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ABSTRACT  
Campus open spaces play an important role in meeting socialization and personal 
development needs of youth. Various studies have shown that space use of youth is different 
from that of general society: particularly their psychosocial nature and the activities they carry 
out toward this nature differ from those of the children and adults. However, only a limited 
number of studies have produced findings on the needs of youth toward obtaining gains 
related to development of psychosocial nature required to carry out the activities aimed at 
meeting such needs. This study analyzed the use of campus open spaces by youth . 
The most preferred 3 places in study area have been chosen and with behavioral observation, 
the activity types occurred in these places were identified. Which of these activities are for 
personal development and which of them are for social development were determined. 
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  ملخص

ًتلعب الفراغات المفتوحة داخل الحرم الجامعي دورا ھاما في تلبیة احتیاجات الطالب والطالبات الشباب للتنشئة االجتماعیة  ً
خاصة أن : اسات مختلفة أن استخدام الفراغ للشباب یختلف عن المجتمع العام وقد أظھرت در.التفاعلیة والتنمیة الشخصیة

ومع . طبیعتھم النفسیة االجتماعیة واألنشطة التي یقومون بھا في ھذا الصدد تختلف عن تلك الخاصة باألطفال والبالغین
ًذلك، فإن عددا محدودا فقط من الدراسات أنتج نتائج حول احتیاجات الشباب نحو الحص ول على المكاسب المتعلقة بتطویر ً

 في ھذه الدراسة تم .الطبیعة النفسیة واالجتماعیة الالزمة لتعزیز حدوث األنشطة التي تھدف إلى تلبیة ھذه االحتیاجات
 فراغات مفضلة في ٣تم اختیار أكثر  حیث، استخدام الفراغات الخارجیة المفتوحة في الحرم الجامعي من قبل الشباب

سة، ومع المالحظة السلوكیة، تم تحدید أنواع األنشطة التي حدثت في ھذه األماكن و أي من ھذه األنشطة ھي منطقة الدرا
  .للتطویر الشخصي و للتنمیة االجتماعیة

وتخلص الدراسة إلى  داخل فراغات حرم جامعة األزھر ً یكشف البحث عددا من المشكالت التي قد تعیق أداء المستخدمین
أعضاء ھیئة (عرف على مدى استجابة الفراغات الخارجیة في الحرم الجامعي الحتیاجات  المستخدمین أنھ من خالل الت

، یمكن التوصیة بطرق لتحسین البیئة الخارجیة الالزمة لتسھیل العمل وخبرات التعلم )التدریس والطالب والموظفین
  .ن الطالب وأعضاء ھیئة التدریس بیاالجتماعيلمختلف المستخدمین داخل الحرم الجامعي وكذلك التفاعل 

  أنواع ، الخارجیةفراغات الحرم الجامعي ، االحتیاجات الشخصیة واالجتماعیة، الطالب: مفتاحیة الكلمات ال
  ،السلوك األنسانىاألنشطة                         
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  :مقدمة
 أن لذلك البد من،  أیضا البیئیة للشبابیالتالتفص االختالف في ھ وینتج عن،عن بقیة المجتمع للشباب الفراغ استخدام یختلف

 تؤخذ و  ، داخل الحرم الجامعي مختلفة وفراغاتأثناء إنشاء مساحات صمیم واالختالفات في التالتفصیالتتنعكس ھذه 
الشخصیة احتیاجات التنمیة تعتمد العالقة األوثق مع البیئة على تلبیة التنشئة االجتماعیة و. مالئمتھا للشباب بعین االعتبار

  .، والفرص المتاحة لتلبیة ھذه االحتیاجاتللشباب
حیث یثرون أنفسھم  عندما یتم تقییمھا من حیث تصمیم البیئة، ،أحد أھم المساحات المخصصة للشباب یعد حرم الجامعة

توحة في الحرم ، یتم التعامل مع المساحات المفلھذا السبب. م االجتماعیةًمھنیا ویختبرون صداقات عمیقة ویطورون أدوارھ
  .الجامعي في ھذه الدراسة

 تواجھ عملیات التخطیط والتصمیم العمراني للفراغات الخارجیة الجامعیة بعض القصور في أداء الوظیفة :مشكلة الدراسة
في تصمیم وتخطیط تلك الفراغات ) اإلنساني(حیث یتم التركیز على الجانب المادي وإغفال الجانب المعنوي ، المنوطة بھا

 المستخدمین باإلضافة إلى ظھور تأثیرات احتیاجاتما كان لھ بالغ األثر في تكوین فراغات عمرانیة غیر متوافقة مع م
 استیعاببالتالي یؤثر على العملیة التعلیمیة وقدرة الطالب على ، والثقافیة، واالجتماعیة، سلبیة على الجوانب السلوكیة

  .المعلومة ومستوى التحصیل الدراسي
 بعض األنشطة التي لم تعد لھا مكان في تلك الفراغات مثل التجمع والمذاكرة والترفیة حیث تحولت وظیفة تلك ختفتاوقد 

أي أن الواقع الفعلي للفراغات العمرانیة یعكس تجاھل المتطلبات اإلنسانیة ، الفراغات إلى مجرد الحركة والعبور من خاللھا
  .لتصمیمیة لتلك الفراغات القرارات ااتخاذوالجوانب السلوكیة عند 

دراسة إمكانیة استخدام الفراغات الخارجیة والوقوف على مدى تفاعل المستخدم مع ھذه  ھو الغرض من ھذه الدراسة    
تحدید احتیاجات الشباب من أجل التطویر الشخصي والتفاعل االجتماعي وتحدید كیفیة تلبیة ھذه االحتیاجات الفراغات، و

  .  في الحرم الجامعي أماكن تدعم وتقوي الوضع النفسي االجتماعي للطالبالخارجیة بحیث تصبح الفراغات
 التي تتناقض مع فلسفة التصمیم - إلى تحدید المجاالت اإلشكالیة المتعلقة باستخدام الفراغات الحالیة تھدف الدراسة    

 .ة للحرم الجامعي لجامعة األزھرًویقدم تقییما ألداء بعض الفراغات الخارجیة التابع، المعماري والعمراني
 متعددة الطبقات بطبیعتھا وتتضمن مجموعة واسعة من تقنیات التقییم؛ بما في ذلك التقییم والمراقبة المنھجیة المعتمدة   

  .المباشرة والتصویر الفوتوغرافي، ورسم الخرائط السلوكیة، واستبیانات المسح

وینظم بطریقة ما لكي یؤدي ،  صفاتھ بعناصر مادیة و وظیفیة معینة یعرف الفراغ بأنھ حجم تتحدد:مفھوم الفراغ .١
سلیم،  (.وھذا التنظیم ھو الذي یكون فكرة ومبدأ الفراغ، ویعطي االحساس بالشخصیة الفراغیة الخاصة بھ، وظیفتھ

 )١٩٩٥دراسة تحلیلیة، : الفراغات المفتوحة في الجامعات
ھو فراغ تم تكوینھ بواسطة إطار لتحدید أو "لفراغ الخارجي بأنھ ا ١)yoshinobu 1981(  یعرف:الفراغ الخارجي .٢

استقطاع جزء من الطبیعة الممتدة الالنھائیة وھوعمارة بدون سقف، و یتشكل أساسا بواسطة العالقة التبادلیة بین 
 "األشیاء التي یدركھاو اإلنسان 

 في كونھا ًال أنھا تشترك معاإاغات الخارجیة  الفر واستعماالت بالرغم من اختالف أنواع:مكونات الفراغ الخارجي .٣
ًمكانا مادیا یحوي أنشطة إنسانیة   )٢٠٠٣فرحات، العالقة التبادلیة بین السلوك اإلنساني والبیئة، ( :ھما عنصرینمن حیث یتكون ً

 . شكلھ و صفاتھالخارجيي تعطى للفراغ  والت:البیئة المادیة  
  .الفراغلوك و تصرفات داخل ھذا  وكل ما یتعلق بھ من أنشطة و س:واإلنسان  

 وعلى ذلك یمكن القول بأن الفراغ العمراني العام ھو فراغ معماري خارجي محدد ومدرك وتتشكل صفاتھ وخصائصھ من 
واالحتیاجات المادیة والنفسیة على المستوى الفردي أو الجماعي ، والمتطلبات االجتماعیة،  التي تمارس فیھاألنشطة

 )٢٠٠٠سلیم، الفراغات العامة داخل النسیج العمراني للقاھرة الكبرى،  (.و باالیجابأجد فیھ فیؤثر فیھ أو یتأثر بھ بالسلب للمجتمع الذي یتوا

 تعرف الفراغات الخارجیة في الجامعات بأنھا كل مسطح غیر مغطى بالمباني في :الفراغات الخارجیة في الجامعات .٤
 ،بانتظار السیاراتصة والمناطق الخا، من الوظائف المختلفة مثل الشوارع وھي التي تخدم العدید، بیئة الحرم الجامعي

 )٢٠٠٨شریف،  (.والمناطق الخضراء المفتوحة، وطرق المشاة      
ً تلعب الفراغات الخارجیة في الحرم الجامعي دورا ھاما في تنمیة القیم  فھي تؤثر على سلوك ،  لمستخدمیھاالجتماعیةً

 المتنوعة التي یمارسھا االجتماعیةوبالتالي تؤثر على األنشطة ، ا والبیئة المبنیة الخاصة بھاالطالب من خالل طبیعتھ
لمعرفة ،  للطالب ودراسة البیئة المحیطة بھماالجتماعيوعلیھ كان البد من التعرف على األنشطة والسلوك ، الطالب فیھا
 .ھم على ممارسة األنشطة الخاصة بھم بشكل الئقوالتي تساعد،  وكذلك متطلباتھم الشخصیةاالجتماعیة احتیاجاتھم

                                                           
1 Ashihara, Yoshinobu. Exterior design in architecture. Van Nostrand Reinhold Company, 1981. 
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وھو كل فعل یستجیب بھ اإلنسان لموقف ، "التكیف الحادث بین الفرد وبیئتھ "  یعرف السلوك على أنھ :مفھوم السلوك .٥
 ویكون عن طریق االجتماعیةوتعتمد ھذه اإلستجابة على تجاربھا السابقة فھو مردود تفاعل اإلنسان مع بیئتھ ، معین
 )٥٥، صفحة ٢٠١٥خلف هللا، (. ض التصرفات واألفعالبع

إذن فالسلوك ھو النتاج الطبیعي للتأثیر المتبادل بین اإلنسان بقدراتھ وإمكاناتھ العضویة والنفسیة والعقلیة والثقافیة وتجاربھ 
وكلما كان التفاعل . أخرىبكل مكوناتھا من جھة ) من صنع اإلنسان(الشخصیة من جھة والبیئة العمرانیة الطبیعیة والمشیدة 

ًحقیقیا بینھما كلما كان السلوك معبرا بصدق عن طبیعة الحیز المكاني المحیط  ویمكن الحكم على سلوك اإلنسان من . بتاً
  )١٧١، صفحة ٢٠٠١أبوسعدة، (. دراسة البیئة التي یحیا فیھا وبمعرفة الوقت الذي قضاه فیھا

 الطلبة في محیط الجامعة لبنة أساسیة لبناء شخصیتھم والتي تتبلور من خالل زیادة  التي یحیاھااالجتماعیة    تشكل الحیاة 
إضافة إلى تشجیع نطاق حر ،  وتبادل اآلراء واألفكار والتجارب بینھماختصاصاتھم اختالفالتقارب بین طلبة الجامعة على 

  )١٠٤، صفحة ٢٠٠١النعیمي، (. و واسع من العالقات بین الطلبة واألساتذة
ًوغالبا ما یكون النشاط مصاحبا للوظائف ، "الحركة والتفاعالت القائمة في حیز الفراغ "  النشاط بأنھ :ریف النشاطتع .٦ ً

 .وعامل مھم لتحدید عناصر تنسیق الفراغات، الرئیسیة في الفراغ
 , .Gehl J) : األنشطة داخل فراغات الحرم الجامعي الى ثالثة أنواع ھم)Jan Gehl٢٠١١ ,( صنف :تصنیف األنشطة .٧

Life between buildings, 2011, p. 9). 

ً وھى األنشطة التى تحدث یومیا أو دوریا وتتعلق بتلبیة إحتیاجات المستخدمین :األنشطة الضروریة  
 .وتتضمن ھذه األنشطة الذھاب الى الجامعة، االنتظار، الضروریة على مدار االیام و مھما اختلفت الظروف

 )١( شكل ."السیر" الیومیة المعتمدة على ةاألنشطوھى بالتالى كل 
، وقد تكون الرغبة دوریة أو عرضیة،  تحدث ھذه األنشطة اذا توفرت الرغبة لحدوثھا:االختیاریةاألنشطة   

أي إذا كانت الفراغات الخارجیة  تشجع على ، كما أنھا تحدث إذا توفرت البیئة أو الوسط المناسب لحدوثھا
 النشاطات الترفیھیة أو الترویحیة مثل المشي لالستمتاع بالطبیعة أو الجلوس للتأمل  مثل.القیام بھذه األنشطة

ومعظم األنشطة اإلبداعیة والجمالیة والمبھجة في الخارج تحدث في ، أو القراءة في الفراغ الخارجي وغیرھا
  )٢( شكل .إطار ھذا النوع من األنشطة

وھي األنشطة التي تعتمد على ، طبیعیة للنوعین السابقین تحدث ھذه األنشطة كنتیجة :االجتماعیةاألنشطة   
 الذي یحدث نتیجة االختیاري االجتماعي االتصالتواجد المستخدمین في الفراغات الخارجیة وھي تتمثل في 

ً أشكاال متعددة  تتوقف على نوعیة المستخدمین االجتماعي االتصالویأخذ ھذا ، تواجدھم في نفس المكان
 تكون جمیع .االتصالصال وعلى ما تتیحھ مظاھر المكان المختلفة من فرص لحدوث ھذا ورغبتھم في اإلت

تشغیل الموسیقى، / التحدث، االستماع (األنشطة موجھة نحو األصدقاء، ویتم تحقیقھا مع األصدقاء مثل 
  .)إلخ.... ،قضاء الوقت مع األصدقاء، الدراسة، االجتماع، الحفالت

    
 بنین و تتمثل في األزھروریة داخل فراغات جامعة  الضراألنشطة )١(شكل 

  .ألخرالسیر والتنقل من فراغ 
 بنات األزھر االختیاریة داخل فراغات جامعة األنشطة )٢(شكل

  .و تتمثل في الجلوس للقراءة و االستذكار
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 Cities for(في كتابھ ) Jan Gehl(     وقد أكد 
people, 2010 ( الفراغ العالقة واالرتباط بین جودة

  :الخارجي واألنشطة الخارجیة
   حیث أنھ بزیادة جودة الفراغ الخارجي ومكوناتھ 
، فھذا یؤدي بدوره الى زیادة األنشطة في ھذا الفراغ

والزیادة في مستوى النشاط یدعو الى الزیادة في 
 Gehl J. , Cities for)األنشطة اإلجتماعیة تبعا لذلك 

people, 2013, p. 21) ، ٣(شكل.(  
 

  .اتصال الفراغ الخارجي بجودة الفراغ ) ٣(شكل 
  )٢١، صفحة ٢٠١٣، Gehl J. ،Cities for people(: المصدر      

  ) التنشئة االجتماعیة- التنمیة الشخصیة ( : بطالب الجامعةاالحتیاجات المتعلقة .٨
احات التي تجري فیھا ھذه األنشطة ، والمس للشبابالفراغ الخارجيعلى أنشطة ًیؤثر تحدید ھذه االحتیاجات أیضا       

تثري التفاعالت التي تحدث في األنشطة النشطة التجارب الحیاتیة للشباب وتزید من وعیھم. وخصائصھا المكانیة ُ .
فاألنشطة التي یتم القیام بھا مع األصدقاء في أماكن معینة، والتي تدعم تطویر الطاقات لدى الشباب، مفیدة في أنھا تشجع 

  .لشخصي وتكشف عن نقاط القوة والمھارات لدیھمالتطور ا
 أو في مجموعة ھم القیام باألنشطة بمفردھمیمكنو، ًمثل ھذه األنشطة تساعدھم أیضا على معرفة أنفسھم بشكل أفضل    

  ).المشاركة في المسابقات، والقیام باألدوار في العروض المختلفة، والمشاركة في األنشطة الفنیة وما إلى ذلك(
 :یار وتحدید منطقة الدراسةاخت .٩

جمھوریة مصر ،  الحرم الجامعي لجامعة األزھر بمدینة نصرداخل الخارجیةالفراغات ، في أجریت ھذه الدراسة    
  .العربیة

 جامعة  سنوات من حیاتھم في حرم٤ ما ال یقل عن مصر  وأقالیمیقضي العدید من الطالب القادمین من جمیع مناطق    
 في الحرم لخارجیة االفراغاتً، من المھم جدا أن تفي ولھذا السبب. ا ونشأوا فیھالف عن األماكن التي ولدوالذي یخت األزھر

مع ھذا التطور، . ریقة إیجابیةالجامعي باحتیاجات الشباب من خالل السماح لھم بتطویر ھویتھم االجتماعیة والشخصیة بط
 .األھداف الشخصیةرب جدیدة وتحقیق ، واالنفتاح على تجایمكن للشباب التكیف مع المدینة

  :  بحث تتكون من مرحلتینتم بناء طریقة :المتبعةالبحث طریقة  .١٠
 : المرحلة األولى ١-١٠ 

لم یتم تحدید األماكن المفتوحة . تحدید األماكن المفتوحة التي سیتم التعامل معھا في الحرم الجامعي لجامعة األزھر      
 تم اختیار ثالثة مساحات خارجیة . المستخدمینتفصیالت، ولكن كان یعتمد على في الحرم الجامعي بشكل عشوائي

كما ھو ، )من خالل نتائج االستبیان الذي تم توزیعھ على المستخدمین(رئیسیة داخل حرم جامعة األزھر بشكل مقصود 
  ).٤(موضح في الشكل 

  

بالمدخل الرئیسي للجامعة ) ١(یرتبط الفراغ  −
 من أكثر الفراغات على طریق النصر ویعتبر

ویفترض وجود كثافة ، تفضیال لدى المستخدمین
  . في الحركة واالستخدام

على أساس موقعھ الممیز ) ٢ (اختیارا لفراغتم  −
على المسار الرئیسي الوسطي بجوار مبنى 

  .  وارتباطھ بكلیة العلوم للبنیناإلدارة
والمعروف باسم حدیقة طب بنات ) ٣(أما الفراغ  −

 للبنات فھو من أكثر المساحات بفرع الجامعة
ولما كان . الخارجیة تفضیال لدى الطالبات

الغرض من ذلك ھو دراسة إمكانیة استخدام 
المساحات الخارجیة والوقوف على مدى تفاعل 
المستخدم مع ھذه الفراغات، فقد تمت مالحظة 
كل من المساحات الثالث عدة مرات مع فترة 

ة الفصول متداخلة بما في ذلك بدایة ونھای
  .والمحاضرات ووقت الفاصل بینھما

مختارة ، ثالث مساحات خارجیة مفضلة داخل حرم جامعة األزھر) ٤(شكل 
  .للقیام بعملیات رسم الخرائط السلوكیة المنتظمة
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  ٢المالحظة السلوكیة:المرحلة الثانیة  ٢-١٠ 
أین  ، مثل المكان الذي یجلسون فیھ، یقفون، أوتخدمینالمسرسم الخرائط السلوكیة ھو طریقة منھجیة لتسجیل مواقع       

، "الفردي"والتخطیط " حول المكان"في ھذا البحث، یتم استخدام تقنیة مدمجة تجمع بین رسم الخرائط  .یقضون وقتھم
)salama, 2012, 2009( .تعتبر المالحظة السلوكیة تقنیة فعالة لفحص السلوك البشري، وفھم احتیاجات المستخدمین 

 تتعلق نتائج ھذه المرحلة بمفھوم .)٢٠٠٨، D Aydin (،وتفضیالتھم والحصول على بیانات المستخدمین وأنماط نشاطھم
وأي منھا للتطویر الشخصي (حیث تم تحدید األنشطة التي یقوم بھا المستخدمون في المساحات الخارجیة المختارة ، النشاط

  ).أوالتنشئة االجتماعیة
  

  )٥( شكل :الخطوات االجرائیة .١١
 في أیام غیر ٢٠١٨تم تسجیل ثالثة مساحات مفتوحة داخل الحرم الجامعي خالل أیام األسبوع في دیسمبر  −

، وكان ئمة الستخدام المساحات المفتوحةتم اختیار شھر دیسمبر حیث كانت الظروف المناخیة مال. ممطرة
  .الطالب ال یزالون في الحرم الجامعي

وتم تسجیلھم في ھذه الفترة من ،   بعد الظھر٢:٠٠ً ظھرا وحتى الساعة ١٢:٠٠ساعة تم اختیارھم للمالحظة من ال −
تم اختیار ساعات . وذلك ألن الطالب لدیھم استراحة بین المحاضرات، وینھون دوراتھم في المساء، الیوم

  .المالحظة من أجل تحدید أكبر عدد ممكن من السلوكیات
  . دقیقة بین التسجیالت١٥ دقائق مع استراحة ١٠ التسجیالت بدأ التسجیل في نقاط المراقبة واستغرقت −
  .تم تحویل تسجیالت الفیدیو إلى خرائط سلوكیة في المرحلة التالیة، وتم تحلیل المعلومات الواردة في الخریطة −
  : دقیقة بین تسجیالت الطالب تضمنت١٥كل من مقاطع الفیدیو التي تم تسجیلھا مع استراحة  −

 .)ث النشاطمكان حدو(الموقع   
  .)الشرب، وما إلى ذلك/ الحدیث، المذاكرة، وتناول الطعام (نوع وطبیعة األنشطة التي تم القیام بھا   

  
  .رسم تخطیطي للخطوات اإلجرائیة المتبعة لرسم الخرائط السلوكیة) ٥(شكل 

                                                           
  (Gehl S. B., 2013, p. 26) السلوكیة رسم الخرائط 2

ُتستخدم ھذه التقنیة عادة لإلشارة .  عملیة رسم الخرائط ھي ببساطة رسم خریطة لما یحدث في مخطط الفضاء أو المنطقة محل التحقیق
. یتم رسم المواقع التي یقیم فیھا األشخاص في أوقات مختلفة من الیوم أو خالل فترات أطول. ین یقف الناس ویجلسونإلى اإلقامة، أي أ

ًیمكن أیضا دمج الخرائط على طبقة، مما یوفر صورة أكثر وضوحا للنمط العام ألنشطة البقاء ً.  
ویمكن القیام . مؤقتة خالل یوم واحد" صور"ي شكل من أجل تصور األنشطة على مدار الیوم، من الضروري تسجیل عدة عینات ف

وھكذا یظھر رسم . بذلك عن طریق وضع الخرائط على خطة للمنطقة قید التحقیق في نقاط محددة في الوقت المناسب طوال الیوم
  ما یحدث-طة الثابتة لتمثیل األنواع المختلفة من األنش)  ، دائرة ، مربعX(الخرائط مكان اإلقامة، ویمكن للمراقب استخدام رمز 

توفر ھذه الطریقة . أحد التسجیالت یجیب على عدة أسئلة، والجوانب النوعیة حول أین وما تكمل الطبیعة الكمیة للعد. وبعبارة أخرى
 .إنھا مثل الصورة الجویة التي تجمد الموقف. صورة للحظة في مكان معین
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  :للدراسةالفراغات المختارة  .١٢

  

 )٦(شكل ): ١(الفراغ رقم  ١- ١٢  
الرئیسي  فراغ المدخل :الموقــع −

  .للجامعة على طریق النصر
  . م١:٤٠ – ١٢:٣٠:التوقیت −
  ).م٢٠١٨-١-٤( الخمیس :خیالتار −
 المالحظة المباشرة :الطریقة −

  .والخریطة السلوكیة
  .فراغ المدخل الرئیسي للجامعة على طریق النصر): ١(الفراغ رقم  )٦(شكل 

  :الخصائص المكانیة −
 ).مكان مناسب النتظار األصدقاء بعد انتھاء الیوم الدراسي(رئیسیة قریب من الطریق الرئیسي والبوابة ال  
 .ر المكونات الطبیعیة مثل األشجار الكثیفة المظللة والعشب األخضرتوف  
 .االھتمام بالنظافة العامة للمكان وتوفیر الجو المناسب لاللتقاء وانتظار ومقابلة األصدقاء  
 . الناتج من األشجار المزروعةالحمایة من أشعة الشمس وتوفر الظل والظالل  
 ).أنسب مكان إلنتظار المحاضرات(مكان آمن للمستخدمین وقریب من المباني األكادیمیة   
 .رؤیة بانورامیة دون عوائق للمنطقة المحیطة تسمح بمشاھدة األشخاص المارین  

  
  

  )٧(شكل  :األنشطة المختلفة داخل الفراغ −
. لفة في الفراغ أنشطة مخت١٠تم تحدید ما مجموعھ       

األكثر شیوعا من ھذه ھي الجلوس على حواف ورصیف 
الوقوف واالنتظار بنسبة ،  %٢٧,٣الفراغ بنسبة 

  ).١(كما ھو موضح بالجدول ، %١٥,٤
) ١(كشفت المالحظات أن الفراغ رقم      

، ھوأكثرالفراغات استخداما وتفضیال من قبل الطالب
قربھ (ھ منھا وذلك لوجود عدة خصائص مكانیة ممیزة ل

منطقة مظللة ، من البوابة الرئیسیة والمباني األكادیمیة 
مرتفعة عن مستوى الشارع الداخلي ، كثیفة األشجار
 سم مما یخدم نشاط الجلوس ١٢٠:سم٧٠للجامعة بحوالي 

، ))أكثر األنشطة الممیزة لھذا الفراغ(على حواف الفراغ 
  .أدت لھذه النتیجة

  ).١(ھا للفراغ رقم األنشطة وترددات) ١(جدول 
  النسبة  العدد  االنشطة  
  ٢٧,٣  ٨٠  .الجلوس على حواف ورصیف الفراغ  ١
  ٩,٩  ٢٩  .الجلوس على األعشاب الخضراء  ٢
  ١٥,٤  ٤٥  .الوقوف واإلنتظار  ٣
  ٧,٢  ٢١  .المذاكرة الخارجیة فردى ومجموعات  ٤
  ١٣,٩  ٤١  .التحدث مع األصدقاء  ٥
  ٣,١  ٩  .خضراإلسترخاء والنوم على العشب األ  ٦
  ١,٧  ٥  .التصویر الفوتوغرافي  ٧
  ٨,٩  ٢٦  .المشي والعبور بجوار الفراغ  ٨
  ١,٧  ٥  .أداء فریضة الصالة  ٩
  ١٠,٩  ٣٢  .المشاھدة والمراقبة  ١٠

    ١٠٠  ٢٩٣  االجمالي  

  
  .)١(األنشطة المختلفة داخل الفراغ رقم ) ٧(شكل 

فعندما تم تجمیع األنشطة الخاصة باالحتیاجات، ، ًوفقا الحتیاجات الطالبًتم التعامل مع األنشطة التي تمت في الفراغ أیضا 
  .شئة االجتماعیة كانت ھي السائدةوجد أن أنشطة التن
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 :الجدول التحلیلي −
استخدام مكونات التصمیم ومكان ، یحتوي على خمسة عناصر أساسیة لفحص العالقة بین مستوى وطبیعة األنشطة     

  ):١(نتائج التحلیل السلوكي واالحصائي للفراغ رقم ) ٢(یوضح الجدول التالي . راغخل الفحدوث النشاط دا
 ).١(نتائج التحلیل السلوكي واإلحصائي للفراغ رقم ) ٢(جدول 

طبیعة 
  النشاط

  مكونات التصمیم
مكان حدوث 

  النشاط

اط
نش
 ال

وى
ست
م

  

  
  

  نوع النشاط

ري
رو
ض

ري  
تیا
اخ

  
اع
تم
اج

  ي
عد
مقا

ف  
حوا

ضد  
منا

  
اء
ضر

 خ
قة
نط
م

  

شاة
ر م
مم

  
ظلة
م

ف  
صی
الر

  
ان
مك
 ال
ف
وا
ح

اء  
ضر

 خ
قة
نط
م

رة  
فو
 نا
ول
ح

ظلة  
الم

ت 
تح

  

دد
الع

  

وع
جم
الم

  

یة
ئو
الم

بة 
نس
ال

  

  ٥  .التصویر الفوتوغرافي

كة
حر
ال

  

١٠  ٣١  ٢٦  .المشي والعبورمن خالل الفراغ
,٦

  

  ٨٠  .الجلوس على حواف ورصیف الفراغ
  ٢٩  .الجلوس على األعشاب الخضراء

  ٤١  .التحدث مع األصدقاء
  ٢١  .المذاكرة الخارجیة فردى و مجموعات

  ٤٥  .الوقوف واالنتظار
  ٩  .لنوم على العشب األخضراالسترخاء وا

  ٣٢  .المشاھدة والمراقبة

رار
ستق

اال
ا

  

  ٥  .أداء فریضة الصالة

٢٦
٢

  ٨٩
,٤

  

٢٩  االجمالــــــــي
٣

  ١٠
٠

  

  : یتمیز ب) ١(یتضح لنا أن الفراغ رقم ، وفقا للجدول أعاله
  :نقاط الضعف  :نقاط القوة  

مستوى 
  النشاط

توافرالسلوك (نشطة االستقراروالراحة والسكون أ
  ).االنساني في الفراغ

یفتقر الفراغ الى أنشطة الحركة التي تتمثل في األلعاب واألنشطة الجماعیة 
  .التي تشجع على التجول والتنزة داخل الفراغ

النشاط 
  الممیز

أنشطة (الجلوس على حواف ورصیف الفراغ
  ).التنشئة االجتماعیة

راغ الى أنشطة التطویر الشخصي التي تدعم تطویر الطاقات لدى یفتقر الف
  وتكشف عن نقاط القوة والمھارات لدیھم ، الطالب

طبیعة 
  النشاط

مما یدل على الجودة االجمالیة (نشاط اختیاري 
  ).الجیدة لمكونات الفراغ

ولذلك ، یغلب النشاط االختیاري على كال من النشاط الضروري واالجتماعي
  .المستخدم ببعض من الملل والرتابةقد یحس 

ممیزات 
  التصمیم

یتمیز بوجود مسطح أخضر ذو أشجار كثیفة تعمل 
كمظلة وتحمي من أشعة الشمس لیستوعب معظم 

  .األنشطة المقامة

على الرغم من توفر العنصر النباتي المتمثل في المنطقة الخضراء و األشجار 
 اال أنھ ال یحتوي على أي عناصر ،الكثیفة التي توفر كمیة كبیرة من الظالل

  .مادیة من الفرش والمكمالت األخرى الالزمة للفراغ الخارجي
مكان 
حدوث 

  النشاط 

تحدث معظم األنشطة على حواف الفراغ  ونظرا 
فیستخدم ، الرتفاعھ قلیال عن مستوى الرصیف
   .كمنطقة جلوس ممیزة على حدود الفراغ

ساسیة من فرش ومقاعد وبرجوالت نتیجة لعدم توفر مكونات التصمیم األ
فمعظم األنشطة تقام على حدود الفراغ واستخدام حوافھ كأحد أھم ، ...و

  .ممیزات التصمیم الخاص بالفراغ
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  )٨(شكل  :لخریطة السلوكیةا −

 
  ).١(الخریطة السلوكیة للفراغ رقم ) ٨(شكل 

  

 )٩(شكل ):  ٢(الفراغ رقم  ٢- ١٢ 
وم فرع فراغ حدیقة كلیة عل: الموقــع −

  .البنین
  . م٣:٠٠ – ٠١:٠٠:التوقیت −
  ).م٢٠١٨-١٢-٢٢(السبت : التاریـخ −
المالحظة المباشرة : الطریقة −

  .والخریطة السلوكیة
  .فراغ حدیقة كلیة علوم فرع البنین): ٢(الفراغ رقم ) ٩(شكل 

 :الخصائص المكانیة −
خضر وبعض المكمالت المادیة التي تتمثل توفر المكونات الطبیعیة مثل األشجار الكثیفة المظللة والعشب األ  

 .في المقاعد والمظالت الخفیفة
 .االھتمام بالنظافة العامة للمكان وتوفیر الجو المناسب لاللتقاء وانتظار ومقابلة األصدقاء  
ھ من أكثر الفراغات تفضیال للطالب وخاصة طلبة كلیة العلوم جعل، موقعھ الممیز بجوار مباني كلیات العلوم  

 . بجمیع أقسامھا
 ).باعتباره فراغ شبھ خاص وتابع لكلیتھم(احساس الطالب بالھدوء واالحتواء داخل الفراغ   

  )١٠(شكل  :األنشطة المختلفة داخل الفراغ −
ن ھذه ھي المشي والعبور على حدود الفراغ األكثرشیوعا م.  أنشطة مختلفة في الفراغ٩م تحدید ما مجموعھ      ت

كما ھو موضح بالجدول ، %١٦,٣الجلوس تحت البرجوالت الخفیفة على حدود الفراغ بنسبة ،  %١٨,٥الخارجي بنسبة 
)٣.(  
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) ٢(كشفت المالحظات أن الفراغ رقم      
ھوأكثرالفراغات استخداما وتفضیال من قبل 

ك لوجود وذل، طالب كلیة العلوم بجمیع أقسامھا
:       عدة خصائص مكانیة ممیزة لھ منھا

موقعھ الممیز وقربھ من المباني األكادیمیة (
منطقة مزروعة ومجھزة ، التابعة لكلیة العلوم

مرتفعة عن ، ببعض المكمالت والفرش الخارجي
سم ٧٠مستوى الشارع الداخلي للجامعة بحوالي 

، مما یخدم نشاط الجلوس على حواف الفراغ
 مداخل المباني األكادیمیة جعلھ مكان قربھ من

مناسب النتظار األصدقاء وایضا انتظار 
  .أدت لھذه النتیجة، )المحاضرات

  ).٢(األنشطة وتردداتھا للفراغ رقم ) ٣(جدول 
  النسبة  العدد  االنشطة  
  ٨,٢  ١٥  .الجلوس على حواف ورصیف الفراغ  ١
  ١٤,١  ٢٦  .الجلوس على األعشاب الخضراء  ٢
  ١٠,٩  ٢٠  .واإلنتظار على حدود الفراغالوقوف   ٣
  ١٤,٧  ٢٧  .المذاكرة الخارجیة فردى ومجموعات  ٤
الجلوس تحت البرجوالت الخفیفة على حدود   ٥

  .الفراغ
١٦,٣  ٣٠  

  ٢,٢  ٤  .اإلسترخاء والنوم على العشب األخضر  ٦
  ١٠.٣  ١٩  .الجلوس على المقاعد الرخامیة  ٧
  ١٨,٥  ٣٤  .ارجيالمشي والعبور على حدود الفراغ الخ  ٨
  ٤,٩  ٩  .العبور من خالل ممرات المشاة داخل الفراغ  ٩

    ١٠٠  ١٨٤  االجمالي  

  
  ).٢(األنشطة المختلفة داخل الفراغ رقم ) ١٠(شكل 

ً  تم التعامل مع األنشطة التي تمت في الفراغ أیضا وفقا الحتیاجات الطالب فعندما تم تجمیع األنشطة الخاصة . ً
  .أن أنشطة التنشئة االجتماعیة كانت ھي السائدةباالحتیاجات، وجد 

 :الجدول التحلیلي −
استخدام مكونات التصمیم ومكان ،  یحتوي على خمسة عناصر أساسیة لفحص العالقة بین مستوى وطبیعة األنشطة     

  ):٢(نتائج التحلیل السلوكي واالحصائي للفراغ رقم ) ٤(یوضح الجدول التالي  . حدوث النشاط داخل الفراغ
 ).٢(نتائج التحلیل السلوكي واإلحصائي للفراغ رقم ) ٤(جدول 

طبیعة 
مكان حدوث   مكونات التصمیم  النشاط

  النشاط
اط
نش
 ال

وى
ست
م

  
  
  

ري  نوع النشاط
رو
ض

ري  
تیا
اخ

عي  
تما
اج
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مقا

ف  
حوا

ضد  
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اء
ضر

 خ
قة
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م

  
شاة
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ظلة
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ف  
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حوا

اء  
ضر
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ة ا
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رة
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 نا
ول
ح

ظلة  
الم

ت 
تح

  

دد
الع

  

وع
جم
الم

  

بة
نس
ال

  

  ٣٤  .المشي والعبور على حدود الفراغ الخارجي  ١

كة
حر
ال

المشي والعبورمن خالل ممرات المشاة داخل   ٢  
٢٣  ٤٣  ٩  .الفراغ

,٤
  

  ١٥  .الجلوس على حواف الفراغ  ٣
  ٢٦  .األعشاب الخضراءالجلوس على   ٤

الجلوس تحت البرجوالت الخفیفة على حدود   ٥
  .الفراغ

٣٠  

  ١٩  .الجلوس على المقاعد الرخامیة  ٦
  ٢٠  .الوقوف واإلنتظار على حدود الفراغ  ٧
  ٢٧  .جموعاتالمذاكرة الخارجیة فردى وم  ٨

رار
ستق

اال
  

  ٤  .اإلسترخاء والنوم على العشب األخضر  ٩

١٤
١

  ٧٦
,٦

  

  االجمالــــــــي

١٨
٤

  

١٠
٠
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  :یتمیز ب) ٢(یتضح لنا أن الفراغ رقم ، وفقا للجدول أعاله
  :نقاط الضعف  :نقاط القوة  

مستوى 
  النشاط

مما یدل (أنشطة االستقراروالراحة والسكون 
  ).ى توافرالسلوك االنساني في الفراغعل

یفتقر الفراغ الى أنشطة الحركة التي تتمثل في األلعاب واألنشطة 
  .الجماعیة التي تشجع على التجول والتنزة داخل الفراغ

النشاط 
  الممیز

المشي والعبور على حدود الفراغ 
نشاط ضروري نظرا لوجود مدخل (الخارجي

  ).ع لكلیة العلوممبنى قسم الفلك واألرصاد التاب

یفتقر الفراغ الى أنشطة التطویر الشخصي التي تدعم تطویر الطاقات 
المشاركة (وتكشف عن نقاط القوة والمھارات لدیھم مثل ، لدى الطالب

في المسابقات، والقیام باألدوار في العروض، والمشاركة في األنشطة 
  ).الفنیة وما إلى ذلك

طبیعة 
  النشاط

 یدل على الجودة االجمالیة مما(نشاط اختیاري 
  ).الجیدة لمكونات الفراغ

، یغلب النشاط االختیاري على كال من النشاط الضروري واالجتماعي
  .ولذلك قد یحس المستخدم ببعض من الملل والرتابة

ممیزات 
  التصمیم

یتمیز بوجود مسطح أخضر وبعض المكمالت 
المادیة كالمقاعد الرخامیة والمظالت الخفیفة 

دود الفراغ الخارجي لیستوعب معظم على ح
  .األنشطة المقامة

یتوفر العنصر النباتي المتمثل في المنطقة الخضراء وبعض األشجار 
اال أنھ یفتقر قلیال الى بعض ، التي توفر كمیة مناسبة من الظالل

  .المكمالت والفرش

مكان 
حدوث 

  النشاط 

تحدث معظم األنشطة على حدود الفراغ 
  .ف الخارجي المجاور للفراغوباستخدام الرصی

كان النشاط الممیز لھذا الفراغ ھو المشي والعبور على حدود الفراغ 
األمر الذي أدى الى تكدث وازدحام ، )نشاط ضروري(الخارجي 

  .معظم الطالب على الرصیف المجاور للفراغ
 )١١( شكل  :الخریطة السلوكیة −

 
  ).٢(الخریطة السلوكیة للفراغ رقم ) ١١(شكل 
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  )١٢( شكل): ٣(الفراغ رقم  ٣-١٢  
فراغ حدیقة طب : الموقــع −

  بنات
  . م١:٤٠ – ١٢:٣٠:التوقیت −
-١٢-٣(االثنین : التاریـخ −

  ).م٢٠١٨
المالحظة المباشرة : الطریقة −

    .والخریطة السلوكیة
  .حدیقة كلیة طب بنات): ٣(الفراغ رقم ) ١٢(شكل 

  :الخصائص المكانیة الممیزة للفراغ −
 .مكونات الطبیعیة مثل األشجار والعشب األخضرتوفر ال  
الجودة االجمالیة للفراغ ومكوناتھ و،  الجو المناسب للمذاكرة الخارجیةاالھتمام بالنظافة العامة للمكان وتوفیر  

 .األساسیة جیدة ومرضیة للمستخدمین
 .عن الزحام والضوضاء والتمتع بالھدوء والبعد مكان آمن للطالبات ومریح من الناحیة البصریة والنفسیة  
 )١٣(شكل : األنشطة المختلفة داخل الفراغ −

.  أنشطة مختلفة في الفراغ٨    تم تحدید ما مجموعھ 
األكثر شیوعا من ھذه ھي المذاكرة الخارجیة في 

والجلوس على األعشاب ، %٤٧,٤٥مجموعات بنسبة 
  .)٥(كما ھو موضح بالجدول، %١٦بة والتحدث بنس

ھو أكثر ) ٣(أن الفراغ رقم     كشفت المالحظات 
وذلك لوجود عدة ، الفراغات استخداما من قبل الطالبات 
الجودة االجمالیة (خصائص مكانیة ممیزة لھ منھا 

المرتفعة والھدوء والمكونات الطبیعیة كالعشب 
من األنشطة . أدت لھذه النتیجة، )واالشجار الكثیفة

 الممیزة لھذا الفراغ ھي المذاكرة الخارجیة في
  ).١٣(شكل ، مجموعات

  ).٣(األنشطة وتردداتھا للفراغ رقم ) ٥(جدول 
  النسبة  العدد  االنشطة  
  ٤٧,٤٥  ٦٥  .المذاكرة الخارجیة في مجموعات  ١
  ٤,٣٨  ٦  .أداء فریضة الصالة  ٢
  ١٦,٠٦  ٢٢  .الجلوس على األعشاب والتحدث  ٣
  ٢,٩١  ٤  .التصویر الفوتوغرافي  ٤
  ٢,٩١  ٤  .الوقوف واالنتظار  ٥
  ٧,٢٩  ١٠  .االسترخاء والتأمل  ٦
  ١١,٦٧  ١٦  .الجلوس تحت المظلة  ٧
  ٧,٢٩  ١٠  .المشي والعبور من خالل الفراغ  ٨

    ١٠٠  ١٣٧  االجمالي  

  
  ).٣(األنشطة المختلفة داخل الفراغ رقم ) ١٣(شكل 

ً    تم التعامل مع األنشطة التي تمت في الفراغ أیضا وفقا الحتیاجات الطالبات تم تجمیع األنشطة الخاصة فعندما ، ً
 .باالحتیاجات، وجد أن أنشطة التنمیة الشخصیة كانت ھي السائدة

 :الجدول التحلیلي −
استخدام مكونات التصمیم ومكان ، یحتوي على خمسة عناصر أساسیة لفحص العالقة بین مستوى وطبیعة األنشطة       

  ):٣( التحلیل السلوكي واالحصائي للفراغ رقم نتائج) ٦(یوضح الجدول التالي . حدوث النشاط داخل الفراغ
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 ).٣(نتائج التحلیل السلوكي واإلحصائي للفراغ رقم ) ٦(جدول 
طبیعة 

  النشاط
مكان حدوث   مكونات التصمیم

  النشاط

اط
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 ال

وى
ست
م
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دد
الع

بة  
نس
ال

  

  ٢,٩  ٤  .التصویر الفوتوغرافي  ١

كة
حر
ال

  

  ٧,٣  ١٠  .المشي والعبورمن خالل الفراغ  ٢
  ٤٧,٥  ٦٥  .المذاكرة الخارجیة في مجموعات  ٣
  ١٦,١  ٢٢  .األعشاب والتحدثالجلوس على   ٤
  ٢,٩  ٤  .الوقوف واالنتظار  ٥
  ٧,٣  ١٠  .االسترخاء والتأمل  ٦
  ١١,٧  ١٦  .الجلوس تحت المظلة  ٧

رار
ستق

اال
  

  ٤,٤  ٦  .أداء فریضة الصالة  ٨
  ١٠٠  ١٣٧  االجمالــــــــي

  :یتمیز ب) ٣(یتضح لنا أن الفراغ رقم ، وفقا للجدول أعاله
  :نقاط الضعف  :نقاط القوة  

مستوى 
  النشاط

أنشطة االستقراروالراحة 
  ).توافرالسلوك االنساني في الفراغ(والسكون

یفتقر الفراغ الى أنشطة الحركة التي تتمثل في األلعاب واألنشطة الجماعیة التي 
  .تنزة داخل الفراغتشجع على التجول وال

النشاط 
  الممیز

أنشطة (المذاكرة الخارجیة في مجموعات 
  ).التطویر الشخصي

، یفتقر الفراغ الى أنشطة التنشئة االجتماعیة التي تحث على التفاعل بین المستخدمین
  .  فھوأقرب لفراغ خارجي تعلیمي ولیس فراغ اجتماعي تفاعلي

طبیعة 
  النشاط

لى الجودة مما یدل ع(نشاط اختیاري
  ).االجمالیة الجیدة لمكونات الفراغ

ولذلك قد ، یغلب النشاط االختیاري على كال من النشاط الضروري واالجتماعي
  .یحس المستخدم ببعض من الملل والرتابة 

ممیزات 
  التصمیم

یتمیز بوجود مسطح أخضر جذاب یستوعب 
  .معظم األنشطة المقامة

المتمثل في المنطقة الخضراء وبعض األشجار على الرغم من توفر العنصر النباتي 
اال أنھ ال یحتوي على أي عناصر ، التي توفر كمیة مناسبة من الظالل بشكل جید

باستثناء مظلة وبھا ( مادیة من الفرش والمكمالت األخرى الالزمة للفراغ الخارجي
  ).بعض المقاعد المتھالكة

مكان 
حدوث 

  النشاط 

نطقة تحدث معظم األنشطة داخل الم
  .الخضراء

، ...نتیجة لعدم توفر مكونات التصمیم األساسیة من فرش ومقاعد وبرجوالت و
  .فمعظم األنشطة تقام في المنطقة الخضراء التي تتوسط الفراغ

  
  )١٤(  شكل :الخریطة السلوكیة −

 
  ).٣(الخریطة السلوكیة للفراغ رقم ) ١٤(شكل 
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  :االستنتاج .١٣
  ھم؛، ى المساحات المفتوحة في الحرم الجامعي، تم تحدید عشرة أنشطةفي جمیع المالحظات التي أجریت عل

 - حواف الفراغ-العشب(المشاھدة و المراقبة، التحدث مع األصدقاء، الجلوس على : عن التنشئة االجتماعیة  
  .التصویر الفوتوغرافي، ، االستماع للموسیقى) البرجوالت-المقاعد

  . االسترخاء والتأمل، عاتالمذاكرة في مجمو: عن التنمیة الشخصیة  
 .كأداء فریضة الصالة والمشي والعبور من خالل الفراغ: أخــــــرى  

عندما یتم فحص     
المساحات بشكل مستقل 
عن بعضھا البعض، یكون 
توزیع األنشطة الممیزة 
 :للفراغات بمعدلھا كما یلي

  )٧(جدول 

  .ارةتوزیع األنشطة الممیزة للفراغات الثالثة المخت) ٧(جدول 
طبیعة النشاط   النسبة  النشاط الممیز  الفراغ

  الممیز
  اختیاري  ٢٧,٣  .الجلوس على حواف ورصیف الفراغ  )١(الفراغ رقم 
  ضروري  ١٨,٥  .المشي والعبور على حدود الفراغ الخارجي  )٢(الفراغ رقم 
    اختیاري  ٤٧,٤٥  .مجموعات في الخارجیة المذاكرة  )٣(الفراغ رقم 

      
الحظات التي تم     في الم

إجراؤھا على المساحات 
المفتوحة في الحرم 
الجامعي، عندما تم فحص 
األنشطة من قبل مجموعة 
النشاط  وفقا الحتیاجات 
المستخدمین، تم تحدید 
أنشطة التنشئة االجتماعیة 

كما ھو ، لتكون ھي السائدة
موضح بالرسم البیاني 

    .)١ (لمقابلا
  .مجموعات األنشطة وفقا الحتیاجات المستخدمین) ١(م بیاني رس

السور ، ًكما تم تحدید أنھ في األماكن المفتوحة األكثر تفضیال داخل الحرم الجامعي؛ تم استخدام فروق المناسیب والدرج    
 . المنطقة الخضراء بكثافة من قبل المستخدمین، وحواف الفراغ والجدران
یجب أن تؤخذ مكونات مكانیة ، ضافة الى توفیر المكمالت والفرش في تصمیم المساحات المفتوحةھذا یكشف عن أنھ باإل

أخرى بعین  االعتبار، والتي تحمل أنواع مختلفة من األنشطة مثل السور، والدرج، والجدران، واالرتفاعات، والعشب، وما 
  .)٨( دولج، وفیما یلي تلخیص تحلیل الفراغات الثالثة المختارة  .إلى ذلك

  .خالصة تحلیل الفراغات الثالثة المفضلة المختارة) ٨(جدول 
  )٣(الفراغ   )٢(الفراغ   )١(الفراغ   

  التنمیة الشخصیة  التنشئة اإلجتماعیة  التنشئة اإلجتماعیة  اإلحتیاجات
  اإلستقرار  اإلستقرار  اإلستقرار  مستوى النشاط

  النشاط الممیز  المذاكرة الخارجیة في مجموعات  عبور على حدود الفراغ الخارجیةالمشي وال  الجلوس على حواف الفراغ
  الجلوس على األعشاب والتحدث  الجلوس تحت البرجوالت الخفیفة  الوقوف واالنتظار

  اختیاري  اختیاري  اختیاري  طبیعة النشاط
  المنطقة الخضراء  المنطقة الخضراء  حدود الفراغ  مكونات التصمیم

الخریطة 
  السلوكیة
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   یستند ھذا الجزء من الدراسة إلى المعرفة التجریبیة التي تم اكتسابھا من خالل المالحظات المباشرة، والخرائط السلوكیة 
یعد تطبیق ھذه الطرق للحصول على االستخدام الفعلي للفراغ ودراسة العالقات المحتملة بین استخدام میزات . لألنشطة

  .اییر إضافیة لتصمیم وتخطیط الفراغات الخارجیةالتصمیم واألنشطة قد یجلب رؤى و مع
  :النتائج .١٤
وفقا لخرائط النشاط والجداول المقدمة في نتائج المراقبة وتحلیل البیانات واالستنتاجات،     إلى أن تجدرا إلشارةً

 . الشكل المادي وخصائص التصمیم ال تلبي احتیاجات معظم مستخدمي الفراغات الخارجیة المختارة
ولذلك فإن التنوع في التصمیم یجذب ،  الكثیر لتشجیع بیئة صدیقة للطالب لالستخدام الیومي العاديلم یتم عمل  

  .ًبدوره عددا أكبر من المستخدمین إلى الفراغ ویزید من إمكانیة األنشطة النشطة أو السلبیة
على جانبیھا عند دراسة مالمح التصمیم ألجزاء مختلفة من الفراغ، لوحظ أن حواف الفراغ الذي تصطف   

وبعض البرجوالت المظللة ) المقاعد، الحواف، الفضاء العشبي(في خیارات الجلوس  األشجار كان لھ تباین أكبر
ترتبط األنشطة االختیاریة مثل الجلوس . الخفیفة، التي استوعبت المستخدمین بشكل أفضل واقامة أنشطة مختلفة

 وبالتالي، فإنھا تعتمد على جودة البیئة المادیة وتحدث بتواتر .بما یقدمھ المكان وكیفیة تأثره بمیزات التصمیم
  .متزاید داخل الفراغ

 كانت على طول المستخدمة أن أكثر المناطق أظھرا لتحلیل مواقع النشاط  داخل الفراغات المختارة، وبالنظر إلى  
الجذابة التي تزید من فالمستخدمون بحاجة لمزید من العناصر المادیة . حواف الفراغ، والمنطقة الخضراء

 . باالنتماء للمكان وترحب باألنشطة االجتماعیة التفاعلیة المختلفةاإلحساس
وھي وراء خلق البعد ،  النشط داخل فراغات الحرم الجامعياالجتماعيتعتبر الفراغات الخارجیة محور االتصال   

ان الذي ینمي الشعور باالنتماء وھي التي تضفي الشخصیة الممیزة للمك، اإلنساني في التجمعات المختلفة
 .واالرتباط بھ

تعدد األنشطة االختیاریة وكثافتھا بفراغ ما یعتبر المؤشر على جودة البیئة العمرانیة بھذا الفراغ وأنھ یمكن قیاس   
 .ھذا المؤشر من خالل كثافة تواجد المستخدمین بالفراغ وتعدد األنشطة بھ

 األنشطةمن جاذبیة المكان والرغبة فى المشاركة االجتماعیة بھ مما یزید  بمكان ما یزید االجتماعيحجم التفاعل   
، االجتماعي غیر القادرة على استقبال أنشطة اختیاریة یقل فیھا التفاعل األماكنوعلى العكس فإن ، االختیاریة

مكان فى استقبال ومن ثم تقل فرص ذلك ال، ویقل فیھا التواجد مما یزید إحساس المستخدمین بالوحشة وعدم التآلف
 .األنشطة

ًوھي تمثل عنصرا حیا ومتحركا بالمقارنة ، ً جزءا ال یتجزأ من تكوین الفراغ الخارجيتعتبرا ألنشطة   ً بالعناصر ً
ًوإن فراغا بدون أنشطة لیصبح فراغا مھجورا وال یشجع على البقاء بداخلھ،  التي تتواجد في الفراغالمادیة ً ً. 

وھج : بیر من الطالب من ممارسة األنشطة في الفراغات الخارجیة للحرم الجامعيمن العوامل التي تمنع عدد ك  
عدم توفر أماكن للجلوس وال ، الضوضاء الناتجة من السیارات والمشاة، وأشعة الشمس على الكتب واألوراق

 .مناضد للكتابة
بل إن الفراغ ، امعي ال فائدة منھاًفعلیا العمارة الجیدة ھي التي ال تخلق فراغات خارجیة عشوائیة ضمن الحرم الج

وأن تدعو ھذه . یجب أن یكون معد ومجھز للمستخدمین على حسب متغیرات عالقاتھم وخصوصیة النشاطات
  .الفراغات لسلوك مثالي باعتبار البیئة الفیزیائیة التي نبنیھا ھي ظاھرة اجتماعیة أكثر من كونھا بیئة مادیة

  :التوصیات .١٥
 بیئة حرم جامعیة ومریحة تساعد الطالب على التعامل مع اإلجھاد وتحسین أدائھم أن على الجامعات إنشاء  

 .األكادیمي
أن سلطات مؤسسات التعلیم العالي ینبغي أن تعید توجیھ أولویاتھا من خالل إضافة برامجھا، وتصمیم حرم   

د في إنشاء ھویة جامعیة جامعي جذاب ومالئم لألنشطة األكادیمیة حیث أن المساحات المفتوحة بشكل جذاب تساع
 .مبجلة، وخلق شعور قوي بالمجتمع

من قبل وزارة التربیة والتعلیم ، العمل على تشكیل لجان متخصصة في التخطیط ومجاالت علم النفس السلوكي  
 .إلعداد دلیل لمعاییر تخطیط المؤسسات التعلیمیة بشكل یتناسب مع األنشطة الطالبیة، العالي

ویتطلب ذلك التعرف ،  تخطیط الفراغات الخارجیة بشكل مباشر مع رغبات المستخدمینالبد أن ترتبط معاییر  
ثم ترجمة ھذه األنشطة إلى متطلبات فراغیة من أبعاد ومساحات ، على األنشطة التي تتم في ھذه الفراغات

 .وعناصر فرش مناسبة لھا
ًالعمل على جعل الحرم الجامعي مكانا أكثر ترحیبا لمستخدمیھ    ظفین والطالب وأعضاء ھیئة التدریس المو(ً

والتركیز على خلق بیئة أكثر استدامة وإقامة حرم جامعي تقلیدي، وأماكن جذابة في الھواء الطلق، ، )والزوار
 .وأنظمة تداول للمشاة باإلضافة إلى وسائل الراحة األخرى
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ًتعمل معا لبناء ) لعمارة والتخطیطھندسة المناظر الطبیعیة ، ا(یتطلب تصمیم الحرم الجامعي ثالثة تخصصات ھم   
 .حرم جامعي ناجح وذو كفاءة عالیة
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