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قضايا سلوكية معمارية بالحدائق العامة والفراغات المفتوحة
أوال :ھدف وموضوع البحث
Research Objective & Scope
يھدف البح ث ال ي دراس ة وتقي يم إس تخدام المس تعملين للح دائق العام ة والفراغ ات المفتوح ة بھ ا وبال ذات الح دائق
والمتنزھات النيلية من خالل رصد وتحليل األنماط السلوكية لمستخدمي المش اريع المخت اره وأن واع اإلس تخدامات
المختلفة والمتنوعة وعالقتھا بالتصميم الحالي بغ رض رص د المش كالت لفھمھ ا وإقت راح توص يات بش أنھا ،ك ذلك
بغرض رصد اإليجابيات ،وذلك للتعلم واإلستفاده منھا  .علي المجموعة الطالبية الواحدة التركيز وإختي ار دراس ة
حالة واحدة محدده وواضحة ،وعلي سبيل المثال يمكن إختيار أحد الحدائق والمتنزھات التالية :
حديقة الريادي بالزمالك بجوار كوبري قصر النيل
حديقة نادي أعضاء ھيئة التدريس بالمنيل بجوار كوبري الجامعة
حديقة منطقة قصر المانسترلي ومقياس النيل بالمنيل
حديقة األزھر )ممكن بحد أقصي ثالث مجاميع(
الخ ....
Research Methodology
ثانيا  :منھجية البحث
يجب على المجموعة الطالبية عرض منھجية البحث وتتابع خطواته بصورة واضحة وتتلخص في التالي:
 تحديد خطة الدراسة والمشكلة البحثية وأھدافھا بدقة والمنھجية المقترحة توثيق الفراغات محل الدراسة عن طريق أحد البدائل التالية أو مجموعة من ھذه البدائل مجمعة :مساقط أفقية – خرائط – رفع باألسكتشات – صور فوتوغرافية – أكثر من بديل معا
 تحديد وسائل جمع المعلومات الخاصة باألنماط السلوكية للمستخدمين:Observation
 oرصد سلوكيات المستخدمين باستخدام المشاھدة والمالحظة
Photographs
 oأخذ الصور الفوتوغرافية التي تؤكد معلومات المشاھدة
Annotated diagrams
 oرسم األنساق التحليلية باألسكتشات التوضيحية
 يمكن اإلستعانة بالمقابلة الشخصية  Interviewلعدد من األفراد لفھم إستخدامات الزوار بشكل أوضح يمكن إختيار عدد مناسب من الفراغات المفتوحة في الدراسة بعد مناقشة األساتذة المشرفين يجب تقديم خريطة )مساحية أو سياحية أو من  Google Earthأو مرسومة( لتوضيح أماكن الفراغ اتالمفتوحة تحت الدراسة ولو بالتقريب
 المطلوب عمل مقارنات بين اإلستخدامات أو الفراغات المفتوحة لفھم و تحلي ل اإلختالف ات و التش ابھاتفي اإلستخدام
 يمكن عمل مقترحات تصميمية لتحسين إستخدامات الفراغات المفتوح ة عن د الض رورة ول يس المقص ودھنا عم ل تص ميم معم اري الفراغ ات المفتوح ة وإنم ا ط رح أفك ار و رؤي تص ميمية و يمك ن اإلس تعانة
بأمثلة تصميمية من خ ارج مص ر أو داخلھ ا م ع التعبي ر عنھ ا باإلسكتش ات أو المس اقط أو القطاع ات أو
الدياجرامات البسيطة

Data Presentation
ثالثا  :عرض النتائج
يجب تحديد أسلوب عرض المعلومات المجمعة وطرق استعراض نتائج البحث عن طريق :
Categorization Tables
 عرض المعلومات في صورة جداول تفريغ المعلومات رس م األسكتش ات الت ي توض ح س لوكيات المس تخدم ف ي أوق ات مختلف ة وم ن خ الل أنش طة مختلف ة م عAnnotated diagrams with illustrations
التعليق علي ھذه االسكتشات
1

-

عم ل مقترح ات تص ميمية لتع ديل إس تخدامات الفراغ ات المفتوح ة بحي ث تتناس ب م ع أحتياج ات
Design proposals for adaptation of use
المستخدمين بناء على نتائج الدراسة الميدانية
أستخدام أكثر من وسيلة من الوسائل سابقة الذكر معا.

الجدول الزمنى لمراحل البحث وتوزيع الدرجات :
المرحلة التمھيدية )حضور(
المقدمة و اختيار موقع الدراسة
 تحديد ھدف البحث األولي تحديد المشروع أو المشاريع أو المناطق تحت الدراسة وتوثيق أولي )جوجل( للوضع القائم -تحديد نوعية المعلومات المستھدفة  -القضايا اإلنسانية تحت الدراسة التي ستركز عليھا المجموعة

2013 - 4 - 9
Site Selection and Brief Problem Definition

المرحلة األولى ) 10درجات(
المقدمة و اختيار موقع الدراسة ومنھجية الدراسة
 تحديد ھدف البحث و المنھجية المقترحة تحديد المشكلة البحثية وتوثيق الوضع القائم بعد الزيارات الميدانية تحديد نوعية المعلومات المستھدفة  -القضايا اإلنسانية تحت الدراسة التي ستركز عليھا المجموعة تجھيز أدوات جمع البيانات ) مالحظة  ،أسكتشات  ،تصوير فيديو ،أسئلة المقابالت الخ(2013 - 4 - 16
Problem Definition & Research Method

المرحلة الثانية ) 10درجات(
Data Collection
بيانات من البحث الميداني
 تحديد نقاط المقارنة بين الفراغات المفتوحة محل الدراسة تقديم البيانات المجمعة مسودة تحليل المعلومات -مسودة النتائج

2013 - 4 -23

المرحلة الثالثة ) 20درجات(
تحليل البيانات واستخالص النتائج
 تحليل البيانات المجمعة استخالص النتائج وتحديد السلوكيات و اإلستخدامات وأسبابھا وأنماطھا -التوصيات والمقترحات التصميمية ان وجدت

2013 - 4 - 30

Data Analysis & Conclusion

المرحلة الرابعة ) 20درجات(
Final Report Presentation
تقديم البحث في صورته النھائية
يتم تقديم البحث على  A3كما يتم تقديم نسخة رقمية على  CDفي المرحلة األخيرة
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