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 ملخــــــــــــــــص البحــــــــــــــــــث

لقد تعددت المحاوالت لقراءة وقياس عناصر البيئة المبنية والحضرية و كانت طريقة سؤال الناس أن يرسموا خرائط 
من أهم طرق القياس لمعرفة العناصر واألماكن المهمة التي تعلق  ((Mental map Sketchesذهنية سريعة لبيئاتهم 

عينة، لكن هذه الطريقة اتسمت باالنتقائية والتي أكد عليها مبتدعها بذاكرة اإلنسان عند زيارته أو إقامته في بيئة مبنية م
كيفن لنش ألنها تتأثر بالخصائص اإلنسانية والمعمارية المتعددة وتختلف نتائجها بسبب تلك االختالفات ، لذلك فقد 

نظرية والتي ظهرت ضمن (PENDL) عجزت أحيانا عن تفسير بعض النقاط واالرتباطات بين عناصرها الخمسة 
 Kevin)من قبل الباحث الحضري األمريكي كيفن لينش  1960الصورة الذهنية للمدينة والتي صدرت في كتاب عام 

Lynch) وقد جاءت بعد ذلك نظرية التركيب الفراغيSpace Syntax) ( التي صممها )Bill Hillier و( Julienne 
Hanson ( وزمالؤهم في جامعة بارتليت ، كلية لندن الجامعيةUniversity College London ,The Bartlett(  

يات إلى أوائل الثمانينيات كأداة لمساعدة المخططين الحضريين على محاكاة اآلثار االجتماعية في أواخر السبعين
المحتملة لتصاميمهم و اعتمدت على الكمبيوتر لتحليل الخصائص المكانية لفراغات البيئة المبنية رياضيا من خالل احد 

ى ارتباط هذه الفراغات ببعضها، لقد ركزت هذه ( ومدAxial Analysisتحليالتها المهمة جدا وهو التحليل المحوري )
الورقة على توضيح الفوارق الرئيسية بين عمل النظريتين وإمكانية االستفادة من تكامل الطريقتين للوصول إلى نتائج 
دقيقة تمكننا من قراءة قياس البيئة الحضرية المبنية ولماذا يعطي البشر أهمية لبعض العناصر واألماكن على حساب 

 ناصر وأماكن أخرى . ع
 .اآلثار االجتماعية، التركيب الفراغي، خرائط ذهنية، الصورة الذهنية للمدينةالبيئة المبنية ، : الكلمات الدالة

 المقـدمــة. 1
تنعكس جودة تصميم البيئة المبنية على تصرفات الناس  وبالتالي في نوع وكثافة أنشطتهم االقتصادية واالجتماعية 

والعائلية المختلفة و يستثمر األفراد قدرا كبيرا من الطاقة ليتفاعلوا مع الحاالت التي يصنعونها من المواقع والترفيهية 
التي يعيشون فيها ويعملون إلى المواقع التي يرتاحون فيها ويقيمون عالقات اجتماعية. إنها حقيقة أن البيئات 

ا هاما في تشكيل أنشطتها اليومية ويعتبر مركز هذه المبنية جزء ال يتجزأ من جميع جوانب الحياة وتلعب دور 
العالقة البيئية مع اإلنسان هو اإلدراك وتجربة المكان، و يتم وعي الناس الفوري بالبيئة من خالل عملية 

تسمح هذه العملية للناس بفهم وترجمة ورسم العالقات مع بيئاتهم المحيطة. يعتقد العديد من علماء و   [1]اإلدراك
أن فهم اإلدراك البشري ضروري  (Viljoen)و  Rapoport))و   (Brebner)علم النفس البيئي من أمثال 

النظام المكاني والخرائط الذهنية  لتحسين أداء البيئة المبنية اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا. إن التفاعل بين هياكل
والشكل الحضري الطبيعي والتغيرات في األنشطة يؤدي إلى تغيرات في طريقة اإلدراك البشري والتي ستنتج بالتالي 

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Bill_Hillier&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Julienne_Hanson&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Julienne_Hanson&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/University_College_London
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Bartlett
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سلوكيات مختلفة . قد يرى األفراد محيطهم بطريقة مائعة و يتقلب هذا التصور وفًقا لمشاعرهم المتغيرة وحالتهم 
( شخصية مهمة في (Kevin Lynchوعوامل أخرى مثل العمر والجنس والعرق والثقافة. يعتبر  الذهنية وذكرياتهم

الدراسات الحضرية التي تستكشف العالقة بين البيئة المبنية والبشر وقد قدم عمله البارز "الصورة الذهنية للمدينة" 
(The image of the city)  ضرية وإدراك البيئة المبنية وجهات نظر جديدة لمجال الدراسات الح 1960سنة

يقارن الفراغ الموضوعي والفراغ الذاتي من خالل تحليل الخرائط الذهنية و يتم فحص الفراغ Lynch) .وفقا لنظرية )
من خالل مالحظة الرحالت المختلفة من قبل السكان والزوار وسؤالهم لرسم الخرائط عن البيئة الحضرية .لتحليل 

بتطوير نوع مختلف من الطرق ، يطلق عليه "مجموعة من األساليب"  وهو مزيج Lynch) هذه الرسومات  قام )
قام لينش بتطوير نهج منظم لفهم التفاعل بين المدينة وسكانها يحلل  .[2]من التقنيات البصرية واللفظية المختلفة

العناصر الثالثة  الهوية ، الهيكل . بمساعدة [2]الصور المكانية تحت المكونات الثالثة ، "الهوية والبنية والمعنى
( بتطوير مفهوم حول وضوح البيئات المكانية، و يمكن تحديد سمات البيئة المختلفة مثل Lynchوالمعنى  يقوم )

الشكل واللون والترتيب بشكل واضح ومنظم من قبل المراقب. يمكن تسمية هذه الشخصية المميزة للبيئة بأنها تخيل 
( هي التصنيف العلمي للصورة الذهنية  Lynchالمساهمة الكبيرة ألبحاث ).[2]ي لمناقشتهأو إدراك كموضوع أساس

للمدينة ووفقا له تتكون األشكال المادية للمدن من خمسة عناصر هي "المسارات ، الحواف ، المناطق ، العقد 
ين في المناطق الحضرية وعلى الرغم من أن بعض الباحث[2] والعالمات البارزة" مما يؤثر على تخيُّل المدينة

ينتقدون هذه العناصر إال أن هذا التحليل قد اثر على العديد من علماء الحضر في منهجياتهم المختلفة.على جانب 
( فرضية كبيرة وقدمت برامج وأدوات كثيرة لبحث كيف (Space syntaxآخر اعتبرت نظرية التركيب الفراغي 

وأصبحت لغة كمبيوتر لوصف النمط [3] خالل قياس التكوين المكانيتؤثر الفراغات على التنمية البشرية من 
المكاني للحيز الحضري. في دراسة تركيب الفضاء تتمثل المنهجية األساسية في تقسيم الفراغات حسب الحجم 

الواسعة  . الفراغات[4] والقدرة البصرية البشرية ومن هذه النقطة ينقسم الفراغ إلى مساحة واسعة النطاق وقليلة العدد
مثل المدينة بأكملها تتعدى القدرة البصرية لإلنسان وال يمكن رؤيتها من وجهة نظر فردية في حين أن مساحة 

. ظهرت نظرية [5]صغيرة الحجم على سبيل المثال جزء من غرفة أكبر من جسم اإلنسان يمكن فهمها بسهوله
 "المنطق االجتماعي للفضاء" من قبل The Social Logic of Space)التركيب الفراغي ألول مرة من في كتاب )

(Bill Hillier and Julienne Hanson)  الذي يعني بتحليل فراغات حرة  مرتبه في أجزاء صغيرة الحجم يمكن
 .[6]لكل منها أن يكون واضحا من نقطة مراقبة منفصلة

 المنهجية:. 2

و  للمدينة األدبيات المتعلقة بنظريتي الصورة الذهنيةاستعراض و التعريف و اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي 
إجراء مقارنة و تقييم بينها  مع وخلفيتهما التاريخية وعرض مجموعة من الدراسات السابقة التركيب المكاني للفراغات

 لتحديد االختالف والتطور الذي حدث لقياسات البيئة المبنية .
 . البيئة المبنية واإلدراك البشري:3

البيئة المبنية مصطلًحا جديًدا نسبًيا ، ولكنها تصف مفهوًما شاماًل ومتكاماًل و يشمل النتائج اإلبداعية  تعتبر
لألنشطة البشرية على مدار الوقت وقد ظهر هذا المصطلح ألول مرة في الثمانينيات واستخدم على نطاق واسع في 

و يشكل مصطلح "البيئة المبنية" جزًءا هاًما من التعريف الجديد لهندسة المناظر الطبيعية التي وافق  ]7[ التسعينيات
لتغطية أعمال التخطيط والتصميم واإلدارة  2003عليها االتحاد الدولي لمهندسي المناظر الطبيعية في عام 
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مبنية  أيضا يسلط الضوء على تحديد  والصيانة ويساعد على التحقق من األشكال الوظيفية والجمالية ألي بيئة
 [8]وتطوير الحلول المناسبة التي تتعلق بجودة استخدام البيئة المبنية في المناطق الحضرية والضواحي والريفية

ويستمد المعرفة والفهم الحالي مما تبقى في البيئات المبنية من الحضارات السابقة. وبالمثل ، سيتم الحكم على 
تؤثر البيئة المبنية على قراراتنا االجتماعية ، أي الذهاب أو عدم الذهاب  .[9]من خالل ما أنشأته الثقافات الحالية

إلى وجهة معينة أو االنخراط في نشاط معين أو عدم المشاركة فيه مثل المشي إلى العمل أو المدرسة أو أخذ 
( في Bandura. يدعي )[10] بيئاتنا المبنيةأطفالنا إلى المنتزهات ،كل هذا سلوكيات يومية تتأثر ببنية أحياءنا و 

أن البنى االجتماعية والطبيعية للبيئة المبنية متشابكة ال يمكن فهمها 1989 بحثه عن النظرية المعرفية االجتماعية 
بسهولة وهذا يعني أنها تتأثر بشكل كبير على بعضها البعض وعادة ما يتم بناء البيئات ألسباب اجتماعية معينة 
وبالتالي فقد أدت التصميمات عن قصد أو عن غير قصد  إلى آثار اجتماعية وحتى التدخالت البسيطة في البيئة 

أن أنواع البيئات التي تؤثر على اإلدراك  (Halper) ناقش   1995. سنة[11]المبنية ال تزال تثير آثار اجتماعية
البيئة المبنية والمعلومات البيئية أو االجتماعية مثل والسلوك قد تكون طبيعية كالطقس والمناخ وموارد المجتمع و 

أن 2002 سنة  (Owens) و (Sallis) . يضيف كل من[12]الدعم االجتماعي والمعايير والمعتقدات والمواقف
السلوكيات واألنشطة الطبيعية تتشكل بسبب القيود البيئية ، وبالتالي ، فإن البيئة سوف تعتبر محدًدا سلوكًيا قوًيا 

في بحثه بعنوان الصحة النفسية والبيئة المبنية ، بأن البيئة المبنية لها   2011سنة (William) . جادل [13]اله
تأثيرات هامة على الصحة العقلية واإلدراك وتتمثل في تأثيرات األماكن والمناطق المزدحمة والضوضاء وغير 

، فان األسس النظرية أثبتت أن البيئات  Bandura)لـ ) 1989ووفًقا لنظرية المعرفية االجتماعية  [14] اآلمنة.
لها تأثيرات واسعة على سلوك الفرد وقد تعكس أيًضا التأثيرات الفردية على بيئته وبهذا المعنى من الجدير بالذكر 
أن تصميم البيئات المبنية العادية يرتبط بشكل هادف باستخدام مثل هذه اإلعدادات وتشير البيئات العادية إلى 

ماكن أو اإلعدادات أو المناطق المحيطة  حيث يقوم األفراد عادًة باألنشطة اليومية. إن البيئات المبنية هي نتيجة األ
لتصميم هادف  حيث يقوم المصممون بدمج المحتوى االجتماعي مع الظروف المكانية لتوليد مكان يتناسب مع 

  [15] .غرضه
 :الخرائط الذهنية. 1.3

الدراســـــــة األكثـــــــر شـــــــهرة التـــــــي تســـــــتخدم منهجيـــــــة كـــــــيفن ليـــــــنش الســـــــتخدام الخـــــــرائط الذهنيـــــــة ، والمســـــــتمدة مـــــــن 
"الصــــــورة الذهنيــــــة للمدينــــــة" ، وقــــــد طبقهــــــا ليــــــنش علــــــى المــــــدن األمريكيــــــة الــــــثالث بوســــــطن ونيوجرســــــي ولــــــوس 

أساســــية طريقــــة الخريطــــة الذهنيــــة التــــي تســــتند إلــــى خمســــة عناصــــر  ((Kevin Lynchأنجلــــوس. وقــــد طــــور 
( و يصــــــف 1فــــــي المشــــــهد الحضــــــري: المســــــارات والحــــــواف واألحيــــــاء والعقــــــد والعالمــــــات البــــــارزة. شــــــكل رقــــــم )

Lynch) درجــــــة التوافــــــق بــــــين الرســــــم والبيئــــــة الحقيقيــــــة بــــــافتراض أن معظــــــم الرســــــومات تبــــــدو كمــــــا لــــــو كانــــــت )
  ]16[ .مرسومة على طاولة مرنة

 

 
 لكيفن لنش العناصر الخمسة الرئيسية(: 1شـكل رقــم )
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 :الذهنية  بناء الصورة .1.3.1
ــــًرا بــــين مراقــــب واخــــر الن كــــل فــــرد يخلــــق ويحمــــل صــــورته الخاصــــة    ــــا كبي ــــف صــــورة الواقــــع المعــــين اختالًف قــــد تختل

ــــا كبيــــًرا بــــين النــــاس علــــى مجموعــــة مــــن الصــــور  تظهــــر إجماًعــــا بــــين أعــــداد كبيــــرة مــــن  ، ولكــــن يبــــدو أن هنــــاك اتفاًق
التــــي تهــــم مخططــــي المــــدن الــــذين يطمحــــون إلــــى تصــــميم بيئــــة ستســــتخدم مــــن قبــــل العديــــد النــــاس هــــذه الصــــور هــــي 

 .من الناس
 :التركيب الفراغي .3.2 

أن التركيــــب الفراغــــي قــــد تــــم اعتبــــاره فرضــــية مهمــــة لمعرفــــة كيــــف تــــؤثر (Hanson) و  (Hillier) يفســــر
ــــنمط  الفراغــــات علــــى التنميــــة البشــــرية مــــن خــــالل قيــــاس التكــــوين المكــــاني وقــــد أصــــبحت لغــــة كمبيــــوتر لوصــــف ال
المكــــــــاني للحيــــــــز الحضــــــــري و يمكــــــــن تقســــــــيم الفضــــــــاء الحضــــــــري إلــــــــى فئتــــــــين مــــــــن منظــــــــور الحركــــــــة البشــــــــرية 

راغــــــات الخاليـــــة  وتتـــــألف الفراغــــــات المحظـــــورة  مـــــن عوائــــــق مكانيـــــة مثـــــل المبــــــاني  وال والفراغـــــات المحظـــــورة والف
يمكـــــن لألشـــــخال فـــــي هـــــذه المســـــاحة التحـــــرك بحريـــــة ، مـــــن ناحيـــــة أخـــــرى فـــــان الفراغـــــات الحـــــرة هـــــي جـــــزء مـــــن 
ـــــم  ـــــر محـــــدودة و يركـــــز الفـــــراغ الـــــذي ت ـــــدخول فـــــي حركـــــة غي ـــــث يمكـــــن للنـــــاس فـــــي الواقـــــع ال الحيـــــز الحضـــــري حي

ـــــه مـــــن  ـــــط وعالقـــــات الفـــــراغ و يقـــــيس األنمـــــاط (Space Syntaxخـــــالل التركيـــــب الفراغـــــي تحليل ـــــى رواب (  عل
ـــــة البســـــيطة. ـــــي ال يمكـــــن قياســـــها مـــــن خـــــالل الهندســـــة اإلقليدي ـــــل الفراغـــــات الت يركـــــز 17] والوصـــــالت وتبادي

ـــــــيس ـــــــراغ  ، بمـــــــا فـــــــي ذلـــــــك التـــــــرابط والتفاعـــــــل ، ولكـــــــن ل ـــــــى العالقـــــــات الطوبولوجيـــــــة للف  التركيـــــــب  الفراغـــــــي عل
( يبــــــين نمــــــاذذ لالرتباطــــــات  3(  نمــــــاذذ مــــــن هــــــذه التحاليــــــل والشــــــكل )  2المســــــافات الماديــــــة. يبــــــين الشــــــكل ) 

   .بين أهم القياسات

         
 ( التكامل المحلي لمدينة بني وليد ب )                 ( التكامل الشامل لمدينة الخمس. أ )

 التحليل المكانينماذذ من  (  ب (،) أ )(: 2شـكل رقــم )
 

 المفاهيم األساسية لتحليل التركيب المكاني:1.2.3.
o :هناك ثالثة مفاهيم للتحليل المكاني تمثلت في 
o أو المضلع المحدب كما يسميه بعض المحللين وهو مضلع ال يوجد خط بين أي زوذ  :المساحة المحدبة

 من النقاط داخله . بمعنى آخر ، ال يوجد خط يعبر محيطه.
o أو الخط المحوري وهو أطول خط يقوم بسالسل المضلعات المحدبة لذلك فهو الخط  :المحوري  الفضاء

 المستقيم المرتبط بمفهوم الرؤية ويمكن تتبعه سيرا على األقدام.
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o فراغ (Isovist) : وهو المساحة الكلية التي يمكن عرضها من نقطة ، بثالثة أبعاد.مساحة(Isovist)  هي
 المساحة الكلية التي يمكن عرضها من نقطة بثالثة أبعاد.

 الخرائط النحوية:2.2.3.
 األساسيةيتم تمثيل الهيكل المكاني وقياسه باستخدام الخرائط النحوية وتسمى بنفس المصطلحات المذكورة للمفاهيم 

 للتحليل على النحو التالي:
o عدد من المضلعات المحدبة المتصلة مع بعضها البعض والتي تغطي  لتصور أقوهي  :الخريطة المحدبة

 المنطقة بالكامل والصالت بينهما. 
o وهي خريطة توضح أقل عدد من الخطوط المحورية التي تغطي جميع المساحات  :الخريطة المحورية

كل فراغ المحدبة للموقع ووصالتها. ال يوجد أي خط غير متقاطع في أي بيئة حضرية وهذا يعني أن 
في المدينة و يرتبط طول الخط بمؤشر االتصال الن  الخطوط  آخرفراغ  أييمكن الوصول إليه من 

 الطويلة تكون أكثر تقاطًعا .
o  خريطة(Isovist:) .وهي تعرض المناطق المرئية من المساحات المحدبة أو الخطوط المحورية 

راءة والتحليل، فالخطوة النحوية هي العالقة المباشرة أو و يمكن تحويل هذه الخرائط إلى رسوم بيانية أسهل في الق
العمق فهو المسافة الطوبولوجية في الرسم البياني.  أما. األخرى العالقة بين الفراغ  وجيرانه المباشرين من الفراغات 

مباشرة  ن ين متصليكان هناك خط وإذا آلخروهو حساب أقل عدد من الخطوات النحوية الالزمة للوصول من فراغ 
المرتبطة مباشرة هي أقصر مسار بينهما. توضح  ومسافة الخطوط غير إن المسافة بينهما تساوي واحًداف
(Justified graph )الرسم البياني المضبوط الفراغ المحدد الموضوعة في األسفل عند "الجذر". يتم وضع  أو

ألول في الرسم البياني  وسيتم وضع جميع جميع الفراغات على بعد خطوة واحدة من فراغ الجذر في المستوى ا
المسافات على مسافة اثنين في المستوى الثاني وهكذا. تساعد هذه الرسوم البيانية على فهم العمق الكلي للموقع 

 الذي يتم رؤيته من إحدى نقاطه.
 المقاييس النحوية: 3.2.3.

 وهي كالتالي :األربعة التي يمكن حسابها  األهموهي المقاييس 
o  وهو يعمل على قياس عدد األعماق المتصلة مباشرة بفراغ ما وهو ما يسمى القياس المحلي. :االتصال 
o  عالمي ثابت يشير إلى درجة تكامل الخط ) الفراغ( أو فصله عن النظام ككل. سمقيا : وهوالتكامل 
o  يقيس كيفية سيطرة وهي مقياس محلي ديناميكي ، يتم فيه حساب االتصاالت البديلة. إنه : قيمة التحكم

 أي تلك الخطوط التي تتقاطع مع الخط الحالي. هالخط المجاور لكل خط محوري على 
o وهو مقياس عالمي ديناميكي لـ "التدفق" عبر الفراغ فقد يحتوي فراغ معين على قيمة  :االختيار العالمي

 اختيار قوية عندما تمر العديد من أقصر المسارات عبرها.
 :المناقشة .4

( ، باستخدام الرسومات للبنية المكانية يتم فحص األجزاء الواضحة من هذه البنية في Lynchضوء تعريف )في 
( ثالثة معايير لوضوح المدن. المعيار األول هو Lynchقدم ) الخرائط الذهنية لمكان غير مألوف يرسمه المراقب.

جب أن يكون الهيكل واضًحا على مستوى أن السكان يجب أن يكونوا قادرين على فهم المكونات الحضرية و ي
المدن وعلى مستوى التفاصيل. المعيار الثاني هو أن صورة المدينة يجب أن تكون قابلة للتطبيق بما فيه الكفاية 
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للتطورات الجديدة والتغييرات المحتملة في البنية الفيزيائية وأخيًرا يجب أن تكون الصورة الحضرية متوافقة بحيث 
 [18] سهولة مع المجموعات االجتماعية والوظيفية المتاحة.يمكن ربطها ب

 

            

 ( الوضوح لمدينة بني وليد ب )                         ( التآزر لمدينة الخمس أ )  
 نماذذ من االرتباطات (  ب (،) أ )(: 3شـكل رقــم )

 
( الجوانب الحيوية للعناصر المادية كمؤشرين مختلفين في تقييم بيئة جيدة ؛ أفضل Amos Rapoportلقد حدد )

( الضوء على أهمية الصحة في تحقيق البيئات (Lynchاألمثلة على ذلك هي تلوث الهواء والبيئة   وبالمثل سلط 
المقبولة تحتاذ إلى ( و ما يعنيه هو أن األماكن الحضرية (Good City Formالجيدة والحيوية من خالل  نظرية

تتطابق أحيانا نتائج تحليل الخرائط الذهنية  أن تكون مريحة نفسيا مثلما تحتاذ إلى أن تكون مريحة جسديا وطبيعيا.
التطابق يبدو ضعيف جدا عندما يتعلق  مع نتائج التحليل المكاني في بعض عناصر البيئة الحضرية  لكن هذا

يظهر أحيانا أن بعض  ك التي تحوي ضمن نسيجها مناطق تقليدية قديمة .األمر بتحليل المدن العربية خاصة تل
المدن  قد ال تبدو واضحة وأخرى ربما تكون بيئتها المبنية واضحة جدا بواسطة التحاليل المكانية ويتم جمع بعض 

ى الناس بيئات التوصيفات العامة للمدن من الخرائط الذهنية والتي تعطي أفكار حول اإلدراك أو التكوين وكيف ير 
مبنية مختلفة وهذا يؤكد أن التحليل الهيكلي له أهمية كبيرة في تحقيق صورة واضحة لميزات المدينة  وقد أكد 

(Lynch أن الخرائط الذهنية يمكن أن تكون انتقائية أيًضا ويقول إنه على الرغم من أن هذه الطريقة تبدو جيدة )
درس العناصر الفردية  فهم العالقة بين هذه العناصر في الوقت نفسه كمابالنسبة لعناصرها المميزة  فقد تفشل في 

   (Space Syntax)نظرية التركيب المكاني للفراغقد حققت ، و  وركز على العالقة بين العناصر الهيكلية البارزة
الدقيقة بواسطة برامج الكمبيوتر  يةرياضال ةالرقمي تقياساالالتحليل المكانية هذا الربط عن طريق  هاتحاليلو 

بالتالي  أدركنا أنه يجب أن يكون هناك نوع من التبعية التكميلية بين نتائج الصورة الذهنية ونتائج  المتخصصة .
التحاليل المكانية و هذا ربما يشير إلى أن اغلب المدن ال تعطي نتائج جيدة بالنسبة لنتائج الخرائط الذهنية أو نتائج 

المكانية بشكل منفصل الن أحداهما تعتمد على درجة جودة البيئة الحضرية للمدينة ومثالية األشخال  التحاليل
المراقبين واألخرى تعتمد على ربط الفراغات للمدينة وحساب عمق تلك الفراغات رياضيا بواسطة برنامج 

(Depthmap)نتائجها انتقائية واألخرى نتائجها رياضية حسابية لذلك  قد تمنعنا هذه النتيجة  النظريات ىإحد ن. إذ
 ي بعض المدن لكن ذلك ال يمنع منمن البحث عن أي عالقات محتملة بين نتائج هذين النوعين من التحليل ف

 استخدام نتائج أحداهما كمكمل لألخر  لمعالجة أوجه القصور.
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 :اتــاجـتـنـتـاالس 5.

ـــــا واجتماعيـــــا فـــــي تـــــؤثر  ـــــة علـــــى المســـــتوى المـــــدرك بشـــــكل كبيـــــرو تعتبـــــر الحاجـــــات المحـــــددة ثقافي البيئـــــات المادي
البيئـــــة الحضـــــرية ، كـــــذلك أنـــــواع النـــــاس وعقليـــــتهم أمـــــر بـــــالد األهميـــــة لتحديـــــد جـــــودة البيئـــــة المبنيـــــة ألي مدينـــــة. 

والجوانــــب البصــــرية فــــي الواقــــع مــــن الضــــروري فــــي التصــــميم الحضــــري  النظــــر فــــي كــــل مــــن الســــمات المخفيــــة 
للتصـــــميم . يـــــرتبط اإلدراك البشـــــري والبيئـــــة المبنيـــــة ارتباًطـــــا وثيًقـــــا ويـــــتم تعريـــــف هـــــذا االرتبـــــاط مـــــن خـــــالل دمـــــج 
العناصـــــر التـــــي تــــــؤثر بشـــــكل كبيـــــر فــــــي العوامـــــل والمكونــــــات البصـــــرية وأيضـــــا المكونــــــات الهيكليـــــة  كاالرتبــــــاط 

(Connectivity (والتكامــــــــل )Integrationــــــــة و ــــــــة  ( والثقاف ــــــــاري  والحــــــــواف الطبيعي المجتمــــــــع  والسياســــــــة والت
ــــواع األنشــــطة.   ــــة وشــــكلها  فضــــال عــــن أن ــــاة  وهيكــــل المدين هــــي عوامــــل قويــــة أيضــــا   إضــــافة أيضــــا لــــنمط الحي
كـــــل هـــــذه العوامـــــل لهـــــا تـــــأثير علـــــى كيفيـــــة  ودرجـــــة إدراك المكـــــان والبيئـــــة المبنيـــــة. بينمـــــا أكـــــد التحليـــــل المكـــــاني 

ناصــــر الهيكليــــة  فشــــلت الخــــرائط الذهنيــــة فــــي إيجــــاد روابــــط بــــين هــــذه العناصــــر لقــــد كــــان للفــــراغ العالقــــة بــــين الع
ـــــة الخـــــرائط الذهنيـــــة  ـــــذلك وجـــــب معالجـــــة انتقائي ـــــة ل ـــــدة لعناصـــــر المدين ـــــى صـــــورة جي مـــــن األهميـــــة  الحصـــــول عل
ــــى عناصــــر غيــــر مقــــروءة بشــــكل واضــــح  مــــن خــــالل العثــــور علــــى ميزاتهــــا الهيكليــــة. تحتــــوي البيئــــات المرئيــــة عل

ـــــل وهـــــ ـــــق تحلي ـــــذلك نحـــــن بحاجـــــة لتطبي ـــــة لهـــــا ل ـــــات الحضـــــرية المقابل ـــــه  مـــــدى جـــــودة البيئ ذا الشـــــيء يعتمـــــد علي
الخريطـــــــة الذهنيـــــــة مـــــــع التحليـــــــل المكـــــــاني للفـــــــراغ  كتحلـــــــيالت تكميليـــــــة إلصـــــــالح أوجـــــــه القصـــــــور فـــــــي نتـــــــائج 

لعناصــــر البصــــرية الخريطــــة الذهنيــــة و كــــان مــــن األهميــــة بمكــــان إيجــــاد نــــوع مــــن التكامــــل بــــين البنــــى المكانيــــة وا
 المميزة للحصول على نتائج مناسبة تساعد على فهم اإلدراك البشري.

 التـوصيـاتالخاتمة و  6.

 ) الصورة الذهنية للمدينة و التركيب المكاني للفراغ ( توصي هذه الدراسة باالتي : بينمقارنة المن خالل دراسة و 
o انعكاس  کيفية ن مق لتحقت واقولرور ابمدث تحد لتي قراد األفور المحتملة في تصتغيرات الاسة درا

 سكان .لورات افي تصري لحضول التحراءات اجإ
o .دراسة الطرق المختلفة لإلدراك البشري في المناطق الحضرية المختلفة وانعكاساتها على السلوك 
o ئية المختلفة.البحث في الصفات البيئية المبنية وتأثيرها إلحداث تغييرات في نمط الحياة وتأثيراتها البي 
o  لمعالجة أوجه القصور.ى لألخر  لتكمل احداهما النظريتيناستخدام نتائج 
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