٌة هناك ٌكون حتى التصمٌم فً مرونة هناك ٌكون أن البد لذلك. المصمم حددها
 . مادٌة خسائر ٌسبب
 بٌن االتصال وكٌفٌة الخارجٌة بالبٌئة وعالقتها بالسكان الخاصة والحٌاة الداخلً الجزء ٌمثل الفراغ حائط :الفراغ حوائط
 نجح كلما الفراغ حوائط بٌن سهل وبصري حركً اتصال هناك كان كلما, الخارجً الفراغ وبٌن السكنٌة الوحدات داخل

 تنوع على وٌساعد المبانً مداخل بٌن دائمة حركة ٌولد الحركً االتصال فمثال. كبٌرة بدرجة وظائفه أداء فً الفراغ
 أكثر وٌجعله المسكن خالل من الفراغ مراقبة على ٌساعد الجٌد البصري االرتباط بٌنما الفراغ داخل الدٌنامٌكٌة الحركة

 أصبح كلما للمداخل وتحدٌدا إؼالقا أكثر الحوائط كانت كلما السكنٌة المجموعات وخاصة السكنٌة للفراؼات بالنسبة. أمانا
. وأمانا خصوصٌة أكثر الفراغ
 الوحدات ونوعٌة بقائهم مدة فً وكذلك المستخدمٌن جذب فً محفز عنصر التفاصٌل تصمٌم جودة إن :الفراغ فرش

 مع تتوافق هً هل قاطع بشكل تحدد مواضعها واختٌار للمقاعد الجٌد التوزٌع فطرٌقة. الفراغ فً تنتشر التً السلوكٌة
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 عن. تواجدهم فترة على أو لها المستخدمٌن جذب على ٌشجع ال قد لمواقعها السٌئ فاالختٌار, ال أم المستخدمٌن رؼبة
 خالل من وذلك مجموعات شكل فً التواجد وتشجٌع الفراغ داخل الفردي التواجد تقلٌل فً التحكم ٌتم الفراغ فرش طرٌق
 المبانً حوائط مع سواء الرؤٌة بزواٌا وعالقتها األشجار توزٌع طرٌقة. األنشطة ومساحات المقاعد توزٌع طرٌقة

 بٌن توازن تعطً أنها كما الفراغ داخل والتفاعل األمان درجة تحدد و, المحٌطة العناصر مداخل مع أو المحٌطة
 وتشجع الفراؼات فً تحدث قد التً والمضاٌقات الجرائم من اإلضاءة وطرٌقة شكل وتقلل. والمكشوفة المظللة المساحات

 إعادة ٌتم التً الرئٌسٌة المكونات أحد التفاصٌل وتعتبر. الحارة البٌئات فً خاصة لٌال كبٌرة بصورة استخدامه على
 المالحظة خالل من تتم تلك التقٌٌم وعملٌة المستخدمٌن رؼبات مع توافقها مدى لتحدٌد التشؽٌل بدء من فترة بعد تقٌٌمها
 المناطق تحدد أن الفراغ تشؽٌل عملٌة بعد تستطٌع حٌث الفراؼات تقٌٌم فً عالمٌا المعتمدة المنهجٌة الطرق احد وهً

 نمط فً تؽٌر وجود حالة فً أو التصمٌم عملٌة فً قصور وجود حالة فً. علٌها التردد وساعات ومعدالت جذبا األكثر
 قراءة على مبنٌة تكون ألنها قوة أكثر تلك التعدٌل عملٌات وتصبح الفراؼات تصمٌم إعادة ٌمكن المستخدمٌن وسلوك
.    المستخدمٌن احتٌاجات وتلبً موائمة التصمٌم إعادة فٌعتبر الحالً الوقت فً الفراغ عمل لكٌفٌة واقعٌة

  

     كوبنهاجن جنوب اجتماعً إسكان بمشروع السكنٌة الفراغات( 4 )شكل            بكوبنهاجن سكنٌة مجموعة فراغ مكونات( 3 )شكل

 الفراغ داخل العزلة أو االتصال تحقٌق فً الفراغ مكونات تأثٌر( 1 )جدول

  االتصال  االنعزال

 أو صلبة سواء فاصلة حوائط ٌوجد

  لٌنة

 

 حرٌة هناك ولكن حوائط ٌوجد ال 

 والرؤٌة الحركً االنتقال فً

 البصرٌة
 

  المستخدمٌن بٌن كبٌرة مسافات

 

 المستخدمٌن بٌن صؽٌرة مسافة

 التواصل لتشجٌع

 
 ال الفراغ داخل عالٌة حركة سرعة

 بعض وقضاء البقاء على تساعد

  الفراغ فً الوقت

 اتجاهات وتنوٌع بطٌئة سرعة

 الفراغ داخل الحركة لتبطًء الحركة

 
 الفراغ أرضٌة فً متنوعة مستوٌات

 الرأسً الفصل بعض أحٌانا تعطً

 

 التواصل ٌعٌق ال واحد مستوى

 

 اآلخرٌن عن بعٌدا التوجٌه

 

 اآلخرٌن نحو التوجٌه 

 

 المقطم بحً االجتماعً اإلسكان بمشروع المستخدمٌن الحتٌاجات طبقا الفراغات أداء مستوى تقٌٌم .3
 االجتماعٌة الحٌاة أن كثٌرا واٌت كتب لقد. تقرٌبا م1969 سنة منذ واٌت ولٌم هو الفراؼات تعمل كٌؾ درس من أول إن
 إلنشاء أخالقٌة مسؤولٌة لدٌنا أنه إلى أشار لقد. والمجتمع األفراد حٌاة نوعٌة فً أساسً بشكل تساهم العامة الفراؼات فً

 من الكثٌر أٌضا هناك كان(. William H. Whyte), 1980المجتمع مع والتفاعل المدنٌة المشاركة تسهل عامة أماكن

 Life المبانً بٌن الحٌاة ) كتابه وٌعتبر  Jan Gehl ومنهم العمرانٌة الفراؼات وتحلٌل بدراسة اهتموا الذٌن الباحثٌن
between buildings  ) الفراؼات تلعبه الذي االجتماعً الدور خالل من القضٌة تلك تعالج التً المهمة الكتب احد .
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 كذلك التحلٌل لهذا كبداٌة اإلنسانً البعد واستخدم الفراغ استخدام على تؤثر التً العوامل دراسة على Jan Gehl واعتمد

 االتصال ذلك فً بما الثابت النشاط ومدة ومستوٌات المشاة تدفق مستوٌات بقٌاس العمرانٌة البٌئة نجاح مدى بقٌاس قام
 .االجتماعً والتفاعل البشري

 اإلسكان بمنطقة سكنٌتان مجموعتان لفراؼا المٌدانٌة الدراسة على السكنٌة الفراؼات أداء تقٌٌم فً البحث هذا ٌعتمد
 الفراغ على التردد معدالت لتحدٌد بالفراغ المحٌطة األسر من لعدد استبٌان استمارات إجراء وتم المقطم بحً االجتماعً

  الجذب عناصر تحدٌد ثم تمارس التً األنشطة ونوعٌة التردد من والهدؾ الٌوم فً التردد أوقات حسب
 

. للفراؼات المستخدمٌن جذب على سلبا تؤثر التً والمعوقات
 

 األولى السكنٌة المجموعة فراغ( 6 )شكل            األولى بالمنطقة السكنٌة المجموعات توزٌع شكل( 5 )شكل  

 فدان 3.3 حوالً السكنٌة المجموعة مساحة تبلػ أسرة 68 حوالً لعدد سكنً فراغ هو األولى السكنٌة المجموعة فراغ

 إال خاص شبة فراغ أنه ومع مداخل أربع له الفراغ. السكنٌة المجموعة مساحة إجمالً من% 40 حوالً الفراغ نسبة تبلػ

 داخل بالبقاء أو بالعبور سواء ؼرباء به ٌتواجد أن الممكن من فانه وبالتالً الفراغ إلى للقادم االنطباع هذا ٌعطً ال أنه

 من جٌدة ؼٌر حالتها خضراء منطقة عن عبارة وهو التسعٌنات أوائل فً المنطقة إنشاء منذ الفراغ شكل ٌتؽٌر لم. الفراغ

.   المشاة ممرات وبعض والصٌانة النظافة مستوى حٌث

 تمثل الفراغ نسبة. فدان 3 حوالً السكنٌة المجموعة مساحة تبلػ أسرة 62 حوالً لعدد الثانٌة السكنٌة المجموعة فراغ

. مؽلق شبة السكنٌة للمجموعة تقلٌدي فراغ عن عبارة الفراغ. السكنٌة المجموعة منطقة مساحة إجمالً من% 35 حوالً

.  الفراغ وظٌفة أو شكل فً تؽٌٌر أي ٌتم ولم تقرٌبا التسعٌنات بداٌة منذ أنشئت المنطقة هذه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثانٌة السكنٌة المجموعة فراغ( 8 )شكل       الثانٌة الدراسة بمنطقة السكنٌة المجموعات توزٌع( 7 )شكل
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 االستبٌان معهم أجري الذٌن األفراد شرائح توزٌع( 2 )جدول

 

 . والقدرة والنوع السن حسب التصنٌؾ حٌث من المجتمع شرائح كل تمثل أن االستبٌان عٌنات اختٌار فً روعً ولقد
 تتردد منهم الؽالبة النسبة ولكن العٌنة نسبة من% 73 حوالً الفراغ على المترددٌن نسبة أن نجد السابق الجدول بتحلٌل

 العٌنة من% 25 حوالً تبلػ أسبوعٌا مرة الفراغ على تتردد التً والنسبة الؽالب فً الشهر فً واحدة  مرة  الفراغ على
 حوالً ٌومٌا ٌتردد من نسبة تبلػ بٌنما العطالت فً الصؽار أبناءهم ٌرافقون الذٌن الصؽٌرة األسر من الؽالب فً وهم

.    المحٌطة المناطق فً ٌومٌة بأنشطة القٌام عند وخاصة صباحا الوقت لبعض الفراغ فً ٌتواجدون قد ؼالبا وهم% 6
 هذه استخدام وٌمكن العامة األماكن من الناس ٌرٌده ما حول الكثٌر نتعلم أن ٌمكننا الناس إلى والحدٌث المراقبة خالل من

 ركزت األولى المرحلة مرحلتٌن على االستبٌان إجراء تم لقد. Livable places ومالئمة حٌوٌة أماكن إنشاء فً المعرفة

. الفراغ داخل تواجدهم تعوق التً العوامل و الفراغ فً التواجد على المستخدمٌن تشجع التً العوامل من كالًال  تحدٌد على
 ممن أفراد 10 األقل على ذكرها التً المشجعة ؼٌر والعوامل المشجعة العوامل تجمٌع تم األول االستبٌان إجراء بعد

 وكذلك المستخدمٌن بٌن العناصر تلك على التوافق مدى لتحدٌد أخرى مرة االستبٌان طرح وأعٌد االستفتاء علٌهم أجري
 . التالٌة الجدال فً االستبٌان نتٌجة تجمٌع تم وقد. أهمٌتهم لتحدٌد

 السكنٌة المجموعة فراغ داخل التواجد على المشجعة العوامل( 3 )جدول

 الثانٌة السكنٌة المجموعة فراغ األولى السكنٌة المجوعة فراغ التقٌٌم عنصر

 السكنٌة بالمبانً تام اتصال على الفراغ الموقع -1

 مسارات بٌنهما ٌفصل وال به المحٌطة

  آلٌة حركة

 تعتبر المبانً وكل الفراغ محٌط على المبانً تتوزع

  للفراغ بالنسبة أول صؾ

 القوي البصري االرتباط -2

 وحوائطه الفراغ بٌن

 أماكن جمٌع اختراق أو رؤٌة تمنع عوائق ٌوجد ال حٌث البصري االرتباط فً سهولة هناك

 .األبناء ومراقبة الفراغ رؤٌة وٌمكن الفراغ

 سكنً معظمها المحٌطة االستعماالت المحٌطة االستعماالت -3

 كما بعضهم ٌعرفون السكان ومعظم

 .األبناء بٌن عالقات توجد

 توجد ال وبالتالً سكنً معظمها االستعماالت

 خارج هم من تجذب تجارٌة أو خدمٌة استعماالت

 .المجموعة

 االجتماعً الترابط -4

  األقران بٌن وخاصة

 للتعارؾ كبٌرة فرصة الفراغ ٌوفر

 وخاصة األقران بٌن واللعب والصداقة

 . سنة 12 من أقل لألطفال بالنسبة

 ذوٌهم وبصحبة أحٌانا منفردٌن األطفال اللتقاء مكان

 .  أخرى أحٌانا

 بالرؼم )الفراغ انؽالق -5

 وجود عدم من

 بالمستوى خصوصٌة

 (المطلوب

 ببعض وٌمكن مؽلق شبة الفراغ

 والٌة منه الحركة فً التحكم المعالجات

 الؽرباء تواجد من والحد

 بانؽالق إحساس تعطً واضحة مداخل أربعة ٌوجد

 الفراغ

 األخر والبعض فقط األول الفراغ فً تواجد بعضها العوامل من مجموعة استخالص تم أنه وجد السابق الجدول بتحلٌل
. العوامل تلك على الفراؼان فً المستخدمٌن من إجماع وجد حٌث الفراؼٌن فً ذكر وبعضها فقط الثانً الفراغ فً تواجد

 األنشطة ونوعٌة للفراغ المادي والتكوٌن المكانً بالموقع أساسٌة بصفة ترتبط أنها نجد السابقة العوامل وبتحلٌل
.  واألمان بالخصوصٌة واإلحساس

 السكنٌة المجموعة العنصر

 األولى

 المجموعة

 الثانٌة السكنٌة

  %النسبه االجمالى

  130 62 68 االستبٌان أفراد عدد
 6 8 3 5  ٌومٌا الفراغ على ٌتردد من عدد
 25 32 17 15 أسبوعٌا مره الفراغ على ٌتردد من عدد
 42 55 25 30  شهرٌا مره الفراغ على ٌتردد من عدد

 73 95 45 50 االجمالى
 27 35 17 18  مطلقا الفراغ على ٌتردد ال من عدد
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 السكنٌة المجموعة فراغ فً التواجد على المشجعة غٌر العوامل( 4 )جدول

 الثانٌة السكنٌة المجموعة فراغ األولى السكنٌة المجوعة فراغ التقٌٌم عنصر

 للمجموعة خاص شبة فراغ ٌعتبر الفراغ الخصوصٌة ؼٌاب- 1

 ؼٌر فانه الحقٌقة فً ولكن السكنٌة

 وبالتالً المجموعة أفراد على مقصور

 ٌشعر. معروفٌن ؼٌر ؼرباء ٌتواجد

 وٌرؼبون الفراغ خصوصٌة بعدم السكان

 تماما مؽلق المجموعة فراغ ٌكون أن

 .المداخل فً التحكم وٌتم

 مؽلق شبة وتجعله الفراغ تحدد الفراغ حوائط أن مع

 الكافً بالقدر خاص لٌس فراغ الحقٌقة فً انه إال

 .ؼرباء به ٌتواجد وأحٌانا

 فً وهً األنشطة فً تنوع ٌوجد ال الجاذبة األنشطة ؼٌاب- 2

 جلوس أو قدم كرة لعب إما الؽالب

 األسر إحدى ذكرت. المداخل من بالقرب

 األطفال ٌجذب أن ممكن لنشاط نموذج

 .الطاولة لتنس منضدة وهو

 وجود عدم – اجتماعٌة أو رٌاضٌة أنشطة توجد ال

 أن ذكرت األسر إحدى. األطفال للعب مجهزة منطقة

 ألنه التلٌفزٌون ٌشاهدوا المبانً داخل ٌظلوا األطفال

 الواقع أن كما الخارج فً لٌمارسوه شًء ٌوجد ال

 . سٌئ الخارج فً

 حٌث من الفراغ مستوى جودة عدم الفراغ جودة مستوى تدنً- 3

 – المتنوعة لألنشطة مساحات تخصٌص

 من الفرش عناصر نوعٌة حٌث من أو

 الفراغ نظافة وعدم وبرجوالت مقاعد

 .الالندسكٌب عناصر تنسٌق وسوء

 النباتات أو المشاة ممرات بحالة االهتمام عدم

 منظمة ؼٌر أشجار توجد حٌث سًء العام والمظهر

 .الفراغ من كثٌرة أجزاء تحجب

 ذوي وخاصة لألطفال بالنسبة امن ؼٌر الفراغ  األمان ؼٌاب- 4

 .الصؽٌرة األعمار

 الجٌدة المعالجة عدم- 5

 للفراغ السلوكٌة للوحدات

 على ٌساعد لألنشطة جٌد توزٌع ٌوجد ال

 بٌن السلوكٌة الوحدات فً تنوع خلق

 مجموعات فً وجلوس منفرد جلوس

 أنشطة ولممارسة متنوعة بأحجام

 . متنوعة

 كامل شبة بشكل والمستخدمٌن األنشطة تؽٌب تكاد

 منطقة وبخاصة فرش عناصر وجود عدم بسبب

 .األطفال للعب

 الفراغ لهذا باالنتماء إحساسهم عدم هً المستخدمٌن تواجد تعوق التً العناصر أهم أن نجد السابق االستبٌان نتائج بتحلٌل
 للفراغ العام المظهر وكفاءة جودة ونقص األنشطة تنوع وعدم الخصوصٌة ؼٌاب كذلك وإدارته تنفٌذه فً مشاركتهم وعدم
.  والبٌئً الشكلً مستواه وتدنى

 نوعٌة فً المطلوب التحول مقدار تحدٌد بهدؾ وذلك الفراؼٌن فً المتواجدة األنشطة نوعٌة تحدٌد تم االستبٌان خالل من
 فً% 45 حوالً األطفال لعب نشاط نسبة تبلػ حٌث بالفراؼان األنشطة نوعٌة بٌن كبٌر تشابه هناك. الفراغ أنشطة
 التً لألنشطة بالنسبة النسب أقل من الفراغ داخل والتمشٌة التنزه نسبة كانت و الثانى الفراغ فً% 40و األول الفراغ
 األول رئٌسٌٌن لعنصرٌن النسب تلك وترجع. الثانً فً% 10و األول الفراغ فً% 5 حوالً وهً الفراغ داخل تمارس
 ٌوجد وبالتالً العمرٌة المرحلة وسط فً أو األسرة تكوٌن بداٌة فً ألسر الؽالب فً وهً السكانٌة الشرٌحة تركٌبة طبٌعة
 أكثر ٌرتبط السكنٌة المجموعات فراغ طبٌعة أن هو الثانً العامل, الفراغ داخل الؽالب النشاط لهم األطفال من كبٌرة نسبة

.  ذوٌهم لمرافقة ٌكون الكبار تواجد أن حتى األطفال بأنشطة

    

 

 

 

 

 

 الثانً الفراغ داخل تمارس التً األنشطة نوعٌة( 10 )شكل            األول الفراغ داخل تمارس التً األنشطة نوعٌة( 9 ) شكل         
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 الثانً بالفراغ المتواجدون السكان شرائح ( 12 ) شكل                 األول بالفراغ المتواجدون السكان شرائح ( 11 )شكل      

 األول الفراغ فً نسبتهم تبلػ حٌث سنة 12 تحت سن فً الفراغ لمرتادي الؽالبة النسبة أن نجد السابق الشكل تحلٌل من
 الفراغ فً الؽالبة األنشطة نوعٌة على انعكس ما وهو% 45حوالً الثانً الفراغ فً نسبتهم تبلػ بٌنما% 60 حوالً
 وبالنسبة%. 20و% 15 مابٌن إلى البالؽٌن من الكبٌرة الشرٌحة نسبة انخفضت فقد بالفراغ محفزات توجد ال وحٌث
 من الفترة خالل للفراغ إشؽال نسبة أعلى وكانت ٌولٌو شهر خالل االستفتاء هذا أجري فقد الفراغ داخل التواجد لفترات
 عشر الثانٌة وحتى التاسعة من األعداد فً تدرٌجً  تراجع بداٌة الفراؼان شهد بٌنما مساءا الثامنة وحتى عصرا الرابعة

 الظهر بعد الواحدة ومن  عشر الثانٌة وحتى صباحا 8 من الفترة خالل الفراؼان فً المتواجدة األعداد تماما وقلت مساءًال 
. عصرا الثالثة حتى

 مؤشرات إعطاء أي ألعلى أسفل من المكان تصمٌم عن عبارة للتصمٌم منهج وضع فً تساعد تلك التحلٌل طرٌقة إن

 ٌبدأ أن البد المنهج هذا والستخدام Bottom-up place design not top-down للمصممٌن المستخدمٌن من للتصمٌم

 بها الفراؼات ٌستخدموا أن ٌرؼبون التً والطرٌقة الفراغ الناس بها ٌستخدم التً للطرٌقة وشامل دقٌق بفهم التصمٌم
 أنهم أي بأقدامهم تصوت الناس أن العمرانٌة بالفراؼات المهتم واٌت ولٌم الباحث أشار وقد(. الفراؼات تلك من أمالهم)

. كذلك لٌست التً المساحات ٌستخدموا وال والمرٌحة االستخدام سهلة هً التً المساحات ٌستخدموا
 . عمرانً فراغ بٌئة إبداع فً المجتمعٌة المشاركة دور .4

 على ولكن الفراغ فً التوقؾ على فقط لٌس المستخدمٌن تشجع رئٌسٌة عوامل 4 تحدٌد تم السابق االستبٌان خالل من
 المستخدمٌن طبٌعة( 1 )االعتبار فً تأخذ العناصر تلك. الوقت بعض وقضاء األنشطة من جدٌدة أنوع وممارسة المكوث
 لفراغ الرئٌسً العنصر تأكٌد( 4, )الفراغ إلى جذبهم على وتساعد منهم شرٌحة كل تناسب التً األنشطة( 2, )وتنوعهم

 توفٌر فً استدامة أكثر الفراغ تجعل والتً التصمٌم مرونة أخٌرا ثم( 4, )الخصوصٌة وهو السكنٌة المجموعة
 سلوكٌات تؽٌر لمواجهة مستقبلٌا والتحول التطور على الفراغ وقدرة الٌوم خالل للسكان المتنوعة االحتٌاجات
. المستخدمٌن

 . للمستخدمٌن العمرٌة الشرائح لمختلف الفراغات مراعاة 4-1
 ٌصبح وبالتالً واحدة كشرٌحة المستخدمٌن مع التعامل فً نمطٌته هً السكنً الفراغ ٌواجهها التً األساسٌة المشكلة
 هو الرئٌسٌة المقترحات أحد فان لذلك. السكان شرائح تركٌب ٌعكسه الذي التنوع عكس وهو واحدا األنشطة من المتوقع
 .الفراغ هذا داخل لفترات التواجد على لتحفزٌهم ولكن المستخدمٌن احتٌاجات لتلبٌة فقط لٌس للفراغ أنشطة برنامج وضع

 األطفال حٌث أنهم جزء أساسً من تكوٌن أي مجتمع ولألحاسٌس التً تتكون لدى األطفال جزء أحد أهم تلك الشرائح هم
أساسً فً تكوٌن شخصٌة الطفل وتجربته والتً تحدد صفاته وطباعه األساسٌة وهناك عدد من العناصر األساسٌة فً 

الفراغ التً ٌمكن من خاللها التأثٌر فً سلوكٌات الطفل من خالل التلقً والتعلم كما ٌمكن تنمٌة المهارات العقلٌة والبدنٌة 
إن إعطاء الطفل مساحة داخل الفراغ ٌنمى . وتحسٌن السلوك وتنمٌة األحاسٌس وزٌادة اإلحساس بالجمال والتذوق الفنً

لدٌه اإلحساس بمدى وجوده فً بٌئته العمرانٌة كما انه ٌعطى مساحه للتفاعل االٌجابً بٌنه وبٌن بٌئه مخصصه له تناسب 
إذا لم ٌلعب األطفال مع بعضهم البعض خالل الخمس سنوات . حجمه وقدراته كما أنها تلبى احتٌاجاته الجسمانٌة والعقلٌة

األطفال فً حاجة إلى بعضهم . األولى من عمرهم فهناك احتمال كبٌر أن ٌصابوا بمرض ذهنً خالل حٌاتهم بعد ذلك

(. Christopher Alexander, 1977)البعض 

 إحدى عبرت لقد(, المعاقٌن )الخاصة الشرائح تحتاجه الخارجٌة البٌئة فً فراغ أنسب هو السكنٌة المجموعة فراغ إن
 األكبر الفراؼات عكس على وبٌنهم بٌنه ألفة هناك أصبح وبالتالً للجٌران بالنسبة معروفا أصبح المعاق ابنها أن األمهات

 قدرة لدٌهم لٌس من وبخاصة السن كبار فان كذلك. إلٌه ونظرتهم باآلخرٌن اختالطه خالل التركٌز أشد فً هً تكون التً
 ؼٌر محفزات إلى البالؽون األشخاص ٌحتاج كذلك. العزلة عن السكنٌة المجموعة فراغ ٌبعدهم جٌد بشكل الحركة على

 أوقات وفً الفراؼات إلى تجذبهم التً األهداؾ من مجموعة هناك ٌصبح بحٌث الفراغ داخل تواجدهم على تشجع تقلٌدٌة
. الفراغ داخل وشكلً وظٌفً تنوع ٌولد سوؾ المستخدمٌن لفئات الفراؼات مراعاة إن. متنوعة ومناسبات



 

 

 المستخدمٌن احتٌاجات لتلبٌة السكنٌة الفراؼات تصمٌم إعادة

 

 التً واألوقات بها ٌرؼبون التً االستعماالت نوعٌة تحدد شرٌحة كل تخص التً المقترحات من عدد لدٌنا سٌكون إذن
 برامج وضع بعد الضروري ومن المتوقعة الزمنٌة والمدد المقترحة التردد مرات وعدد األنشطة تلك فٌها تمارس سوؾ

 االجتماعً والمستوى العمرٌة التركٌبة فحسب واألهمٌة األولوٌة لتحدٌد األنشطة تلك على تصوٌت إجراء األنشطة
. الفراغ أنشطة نوعٌة وبالتالً المستخدمٌن أولوٌات تتؽٌر واالقتصادي

 . للفراغ والشكلً الوظٌفً التنوع 4-2
 أنشطة خالل من إال البٌئة تلك تتحقق ولن الجٌد للتفاعل بٌئة إٌجاد أي اجتماعً األساسً هدفه السكنٌة المجموعة فراغ
 فمثال, المصمم وخبرة السكان رؤٌة خالل من ٌتم الوظٌفً التنوع. سالب الفراغ ٌصبح األنشطة تلك تتوافر لم فإذا جاذبة
 المصمم وٌستطٌع الفراؼات حٌوٌة زٌادة فً وساعدت أخرى بٌئات فً طبقت التً التقلٌدٌة ؼٌر األنشطة من نماذج هناك

 وهً للجري مضمار أو البدنٌة للٌاقة مخصص مكان توفٌر مثل المستخدمٌن مع للنقاش وٌطرحها بٌئته فً ٌستلهما أن
 إنشاء االستبٌان معها أجري الالتً السٌدات إحدى اقترحت لقد. أخرى بٌئات فً المفتوحة الفراؼات فً جدا شائعة أنشطة
 بسطة ٌمكن البرجوالت بأحد مثبت للحركة قابل جزء تكون أن ممكن والتً األطفال ٌدٌرها أن ٌمكن التً الفراغ مكتبة

 تجد أن الصعب من والتً األلعاب منطقة هً حٌوٌة أكثر تجعله والتً الفراغ فً الوظٌفٌة األجزاء أفضل من. وإؼالقه
.  األطفال للعب سلٌم بشكل مصممة منطقة بها سكنٌة مجموعة كل إطار فً ٌتواجد أن بدون سلٌمة عمرانٌة بٌئة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السكنٌة المجموعات فراغ فً األنشطة تنوع( 14 )شكل       الفراغات فً التقلٌدٌة غٌر األنشطة ألحد نموذج( 13 )شكل

 - صباحا الٌوم من متباٌنة أوقات خالل تمارس أنشطة خلق كٌفٌة هو األول رئٌسٌٌن بعدٌن ٌراعً أن البد الوظٌفً التنوع
 ومخطط للفراغ الٌومً االستخدام مخطط إن. األنشطة تلك على التردد حجم الثانً البعد, ولٌال - النهار ساعات خالل
 حددها التً األوقات فً الخارجٌة البٌئة إلى المستخدمٌن جذب على وقدرته الفراغ نجاح مدى ٌقٌم االستخدام كثافة

 كل. والتفاصٌل الفرش وتنوع البصرٌة الصورة عناصر لتنوع إمكانٌة ٌعطً سوؾ الوظائؾ تنوع. والمصمم المستخدمٌن
 هناك ٌكون عندما أنه إلى تشٌر السكنٌة المناطق من وبالقرب المدن فً اإلنسانٌة األنشطة ٌخص فٌما اآلن حتى التجارب

(. Jan Gehl, 2011 )والنوعٌة والمدة العدد حٌث من تنمو األنشطة فان جٌد مادي تشكٌل

 . الخصوصٌة وتأكٌد الفراغ فً التحكم 4-3
 من ذلك وٌتحقق واألمان الخصوصٌة تأكٌد هو المستخدمٌن نظر وجهة من السكنٌة الفراؼات استدامة عناصر أهم إن

 محمد )السكان لدى واألمان باالحتواء اإلحساس تنمٌة إلى ٌؤدي مما الفراؼات مداخل فً والتحكم السٌطرة تأكٌد خالل
 خالل من معنوٌة تكون وقد واضحة مداخل خالل من مادٌة تكون قد الخصوصٌة تأكٌد عملٌة(. 2008, محمود فكري
 تأكٌد فً المناطق تلك نجاح أسباب أهم أحد التارٌخٌة اإلسكان بمناطق البوابات تعتبر. البصري بالفصل اإلحساس تأكٌد

 الكترونٌا العمرانٌة الفراؼات مداخل فً التحكم ٌتم العالمٌة التجارب من كثٌر فً. المستخدمٌن وأمان المكان خصوصٌة
. مسكنه داخل من له ٌفتح أن ٌستطٌع الذي السكان بأحد االتصال خالل من له ٌسمح من إال الفراغ إلى ٌمر ال انه بمعنى

 السكنٌة للمجموعة الخارجٌة المعٌشة مساحة بمثابة الخارجً الفراغ اعتبار على ٌشجع بالخصوصٌة اإلحساس انعكاس
 ٌشاركوا حٌث مشتركة مسئولٌة السكان لدى ٌتولد الفراغ خصوصٌة تتحقق حٌن. الفراغ إدارة عملٌة فً ٌساعد انه كما

.  الفراغ على والحفاظ وصٌانة تنسٌق فً شخصً ومجهود مادٌة بوسائل
 . الفراغات فً السلوكٌة الوحدات وتنوٌع التصمٌم مرونة 4-4

 سرعة تؽٌر مع مختلؾ الوضع أصبح اآلن, تؽٌٌر بدون وشكلها بأنشطتها ثابتة وتظل الفراؼات تصمم كانت الماضً فً
 فً الفراغ شكل فٌتؽٌر, والوظٌفة الشكل فً الفراغ لدٌنامٌكٌة ضرورة هناك أصبح المستخدمٌن سلوك وتؽٌر الحٌاة

 الناس احتٌاجات تطورت كلما. والمناسبات اإلجازات فً عنه العادٌة األٌام فً شكله وٌختلؾ المساء فً عنه الصباح
 أنواع هناك ٌكون قد. تلك الفراؼً التحول لعملٌات كبٌرة إمكانات هناك كان كلما هائل تكنولوجً تطور وقابلها وتنوعت

 فً مفتوحة ومناطق كساحات  تماما مختلؾ عمرانً تشكٌل إلى للتحول النهار ساعات فً اآللٌة الحركة مسارات من
.  أٌضا والمادٌة التصمٌمٌة النواحً تشمل ولكن فقط الوظٌفٌة النواحً على التحول عملٌة تتوقؾ وال أخرى أوقات
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 والتطور للتحول قابلة تكون أن ٌجب التً المدٌنة فراؼات أحد الكبٌر االجتماعً الدور ذات السكنٌة المجموعة فراؼات
 فٌها تمارس التً الساحة فتلك, المستقبلٌة تطلعاتهم أٌضا ولكن المتزاٌدة المستخدمٌن احتٌاجات كل فقط لٌس لتالئم

 ٌرتبها ثقافٌة ندوة أو السكان من لمجموعة عشاء على التقاء مكان إلى مساءا تتحول أن ٌمكن صباحا الرٌاضٌة األنشطة
.  التقنٌة برامج احد حول الٌوم أخر تدرٌبٌة دورة أو السكنٌة المجموعة شباب

 
 : النتائج .5

 الٌومً التواجد نسبة تتجاوز ال حٌث سالبة فراؼات إلى وتحولها السكان تواجد ضعؾ من السكنٌة الفراؼات تعانً- 
 . السكان عدد إجمالً من% 5 المٌدانٌة الدراسات حسب

 وؼٌاب المادي شكلها وتدهور الفراؼات داخل األنشطة تنوع عدم هو السكنٌة الفراؼات دور ضعؾ أسباب أهم من- 
. السكان شرائح مختلؾ تالئم التً األنشطة

 المشاركة فً رؼبة لدٌهم السكان من الكثٌر أن حٌث العمرانٌة البٌئة تصمٌم فً رئٌس دور المجتمعٌة المشاركة تلعب- 
. السكنً للفراغ المستدامة اإلدارة فً مهمة خطوة تلك وتعتبر الٌدوي العمل أو باألفكار سواء

 والتً فٌها ٌسكنون التً الفراؼات ووظٌفة شكل صٌاؼة إعادة عناصر أهم أحد المستخدمٌن خالل من الفراؼات تقٌٌم- 
 . الدخل, والخلفٌات المٌول, االجتماعٌة النشأة, حٌاتهم أسالٌب, أعمارهم حسب مكوناتها تتحدد

 ٌتم حٌث وحٌوٌة دٌنامٌكٌة أكثر الفراغ ٌجعل الحتٌاجاتهم ووفقا السكان رؤٌة من النابع والزمنً الوظٌفً البرنامج- 
.  كبٌرة بدرجة للتنفٌذ قابل ٌجعله مما الحٌاتٌة وخبرتهم المستخدمٌن أجندة وفق البرنامج هذا صٌاؼة

 فً السكنٌة المجموعة سكان تواجد على ٌشجع للفراغ المكانً الحٌز داخل المتواجدٌن نوعٌة فً والتحكم الخصوصٌة- 
. باالنتماء واإلحساس الفراغ

 فمثال وظائفها أداء فً الخارجٌة الفراؼات نجاح فً كثٌرا ٌساعد الخارجٌة والفراؼات الداخلٌة الفراؼات بٌن الربط- 
 بٌنهم البصري والربط الخارجٌة الفراؼات على المبنى داخل طوٌلة فترات المستخدمون بها ٌتواجد التً المساحات إطالل
 الفراؼات وبٌن السكنٌة الوحدة فراؼات بٌن طوٌلة لفترات ومراقبة مباشرا اتصاال وٌعطى أمانا أكثر الفراغ ٌجعل

. الخارجٌة المفتوحة
 اإلستبٌانٌة الدراسة خالل من و لذوٌهم أو لألطفال سواء الفراغ داخل للحركة جذبا األكثر النشاط هً األطفال مالعب- 

. اللعب أثناء أبنائهم لمرافقة الفراغ ترتاد األسر من% 65 أن وجد
 الفرش وعناصر الحركة ومواضع والرؤٌة السكنٌة المبانً مداخل توجٌه حٌث من الفراغ تصمٌم تفاصٌل أدق- 

. الفراغ فً بقائهم ومدة المستخدمٌن جذب فً جدا رئٌسً تأثٌر لها واإلضاءة

  :التوصٌات .6
 : خالل من سالبة ؼٌر دٌنامٌكٌه فراؼات لتكون تصمٌمها ٌعاد او الفراؼات تصمم ان مراعاه ضروره

 األكثر النشاط فهً األطفال مالعب خاصة و الفراؼات داخل السكان شرائح مختلؾ تالئم التً األنشطة تنوع على العمل- 
. لذوٌهم أو لألطفال سواء الفراغ داخل للحركة جذبا

 . معنوٌة او مادٌة مشاركة سواء السكان من المجتمعٌة المشاركة- 
. فٌها ٌسكنون التً الفراؼات ووظٌفة شكل صٌاؼة إلعادة المستخدمٌن خالل من للفراؼات الدورى التقٌٌم- 
 قابل ٌجعله مما الحٌاتٌة وخبرتهم المستخدمٌن وألجندة واحتٌاجاتهم السكان لرؤٌة وفقاًال  والزمنً الوظٌفً البرنامج اعداد- 

 .  كبٌرة بدرجة للتنفٌذ
 المجموعة فى التواجد على السكان لتشجٌع للفراغ المكانً الحٌز داخل المتواجدٌن نوعٌة فً والتحكم الخصوصٌة توفٌر- 

. باالنتماء واإلحساس الفراغ فً السكنٌة
 توجٌه حٌث من الفراغ تصمٌم تفاصٌل مراعاه و بصرٌاًال  و حركٌا الخارجٌة والفراؼات الداخلٌة الفراؼات بٌن الربط- 

 . واإلضاءة الفرش وعناصر الحركة ومواضع والرؤٌة السكنٌة المبانً مداخل
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