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ملخــــــــــــــــص البحــــــــــــــــــث
لقد تعددت المحاوالت لقراءة وقياس عناصر البيئة المبنية والحضرية و كانت طريقة سؤال الناس أن يرسموا خرائط

ذهنية سريعة لبيئاتهم ) )Mental map Sketchesمن أهم طرق القياس لمعرفة العناصر واألماكن المهمة التي تعلق

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

عجزت أحيانا عن تفسير بعض النقاط واالرتباطات بين عناصرها الخمسة ) (PENDLوالتي ظهرت ضمن نظرية

الصورة الذهنية للمدينة والتي صدرت في كتاب عام  1960من قبل الباحث الحضري األمريكي كيفن لينش (Kevin
) Lynchوقد جاءت بعد ذلك نظرية التركيب الفراغي ) )Space Syntaxالتي صممها ( Bill Hillierو ( Julienne
 Hansonوزمالؤهم في جامعة بارتليت  ،كلية لندن الجامعية ((The Bartlett, University College London

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

تحليالتها المهمة جدا وهو التحليل المحوري ( )Axial Analysisومدى ارتباط هذه الفراغات ببعضها ،لقد ركزت هذه
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

عناصر وأماكن أخرى .
الكلمات الدالة:

البيئة المبنية  ،الصورة الذهنية للمدينة ،خرائط ذهنية ،التركيب الفراغي ،اآلثار االجتماعية.

 .1المقـدمــة

تنعكس جودة تصميم البيئة المبنية على تصرفات الناس وبالتالي في نوع وكثافة أنشطتهم االقتصادية واالجتماعية
والترفيهية والعائلية المختلفة و يستثمر األفراد قد ار كبي ار من الطاقة ليتفاعلوا مع الحاالت التي يصنعونها من المواقع
التي يعيشون فيها ويعملون إلى المواقع التي يرتاحون فيها ويقيمون عالقات اجتماعية .إنها حقيقة أن البيئات

دور هاما في تشكيل أنشطتها اليومية ويعتبر مركز هذه
المبنية جزء ال يتج أز من جميع جوانب الحياة وتلعب ا

العالقة البيئية مع اإلنسان هو اإلدراك وتجربة المكان ،و يتم وعي الناس الفوري بالبيئة من خالل عملية
اإلدراك] [1وتسمح هذه العملية للناس بفهم وترجمة ورسم العالقات مع بيئاتهم المحيطة .يعتقد العديد من علماء

علم النفس البيئي من أمثال ) (Brebnerو ( (Rapoportو ( )Viljoenأن فهم اإلدراك البشري ضروري
لتحسين أداء البيئة المبنية اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا .إن التفاعل بين هياكل النظام المكاني والخرائط الذهنية

والشكل الحضري الطبيعي والتغيرات في األنشطة يؤدي إلى تغيرات في طريقة اإلدراك البشري والتي ستنتج بالتالي
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سلوكيات مختلفة  .قد يرى األفراد محيطهم بطريقة مائعة و يتقلب هذا التصور وفًقا لمشاعرهم المتغيرة وحالتهم
الذهنية وذكرياتهم وعوامل أخرى مثل العمر والجنس والعرق والثقافة .يعتبر ) )Kevin Lynchشخصية مهمة في
الدراسات الحضرية التي تستكشف العالقة بين البيئة المبنية والبشر وقد قدم عمله البارز "الصورة الذهنية للمدينة"
) (The image of the cityسنة  1960وجهات نظر جديدة لمجال الدراسات الحضرية وإدراك البيئة المبنية
.وفقا لنظرية ( (Lynchيقارن الفراغ الموضوعي والفراغ الذاتي من خالل تحليل الخرائط الذهنية و يتم فحص الفراغ
من خالل مالحظة الرحالت المختلفة من قبل السكان والزوار وسؤالهم لرسم الخرائط عن البيئة الحضرية .لتحليل

هذه الرسومات قام ( (Lynchبتطوير نوع مختلف من الطرق  ،يطلق عليه "مجموعة من األساليب" وهو مزيج
من التقنيات البصرية واللفظية المختلفة] .[2قام لينش بتطوير نهج منظم لفهم التفاعل بين المدينة وسكانها يحلل
الصور المكانية تحت المكونات الثالثة " ،الهوية والبنية والمعنى] .[2بمساعدة العناصر الثالثة الهوية  ،الهيكل

والمعنى يقوم ( ) Lynchبتطوير مفهوم حول وضوح البيئات المكانية ،و يمكن تحديد سمات البيئة المختلفة مثل
الشكل واللون والترتيب بشكل واضح ومنظم من قبل المراقب .يمكن تسمية هذه الشخصية المميزة للبيئة بأنها تخيل

أو إدراك كموضوع أساسي لمناقشته].[2المساهمة الكبيرة ألبحاث ( )Lynchهي التصنيف العلمي للصورة الذهنية
للمدينة ووفقا له تتكون األشكال المادية للمدن من خمسة عناصر هي "المسارات  ،الحواف  ،المناطق  ،العقد

والعالمات البارزة" مما يؤثر على تخيُّل المدينة] [2وعلى الرغم من أن بعض الباحثين في المناطق الحضرية
ينتقدون هذه العناصر إال أن هذا التحليل قد اثر على العديد من علماء الحضر في منهجياتهم المختلفة.على جانب
آخر اعتبرت نظرية التركيب الفراغي ) )Space syntaxفرضية كبيرة وقدمت برامج وأدوات كثيرة لبحث كيف
تؤثر الفراغات على التنمية البشرية من خالل قياس التكوين المكاني] [3وأصبحت لغة كمبيوتر لوصف النمط

المكاني للحيز الحضري .في دراسة تركيب الفضاء تتمثل المنهجية األساسية في تقسيم الفراغات حسب الحجم
والقدرة البصرية البشرية ومن هذه النقطة ينقسم الفراغ إلى مساحة واسعة النطاق وقليلة العدد] . [4الفراغات الواسعة
مثل المدينة بأكملها تتعدى القدرة البصرية لإلنسان وال يمكن رؤيتها من وجهة نظر فردية في حين أن مساحة

صغيرة الحجم على سبيل المثال جزء من غرفة أكبر من جسم اإلنسان يمكن فهمها بسهوله] .[5ظهرت نظرية

التركيب الفراغي ألول مرة من في كتاب (" (The Social Logic of Spaceالمنطق االجتماعي للفضاء" من قبل

) (Bill Hillier and Julienne Hansonالذي يعني بتحليل فراغات حرة مرتبه في أجزاء صغيرة الحجم يمكن

لكل منها أن يكون واضحا من نقطة مراقبة منفصلة].[6

 .2المنهجية:

اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي والتعريف واستعراض األدبيات المتعلقة بنظريتي الصورة الذهنية للمدينة و
التركيب المكاني للفراغات وخلفيتهما التاريخية وعرض مجموعة من الدراسات السابقة مع إجراء مقارنة و تقييم بينها
لتحديد االختالف والتطور الذي حدث لقياسات البيئة المبنية .

 .3البيئة المبنية واإلدراك البشري:

مفهوما شامالً ومتكامالً و يشمل النتائج اإلبداعية
نسبيا  ،ولكنها تصف
جديدا
مصطلحا
تعتبر البيئة المبنية
ً
ً
ً
ً
لألنشطة البشرية على مدار الوقت وقد ظهر هذا المصطلح ألول مرة في الثمانينيات واستخدم على نطاق واسع في
هاما من التعريف الجديد لهندسة المناظر الطبيعية التي وافق
التسعينيات ] [7و يشكل مصطلح "البيئة المبنية" جزًءا ً
عليها االتحاد الدولي لمهندسي المناظر الطبيعية في عام  2003لتغطية أعمال التخطيط والتصميم واإلدارة
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والصيانة ويساعد على التحقق من األشكال الوظيفية والجمالية ألي بيئة مبنية أيضا يسلط الضوء على تحديد
وتطوير الحلول المناسبة التي تتعلق بجودة استخدام البيئة المبنية في المناطق الحضرية والضواحي والريفية][8

ويستمد المعرفة والفهم الحالي مما تبقى في البيئات المبنية من الحضارات السابقة .وبالمثل  ،سيتم الحكم على
الثقافات الحالية من خالل ما أنشأته] .[9تؤثر البيئة المبنية على ق ارراتنا االجتماعية  ،أي الذهاب أو عدم الذهاب
إلى وجهة معينة أو االنخراط في نشاط معين أو عدم المشاركة فيه مثل المشي إلى العمل أو المدرسة أو أخذ

أطفالنا إلى المنتزهات ،كل هذا سلوكيات يومية تتأثر ببنية أحياءنا وبيئاتنا المبنية ] .[10يدعي ( )Banduraفي

بحثه عن النظرية المعرفية االجتماعية  1989أن البنى االجتماعية والطبيعية للبيئة المبنية متشابكة ال يمكن فهمها
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
المبنية ال تزال تثير آثار اجتماعية] .[11سنة  1995ناقش ) (Halperأن أنواع البيئات التي تؤثر على اإلدراك

والسلوك قد تكون طبيعية كالطقس والمناخ وموارد المجتمع والبيئة المبنية والمعلومات البيئية أو االجتماعية مثل
الدعم االجتماعي والمعايير والمعتقدات والمواقف] .[12يضيف كل من ) (Sallisو) (Owensسنة  2002أن

قويا
محددا
السلوكيات واألنشطة الطبيعية تتشكل بسبب القيود البيئية  ،وبالتالي  ،فإن البيئة سوف تعتبر
ً
سلوكيا ً
ً
لها] .[13جادل ) (Williamسنة  2011في بحثه بعنوان الصحة النفسية والبيئة المبنية  ،بأن البيئة المبنية لها
تأثيرات هامة على الصحة العقلية واإلدراك وتتمثل في تأثيرات األماكن والمناطق المزدحمة والضوضاء وغير

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

عادة باألنشطة اليومية .إن البيئات المبنية هي نتيجة
األماكن أو اإلعدادات أو المناطق المحيطة حيث يقوم األفراد ً
لتصميم هادف حيث يقوم المصممون بدمج المحتوى االجتماعي مع الظروف المكانية لتوليد مكان يتناسب مع
غرضه[15].

 .1.3الخرائط الذهنية:
الد ارسـ ـ ــة األكثـ ـ ــر شـ ـ ــهرة التـ ـ ــي تسـ ـ ــتخدم منهجيـ ـ ــة كـ ـ ــيفن ليـ ـ ــنش السـ ـ ــتخدام الخ ـ ـ ـرائط الذهنيـ ـ ــة  ،والمسـ ـ ــتمدة مـ ـ ــن

"الص ـ ــورة الذهني ـ ــة للمدينـ ـ ــة"  ،وق ـ ــد طبقه ـ ــا ليـ ـ ــنش عل ـ ــى المـ ـ ــدن األمريكي ـ ــة ال ـ ــثالث بوسـ ـ ــطن ونيوجرس ـ ــي ولـ ـ ــوس
أنجلـ ــوس .وقـ ــد طـ ــور

)Lynch

 )Kevinطريقـ ــة الخريطـ ــة الذهنيـ ــة التـ ــي تسـ ــتند إلـ ــى خمسـ ــة عناصـ ــر أساسـ ــية

فــ ــي المشـ ـ ــهد الحض ـ ــري :المسـ ـ ــارات والحـ ـ ـواف واألحيـ ـ ــاء والعقــ ــد والعالمـ ـ ــات البــ ــارزة .شـ ـ ــكل رق ـ ــم ( )1و يصـ ـ ــف
) ) Lynchدرج ـ ــة التواف ـ ــق ب ـ ــين الرس ـ ــم والبيئ ـ ــة الحقيقي ـ ــة ب ـ ــافتراض أن معظ ـ ــم الرس ـ ــومات تب ـ ــدو كم ـ ــا ل ـ ــو كان ـ ــت
مرسومة على طاولة مرنة[16] .

شـكل رقــم ( :)1العناصر الخمسة الرئيسية لكيفن لنش
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 .1.1.3بناء الصورة الذهنية :

ـر بـ ــين م ارقـ ــب واخـ ــر الن كـ ــل فـ ــرد يخلـ ــق ويحمـ ــل صـ ــورته الخاصـ ــة
قـ ــد تختلـ ــف صـ ــورة الواقـ ــع المعـ ــين اختالًفـ ــا كبيـ ـ ًا
إجماعـــا بـ ــين أع ــداد كبي ـ ـرة مـ ــن
ـر بـ ــين النـ ــاس عل ــى مجموعـ ــة م ــن الصـ ــور تظهـ ــر
 ،ولك ــن يبـ ــدو أن هن ــاك اتفاًقـ ــا كبي ـ ًا
ً
النـ ــاس هـ ــذه الصـ ــور هـ ــي التـ ــي تهـ ــم مخططـ ــي المـ ــدن الـ ــذين يطمحـ ــون إلـ ــى تصـ ــميم بيئـ ــة ستسـ ــتخدم مـ ــن قبـ ــل العديـ ــد

من الناس.

 .2.3التركيب الفراغي:
يفس ــر

)(Hillier

و )(Hanson

أن التركي ــب الف ارغ ــي ق ــد ت ــم اعتب ــاره فرض ــية مهم ــة لمعرف ــة كي ــف ت ــؤثر

الف ارغـ ــات علـ ــى التنميـ ــة البش ـ ـرية مـ ــن خـ ــالل قيـ ــاس التكـ ــوين المكـ ــاني وقـ ــد أصـ ــبحت لغـ ــة كمبيـ ــوتر لوصـ ــف الـ ــنمط

المك ـ ـ ــاني للحي ـ ـ ــز الحض ـ ـ ــري و يمك ـ ـ ــن تقس ـ ـ ــيم الفض ـ ـ ــاء الحض ـ ـ ــري إل ـ ـ ــى فئت ـ ـ ــين م ـ ـ ــن منظ ـ ـ ــور الحرك ـ ـ ــة البشـ ـ ـ ـرية

والف ارغ ـ ــات المحظ ـ ــورة والف ارغ ـ ــات الخالي ـ ــة وتت ـ ــألف الف ارغ ـ ــات المحظ ـ ــورة م ـ ــن عوائ ـ ــق مكاني ـ ــة مث ـ ــل المب ـ ــاني وال
يمكـ ــن لألشـ ــخال فـ ــي هـ ــذه المسـ ــاحة التحـ ــرك بحريـ ــة  ،مـ ــن ناحيـ ــة أخـ ــرى فـ ــان الف ارغـ ــات الح ـ ـرة هـ ــي جـ ــزء مـ ــن
الحي ـ ــز الحض ـ ــري حي ـ ــث يمك ـ ــن للن ـ ــاس ف ـ ــي الواق ـ ــع ال ـ ــدخول ف ـ ــي حرك ـ ــة غي ـ ــر مح ـ ــدودة و يرك ـ ــز الفـ ـ ـراغ ال ـ ــذي ت ـ ــم

تحليل ـ ــه م ـ ــن خ ـ ــالل التركي ـ ــب الف ارغ ـ ــي

)Syntax

 )Spaceعل ـ ــى رواب ـ ــط وعالق ـ ــات الفـ ـ ـراغ و يق ـ ــيس األنم ـ ــاط

والوص ـ ــالت وتبادي ـ ــل الف ارغ ـ ــات الت ـ ــي ال يمك ـ ــن قياس ـ ــها م ـ ــن خ ـ ــالل الهندس ـ ــة اإلقليدي ـ ــة البس ـ ــيطة[17.

يرك ـ ــز

التركي ـ ـ ــب الف ارغ ـ ـ ــي عل ـ ـ ــى العالق ـ ـ ــات الطوبولوجي ـ ـ ــة للفـ ـ ـ ـراغ  ،بم ـ ـ ــا ف ـ ـ ــي ذل ـ ـ ــك التـ ـ ـ ـرابط والتفاع ـ ـ ــل  ،ولك ـ ـ ــن ل ـ ـ ــيس

المس ـ ــافات المادي ـ ــة .يب ـ ــين الش ـ ــكل (  ) 2نم ـ ــاذذ م ـ ــن ه ـ ــذه التحالي ـ ــل والش ـ ــكل (  ) 3يب ـ ــين نم ـ ــاذذ لالرتباطــ ــات
بين أهم القياسات.

( أ ) التكامل الشامل لمدينة الخمس.

( ب ) التكامل المحلي لمدينة بني وليد

شـكل رقــم ( ( :)2أ ) (،ب ) نماذذ من التحليل المكاني

.1.2.3المفاهيم األساسية لتحليل التركيب المكاني:
 oهناك ثالثة مفاهيم للتحليل المكاني تمثلت في:

 oالمساحة المحدبة :أو المضلع المحدب كما يسميه بعض المحللين وهو مضلع ال يوجد خط بين أي زوذ
من النقاط داخله  .بمعنى آخر  ،ال يوجد خط يعبر محيطه.

 oالفضاء المحوري :أو الخط المحوري وهو أطول خط يقوم بسالسل المضلعات المحدبة لذلك فهو الخط
المستقيم المرتبط بمفهوم الرؤية ويمكن تتبعه سي ار على األقدام.
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 oفراغ (: )Isovistوهو المساحة الكلية التي يمكن عرضها من نقطة  ،بثالثة أبعاد.مساحة ( )Isovistهي
المساحة الكلية التي يمكن عرضها من نقطة بثالثة أبعاد.

.2.2.3الخرائط النحوية:

يتم تمثيل الهيكل المكاني وقياسه باستخدام الخرائط النحوية وتسمى بنفس المصطلحات المذكورة للمفاهيم األساسية
للتحليل على النحو التالي:
 oالخريطة المحدبة :وهي تصور أقل عدد من المضلعات المحدبة المتصلة مع بعضها البعض والتي تغطي
المنطقة بالكامل والصالت بينهما.

 oالخريطة المحورية :وهي خريطة توضح أقل عدد من الخطوط المحورية التي تغطي جميع المساحات
المحدبة للموقع ووصالتها .ال يوجد أي خط غير متقاطع في أي بيئة حضرية وهذا يعني أن كل فراغ
يمكن الوصول إليه من أي فراغ آخر في المدينة و يرتبط طول الخط بمؤشر االتصال الن الخطوط

تقاطعا .
الطويلة تكون أكثر
ً
 oخريطة ( :)Isovistوهي تعرض المناطق المرئية من المساحات المحدبة أو الخطوط المحورية.

و يمكن تحويل هذه الخرائط إلى رسوم بيانية أسهل في القراءة والتحليل ،فالخطوة النحوية هي العالقة المباشرة أو

العالقة بين الفراغ وجيرانه المباشرين من الفراغات األخرى .أما العمق فهو المسافة الطوبولوجية في الرسم البياني.
وهو حساب أقل عدد من الخطوات النحوية الالزمة للوصول من فراغ آلخر وإذا كان هناك خطين متصلين مباشرة

احدا ومسافة الخطوط غير المرتبطة مباشرة هي أقصر مسار بينهما .توضح
فإن المسافة بينهما تساوي و ً
( )Justified graphأو الرسم البياني المضبوط الفراغ المحدد الموضوعة في األسفل عند "الجذر" .يتم وضع
جميع الفراغات على بعد خطوة واحدة من فراغ الجذر في المستوى األول في الرسم البياني وسيتم وضع جميع
المسافات على مسافة اثنين في المستوى الثاني وهكذا .تساعد هذه الرسوم البيانية على فهم العمق الكلي للموقع
الذي يتم رؤيته من إحدى نقاطه.

 .3.2.3المقاييس النحوية:

وهي المقاييس األهم األربعة التي يمكن حسابها وهي كالتالي :
 oاالتصال  :وهو يعمل على قياس عدد األعماق المتصلة مباشرة بفراغ ما وهو ما يسمى القياس المحلي.
 oالتكامل  :وهو مقياس عالمي ثابت يشير إلى درجة تكامل الخط ( الفراغ) أو فصله عن النظام ككل.

 oقيمة التحكم  :وهي مقياس محلي ديناميكي  ،يتم فيه حساب االتصاالت البديلة .إنه يقيس كيفية سيطرة
كل خط محوري على الخط المجاور له أي تلك الخطوط التي تتقاطع مع الخط الحالي.

 oاالختيار العالمي :وهو مقياس عالمي ديناميكي لـ "التدفق" عبر الفراغ فقد يحتوي فراغ معين على قيمة
اختيار قوية عندما تمر العديد من أقصر المسارات عبرها.

 .4المناقشة:

في ضوء تعريف ( ، ) Lynchباستخدام الرسومات للبنية المكانية يتم فحص األجزاء الواضحة من هذه البنية في

الخرائط الذهنية لمكان غير مألوف يرسمه المراقب .قدم ( )Lynchثالثة معايير لوضوح المدن .المعيار األول هو

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

( ب ) الوضوح لمدينة بني وليد

( أ ) التآزر لمدينة الخمس

شـكل رقــم ( ( :)3أ ) (،ب ) نماذذ من االرتباطات
لقد حدد ( ) Amos Rapoportالجوانب الحيوية للعناصر المادية كمؤشرين مختلفين في تقييم بيئة جيدة ؛ أفضل
األمثلة على ذلك هي تلوث الهواء والبيئة

وبالمثل سلط ) )Lynchالضوء على أهمية الصحة في تحقيق البيئات

الجيدة والحيوية من خالل نظرية) )Good City Formو ما يعنيه هو أن األماكن الحضرية المقبولة تحتاذ إلى

أن تكون مريحة نفسيا مثلما تحتاذ إلى أن تكون مريحة جسديا وطبيعيا .تتطابق أحيانا نتائج تحليل الخرائط الذهنية

مع نتائج التحليل المكاني في بعض عناصر البيئة الحضرية لكن هذا التطابق يبدو ضعيف جدا عندما يتعلق

األمر بتحليل المدن العربية خاصة تلك التي تحوي ضمن نسيجها مناطق تقليدية قديمة  .يظهر أحيانا أن بعض

المدن قد ال تبدو واضحة وأخرى ربما تكون بيئتها المبنية واضحة جدا بواسطة التحاليل المكانية ويتم جمع بعض
التوصيفات العامة للمدن من الخرائط الذهنية والتي تعطي أفكار حول اإلدراك أو التكوين وكيف يرى الناس بيئات

مبنية مختلفة وهذا يؤكد أن التحليل الهيكلي له أهمية كبيرة في تحقيق صورة واضحة لميزات المدينة وقد أكد

أيضا ويقول إنه على الرغم من أن هذه الطريقة تبدو جيدة
( )Lynchأن الخرائط الذهنية يمكن أن تكون انتقائية ً
بالنسبة لعناصرها المميزة فقد تفشل في فهم العالقة بين هذه العناصر في الوقت نفسه كما درس العناصر الفردية
وركز على العالقة بين العناصر الهيكلية البارزة  ،وقد حققت نظرية التركيب المكاني للفراغ )(Space Syntax
وتحاليلها المكانية هذا الربط عن طريق التحليل القياسات الرقمية الرياضية الدقيقة بواسطة برامج الكمبيوتر
المتخصصة  .بالتالي أدركنا أنه يجب أن يكون هناك نوع من التبعية التكميلية بين نتائج الصورة الذهنية ونتائج

التحاليل المكانية و هذا ربما يشير إلى أن اغلب المدن ال تعطي نتائج جيدة بالنسبة لنتائج الخرائط الذهنية أو نتائج

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

) .(Depthmapإذن إحدى النظريات نتائجها انتقائية واألخرى نتائجها رياضية حسابية لذلك قد تمنعنا هذه النتيجة
من البحث عن أي عالقات محتملة بين نتائج هذين النوعين من التحليل في بعض المدن لكن ذلك ال يمنع من

استخدام نتائج أحداهما كمكمل لألخر لمعالجة أوجه القصور.
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االسـتـنـتـاجــات:

ت ـ ــؤثر البيئ ـ ــات المادي ـ ــة عل ـ ــى المس ـ ــتوى الم ـ ــدرك بش ـ ــكل كبي ـ ــرو تعتب ـ ــر الحاج ـ ــات المح ـ ــددة ثقافي ـ ــا واجتماعي ـ ــا ف ـ ــي

البيئـ ــة الحض ـ ـرية  ،كـ ــذلك أن ـ ـواع النـ ــاس وعقليـ ــتهم أمـ ــر بـ ــالد األهميـ ــة لتحديـ ــد جـ ــودة البيئـ ــة المبنيـ ــة ألي مدينـ ــة.

فـ ــي الواقـ ــع مـ ــن الضـ ــروري فـ ــي التصـ ــميم الحضـ ــري النظـ ــر فـ ــي كـ ــل مـ ــن السـ ــمات المخفيـ ــة والجوانـ ــب البص ـ ـرية
طـ ــا وثيًقـ ــا ويـ ــتم تعريـ ــف هـ ــذا االرتبـ ــاط مـ ــن خـ ــالل دمـ ــج
للتصـ ــميم  .ي ـ ـرتبط اإلدراك البشـ ــري والبيئـ ــة المبنيـ ــة ارتبا ً
العناص ـ ــر الت ـ ــي ت ـ ــؤثر بش ـ ــكل كبي ـ ــر ف ـ ــي العوام ـ ــل والمكون ـ ــات البصـ ـ ـرية وأيض ـ ــا المكون ـ ــات الهيكلي ـ ــة كاالرتب ـ ــاط

( )Connectivityوالتكامـ ـ ـ ــل(  )Integrationوالثقافـ ـ ـ ــة و المجتمـ ـ ـ ــع والسياسـ ـ ـ ــة والتـ ـ ـ ــاري والح ـ ـ ـ ـواف الطبيعيـ ـ ـ ــة
هـ ــي عوامـ ــل قويـ ــة أيضـ ــا إضـ ــافة أيضـ ــا لـ ــنمط الحيـ ــاة وهيكـ ــل المدينـ ــة وشـ ــكلها فضـ ــال عـ ــن أن ـ ـواع األنشـ ــطة.
كـ ــل هـ ــذه العوامـ ــل لهـ ــا تـ ــأثير علـ ــى كيفيـ ــة ودرجـ ــة إدراك المكـ ــان والبيئـ ــة المبنيـ ــة .بينمـ ــا أكـ ــد التحليـ ــل المكـ ــاني
للفـ ـراغ العالق ــة ب ــين العناص ــر الهيكلي ــة فش ــلت الخـ ـرائط الذهني ــة ف ــي إيج ــاد رواب ــط ب ــين ه ــذه العناص ــر لق ــد ك ــان
م ـ ــن األهمي ـ ــة الحص ـ ــول عل ـ ــى ص ـ ــورة جي ـ ــدة لعناص ـ ــر المدين ـ ــة ل ـ ــذلك وج ـ ــب معالج ـ ــة انتقائي ـ ــة الخـ ـ ـرائط الذهني ـ ــة

مـ ــن خـ ــالل العثـ ــور علـ ــى ميزاتهـ ــا الهيكليـ ــة .تحتـ ــوي البيئـ ــات المرئيـ ــة علـ ــى عناصـ ــر غيـ ــر مقـ ــروءة بشـ ــكل واضـ ــح

وهـ ـ ـ ذا الش ـ ــيء يعتم ـ ــد علي ـ ــه م ـ ــدى ج ـ ــودة البيئ ـ ــات الحضـ ـ ـرية المقابل ـ ــة له ـ ــا ل ـ ــذلك نح ـ ــن بحاج ـ ــة لتطبي ـ ــق تحلي ـ ــل
الخريطـ ـ ــة الذهني ـ ـ ــة م ـ ـ ــع التحليـ ـ ــل المك ـ ـ ــاني للفـ ـ ـ ـراغ كتحلـ ـ ــيالت تكميلي ـ ـ ــة إلص ـ ـ ــالح أوجـ ـ ــه القص ـ ـ ــور ف ـ ـ ــي نت ـ ـ ــائج
الخريط ــة الذهني ــة و ك ــان م ــن األهمي ــة بمك ــان إيج ــاد ن ــوع م ــن التكام ــل ب ــين البن ــى المكاني ــة والعناص ــر البصـ ـرية

المميزة للحصول على نتائج مناسبة تساعد على فهم اإلدراك البشري.

.6

الخاتمة والتـوصيـات

من خالل دراسة والمقارنة بين ( الصورة الذهنية للمدينة و التركيب المكاني للفراغ ) توصي هذه الدراسة باالتي :
 oد ارسة التغيرات المحتملة في تصور األفراد التي قد تحدث بمرور الوقت والتحقق من ﮐيفية انعكاس
إجراءات التحول الحضري في تصورات السكان .

 oدراسة الطرق المختلفة لإلدراك البشري في المناطق الحضرية المختلفة وانعكاساتها على السلوك.
 oالبحث في الصفات البيئية المبنية وتأثيرها إلحداث تغييرات في نمط الحياة وتأثيراتها البيئية المختلفة.
 oاستخدام نتائج النظريتين لتكمل احداهما لألخرى لمعالجة أوجه القصور.
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