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 لخالصةا

تناولت الطروحات موضوع استعمال الفضاءات الخارجية المفتوحة في مجاالت 
إال أن دور الخصائص التصميمية في استعمال تلك ، وتخصصات مختلفة ومن وجهات نظر عدة 

، الفضاءات في المجمعات السكنية وأثره في المشروع االجتماعي للعمارة الزالت غير واضحة 
وهذا شكل حافزاً لقيام البحث ، رفة موضوعية لتفسير مقوماته األساسية ومن ثم الحاجة الى مع

وفي ضوء هذا النقص المعرفي تحددت مشكلة البحث ، في ضوء أسس شاملة وموضوعية 
  .وأهدافه ومنهجه 

ومن هنا ارتبط محور البحث بالفضاءات الخارجية المفتوحة في المجمعات السكنية ودور 
تعمالها وفاعليتها االجتماعية وصوالً الى مشكلة البحث والمتمثلة في الخصائص التصميمية في اس

الحاجة العلمية لمعرفة عالقة الخصائص التصميمية للفضاءات الخارجية المفتوحة باستعمالها : 
وأعتمد البحث أسلوب الدراسة الوصفية التحليلية واستمارة ، ومن ثم فاعليتها االجتماعية  

وجرى إنتخاب مشروع اسكان زيونة وفقاً  ، غراض هذا البحثممت الالمالحظة التي ص
إنتقاء المخططات األفقية  للمشروع بوصفها وحدة  وجرى، لمحددات معينة بوصفه عينة بحثية 

) الرياضي التحليل  ( وأستخدم، ة أوجه مسحية وجمعت البيانات من خالل ثالث، تحليلية 
للوصول الى بعض من النتائج العطاء بعضا لبيانات لمعالجة ا  )  Excel( بأستخدام البرنامج 

  .من التوصيات
  

Abstract 
 
  The issue of open space uses has been taken in many studies and by 
different specialities and from several points of view, but the role of design 
characteristics in these spaces of residential complex spaces and its impact 
on the social architecture project and urban design, are  not clear, so this is 
the motive to this research and determine its problem, aim and procedure. 
 Therefore this research take in to consideration the relationship between  
open spaces use with the role of characteristics and it's social activity  by 
using describtional and analatical way in addition to notic form which 
designed for this research purposes.  
Zaiyona residential complex plan taken as search sample through three 
survey approaches and by using ( Excel) analatical programme to reach 
some findimg from which some recommendation were provided. 
 

  


