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 تقديـــــرشكــــر و  5
الحمد هلل الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا هللا، والصالة والسالم على رسوله 

األمين، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجالل وجهك وعظيم سلطانك لما أنعمت علّي  الكريم الهادي
ني ألرجو أن يكون عماًل خالصًا لوجهك الكريم.  من فضل بإتمام هذا البحث، وا 

إن واجب الوفاء والعرفان بالجميل يدفعني إلى أن أتقدم بجزيل الشكر إلى مشرفّي الدكتور/ 
الدكتورة/ سهير محمد سليم عّمار كمشرف مشارك، على عمر سعيد عصفور كمشرف رئيس، و 

تفضلهما باإلشراف على بحثي ومنحي عنايتهما ومساندتهما وتشجيعهما في مختلف مراحل هذا 
ني  البحث، وعلى ما قدماه من جهد وتوجيهات ومتابعة مستمرة، فكانا نعم العون بعد هللا تعالى، وا 

 نفع بهما عموم المسلمين.ألسأل هللا أن يبارك لهما في علمهما وي
كما يشرفني أن أرفع كلمات الشكر والتقدير إلى أستاذّي الفاضلين عضوّي لجنة المناقشة 
الدكتور/ أسامة عبد الحليم العيسوي، والدكتور/ يوسف محمود المنسي لتفضلهما بقبول مناقشة 

حة ية لهما موفور الصبحثي، وما أمداني به من علمهما الواسع، فلهما كل الشكر والعرفان متمن
 والعافية والزيادة في العلم.

وأشكر أيضا األستاذ أكرم "محمد رفعت" الطاهر على ما جاد به من مساعدة كريمة 
 إلنجاز التحليل اإلحصائي والمراجعة الدقيقة للجانب العملي مما كان له أثر كبير على البحث.

نبي في ا أحمد المصري لوقوفها بجاوأخيًرا أتوجه بالشكر الكبير لصديقتي المهندسة لين
 هذا البحث نصًحا وعونًا وتشجيًعا، فجزاها هللا خير الجزاء وجمعنا في ظله يوم ال ظل إال ظله.

، وما كان فيه من مواطن إجادة بحثي هذاقت في لختام أسأل هللا أن أكون قد ُوفّ وفي ا
 وهللا ولي التوفيق.، هللا عز وجل وما كان فيه من ضعف أو نقص فمن نفسيفضل فمن 
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 ملخص البحث 6
الرأسي  مع تزايد أعداد السكان تتزايد الحاجة في الدول والمدن المختلفة إلى تبني االتجاه

، ما يعني بالضرورة مزيدا من االهتمام بدراسة التوسع الحضري في ظل محدودية األراضيفي 
في  اإلسكان زءا مهما من منظومةجوالتي أصبحت الخاصة،  ومتطلباتها متعددة الطوابقالمباني 

ي ينشدها الساكن الت ية. وتعتبر الخصوصية البصرية من المطالب األساسالبيئة العمرانية المعاصرة
ناول تي لذاسكني متعدد الطوابق،  مبنىسواء كان المسكن مستقال أو كان وحدة في  في مسكنه
 ةلى المعايير المرتبطة بالخصوصيالمعايير التصميمية للنوافذ بشكل عام مركزا ع هذا البحث
دراك الفراغ في ذلك بما البصرية هدف تحديد ب اآلليات السابقة في مجال قياس الكشف البصري وا 

تتجلى أهمية و أفضل البدائل التصميمية للنوافذ من منطلق الخصوصية البصرية للفراغ الداخلي. 
ة من خالل ، وتحسين صورتها البصريتوفير بيئة سكنية سليمة من الناحية االجتماعيةالبحث في 

من اجهاته للتصميم العام للمبنى وو  السكانتشويه توفير بدائل تصميمية يمكن من خاللها تجنب 
 في ملنوافذه السكانالتصميم العام أو من خالل إغالق  ال تتالءم مع معالجات خالل إضافة

وقد اعتمدت منهجية البحث على استخدام  البصرية. ةخصوصيالمعظم األوقات بهدف تعزيز 
لدراسة  2014محاكاة ثنائية وثالثية األبعاد لالنكشاف البصري للفراغ باستخدام برنامج أوتوكاد 

مجموعة من البدائل التصميمية للنوافذ وقياس نسبة االنكشاف البصري لكل منها كمؤشر لقياس 
 الستقراء آراء المختصين حول أسباب الخصوصية البصرية، باإلضافة إلى استخدام استبانة

االنكشاف البصري للفراغ"  "نسبة تطوير استخدامخلص البحث إلى قد و  االنكشاف البصري.
كمؤشر لقياس الخصوصية البصرية في المسكن متعدد الطوابق، كما خلص إلى تحديد البديل 

 تخفيض االنكشاف حيث أدى إلى استخدام حاجز بصري أمام مسطح النافذةاألكثر كفاءة وهو 
 مإلى عدد من التوصيات المهمة لتصمي أيضا خلص البحث، و %80البصري بنسبة تصل إلى 

البصري في العملية المبكرة للتصميم  االنكشاف والتي من شأنها تقليلنوافذ المباني متعددة الطوابق 
 .المعماري بشكل عام
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7 Abstract 
As the number of population constantly increases, the need for a 

vertical construction expansion in urban areas of different cities and 

countries is increasingly demanded. This becomes more essential 

considering the limited available urban land. This necessarily requires 

more attention to study multi-storey buildings and their special 

requirements. These buildings have recently become an important part of 

the housing system in contemporary urban environments. Visual privacy 

is considered to be one of the basic demands required by residents, 

whether in their private houses or in their apartments in multi-storey, 

residential buildings. Thus, this study investigates window design 

considerations in general, and focuses on the considerations related to 

visual privacy, including previous mechanisms for measuring visual 

exposure and architectural space perception. This is intended to determine 

the best window design alternatives that secure visual privacy of the 

internal spaces. 

The importance of this study lies in its attempt to provide a socially 

safe residential environment, and to improve the visual view by providing 

design alternatives that would prevent residents from changing the outside 

design and facades of buildings. For visual privacy, residents usually add 

disfiguring items or close the windows most of the time. Study 

methodology is based on two and three-dimensional simulation of the 

visual exposure in several cases using AutoCAD software. This has 

facilitated assessment of several window design alternatives, where visual 

exposure has been quantitatively assessed and used as a visual privacy 

indicator. In addition, a questionnaire has been designed and distributed 

to explore this issue from the local architects’ point of view. 

The researcher concluded to develop the use of "space visual 

exposure ratio” as an indicator to measure visual privacy in a multi-storey 

building. The study presents a number of design alternatives for windows 

to improve visual privacy and to measure the impact of each alternative 

on the visual exposure ratio. After evaluating a number of different 

alternatives for the design of windows, the study found that the best and 

most efficient design alternative of windows that reduces the visual 

exposure by up to 80% is the use of a visual screen in front of a window. 

The study also proposes some important window design recommendations 

that would reduce visual exposure in the early design stage in general. 
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 تمهيد 1-1
"To grasp space, to know how to see it, is the key to understanding 

of building" (Zevi, 1957, p. 23). 
صر المقولة تتخ .فراغاته بيديك، تراها وتدركها وتحللها"عليك أن تلتقط  المبنى هم  تف  "ل  

للفراغ  عميق     المبنى فهما عميقا، فإذا وصل المعماري إلى استيعاب السابقة الطريقة المثلى لفهم
دراكهوكيفية رؤيته   سعى لدراسةتوضمن البحوث التي  فهم المبنى مهمة سهلة. أصبحت مهمةُ  وا 

ك الجزء ذللبحث في محاولة لتقصي جزء دقيق في هذا المجال، كيفية رؤية الفراغ يأتي هذا ا
لمسكن من خالل المبنى المجاور له، ومن الجدير بالذكر بكيفية كشف الفراغ الداخلي ل المتعلق

أن البحث ال يتطرق إلى حلول االنكشاف البصري التي تعتبر أن النوافذ مغلقة بشكل كامل أو 
زجاج غير الشفاف وغيرها من المعالجات التي ال تجدي في جزئي كإسدال الستائر واستخدام ال

الحاالت التي يرغب بها الساكنون بفتح نوافذهم بشكل كامل في البيئات المناخية المعتدلة، فهذه 
 العام اإلطار الستعراضوقد تم تخصيص الفصل األول  هذا البحث. يركز عليهاالحالة التي 

افذ على االنكشاف البصري في المباني متعددة الطوابق تصميم النو  أثر علىالذي يركز  للبحث
 .مشكلتهحل ل التي استخدمتالبحث  وأدواتمشكلته وأهميته  وتوضيح ،بقطاع غزة

 المشكلة البحثية 1-2

م وأقل  6م أو  8بما فيها من ارتدادات تصل إلى  في العصر الحاليأدت قوانين البناء 
ى كشف ما أدى بالتالي إل ،من ذلك أحيانا إلى تقابل المباني السكنية وتقابل نوافذها وشرفاتها

الجيران بعضهم لبعض، األمر الذي يجعل الساكنين ال يستطيعون فتح نوافذهم ويضطرون في 
وتزداد مشكلة االنكشاف البصري في المباني السكنية  ،(2011)التوايهة، معظم األوقات إلغالقها 

غزة  ازداد عددها في قطاع، والتي العاليةالبنائية ذات االمتداد الرأسي والكثافة  متعددة الطوابق
)بلدية سكنيا متعدد الطوابق  ىمبن 515إلى على سبيل المثال  حتى وصل في مدينة غزة وحدها

من الدراسات التي تركز على عالقة تصميم النافذة باإلضاءة  ويوجد هنالك عدد .(2015غزة، 
بينما تنحصر الدراسات التي تدرس عالقة تصميم النافذة بالخصوصية البصرية والتهوية الطبيعية 

لى د أثر تصميم النوافذ عالبحث المتمثلة في تحديمشكلة في دراسات قليلة، ومن هنا تأتي 
االنكشاف البصري في المباني السكنية متعددة الطوابق، وقد يكون تحديد هذا األثر صعبا نظرا 

 كمتغير. فذةتصميم النا تدرسعدم وجود آلية قياس كمية لالنكشاف البصري في الوحدات السكنية ل
ل يتم ب التصميمية المبكرة المراحلأثناء وعموما ال ُيدرس االنكشاف البصري بالشكل الكافي 
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 األمر الذي، في أحسن األحوال حدس المهندس المصمماالعتماد على تقديره من خالل خبرة و 
على واجهات بعض المباني متعددة الطوابق في قطاع غزة من اجتهادات من  ه جليةً ظهر نتائجُ ت  

وه واجهات المبنى، ه تشقبل الساكنين قد توفر لهم بعض الخصوصية البصرية لكنها في الوقت ذات
قصور المصمم باستشعار حاجات الساكنين مسبقا على األقل  تؤكدوتبقى تلك االجتهادات صورة 

ى الخصوصية البصرية داخل المسكن، ويأتي هذا البحث لسد الثغرة في فيما يتعلق بالحاجة إل
  هذا المجال.

 البحثأهمية  1-3

 النقاط التالية: تتلخص أهمية البحث في
اض حيث أن انخف الساكنين،وارتباطه باحتياجات  واقعية تصميم الوحدات السكنيةدعم  -

على  تتعديالدفع به إلى إحداث ساكن عن مستوى خصوصية المسكن قد يالرضا مستوى 
يم األمر الذي قد يكون له أثر سلبي على جوانب التصم ،تصميم المسكن لتعزيز خصوصيته

 (.1-1كالنواحي الجمالية للمبنى كما في شكل ) األخرى 
قيق المعماريين على تحالمصممين  لمساعدة االنكشاف البصري نسبة أداة لقياس  عدم وجود -

مستوى أفضل من الخصوصية البصرية دون الحاجة إلى تعطيل الوظائف األخرى للنافذة 
ا في وجود ثبتت فقرا كبير أ السابقة قدحيث أن الدراسات  ،كاإلضاءة والتهوية الطبيعيتين

 مثل هذه المقاييس.
 خاصة الداعية منها إلى تحقيق ،دراسات العمارة المستدامةيدعم البحث بشكل غير مباشر  -

لساكن سلوكي لالتكيف ال، والتي تعتمد على تينلتهوية الطبيعيإلضاءة وااالستغالل األمثل ل
اظ ل رغبة الساكن في الحفحيث تدخلفتح النافذة في بعض الظروف الخارجية للطقس، 

ية وبشكل عام تظهر أهم .على خصوصيته كعامل إضافي ومؤثر على تكيفه السلوكي
البحث بشكل أكبر في المناطق المعتدلة مناخيا ألن ساكني هذه المناطق يميلون في فترات 
 كثيرة من العام إلى فتح نوافذ مساكنهم لالستفادة من األجواء المعتدلة دون أن يتعرضوا

 لالنكشاف البصري.
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 البصرية للمحافظة على الخصوصيةسكان حي تل الهوا  اجتهادات( 1-1شكل )
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 البحثأهداف  1-4

عددة في المباني السكنية مت االنكشاف البصري لنوافذ على تصميم اتحديد أثر تغيير  -
 .الطوابق

ومعايير تصميم النوافذ من منطلق الخصوصية للنوافذ العامة دراسة المعايير التصميمية  -
 البصرية.

 آلية لقياس االنكشاف البصري للوحدة السكنية. تطوير -
تحديد قابلية االعتماد على خبرة وحدس المهندس المعماري في تصميم نوافذ المباني السكنية  -

 من منطلق الخصوصية البصرية.

 البحثمنهجية  1-5

للوصول  لبحثا ويسعى لتحقيق أهداف البحث،بع تتالطريقة التي  البحث يةمنهجتعتبر 
 ،قطاع غزةب تصميم النوافذ على االنكشاف البصري في المباني متعددة الطوابقأثر  تحديدإلى 

التحليلي  المنهج الوصفي ولتحقيق ذلك تم استخدام، هذا األثر بطريقة كميةوكذلك كيفية قياس 
 تهالتفسيرها والوقوف على دالال البحثكلة الذي يهدف إلى توفير البيانات والحقائق عن مش
هي استبانة  ن: األولىاأدات لذلك تخدماستُ و  وتحليلها للوصول إلى آلية لقياس االنكشاف البصري.

الستقراء آراء المهندسين المعماريين حول عالقة تصميم النافذة باالنكشاف البصري في المباني 
ي من خالل عمل محاكاة لعملية االنكشاف البصري متعددة الطوابق، والثانية هي التحليل الكم

 ،تم اختيارها وذلك مرتين: مرة بطريقة ثنائية األبعاد وأخرى ثالثية األبعاد التيفي الحالة الدراسية 
بة لقياس اسا وصوال إلى اآللية المنموذلك بهدف الوصول إلى تقييم في الطريقتين ومقارنته

لعمل المحاكاة ثنائية وثالثية  Autocad 2014ببرنامج االنكشاف البصري، وذلك باالستعانة 
 األبعاد.
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 البحثحدود  1-6

وهو  2015 عام مطلععلى المعلومات ذات العالقة حتى  يعتمد البحث :د الزمانيالح
 .البحثتاريخ إعداد 

هو قطاع غزة وقد تم اختيار حالة دراسية نمطية في أحد أحياء مدينة غزة  :الحد المكاني
ع حي تل الهوا نظرا ألنه أكبر مشاريكونها تمثل نمطا تصميميا شائعا في منطقة الدراسة وهو 

اإلسكان على مستوى قطاع غزة سواء من حيث عدد الوحدات المنفذة أو من حيث المساحة 
 .( الحد المكاني للبحث2-1. ويوضح شكل )(2011)زقوت، اإلجمالية لمشروع اإلسكان 

  
 الحد المكاني للبحث( 2-1شكل )
 "بتصرف" (Google, 2012) :المصدر

 

 فلسطين

 قطاع
 ة غـز
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 البحثمعوقات  1-7

، صريةالب واقتصار معظمها على أحد متغيري الدراسة )الخصوصيةاألبحاث السابقة،  قلة -
 تصميم النوافذ(.

 عدم وجود أدوات كالبرامج المحوسبة المختصة لحساب نسب االنكشاف البصري. -

 البحثمصطلحات  1-8
 فيما يلي توضيح ألهم مصطلحات البحث:

عابري الطريق بصريا على أنشطة إمكانية اطالع الجيران أو هو  االنكشاف البصري: .أ
 .اإلنسان داخل مسكنه

مجموعة الحدود البصرية التي تضم أنشطة اإلنسان التي يشعر هي  الخصوصية البصرية: .ب
 .بأنه ال يجب اطالع اآلخرين عليها

نقطة الرؤية مخترقا الفراغ بعد المرور بإحدى  بصري وهمي ينطلق منهو خط  خط الرؤية: .ج
أربعة خطوط رؤية تمر بزوايا  -من كل نقطة رؤية-ولكل نافذة  .حةزوايا نافذته المفتو 

 منها، وتحصر فيما بينما حجم الفراغ المكشوف.المفتوح  الجزء
هي جميع فراغات المسكن عدا فراغات الخدمة )المطابخ والحمامات  الفراغات المعيشية: .د

 والمخازن وغرف الغسيل واألدراج(.
البناء العالي المتعدد الطوابق الذي يتجاوز ارتفاعه خمسة عشر هو " متعدد الطوابق: المبنى .ه

مترا محسوبة من منسوب محور الشارع إلى منسوب أرضية أعلى طابق فيه. وبحيث ال 
ذا وال يدخل هباإلضافة إلى الطابق األرضي  ،يقل عدد طوابقه عن أربع طوابق علوية

الشارع أو الشوارع الواقعة عليها  التعريف الدور أو األدوار المقامة تحت مستوى منسوب
، ويشار أيضا في (2مادة  1، صفحة 1994)وزارة األشغال العامة واإلسكان، البناء" 

 تداوال وهو المصطلح المرادف واألكثر البحث للمبنى السكني متعدد الطوابق بالبرج السكني
 .في قطاع غزة

هو المصطلح الذي تطرحه الباحثة كمؤشر على االنكشاف  نسبة االنكشاف البصري: .و
 حجم الفراغ المكشوف مقسوما على حجم الفراغ كامال. وتساوي البصري، 

هي نقطة تقع في منتصف نافذة فراغ معيشي في المبنى المجاور للمبنى الذي  نقطة الرؤية: .ز
م(،  1.7يتم قياس نسبة االنكشاف البصري ألحد فراغاته، وتكون على ارتفاع عين الرائي )

 بصريا. -قيد الدراسة–وهي تمثل نقطة افتراضية لموقع الشخص الذي قد يكشف الفراغ 
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 الدراسات السابقة 1-9

 (Zaiton & Hariza, 2012)الدراسة الولى: 
 "Adapting to Terrace Housing Living in Malaysia"وهي دراسة بعنوان 

ولة التي قامت بها هذه األسر لمحا اإلجراءاتالتكيف السلوكي لألسر الماليزية من حيث وتدرس 
صبح أكثر مالءمة الحتياجاتها الخاصة من حيث األنشطة تل المساكن المتالصقةتعديل 

حالة دراسية لعائالت ماليزية  أحد عشرالدراسة  وتختبروالخصوصية والعالقات االجتماعية، 
يحتوي على ثالث غرف و طابقين مكون من  من المساكن المتالصقةقطن كل منها في مسكن ي

كيف تشير نتائج الدراسة إلى أن التو  يزيا.وتقع هذه الحاالت في موقعين مختلفين في مال ،نوم
بعض التعديالت  أنتجو  السلوكي للسكان أدى إلى إحداث تغيرات في بعض جوانب الثقافة الماليزية

ض تحسين بيئة السكن، لكن هذه التغيرات ال تخلو أيضا من بعلالتي يجريها السكان على المسكن 
 ما تفرضه من قيود على تصميم المساكن القائمة.اآلثار السلبية على الفرد واألسرة والمجتمع ل

موقع النوافذ في الواجهة، وقرب المساكن بموضوع البحث أن  ذات الصلة نتائج الدراسةومن أهم 
الوحدات  لوتماثمن بعضها، والتكرار النمطي لنفس التصاميم لمباني مشاريع اإلسكان )تشابه 

إلى كشف الفراغات الداخلية للمسكن من تؤدي  ملعواوالمباني وبالتالي تقابل النوافذ(، كلها 
يمكن تحقيق الخصوصية الخارجية بسهولة عن طريق إغالق النوافذ كما تؤكد الدراسة أنه  الخارج.
ن خاصة على الجوانب البيئية والنفسية للساكني سلبية آثارا األخيرةالنتيجة . إال أن لهذه واألبواب

ضا توفير اإلضاءة الطبيعية إلى توفير التهوية الطبيعية أي أن وظائف النافذة في المسكن تتعدى
أتى ومثلها من الوظائف التي ال تت ،والتواصل مع المحيط الخارجي للمسكن بما يناسب الساكنين

 تؤكد وجود ممساكنهالتعديالت التي قام بها السكان على وأثبتت الدراسة أيضا أن  .والنافذة مغلقة
 .نمط حياة السكانواقع المساكن و  فجوة بين طريقة تصميم

 (Shach Pinsly, Fisher Gewirtzman, & Burt, 2011)الدراسة الثانية: 
 Visual Exposure Analysis Model; Relating To Privacy“وهي بعنوان 

Aspects In The Urban Environment” ،مبدئي  تطوير نموذج الدراسة إلىهذه  وتسعى
لتحليل االنكشاف البصري في البيئة العمرانية، مقترحة منهجا شكليا قابال للقياس سيساهم في 

تحليلي لالنكشاف النموذج العمليتي التخطيط والتصميم مع إمكانية التقييم والتغذية الراجعة. ويستند 
إلى حالة دراسية عمرانية صممت وفق نظرية المدينة الحدائقية  الدراسةالبصري المذكور في هذه 

حي "بيت جاليم" في الجزء الشمالي من ساحل حيفا، وقد طرأت تعديالت طفيفة على البناء  وهو
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تم تحليل الحالة الدراسية على أكثر من مستوى: قد في هذا الحي خالل الخمسين عاما الماضية. و 
يل، مع التطرق إلى أثر اختالف أشكال البيئات العمرانية وحاالت مستوى الحي، والمبنى، والتفاص

قدم أنها ت الدراسةأهم نتائج هذه  ومن ي من وجهات نظر هندسية ومعمارية.االنكشاف البصر 
، باحثةإلى حد علم ال عالميا نموذجا لقياس االنكشاف البصري في حين ال توجد مثل هذه النماذج

جة الملحة إلى وجود مثل هذه النماذج لما لالنكشاف البصري من وتؤكد الدراسات السابقة الحا
الساكنين. وتشير نتائج دراسة الحالة الدراسية بوضوح إلى إمكانية  ورضاأثر على جودة المسكن 

ن درجة أيضا أ نتائج الباحثينتعريف االنكشاف البصري وحسابه وقياسه كميا، كما تظهر 
)حي بيت جاليم( هي الدرجة المتوسطة من االنكشاف البصري االنكشاف البصري للحالة الدراسية 

 (. وتفيد هذه النتيجة إلى ضرورة عمل تدخل تصميمي لتقليل مستوى االنكشاف البصري.25-50)
ويتيح النموذج المستخدم تحديد االنكشاف البصري لكل فتحة من فتحات الواجهات مما يساهم في 

ساهم هذا . وقد يلي خفض مستوى االنكشاف البصري لتاالتشخيص الدقيق لموقع المشكلة وبا
ك فإن باإلضافة إلى ذل ،النموذج مستقبال في تصميم أو تحسين طريقة تصميم غالف المبنى

ساوئ بين مالفتحات و الحاجة إلى هنالك آفاق للبحث عن نموذج يقارن ويحسم التناقض بين 
 االنكشاف البصري.

ة تؤسس لضرورة قياس االنكشاف البصري في البيئلهذه الدراسة أهمية كبيرة حيث أنها و 
ام ومناسب ع المتبع في دراسة درجة االنكشاف البصري  أن المقياسمبنية، وبرغم هذه األهمية إال ال

فيه جوانب قصور إذا ما طبق على مستوى التصميم، فهو يتجاهل تماما و على مستوى التخطيط 
منه، كما أنه يتجاهل عامال مهما آخر وهو تصميم  شكل الفراغ الداخلي ونسبه واألجزاء المكشوفة

ي هذه فيقتصر المقياس ف ،النافذة من حيث أبعادها وموضعها وغيرها من المتغيرات التصميمية
 افذة.بصرف النظر عن خصائص الن وأطوالها على الخطوط البصرية الواصلة بين النوافذ الدراسة

 (2008)محمد و دحالن،  :الدراسة الثالثة
وهي بعنوان "أزمة الخصوصية في العمارة مع التركيز على العمارة المعاصرة في مدينة 

ماشى مع تقاليد ال يت معتبرة أنهوتنتقد هذه الدراسة النسيج العمراني للمدينة المعاصرة جدة كمثال"، 
ؤدي نفصلة تتجه نحو الخارج ما يوقيم المجتمعات العربية والمسلمة، ألنه نسيج مخلخل بمبان  م

غياب أهم احتياجات الوحدة السكنية وهي الخصوصية، حيث  باإلضافة إلىإلى العزلة والتفكك، 
لصت األسباب التي ق أهم اشتراطات البناء المعاصرة منو استيراد أنماط العمارة الغربية  يعتبر

يتهم. ختلفة للحفاظ على خصوصالسكان إلى استخدام أساليب مدفع الخصوصية في المساكن، ما 
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وخلص البحث إلى أن استقراء واقع العمارة المعاصرة في مدينة جدة يشير إلى فقدان الخصوصية 
 سواء كانت سمعية أو بصرية.
قليلة ا هإال أن في التأكيد على ما أسماه الباحثان "أزمة الخصوصية"، ورغم أهمية الدراسة

لخروج من هذه األزمة، فال يكفي اإلشارة لوجود أزمة في األثر عمليا على تحسين هذا الخلل وا
ها أصبح واقعا تعيشه المدن المعاصرة كانفتاح معظمُ  الخصوصية وتسليط الضوء على أسباب  

نما   عمل دراسات تقييمية كمية للخصوصية البصرية والسمعيةيتم أن  يجبالمباني على الخارج، وا 
 مقترحات واقعية وقابلة للتطبيق للخروج من هذه األزمة.طرح إلى ضافة باإلللمباني السكنية 

  (Al‐Kodmany, 1999): الدراسة الرابعة
 Residential Visual Privacy: Traditional and Modern“وهي بعنوان 

Architecture and Urban Design”  ، بين مجاورتين لذوي الدخل  الدراسةوتقارن هذه
ألولى ا الدراسة المجاورة بناء على التخطيط العمراني لكل منهما تصنفو المتوسط في دمشق، 
ورات " مشيرة إلى أن هذه المجاالثانية كمجاورة "عصريةالمجاورة صنف ا تكمجاورة "تقليدية" بينم

خطيطية وتقنيات بناء وأفكار ت "العصرية" كانت نتاجا لما جلبه االستعمار للشرق األوسط من قيم
وقد أفادت نتائج الدراسة أنه وبالرغم من االختالفات الثقافية بين  في بداية القرن العشرين.

مجموعتي الدراسة إال أن غالبية النساء يعتبرن أن خصوصية المسكن البصرية ممن هم خارج 
الت ببعض التعدي قمنة قد المسكن مهمة جدا، حتى أن النساء اللواتي يقطن المجاورة العصري

األصلية في سبيل زيادة الخصوصية البصرية للمسكن. وبالتالي يرى  نعلى تصاميم مساكنه
الباحث أن الممارسات والسياسات التخطيطية الحالية المسؤولة عن تطوير دمشق ال تفي بالشكل 

ن على التخطيط ائميالكافي بمتطلبات النساء في الخصوصية البصرية. وتخلص هذه الدراسة أن الق
الحضري عليهم أن يفهموا حاجات الساكنين ويدمجوا في مخططاتهم قيم وثقافة المجتمع ليفوا بهذه 

النساء  قد ركزت على آراءقع قطاع غزة إلى حد كبير، حيث أنها هذه الدراسة بوا وترتبط الحاجات.
ساء في المجتمعات لمسكن استنادا إلى أن عددا من النلحول الخصوصية البصرية  نورضاه

 علهنمما يجوبالتالي فإنهن يقضين أوقاتا أطول من الرجال في المسكن،  ،العربية ال يعملن
الحجاب الدين اإلسالمي من إلزام المرأة ب تعاليميستشعرن مشاكله بشكل أكبر، إضافة إلى ما تمليه 

عني الحجب تفهي خصوصية  ،ما يجعل تحقيق خصوصيتها البصرية في المسكن أكثر تعقيدا
البصري الكامل ال الجزئي، األمر الذي يجعل مهمة المصمم الراغب في تلبية احتياجات الساكنين 

 أصعب بكثير في المجتمعات المسلمة.
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  البحث يةهيكل 1-10

ينقسم البحث إلى قسمين أساسيين: األول هو اإلطار النظري الذي يتناول الدراسات 
بصري، والثاني وهو الدراسة العملية والتي اشتملت على المتعلقة بموضوع النوافذ واالنكشاف ال

أداتين هما االستبانة واستخدام برنامج محوسب لحساب االنكشاف البصري. ويتطرق البحث في 
الفصل األول إلى مقدمة عامة عن البحث موضحا المشكلة البحثية وأهداف البحث وأهميته إضافة 

حث ومعوقاته، وصوال إلى أهم الدراسات السابقة ذات إلى شرح المنهجية البحثية وذكر حدود الب
الصلة بموضوع البحث. أما الفصل الثاني فيتطرق لمفاهيم عامة حول الخصوصية البصرية 
واالنكشاف البصري واالنفتاح البصري، مع التركيز على أنواع ومستويات الخصوصية والعوامل 

ها فس الفصل إلى عادات المجتمع وعالقتالمؤثرة على االنكشاف البصري، ثم يعرج البحث في ن
بخصوصية المسكن وعالقة االنكشاف البصري بالرضا عن المسكن. أما الفصل الثالث فيستكمل 
اإلطار النظري للبحث محددا المعايير التصميمية العامة لنوافذ المباني السكنية ثم الخاصة منها 

وفر قدرا شربية كنموذج للفتحات التي توالمرتبطة بالخصوصية البصرية، متطرقا بشكل موجز للم
من الخصوصية البصرية في العمارة اإلسالمية. ومع بداية الفصل الرابع تبدأ الدراسة العملية 
حيث يتم شرح منهجية البحث وتوضيح األداتين المستخدمتين في الدراسة العملية، ليتم في الفصل 

ا يلخص الفصل السادس أهم نتائج البحث الخامس بعدها تحليل نتائج الدراسة العملية. وأخير 
 ( التالي هيكلية البحث بشكل عام. 3-1وتوصياته. ويوضح شكل )

 
  ( هيكلية البحث3-1شكل )

مقدمة البحث• الفصل الول

الخصوصية البصرية واالنكشاف البصري في المباني السكنية• الفصل الثاني

تصميم النوافذ واالنكشاف البصري في المباني السكنية• الفصل الثالث

منهجية البحث• الفصل الرابع

تحليل ومناقشة النتائج• الفصل الخامس

النتائج والتوصيات• الفصل السادس
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 مقدمة 2-1
ضمن هرم تأتي  -كجزء من الحاجات األمنية-أن الخصوصية  (2011المعموري ) يرى 

ا في مكفي الترتيب الثاني الحتياجات اإلنسان بعد االحتياجات الفسيولوجية مباشرة ماسلو 
، ما يؤكد أن أي إنسان سيسعى بعد إشباع احتياجاته الفسيولوجية األساسية إلى (1-2)شكل

األمان الذي تعتبر الخصوصية جزءا منه. وعليه فإن الخصوصية مطلب فطري يسعى له اإلنسان 
ن اختلفت درجة السعي إلى الخصوصية بصرف النظر عن ثق افته ومرجعيته الفكرية أو الدينية، وا 

ويأتي مصطلح االنكشاف البصري كجزء من المفهوم  ،من مكان آلخر إال أنها تبقى مطلبا أساسيا
ن مولمعرفة أثر تصميم النوافذ على االنكشاف البصري ال بد  البصرية. الشامل للخصوصية

م من التعرض لمفاهيال بد لخصوصية والعوامل المؤثرة عليها، كما معرفة أنواع ومستويات ا
الخصوصية البصرية وما يتصل بها من مفاهيم كالخصوصية البصرية واالنكشاف البصري 

عالقتها بعادات المجتمع ورضا الساكنين عن مساكنهم، وهي األمور واالنفتاح البصري، ودراسة 
 التي سيتطرق لها هذا الفصل.

 
 هرم ماسلو وموقع الخصوصية ضمن الحاجات المنية (1-2شكل )

 "بتصرف" (2011)المعموري، المصدر: 
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 أنواع ومستويات الخصوصية 2-2
للوصول إلى فهم أكبر لمفهوم الخصوصية ال بد من معرفة أنواع الخصوصية ومستوياتها 

 استعراض سريع لذلك.المختلفة، وفيما يلي 

 أنواع الخصوصية 2-2-1
 الخصوصية إلى ثالثة أنواع هي: (2001حسن )يصنف 

خصوصية بصرية: أن يكون لإلنسان إمكانية القيام بأنشطته الحياتية المختلفة في الوقت  -
 المناسب له دون أن يراه أحد، على سبيل المثال تغيير وارتداء المالبس.

أن يكون لإلنسان إمكانية القيام بأنشطته الحياتية المختلفة دون أن  :خصوصية سمعية -
 .ينتقل صوته إلى اآلخرين أو ينتقل صوتهم وأصوات أنشطتهم إليه

أن يكون لإلنسان إمكانية ممارسة أنشطته وممارساته الفكرية المختلفة  :خصوصية فكرية -
 دون إزعاج من اآلخرين.

ا التصنيف في النوعين األول والثاني، بينما مع هذ (2008محمد ودحالن )ويشترك 
لى حاسة أي المعتمدة ع يختلفان في النوع الثالث للخصوصية فيريان أنها الخصوصية الشمية

أضاف الخصوصية األكثر قبوال في هذا البحث حيث  (2001حسن ) ويعتبر تصنيف. الشم
ة الشخص : األول مرتبط بقدر من خالل شقين يمكن تفسيرهاالفكرية إلى أنواع الخصوصية والتي 

 على ممارسة أنشطته الفكرية التي تعكس قناعاته دون قمع أو تدخل وهي األقرب لحرية التفكير
، والثاني مرتبط بخصوصية الفرد المعلوماتية في العصر الحالي بما فيها من خصوصية والتعبير

دود التي عنكبوتية ضمن الحمساهمات الشخص وبياناته اإللكترونية وأنشطته من خالل الشبكة ال
 يراها مناسبة من وجهة نظره. 

 مستويات الخصوصية 2-2-2
 في يمكن إجمالهاوالتي  أن للخصوصية عدة مستويات كالتالي (2001حسن ) يعتبر

 :(2-2شكل )
خصوصية المستوى األول: وتكون على مستوى الفرد وحده، بحيث يمارس اإلنسان نشاطا  -

 عليه.ال يريد ألحد آخر أن يطلع 
خصوصية المستوى الثاني: وتكون على مستوى أحد المقربين من األهل أو األصدقاء أو  -

 غيرهم، بحيث يمارس اإلنسان نشاطا يسمح فيه لهذا الشخص بمشاركته أو االطالع عليه.
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خصوصية المستوى الثالث: وتكون على مستوى مجموعة من األفراد كأفراد األسرة واألقرباء  -
 الدراسة، بحيث تشترك هذه المجموعة في ممارسة أنشطة معا. وزمالء العمل أو

خصوصية المستوى الرابع: وتكون عامة على مستوى الغرباء كما في التعامل بين أفراد  -
 المجتمع، بحيث يمارس الشخص نشاطه سامحا للغرباء مشاركته.

 

 
 (2001حسن ) مستويات الخصوصية حسب (2-2شكل )

ات من منطلق الخصوصية إلى المستويللمساكن وعليه يمكن تصنيف الفراغات الداخلية 
 :(2001)حسن،  التالية
 مبانيالفراغ عام: ويسمح لكل األشخاص بالتواجد به أو استخدامه كصاالت المداخل في  -

 السكنية.
نصف خاص: ويسمح ألشخاص معينين التواجد به واستخدامه كصالة  –فراغ نصف عام  -

 .المسكنالمدخل في 
نصف عام: ويسمح أيضا ألشخاص معينين التواجد به واستخدامه  –فراغ نصف خاص  -

 .المسكنلكن على نطاق أكثر خصوصية كفراغات المعيشة في 
 .لمسكناف النوم في فراغ خاص: ويسمح ألشخاص محددين جدا بالتواجد به واستخدامه كغر  -
فراغ خاص جدا: ويسمح لشخص واحد فقط باستخدامه، إما بشكل دائم كسرير النوم أو  -

 بشكل مؤقت كالحمام.

خصوصية 
المستوى الرابع

خصوصية 
المستوى الثالث

خصوصية 
المستوى الثاني

خصوصية 
المستوى الول
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 أما الفراغات الخارجية فيمكن تصنيفها من منطلق الخصوصية إلى المستويات التالية
 :(2001حسن ) حسب
كالشوارع والطرق والمرافق فراغ عام: ويسمح لكل األشخاص بالتواجد به أو استخدامه  -

 واألماكن العامة المغلقة والمفتوحة.
نصف خاص: ويسمح ألشخاص معينين التواجد به واستخدامه كاألفنية  –فراغ نصف عام  -

الخارجية لساحات المدارس والجامعات والمستشفيات التي تكون مخصصة لفئات معينة 
 دون غيرها وفي أوقات مطلقة أو محددة.

ويسمح ألشخاص محددين جدا بالتواجد به واستخدامه كاألفنية الخاصة فراغ خاص:  -
 بمجموعة من المباني السكنية أو كالحارة التقليدية التي يشعر بخصوصيتها أي غريب.

 قطف فيصنفان مستويات الخصوصية إلى ثالثة مستويات (2008محمد ودحالن )أما 
ى لمستوى شبه العام، والخصوصية علالخصوصية على المستوى العام، والخصوصية على ا هي:

د ُوّفق وق لديهما.( تلخيصا لتفسير مستويات الخصوصية 3-2المستوى الخاص، ويوضح شكل )
في اختزال مستويات الخصوصية وتحديد  (2001حسن )من بشكل أكبر  (2008محمد ودحالن )
لمستويات  (2001حسن ) الرغم من أن طرحالفراغات الداخلية والخارجية بإيجاز. وب مدلوالتها على
 .متقاربة جدا الطرحينداللة ان أكثر إسهابا وتفصيال إال أن الخصوصية ك

 
 (2008محمد ودحالن ) مستويات الخصوصية حسب (3-2شكل )

الخصوصية على المستوى العام
"االتصال بين الفراد عن طريق الرؤية والسمع فقط"

المناطق 
والفراغات ذات 
االستعمال العام

الطرق الرئيسة

ةالمناطق التجاري

ةاألماكن المفتوح

الخصوصية على المستوى شبه العام
"االتصال عن طريق التحدث والنظر الالزم للتعايش في منطقة واحدة"

المناطق 
والفراغات ذات 
االستعمال العام
على مستوى 
ةالمجاورة السكني

الخصوصية على المستوى الخاص
"المسكن"

رةخصوصية على مستوى األسردخصوصية على مستوى الف
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 مفاهيم الخصوصية البصرية واالنكشاف البصري واالنفتاح البصري   2-3
مفهوما شامال يضم داخله الخصوصية البصرية تعتبر الخصوصية البصرية للمسكن 

لبصرية من الخصوصية اكذلك و ن أنفسهم وبين الساكنين وضيوفهم(، داخل المسكن )بين الساكني
خارج المسكن )من المباني المجاورة والطرق واألماكن المفتوحة حول المسكن(، بينما يركز مفهوم 

لبصرية من خارج المسكن فقط. وعلى االنكشاف البصري على الجزء المتعلق بالخصوصية ا
العكس منه تماما يظهر مفهوم االنفتاح البصري الذي يركز على رصد الساكن إلطالالت خارج 

والذي سيتم توضيحه موجزا رغم أنه ال يرتبط بموضوع البحث بشكل مباشر وذلك تجنبا  ،مسكنه
 .الثالثةلي شرح لكل مصطلح من المصطلحات . وفيما يألي لبس في المصطلحات

 الخصوصية البصرية 2-3-1
( الشيء خصوصا فإن )خّص  (2004)مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط  حسب

 ة( خالف( فالنا أعطاه شيئا كثيرا، فهو خاص والجمع خواص، و)الخاّص نقيض عم، و)خّص 
 ه. و)الخصوص( نقيضالشيء ما يختص به دون غير  (خاصة)و ،العامة والذي تخصه لنفسك

 العموم، و)الخصوصية( خصوصية الشيء أي خاصيته.
يعتبر مفهوم الخصوصية مرنا ونسبيا، وفي الغالب فإن هذا المفهوم ال فأما اصطالحا 

نما يرتبط بشكل كبير بنظرة المجتمع فقط يقتصر على دالالت االنكشاف البصري  إضافة إلى  ،وا 
ا يتم وغالبا م ،(المسكنبالحياة العامة )في المجتمع( والحياة الخاصة )في  المحددةعالقته غير 

التركيز في الخصوصية على االحتجاب البدني أو التكنولوجي )الخصوصية البدنية أو التكنولوجية( 
من الصعب تحقيق الخصوصية بشكل كاف دون االستغناء ، و باعتباره مكمال أساسيا للخصوصية

ت التكنولوجيا الحديثة خاصة تلك التي تسمح بمجال أكبر للتطفل على عن كثير من تطبيقا
 .(Garvey, 2005) خصوصية اآلخرين

حيث  ،نتهاك الحدود والمعلومات الشخصيةتركز كثير من تعريفات الخصوصية على او 
وصول اآلخرين  الخصوصية بأنها "مقدار تحكم الفرد في Garvey (2005, p. 158)تعرف 

الخصوصية بأنها  (2، صفحة 2001حسن )يعرف إلى معلومات هويته وأنشطته الخاصة". كما 
 لتياوفي نفس الوقت وسط اآلخرين، بمعنى أن تتوفر له الكيفية  "كيفية أن يعيش اإلنسان بمفرده

بما يتطلبه هذا النشاط من ظروف ال تؤثر على عملية أداء هذا  حياتينشاط  ييقوم فيها بأ
 ةالخصوصية البصري Al‐Kodmany (1999, p. 283) وفي نفس السياق يعرف النشاط".

على أنها "إمكانية ممارسة األنشطة الحياتية اليومية في المسكن دون أن يكون هنالك إمكانية 
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ى من أن يتم رصد هذه األنشطة ممن هم خارج لرصد أو مراقبة هذه األنشطة ودون الخوف حت
 (1303، صفحة 2008محمد ودحالن )يختلف تعريف و  المسكن كالجيران وعابري الطريق".

صي أنها الخصوصية على المستوى الشخللخصوصية قليال عن التعريفات السابقة حيث يعتبران 
ا وعلى المستوى العام أنه"ستر العورة والملبس وملكية الحرم الخاص للمسكن والدفاع عنه"، 

 "خصوصية االتصال والتواصل واحترام خصوصية اآلخرين وعدم انتهاكها بالنظر أو بالسمع".
تي تضم ال مجموعة الحدود البصريةبأنها البصرية يمكن تعريف الخصوصية  وفي هذا البحث

رة "أنشطة ا، ويختلف تفسير عببأنه ال يجب اطالع اآلخرين عليهاأنشطة اإلنسان التي يشعر 
تعريف حسب مستوى الخصوصية، فإذا كنا نتحدث هذا ال اإلنسان" وتفسير كلمة "اآلخرين" في

كلمة إن األسرة ف مع باقي أفرادعن الخصوصية البصرية لإلنسان في نشاط مثل تناول الطعام 
سبيل  علىمن الجيران أو عابري الطريق  هم خارج األسرة منن عتعبر في هذه الحالة  "اآلخرين"

، بينما قد تنطبق كلمة "اآلخرين" في التعريف على أفراد األسرة إذا ما كان النشاط الذي المثال
 .المالبسهو االستحمام أو تبديل  اإلنسانيمارسه 

 االنكشاف البصري  2-3-2
عنه كشف )كشف( لشيء و فإن  (2004)مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط   حسب

( أظهره، و)انكشف أي عنهكشف طيه، ويقال كشف األمر و غشفا أي رفع عنه ما يواريه ويك
 الشيء أي ظهر.

عرف االنكشاف البصري )من منطلق الخصوصية في البيئة المبنية( بأنه يُ ف اصطالحاأما 
"االختراق البصري لخصوصية الفرد لكونه معرضا للكشف من الفراغات الخارجية كواجهات 

ولقياس ، (Shach-Pinsly, et al., 2011, p. 234)المباني أو من الفراغات العامة كالشوارع" 
د االنكشاف البصري بقياس المسافات بين فتحات الواجهة وفتحات  هذا االختراق البصري ُيحدَّ

 مقاييس ةالواجهات التي من المحتمل أن تكشفها ضمن تصنيف لمسافات الرؤية مكون من أربع
 Shach-Pinsly et al. (2011)ولم يدرس . 2-3-4سيتم توضيحها الحقا في البند 

نما ركز  الخصوصية على مبدأ "االنكشاف البصري" بما يعنيه من  واالبصرية بإطارها العام وا 
اختراق لخصوصية الفرد لكونه معرضا للكشف من الفراغات الخارجية كواجهات المباني أو من 

انية اطالع إمكفي هذا البحث بأنه االنكشاف البصري ويمكن تعريف  الفراغات العامة كالشوارع.
 .يا على أنشطة اإلنسان داخل مسكنهبري الطريق بصر الجيران أو عا
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 االنفتاح البصري  2-3-3
نه ال بد أي متصال بشكل مباشر بموضوع البحث، إال ال يعتبر مصطلح االنفتاح البصر 

 يعتبرو من التعريج عليه سريعا لتوضيحه وعدم ترك المجال للخلط بينه وبين االنكشاف البصري، 
الخارجية لبيئة اإمكانية اتصال اإلنسان بصريا بالبصري فهو لالنكشاف  ااالنفتاح البصري نقيض

يمكن فهم االنفتاح البصري  Shach-Pinsly et al. (2011) ووفقا لما يراهالمحيطة بمسكنه، 
 من منطلق اإلطاللة البصرية من خالل ثالثة مؤشرات رئيسة: 

 المسافة بين نقطة الرؤية في الواجهة والمنظر. -
 من الواجهة المقابلة للمنظر.المساحة المفتوحة  -
منسوب الشارع ومن منسوب كل طابق من طوابق مساحة المنظر الطبيعي المرصود من  -

 (.isovest areaالمبنى )ما يسمى بـ 
 )الخصوصية البصرية، االنكشاف البصري، االنفتاح البصري( وترتبط المفاهيم الثالثة

ومستويات  ،يات أقل في االنكشاف البصري معا بشكل وثيق، فإذا تمكن المصمم من تحقيق مستو 
ن تجاه الساكني رضازيادة إلى  فإن ذلك سيؤديفي االنفتاح البصري في نفس الوقت، أعلى 

 .(Shach-Pinsly, et al., 2011)وبيئتهم بشكل عام  مساكنهم
ن االنكشاف البصري هو جزء من الخصوصية البصرية، فإوحسب التعريفات المذكورة 

جانب  هذا البحث على ويركزكما أن تحقيقه يتعارض في معظم األحيان مع االنفتاح البصري. 
 االنكشاف البصري بشكل خاص ضمن اإلطار العام للخصوصية البصرية.

 الخصوصية البصرية واإلسكان 2-4
ساهمت بشكل مباشر أو غير مباشر  قد ةالقوانين الناظمة لشكل المجاورات المعاصر  إن

شبكية وذلك من خالل الطرق ال بينهم، في تقليل خصوصية األفراد وتقليل التواصل االجتماعي
وفي الغالب فإن البلديات ال تحرض المعماريين . الوحدات السكنية المنفصلة ذيونظام اإلسكان 

ما بعد على م مما يجبر الساكنين فيبالشكل الكافي على احترام الخصوصية البصرية في تصاميمه
اتخاذ تدابيرهم الخاصة للحفاظ على خصوصيتهم البصرية أو عدم استخدام النوافذ وترك الستائر 

ناهيك عن  ،هذه التدابير أن تثقل كاهل الساكنين بتكاليف إضافيةمن شأن و  ،طوال الوقت ةمنسدل
ة المباني ق سكنية تقليدية ستهتك خصوصيأن تشييد المباني متوسطة إلى عالية االرتفاع في مناط

 ,Saleh) تركها أو بيعها التقليدية بأفنيتها وأسقفها مما قد يضطر ساكني هذه المباني إلى
1997). 
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يؤثر التصميم العمراني بشكل قوي على الخصوصية البصرية للمسكن، وذلك من خالل و 
وتوجيه المبنى )سواء كانت واجهاته ذات إطاللة خارجية أو داخلية( تخطيط الموقع الخاص للمبنى 

 والمعالجات المعمارية للواجهات، فجميع هذه العوامل تؤثر على مستوى الخصوصية البصرية.
فإن المساكن المتراصة ذات اإلطاللة الخارجية تحقق مستوى خصوصية  على سبيل المثال:ف

بصرية أقل من تلك المساكن المتراصة لكن بإطالالت داخلية على أفنية. وكذلك الحال فإن التباين 
في ارتفاعات المساكن في مجاورة سكنية ما )كما في المجاورات الحديثة( سيسبب بالتأكيد كشفا 

‐Al) اكنين في المباني األعلى ارتفاعالمباني األقل ارتفاعا من قبل السبصريا للساكنين في ا
Kodmany, 1999) لمدينة اإلسالمية والمدينة المعاصرة في إطار ل عرض مختصر. وفيما يلي

 الحديث عن الخصوصية البصرية.

 المدينة اإلسالمية 2-4-1
إلسالمية عن المجتمعات الغربية، حيث ات امفهوم الخصوصية يختلف في المجتمع إن

أن الخصوصية في المجتمع اإلسالمي تعني  (1303، صفحة 2008محمد ودحالن )يرى 
ذا التوازن ه إن"التوازن بين خصوصية الفرد والمجموعة"، وال يعني هذا االنعزال أو االنفصال بل 

 نظيم هذا التواصل.الخصوصية أداة لت تكون يحقق التواصل االجتماعي الالزم بحيث 
 ،اإلسالم الفصل في الفراغات بين الجنسين بشكل كبير في بنية المدينة اإلسالمية دعم وقد

 الفصل الفيزيائي أو المكاني بين الجنسين من خالل تخصيص مكان لكل منهما وال يعني ذلك
فالهدف  ،مناطق منفصلة بصريا تخصيص من خالل، ولكن األهم هو الفصل البصري أيضا فقط

نما أيضا تحقيق الخصوصية البصرية ،وحسب ليس فقط فصل التواصل الفيزيائي ‐Al) وا 
Kodmany, 1999). 

لم تكن البيئة المبنية التقليدية محكومة بقوانين البناء ورؤى صناع القرار والعالقات و 
مهنية للمعماريين والمخططين في العصر الرياضية والحسابات الهندسية كما في الممارسات ال

وظائف لبل كانت تعتمد على عملية اجتهادية تخيلية لتقاليد الحياة واالحتياجات األساسية وا ،الحالي
دية وفق وقد كان يتم تنظيم نسيج المستوطنات البشرية التقلي، المرتبطة بالبيئة المحيطة للساكنين

، (Saleh, 1997) قتصاديةاالحتياجات الدفاعية، االطلبات متالجتماعية، االبنية الثالثة عوامل: 
وعلى الرغم من هذا التوجه االجتهادي فقد كانت الخصوصية من أهم المبادئ التي شكلت الفكر 

ضي، )القا المعماري في العمارة اإلسالمية، وتحقق هذا المبدأ داخليا وخارجيا وسمعيا وبصريا
1998). 
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ْفو  من سورة األعراف " 199واعتمد فقهاء المسلمين في أحكام البنيان على اآلية  ُخذ  اْلع 
ل ين   اه  "، كما اعتمدوا أيضا على الحديث الشريف "ال ضرر وال و ْأُمْر ب اْلُعْرف  و أ ْعر ْض ع ن  اْلج 

ضرار"، واللذين نشأ عنهما مبدأ حيازة الضرر الذي يعتمد على أسبقية البناء وتوجب عدم إضرار 
وتوجد في المدن اإلسالمية أمثلة  .(2013)الفرا و الهسي، أي مبنى جديد بالمبنى المنشأ مسبقا 

ة على احترام الخصوصية البصرية، فعلى سبيل المثال، تم في إحدى المدن هدم مئذنة مسجد عد
 ،في موضع يمكن للمؤذن من خالله كشف بعض المساكن المجاورة عند اعتالء المئذنة كانت ألنها

كان بإمكان السكان رفع شكوى للقضاء في حال انتهاك خصوصيتهم فقد  وفي نفس السياق
‐Al) يتم الحكم لصالح ضمان الخصوصية البصرية لألفراد كان لغالب ماالبصرية، وفي ا

Kodmany, 1999).  وقد كانت أول حادثة في هذا السياق حين وصل إلى عمر بن الخطاب
كتاب من إمام فيه شكوى عن رجل بنى غرفة وجعل فيها نافذة تكشف جاره، فرد عمر بن الخطاب 
على اإلمام بأن يقف على كرسي خلف النافذة فإن رأى ما في دار الجار يمنع اإلبقاء على النافذة، 

ن لم ير  فال بأس في ب قاء النافذة، وتدل هذه الحادثة على أن العمارة اإلسالمية قد أعطت أولوية وا 
 .(2011)التوايهة، ألسبقية البناء، األمر المعمول به في بعض الدول في العصر الحالي 

وقد عكست بنية المستوطنات البشرية الدفاعية التقليدية تدرجا هرميا من حيث  
صية، وقد ُطورت المجاورات وفق مبادئ الشريعة اإلسالمية المحافظة ووفق ظروف بيئية الخصو 

قاسية. وأبرز خصائص هذه المجاورات هو كثافة البناء والنسيج المتراص للمساكن والذي سمح 
بتفاعل اجتماعي على مستوى العائلة في المناطق الخاصة، وبتواصل اجتماعي عام بين شرائح 

 ,Saleh) ال في المناطق شبه الخاصة، وبتفاعل مختلط في األماكن العامةالنساء واألطف
1997). 

فيالحظ في المدينة اإلسالمية التقليدية أن المباني السكنية مرتبطة ببعضها بعالقة تماس 
 وتالصق ضمن نسيج متراص، ويكون هنالك تسلسل هرمي يقسم الفضاءات المختلفة حسب
األنشطة التي تتم بها إلى فراغات بمستويات مختلفة من الخصوصية تتدرج من العام إلى الخاص، 
فتبدأ الطرق بالشريان العام الذي يمتاز بقلة تعرجه وشكله الهندسي ويمر باألسواق وصحن المسجد 

ه العام بالجامع للمدينة بما فيها من رحابة ومجال للتفاعل االجتماعي على مستوى المدينة، ثم ش
الذي يتقاطع مع الشريان العام ويربط المناطق السكنية في المدينة ويكون أكثر تعرجا وأضيق من 

كما أنه أكثر خصوصية منه وأقل اكتظاظا وغالبا ما يتصل بمسجد الحي، وتتفرع  ،الشريان العام
به الخاصة ت شمنه أزقة أكثر تعرجا وأقل عرضا وبنهايات مغلقة في الغالب مشكلة بذلك الفراغا
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 والتي تنتهي بالفراغات الخاصة الممثلة بالمساكن ،خصوصية لسكان الحيالتي تكون أكثر 
 .(2008)النعمان و الطحالوي، 

وقد تم تحقيق الخصوصية واألمان والترابط االجتماعي ليس فقط من خالل عناصر البيئة 
نما أيضا من خالل  عزل الفراغات عن الطرق وحركة المارين. وتم تقسيم المجاورة على المبنية، وا 

 العامشبه العام و : فكان كل مجال ،أساس عزل كل مكون من مكونات المجاورة حسب وظيفته
وتتميز العمارة اإلسالمية إلى جانب  الخاص مميزا وواضحا، لكل منها استعمال ووظيفة محددة.و 

توسطة أو المنخفضة وواجهات خارجية بأقل قدر ممكن من الكثافة العالية باالرتفاعات الم
الفتحات. وقد وجدت األفنية الكبيرة في كثير من المساكن كتأكيد على االنفتاح نحو الداخل وتحقيق 
ألكبر قدر من المالءمة البيئية. وال ُتظهر المساكن التقليدية اهتماما بتزيين الواجهات الخارجية 

ة وبسيطة والمباني متصلة بعضها ببعض في استمرارية لنسيج المباني للمساكن، فالواجهات نمطي
معطية انطباعا جميال ومشكلة فراغا خارجيا منفصل المعالم. وقد أدى اكتظاظ المباني السكنية 
إلى ميل معظم الساكنين لقضاء أوقاتهم في الفراغات شبه العامة أو العامة، مما تطلب أن تكون 

 في الحركة والتنقل بين الفراغات المفتوحة والمباني السكنية. وبالتالي فقدهنالك انسيابية عالية 
أدى هذا إلى ضرورة تعزيز مراقبة الفراغات أي تحقيق أمان أكبر وكذلك تحقيق وحدة بين البنية 

احترام خصوصية الساكنين والجيران يعتبر على رأس وكان  السكنية والفراغات المتاخمة لها.
فقد كان تصميم الفتحات من أبواب وشبابيك يراعي  ،في المباني التقليديةاهتمامات الناس 

كان يتم تجنب المحاور البصرية المباشرة المؤدية إلى فراغات و  ،خصوصية المباني المجاورة
تحات تتقابل كما كان يتم تجنب أي ف المساكنعلى سبيل المثال لم تكن أبواب ، فخاصة باآلخرين

ر ، كانت الفتحات في منسوب الشارع تقتصأيضا وألهداف أمنية ،أسطحهم على أفنية الجيران أو
 .(Saleh, 1997) على األبواب والفتحات الصغيرة التي تعلوهاغالبا 

الفراغات ببعضها بما قد يشبه مفاصل أو عقد  ارتبطتوعلى مستوى الوحدة السكنية 
وى التنقل المتسلسل بين مستويات الخصوصية المختلفة على مست لالنتقال فيما بينها بما يضمن

الوحدة السكنية، ابتداء من المدخل الذي يعتبر فراغا عاما، مرورا بالفناء الوسطي ثم عناصر 
االتصال الرأسية الممثلة بالساللم التي تنقل إلى الطابق األول وهكذا. وبهذا التنظيم للوحدة السكنية 

ام بين الداخل والخارج حيث تنفتح الغرف على الفناء الداخلي لتحقيق القدر يتم الفصل شبه الت
 على فناءين أحدهما رئيسي تطل عليه فراغات المسكناألكبر من الخصوصية. وأحيانا ما يحتوي 

البيت الخاصة واآلخر ثانوي أكثر عمومية وتطل عليه فراغات الضيافة وقد يكون لهذا الفناء 
زقاق آخر غير الزقاق الذي يفتح عليه الفناء الرئيسي، وكل ذلك لخدمة مدخل خاص يفتح على 
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وتعزيزا  .(2008)النعمان و الطحالوي، خصوصية الساكنين حتى على مستوى الوحدة السكنية 
بيات لجعل بالمشر  غالبا ما تغطى الفتحات التي تطل على الخارجكانت لخصوصية المسكن أيضا 

 .(1998)القاضي،  أهميتهكافة تفاصيل المسكن تترجم مبدأ الخصوصية وتؤكد 
ح أساسي ينة القديمة هي مفتاإن إعادة قراءة وفهم القيم التقليدية في تصميم المسكن والمد

مجتمعات العادات االجتماعية للبين متطلبات العصر والقيم و توازن مبان  معاصرة تحقق اللصياغة 
 . (Saleh, 1997)المسلمة 

 المدينة المعاصرة 2-4-2
فقد شكل مفهوم الخصوصية عامال أساسيا في تشكيل بنية  في البند السابقكما اتضح 

المسكن والمدينة التقليدية في المدن اإلسالمية، وقد كان للمناخ أثر كبير على هذه الخصوصية 
واالنغالقية، حيث كان ال بد للمبنى أن ينغلق عن الخارج في أوقات الصيف أو الشتاء الشديدة، 

الفراغات الداخلية للمبنى، األمر الذي اختلف في الوقت مما زاد بطبيعة الحال من خصوصية 
الحالي نتيجة ظهور أنظمة التكييف سواء بالتبريد أو التدفئة مما أسهم في تقليل درجة االنغالقية 
والخصوصية وزيادة االنفتاح على الخارج بسبب القدرة المستمرة على تكييف األجواء الداخلية 

وبرغم ما جلبته الحداثة من فوائد إال أن بعض  .(2008)النعمان و الطحالوي، باألنظمة الحديثة 
طرق لاتصميم المجاورات السكنية وما فيها من  علىآثارها كان سلبيا خاصة تلك األنماط الدخيلة 

 ،اتيشبكية ووحدات المساكن الفردية والتي ساهمت في اختراق الفراغات والتعدي على الخصوصال
إضافة إلضعاف العالقات االجتماعية في المجاورة الواحدة. وبدال من الفراغات الخاصة وشبه 
الخاصة وشبه العامة والعامة اقتصرت الفراغات المدنية في المجاورات السكنية المعاصرة على 

الطرق، كوالفراغات شبه العامة كالمدارس والعيادات والفراغات العامة  ،كالمسكنالفراغات الخاصة 
إال  .(Saleh, 1997) الفراغات شبه الخاصة كأفنية التجمعات السكنية -أهميتها رغم-قدت وفُ 
ي من غير الواقع يجعالن في وقتنا الحالي زيادة أعداد السكان وانخفاض مساحات الملكيات أن

ال سيما في مناطق التجمعات  الداخلالحديث عن الرجوع إلى انفتاح المسكن على استمرار 
المصمم أن يجدا الحلول المالئمة لمواءمة المخطط و الواقع يملي على ف، السكنية عالية الكثافة

 .البصريةأنماط المساكن المنفتحة على الخارج مع احتياجات الساكنين من الخصوصية 

 خصوصية المسكن وعادات المجتمع 2-5
 امل المؤثرة على االنكشافجتمع وآخر من أهم العو تعتبر االختالفات الثقافية بين م

فال شك بوجود اختالفات ثقافية بين المجتمعات في نمط الخصوصية البصرية وآليات  ،البصري 
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 ،للمحافظة على قدر معين من الخصوصية وتسعى المجتمعات عامة ا،تحقيقها وكذلك في أهدافه
فة بين األفراد وتستند إلى العمر عن الخصوصية مسألة شخصية ومختل الرضامدى يعتبر و 

ففي  .(Shach-Pinsly, et al., 2011)والشخصية والزمن والجنس والموقع والعالقة بالجيران 
ة تعتبر مسألة الخصوصية معقدة فهي ال ترتبط فقط بحاج على سبيل المثالالمجتمعات العربية 

نما تتعدى هذا ،الفرد إلى خصوصيته من منطلق مرجعيته الدينية وعاداته االجتماعية الجانب  وا 
 .(Saleh, 1997) إلى حاجة الفرد إلى الحماية من فضول المتطفلين

ن العالقة بين مستوى التحضر ودرجة الخصوصية أ (2008النعمان والطحالوي )ويرى 
عالقة عكسية، فكلما زاد مستوى تحضر األفراد والمجتمعات كلما قلت درجة الخصوصية المنشودة 
من قبلهم، وذلك كون التمسك بالعادات االجتماعية يملي قدرا أكبر من الحرص على الخصوصية 

يف وبالتالي فإن الحياة في الر  ،حي السكنيفي العمارة سواء على مستوى الوحدة السكنية أو ال
توفر توازنا أكبر للفرد والمجتمع ألنها ال تعاني من الفصام الذي تعاني منه المدينة والناتج عن 

ع م ويختلف مفهوم الخصوصية في هذا البحث الصراع بين التقاليد القديمة والحديث المستورد.
ن اختلفت درجة السعي إليها، كما أن االختالفالخصوصية مطلب فطري و فوجهة النظر السابقة،   ا 

في السعي إلى الخصوصية ال يرجع إلى مستوى تحضر الفرد أو المجتمع بقدر ما يرجع إلى 
األسباب الفعلية المحفزة نحو تحقيق الخصوصية، ومن هذه األسباب ما هو فطري واحد لكل 

ر والتي من غي، كانت أو دينية فراد فكريةت األالبشر كما سبق، ومنها ما هو خاص بمعتقدا
 الموضوعي ربطها بمستوى التحضر بشكل مطلق، أو الجزم بأن المحافظ منها هو األقل تحضرا.
وتأكيدا على تحرر ارتباط درجة الخصوصية المنشودة بمستوى التحضر فإن سكان مدينة 

Skien يهتمون بالخصوصية في مجتمعهم بشكل كبير إال أن  على سبيل المثال في النرويج
را مهما في الستائر عنصيعتبرون  ، فهمالمسلمةتعبيرهم عن هذا االهتمام يختلف عن المجتمعات 

إال أن هذه الستائر نادرا ما تسدل وذلك ألن السكان مقتنعون بأن  لمساكنهمالتصميم الداخلي 
جنب ضي بأن على المار تتم، فعادات اللباقة لديهم تقالمارة ال يعنيهم النظر إلى داخل مساكنه

تالي مكشوفة من خالل تلك النوافذ، وبال مساكنهمالنظر عبر نوافذ اآلخرين حتى لو كانت فراغات 
نما هي سلوك تعاوني من  فإن المحافظة على خصوصية المساكن ليست فعال إجباريا لديهم وا 

من في نفس السياق فو  .(Garvey, 2005) مبني على قناعات وعادات اجتماعية الجميع
أن يحاول  في ماليزيا" على سبيل المثال السكنية المتالصقةمباني الالتكيفات السلوكية لساكني "

لة عن المساكن المقاب البصرالساكنون تقليص أي ضوضاء صادرة عن مساكنهم، وكذلك غض 
 ,Zaiton & Hariza)حاالت النظر العرضي غير المقصود لهم مع انتشار روح التسامح في 
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ويتضح من المثالين السابقين أن المجتمعات قد تختلف وقد تتشابه في مستوى  .(2012
في أي  ينللساكنالخصوصية المطلوبة وفي طرق الحفاظ عليها، إال أن الخصوصية تبقى مطلبا 

 مجتمع كان.

 عن المسكن والرضاصري االنكشاف الب 2-6
لكي تؤتي االستثمارات في مشاريع اإلسكان ذو الكثافة واالرتفاعات العالية ثمارها ال بد 
من أن تكون هذه المساكن جذابة للمستفيدين من أكثر من جانب منها تحقيق الخصوصية البصرية 

في القضايا واالنفتاح البصري على حد سواء. ورغم أن مجرد الحدس قد يكون مساعدا جدا 
المتعلقة باالنكشاف البصري إال أن هذه القضايا ال تأخذ حقها في االهتمام أثناء مرحلة تصميم 

ويمكن رصد نتيجة ذلك في العديد من المشاريع بسيطة التشكيل والتي يوجد بها  ،البيئة المبنية
تي كان من لمستويات عالية من االنكشاف البصري ومستويات منخفضة من االنفتاح البصري وا

 ,.Shach-Pinsly, et al) الممكن التنبؤ بها وحلها بالحدس فقط خالل مرحلة التصميم
. ولسوء الحظ فإن العديد من المعماريين يتجاهلون اعتبارات الخصوصية في تصاميمهم (2011

جماليات والتكاليف واستخدام التكنولوجيا على أرض الواقع، ويولون اهتمامهم لجوانب أخرى كال
وبرغم أن الخصوصية خاصية وظيفية ال بد للمصمم الناجح من أن يوفرها في  ،الحديثة في البناء

أي مسكن يصممه، إال أن بعض المعماريين يتجاهلونها ويعتبرونها قيدا يحد من حريتهم في 
من حيث الخصوصية واألمان، أو حتى أن أن يحدد احتياجاته  للساكنوغالبا ما ُيترك  ،التصميم

 .(Saleh, 1997) يعدل في التصميم بعد أن تم تنفيذه ليواكب هذه االحتياجات
وفي األوضاع المثالية على المسكن أن يدعم أنشطة الساكنين اليومية مع إعطائهم درجة 

تؤدي مشاكل المسكن و  ،علهم االجتماعي مع الجيرانكافية للتحكم في بيئتهم الفيزيائية وتعزيز تفا
 ،إلى ضغوط نفسية لدى الساكنين بما تفرضه عليهم من تعديالت ال بد منها لتعزيز خصوصيتهم

مون ببعض فإنهم بالتأكيد سيقو  ،عندما ال يلبي المسكن االحتياجات الفردية والجماعية للساكنينف
 لتعديالتان أشكال التكيف السلوكي سواء كانت هذه اإلجراءات والتعديالت على المسكن كشكل م
ما ستفرزه هذه ب ئص المسكن الفيزيائية في تالفيها،لحل مشاكل بيئية أو اجتماعية لم تنجح خصا

 لمسكناالتعديالت من تغيير للشكل العام للبيئة المبنية في المجتمع. وتكون عملية التعديل على 
عملية الساكنين باستمرار، وتتفاوت هذه الحاجات لمواءمة عملية مستمرة في سبيل تطويع ظروفه 

حسب احتياجات كل أسرة وأفرادها. وهنالك العديد من التفسيرات النظرية ألسباب التعديالت التي 
يجريها الساكنون على مساكنهم، ومن أكثرها قبوال وانتشارا أن التعديالت على المسكن هي تعبير 
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سكن قد بيد أن تعديالت الم ،اماته ونمط حياته وقيمه وتقاليدهعن شخصية الساكن وذوقه واهتم
تكون ألمر أبعد من التعبير عن شخصية الساكن، خاصة في الحاالت التي ال يلبي فيها المسكن 
الحاجات األساسية للساكنين، وفي هذه الحاالت تكون التعديالت بشكل أساسي لتصحيح الخلل 

ا ال يكون هنالك بدائل اقتصادية مقبولة لالنتقال من الموجود أصال في المسكن خاصة عندم
 .(Zaiton & Hariza, 2012)أو حينما يكون هنالك ارتباط اجتماعي بمنطقة السكن  ،المسكن

ومن أهم العوامل المؤثرة على التكيف السلوكي للساكنين: دورة حياة األسرة، بنية أو تركيب 
المعتقدات الدينية لألسرة. وفي كثير من حاالت التعديل على المسكن يكون المتطلب األسرة، 

المنشود هو تعزيز الخصوصية على المستويين العام والخاص، ففي المستوى العام يحاول التكيف 
السلوكي تعزيز الخصوصية البصرية الداخلية والخارجية وتحديد التواصل االجتماعي غير 

المستوى الخاص يسعى التكيف السلوكي لدعم األنشطة األسرية وخصوصية  المرغوب فيه. وفي
ويرى  ،األبوين والفصل في المضاجع بين األبناء وخصوصية الساكنين في حال وجود ضيف

Zaiton & Hariza (2012)  أن الخصوصية البصرية الخارجية سهلة التحقيق من خالل إغالق
كشاف أن إغالق النوافذ بهدف تقليل االنحيث هذا الرأي  معوتختلف رؤية البحث  ،األبواب والنوافذ

اغات التي تعتمد على انفتاح الفر مناخيا و  خاصة في األقاليم المعتدلة محبذالبصري خيار غير 
 .الخارجي واالستفادة من اعتدال المناخ على البيئة الخارجية لتحقيق التهوية واإلضاءة الطبيعيتين

 المسلمين في الفترات التي ينتقل فيها األطفال إلى مساكن وتكون معظم التعديالت على
سن البلوغ مما يستدعي الفصل في فراغات النوم بين البنين والبنات، وتبرهن هذه التعديالت حين 
تتم أن تصميم المساكن كان منذ البداية بعيدا عن طبيعة حياة هذه األسر وأفكارها. وقد تكون 

ية اءة والتهو عملية أكثر صعوبة قد ينتج عنها تقليل اإلض مواءمة المساكن األصغر مساحة
مشاكل خصوصية المسكن والمساكن المجاورة، مما يستدعي مزيدا من باإلضافة إلى  ،الطبيعية

 Zaiton & Harizaاالجتهادات المتواصلة لتحقيق المواءمة األفضل لهذه المساكن. وقد الحظ 
في ماليزيا أن جميع الحاالت الدراسية  المتالصقةمساكن الحول تعديالت  مافي بحثه (2012)

قامت في وقت ما من حياتها في المسكن بالتعديل على تصميم النوافذ، بينما كانت التعديالت قد 
كما وجدا  ،األخرى كزيادة األبواب الخارجية وتوسيع بعض الفراغات أو تغيير أماكنها أقل نصيبا

 ،النوم خاصة في فراغات شبه شفافةملونة أو  مساكنهمذ أن تكون نوافن يميلون إلى يالساكنأن 
أما نوافذ المطبخ فتكون في الغالب من النوافذ ذات الشرائح التي بإمكانها أن تحافظ على 

لساكنون يميل او  ،في نفس الوقتالطبيعية الخصوصية البصرية مع تحقيق قدر من التهوية 
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، وللنوافذ البارزة ذات الزجاج الملون في غرف لألبواب الزجاجية المنزلقة في فراغات المعيشة
 النوم.

لحي سوري مخصص لذوي الدخل المحدود أن الفجوة  افي دراسته (2004ميخائيل )ؤكد ت
بين تصور المعماري حول ثقافة وعادات وسلوك مجتمعه وبين واقع ثقافتهم وعاداتهم وسلوكهم 

 خالل سبع سنوات فقط من إشغاله،المشروع فعليا هو ما أنتج عددا كبيرا من التعديالت على 
للوحدات  لمتماثلاوذلك في سبيل تعزيز الخصوصية البصرية المفقودة بسبب التخطيط والتصميم 

اكن والمتقابلة أيضا، في حين أن المسالمتماثلة بما في ذلك النوافذ  في الحيوالمباني السكنية 
 أساس احترام خصوصية الساكنين كواحداألصلية للساكنين كانت مساكن تقليدية صممت على 

ات النوافذ ذ المتماثلةومن أشكال تعديالت سكان المباني السكنية  من أهم االعتبارات التصميمية.
المتقابلة أن يقوم الساكنون بإغالق النوافذ والتضحية بالشرفات بإغالقها وعزلها عن الخارج 

تشويه الواجهات الخارجية، كما في شكل  ة منهابمختلف الطرق مما يؤدي إلى نتائج سلبية عد
(2-4.) 

  
 أمثلة على تعديالت السكان على مساكنهم في حي سوري بهدف الخصوصية (4-2شكل )

 (2004)ميخائيل، المصدر: 
تعديالت الساكن على المسكن ضمن إطار اإلجراءات االجتهادية غير المبنية على  وتبقى

أسس علمية، مما يجعلها إجراءات ناقصة كونها تعالج جوانب قصور لتخلق جوانب قصور أخرى، 
مع  متوافقة بأكبر قدر ممكن ابتداء لتكون  مما يؤكد أن الحل الناجع دائما هو أن تصمَّم المساكنُ 

 وقد وضح ا أمكن.م واالجتهاديةتقليل التعديالت المستقبلية في سبيل ياجات الساكنين رغبات واحت
بعض أشكال التعديالت التي قام بها ساكنون في حي  في الفصل األول 3-1( بند 1-1)شكل 

 تل الهوا في سبيل تقليص االنكشاف البصري لمساكنهم.
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 العوامل المؤثرة على االنكشاف البصري  2-7
أثر تصميم النوافذ على االنكشاف البصري ال بد من التعرض بإيجاز قبل الخوض في 

للعوامل المؤثرة على االنكشاف البصري بشكل عام، وذلك من حيث تخطيط المباني وتصميمها 
 كما سيتم توضيحه فيما يلي.

 تخطيط المباني السكنية 2-7-1
تعتبر االرتدادات بين المباني العامل األهم المؤثر على االنكشاف البصري في البيئة 

ال يوجد نظام يصنف مسافات  Shach-Pinsly et al. (2011)حسب ، ومع ذلك فالمبنية
ومع  ،بين المباني ارتدادا مقبوال م 10ويعتبر ارتداد بمقدار  ،الرؤية في هذا الجانب تصنيفا دقيقا

تقليل هذا االرتداد عن طريق تغيير توجيه المبنى أو عن طريق إيجاد حاجز نباتي ذلك فيمكن 
أخضر في النوافذ. ويعتبر عدد الخطوط البصرية بين الوحدات السكنية مؤشرا لالنكشاف البصري، 
فكلما زاد عدد الخطوط كلما زاد االنكشاف البصري وبالتالي تقل الخصوصية البصرية. وتنتج 

دة أفقيا بعدد معين من الوحدات السكنية )على معظم مساحة األرض وبعدد طوابق المباني الممت
قليل( عددا قليال نسبيا من الخطوط البصرية بين الوحدات المختلفة مقارنة مع المباني الممتدة 

 سببيرأسيا بنفس العدد من الوحدات السكنية التي تكون فيها الخطوط البصرية أكثر كثافة. وقد 
ني سكنية مختلفة االرتفاعات معا تقليص الخصوصية البصرية لألفراد، كما أن ارتفاع تجميع مبا

وموضع النوافذ في واجهات المباني المتقابلة والمتجاورة هي عوامل مؤثرة أيضا على االنكشاف 
وصية البصرية في المساكن . ويعتبر مستوى الخص(Shach-Pinsly, et al., 2011) البصري 

ألمر الذي اعلى سبيل المثال،  المستقلةالمتصلة والمتجاورة أقل من غيرها من المساكن كالمساكن 
ير تقليص اختالطهم االجتماعي بالجيران لتوفقد يدفع ساكني المساكن المتصلة والمتجاورة إلى 

 .(Zaiton & Hariza, 2012)قدر أكبر من الخصوصية 

 تصميم الوحدة السكنية 2-7-2
خالل مرحلة التصميم ال بد من دراسة االنكشاف البصري، ومراعاة أنه يختلف في حالة 
الطوابق األرضية )على منسوب الشارع( عنها في حالة الطوابق العليا، ففي األخيرة يرتبط 

الة الطوابق لطريق في حاالنكشاف البصري بالساكنين فقط، بينما يرتبط بالساكنين وعابري ا
لية من المباني نسبيا مستويات عا أطرافالواقعة في  الفراغاتاألرضية بمنسوب الشارع. وتسجل 

في زوايا  الفراغاتاالنفتاح البصري ومستويات منخفضة من االنكشاف البصري، بينما تسجل 
ويات عالية بصري ومستالمباني المتعامدة مع مباني أخرى نسبيا مستويات منخفضة من االنفتاح ال
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. إن موضع (5-2كما في شكل ) (Shach-Pinsly, et al., 2011)من االنكشاف البصري 
تصميم بعضها عوامل تؤدي جميعها إلى كشف الفراغ  وتماثلالنوافذ وتجاور المباني السكنية 

ان إلى مباني اإلسك تماثليؤدي تقابل الفتحات الناتج عن فمثال  ،الداخلي للمسكن من الخارج
كشف الفراغات الداخلية للمسكن مما يجعل الساكنين في مساكن تطل على أماكن عامة أو مفتوحة 
أكثر رضا حول خصوصيتهم من هؤالء الذين يسكنون مساكن مقابلة ومطلة على مساكن أخرى 

(Zaiton & Hariza, 2012). 

 
 موقع الفراغ بالنسبة للمبنى وعالقته باالنكشاف البصري واالنفتاح البصري  (5-2شكل )

 (Shach-Pinsly, et al., 2011)المصدر: 

 التالي:كويمكن تلخيص العوامل المؤثرة على االنكشاف البصري في الوحدات السكنية 
 المسافات بين المباني السكنية )االرتدادات(. -
 نسيج المباني السكنية المتجاورة. -
 ارتفاعات المباني السكنية المتجاورة. -
 امتداد المبنى )أفقي أو رأسي(. -
 (.التماثلث تصميم المباني السكنية المتجاورة )من حي -
 موقع الوحدة السكنية في المبنى السكني )أفقيا ورأسيا(. -
 مساحة وارتفاع وموضع وتوجيه النافذة. -
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 خالصة 2-8
ما و الخصوصية البصرية واالنكشاف البصري، مفاهيم شكل هذا الفصل مدخال لتعريف 

مهيدا للخوض تيرتبط بهذه المفاهيم من تصنيفات وعوامل ومتغيرات سلوكية ومجتمعية وتخطيطية، 
في الفصل القادم في تصميم النوافذ ومعاييرها العامة والخاصة بمفهوم الخصوصية البصرية 

  واالنكشاف البصري.
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 المباني السكنية تصميم النوافذ واالنكشاف البصري فيالفصل الثالث:  3
3-  

 مقدمة 3-1
 النوافذ والمسكن 3-2
 المعايير التصميمية للنوافذ في المباني السكنية 3-3

 للنوافذ العامة عايير التصميميةالم 3-3-1
 الخصوصيةالمعايير التصميمية للنوافذ من منطلق  3-3-2

 خالصة 3-4
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 مقدمة 3-1
 لخصوصية البصرية في أي موضع، وبشكل عام فإنلأنظمة البناء المحلية  ال تتعرض

مة أو في ز  لمراعاة الخصوصية البصرية غائبة أو قليلة الذكر سواء في قوانين وأنظمة البناء المُ 
في البلدان المختلفة، وهذا ما استدعى االستقصاء عن بعض المعايير التصميمية الموصى بها 

 ما ذكر في جانب الخصوصية واستعراضه موجزا في هذا الفصل. 

 النوافذ والمسكن 3-2
وقت من خالل المارة في الشارع، في ال المسكنتعتبر النوافذ منفذا أساسيا لكشف فراغات 

اعل مع وسيلة أساسية للتواصل والتف -وغيرها من حدود المسكن-تبر فيه النوافذ نفسه الذي تع
يمكن وصفها على أنها الوسيط التفاعلي بين الخارج والداخل أو بين العام المحيط الخارجي، حيث 

الوة على ع ،على اختالفها في كل مجتمع المسكنوالخاص، وذلك بإظهارها للحياة الحقيقية داخل 
ثرة النوافذ وانتشارها جعلها أداة يتم من خاللها عقد المقارنات االجتماعية حسب السلوك ذلك فإن ك

داخل  مواستقالليتهالمرصود داخل الفراغ. وفيما يحاول الساكنون التأكيد على خصوصيتهم 
ن و  المساكنفإنه ال يمكن تجاهل واقع وجود االنكشاف البصري من الخارج لهذه  ،مساكنهم ا 

االنكشاف البصري. وفي بعض البلدان يتم وضع الشموع أو عناصر اإلضاءة على  اختلفت درجة
ان تكون ، وفي بعض األحيالمسكنداخل  بدال من التركيز علىالنوافذ لتركيز عين الرائي عليها 

 ,Garvey) خلف عناصر اإلضاءة التي تصبح مهمتها فقط إضاءة الطريق ةمنسدلالستائر 
2005). 

 المعايير التصميمية للنوافذ في المباني السكنية 3-3
تعتبر العمارة مرآة للمجتمع بتاريخه وحاضره وبتقاليده وعاداته وأفكاره، فالعمارة ومفرداتها 
تعكس هوية المجتمع بدليل اختالف أنماط وطرز العمارة على مر األزمنة واختالف الشعوب. 
ومن هذا المنظور يمكن تفسير االختالف في التعبير المعماري للفضاءات المختلفة برغم أن 

ان واحد وحاجاته الحياتية األساسية واحدة، حيث يصبح التعبير المعماري انعكاسا الختالف اإلنس
ورغم هذه االختالفات تبقى  .(2008)النعمان و الطحالوي، وخصوصية األفراد والمجتمعات 

في المباني  صميمية للنوافذهنالك معايير عامة تحكم عمليات التصميم وتنظمها، ومنها المعايير الت
 .مختلفةباالسترشاد ببعض األنظمة ال لها فيما يلي لبعض األمثلة السكنية والتي سيتم التطرق 
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 للنوافذ العامة المعايير التصميمية 3-3-1
فيما يلي توضيح للمعايير التصميمية المرتبطة بشكل عام بالنوافذ من حيث ارتدادات 

 حة النافذة واالعتبارات البيئية.المباني وتصميم واجهات المبنى ومسا

 ارتدادات المبانيمن حيث أوال: 
ترتبط ارتدادات المباني بشكل غير مباشر بالنوافذ، حيث تؤثر النوافذ وتتأثر بمعايير 

األشغال )وزارة ( من نظام المباني متعددة الطوابق 4االرتدادات بين المباني. ومحليا، توضح مادة )
أنه "يجب أن ال يقل الحد األدنى لالرتدادات الجانبية لجسم البناء  (1994العامة واإلسكان، 

)عشرة بالمائة( من ارتفاع البناء الكلي لكل جانب، وبحد أدنى  %10الفوقي عن حدود القسيمة 
قسيمة عن حدود الم. كذلك يجب أال يقل الحد األدنى لالرتدادات الخلفية لجسم البناء الفوقي  2

م. أما بالنسبة لالرتدادات  2)خمسة عشر بالمائة( من ارتفاع البناء الكلي وبحد أدنى  %15عن 
األمامية فتخضع للقواعد العامة أما بالنسبة للدور أو األدوار المقامة تحت مستوى منسوب الشارع 

ا يعني مول بها في االرتدادات"، معليها البناء فتنطبق عليها القواعد العامة المع الواقعأو الشوارع 
م تقريبا  26بارتفاع على سبيل المثال أن مبنى مكون من طابق أرضي وسبعة طوابق متكررة 

 م. 3.9م من كل جانب، وارتداد خلفي  2.6سيحتاج إلى ارتدادات جانبية 
فإن ارتدادات أي مبنى سكني في أستراليا  Ku-ring-gai Council (2012)حسب أما 

 :(1-3كما في شكل ) راعي المعايير التاليةتيجب أن جديد 
 للمباني حتى أربعة طوابق: االرتدادات -

o 12  المعيشية الشرفات والفراغاتم بين 
o 9  المعيشيةالفراغات غير و الشرفات م بين 

 للمباني من خمسة إلى سبعة طوابق:االرتدادات  -
o 18  المعيشيةم بين الفراغات والشرفات 
o 13  المعيشيةواألخرى غير  المعيشيةم بين الفراغات والشرفات 
o 9  المعيشيةم بين الفراغات والشرفات غير 
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 عدد الطوابقالحد الدنى لالرتدادات بين المباني السكنية حسب  (1-3) شكل

 "بتصرف" (Ku-ring-gai Council, 2012)المصدر: 

وبي في إحدى مدن الساحل الجن وفيما يتعلق بترخيص أي بناء منفصل أو ملحق يشترط
أن يلتزم هذا البناء  (Southampton City Council, 2006) في بريطانيا على سبيل المثال

لحماية حق الجيران في االستمتاع بمسكنهم من خالل " والذي ُصمم °45الـ  قانون بما يسمى "
ضاءة طبيعية ومنع التظليل المفرط.  ( أنه 2-3ويوضح شكل )ضمان تحقق إطاللة مرضية وا 

إلى أقرب نافذة فراغ المنوي إنشاؤه من المبنى ° 45يتم رسم خط تخيلي بزاوية  القانون في هذا 
في حاالت المباني المتجاورة أقصى بروز  ويوضح هذا الخطالمنشأ مسبقا، معيشي في المبنى 

طابق ندما تكون الكتلة البارزة للمبنى بوع مقبول لكتل المبنى بحيث ال تؤثر سلبا على الجار.
، المبنى المنشأ مسبقاأقرب نافذة فراغ معيشي في  منتصفيرسم من ° 45واحد فإن خط زاوية 

طابقين من ربع عرض نافذة أقرب فراغ  عندما تكون الكتلة البارزة° 45بينما يرسم خط زاوية 
وذلك ألن األثر أو الضرر المتوقع يكون أكبر في هذا الحالة.  المبنى المنشأ مسبقامعيشي في 

ويزيد هذا األثر أو الضرر أيضا في حالة كان ارتفاع الكتلة البارزة أعلى وحينها يتم رسم خط 
 .من طرف أقرب نافذة فراغ معيشي° 45زاوية 
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 في حالة كانت الكتلة المراد إنشاؤها بارتفاع طابق واحد أو بارتفاع طابقين °45 قانون  (2-3) شكل
 (Southampton City Council, 2006)المصدر: 

 واجهات المبنىمن حيث تصميم : ثانيا
-Kuفيما يخص معايير تصميم النوافذ المؤثرة على تصميم المبنى وواجهاته يوضح 

ring-gai Council (2012) :التالي 
التنويع في النوافذ المستخدمة لخلق إيقاع وعكس استعماالت المبنى المختلفة على  -

 الواجهات.
وارع على الشتوجيه نوافذ الوحدات السكنية بحيث تحقق أكبر قدر من اإلطاللة الجيدة  -

 واألماكن المفتوحة المحيطة.
يجب أن تنسجم الحواجز أو السواتر البصرية بين الوحدات السكنية المختلفة مع التصميم  -

 العام للمبنى.
 من حيث مساحة النافذة: ثالثا

واإلسكان، )وزارة األشغال العامة ( من نظام المباني متعددة الطوابق 14توضح مادة )
أنه "يجب أن يكون لكل غرفة أو مرفق من مرافق البناء فتحة أو عدة فتحات للتهوية  (1994

 %8ل أن يقل مسطح الفتحة عن اتطل على طريق أو على فناء. وال يجوز بأي حال من األحو 
)ثمانية في المائة( من مسطح أرضية الغرف المخصصة للسكنى أو المكاتب بشرط أال يقل 
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وفي حالة تعدد الفتحات تحسب مساحة الفتحة الالزمة على أساس  طح الفتحة عن متر واحد.مس
مجموع مساحات الفتحات وبشرط أال يقل مسطح الفتحة الواحدة عن نصف متر مربع بغرف 

 "السكن والمكاتب وآبار الساللم.
نوافذ أن الحد األدنى لمساحة مع هذا المعيار المحلي فيذكر  (2013محمود ) ويتفق

 ,Dunn, Heron حسب تعتمد مساحة النافذةو  .%8الفراغ نسبة لمساحة الفراغ نفسه هو 
Setterfield, Wahle, & Zeit (2011)  مع اختالف  للفراغ ةعلى المساحة اإلجماليأيضا

 المعايير التالية بعين االعتبار: تؤخذحيث ، النسب
 )عرض الفراغ + ارتفاع الفراغ(. 1/3عرض النافذة =  -
 من حجم الفراغ الداخلي. 3م 40-30للنافذة مقابل كل  2م 1يجب توفير مساحة  -
على األقل من مساحة أرضية الفراغ. ويفضل توفير  %15يجب أن تكون مساحة الزجاج  -

 من مساحة أرضية الفراغ. %20نافذة بمساحة 
اه تشغل ما أقصأن النوافذ يجب أن  (2009مجلس أبو ظبي للتخطيط العمراني ) ويذكر

يمكن أن تشغل نوافذ الطابق األرضي ، كما ة سطح الجدار في المباني السكنيةمن مساح 30%
أنه بالرغم  (2009سليم ) وفي نفس السياق يؤكد ساحة سطح الجدار إذا تم تظليلها.من م 100%

ندما النافذة ع من أهمية مساحة الفراغ في تحديد مساحة النافذة إال أنه يجب زيادة نسبة مساحة
ند زيادة عران متقاربة في نسب أبعاد الفراغ، وعند زيادة ارتفاع جلسة النافذة، وكذلك تكون الجد

 ارتفاع سقف الفراغ.
تحاول أن تحدد الحد كما في المعيار األخير ويمكن مالحظة أن أنظمة البلدان الحارة 

دة الحد المعتدلة أو البار األقصى لمساحة النوافذ بسبب طقسها الحار، بينما تحدد أنظمة البلدان 
كما يجدر بالذكر أن مساحة النافذة ال تؤثر وحدها على أداء النافذة فعلى  األدنى لمساحة النوافذ.

سبيل المثال فإن درجة شفافية النافذة تؤثر على اإلضاءة الطبيعية كما يؤثر نوع النافذة )من حيث 
  مقدار التهوية الطبيعية.طريقة فتحها( على 

 بيئي من منطلق رابعا:
تكون األفضلية في توزيع النوافذ على جدران الفراغ بهدف  (2009سليم ) ما يراهحسب 

 توفير اإلضاءة الطبيعية كالتالي: 
 وافذ على جميع جدران الفراغتوزيع الن -
 زيع النوافذ على جدارين متقابلينتو  -
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 زيع النوافذ على جدارين متجاورينتو  -
 ر واحدميم أكثر من نافذة على جداتص -
 ميم نافذة واحدة في منتصف الجدارتص -

أنه عندما ال يتسنى وضع أكثر من نافذة للفراغ يفضل تقسيم مساحة  (2009سليم ) ويرى 
النافذة على مجموعة نوافذ ضمن الجدار نفسه لتحقيق توزيع أفضل لإلضاءة الطبيعية. بينما 

بدال من عدة نوافذ صغيرة تصميم نافذة كبيرة  ون فيفضل Dunn et al. (2011)يختلف معه 
 ACT Planning & Land Authority (2006)حدد تو  .لضوء في الفراغأفضل ل توزيعلتحقيق 

على األقل من المسكن بحيث تضم جميع الفراغات  %70يجب أن تدخل أشعة الشمس إلى أنه 
الب عند االنقعصرا  الثالثةو صباحا التاسعة  ساعات ما بين الثالمعيشية لمدة ال تقل عن ث

بضرورة تمكين دخول اإلضاءة الطبيعية إلى  (2013محمود )بينما يكتفي ، يونيو( 21الشتوي )
م راعاة المنطقة المناخية التي يقع فيها التصميميا، ويؤكد على مالفراغات مدة ال تقل عن ساعة يو 

 في المناطق الحارة تقليصعند تصميم موقع النافذة وتوجيهها، فعلى سبيل المثال يراعى 
في الواجهات الجنوبية واألكثر تعرضا لإلشعاع الشمسي المسطحات الزجاجية ما أمكن خاصة 

 الحراري.لتقليل الكسب 
تعالج النوافذ المعرضة بأن  ACT Planning & Land Authority (2006)وصي وت

لمعماري ومنسجم مع التصميم األشعة الشمس المباشرة بمعالجات التظليل المختلفة بشكل متكامل 
في هذا السياق بأن  (2010شركة االتحاد الهندسي خطيب وعلمي ) وتوصي للمبنى والواجهات.

النوافذ والمسطحات الزجاجية بكاسرات شمس خاصة تلك المواجهة للجنوب والجنوب الغربي تزود 
الواجهات زود ت كما ،ي والجنوب الشرقي لتقليل سقوط أشعة الشمس المباشرة وخفض الكسب الحرار 

يمكن استخدام )الحاجز الشمسي( و  .(3-3) شكلكما في  ةالغربية والشرقية بكاسرات شمس مناسب
 ما في شكلك ة بعرض ثلث ارتفاع الجدار المظلللتوفير ظالل من خالل توفير نتوء خارج الواجه

أنها منها والتي من ش سواء الثابتة أو المتحركة( ةالشبكي السواتراستخدام ) (، كما يمكن3-4)
إثراء الطابع المعماري للمبنى إلى جانب التظليل، وقد يكون الساتر الشبكي من الخشب أو 

 .(2009)مجلس أبو ظبي للتخطيط العمراني،  البالستيك أو المعادن أو الخرسانة
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 تظليل نوافذ لمباني سكنيةنماذج لنظمة ( 3-3) شكل

 (2010)شركة االتحاد الهندسي خطيب وعلمي، المصدر: 

 

 الحاجز الشمسي المستخدم لتظليل الواجهات( 4-3) شكل
 (2009)مجلس أبو ظبي للتخطيط العمراني، المصدر: 
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لتظليل  McCluney & Jindra (2007)( التالي مقترحات يقدمها 5-3ويوضح شكل )
النوافذ، غير أن بعض هذه األنظمة قد يشوه المنظر العام لواجهات المبنى خاصة تلك المظالت 

 إشغال المبنى.بعد التي يتم إضافتها من قبل الساكنين 

 
 تظليللنظمة ة أشكال مختلف( 5-3) شكل
 "بتصرف" (McCluney & Jindra, 2007)المصدر: 

شركة االتحاد الهندسي خطيب  توصيمواصفات الزجاج المستخدم في النوافذ وحول 
استخدام عدة طبقات من الزجاجي عالي األداء لخفض الكسب الحراري، كما ب (2010وعلمي )

 .األرغون بين طبقات الزجاج والطالء الملون والطالء العازليمكن استعمال غاز 

 الخصوصيةالمعايير التصميمية للنوافذ من منطلق  3-3-2
)وزارة األشغال العامة من الجدير بالذكر أن نظام األبنية متعددة الطوابق بقطاع غزة 

لم يذكر كلمة "خصوصية" أو ما يرادفها أو ما يدل عليها من دالالت في أي  (1994واإلسكان، 
مادة من مواده، ما يؤكد الغياب الكامل لمعايير الخصوصية خاصة الخصوصية البصرية في 

 أنظمة بناء المباني متعددة الطوابق بقطاع غزة.
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 Queensland Department of Local Government & Planningدليل  أما
لمعيشية للفراغات اتقليص االنكشاف البصري المباشر  أنعلى سبيل المثال فيوضح  (2011)

 من خالل:يمكن أن يتم 
 بنىتصميم المسقط األفقي للم -
 (ت )جلسات نوافذ عالية، زجاج معتمموقع وتصميم النوافذ والشرفا -
 الحواجز أو السواتر البصرية -
 تنسيق الموقع والنباتات -
 االرتدادات -

عرض للمعايير التصميمية للنوافذ من منطلق الخصوصية مقسمة على المحاور  يليفيما و 
 بصرية.الحواجز أو السواتر المن حيث تصميم النوافذ، من حيث تصميم المبنى،  التالية: من حيث

 من حيث تصميم المبنى: أوال
أن  من خاللوذلك  ،على حسن الجيرة Bristol City Council (2005)يؤكد دليل 

مسكن كما يجب أن يراعي ال ،المسكن الجديد أال يسبب للجيران حجبا ألشعة الشمس اعي إنشاءُ ير 
من المستحسن و  يتسبب في تقليص الخصوصية البصرية للجيران. أالعليه تجرى وأي تعديالت 

حوظاتهم أخذ ملمع مخطط الأن يتم مشاورة جميع الجيران الوارد تأثرهم بإنشاء المسكن الجديد حول 
ين االعتبار قبل تشييد المبنى، ويأخذ المجلس المختص بعين االعتبار أية اعتراضات للجيران بع

 عند تقييم واعتماد مخططات المسكن الجديد.
ال يسمح  Ku-ring-gai Council (2012)وألغراض الخصوصية البصرية فحسب 
يمكن اللجوء ما ، كلشرفاتالشفاف في ا السياجللطوابق الثالثة األولى من المبنى السكني استخدام 

ى جانب إل إلى اختالف المناسيب بين المباني السكنية بهدف تحقيق الخصوصية البصرية
 ، بينما تشكك الباحثة في أن هذا اإلجراء قد ينتج عنه كشف أكبر للفراغ.االرتدادات بينها

لبلدان المعمول بها في ا وعلى صعيد ارتدادات المباني بهدف الخصوصية تختلف األنظمة
أن االرتدادات يجب أن تكون  ACT Planning & Land Authority (2006)رى تفوتتفاوت، 

ويجب أن تصمم (، 6-3) من الجهتين كما في شكل °45من النافذة وبزاوية  م 9مسافة أفقية ب
-3) في شكل ماك بين المنطقتين المباشر التواصل البصري بشكل يمنع  النطاقأي نافذة في هذه 

 .(8-3( و)7
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 مسقط يوضح نطاق زوايا الكشف البصري من خالل النافذة( 6-3) شكل

 "بتصرف" (ACT Planning & Land Authority, 2006)المصدر: 

 
 مقائ سكني لتحقيق الخصوصية البصرية لفراغ مفتوح لمبنىاستخدام الحاجز البصري ( 7-3) شكل

 "بتصرف" (Ku-ring-gai Council, 2012)المصدر:   
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 بصري لتحقيق الخصوصية البصرية بين مبنيين سكنيين متجاوريناستخدام حاجز ( 8-3) شكل

 "بتصرف" (Ku-ring-gai Council, 2012)المصدر: 

األدنى  أن الحد Stirling Council’s Communications Unit (2004)بينما يرى 
، كما يجب أن يتم تحديد مكان م 18للمسافة بين نافذتين في وحدتين سكنيتين متقابلتين هو 

 حسبو  الجيران الخاصة أو فراغاتهم الخارجية الخاصة.النافذة بما يمنع الكشف المباشر لفراغات 
يجب أال تؤدي توسعات المباني السكنية إلى تهديد  Bristol City Council (2005) ما يذكر

خصوصية مساكن الجيران وحدائقهم، وأفضل طريقة لضمان الخصوصية البصرية بين المساكن 
ذا الشرط قد يكون من الصعب تحقيقه وبما أن ه ،هي تحاشي مواجهة النوافذ لبعضها البعض

كارتداد بين المباني السكنية، وقد تقل هذه المسافة في  م 21بشكل مطلق فيجب أن تترك مسافة 
 المناطق األكثر كثافة عمرانية.

 Urban Land Development Authority البصرية لدى فيما يتعلق بالخصوصيةو 
 :كالتالي دات بين المبانيااللتزام بالحد األدنى لالرتدا يجب (2012)

بين الشرفات التي تربطها  م 12، و°45بين الشرفات التي تربطها زاوية أقل من  م 18 -
 (.9-3شكل )فأكثر كما في ° 45زاوية 

بين نافذة  م9، و°45تربطها بها زاوية أقل من بين نافذة وأخرى أو بين نافذة وشرفة  م 12 -
 فأكثر.° 45اوية وأخرى أو بين نافذة وشرفة تربطها بها ز 

 بين أي جدار يحتوي على نوافذ أو شرفات وسور جانبي أو خلفي. م 6 -
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 الزاوية بين النوافذتحديد االرتداد الالزم بناء على ( 9-3) شكل
 "بتصرف" (Urban Land Development Authority, 2012)المصدر: 

 فيؤكد أن: NSW Government Department of Planning (2009)أما كود 
إلى  2م 450االرتدادات الجانبية في المباني السكنية المقامة على القسائم بمساحة من  -

سم. ويزيد هذا االرتداد اعتمادا على ارتفاع المبنى ليصل  90تقل عن  يجب أن ال 2م 900
 م. 2.08إلى 

م في القسائم التي مساحتها أعلى من  1.5لالرتدادات الجانبية تصل إلى الحد األدنى  -
 .2م 1500م في القسائم التي تزيد مساحتها عن  2.5، وتصل إلى 2م 900

م. ويزيد هذا 3ال يقل عن  2م 900إلى  2م 450االرتداد الخلفي على القسائم بمساحة من  -
 م. 8االرتداد اعتمادا على ارتفاع المبنى ليصل إلى 

، 2م 900م في القسائم التي مساحتها أعلى من  5صل إلى يالحد األدنى لالرتداد الخلفي  -
 .2م 1500م في القسائم التي تزيد مساحتها عن  10صل إلى يو 

عندما يكون من الصعب تحاشي أنه  Southampton City Council (2006)ويذكر 
دات التالية لمختلفة فإنه يجب االلتزام باالرتداالتقابل المباشر بين نوافذ فراغات الوحدات السكنية ا

 بين النوافذ كحد أدنى:
 (.10-3كما في شكل ) م 21بين المساكن ذات الطابق أو الطابقين =  -
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 (.11-3كما في شكل ) م 28بين المساكن من طابقين إلى ثالثة طوابق =  -
 م. 35بين المساكن من ثالثة إلى أربعة طوابق =  -

االرتدادات بين نوافذ مبنى سكني يقابله جدار مصمت أو سقف مائل لمبنى سكني وتكون 
 كالتالي: Southampton City Council (2006)حسب آخر 
مائل لمبنى من طابقين =  بين مبنى ذي طابق أو طابقين مقابل جدار مصمت أو سقف -

 م. 12.5
ق لمبنى من ثالثة طواببين مبنى ذي طابق أو طابقين مقابل جدار مصمت أو سقف مائل  -

 م. 15= 

 
 االرتدادات بين مبنيين سكنيين من طابقين( 10-3) شكل

 "بتصرف" (Southampton City Council, 2006)المصدر: 

 

 أحدهما ثالثة طوابق واآلخر طابقيناالرتدادات بين مبنيين سكنيين ( 11-3) شكل
 "بتصرف" (Southampton City Council, 2006)المصدر: 

شكل الموضح في  °45قانون على   Bristol City Council (2005)دليل  ويؤكد
مباني ة بين المحافظة على عالقة معقوللإلى اتة بالتجربة والخبرة تهدف كقاعدة مثب( 3-12)
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هم أو كشف البصري لفراغاتتحاشي أي أثر سلبي على الجيران سواء بال، و القائمة وتوسعاتها
 منع حجب أشعة الشمس بشكل مبالغ فيه عن فراغات مساكن الجيران.، و حدائقهم

 
 °45قانون  يوضحانمسقط أفقي وواجهة ( 12-3) شكل

 "بتصرف" (Bristol City Council, 2005)المصدر: 

ال تصلح في المناطق الحضرية المكتظة كمناطق  قد بعض أنظمة االرتداد السابقة إن
قطاع غزة، إال أن هذه المعايير تعطي انطباعا عاما بتوجه بعض البلديات والجهات ذات الشأن 

 اعتبارات الخصوصية في أنظمة البناء.في البلدان المختلفة نحو مراعاة 
 من حيث تصميم النوافذ: ثانيا

يمكن تقليص  Stirling Council’s Communications Unit (2004)حسب 
استخدام الحد األدنى من الفتحات في الواجهات مع استخدام الزجاج  االنكشاف البصري من خالل

دراسة موقع النوافذ مع األخذ بعين ، وكذلك من خالل النوافذ العالية ما أمكن وأعتاب المعتم
مكانية إلغاء بعض النوافذ عند اللزوم. ر بينما يعتب االعتبار البدائل الممكنة لموقعها وا 

Southampton City Council (2006)  أفضل طريقة لتحقيق الخصوصية البصرية في أن
بينما  .لفةت المعيشية للوحدات السكنية المختهي تحاشي التقابل المباشر بين نوافذ الفراغا المساكن
تقليص االنكشاف البصري من خالل  أن ACT Planning & Land Authority (2006)يؤكد 
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عتاب من استخدام األ أفضل المثالي وهو جراءاإلاالختيار الفعال لموضع النوافذ والشرفات هو 
 (.13-3كما في شكل ) العالية للنوافذ والزجاج المعتم

 

 مع دراسة أماكن النوافذ والشرفات مسقط وحدة سكنية ملتفة حول زاوية قائمة( 13-3) شكل
 (ACT Planning & Land Authority, 2006)المصدر: 

من  %50تصمم نوافذ وشرفات الطوابق العليا بحيث تمنع الكشف البصري ألكثر من و 
 Queensland Department of Local) فراغات المساكن في الطوابق األدنى
Government & Planning, 2011) ، توجيه الشرفات وجميع الفراغات المعيشية ويفضل

المفتوحة األخرى على الواجهات األمامية أو الخلفية للمبنى السكني وليس على الواجهات الجانبية 
 .(Wollongong City Council, 2009) يث تكون فرصة االنكشاف والكشف البصري أكبرح

أنه لتحقيق الخصوصية البصرية في المباني السكنية  Ku-ring-gai Council (2012)ويرى 
 يجب عمل التالي:

 النباتات.استخدام النوافذ الغاطسة مع تزويد جلساتها من الخارج بصناديق  -
 (.14-3شكل )كما في )أباجور( استخدام النوافذ ذات الشرائح  -
 (.15-3استخدام توجيهات مختلفة للنوافذ كما في شكل ) -
أنه  Bristol City Council (2005)يرى بينما  استخدام النوافذ المعتمة والنوافذ العلوية. -

ف معتم كحل لمشاكل الكشاللجوء إلى استخدام الزجاج الفقط في حاالت استثنائية يمكن 
ألنه  حثمع رؤية الب هذا التوجهيتفق ، و البصري التي لم يكن باإلمكان حلها بطرق أخرى 

 يركز على الدور المسبق للمصمم في التنبؤ باحتياجات الساكنين ومراعاتها في التصميم.
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 الشرفاتاستخدام النوافذ ذات الشرائح في ( 14-3) شكل

 (Ku-ring-gai Council, 2012)المصدر: 

 

 
 بدائل تصميم نوافذ مختلفة لتحاشي االنكشاف البصري ( 15-3) شكل

 "بتصرف" (Ku-ring-gai Council, 2012)المصدر: 

المعمارية  اإلجراءاتأن  ACT Planning & Land Authority (2006)ويؤكد 
ب أن تكون يج -كأعتاب النوافذ العالية والزجاج المعتم–المستخدمة لتقليص االنكشاف البصري 

متكاملة ومنسجمة مع التصميم المعماري للمبنى ولها أقل أثر سلبي ممكن على باقي مستخدمي 
 المبنى.
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الحد األدنى الرتفاع فإن  Urban Land Development Authority (2012)حسب و 
استخدام النوافذ الثابتة والمعتمة في أي مع ضرورة رضية األعن منسوب  م 1.5جلسة النافذة هو 
 Queenslandويزيد هذا الحد األدنى لدى  رضية.األعن منسوب  م 1.5منسوب أقل من 

Department of Local Government & Planning (2011) تقابل عندما تل أنه ضفيف
نافذتان لوحدتين سكنيتين تماما بحيث تكشف بصريا األخرى بشكل مباشر وتكون المسافة الفاصلة 

 م يتم عمل أحد اإلجراءات التالية: 9بين النافذتين ضمن 
 إزاحة إحدى النافذتين المسافة التي من شأنها أن تحد من االنكشاف البصري. -
 ية فأعلى.م من منسوب األرض 1.7رفع جلسة النافذة حتى  -
م عن منسوب  1.7استخدام الزجاج المعتم الثابت في أي أجزاء في النافذة يقل ارتفاعها عن  -

 األرضية.
 تركيب أحد أشكال الحواجز أو السواتر البصرية المالئمة. -

 من حيث الحواجز أو السواتر البصرية: ثالثا
يمكن أن تقلص الحواجب أو السواتر البصرية من الكشف البصري من مساكن الجيران، 

 ,Bristol City Council)رغم أنها قد ال تحجب الضوضاء واإلزعاج الصادر عن هذه المساكن 
استخدام والنوافذ، و استخدام الحواجز أو السواتر البصرية الخارجية بين الشرفات يجب و  .(2005

 بهشويجب أن تكون هذه الحواجز واألسوار إما مصمتة من مواد  ،األسوار في المناسيب األرضية
 Urban Land Development) من الفراغ %25شفافة أو أن تظهر ما ال يزيد عن 

Authority, 2012).  وفي نفس السياق فإنه حسبQueensland Department of Local 
Government & Planning (2011)  يمكن الحد من االنكشاف البصري عن طريق استخدام

مساحات  %25كحد أقصى على  تحتوي شفافة أو ألواح مثقبة  شبهحواجز أو سواتر مصمتة 
 صمموت ثابتة ومتحركة أ وقد تكون هذه الحواجز أو السواترمفتوحة من مساحتها اإلجمالية، 

 NSW Government Department of Planning ويحدد م مع التصميم العام.لتنسج
 1نوافذ الفراغات المعيشية يجب أن تعالج بحواجز أو سواتر بصرية إذا كانت أعلى أن  (2009)

، ومنسوب جلسة م 3فأكثر من منسوب األرض خارج المبنى، وضمن ارتداد جانبي أو خلفي  م
اإلجراءات التالية فيما يخص  Ku-ring-gai Council (2012)يحدد و  .م 1.5النافذة أقل من 

 الحواجز أو السواتر البصرية:
استخدام الحواجز أو السواتر البصرية المختلفة كاألسيجة وشرائح التظليل )األباجور الثابت  -

 .بين النوافذ المتقابلة المثقبة والتعريشات حأو المتحرك( واأللوا
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 (.16-3)فاف للشرفات كما في شكل مصمت أو شبه ش سياجاستخدام  -
كل شاستخدام صناديق النباتات في الجدران والنوافذ بما يعزز الخصوصية البصرية كما في  -

(3-17.) 

 
 الشفاف والمعتم لتحقيق الخصوصية البصرية السياجالمزج بين استخدام ( 16-3) شكل

 (Ku-ring-gai Council, 2012)المصدر: 

 
 استخدام صناديق النباتات في النوافذ والشرفات لتعزيز الخصوصية البصرية( 17-3) شكل

 "بتصرف" (Ku-ring-gai Council, 2012)المصدر: 
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وضع المخططات الالزمة  ضرورة Ku-ring-gai Council (2012)كما يؤكد 
لتوضيح زوايا الرؤية في التصميم واإلجراءات المتبعة من قبل المصمم لتعزيز الخصوصية 

 (.18-3شكل ) كما في البصرية في المبنى قبل اعتماد التصميم

 
 على الخصوصيةبعض اإلجراءات بين المساكن المتجاورة والشوارع بهدف الحفاظ ( 18-3) شكل
 "بتصرف" (Queensland Department of Local Government & Planning, 2011)المصدر: 

 Queensland Department of Local Government & Planningحسب و 
نوافذ الدورات والحمامات وغرف الغسيل  ال يلزم وضع حواجز أو سواتر بصرية في (2011)

لساتها على شفاف وج شبهوالتخزين وغيرها من الفراغات غير المعيشية حيث يكون زجاج النوافذ 
، وكذلك ال يلزم وضع حواجز أو سواتر بصرية م عن منسوب األرضية على األقل 1.7ارتفاع 

م عن منسوب األرضية على األقل  1.7نوافذ الفراغات المعيشية التي تكون جلساتها على ارتفاع ل
ج والمروَّ  المستخدمةمعالجات النوافذ بعض ( 19-3)ويوضح شكل  شفاف. شبهأو يكون زجاجها 

 والتظليل. البصرية الخصوصية ألغراض لها تجاريا
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 ةعلويحواجز بصرية مائلة مع كاسرة أفقية ب:  حواجز بصرية موازية للنافذة مع شرائح أفقيةأ: 

  
ي ف وشبه الشفافاستخدام الزجاج الثابت  د: لتقليل االنكشاف البصري  الملون استخدام الزجاج ج: 

 الجزء السفلي من النافذة

 صور لمعالجات النوافذ بغرض الخصوصية( 19-3) شكل
 ،(You're Secure, 2011)، ب (Aquablinds, 2014) أ المصدر:

 (Home Design Ideas, 2015)، د (Kathan, 2014)ج   

ولكن المعالجات السابقة قد سبقتها نماذج تصميمية في العمارة التقليدية، فعند االطالع 
على مستوى التخطيط والتصميم إلى احترام مية نجد أنها سعت على مبادئ العمارة اإلسال

 ، وذلك ابتداء بتخطيط المجاورة السكنية وانتهاء بتصميم نافذةخصوصية األفراد والجماعات
ربية لذهن، فقد استخدمت المشتتبادر المشربية إلى ا النافذةوعند الحديث عن تصميم  المسكن،

، جيراني للمسكن من جهة الشارع والتقليص االنكشاف البصر في فتحات المسكن الخارجية بهدف 
ولم تكن مشكلة اإلعتام الجزئي الناتج عن استخدام المشربية مشكلة كبيرة نظرا لكون النوافذ 
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بمشربيات ما يجعلها توفر اإلضاءة  في الغالب األخرى المطلة على فناء المسكن غير مزودة
 الطبيعية الالزمة للفراغات.

ت المحافظة على الخصوصية البصرية في العمارة اإلسالمية من المعماري أن اقتضوقد 
يوجه المبنى للداخل ويقلل قدر اإلمكان من الفتحات الخارجية التي إن وجدت فإنها تغطى 

 وقد .(1998)القاضي، بالمشربيات وتكون على مستوى أعلى من مستوى المارة في الطرق 
تكرت العمارة اإلسالمية المشربيات الخشبية كمعالجة معمارية تسمح بالتهوية الطبيعية وتضبط اب

إسماعيل، )مرور الضوء إلى الفراغ كما أنها في نفس الوقت تمنع االنكشاف البصري داخل الفراغ 
 صورا لمشربيات تقليدية ومعاصرة.( 20-3ويوضح شكل )، (2010

صياغة روح العمارة اإلسالمية بشكل من الممكن إعادة أنه  (1998القاضي )ويرى 
لبناء الجديد بحيث يحترم ا معاصر فيما يتعلق بالخصوصية، كأن تعطى األولوية لمن يبدأ بالبناء

حرمة الجار، كما يمكن استخدام المشربيات أو أية معالجات معمارية مشابهة تحقق الخصوصية 
 .نالبصرية للمسك

حمل ة للمشربية قد تمعاصر  استحداث أشكالضرورة  التأكيد على وبرغم هذا فال بد من
اسما مختلفا لكن بنفس الروح والمعنى، فالمشربية كانت في تلك الظروف تفي بحاجات الساكنين، 

 أصبحت النافذة الخارجية هي فقد أما في الوقت الحالي وفي ظل انفتاح المباني على الخارج،
التي عليها أن تلبي كافة االحتياجات من التهوية واإلضاءة الطبيعية دون تهديد  الوحيدة

سة وصوال االخصوصية البصرية للفراغ، ويبقى هذا المطلب هدفا يحتاج إلى مزيد من البحث والدر 
 إلى حلول عصرية مبتكرة.

  
 لسكنية )يمينا في الماضي، يسار في الحاضر(استخدام المشربية في المباني ا( 20-3) شكل

 (2014الموسوعة الحرة،  -)ويكيبيديا المصدر: 
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 خالصة 3-4

نماذج مختلفة من المعايير التصميمية للنوافذ بشكل عرض البحث في هذا الفصل إلى ت
مها الخصوصية، وقد كانت في معظعام مع التركيز على المعايير التصميمية للنوافذ من منطلق 

افة المباني السكنية وارتفاعات هذه المباني، باإلض نوافذ تركز على تحديد االرتدادات المالئمة بين
ضافاتها التي من شأنها أن أبعاد النوافذ ومساحاتها وأنواعها  إلى تحديد شاف تقلل من االنكوا 

الذي سيبدأ و م للفصل القادة النظرية الالزمة ، لتكتمل مع نهاية هذا الفصل الخلفيالبصري للمسكن
 بتحديد مالمح الدراسة العملية من خالل تطرقه لمنهجية البحث وأدواته.
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 مقدمة 4-1
أثر تصميم النوافذ على االنكشاف البصري في المباني  يسعى هذا البحث إلى تحديد

ل وذلك باتباع المنهج الوصفي التحليلي، ويتناول هذا الفص كنية متعددة الطوابق في قطاع غزةالس
وتوضيحا لعينة الدراسة واألساليب اإلحصائية، مع التطرق للحالة الدراسية  ألداتي الدراسةتفصيال 

نكشاف ، وانتهاء بطرح آلية قياس لالوسبب اختيارها لهوا بمدينة غزةوهي أبراج السعادة بحي تل ا
ائل دأفكار سابقة في هذا المجال إال أنها تخرج بقيم قابلة للمقارنة ومفاضلة الب تستند إلىالبصري 

 أداتي الدراسة العملية. (1-4) التصميمية المختلفة للنافذة، ويشرح شكل

 
 الدراسة العملية أداتا (1-4) شكل

 حول أسباب االنكشاف البصري الداة الولى: استبانة  4-2
قته حول أسباب االنكشاف البصري وعالالمهندسين المعماريين آراء  تحقيقا لهدف استقراء

ثم ( 2قمللبحث )ملحق ر  مساندةتصميم استبانة كأداة تم لوحدات السكنية في اتصميم النوافذ ب
جراء وتحليلها و تفريغها  ذ التصميمية التي بدائل النواف بهدف تحديداالختبارات اإلحصائية المناسبة ا 

على االنكشاف البصري في الوحدات السكنية، وذلك في  -أو غير مؤثرة–يراها المهندسون مؤثرة 
ى لومقارنتها مع نتائج أداة البحث األساسية التي تعتمد ع ،سبيل الخروج بنتائج لهذه القناعات

م حدس المهندس المعماري في تقيياالعتماد على  قابلية، األمر الذي سيوضح مدى القياس الكمي

التحليل

عينة الدراسة

الهدف

الداة

أداتا الدراسة العملية

االستبانة

استقراء آراء المهندسين 
المعماريين حول أثر تصميم 
النوافذ على االنكشاف البصري 

مهندسا معماريا 102
مقيما في قطاع غزة

SPSS-18

التحليل الكمي

تطوير آلية لقياس نسبة 
االنكشاف البصري 

ي قياس نسبة االنكشاف البصر 
لعدة بدائل تصميمية للنافذة

أبراج السعادة بحي تل الهوا

Autocad 2014
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االستبانة  كما ساعدت ،واختيار البديل التصميمي األمثل للنافذة من منطلق الخصوصية البصرية
االستبانة تكون تو المقترحة للدراسة باستخدام األداة الثانية. أيضا في تحديد بدائل النوافذ التصميمية 
 إلعداد االستبانة: اتبعت الخطوات التالية(، وقد 2-4من ثالثة أجزاء رئيسة يوضحها شكل )

 متها.ءختبار مدى مالال ينعلى المشرف هاعرضو  إعداد استبانة أولية -
جراء بعض التعديالت بناء على على مجموعة من المحكمين االستبانة  عرض - وا 

 .ملحوظاتهم
 بشكل إلكتروني مع وضع بعض المحددات لضمان صحة تعبئتها.إعداد االستبانة  -
 تعبئتها.و  عبر عدة قنوات أهمها نقابة المهندسين المهندسين المعمارييناالستبانة على  تعميم -

 
 مكونات استبانة البحث( 2-4) شكل

 الدراسةمجتمع وعينة  4-2-1
المنتسبين عدد المهندسين المعماريين فإن  (2015)نقابة المهندسين  وفقا إلحصائيات

نهاية شهر يناير من العام حتى  ا معماريامهندس 1240بـ يقدر  نقابة المهندسين في قطاع غزةل
حوالي بفي قطاع غزة يقدر  منهم عدد المقيمينفإن غزة  النقابة في فرع ، وحسب تقديرات2015
 EPI INFO (2014) وباستخدام برنامج .اسةيشكلون مجتمع الدر  ا معماريامهندس 850-900

عينة الدراسة ، فكانت %95وفترة ثقة  %5ة عند حدود ثقة تم حساب عدد العينة الالزمة لالستبان
استبانة. وعليه تم تعميم االستبانة على المهندسين المعماريين في قطاع غزة بعدة  100المطلوبة 

 مجتمع وعينة الدراسة. (3-4، ويوضح شكل )طرق أهمها نقابة المهندسين

المعلومات الشخصية

النوع•
العمر•
المسمى الوظيفي•
سنوات الخبرة•
المؤهل العلمي•

لى قياس تأثير وضع النوافذ ع
االنكشاف البصري 

السكنيةاألبراجبينالنوافذتقابل•
المتجاورة

منبدالطرفيةالنافذةتصميم•
الوسطيةالنافذة

الرأسيةالنوافذكاسرات•
دتانمتباعصغيرتياننافذتان•

كبيرةواحدةنافذةمنبدال
يةالسكناألبراجواجهاتتوازي •

اإلجراءات التصميمية حسب 
ريةأثرها على الخصوصية البص

نوافذةبعدالواحدةالنافذةاستبدال•
مائلبشكلالنوافذتوجيه•
إضافة كاسرات للنافذة•
المبانيتجنب تقابل نوافذ فتحات•
وضع النافذة طرفية•
استخدام سواتر بصرية•
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 مجتمع وعينة الدراسة( 3-4) شكل

 الساليب اإلحصائية 4-2-2
للوقوف على آراء المهندسين المعماريين حول أسباب  مساندةخدمت االستبانة كأداة استُ 

استبانة  105 تعبئةاالنكشاف البصري وعالقته بتصميم النوافذ في الوحدات السكنية، حيث تم 
منهم لخروجهم عن شروط ومحددات الدراسة، وقد تم استخدام برنامج الحزمة  3وتم استثناء 

 Statistical Package for)المعروف باسم  18-اإلحصائية للعلوم االجتماعية النسخة
Social Sciences)  أو(SPSS-18) ائج واستنباط العالقاتلتحليل البيانات واستخراج النت 

 . وقد تم استخدام االختبارات واألساليب اإلحصائية التالية: شراتوالمؤ 
 .(Frequencies and Percentage)التكرارات والنسب المئوية  -
 .Means and Stander deviation)المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري ) -
 الختبار  One Sample T-Testلمتوسطات عينة واحدة المعروف ب   T-Testاختبار -

 متوسطات الفقرات.
" من رتليك"فقرات  تتألفقد تم استخدام عدة مقاييس لإلجابات منها مقياس ليكرت، و و 

قة ستعمل لتحديد درجة الموافيو"السلم" وهو مقياس  ،(قسمين: الجذع )وهي جملة تحدد سلوكية ما
م حساب ت ليكرتلتحديد طول فترة مقياس و  ال./ أحيانًا /  نعم واالختالف مع جملة الجذع. مثال:

بالتالي ، و 2=1-3)يكون المدى ) حيث المدى مثاًل في حالة السلم المكون من ثالثة خيارات
أطوال الفقرات والوزن النسبي المقابل لكل  (1-4). ويوضح جدول 0.66=2/3يكون طول الفترة 

 .لثالثا وسلم سداسي في المحور الثانيالتي اعتمدت سلم خماسي في المحور  في االستبانة محور
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 في االستبانة محورأطوال الفقرات والوزن النسبي المقابل لكل ( 1-4جدول )

موافق غير  االستجابة
 بشدة

 موافق بشدة موافق محايد موافقغير 
 5 4 3 2 1 ترميز الحاسوب 

 5-4.20 4.19-3.40 3.39-2.60 2.59-1.80 1.79-1 الفترة

 القل) 6 الخصوصيةزيادة 
 الكثر) 1 2 3 4 5 تأثيرا(

 تأثيرا(
 6 5 4 3 2 1 ترميز الحاسوب

 6.0-5.19 5.18-4.35 4.34-3.52 3.51-2.68 2.67-1.84 1.83-1 الفترة
 

 الحالة الدراسيةالتحليل الكمي لالنكشاف البصري في الداة الثانية:  4-3
إلى تقديم آلية قياس لالنكشاف البصري تعتمد على التحليل الكمي، وفي  البحثهدف ي

 .كما يلي هذا المجال ال بد في البداية من التطرق إلى الحالة الدراسية وظروفها

 الحالة الدراسية مقدمة عن 4-3-1
فيما يلي استعراض لبعض المعلومات حول الحالة الدراسية ابتداء بمدينة غزة ثم حي تل 

 وانتهاء بأبراج السعادة التي تمثل الحالة الدراسية.الهوا 
 مدينة غزةأوال: 

ونظرًا  ،غزة تعد من أقدم مدن العالممدينة أثبتت األبحاث التاريخية والكتابات القديمة بأن 
ااًل فإن مدينة جنوبًا والبحر المتوسط شم لموقعها الجغرافي الفريد بين آسيا وأفريقيا وبين الصحراء

تعاقب ذلك سببًا كافيًا لقد كان تجاريًا غنيا، و  وموقعاوما زالت تعتبر أرضًا خصبة غزة كانت 
وخط  34. وتقع مدينة غزة على خط طول احتالل المدينة من قبل جيوش كثيرة على مر التاريخ

إلى مساحة مدينة غزة قديما  تنقسم 2م 55,806,796، ومساحتها اإلجمالية حاليا 31عرض 
عدد و . 2م 062,325,9ومساحة المنطقة المضافة وهي تساوي  2م 73446,481,وهي تساوي 
-4)في شكل  الموضحةموزعين على أحياء مدينة غزة المختلفة  نسمة 448,426سكان المدينة 

 .(2015)بلدية غزة،  (2-4)جدول و  (4
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 أحياء مدينة غزة( 4-4) شكل

 (2015)بلدية غزة، المصدر: 

 حي تل الهواثانيا: 
، إلى أن ظهرت الحاجة "جورة الشمس" زمن االحتالل البريطانيكان حي تل الهوا ُيدعى 

إلى إعادة تسميته ووضع نظام بناء خاص به في التسعينات فظهر مسمى حي تل الهوا المعروف 
ع م ويعتبر حي تل الهوا واحدا من أحياء مدينة غزة الصغيرة مساحة نسبيا .(2015)عبيد، حاليا 

في  واحي تل اله ويقعلحي وامتداد رأسي في معظم مبانيه، شبكي في غالبية مساحة اتخطيط 
 ( السابق.4-4)شكل  يوضحالربع الجنوبي الغربي من مدينة غزة كما 

 معلومات عامة .أ
 2م,300805 تقدر مساحة حي تل الهوا بحوالي (2015)بلدية غزة، بناء على مخططات 

. (2011)زقوت، إسكان حي تل الهوا  مشاريعمن نصيب  هذه المساحة كان أكثر من نصفو 
ل في ظتوجهت لها األنظار  حكوميةأراض في معظمها حي تل الهوا إسكان تعتبر أراضي و 

ن في التسعينات من القر  لذوي الدخل المتوسط والمحدود االحتياج المتزايد للوحدات السكنية
سبين المنت المواطنينتم إتاحة نظام اإلسكان التعاوني والذي يوفر لمجموعة من حيث  ،الماضي

ا بنى سكني متعدد الطوابق أو مم إلنشاءقطعة أرض في منطقة تل الهوا  معينةلجمعية إسكانية 
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من ثمن قطعة األرض مقدما بينما يتم تقسيط  %20 وُيسدد هو معروف محليا بالبرج السكني،
مخطط  (5-4)ويوضح شكل  ،(2015)المغني، األرض على أقساط لمدة ثالث سنوات باقي ثمن 

 حي تل الهوا والمباني الواقعة في الحي.

سب إلى نوعين ح في حي تل الهوا وتنقسم المباني السكنية متعددة الطوابق )األبراج(
ة إسكان وهو جمعييتبع لملكية البرج: األول استثماري وتكون ملكية األرض فيه خاصة، والثاني 

ما تم توضيحه في الفقرة السابقة. ولوزارة األشغال العامة واإلسكان قانون خاص باالستثمار 
ر قطعة يتوف األساسي بها هو دور الوزارة فيكون أما جمعيات اإلسكان ألبراج السكنية، الخاص با
 في متعددة الطوابق ويقدر عدد المباني السكنية ،(2015)زعرب،  حسب النظام للجمعية األرض

 .(2015)بلدية غزة، سكنيا متعدد الطوابق  ىمبن 79حي تل الهوا بحوالي 

 
 أبراج السعادة  مرافق خدماتية  

 مخطط حي تل الهوا( 5-4) شكل
 "بتصرف" (2015)بلدية غزة، المصدر: 
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 أنظمة البناء .ب
لتابع ا إسكان تل الهوا"يخضع البناء في حي تل الهوا لشروط خاصة به تحت اسم "نظام 

ن من البناء في حي تل الهوا، األول واألكثر شيوعا هو ا، ويوجد بشكل أساسي نمطلبلدية غزة
إلى  2م 850أو المباني السكنية متعددة الطوابق، وتكون مساحة القسيمة فيه من  نظام األبراج

ط والتي تمثل النمساحة أما القسائم األقل م وهي المباني األكثر ارتفاعا في الحي، 2م 1000
فينطبق عليها ما ينطبق على تصنيف سكن ب حيث يسمح بالبناء فيها لطابق أرضي الثاني 

وباعتبار أن النمط األكثر انتشارا هو نمط المباني متعددة  .(2015)حجازي،  علوية وأربعة طوابق
الطوابق فقد تم اعتماد نظام خاص به يحدد االشتراطات الهندسية لهذه المباني، فعلى سبيل المثال 

على األقل من مساحة الطابق األرضي لصالح خدمات البرج كمساحة مظللة  %15جب توفير ي
 كحد أقصى من مساحة %35يسمح النظام باستغالل  للعب األطفال أو جلوس السكان، كما

كابولي دون  م 3الطابق األرضي كمحالت تجارية، ويجب االرتداد من جميع الجهات بمقدار 
 بكابولي )طاير( بمقدارم مع السماح  3يتم االرتداد أيضا بمقدار فجهة الشارع  ، أما من)طاير(
 ،طوابق إضافة للطابق األرضي 7هو الهوا ا في أبراج تل عدد الطوابق المسموح به. و م 1.8

غير قانونية، طوابق طوابق هي  7وجدير بالذكر أن جميع طوابق أبراج تل الهوا التي تزيد عن 
أيضا  هي Roofبـ  المساكن التي تنشأ فوق مساحة من السطح األخير والتي تدعى محليا كما أن

 .(2015)اإلسي، ه في بلدية غزة بناء غير قانوني حسب نظام إسكان تل الهوا المعمول ب
اني المبأن نظام االرتدادات المعمول به في البلدية ال يتوافق تماما مع نظام  وُيالحظ

، والذي تم ذكر أثره على (1994)وزارة األشغال العامة واإلسكان، متعددة الطوابق المعتمد لدى 
، ما يؤكد أن حداثة نظام المباني متعددة الطوابق نسبيا في 1-3-3ارتدادات المباني في بند 

 بين الجهات المختصة المختلفة معقطاع غزة قد أفرز أنظمة ال زالت بحاجة إلى توحيد وتنقيح 
 التغذية الراجعة الواردة من ساكني هذه المباني. مراعاة
 راج السعادةأبثالثا: 

لصالح جمعية إسكان ضباط األمن الوقائي  (4)و (3)و (2)و (1)تم إنشاء أبراج السعادة 
 2005في عام  (2)ثم تاله إنشاء برج السعادة  2004في عام  (1)وبدأ إنشاؤها ببرج السعادة 

وقد تم تصميم أبراج السعادة من خالل  ،(4)والسعادة  (3)ثم تاله بالتوازي إنشاء برجي السعادة 
 .(2015)أبو عيادة، مكتب هاي الين بغزة 
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 معلومات عامة .أ

 في الجزء الجنوبي من ة( السابق تقع أبراج السعادة األربع5-4كما هو واضح في شكل )
ومنتهية في  (1)ة ببرج السعادة بشكل متتال  من الشمال بداي ةحي تل الهوا وتمتد األبراج األربع

م،  16غربا شارع بعرض و  م 8 بعرض ، ويحد أبراج السعادة شرقا شارعجنوبا (4)برج السعادة 
في الطابق  2م 648غ مساحة البرج الواحد منهم حوالي وتبل م. 6وتوجد بينها ارتدادات بمقدار 

 طوابق. 8إلى  7من طوابق أبراج السعادة  ، ويتراوح عددالمتكرر موزعة على أربع شقق متماثلة
أبراج السعادة كحالة دراسية ألنها تمثل نمطا يشبه كثيرا من أبراج تل الهوا كما أنها  تم اختياروقد 

 .أيضا متماثلةمتطابقة ومتماثلة ما يجعل واجهاتها المتقابلة 
 مخططات .ب

المسقط  (7-4)يوضح شكل ، و براج السعادةصورة جوية لموقع أ (6-4يوضح شكل )
 ،االنكشاف البصري فيه حسابوهو البرج الذي سيتم  (2)األفقي للطابق المتكرر لبرج السعادة 

 ( صور لواجهات أبراج السعادة.8-4كما يوضح شكل )

 
 تصوير جوي لجزء من حي تل الهوا يوضح موقع أبراج السعادة( 6-4) شكل

 "بتصرف" (Google, 2012)المصدر: 
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 م 6      5     4     3     2     1     0    

 المسقط الفقي المتكرر لبراج السعادة( 7-4) شكل
 "بتصرف" (2015)بلدية غزة، المصدر: 
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 لقطة من الغرب لبراج السعادة الربعة( 8-4) شكل

 آليات سابقة لقياس الكشف البصري للفراغ 4-3-2
 أنث حي ،يعتبر االنكشاف البصري من أهم الجوانب المؤثرة على جودة بيئة اإلنسان

بيئتهم على  سيطرتهميدعم لدى الساكنين و  الرضايدعم في المسكن تحقيق الخصوصية البصرية 
. ويوجد عدة مناهج لتحليل البيئة العمرانية بصريا منها: مالخاصة كما يحد من اختراق خصوصيته

"المناهج الكمية" التي تفحص اتجاهات الرؤية، و"مؤشر فتحات الفراغ" الذي يصف من خالل 
وضح ي نموذج ثالثي األبعاد إمكانيات االختراق البصري للفراغ الداخلي، و"تحليل الفراغ" الذي

لقدرة وقد يكون ل ،(Shach_Pinsly & Fisher_Gewirtzman, 2005) سهولة كشف الفراغ
ال على تطوير ملموس مستقب أثر  مباني على تحليل وقياس ومقارنة وتقييم االنكشاف البصري في ال

ة المبنية ليل الرؤية في البيئبيئات المباني السكنية متعددة الطوابق، وهناك حاليا عدة طرق لتح
خيارا  Isovistيعتبر و  .Isovist (Shach-Pinsly, et al., 2011)تعتمد على ما يسمى بـ 

مجموعة النقاط المرئية من نقطة نظر معينة في فراغ ما في "فهو عبارة عن  ،بديال لوصف البيئة
كان وقد  بالمساحة أو بالمحيط. Isovistويمكن تحديد ، (Benedikt, 1979, p. 49)" البيئة

Benedikt (1979) من تحدث عن  أولIsovist  كطريقة إلدراك الفراغ، وقد تطرق له من
رؤيته  -أو ال يمكن–الناحية التصميمية للفراغ الداخلي بحيث يكون المصمم على علم بما يمكن 

الفراغ من نقطة معينة، وذلك بتوصيل هذه النقطة باألسطح الموجودة في الفراغ لمعرفة من 
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(، وكلما زادت تفاصيل الفراغ كلما 9-4) كما في شكل المساحات المرئية والمساحات غير المرئية
الطريقة نفسها  Benedikt (1979)استخدم و  (.10-4أكثر تعقيدا كما في شكل ) Isovistكان 

ما في شكل ك الكافي لكشف كامل الفراغ وكذلك المسار األقصر لكشف كامل الفراغلتحديد المسار 
 مسارهذا ال يكفيبحيث ، والمسار الكافي هو مسار افتراضي لشخص ما داخل الفراغ (4-11)

دراك إل ر مسار كاف  إلدراك كامل الفراغ بصريا إذا سلكه الشخص، أما المسار األقصر فهو أقص
 كامل الفراغ.

 

 رؤية في نفس المسقط من أكثر من نقطة Isovist( نماذج لتمثيل 9-4) شكل
 (Benedikt, 1979)المصدر: 

 

 بزيادة تفاصيل الفراغ Isovist( زيادة تعقيد 10-4) شكل
 (Benedikt, 1979)المصدر: 

 

 المسار الكافي لكشف الفراغيمينا المسار الدنى لكشف الفراغ، ويسارا ( 11-4) شكل
 (Benedikt, 1979)المصدر: 
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في مجاالت المراقبة األمنية إضافة بالطبع الستخدامها في  األفكاروتستخدم مثل هذه 
دراك الفراغات الداخلية.  لبحث في هذا اعتمد عليه ويشكل هذا المبدأ أساسا يالتصميم المعماري وا 

ث في حالة البح نقطة الرؤيةتحديد المساحات المكشوفة من نقطة معينة غير أن االختالف أن 
تمر  نقطة عبور األشعة البصرية بحيث، وأن النافذة ستعتبر هداخل تستكون خارج الفراغ وليس

بمقدار  أيضا للراصد بالدوران يسمح ومن الجدير بالذكر أن هذا المبدأ .الخطوط البصرية اأطرافهب
 .ي هذا البحثف أساسية تعتمد عليها الدراسة العمليةمنطقية و وهي فرضية في نقطة الرؤية  360°

على  وافقد ركز  Peponis, Wineman, Rashid, Bafna, & Kim (1998)أما 
ما أن النقطتين المتصلتين بصريا )ترى كل منه ينالنقاط المتصلة بصريا داخل الفراغ معتبر 

أن  عتبرواا كما  ،قطعه أي سطح مبنيييصل بينهما خط مستقيم ال  اللتانن ااألخرى( هما النقطت
د ، وذلك يؤكة السطح مرئية من هذه النقطةالسطح يعد مرئيا من نقطة ما إذا كانت كامل مساح

وعين من ن صنفت الدراسةكما  تصميم الفراغ.على  بشكل أساس  أن العالقات البصرية تعتمد 
فكرة  (12-4)والثاني بصري. ويوضح شكل  ،األول فيزيائي :االتصال بين النقاط في الفراغ

 حد منها عبارة عن حلقة مغلقةمن خالل وضع مسارات الوا داخل الفراغات االتصال الفيزيائي
بحلقة  مرور الشخص، وقد يكفي إلدراك الفراغات المتصلة تعتبر هي مسار الشخص داخل الفراغ

ية ، وقد حاول الباحثون في هذه المساقط االفتراضكامال إلدراك الفراغ واحدة وقد يلزم أكثر من حلقة
 إلدراك ذات العدد من األسطح بالتنقل بين نقاط الرؤية المختلفة.  للشخص معرفة المسارات الكافية

 

 ( مساقط افتراضية توضح فكرة الحلقات الكافية إلدراك الفراغ12-4) شكل
 "بتصرف" (Peponis, et al., 1998)المصدر: 
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وزمالؤه الباحثون الجانب البصري على مستوى  Peponis et al. (1998) كما درس
( الحد األدنى والحد األقصى لعدد األسطح التي 12-4شكل ) حيث يحدد رؤية األسطح كاملة،

هذا المبدأ  أن فائدة إاليمكن رؤيتها بكامل مساحتها من النقاط المختلفة داخل فراغات افتراضية. 
 على الفراغ الداخلي مفترضين أن جميع الفتحات حيث ركز الباحثون  ،للبحث محل الدراسة محدودة

كما اهتم الباحثون بدراسة األسطح معتبرين أن رؤية السطح تعني رؤيته كامال  ،على الخارج مغلقة
وبالتالي فقد تجاهلوا األسطح المرئية جزئيا، وركزوا أيضا على حركة اإلنسان والمسارات داخل 

لديهم  اخلي تفصيال كمسعى وبالتالي فإن فكرة كشف الفراغالفراغ وكأنهم معنيون بكشف الفراغ الد
من  ثالبحوذلك عكس ما تدور حوله مشكلة  ،فكرة إيجابية كونها تدرس إدراك الفراغ الداخلي

اعتبار كشف الفراغ الداخلي من الخارج ظاهرة سلبية تسترعي إجراءات ومعالجة، وبرغم هذا إال 
كد أن طريقة حصر المساحات المكشوفة من خالل تؤ  Peponis et al. (1998)أن منهجية 

 منهجية لها أساس سابق يمكن االعتماد عليه. (13-4)كما في شكل  الخطوط البصرية

 

 ( الحد الدنى والحد القصى لألسطح المرئية من نقاط معينة في الفراغ13-4) شكل
 "بتصرف" (Peponis, et al., 1998)المصدر: 
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 Benediktلينتقدوا طريقة  Turner, Doxa, O'Sullivan, & Penn (2001) وجاء
نفسه،  Isovistاألول أن طريقته تتجاهل العالقات البصرية داخل مساحة  :لسببين (1979)

، ما يعني باختصار عدم Isovistبرأيهم لم يقترح طريقة لالستفادة من نتائج قياساته لـ والثاني أنه 
بالجوانب االجتماعية والسلوكية. وللتغلب على هذا األمر  Isovistوجود إطار نظري واضح يربط 

وصوال إلى  isovistعلى عدة نظريات اجتماعية باإلضافة لـ  Turner et al. (2001)اعتمد 
 .Turner et alر وهو المخطط الذي يعتب ’visibility graph‘ما يسمى بمخطط الرؤية 

معا. ويتم  Isovistأنه يكفي إلدراك كامل الفراغ، فهو عبارة عن تقاطع أكثر من  (2001)
الوصول له بداية من خالل اختيار نقطة رؤية استراتيجية على حد تعبير الباحثين بحيث ترصد 

 Isovistدها عمل هذه النقطة أجزاء مهمة جدا من التكوين أو الفراغ المراد إدراكه بصريا، ويتم بع
الخاص بهذه النقطة، ثم يتم االنتقال بسالسة إلى النقطة التالية الالزمة الستكمال إدراك الفراغ 

الخاص بها وهكذا إلى حين الوصول ألقل نقاط رؤية مترابطة معا وتشكل مسارا  Isovistوعمل 
مقياس فاتها بناء على الإلدراك الفراغ كامال. وتتحدد هذه النقاط من خالل شبكة وهمية تكون مسا

المطلوب إلدراك التكوين سواء كان على المستوى التصميمي أو التخطيطي، وقد افترض 
Turner et al. (2001)  م مناسبة جدا لعين اإلنسان وإلدراك المباني، فتكون  1م* 1أن شبكة

 Turner et al. (2001)هذه الشبكة المجال الذي يتم اختيار نقاط الرؤية من خالله. وقد صنف 
العالقات بين نقاط الرؤية التي يتم اختيارها إلى نوعين، عالقة من الدرجة األولى والتي ترى فيها 
كل نقطة األخرى، وعالقة من الدرجة الثانية والتي توجد بها نقطة وسيطة تكشف النقطتين 

ح شكل كما يوض (.14-4المختارتين دون اتصال بصري مباشر بين النقطتين كما في شكل )
موزعة على الشبكة  نقطة رؤية 36( نموذجا لمخطط رؤية من الدرجة األولى يحوي 4-15)

 .الوهمية حول الكتلة

 
 بصرية من الدرجة الولىويسارا عالقة  عالقة بصرية من الدرجة الثانية يمينا( 14-4) شكل

 (Turner, et al., 2001)المصدر: 
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 ( نموذج لمخطط رؤية من الدرجة الولى يجمع نقاط رؤية كافية إلدراك المبنى15-4) شكل

 (Turner, et al., 2001)المصدر: 

وحدة   Lu, Peponis, & Zimring (2009) وفي دراسة أحدث في نفس السياق درس
العناية المركزة بإحدى المستشفيات كحالة دراسية في محاولة لتحليل االتصال البصري في الوحدة 

-4. وتظهر في شكل )Depthmapوتوضيح أكثر من جانب لهذا االتصال مستخدما برنامج 
( العالقات البصرية كتدرج للرمادي يعكس عدد أسرة المرضى التي يمكن رؤيتها من النقاط 16
والدرجة األفتح توضح  ،9تلفة في المسقط حيث أن الدرجة األدكن تمثل القيمة العليا وهي المخ

. كما تم إخراج العالقات البصرية أيضا عن طريق مخطط بياني كما في 0القيمة الدنيا وهي 
( يوضح عدد النقاط وعدد األشخاص في كل قيمة من القيم. ورغم أن الباحثين قد 17-4شكل )

ظهار قيم إ تهم فيإلدراك البصري للفراغ الداخلي إال أنه يمكن االستفادة من طريقركزوا على ا
إلعطاء دالالت على المساحات التي تكشفها نقطة  في هذا البحثاالتصال البصري في المساقط 
 .5-3كما سيتضح في الفصل القادم بند  رؤية واحدة أو اثنتين أو أكثر
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 ( مسقط أفقي لوحدة العناية المركز يظهر العالقات البصرية16-4) شكل
 (Lu, et al., 2009)المصدر: 

 

 االتصال البصري ب( مخطط بياني يربط عدد النقاط والشخاص 17-4) شكل
 (Lu, et al., 2009)المصدر: 

في دراستهم العملية مقاربة لقياس االنكشاف  Shach-Pinsly et al. (2011) قّدمو 
البصري لتجمع سكني وهي من الدراسات القليلة التي تتعرض لمصطلح االنكشاف البصري محاولة 
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 view)أن كل نافذة تمثلها نقطة رؤية  Shach-Pinsly et al. (2011) وافترض ،قياسه
point)  وتقع على الجهة الداخلية للجدار مع تجاهل  )ارتفاع عين اإلنسان( سم 160على ارتفاع

  أبعاد النافذة وشكل الفراغ الداخلي، ويتم وصل كل نقطة رؤية بجميع النقاط المرئية منها بخطوط
-4) لعلى مستوى الطابق الواحد وأيضا الطوابق األخرى كما في شك (sight lines)بصرية 

إلى فئات تعكس مستويات  (x)(، ويتم تصنيف الخطوط البصرية حسب طول الخط البصري 18
وكلما كان مستوى االنكشاف أعلى كلما ظهر الخط أدكن في المخططات،  ،االنكشاف البصري 

 وكانت الفئات كالتالي:
- X  <10  عال من االنكشاف البصري. ى م : مستو 
- 10  <X  <25  : النكشاف البصري.متوسط من ا ى مستو م 
- 25  <X  <50  : منخفض نسبيا من االنكشاف البصري. ى مستو م 
- X  >50  : من االنكشاف البصري. جدا منخفض ى مستو م 

يين تجاهلت عاملين أساس قرب لموضوع البحث القائم إال أنهاهي األ هذه الدراسةورغم أن 
ذه هالفراغ الداخلي ما يجعل االستفادة من  وتحليل االنكشاف البصري فيهما تصميم النافذة 

 محدودة جدا. في هذا البحث في قياس االنكشاف البصري طريقة ال

 

 ( الخطوط البصرية بين نقاط الرؤية لقياس االنكشاف البصري 18-4) شكل
 (Shach-Pinsly, et al., 2011)المصدر: 

 



72 
 

 نكشاف البصري في الحالة الدراسيةقياس اال  آلية 4-3-3
، صري""نسبة االنكشاف البآلية لقياس  تطويرمن خالل  التحليل الكميعلى عتمد البحث ا 
تم لتي االواقعية  عمل محاكاة لعملية االنكشاف البصري التي تحدث في الحالة الدراسيةبوذلك 
وذلك مرتين: مرة بطريقة ثنائية األبعاد وأخرى ثالثية األبعاد وذلك بهدف الوصول إلى  اختيارها

لقياس  -عةمن حيث الدقة والسر -ا وصوال إلى اآللية المناسبة متقييم كمي في الطريقتين ومقارنته
ثنائية  نمذجةلعمل  Autocad 2014برنامج وقد تمت المحاكاة باستخدام ، االنكشاف البصري 

ح شكل يوضو  .على الحسابات اليدوية لحساب نسب االنكشاف تم االعتماد، كما ية األبعادوثالث
 الهوا. براج السعادة بتللقياس االنكشاف البصري لشقق أالمراحل التي اتبعها البحث  (4-19)

 

 في الحالة الدراسية قياس االنكشاف البصري  آلية( 19-4) شكل

 نقاط الرؤيةتحديد  .أ
بحيث تكون هنالك نقطة واحدة  (view points)تم تحديد نقاط الرؤية أو نقاط الكشف 

يع فراغات ويقصد بالفراغ المعيشي هنا جمشرفة،  لفراغ معيشي ومنتصف كلفي منتصف كل نافذة 
 والحمامات والمخازن وغرف الغسيل واألدراج كما تم ذكره سابقا في بند المطابخالمسكن عدا 

م  1.7على ارتفاع  من الجدارعلى الجهة الداخلية  نقاط الرؤيةوتقع  9،-1 مصطلحات البحث
أبراج . وبناء على أن (2004نوفيرت ) حسب وهو تقدير ارتفاع عين اإلنسان من أرضية الطابق

فقد السابق  1-3-4الموضح في بند  (7-4)كما هو واضح في شكل  متماثلةاألربعة  السعادة
( باعتباره يحقق الحالة 3( و)1لواقع بين برجي السعادة )( ا2على دراسة برج السعادة ) تم التركيز

وذلك على  ،(3برج السعادة )من الشمال والجنوب، مثله مثل  يماثالنه كونه وسط برجين األسوأ
ال تتقابل فتحاتهما بشكل مباشر  ( الذي يحده شماال برج بتصميم آخر1ج السعادة )عكس بر 

تم التركيز على و ، ( الذي ال يحده برج من الناحية الجنوبية4برج السعادة )عكس  وأيضا على
 2وف 1هما ف( 2ي الغربي من برج السعادة )لجزء الشماللفراغين في ا دراسة االنكشاف البصري 

ي نقاط ثمان وتم تحديد .على اعتبار تماثل األربع شقق في البرجوذلك ( 20-4شكل ) يوضحهما
الشمالية واجهة الهي النقاط التي تكشف فراغات و ( 1برج السعادة )لالجنوبية  ةالواجهرؤية من 

تحديد نقاط
الرؤية

احة تحديد الخطوط البصرية ومس
وحجم الفراغ المكشوف

تحديد بدائل 
ذةتصميمية للناف

حساب نسبة 
االنكشاف البصري 
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بحيث يرمز الحرف ن إلى نقطة  8إلى ن 1، وقد تم ترقيم نقاط الرؤية من ن(2لبرج السعادة )
 (.20-4) في شكل أيضا كما هو موضح (view point)الرؤية 

 
 

 م 6    5    4   3    2    1    0    

 (2محل الدراسة في برج السعادة ) 2وف 1والفراغان ف (1( نقاط الرؤية في برج السعادة )20-4) شكل

 حجم الفراغ المكشوفمساحة و و تحديد الخطوط البصرية  .ب
، ويقع الفراغان في شقق الجهة الشمالية تم اختيار فراغين لدراسة االنكشاف البصري 

وينطبق عليهما ما ينطبق على  ،السابق (20-4( كما في شكل )2السعادة )الغربية من برج 
رمز ، وقد تم إعطاء المن حيث االنكشاف البصري  الفراغات المتماثلة معهما في الجهات األربع

للفراغ األول وهو عبارة عن غرفة ضيوف تقع في منتصف المبنى تقريبا بجانب الدرج، أما  1ف
 (sight line) خط الرؤية. أما 2الرمز فإعطاؤها تم و  نوم طرفية نسبيااني وهي غرفة الفراغ الث
محل النافذة المفتوحة ) بزاويةشعاع يبدأ من نقطة الرؤية ويمر  بأنهفي هذا البحث  فيوصف

 ،لمفتوحةاآلخر للنافذة ا فالدراسة( ويصاحبه خط رؤية آخر يبدأ من نفس نقطة الرؤية ليمر بالطر 
هذه  ويتم تسميةمعا زاوية تغطي مساحة من الفراغ )محل الدراسة( ويحصر هاذان الخطان 
 "مساحة االنكشاف البصري للفراغ" من نقطة الرؤية هذه في هذا البحث المساحة من مسقط الفراغ

ولحساب المساحة اإلجمالية لالنكشاف البصري للفراغ يتم عمل في حالة الدراسة ثنائية األبعاد. 
اط الرؤية التي تكشف الفراغ، وعمل اتحاد بين مساحات االنكشاف نفس اإلجراء من جميع نق
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( بحيث 8-1من ثماني قيم ) البصري من كل نقطة مع تمييز تقاطعات المساحات بتدرج لوني
تكشفها نقطتا رؤية  2أن نقطة رؤية واحدة فقط تكشف هذه المساحة، والقيمة  1تعني القيمة 

 .(22-4( وشكل )21-4شكل )وهكذا كما في 

 
 

 م 6    5    4   3    2    1    0    

 1( المساحة اإلجمالية لالنكشاف البصري للفراغ ف21-4) شكل

  

1 

2 
3 

4 
5 
6 

7 
8 

 الرؤية التي تكشف المساحة( توضيح مقياس التدرج اللوني الذي يعكس عدد نقاط 22-4) شكل

ويختلف الوضع في الدراسة ثالثية األبعاد حيث يصبح هنالك أربعة خطوط بصرية لكل 
نقطة رؤية، يمر كل خط من هذه الخطوط األربعة بزاوية من الزوايا األربع للنافذة المفتوحة 

ولحساب ، لفراغ"لثل "حجم االنكشاف البصري مخترقين الفراغ ومشكلين فيما بينهم كتلة وهمية تم
اإلجمالي لالنكشاف البصري للفراغ محل الدراسة يتم عمل نفس اإلجراء من جميع نقاط  الحجم
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ن كل االنكشاف البصري م الكتل التي تمثل حجومالرؤية التي تكشف الفراغ، وعمل اتحاد بين 
 (.24-4( وشكل )23-4كما في شكل ) نقطة

 
 من نقاط الرؤية 2مثال على حجم الفراغ المكشوف للفراغ ف( 23-4) شكل

 
 2( مثال مسقط الكتلة الوهمية للفراغ المكشوف في ف24-4) شكل

 بدائل تصميمية للنافذةتحديد  .ج
في ل والوقوف على أثر التغيير في هذه البدائ للنوافذ بهدف مفاضلة عدة بدائل تصميمية

االستعانة ب من البدائل التصميمية للنافذة اعدد اقترح البحثتقليص االنكشاف البصري  مجال
  .(3-4كما في جدول ) باقتراحات المهندسين المعماريين في االستبانة، فكانت البدائل
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 1:200مقياس رسم  -البدائل التصميمية للنافذة في الحالة الدراسية ( 2-4جدول )

 الوصف مسقط البديل التصميمي للنافذة البديل

 0بديل 

 

وتم اعتباره  2هو البديل الواقعي القائم في الفراغ ف
الحالة المرجعية الذي يتم مقارنة باقي البدائل به 

 من حيث نسبة االنكشاف البصري للفراغ

 1بديل 

 

( غربا بمقدار 1افتراض إزاحة برج السعادة )
تقابل النافذة في برج م بحيث ال  1.80

( نافذة أخرى مماثلة لها مساحة وموقعا 2السعادة)
نما تقابل كل نافذة مساحة 1في برج السعادة ) ( وا 

مصمتة، وهذا اإلجراء مشابه تقريبا للحالة التي 
 تكون فيها األبراج المتقابلة غير متماثلة

 2بديل 

 

إزاحة النافذة لتكون في طرف الجدار بدال من أن 
ن وسطية، مع المحافظة على أماكن نوافذ تكو 

( المقابل له بحيث 1تبادلية مع برج السعادة )
 يةبرجين غير متقابلة وجمعيها طرفتكون فتحات ال

 3بديل 

 

تغيير توجيه النافذة وجدارها بحيث يصبح مسقط 
الجدار كسن المنشار مما يلغي توازي واجهتي 

 التوجيه(، وقد تم تغيير 2( و)1برجي السعادة )
 للبرجين في هذا البديل

 4بديل 

 

إضافة حواجز أو سواتر بصرية تشبه الكاسرات 
 سم 50الرأسية على طرفي النافذة بعمق 

 5بديل 

 

إضافة حواجز أو سواتر بصرية أمام مسطح 
النافذة من الخارج، وقد تم توضيح بعض النماذج 

 2-3-3بند  (19-3)لهذه السواتر في شكل 
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 االنكشاف البصري حساب نسبة  .د
 حسب الحالتين كما يلي:للفراغ محل الدراسة  "يتم حساب "نسبة االنكشاف البصري 

لى تقسيم قيمة المساحة اإلجمالية لالنكشاف البصري للفراغ عيتم  في الدراسة ثنائية األبعاد: -
 :المثال التاليو  (25-4شكل )قيمة المساحة اإلجمالية للفراغ نفسه كما في 

 ( =0 )في البديل 1االنكشاف البصري للفراغ فنسبة 

 8إلى ن 1من نقاط الرؤية ن 1مساحة اتحاد مساحات االنكشاف البصري لـ ف
 1مساحة ف

 % 28.56=  _   2م 28.0    ( =0 )في البديل 1نسبة االنكشاف البصري للفراغ ف
 2م 14.25                          

 

 من نقاط الرؤية 1( المساحة اإلجمالية لالنكشاف البصري للفراغ ف25-4) شكل

راغ على لالنكشاف البصري للف الحجم اإلجمالييتم تقسيم قيمة  األبعاد: ثالثيةفي الدراسة  -
 :لفراغ نفسه كما في المثال التاليل الحجم اإلجماليقيمة 

 ( =0 )في البديل 1نسبة االنكشاف البصري للفراغ ف

 8إلى ن 1من نقاط الرؤية ن 1االنكشاف البصري لـ ف حجوماتحاد  حجم
 1ف حجم

 % 08.29=  _   3م 12.02    ( =0 )في البديل 1نسبة االنكشاف البصري للفراغ ف
 3م 33.41                                                          

ومن الجدير بالذكر أن لكل طريقة إيجابياتها، حيث أن الدراسة ثالثية األبعاد توفر دقة 
أكبر في حساب نسبة االنكشاف البصري ألنها ال تهمل البعد الثالث، كما أنها تتيح المجال لدراسة 
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 أثر جميع نقاط الرؤية في جميع الطوابق إن أراد المصمم دراسة االنكشاف البصري لطابق معين
وجهدا وقتا  سبيان من جميع طوابق المبنى المقابل، بينما تتميز الدراسة ثنائية األبعاد بأنها تستهلك

للبدائل المختلفة من خالل برنامج في محاكاة االنكشاف البصري  من المصمم أقل
Autocad2014  تجربة بدائل تصميمية متعددة في مراحل التصميم في ما يعني سهولة أكبر

 .من حيث االنكشاف البصري  ختيار البديل التصميمي األفضل للنافذةالمبكرة ال
 ثالثا: فرضيات الدراسة العملية

على  ةالعملي يدرس البحث عالقة تصميم النافذة باالنكشاف البصري، وتركز الدراسة
إلى افتراض  إضافة افتراض أن النافذة مفتوحة وأن االنكشاف البصري يحدث بسبب فتح النافذة،

ضافة  م، 2.2م وعتب النافذة عند  1جلسة النافذة عند منسوب ثبات  افترض البحث  لما سبقوا 
 كما يلي:تحتاج إلى توضيح وتفصيل العملية  الدراسةعدة فرضيات في 

 المسكن لمالءمة احتياجاته لتعديل ظروف سلوكي تكيفالساكن لديه  .أ
أن مستخدم المبنى يشارك على حد سواء مع المعماري في إنتاج  Hill (1998)يرى 

 عن 6-2د بنوقد تم التفصيل في  ،في هذا اإلنتاج اإبداعي االعمارة، وأن له من خالل سلوكه دور 
وبناء على  احتياجاتهم المختلفة، مالءمةبهدف تعديل المسكن على لساكنين التكيف السلوكي لأثر 
صري لحماية خصوصيته وتقليص االنكشاف الب تلقائيسيميل بشكل  أن الساكن تم افتراض هذا

 -اليمنى أو اليسرى –لفراغات مسكنه بشتى الطرق، وأبسطها مبدئيا انتقاء جهة فتح النافذة المنزلقة 
ألكثر ا النوافذ المنزلقة هيأن  بعد مالحظة) بناء على الخيار األقل كشفا لفراغه الداخلي وذلك

في  مذكره من الوارد –تقييم كل بديل تصميمي للنافذة تم . وبالتالي (راسةشيوعا في منطقة الد
مرتين، مرة بفتح الجهة اليمنى من النافذة ومرة بفتح الجهة اليسرى منها،  -( السابق3-4جدول )

 كل حالة على حدة. نتائج في بصريا البديل األقل انكشافا اعتمادثم 
 المقابلالطابق دراسة االنكشاف البصري من  .ب

في دراسة االنكشاف البصري في الحالة الدراسية على أن نقاط الرؤية تقع  البحث اعتمد
محل الدراسة أي من الطابق المقابل له فقط، مع  الفراغنفس منسوب  المقابلة في الفراغات في

قي فبناء على أن الزاوية األفقية في المسقط األ تجاهل الكشف البصري من الطوابق األعلى، وذلك
 د دراسة مقطعبعال تتغير مع تغير منسوب نقطة الرؤية ارتفاعا أو انخفاضا، أما الزاوية الرأسية ف

أن نقطة الرؤية من الطابق نفسه يمكنها أن تكشف  اتضح( 26-4) كما في شكل للحالة الدراسية
ود برنامج جونظرا لعدم و  عليه، ،جميع وضعيات اإلنسان في الفراغ محل الدراسة عدا وضعية النوم
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محوسب لتسهيل عمليات محاكاة االنكشاف البصري وحساباتها فقد اقتصر البحث على دراسة 
 .االنكشاف من الطابق المقابل

 
 1:100مقياس رسم  - المقابل المبنىالرؤية من قطاع لجزء من الحالة الدراسية يوضح  (26-4) شكل

 فراغات معيشيةنقاط الرؤية تقع في  .ج
تقع في الفراغات المعيشية فقط،  (1في برج السعادة ) تم االعتماد على أن نقاط الرؤية

وبالتالي تم استثناء نوافذ الدرج المقابل من نقاط الرؤية، وذلك اعتمادا على أن الكشف البصري 
لى فراغات معيشية  .2-3-3كما ذكر في بند  األهم بشكل أساسي يكون من وا 

 خطوط البصرية ضمن نفس نطاق التأثيرجميع ال .د
أن نقاط الرؤية جميعها لها نفس األثر في الكشف البصري وذلك ألن  افترض البحث

م فقط، أي أن  3أبراج السعادة كغيرها من أبراج حي تل الهوا تلتزم بارتدادات خلفية وجانبية 
الي فقد كان طول أقصر خط م فقط، وبالت 6 ( هي2( وبرج السعادة )1المسافة بين برج السعادة )

 م كحد أقصى. 25م، بينما كان طول أطول خط بصري =  6بصري = 
 تساوي أثر االنكشاف البصري من نقطة رؤية أو أكثر .ه

اإلجمالي لالنكشاف  والحجم نسبة االنكشاف البصري على المساحةحسابات اعتمدت 
من نقطة واحدة أو من أكثر من  الكشفالبصري من جميع نقاط الرؤية بصرف النظر عن كون 
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ج هذه الفروقات من خالل تدر  يوضحتم إضافة مقياس رقمي  المخططات فقدإخراج أما في  ،نقطة
 .(22-4كما تم توضيحه سابقا في شكل ) يظهر على المساقط لوني

 خالصة 4-4
 التي انقسمت إلى أداتين: األولى هي االستبانة التيوأدواته تناول الفصل منهجية البحث 

استقرأت آراء المهندسين المعماريين حول أثر تصميم النوافذ على االنكشاف البصري والتي تم 
مهندسا معماريا مقيما في قطاع  102لعينة مكونة من  SPSS-18تحليلها باستخدام برنامج 

التي تعتمد على نمذجة االنكشاف البصري في الحالة  غزة، أما األداة الثانية فهي الدراسة الكمية
وطرح "نسبة االنكشاف البصري للفراغ" كمؤشر  2014الدراسية من خالل برنامج أوتوكاد 

للخصوصية البصرية وحسابه لفراغين في أبراج السعادة. وبذلك مهد هذا الفصل للفصل القادم 
 د مقارنة بينهما.الذي سيتم فيه عرض نتائج كل أداة من األداتين وعق
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 النتائج ومناقشة تحليل: الخامسالفصل  5
 

5-  
 مقدمة 5-1
 نتائج استبانة البحث 5-2

 نتائج تحليل محور المعلومات الشخصية 5-2-1
 نتائج تحليل محور قياس تأثير وضع النوافذ على االنكشاف البصري للفراغات 5-2-2
حسب أثرها على زيادة نتائج تحليل محور ترتيب اإلجراءات التصميمية  5-2-3

 الخصوصية البصرية
 لحالة الدراسيةلالنكشاف البصري في ا التحليل الكمينتائج  5-3

 1حساب االنكشاف البصري لبدائل نافذة الفراغ ف 5-3-1
 2حساب االنكشاف البصري لبدائل نافذة الفراغ ف 5-3-2

 نتائج الداتينمقارنة بين  5-4
 خالصة 5-5
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 مقدمة 5-1
تائج ننتائج األداة األولى المتمثلة في استبانة البحث مع توضيح  الفصليوضح هذا 

. ثم ينتقل الفصل إلى األداة الثانية المعتمدة على التحليل الكمي لالنكشاف البصري محاوره الثالثة
مع توضيح النتائج لفراغي الدراسة بالطريقة ثنائية األبعاد وثالثية األبعاد. وينتهي الفصل بعمل 

 ة بين نتائج األداتين.مقارن

 نتائج استبانة البحث 5-2
استبانة من مهندسين معماريين بمختلف  102 وصل عدد استبانات البحث إلى

الخصائص، وقد ساهمت االستبانة اإللكترونية في تقليص عدد االستبانات المستبعدة نظرا لكونها 
جراءين نفس الترتيب إل تنبه الشخص في حال نسي تعبئة بند إلزامي ما، أو في حال تم إعطاء

توضح و أو في حالة تعبئة الشخص نفسه لالستبانة أكثر من مرة،  ،من االستبانة الثالثفي المحور 
 الفقرات التالية أهم نتائج االستبانة.

 نتائج تحليل محور المعلومات الشخصية 5-2-1
 راسةالدبناء على المعلومات الشخصية في االستبانة كانت الخصائص العامة لعينة 

 متنوعة كما يلي:
 أوال: الجنس

وشكلوا مهندسا  48 من عينة الدراسة هويتضح أن عدد الذكور  (1-5)من نتائج جدول 
 .%53وشكلن نسبة  مهندسة 54، بينما كان عدد اإلناث %47نسبة 

 ثانيا: العمر
الفئة العمرية من  منأن األفراد المشاركين في الدراسة  (1-5)يتضح من خالل جدول 

من حجم المشاركين الكلي، يليهم  %44عددا وشكلوا ما نسبته  األكثرسنة كانوا  39إلى  30
من حجم المشاركين  %37سنة حيث شكلوا ما نسبته  30األفراد أصحاب الفئة العمرية أقل من 

، في حين كانت %14 نسبة سنة 49إلى  40الكلي، وشكل األفراد الذين كانت فئتهم العمرية من 
 .%5.0سنة حوالي  50ي الفئة العمرية أكثر من نسبة األفراد ذو 
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 ثالثا: المؤهل العلمي وسنوات الخبرة
نسبة األفراد المشاركين في االستبانة من حيث  (1-5)يوضح جدول  باإلضافة لما سبق

إلى فئتين: األولى من حملة الدرجة الجامعية األولى )البكالوريوس( وهم ينقسمون المؤهل العلمي 
من العينة، والثانية من حملة الشهادات العليا )ماجستير ودكتوراه( وبلغت  %57م وبلغت نسبته

. أما من حيث سنوات الخبرة فقد كانت النسبة األكبر لألفراد المشاركين في االستبانة %43نسبتهم 
، جاء بعدهم من لديهم خبرة أقل من %39سنوات وبلغت نسبتهم  10ممن لديهم خبرة تزيد عن 

سنوات  10إلى  5، بينما كانت نسبة من لديهم خبرة تتراوح من %33انت نسبتهم سنوات وك 5
 .%28حوالي 

 توزيع العينات حسب الجنس والعمر والمؤهل العلمي وسنوات الخبرة( 1-5) جدول

 النسبة المئوية التكرار البيان المتغير

 الجنس
 %47 48 ذكر
 %53 54 أنثى

 %100 102 المجموع

 العمر

 %37 38 سنة 30أقل من 
 %44 45 سنة  30-39
 %14 14 سنة  40-49

 %5 5 سنة فأكثر 50
 %100 102 المجموع

 المؤهل العلمي
 %57 58 بكالوريوس
 %43 44 دراسات عليا

 %100 102 المجموع

 سنوات الخبرة

 %33 34 سنوات 5أقل من 
 %28 29 سنوات 10إلى  5من 

 %39 39 سنوات 10أكثر من 
 %100 102 المجموع

 اغاتللفر  البصري  االنكشاف على النوافذ وضع تأثير قياس نتائج تحليل محور 5-2-2
لدراسة تأثير وضع النوافذ على االنكشاف البصري من وجهة نظر عينة االستبانة تم 

تم راغات، و البصري للفوضع الفرضية الصفرية التالية: ال يؤثر وضع النوافذ على االنكشاف 
الذي يوضح  (2-5)جدول ، وقد كانت النتائج كما في One Sample T-Testاستخدام فحص 

مشاركين في الدراسة، في حين ( قد حظيت بإجابة )أوافق( من قبل ال4و 3و 2رقم ) البنودأن 
مشاركين ( أن معظم ال1رقم ) البند( بإجابة )أوافق بشدة(، حيث يظهر من 5و 1)حظي البندان 
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 الفراغات كشف لىع المتجاورة السكنية األبراج بين النوافذ تأثير تقابلبند "في الدراسة ُيقرون بشدة 
( أن معظم المشاركين 5رقم ) البند، كما تبين من نتائج (4.63)للشقق" بمتوسط حسابي  الداخلية

ي للشقق االنكشاف البصر من يزيد السكنية  األبراجتوازي واجهات " بندفي الدراسة يدعمون بشدة 
 2) البنود. من جهة أخرى أقر معظم المشاركين في الدراسة (4.37)" بمتوسط حسابي السكنية

 .الترتيبعلى  (3.61)و (3.58)و (3.69)( بمتوسطات حسابية 4و 3و

 للفراغات البصري  االنكشاف على النوافذ التي تقيس تأثير وضع نتائج تحليل البنود( 2-5) جدول
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موافق 
 %44.12 45 %18.63 19 %12.75 13 %16.67 17 %65.69 67 بشدة

 %50.98 52 %41.18 42 %52.94 54 %52.94 54 %31.37 32 موافق

 %2.94 3 %23.53 24 %16.67 17 %15.69 16 %2.94 3 محايد

 %1.96 2 %15.69 16 %14.71 15 %11.76 12 %0.00 0 غير موافق

غير موافق 
 %0.00 0 %0.98 1 %2.94 3 %2.94 3 %0.00 0 بشدة

المتوسط 
 الحسابي

4.63 3.69 3.58 3.61 4.37 

االنحراف 
 0.64 0.99 0.98 0.98 0.54 المعياري 

النتيجة 
 أوافق بشدة أوافق أوافق  أوافق  أوافق بشدة النهائية

 ،(3.96)المحور هذا بلغ في  قد المتوسط الحسابيالتالي يتضح أن  (3-5)تبعاً لجدول و 
وعليه وبما أن (، (0.05أقل من  قيمة سيجما فكانتأما  ،(0.82)بلغ االنحراف المعياري بينما 

( فإننا 0.05قيمة سيجما )قيمة المعنوية المحسوبة( أقل من قيمة المعنوية المرغوبة في االختبار )
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ذ على فال نستطيع قبول الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة القائلة بوجود تأثير لوضعية النوا
 المستطلعة آراؤهم. المعماريين االنكشاف البصري للفراغات من وجهة نظر المهندسين

  الثانيفي المحور  الحسابي واالنحراف المعياري والداللة اإلحصائية المتوسط( 3-5) جدول

 قيمة سيجما االنحراف المعياري  الحسابي المتوسط المحور
ف االنكشا وضع النوافذ على قياس تأثير

 البصري للفراغات
3.96 0.82 0.00 

 

نتائج تحليل محور ترتيب اإلجراءات التصميمية حسب أثرها على زيادة الخصوصية  5-2-3
 البصرية

الذي طلب فيه من المشاركين في االستبانة  الثالثنتائج المحور  (4-5)يوضح جدول 
م عرض وقد تإجراءات تصميمية حسب تأثيرها على زيادة الخصوصية البصرية،  ستةترتيب 

النتائج على شكل متوسطات حسابية، باإلضافة إلى موقع كل بديل على المقياس السداسي الذي 
 تم استخدامه في هذا المحور، وأخيرا ترتيب البديل حسب قيمة المتوسط الحسابي.

ت التصميمية زيادة للخصوصية كان "استخدام ويتضح من الجدول أن أكثر اإلجراءا
( تاله مباشرة 4.37أمام مساحة النافذة" بمتوسط حسابي ) للنافذة سواتر بصرية بشكل موازي 

(، وحل بعد 4.35وبفارق بسيط "تجنب تقابل نوافذ فتحات المباني المتجاورة" بمتوسط حسابي )
مائل"  لبصرية "توجيه النوافذ بشكلهذين اإلجراءين كثالث أفضل إجراء تصميمي للخصوصية ا

(. أما اإلجراءات الثالثة المتبقية فقد كانت األقل تأثيرا برأي المشاركين 4.08بمتوسط حسابي )
م إجراء ث "إضافة كاسرات للنافذة" وبفوارق واضحة عن اإلجراءات الثالثة سابقة الذكر، فجاء إجراء

ة ثم إجراء "وضع النافذافظة على إجمالي المساحة" "استبدال النافذة الواحدة بعدة نوافذ مع المح
طرفية في الجدار بدال من وضعها في وسط الجدار" رابعا وخامسا وسادسا على التوالي 

 ( على الترتيب.2.49( و)2.78( و)2.92وبمتوسطات حسابية )
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 زيادة على أثرها حسب التصميمية اإلجراءات التي تقيس ترتيب نتائج تحليل البنود( 4-5) جدول
 البصرية الخصوصية
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1 8 7.84% 16 15.69% 5 4.90% 32 31.37% 1 0.98% 40 39.22% 

2 7 6.86% 30 29.41% 15 14.71% 16 15.69% 11 10.78% 23 22.55% 

3 14 13.73% 25 24.51% 17 16.67% 26 25.49% 11 10.78% 9 8.82% 

4 28 27.45% 12 11.76% 22 21.57% 16 15.69% 18 17.65% 6 5.88% 

5 16 15.69% 14 13.73% 16 15.69% 8 7.84% 35 34.31% 13 12.75% 

6 29 28.43% 5 4.90% 27 26.47% 4 3.92% 26 25.49% 11 10.78% 

المتوسط 
 الحسابي

2.78 4.08 2.92 4.35 2.49 4.37 

االنحراف 
 1.79 1.32 1.46 1.55 1.42 1.54 المعياري 

ترتيب 
 الول السادس الثاني الرابع الثالث الخامس البديل

موقعه 
على 

 المقياس
4 3 4 2 5 2 

 

 لحالة الدراسيةالنكشاف البصري في االتحليل الكمي لنتائج  5-3
في  2وف 1حسابات نسبة االنكشاف البصري للفراغات ففيما يلي توضيح لملخص 

على قيمة  يالبدائل التصميمية الخمسة باإلضافة للحالة المرجعية مع مقارنة أثر كل بديل تصميم
نسبة االنكشاف البصري، وذلك باستخدام الطريقتين ثنائية األبعاد وثالثية األبعاد مع مقارنة النتائج 

 .د بشكل رئيس على نتائج الدراسة ثالثية األبعاد، واالعتماأيضا في الحالتين



87 
 

 1حساب االنكشاف البصري لبدائل نافذة الفراغ ف 5-3-1
لجميع بدائل الدراسة  1حسابات نسبة االنكشاف البصري للفراغ ف (5-5)يوضح جدول 

( مثاال على االنكشاف البصري 1-5بينما يوضح شكل ) ،بالطريقتين ثنائية األبعاد وثالثية األبعاد
( المسقط األفقي ونسبة 11-5( إلى )6-5في الحالة المرجعية. وتوضح الجداول من ) 1فراغ فلل

يوضح و  االنكشاف البصري في الطريقتين ثنائية وثالثية األبعاد للبدائل التصميمية في الدراسة.
( مقارنة أثر البدائل التصميمية للنافذة على نسبة االنكشاف البصري 3-5( وشكل )2-5شكل )
 مقارنة بالحالة المرجعية بالطريقتين ثنائية وثالثية األبعاد. 1الفراغ ففي 

 1( حسابات نسبة االنكشاف البصري للفراغ ف5-5) جدول

 الدراسة ثالثية البعاد الدراسة ثنائية البعاد  

 وصف البديل البديل
مساحة 

االنكشاف 
 2م

مساحة 
 الفراغ

 2م

نسبة 
 االنكشاف

% 

حجم 
االنكشاف 

 3م

حجم 
 الفراغ

 3م

نسبة 
 االنكشاف

% 

 29.08 41.33 12.02 56.28 14.25 8.02 الحالة المرجعية 0بديل 

 1بديل 
نافذة تقابل مساحة 
مصمتة في المبنى 

 المقابل
7.96 14.25 55.86 11.93 41.33 28.87 

 29.20 41.33 12.07 54.46 14.25 7.76 نافذة في طرف الجدار 2بديل 

 22.40 41.61 9.32 43.55 14.35 6.25 نافذة بتوجيه مختلف 3بديل 

 4بديل 
نافذة مع حواجز بصرية 

 جانبية
5.67 14.25 39.79 8.68 41.33 21.00 

 5بديل 
 بصري  نافذة مع حاجز

 أمام مسطح النافذة
2.81 14.25 19.72 3.93 41.33 9.51 
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 م 6    5    4   3    2    1    0    

 ( في الحالة المرجعية1من جميع نقاط الرؤية في برج السعادة ) 1( االنكشاف البصري للفراغ ف1-5) شكل
 

 في الحالة المرجعية 1( نسبة االنكشاف البصري للفراغ ف6-5) جدول

وصف  البديل
نسبة االنكشاف  المسقط الفقي البديل

 البصري %

 0بديل 

عية
مرج

ة ال
حال
ال

 

  

1 
بالطريقة ثنائية 

 2 األبعاد

3 56.28% 

4 

5 
بالطريقة ثالثية 

 6 األبعاد

7 29.08% 

8 
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 1في البديل  1للفراغ ف( نسبة االنكشاف البصري 7-5) جدول

وصف  البديل
نسبة االنكشاف  المسقط الفقي البديل

 البصري %

 1بديل 

ابل
لمق
ى ا

مبن
ي ال

ة ف
صمت

ة م
ساح

ل م
تقاب
ذة 
ناف

 

  

1 
بالطريقة ثنائية 

 2 األبعاد

3 55.86% 

4 

5 
بالطريقة ثالثية 

 6 األبعاد

7 28.87% 

8 
 

 2في البديل  1( نسبة االنكشاف البصري للفراغ ف8-5) جدول

وصف  البديل
نسبة االنكشاف  المسقط الفقي البديل

 البصري %

 2بديل 

دار
الج
ف 
طر

ي 
ة ف
افذ
ن

 

  

1 
بالطريقة ثنائية 

 2 األبعاد

3 54.46% 

4 

5 
بالطريقة ثالثية 

 6 األبعاد

7 29.20% 

8 
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 3في البديل  1( نسبة االنكشاف البصري للفراغ ف9-5) جدول

وصف  البديل
نسبة االنكشاف  المسقط الفقي البديل

 البصري %

 3بديل 

لف
مخت

يه 
وج
ة بت

افذ
ن

 

  

1 
بالطريقة ثنائية 

 2 األبعاد

3 43.55% 

4 

5 
بالطريقة ثالثية 

 6 األبعاد

7 22.40% 

8 
 

 4في البديل  1( نسبة االنكشاف البصري للفراغ ف10-5) جدول

 البديل
وصف 
 المسقط الفقي البديل

نسبة االنكشاف 
 البصري %

 4بديل 

ق 
بعم
ية 
جانب

رية 
ص
ز ب
واج
 ح
مع
ذة 
ناف

50 
 سم

  

1 
 ثنائية بالطريقة

 2 األبعاد

3 39.79% 

4 

5 
بالطريقة ثالثية 

 6 األبعاد

7 21.00% 

8 
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 5في البديل  1( نسبة االنكشاف البصري للفراغ ف11-5) جدول

وصف  البديل
نسبة االنكشاف  المسقط الفقي البديل

 البصري %

 5بديل 

ارج
الخ
ن 
ة م
نافذ

ح ال
سط

م م
أما
جز 

 حا
مع
ذة 
ناف

 

  

1 
بالطريقة ثنائية 

 2 األبعاد

3 19.72% 

4 

5 
بالطريقة ثالثية 

 6 األبعاد

7 9.51% 

8 

 

  

 نافذة بتوجيه مختلف 3بديل  الحالة المرجعية 0بديل 
 نافذة مع حواجز بصرية جانبية 4بديل  ابلالمبنى المقنافذة تقابل مساحة مصمتة في  1بديل 
 نافذة مع حاجز أمام مسطح النافذة من الخارج 5بديل  نافذة في طرف الجدار 2بديل 

 

 في البدائل المختلفة للنافذة بالطريقة ثنائية البعاد 1( مقارنة االنكشاف البصري للفراغ ف2-5) شكل
 

56.28% الحالة المرجعية 56.28%

55.86%
54.46%

43.55%

39.79%

19.72%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

1بديل  2بديل  3بديل  4بديل  5بديل 
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 نافذة بتوجيه مختلف 3بديل  الحالة المرجعية 0بديل 
 نافذة مع حواجز بصرية جانبية 4بديل  نافذة تقابل مساحة مصمتة في المبنى المقابل 1بديل 
 نافذة مع حاجز أمام مسطح النافذة من الخارج 5بديل  نافذة في طرف الجدار 2بديل 

 

 في البدائل المختلفة للنافذة بالطريقة ثالثية البعاد 1مقارنة االنكشاف البصري للفراغ ف( 3-5) شكل

 ويستنتج من جميع المقارنات السابقة ما يلي:
تعتبر إضافة حاجز بصري أمام النافذة من الخارج أكبر البدائل المدروسة تأثيرا على تقليص  -

 نسبة االنكشاف البصري منحيث انخفضت نسبة االنكشاف البصري وبشكل ملموس، 
في هذا البديل، ويبقى هذا البديل بحاجة إلى  %10في الحالة المرجعية إلى حوالي  29%

مزيد من الدراسات على صعد أخرى كالتهوية واإلضاءة الطبيعيتين والتكلفة اإلضافية وأثره 
مكانية تصميم هذه الحواجز البصرية بطرق ع رية صعلى تصميم الواجهات ومفرداتها وا 

تحترم جميع المعايير التصميمية للنافذة وتستلهم من العمارة اإلسالمية بعض معالجات 
 نوافذها روحا ومضمونا ال شكال وقالبا.

 3و 4ين ى االنكشاف البصري البديلمن حيث التأثير عل يأتي في الترتيب الثاني والثالث -
جيدا  أثراا حيث أظهر "تصميم نافذة بتوجيه مختلف" "نافذة مع حواجز بصرية جانبية" و وهما
عندما  %21في الحالة المرجعية إلى  %29نسبة االنكشاف البصري لتنخفض من  على

لى و سم،  50تم إضافة حواجز بصرية جانبية عمقها  تقريبا عندما تمت معالجة  %22ا 
ر فال سن المنشايصبح مسقط الجدار الخارجي كلالجدار بتغيير اتجاهه واتجاه النافذة 

 .المتقابلين تتوازى الجدران الخارجية ونوافذها في البرجين

29.08% الحالة المرجعية 29.08%

28.87% 29.20%

22.40%
21.00%

9.51%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

1بديل  2بديل  3بديل  4بديل  5بديل 
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كان أقل البدائل تأثيرا على خفض نسبة االنكشاف البصري هما: وضع  على عكس المتوقع -
( 1النافذة طرفية في الفراغ بدال من كونها في وسط الجدار، وافتراض إزاحة برج السعادة)

بح النوافذ غير متقابلة بل تقابل كل نافذة مساحة مصمتة. م بحيث تص 1.80غربا بمقدار 
ير وضع تأثالسبب في عدم وبعد دراسة مسقط مساحة االنكشاف البصري ترى الباحثة أن 

هو وسطي في البرج تقريبا ما يعني أن الفقد  1النافذة طرفية قد يرجع إلى أن الفراغ ف
عويضه قد تم ت جاورة لزاوية النافذةالزاوية المالحاصل في مساحة االنكشاف البصري في 

 (.4-5) كما في شكلبالزيادة التي طرأت على مساحة الكشف على طول قطر الفراغ 

 
 2في بديل  1زيادة مساحة االنكشاف البصري على قطر الفراغ ف (4-5) شكل

 لنافذةزاوية الرغم انخفاض مساحة االنكشاف البصري في الزاوية المجاورة 

( بين نتائج الطريقتين ثنائية األبعاد وثالثية األبعاد، ويتضح من هذه 5-5ويقارن شكل )
للطريقتين متقارب جدا، ما يعني إمكانية االعتماد  (Trend line)ميل خط االتجاه المقارنة أن 

 ري.البص للدراسات السريعة المرتبطة باالنكشافكمؤشر عام على الطريقة ثنائية األبعاد 
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 1( مقارنة نتائج الدراسة ثنائية البعاد بالدراسة ثالثية البعاد للفراغ ف5-5) شكل

 2حساب االنكشاف البصري لبدائل نافذة الفراغ ف 5-3-2
لجميع بدائل الدراسة  2( حسابات نسبة االنكشاف البصري للفراغ ف12-5يوضح جدول )

( مثاال على االنكشاف البصري 6-5بينما يوضح شكل ) ،بالطريقتين ثنائية األبعاد وثالثية األبعاد
( المسقط األفقي 18-5( إلى )13-5في الحالة المرجعية. وتوضح الجداول من ) 2للفراغ ف

 مية في الدراسة.التصميونسبة االنكشاف البصري في الطريقتين ثنائية وثالثية األبعاد للبدائل 
( مقارنة أثر البدائل التصميمية للنافذة على نسبة االنكشاف 8-5( وشكل )7-5ويوضح شكل )

 طريقتين ثنائية وثالثية األبعاد.مقارنة بالحالة المرجعية بال 1البصري في الفراغ ف
  

الحالة المرجعية 1بديل  2بديل  3بديل  4بديل  5بديل 

3D 29.08% 28.87% 29.20% 22.40% 21.00% 9.51%

2D 56.28% 55.86% 54.46% 43.55% 39.79% 19.72%

29.08% 28.87% 29.20%

22.40% 21.00%

9.51%

56.28% 55.86% 54.46%

43.55%
39.79%

19.72%

5.00%

15.00%

25.00%

35.00%

45.00%

55.00%

65.00%

3D 2D Linear (3D) Linear (2D)
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 2للفراغ ف( حسابات نسبة االنكشاف البصري 12-5) جدول

 الدراسة ثالثية البعاد الدراسة ثنائية البعاد  

 وصف البديل البديل
مساحة 

االنكشاف 
 2م

مساحة 
 الفراغ

 2م

نسبة 
 االنكشاف

% 

حجم 
االنكشاف 

 3م

حجم 
 الفراغ

 3م

نسبة 
 االنكشاف

% 

 33.37 40.24 13.43 61.74 13.88 8.57 الحالة المرجعية 0بديل 

 1بديل 
مساحة نافذة تقابل 

مصمتة في المبنى 
 المقابل

9.09 13.88 65.49 14.14 40.24 35.14 

 16.55 40.24 6.66 30.76 13.88 4.27 نافذة في طرف الجدار 2بديل 

 27.11 40.14 10.88 51.08 13.84 7.07 نافذة بتوجيه مختلف 3بديل 

 4بديل 
نافذة مع حواجز بصرية 

 جانبية
7.03 13.88 50.65 11.03 40.24 27.41 

 5بديل 
بصري نافذة مع حاجز 

أمام مسطح النافذة من 
 الخارج

1.52 13.88 10.95 2.3 40.24 5.72 

 

 

 
 م 6    5    4   3    2    1    0    

 المرجعية( في الحالة 1من جميع نقاط الرؤية في برج السعادة ) 2( االنكشاف البصري للفراغ ف6-5) شكل
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 في الحالة المرجعية 2( نسبة االنكشاف البصري للفراغ ف13-5) جدول

وصف  البديل
نسبة االنكشاف  المسقط الفقي البديل

 البصري %

 0بديل 

عية
مرج

ة ال
حال
ال

 

  

1 
بالطريقة ثنائية 

 2 األبعاد

3 61.74% 

4 

5 
ة ثالثيبالطريقة 
 6 األبعاد

7 33.37% 

8 
 

 1في البديل  2( نسبة االنكشاف البصري للفراغ ف14-5) جدول

وصف  البديل
 البديل

نسبة االنكشاف  المسقط الفقي
 البصري %

 1بديل 

ابل
لمق
ى ا

مبن
ي ال

ة ف
صمت

ة م
ساح

ل م
تقاب
ذة 
ناف

 

  

1 
بالطريقة ثنائية 

 2 األبعاد

3 65.49% 

4 

5 
بالطريقة ثالثية 

 6 األبعاد

7 35.14% 

8 
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 2في البديل  2( نسبة االنكشاف البصري للفراغ ف15-5) جدول

وصف  البديل
نسبة االنكشاف  المسقط الفقي البديل

 البصري %

 2بديل 

ي 
ة ف
افذ
ن

دار
الج
ف 
طر

 

  

1 
بالطريقة ثنائية 

 2 األبعاد

3 30.76% 

4 

5 
بالطريقة ثالثية 

 6 األبعاد

7 16.55% 

8 
 

 3في البديل  2( نسبة االنكشاف البصري للفراغ ف16-5) جدول

وصف  البديل
االنكشاف نسبة  المسقط الفقي البديل

 البصري %

 3بديل 

لف
مخت

يه 
وج
ة بت

افذ
ن

 

  

1 
بالطريقة ثنائية 

 2 األبعاد

3 51.08% 

4 

5 
بالطريقة ثالثية 

 6 األبعاد

7 27.11% 

8 
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 4في البديل  2( نسبة االنكشاف البصري للفراغ ف17-5) جدول

وصف  البديل
نسبة االنكشاف  المسقط الفقي البديل

 البصري %

 4بديل 

ق 
بعم
ية 
جانب

رية 
ص
ز ب
واج
 ح
مع
ذة 
ناف

50 
 سم

  

1 
بالطريقة ثنائية 

 2 األبعاد

3 50.65% 

4 

5 
بالطريقة ثالثية 

 6 األبعاد

7 27.41% 

8 
 

 5في البديل  2( نسبة االنكشاف البصري للفراغ ف18-5) جدول

 البديل
وصف 
 المسقط الفقي البديل

نسبة االنكشاف 
 البصري %

 5بديل 

ارج
الخ
ن 
ة م
نافذ

ح ال
سط

م م
أما
جز 

 حا
مع
ذة 
ناف

 

  

1 
بالطريقة ثنائية 

 2 األبعاد

3 10.95% 

4 

5 
بالطريقة ثالثية 

 6 األبعاد

7 5.72% 

8 
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 نافذة بتوجيه مختلف 3بديل  الحالة المرجعية 0بديل 
 نافذة مع حواجز بصرية جانبية 4بديل  نافذة تقابل مساحة مصمتة في المبنى المقابل 1بديل 
 نافذة مع حاجز أمام مسطح النافذة من الخارج 5بديل  نافذة في طرف الجدار 2بديل 

 

 في البدائل المختلفة للنافذة بالطريقة ثنائية البعاد 2( مقارنة االنكشاف البصري للفراغ ف7-5) شكل

 

  

 نافذة بتوجيه مختلف 3بديل  الحالة المرجعية 0بديل 
 نافذة مع حواجز بصرية جانبية 4بديل  نافذة تقابل مساحة مصمتة في المبنى المقابل 1بديل 
 نافذة مع حاجز أمام مسطح النافذة من الخارج 5بديل  نافذة في طرف الجدار 2بديل 

 

 في البدائل المختلفة للنافذة بالطريقة ثالثية البعاد 2( مقارنة االنكشاف البصري للفراغ ف8-5) شكل

61.74%

الحالة المرجعية

61.74%

65.49%

30.76%

51.08% 50.65%

10.95%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

1بديل  2بديل  3بديل  4بديل  5بديل 

33.37%

الحالة المرجعية

33.37%

35.14%

16.55%

27.11% 27.41%

5.72% 5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%
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 ما يلي:المقارنات السابقة جميع  ويستنتج من
تعتبر إضافة حاجز بصري أمام النافذة من الخارج أكبر البدائل  2في الفراغ الطرفي ف -

 1كما حدث أيضا في الفراغ فالمدروسة تأثيرا على تقليص نسبة االنكشاف البصري 
في الحالة المرجعية  %33، حيث انخفضت نسبة االنكشاف البصري من الوسطي نسبيا
 في هذا البديل. %6إلى حوالي 

نكشاف ير على االيأتي في الترتيب الثاني من حيث التأث 1الف ما حصل في فراغ فعلى خ -
 حيث أظهر -وسط البرج 1فالذي لم يكن له أثر يذكر في حالة الفراغ - 2البصري البديل 
في الحالة  %33لتنخفض من  أثرا جيدا على نسبة االنكشاف البصري  2البديل في ف
رجع وربما ي وضع النافذة طرفية بالنسبة للفراغ. تقريبا عندما تم %17المرجعية إلى 

 إلى موقع كل فراغ منهما نسبة للبرج. 2وف 1االختالف بين أثر البديل في الفراغين ف
تقريبا من حيث أثرهما على تقليص نسبة االنكشاف البصري في  4و 3تساوى البديالن  -

 .%27لتصبح  2الفراغ ف
كان أقل البدائل تأثيرا على خفض  1راغ فوكما حدث مع الف أيضا على عكس المتوقع -

م بحيث  1.80( غربا بمقدار 1افتراض إزاحة برج السعادة ) هونسبة االنكشاف البصري 
 النكشافاة بل تقابل كل نافذة مساحة مصمتة، حيث ارتفعت نسبة تصبح النوافذ غير متقابل

 .%35بشكل طفيف لتصبح في هذا البديل 
للطريقتين ثنائية األبعاد وثالثية  (Trend line)االتجاه  ( أن ميل خط9-5ويؤكد شكل )

إمكانية االعتماد على الطريقة ثنائية األبعاد كمؤشر عام مرة أخرى األبعاد متقارب جدا، ما يؤكد 
 للدراسات السريعة المرتبطة باالنكشاف البصري كما ذكر سابقا.
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 2مقارنة نتائج الدراسة ثنائية البعاد بالدراسة ثالثية البعاد للفراغ ف (9-5) شكل

 مقارنة بين نتائج الداتين 5-4
من  ثالثالنتائج المحور  تم االعتماد علىلعمل مقارنة موضوعية بين نتائج األداتين 

" يةر ترتيب اإلجراءات التصميمية حسب أثرها على زيادة الخصوصية البص" والذي يدرس االستبانة
 "، معموقع البديل على المقياسصف " قيم الترتيب في ( في4-5حسب ما ورد في جدول )

للخيارين األكثر تفضيال لدى المهندسين،  1الترتيب لتبدأ النتائج بقيمة قيم كل من  1إنقاص قيمة 
بعاد ألتحويل نسب االنكشاف البصري التي نتجت من الدراسة ثالثية افقد تم األداة الثانية في أما 

إلى ترتيب قائم على تقسيم الفترة بين أقل نسبة انكشاف وأقصى نسبة انكشاف  2وف 1للفراغين ف
ذه في االستبانة(، ثم إعطاء كل إجراء ترتيبا حسب ه ةإلى ست فترات )على غرار الترتيبات الست

ب فس الترتي(، مع العلم بأن هذه الطريقة قد تعطي ن10-5الفترات، فكانت النتيجة كما في شكل )
 .تبعا لتقارب قيمهما ضمن نفس الفترة بشكل مكرر إلجراءين

الحالة المرجعية 1بديل  2بديل  3بديل  4بديل  5بديل 

3D 33.37% 35.14% 16.55% 27.11% 27.41% 5.72%

2D 61.74% 65.49% 30.76% 51.08% 50.65% 10.95%
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 مقارنة نتائج أداتي البحث (10-5) شكل

رأي المهندسين قد توافق مع نتائج حساب نسبة االنكشاف البصري ويالحظ من الشكل أن 
في أفضل إجراء تصميمي للنافذة بهدف الخصوصية البصرية وهو "استخدام سواتر بصرية أمام 

ألداة الثانية امساحة النافذة"، بينما تناقضت نتائج المهندسين بشكل كبير جدا مع نتائج حسابات 
جراء "تجنب تقابل نوافذ فتحات المباني المتجاورة" فقد تنبأ حول إ لنسبة االنكشاف البصري 

ى على زيادة الخصوصية البصرية إل االمهندسون بأن هذا اإلجراء سيكون أكثر اإلجراءات تأثيرً 
جانب إجراء السواتر البصرية، بينما جاءت نسبة االنكشاف البصري لهذا اإلجراء خامسا وسادسا 

على تقليص االنكشاف البصري. وتباينت أيضا ولكن  ا لم يؤثراحيث أنهم 2وف 1في الفراغين ف
بشكل أقل قناعات المهندسين مع نتائج الدراسة العملية حول إجراء "توجيه النوافذ بشكل مائل" 
حيث توقع المهندسين أن هذا اإلجراء ثاني أفضل إجراء يمكن عمله لزيادة الخصوصية البصرية، 

ب الرابع والخامس في الدراسة العملية. أما في اإلجراءين "إضافة بينما حصل اإلجراء على الترتي
كاسرات للنافذة" و"وضع النافذة طرفية في الجدار بدال من وضعها وسطية" فقد تقاربت نتائج 

 الترتيب إلى حد ما.
ويستخلص من المقارنة السابقة أن حدس المهندس المعماري تجاه تقييم أثر تصميم النافذة 

ف البصري قد يكون صائبا في بعض األحيان كما في إجراء استخدام السواتر، ولكنه على االنكشا
أيضا قد يكون مضلال بشكل كبير كما في نتائج إجراء "تجنب تقابل نوافذ المباني المتجاورة"، 
النتيجة التي تؤكد أن االعتماد على الحدس وحده ال يكفي لتصميم يراعي جوانب الخصوصية 

2

3

1

4

1

4 4

5 5

1

5 5

6

3

1

0

1

2

3

4

5

6

مائلتوجيه النوافذ بشكل ةإضافة كاسرات للنافذ مباني تجنب تقابل نوافذ ال
المتجاورة

ي وضع النافذة طرفية ف
الجدار بدال من وضعها 

وسطية

ة استخدام سواتر بصري
أمام مساحة النافذة

حسب رأي المهندسين 1حسب نسبة انكشاف ف 2حسب نسبة انكشاف ف



103 
 

اني السكنية، وأنه يلزم االعتماد على قياسات كمية تقارن وتقيم البدائل المختلفة البصرية في المب
  بهدف الوصول إلى التصميم األمثل من ناحية الخصوصية البصرية للساكنين. ونوافذهللمبنى 

 (Zaiton & Hariza, 2012)وجدير بالذكر أن هنالك عدد من الدراسات السابقة مثل 
تعتبر أن أحد أهم أسباب  (2004)ميخائيل،  و (Southampton City Council, 2006) و

نتائج  فتهنلفتحاتها، األمر الذي  المباشراالنكشاف البصري هو تماثل المباني السكنية والتقابل 
 .خالل األداة الثانيةحساب نسبة االنكشاف البصري من 

 خالصة 5-5
بشكل أساسي على األداة الثانية القائمة  اهذا الفصل مجمل نتائج األداتين، معتمد وضحأ

على قياس نسبة االنكشاف البصري كمخرج كمي يساعد في دراسة أثر البدائل التصميمية المختلفة 
للنوافذ على االنكشاف البصري، وقد توافقت نتائج االستبانة مع هذه النتائج في جزء واختلفت في 

 البصرية وصيةالخصتحقيق بهدف والمبنى ية للنافذة ، ما يؤكد ضرورة دراسة البدائل التصميمأجزاء
 . وحدهمن خالل التحليل الكمي وليس اعتمادا على حدس المهندس المعماري 
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 الفصل السادس: النتائج والتوصيات 6
 

 مقدمة 6-1
 النتائج 6-2
 التوصيات 6-3
 مستقبليةالدراسات ال 6-4
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 مقدمة 6-1
بعد استعراض أهم الدراسات السابقة والمعايير الخاصة بتصميم النوافذ بهدف زيادة 

دسين آراء المهن تم فيهما دراسة اللذينالخصوصية البصرية، وبعد فصلي الدراسة العملية 
المعماريين إزاء أثر تصميم النوافذ على االنكشاف البصري في المباني السكنية متعددة الطوابق 

هم نتائج سرد أل فيما يلي يتملقياس نسبة االنكشاف البصري، بنتائج التحليل الكمي  رنتهامع مقا
 .ليةوالدراسات المستقب توصيات البحثالبحث في الجزئين النظري والعملي، باإلضافة إلى 

 النتائج 6-2

"مجموعة الحدود البصرية التي تضم أنشطة اإلنسان التي تعرف الخصوصية البصرية بـ  -
 .يجب اطالع اآلخرين عليها"يشعر بأنه ال 

يعرف االنكشاف البصري بـ "إمكانية اطالع الجيران أو عابري الطريق بصريا على أنشطة  -
 اإلنسان داخل مسكنه".

ن اختلفت درجة السعي إليها - من مجتمع آلخر، وقد تتأثر  الخصوصية مطلب فطري وا 
 .درجة السعي للخصوصية بعادات المجتمع وثقافته ومرجعيته الدينية

د قعندما ال ينجح المعماري في تصميم مسكن يحافظ على الخصوصية البصرية للساكنين  -
يقوم الساكنون بناء على تكيفهم السلوكي بعمل تعديالت على المسكن بهدف مواءمته 

البصرية، وقد تكون هذه التعديالت مضرة للتصميم العام لواجهات ألغراض الخصوصية 
 المبنى في بعض األحيان.

، فبعضها االخاصة به الخصوصية البصرية في أنظمة البناءبتختلف البلدان في اهتمامها  -
يضعها ضمن االعتبارات التصميمية، وبعضها يذكرها  والال يذكر الخصوصية البصرية 
دات وقياسات للمحافظة عليها، وبعضها يضع المعايير بشكل عام دون وضع محد

ة أو في مالتصميمية المرتبطة بالخصوصية البصرية سواء كانت في أنظمة البناء الملز  
 إرشادات البناء الموصى بها.

المشربية نموذج من العمارة اإلسالمية حققت في زمن استخدامها فوائد كبيرة لحماية  -
كنها تحتاج إلى إعادة دراسة وتطوير وصوال إلى نموذج خصوصية الساكنين البصرية، ل

 عصري يواكب ظروف واحتياجات المباني في العصر الحالي.
ساب حلقياس االنكشاف البصري تعتمد على مقترحة آلية  "نسبة االنكشاف البصري" هي -

 اط الرؤية إلى حجم الفراغ كامال.نسبة حجم الفراغ المكشوف من نق
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ر ن بشدة على أن "تقابل النوافذ بين األبراج السكنية المتجاورة يؤثو مارين المعو المهندس يتفق -
على كشف الفراغات الداخلية للشقق"، وأن "توازي واجهات األبراج السكنية يزيد من 

 .االنكشاف البصري للشقق السكنية"
وضع النافذة طرفية في الجدار أفضل من وضعها وسطية "أن  يرى المهندسون المعماريون   -

 كاسرات النوافذ الرأسية تساعد على تقليل االنكشاف"ن منطلق الخصوصية البصرية"، وأن م
 البصري للفراغ الداخلي".

 وتختلف في بعض األحيان مع "نسبة االنكشاف البصري" نين المعمارييالمهندس رؤية تتفق -
دة امن حيث تأثيرها على زي للنافذةالتصميمية في أحيان أخرى حول ترتيب اإلجراءات 

 .الخصوصية البصرية
واتر "استخدام س أفضل اإلجراءات التصميمية للنوافذ بهدف الخصوصية البصرية هو  -

 .بصرية أمام النافذة"
تجنب تقابل " على عكس توقعات المهندسين المعماريين ونتائج بعض الدراسات السابقة فإن -

 .ليةللفراغات الداخ تقليص االنكشاف البصري  ال يساهم فينوافذ المباني المتجاورة" 
إجراء "وضع النافذة طرفية في الجدار بدال من وضعها وسطية" ال يوجد له أثر ملحوظ  إن -

على تقليص االنكشاف البصري للفراغ الذي يقع في وسط المبنى نسبيا، بينما يكون لإلجراء 
 نفسه أثر ملحوظ في الفراغ الذي يقع في طرف المبنى.

 التوصيات 6-3

، ةالرسمياألول على مستوى الجهات  ،محورين إلىمقسمة  البحثفيما يلي توصيات 
 .لنقابة المهندسين والمكاتب الهندسية والمهندسين المعماريين والثاني

 )وزارة اإلسكان والبلديات( الرسميةتوصيات للجهات أوال: 
اعتماد "نسبة االنكشاف البصري" كآلية تحليل كمي لالنكشاف البصري في مرحلة التصميم  -

لمبكرة، وا عداد الدراسات أو ورش العمل الالزمة لتحديد الحد األقصى لـ "نسبة االنكشاف ا
 .في قطاع غزة البصري" للوحدة السكنية

 شروط البناء كشرط ملز م لترخيصاألقصى لـنسبة االنكشاف البصري" إلى "الحد  إضافة -
 المباني السكنية متعددة الطوابق.
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في قطاع غزة خاصة تلك التي تظهر على  تعددة الطوابقإعادة تقييم المباني السكنية م -
، وذلك من ناحية االنكشاف البصري  واجهاتها المظاهر السلبية للتكيف السلوكي للساكنين

 بهدف وضع الحلول المعمارية المرضية للساكنين كبديل عن هذه المظاهر.
استحداث نظام تقييم دوري للمساكن متعددة الطوابق في قطاع غزة يضمن وصول التغذية  -

لمباني في ا مراعاتهاالراجعة من الساكنين للوقوف على احتياجات الساكنين والعمل على 
 ئمة والجديدة.القا

 مهندسين المعماريينمكاتب الهندسية واللنقابة المهندسين والتوصيات ثانيا: 
كنين حول حقهم في الحصول على سكن يحقق لهم الخصوصية البصرية، توعية السا -

باإلضافة إلى توعيتهم حول اإلجراءات النموذجية في حال عدم رضاهم عن مساكنهم 
 كالتوجه للمهندس المصمم القتراح البديل المعماري المناسب للطرفين )المصمم والساكن(.

لمبكرة دراسة كمية وعدم االعتماد على أثناء مراحل التصميم ا دراسة االنكشاف البصري  -
 الحدس وحده.

تعزيز دور المصمم والمكتب الهندسي في تقييم المبنى السكني بعد إشغاله من قبل الساكنين  -
المصمم  وردلالستفادة من هذا التقييم في عمليات التصميم المستقبلية، باإلضافة إلى تفعيل 

غال بعد إشمشاكل الساكنين التي تظهر  كتب الهندسي في المعالجات الالزمة لحلوالم
 المبنى.

 مستقبليةالدراسات ال 6-4
فيما يلي توضيح للدراسات المستقبلية التي يقترحها البحث الستكمال جوانب االنكشاف 

 البصري في المباني السكنية:
 نحو "نسبة االنكشاف البصري للوحدة السكنية" كقيمة عقارية. -
دراسة تحليلية للتكيف السلوكي لساكني المباني السكنية متعددة الطوابق من منطلق  -

 .االنكشاف البصري 
 .نحو أداة محوسبة لقياس "نسبة االنكشاف البصري" -
المشربية كنموذج قابل للتطوير ضمن معايير الخصوصية البصرية والمعايير البيئية  -

 ومتغيرات المباني السكنية المعاصرة.
تصميمية شاملة لنوافذ المباني السكنية متعددة الطوابق )معماريا وبصريا  ييرمعانحو  -

يكولوجيا(  .وا 
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 االستبانةمي محكأسماء  (1) رقم ملحق
 لالستبانة الصورة النهائية (2) رقم ملحق
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 (1ملحق رقم )
 االستبانةمي محكأسماء 

 

 مكان العمل الصفة االعتبارية الدرجة العلمية االسم الرقم

 جامعة األقصى بغزة رئيس قسم تعليم المرحلة األساسية دكتوراه د. أسعد عطوان  .1

 رئيس قسم العلوم التربوية دكتوراه د. محمد كلخ  .2
الكلية الجامعية للعلوم 

 غزة -التطبيقية 

 دكتوراه د. نجوى صالح  .3
رئيس قسم التربية والدراسات 

 اإلنسانية
الكلية الجامعية للعلوم 

 غزة -التطبيقية 

 مدرس في قسم العلوم التربوية ماجستير أ. يوسف مطر  .4
الكلية الجامعية للعلوم 

 غزة -التطبيقية 
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 (2ملحق رقم )
 النهائية لالستبانةالصورة 

 

 
 غزة – اإلسالمية الجامعة

 عمادة الدراسات العليا

 الهندسة كلية
 المعمارية الهندسة قسم

 
 استبانة بحث

 

 /ـة المحترم/ـةالمهندس

 تحية طيبة وبعد،

"أثر تصميم النوافذ على االنكشاف البصري في المباني متعددة الطوابق بقطاع تجري الباحثة دراسة بعنوان   
 غزة. –، وذلك استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في الهندسة المعمارية من الجامعة اإلسالمية غزة"

كل ، لذا أرجو تعاونكم والتكرم باإلجابة على فقراتها بكأداة مساعدة ومن أجل ذلك، قامت الباحثة ببناء استبانة للدراسة
ستقدمونها سوف تعامل بسرية تامة، ولن تستخدم إال ألغراض البحث صراحة وموضوعية، علما بأن المعلومات التي 

 العلمي.
 

 شاكرة لكم حسن تعاونكم
 الباحثة

 مي محمد جمعة علي
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 أوال: المعلومات الشخصية:
   أنثى  ذكر  الجنس:

 سنة فأكثر  50 سنة 49-40من   سنة 39-30من   سنة 30أقل من   العمر:

الموقع 
 الوظيفي:

 أكاديمي  رئيس قسم  مدير مشروع  
 مهندس مصمم  مهندس موقع  ............................. أخرى 

 دكتوراه  ماجستير  دبلوم عالي  بكالوريوس  المؤهل العلمي:

 سنوات 10أكثر من   سنوات 10إلى  5من   سنوات 5أقل من   سنوات الخبرة:

 النوافذ على االنكشاف البصري للفراغات: الرجاء اختيار أحد الخيارات والتي تعبر عن رأيكثانيا: قياس تأثير وضع 
 

 العبارة

شدة
ق ب

أواف
 

فق
أوا

ايد 
مح

فق 
 أوا

ال
شدة 

ق ب
واف
ال أ

 

      لشققالسكنية المتجاورة على كشف الفراغات الداخلية ل األبراجيؤثر تقابل النوافذ بين  1

في الجدار على توفير خصوصية بصرية أكبر للفراغ يساعد وضع النافذة طرفية  2
 الداخلي من وضع النافذة في وسط الجدار

     

تساعد كاسرات النوافذ الرأسية )السالحات( على تقليل االنكشاف البصري للفراغ  3
 الداخلي

     

يعد استخدام نافذتين صغيرتين متباعدتين أفضل من استخدام نافذة واحدة كبيرة بنفس  4
 المساحة

     

      السكنية من االنكشاف البصري للشقق السكنية األبراجيزيد توازي واجهات  5

 هو األكثر تأثيرا( 1ثالثا: الرجاء ترتيب اإلجراءات التصميمية التالية حسب أثرها على زيادة الخصوصية البصرية )
 المساحةاستبدال النافذة الواحدة بعدة نوافذ مع المحافظة على إجمالي  

 
 توجيه النوافذ بشكل مائل )مسقط الجدران الخارجية مثل سن المنشار( 

 إضافة كاسرات للنافذة 
 تجنب تقابل نوافذ فتحات المباني المتجاورة 

 

 وضع النافذة طرفية في الجدار بدال من وضعها في وسط الجدار 

  بصرية بشكل موازي أمام مساحة النافذة )من الخارج( استخدام سواتر 

 شكرا لتعاونكم،،


