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 ملخص:ال
لبصري. لى اإلدراك اعخمتلفة سكنية وظائف بني  تدرس هذه الورقة تأثري خصائص التكامل املكاين     

يف Open Systemح( ملفتو وحتديدا اخلصائص البصرية املعتمد على دمج فضائي املعيشة واملطبخ )النظام ا
على  ملبينالداخلي اصميم تللالشقق السكنية االقتصادية يف ليبيا. البحث يهدف ملعرفة اخلصائص الشكلية 

 لدراسة لتشخيصنهجية امعتمدت ايف تنظيم املشهد البصري والشعور باالتساع املكاين. النظام املفتوح وأثرها 
 VGAيةت الرؤ جماال خر خدمي على استخدام نظرية حتليلآعالقة املكانية بني فضاء معيشي و خصائص ال

(visibility graph analysis وهي )حد نظريات اجلملة الفراغية أSpace Syntax. هذه النظرية 
اجملاالت البصرية  لتشخيص Convex Maps ةيل املخططات املعمارية خبرائط حتدبيثعادة متعلى إ تقوم

Isovist fields  شخيص ستخدمت لتاوحساب قيم معامالت التكامل والتواصل البصري. هذه املنهجية
وم ة اليت ال تقر ، والفكملطبخخصائص اإلدراك البصري بني فكرة التصميم الذي يقوم على دمج فضاء املعيشة وا

ضائية إىل الت الفلتحلياعلى الدمج بينهما باستخدام تصميم منوذجي واقعي لشقة سكنية اقتصادية. ختلص 
(iإن فكرة التصميم املتداخل قد حقق )وظيفية احات ال املسيف مساحات احلركة لصاحل ا  كبري   ا  خفض ت

ليل جماالت الرؤية قبل حتاستخدام نظرية  (iiواخلدمية مع احملافظة على مستوى اخلصوصية االجتماعية. )
 لفة للوصول إىلي املختلداخلاالتنفيذ ساعد بشكل كبري يف احملاكاة املبكرة لتصميم وتوزيع عناصر التصميم 

 القرار النهائي. 

 .امل الفضائياإلدراك البصري، التك ، التصميم الداخلي،Space Syntaxالكلمات المفتاحية: 
                                                           

 ملعمارية والتخطيط، جامعة املرقبقسم اهلندسة ا *
 قسم التصميم الداخلي جامعة طرابلس **
 املرقب جامعة قسم اهلندسة املعمارية والتخطيط،  ***
 جامعة املرقب  قسم اهلندسة املعمارية والتخطيط، ****
 

 



 
 

 مو ــــــــــــــمحمد علي زقل    لهادي علي الشطيحا              خصائص االدراك البصري للفضاءات السكنية المشتركة في ليبيا                        
 م بن ضوــــــــــسعاد سال   انـــــــــي علي سنـــــــــــلطف                     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
248 

 
 -(:Introduction)المقدمة  .1

د أن كانت لي. فبعلداخاالتزال تتزايد بشكل مستمر الدراسات املتعلقة باإلدراك البصري يف التصميم 
ات ي للبيئالكم معظمها تقتصر على التحليل النوعي )الوصفي(، فقد ساعد تطوير نظريات التشخيص

لتقنيات اب ظهور ك بسبذلاملعمارية يف استخدام البحوث الكمية واملختلطة لتشخيص البيئات املكانية. 
ث اك البصري. حية لإلدر احلسيوالنظريات احلديثة اليت سامهت يف زيادة فهم العالقة بني اخلصائص الشكلية و 
انية ل رقمي مع إمكئات بشكللبي وفرت النظريات والتقنيات احلديثة إمكانية فهم خلصائص التكوينات الفيزيائية

 . حماكاة اخلصائص الشكلية قبل التنفيذ

خلصائص ايف أن  العالقة بني اخلصائص الشكلية واحلسية لإلدراك البصري (حسن )ياسروقد خلص 
(. وهو ما يعين 2019ر )حسن ياساملتلقي الشكلية هي املرسل لإلشارات اليت تصيغ اخلصائص احلسية لدى 

شخيص عد يف تان يسإإن قياس اخلصائص الشكلية واليت هي ذات خصائص فيزيائية قابلة للقياس، ميكن 
لتنوع حتواء الفضائي واومنها الشعور باالستمرارية، وباال FraneisChingاخلصائص احلسية واليت عددها

 . Frances, D.K. 1979, 1987, 1997)البصري واالتساع )

للخصائص الشكلية، فقد اجتهت معظم  التحليل، والتشخيصعلى  احلسية اعتمادالقياس اخلصائص 
إىل إجراء التحليالت الكمية باستخدام النظريات والتقنيات احلديثة. من أهم النظريات  الدراسات األخرية

احلالية اليت قدمت مفهوما نظريا لفهم العالقة بني البيئات املكانية والسلوك واإلدراك اإلنساين كميا هي 
Space Syntax رية كميا . وهي جمموعة نظريات وتقنيات لقياس خصائص البيئات احلضرية واملعما

(Hillier & J. Janson 1984) وذلك باالستناد إىل جمموعة من املقاييس التحليلية للتكوين اليت ثبت .
 ,Penn, A. &Turner))احلضرية أهنا ترتبط بشكل جيد بكيفية حترك الناس واستخدام املباين والبيئات 

A.  2002عالقة بني البيئات البنائية . وقد استخدمت القياسات الكمية هلذه النظرية يف تشخيص ال
والسلوك اإلنساين كاجلرمية واخلصوصية االجتماعية واإلدراك البصري واللحظي يف العديد من الدارسات ومنها: 

(Duncan, M. J., at all. 2013)  و(Abshirini, E., & Koch, D. 2013) 
 ,Rashid, M., Boyle, D., & Crosser)و (Shateh, H. & Rashid, M. 2010)و

M. 2014) 

بعد إن خلصنا العالقة بني اخلصائص الشكلية واحلسية لإلدراك البصري واملنهج الكمي لتحليل التصاميم 
 والذي هو جزء  الداخلية، نود اإلشارة إىل إن تنظيم الرتابط املكاين بني الفضاءات السكنية املعيشية والوظيفية،
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الثقافية واالجتماعية لكل جمتمع مبا فيها منط تنظيم احلركة خيضع أيضا لألنظمة  من أسس اخلصائص الشكلية،

ونظرا للظروف االقتصادية اليت متر هبا عدد من األسر  (. ففي ليبيا،2017الزابط وسنان  الشطيح،البينية )
للسكن يف مساحات مسقوفة صغرية مقارنة  للتأقلمفقد بدأت هذه األسر حماوالت  الليبية، خالل هذا القرن،

احات اليت كانت متوفرة خالل العقود السابقة. وهو السبب الرئيسي الذي دفع معظم املصممني للتوجه باملس
إىل خفض عدد الفضاءات الوظيفية ضمن حمدودية املساحة املغطاة. وبداءت هناك حاجة ملحة إىل خفض 

املساحة واحلاجة إىل فضاء  املساحات الوظيفية مبا قد ال يتماشى مع لوائح البناء السائدة احيانا. مابني ضيق
أمهها فكرة دمج فضائي املعيشة واملطبخ. هذا  املعمارية، ومنمركزي، فقد ظهرت عدد من األفكار  أسري

 وخلق فضائيالنمط التصميمي من جهة، بدأء يلقى قبول واسع من املالك، إلعطائه الشعور بزيادة احلجم، 
ت احلركة لصاحل املساحات املعيشية واخلدمية. ومن جهة جتميعي لآلسرة، وساعد املصممني بضم بعض مساحا

 خيوف البعض إن هذا النمط التصميمي قد اليضيف مميزات عملية يف الشقق السكنية االقتصادية. أخرى،

 -المشكلة: عرض  .2
تصميم كلية للص الشماهو الفرق بني اخلصائ تكمن املشكلة يف التوضيح، لكال من املصمم واملالك،

ائي املعيشة وحتديدا تلك الناجتة من دمج فض  Closed Systemواملغلق  Open Systemاملفتوح
ة لشكلية واحلسيصائص اون اخلواملطبخ يف الشقق السكنية االقتصادية. وحيث إن معظم املصممني واملالك يدرك

نة بالنظام قار فتوح مام املللنظام املغلق نظرا النتشاره، فقد تركزت مشكلة البحث على دراسة خصائص النظ
لى خصائص ع  Open Systemوتوضيح تأثري الدمج الفضائي لنمط التصميم املفتوح املغلق كميا،

 اإلدراك احلسي؟

   -البحث: أهداف  .3
د قاو ما  ضاءاتللتصاميم القائمة على دمج الف اخلصائص الشكليةالبحث يهدف للتشخيص الكمي  

فضاء املعيشة، وفضاء  الدمج بني( وحتديد Open Systemيعرف )بالفضاءات املشرتكة أو النظام املفتوح 
 يبيا. هدا قتصادية يف لكنية االت الساملطبخ ودورها يف تنظيم املشهد البصري والشعور باالتساع املكاين يف البيئا

 قارنة بالنظاممتصادية االق اهلدف صمم لرفع مستوى اإلدراك للمصممني، واملالك بالنظام املفتوح يف الشقق
 غلق.امل
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 -البحث: طريقة ومنهجية  .4

علددى اسددتخدام نظريددة حتليددل  ،Mix-researchاملددنهج املخددتلط والدديت تتبددع طريقددة  الدراسددة،تعتمددد هددذه 
 . يعمددل DepthMap باسددتخدام برنددامج VGA (visibility graph analysis)خمططددات الرؤيددة

رية لتسدددهيل احات الصدددغالنقددداو أو املسددد عددددد كبدددري مدددن إىلهدددذه المندددامج علدددى تسدددهيل تقسددديم اخلدددرائط النحويدددة 
  .Space Syntaxعدددددد مددددن معددددامالت خصددددائص خمططددددات الرؤيددددة بندددداء علددددى مفهددددوم نظريددددة اسددددتخرا  
ر وهدي نظريدة تدوف ،BillHillier and Julienne Hanson  مدن تطدوير Space Syntaxنظريدة 

  (Hillier, B. & Hanson, J. 1984 ) مفهومدا كميدا للعالقدة بدني األنظمدة البنائيدة واألنظمدة السدلوكية
 )Turner, A. 2001(و

( إعادة متثيل 1فان خطوات الدراسة هي ) VGAلتوضيح خطوات منهجية الدراسة باستخدام تقنية 
 Visual( حساب قيم  التواصل البصري 2و)syntactic maps اخلرائط املعمارية إىل خرائط حنوية 

Connectivity  والرتابط البصريVisual Integration [HH]( .3 إعادة وصف للتكوين )
وحتديدا خصائص الرتابط الفضائي، والعالقة املكانية للشقق االقتصادية اليت تستخدم النظام املفتوح  املعماري،

 "املعيشة" و" املطبخ".فضائي أو املشرتك بين

لة التصميم. حيث مت استخدام منوذ  لشقة سكنية اقتصادية إثناء مرحكما انه وألغراض الدراسة فقد 
 Closedأو املغلق   Open Systemيرغب مالكها يف إدراك الفرق بني اعتماد نظام املفتوح

System بني املعيشة واملطبخ. هذه احلالة اعتمت منوذجا دراسيا لتشخيص خصائص الرتابط املكاين بني
 املعيشة واملطبخ يف هذه الدراسة.فضائي 

طوة إعادة متثيل اخلرائط ( إلجراء خ1املعماري املوضح بالشكل رقم )اخرتنا التصميم  :الخطوة األولي
 اضية رقمية قابلة للقياس، واليت هي عناصر افرت syntactic mapsاملعمارية إىل عدد من اخلرائط النحوية 

 الكمي. 

ي هتوايل على ال ليلهاواليت يأيت شرحها وحتومن هذه اخلرائط النحوية اليت تناولتها هذه الدراسة 
(a:)convex map(وb):Isovist fields رائط النحويةانه وللحصول على اخل تقنيا، مالحظة،. مع 

 .DepthMap عند استخدام برنامجDXFحتويل املخططات املعمارية إىل صيغة  جيب ان يتمفانه 
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 (.(: املسقط األفقي لطابق متكرر من عمارة سكنية اقتصادية)الباحث1الشكل رقم )

A. ةتحدبيالخرائط ال convex map:-  هي عدد من الفراغات التحدبية وconvex spaces .
 تصل يبعضها دونهو اجملال الذي ميكن جلميع نقاطه إن ت convex spacesحيت إن الفضاء التحديب
 (.2عوائق كما بالشكل رقم )

يبدحت ءاضف

 ءاضف
يبدحت

يبدحت ءاضف

 ءاضف
يبدحت

Convex space Concave space 

يبدحت ریغ ءاضفيبدحت ریغ ءاضف

 ریغلا ءاضفلا لیوحت تارایخ
 ةیبدحت تاغارف ىلا يبدحت

،  concave space، والفضاء الغري حتديب  convex spaceالتحديب الفضاء(: يوضح 2الشكل رقم )
 وطريقة حتديد حتويل الفضاء الغري حتديب إىل فضاءات حتدبية)الباحث(.

ىل عددددد مددددن إ A2 ةقمندددا بتحويدددل املسدددقط األفقدددي للشدددقsyntactic mapاخلريطدددة النحويدددة  إلنتدددا      
هدي عبدارة عدن و (. 3كمدا بالشدكل رقدم )convex mapالفضداءات التحدبيدة والديت تسدمى اخلريطدة التحدبيدة 

 .convex spaceثيل للفضاءات املعمارية املختلفة إىل فضاءات حتدبية إعادة مت

 مدددن عددددد  يتكدددون Open Systemذات النظدددام املفتدددوح  A2 ةن اخلريطدددة التحدبيدددة للشدددقأيالحددد       
ن لعددددد . وميكدددClosed Systemذات النظدددام املغلدددق  A2ةنفدددس العددددد بالشدددقفضددداءات حتدبيددده وهدددو  9

 لشددددكل وضددددح يف اعلددددى طريقددددة حتديددددد نطدددداق كددددل فضدددداء حسددددب املفهددددوم امل ري بندددداءن يتغددددأالفضدددداءات التحدبيددددة 
 (.2رقم )
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بعدداد صددغرية. أة باملواضددع البصددرية باسددتخدام شددبكإىل عدددد مددن A2تقسدديم املخطددط الشددقة  :(4الشددكل رقددم )
 حث(.لباملفتوح)ااالشكل على اليمني ميثل الشقة ذات النظام املغلق واىل اليسار الشقة ذات النظام 

A. "خريطة أو مجال الرؤية"Isovist space/field مشداهدته مدن نقطدة  هو إمجايل املنطقة اليت ميكن
 360عينددة بزاويددة ماملشددهد البصددري املتدداح مددن نقطددة  الرؤيددة، أو( جمددال 2واحدددة. ويوضددح شددكل رقددم )

ميددا تقدداس كو ، Isovist fields "جمدداالت الرؤيددة"درجددة. كمددا أن عدددد مددن فضدداءات الرؤيددة تسددمي 
  .Benedikt, M. L. (1979وتصف كامل جماالت الرؤية للتكوين املعماري 

ةدھاشم ةطقن
4 

 تاعبرم
ریغص

+

_ 

 

360( .B-5 )زاوية من نقطة واحدة ب Isovist space( يوضح جمال الرؤية A-5: )5الشكل رقم 
 .ري)الباحث(وهي تصف تداخل كل اجملاالت البصرية داخل املسقط املعما fieldsIsovistيوضح 
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 :بصريةحساب لمعامالت المجاالت الالنتائج الرقمية والشكلية ل الخطوة الثانية:

واصل قيم الت احلسابية حلساب للتحليل جماالت الرؤية، فان طريقة العملية VGAبناء على منهجية نظرية      
 ميكن خرى اليتات األعلى حساب العالقة من كل مربع صغري إىل مجيع املربع والعمق تعتمد، والرتابط
 التكوين ألخرى يفابعات ا من ذلك املربع، كما ميكن معرفة عدد تكرار مشاهدة كل مربع من املر مشاهدهت

 املعماري ملعرفة املناطق األكثر مشاهدة واألكثر انعزاال.  

A. التواصل البصريVisual Connectivity:عدد ب وهي من املقاييس املوضعية. وحتس
.  (Hillier, B. & Hanson, J. 1984)عاملتصل بكل موضع مباشرة جلميع املواض املوضع

ىل مجيع إصغري(  مربع)للتبسيط أكثر فان المنامج سيقوم حبساب العالقة البصرية من كل النقطة 
ط أعاله ينتج س املسقى نفلنقاو األخرى )املربعات الصغري( يف الشبكة. وعند تطبيق هذا اإلجراء عل

ملوضحة املواضع ا ىتحوتتدر  ذات األكثر اتصالية حيث يوضح باألمحر املواضع . 6لنا الشكل رقم 
 اتصالية على مستوى النظام الفضاء. وهي األقل األزرق،باللون 

Connectivity: Average = 651.5 Connectivity: Average = 468.8

1112

938

894

696 470

773

L1L2L3 L1L2L3

A2 Open System A2 Closed System 

للنظامني Visual Connectivity: يوضح اخلريطة اللونية ملعامل التواصل البصري 6الشكل رقم 
 وتوزيعها باملسقط)الباحث(.
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A.  الترابط البصريVisual Integration [Rn]. ويوضح ما من املقاييس الشمولية، ويعتم 
المنامج حبساب عالقة   ورياضيا يقوممدي ترابط اجملاالت البصرية املتاحة ضمن املنظومة الفضائية. 

 & Hillier, B., 1996كل موضع جبميع املواضع البصرية األخرى يف املنظومة الفضائية
يعطي  وغريها.  [R5]أو  [R3]ام باستخد(. ميكن قياس القيم على مستوي موضعي (2007

، وميثلها باللون األمحر، واألقل باللون تدر  لوين للمواضع األكثر ترابطاالمنامج نتائج رقمية وشكلية ب
الشكل  األزرق. وتعطي اخلريطة حملة واضحة عن املواضع األكثر مشاهدة ضمن النظام واألكثر انعزاال.

 .7رقم 

Visual Integration (Rn): Average = 7.8 Visual Integration (Rn): Average = 6.7 

14.13

7.79

6.9

5.9

4.25

L1L2L3 L1L2L3

A2 Open System A2 Closed System 

نظاميني املفتوح للVisual Integration [Rn]لونية الرتابط البصري :يوضح اخلريط ال7الشكل رقم 
 واملغلق وتوزيع قيم معامل التواصل البصري هبا)الباحث(.

A.  معامل المشهد العامThrough Vision :ل الفضاءات وهو معامل ناتج من التجول يف ك
حلركة األكثر مشاهدة ا درجة. للبسيط، هذه املعامل يوضح املواضع 360ومن مجيع مواضعها بزاوية 

 ..(Turner, A. 2007)من خالل جولة للمشاهد يف مجيع الفراغات املعمارية
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سم حلركة حىت ترتبع يف اتبعه تتايإمنا هو تتابع يف املشاهد  فكرة عن منزل معني، ذخأ نأمعماريا: هذا يعين 

رات اجتاهات ولد قرادة ياملشاه إدراك الفضاء. فالتتابع يفذهنية كاملة. وهو ما يعم عنه ب لك صورة
 وأوقات احلركة.

Through Vision: Average = 9627.5 Through Vision: Average = 5939.6

L1L2L3 L1L2L3

A2 Open System A2 Closed System

 

ظاميني املفتوح واملغلق للن Through Vision: يوضح اخلريطة اللونية ملعامل املشهد العام 8الشكل رقم 
 وتوزيع قيم املعامل هبا)الباحث(.

 ين.م متوسطات بين قيم المعامالت في الحالتين التصميميت(: قي1الجدول رقم )

 Visual نوع التصميم
Connectivity 

Visual 
Integration[Rn] 

Through 
Vision 

 9.627 7.8 6.51 املفتوح
 5.936 6.7 4.68 املغلق

ية التي القتصادالشقق ل والعالقة المكانيةإعادة وصف لخصائص الترابط الفضائي الخطوة الثالثة: 
   شة" و" المطبخ".تستخدم النظام المفتوح أو المشترك بين فضائي "المعي

وجود فروق واضحة يف إىل للمسقط النموذجي  VGAتشري التحليالت النحوية باستخدام نظرية      
 خصائص اإلدراك البصري بني استخدام منط التصميم املفتوح واملغلق. النتائج الكمية واللونية للتحليالت 
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م بصرية اعلي من استخدام النظام يتميز بقي  Open Systemأوضحت إن استخدام النظام املفتوح

 .  Closed Systemاملغلق

مكملني  هذان الفضاءانطبخ. فة واملمعماريا: هذه امليزة ناجتة حتديدا من إزالة احلائط الفاصل بني فضاء املعيش
ة لسيط تأثري إزاميكن تبو هما. لبعضهما البعض. وظيفيا: يف معظم فرتات االستخدام اليومي وكثافة احلركة بين

 :يتاآلاحلائط على التغيري يف خصائص اإلدراك البصري يف 

الت  قد سبب يف حتديد جماباستخدام حائط للفصل بني الفضائني Closed System تبين النظام املغلق -1
. حيت توضح 1ل رقم اجلدو بالرؤية وبالتايل اخنفاض يف قيم معامالت اإلدراك البصري املقاسة كما موضحة 

ركزية وهي املنطقة امل L1نطاق ( إن القيم جماالت الرؤية يف8و7و6اللونية يف اإلشكال أرقام )نتائج اخلرائط 
اصل مقارنة ائط الفد احلنظرا لوجو  املغلق،لكل معامالت الرؤية قد اخنفضت بشكل كبري يف حالة التصميم 

 ا.أيض L2 L3حبالة التصميم املفتوح، وذلك صحيح أيضا لكل نطاقات الرؤية األخرى 
صري توسط قيمة التواصل البمبإزالة احلائط الفاصل قد زاد   Open Systemاستخدام النظام املفتوح  -2

Visual Connectivity ىل إوهو مايشري  يف النظام املفتوح. 6.51يف النظام املغلق إىل  4.68من
 . 1م رق يف اجلدول Through Visionزيادة ضمنية للعمق البصري والذي أكده متوسط معامل 

ع وتعدد يف ناك تنو بح همعماريا: هذا يعين من جهة إن حمددات الرؤية للمتفر  قد قلت، ومن جهة أخرى أص
 ل الفضاء.  دة إشغاميادة ز طبيعة املشاهد عند استخدم للمعيشة أو املطبخ. والذي يعتم أحد العوامل يف 

سجل   Open Systemفتوح النظام امل إن إزالة احلائط الفاصل بني فضائي املعيشة واملطبخ كما يف -3
نظام املغلق إىل يف ال 6.7من  Visual Integration [Rn]ارتفاع يف متوسط قيمة الرتابط البصري 

ء الناتج كما ف الفضامنتص يف النظام املفتوح. تصميميا، إزالة احلائط الفاصل جعل مركز الرتابط يف 7.8
ركة تسع للحمبحت جمال  كان يشغلها احلائط الفاصل قد أص، والذي يوضح إن املساحة اليت7بالشكل رقم 

تصميم ناصر الوزيع عبالنتيجة، هذا اإلجراء قد أعطي جمال أوسع إلعادة ت وسجلت أعلي قيمة ترابط.
 الداخلي، والذي يعتم أحد العوامل يف زيادة مستوى الشعور باالتساع.

 (Result Discussion) النتائجمناقشة   .5

( يبسط الفرق يف جماالت 9)رقم فان الشكل  ،ام التحليالت النحوية واألشكال املعماريةلتلخيص استخد
 الروية مابني استخدام النظام املفتوح واملغلق يف الشقق السكنية االقتصادية، واليت تعتمد على القيم الرياضية، 
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( مت استخدام ثالث نقاو 9)م رقوعالقتها باملسقط يف اخلرائط اللونية الواردة أعاله البحث. يف الشكل 

 مشاهدة يف فضائي املعيشة واملطبخ لتوضيح جماالت الرؤية للمستخدمني وحسب زوايا البصر لإلنسان.

 
لسكنية االشقق  املغلق يف(: تبسيط شكلي للفرق يف جماالت الروية مابني استخدام النظام و 9الشكل رقم )

 ضاء املعيشة واملطبخ)الباحث(.االقتصادية باستخدام ثالث نقاو مشاهدة يف ف

الفضاءات  ة ترابططريقيتضح إن خصائص اإلدراك البصري تتأثر مبساحة ومنط الشكل اهلندسي، وب نظريا:
صل لرتابط والتواألعلى لالقيم ااملعمارية مع بعضها البعض. ففي حالة النظام املفتوح يالح  إن املناطق ذات 

 لني ا بالشكحد كمالناتج عن اندما  الفضائني يف فضاء وا البصري توجد يف منتصف الشكل اهلندسي
زات كال النظامني وممي ( يلخص ويبسط نتائج التحليل الكمي والفرق بني9) والشكل رقم(. 7( و )6رقم )
 منهما.

 :(Conclusion)الخالصة.6
األسر  معناسب ي يتانه ويف حاالت الشقق السكنية االقتصادية، وللمحافظة على وجود فضاء اجتماع

ان استخدام  ي،النظر ل لتحلياي املعيشة واملطبخ اتضح من ئالليبية، فان منط التصميم املعتمد على دمج فضا
التساع منح الشعور باينية، و ة البالنظام املفتوح يعتم من احللول العملية ملا يوفره من تقليل ملساحات احلرك

 تقنيا: فانال. ة األطفمتابعو حد كبري، الجتماع األسرة  والتنوع يف املشاهد البصرية وخلق فضاء مناسب اىل
لذي ية واحلركية واقد وفر تبسيط وفهم أوضح للعالقات البصر  Space Syntaxاستخدام تقنيات نظرية 

 ساعد بدوره يف خلق توافق كبري بني املصمم واملالك يف سرعة اختاد القرار. 

 : مالحظات

 فضاء"  منسة فقد مت استخدام مصطلح "فراغ" بداللتوحيد املصطلحات الواردة يف الدرا" . 
 سةشكر خاص للدكتور امحد السوحيلي الذي مسح لنا باستخدام خريطته يف الدرا 
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The Visual Perception Properties of Common Residential Spaces in 
Libya 
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Abstract:  
This paper examines the effect of spatial integration properties of different 
functions on visual perception. Specifically, the visual characteristics of 
integrating living and kitchen spaces in economic residential apartments. The 
research aims to know the role of interior design based on space integration in 
organizing the visual scene and movement and a sense of spatial expansion in 
the integrated spaces. 
The methodology of the study to diagnose the characteristics of the spatial 
relationship between a living space and another service relied on the use of the 
VGA (visibility graph analysis) theory، which is one of the theories of Space 
Syntax. This theory is based on reconfiguring architectural plans with convex 
maps to diagnose Isovist fields and calculating the values of coefficients for 
optical integration and communication. This method was used in this study to 
diagnose the difference in visual perception between the design idea that is 
based on the incorporation of living spaces and the kitchen and the idea that we 
do not merge between them using a realistic model design for an apartment 
with an area less than 140 m 2. 
Spatial analyzes conclude (i) that the idea of overlapping design has achieved a 
significant reduction in movement spaces in favor of functional and service 
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spaces while maintaining a high level of social privacy. (ii) The use 
of the theory of analysis of the fields of vision before implementation greatly 
assisted in the early simulation of the design and distribution of the elements of 
different interior design to reach the final decision. (iii) Use the theory of Space 
Syntax techniques and the abundance of simple measurement tools to 
understand the visual and kinetic relationships, which provided a great 
agreement between the designer and the owner in the speed of decision 
making. 
Keywords: Space Syntax, interior design, visual perception, space integration. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


