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ستخلصمال  
المراكز التاريخية إحدى اإلشكاليات المطروحة بشدة في الساحة المعاصرة من حيث إمكانيات التعامل معها حيثث  عدت        

فلسثثثلية )ولقثثثد طثثثرم ملهثثثو  التكامثثثل البصثثثرا فثثثي العديثثثد مثثثن الدراسثثثات  لثثث  مسثثثتويات  ثثثدة ، تصثثثور امتثثثدادات الما ثثثي
وبجوانبثه ات التي تتناول الملهو   لث  مسثتوى شثمولي  من الدراس في حين ل  يتطرق اليه بشكل مكثف,(معمارية،ح رية،

 . مليا   التطبيقية كافة

فدي المشد د الحضددري  التكامدل البصددري ومؤشدرات عدددم وجدود تصدور واضددف عدن م  دوم " بثثثثثثث لثاا تمثلثت المشثكلة البحثيثة
يتباين تأثير عناصر وعالقات وخصائص المش د الحضري على مستوى الجدز  والكدل  " وتمثلت فر ية البحث في" للشارع

 "في التكامل البصري 
فعالددة قابلددة  مؤشددراتوالعالقددات والخصددائص البصددرية المددؤثر  ك العناصددريجدداد أ ددم إ"  أمثا الهثثدف الثثرهيا لهثثاا البحثثث    

 "الحضريمش د لللقياس والتحقق لتس م في تحقيق التكامل البصري ل
أطثار نرثرا و  قا دة معرفية ستنباطأوجب  ل  البحث ، والخصاهص والعالقات البصرية العناصرو ل  الرغ  من تعدد     

ومراكثثز  وو ثثا البحثث بعثثف الملثثا ي  ا ساسثية مثثثل ملهثثو  التكامثل العمرانثثي ،خاصثة بملثثا ي  وماشثثرات البحثث ا ساسثثية
 .ف ال   ن دراسة الخصاهص والعالقات البصرية للمشهد الح را ، وصو   ال  ملهو  التكامل البصرا المدن التاريخية

والخصثاهص والعالقثات  العناصثر تباين تثثثيرفنالحر  ،تشير المحصلة النهاهية لألستنتاجات ال  تحقق فر ية البحث      
 والقثوانين والقوا ثد ا سثا الث  يلتقثر ن شثارا الرشثيدوالث    تحقثق التكامثل البصثرا بصثورة متوسثطة  ثن ف ثال   ،البصثرية

 ال عيف الوجود والخصاهص والعالقات البصرية وبسبب للعناصر والتوحيد التنري  من  ل ا  الحد تحقق  د  المحددة بسبب

 .ا خر البعف وجود وانعدا  لبع ها
 .البصري، المش د الحضريالمراكز التاريخية، التكامل العمراني، التكامل  :الكلمات الم تاحية
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Abstract  
Historic centers are considered as one of the main problems introduced in the contemporary 
literatures, The concept of visual integration was discussed in several studies on several levels 
(philosophical, urban, architectural), while they did not get to intensively within the studies 
dealing with the concept on a holistic level and in all its aspects . 
 The research problem defind as, "The lack of image about the concept and indicators of  street visual 
integration " The hypothesis of  Search is "Vary the effect of the elements , relationships and 
properties visual for elevations at the level of the Part and the whole contribute to the visual 
integration " The main objective of this research "to find the most important elements, relationships 
and properties visual affecting as Indicators measurable and verification components to contribute to 
the visual  integration of townscape" 
 It was necessary for study to explain some of the basic concepts such as the concept of urban 
integration ,historic cities centers access to the concept of visual integration, as well as the study of 
properties and relations visual for townscape . 
Key words: Historic Cities, Urban Integration, Visual  Integration, Townscape. 
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مقدمةال - 1 

من التوسع والتغيير العمراني غير المبرمج، ما جعلها تلقد العديد من مقومات  العديد من مراكز المدن التاريخية تعاني      
ما أستلب منها وقعها البصرا الحسي مبريقها الجمالي بوجود الكتل المتنافرة الطرز واأللوان واألشكال غير متآللة التوقيع، 

 . كبار جمالية تسه  في تعزيز صورة المدينة
ها المادا والمعنوا، أثثر بالثغ في كيان أيثة مدينة وسكانها  موما وفي مدينة بغداد يخية بجانبتمثل مراكز المدن التاري     

وفي  وء ما توارثته من شواخص وأبنية، نتيجة لال  .تحديدا اات التاريخ الطويل والح ارة الماثرة في المجتمع ا نساني
ها ا  تما  بهثاا المو وا وجعلثثه من المرتكزات األساسية فان األمر يستلز   ل  جميع المهتمين بتاريخ المدينة وتخطيط
 .في جميع المشاريع سواء الهادفة ال  الحلار أو ا ادة التطوير 

يعاني المشهد الح را في مراكز المدن التاريخية من األندثار، بلعل غياب أو  د  كلاية األنرمة و التشريعات     
اء، ف ال   ن األ مال لعقود كثيرة، أفقد المشهد الح را  نصر األثارة والدراما مما ال ابطة لتنري   ملية التطوير واألحي

 .ادى ال  تلك  الصورة العامة لمركز المدينة التاريخي 
أن كثيرا من المدن بصورة  امة ومراكز المدن التاريخية خاصة، بحاجة ال  نه ة جمالية شاملة تصل ال  حد الثورة     

من خالل ايجاد فه  مشتر   صول التعامل مع المكونات البصرية يستند  ل  منهج شامل ومنر ، .  ل  التلوث البصرا
 .لتحقيق التكامل البصرا في المشا د الح رية لمراكز المدن التاريخية

 (Historic cities centers) التأريخية المدن مراكز -5

 وف ثاءاتها، مبانيهثا وممراتهثا بمشثا د المجتمعثات حيثاة إيقثاا سثر ة للثااكرة رنينهثا يكشثف التثي الما ثي حا ثر  ثي     
 لها فتهب المدينة جسد من األساا تشكل الجزء إا حية، مراكز يجعلها مما مستمرة لحياة أماكن فهي المتاحف  كا و ل 
 بيهثة يعطثي الثاا المعمثارا التثراث فثي الما ثي مجسثد) Costa، وأشثارالمدينثة لتثوازن مثلث  أداة و ثي آخثر، لثزمن رايثة

  .[Paolo Costa,p.175] (.السريع التغير مواجهة ح ارة في الحياة، وتكامل لتوازن  نها غن    ح رية
 التأريخية  لمراكز المدناآل مية الحضارية -3

 The Burraفثثي ميثثثاق  بثثورا للحلثثار  لثث  األمثثاكن اات القيمثثة الح ثثارية الثقافيثثة ( ICOMOS)حثثددت منرمثثة      
Charter1981 ،  األ مية الح ارية لتل  األماكن من خالل ستة قي  أشار إليهاThrosby  

]  [David Throsby,p28. و اه القي  كث تي(.1)شكلوالعالقات بين  اه ا بعاد كما في:  
 .التناسق والجمالية :aesthetic valueقيمة جمالية  -
 .الله ، والتنوير، والبصيرةspiritual value: قيمة روحية -
 .اإلتصال مع اآلخرين ، واإلحساا بالهوية والااكرة الجمعية:  social valueقيمة إجتما ية   -
التواصل مع الما ي بوصلها وثيقة تثريخية يجب اإلمتناا  ن التدخل فيها والحلار :  historical valueقيمة تثريخية  -

 . ليها قدر اإلمكان 
 .قع بوصلها خزين أو ناقال  للمعن  األشياء والموا:  symbolic valueقيمة رمزية   -
التلرد، وسالمة :  authenticity valueقيمة األصالة  -

المنشث ، أا الحلار  ل  مواد البناء األصلية أو 
 . المات أو أخرى 

 Urban Integration))التكامل العمراني -4
، يمثل تكامل كال  من الوراهف وا ستعما ت     

التقليدية الح رية والريلية  من وتكامل كال من ا فكار 
وتكامل البيهة المبنية والطبيعية ، المجالين العا  والخاص
حيث يمثل التكامل العمراني ، لالفراد  من محيطها

محاولة  ستعادة الروابط بين جوانب التطوير 
 كما يعرف التكامل العمراني. [Ellin,p.37-41]المختللة

الباحثان:المصدر/أبعاد المراكز التاريخية وخصائصها(: 1)شكل  

أستمرارية 
 الحيا 

 البنية العمرانية البعد الروحي

 المراكز التاريخية

اال مية  البعد الجمالي البعد الرمزي
 المعمارية
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بثنه ايجاد التوازن الصحيا بين الحاجة ال  الحلار  ل  ا رث الح ارا المادا والحاجة ا نية والمستقبلية للساكنين  
 .[Soraganvi, p.147]بشكل ي من ايجاد مراكز ح رية ت من تعدد الوراهف والجاب والمنافسة للمكان,
 أنواع التكامل العمراني -2
 العمرانيةالتكامل الوظي ي للبنية  7-2

 ل  فكرة التكامل الوريلي للمركز الح را الاا تتداخل فيه اللعاليات، اا يرهر التكامل في  Alexander أكد     
بينما تبن  المدن الحديثة  ل  وفق تكامل  ل  المقياا , macro scale مراكز المدن التاريخية  ل  المقياا الكبير

 .[Alexander, p 92]أجزاء مو عية منفيكون الكل مجموا  micro scaleالصغير 
 التكامل الموقعي للبنية العمرانية 5-2

إن التحو ت التدريجية في  وية البيهة العمرانية التقليدية التي تتجسد ماديا  في التحو ت الشكلية للعناصر الح رية     
والعالقات بينها كانت تخ ع لقوانين سياقها ا جتما ي وا قتصادا والح ارا بشكل يحقق التواصل بين الما ي 

قحا   ناصر  مرانية غريبة  ل  البيهة العمرانية للمدن الكبرى المعاصرة والحا ر، لكن التحو ت القسرية التي ادت ال  إ
إن . تسببت في حدوث ا نقطاا  ن الهوية المميزة للمدينة وتجزهة بنيتها.  كست توجهات غريبة  ن السياق الح را 

زاء أو   مع روم العصر محاولة خلق التواصل بين أجزاء المدينة بتنوا  ويتها المعمارية تحتاج ال  تواصل  اه ا ج
 .[Boyer, p.2-8] وا نلتام  ل  السياق العالمي ، وممكن الوصول ال  تنوا  وية المدينة بين التقليدية وتطورات روم العصر

 العمرانية للبنية الشمولي التكامل 3-2
  يكلة  ن مالما كثيرة استيعاب يستطيع التقليدية للبيهة الل اهي الهيكل في حركته  ند الشخص ان(Hillier)يرى     
 Notes)في كتابه  (Christopher Alexander)واكد . [Hillier, p.28]الشمولي  الهيكل وو وحية الل اهي التنري 

On The Synthesis of Form) تتداخل فيه اللعاليات إا يرهر التكامل الشمولي  اا ل  فكرة المركز الح را ال
وفق أجزاء مو عية فيكون الكل مجموا من أجزاء مو عية و  يمتل  نما تبن  المدن الحديثة  ل  في مراكز المدن التاريخية بي

إا ترهر البنية ( البنية الشمولية)طرم في دراساته مقارنة بين بنية المدينة التقليدية والمدن الحديثة من خالل ملهو  .كيانا  خاصا  مميزا   
 .[Alexander, p.93] ليا ناتجا  ن النمو التراكمي والتدريجي بالمقارنة مع المدن الحديثةالعمرانية للمدن التقليدية تكامال شمو 

 .أن التكامل الشمولي يتحقق من خالل النمو التراكمي والتدريجي،وان تداخل اللعاليات يعمل  ل  تحقيق  اا التكاملويرى البحث 
  ال ضائي للبنية العمرانية التكامل 4-2

 البنية للموقع في اللعلي وا ستعمال الل اهية والبنية الملا يمية البنية بين التكامل ال  (Kevin Lynch)أشار      
 فيرى (Rappoprt Amos)اما  .[Lynch, p.86] التكامل  اا وجود  د  في ا نقطاا ويكمن التاريخية العمرانية للمراكز

 ويرى.   [Rappoprt, P.44]العمرانية بنيتها مع ا نساني والسلو  الشخصية الثقافة فيها تتكامل التاريخية المراكز أن
(Masfer) والتكوين العا  للمدينة الشكلي التكوين أا التشكيل طبيعة في ا سالمية المدينة في الكبير التكامل وجود 
 . [Msefer, P.23]لسكانها والقيمي الملا يمي

 للبنية العمرانيةالبصري  التكامل 2-2
التكامثثل بثثين المكونثثات الليزياهيثثة للبنيثثة العمرانيثثة للوصثثول الثث  الكثثل الموحثثد وت ثثدر   ثثاه العناصثثر مثثن خثثالل ويعنثثي     

ويعتمثثد التكامثثل البصثثرا ، خصاهصثثها التركيبيثثة  لثث  المقيثثاا الكبيثثر وخصاهصثثها البصثثرية الشثثكلية  لثث  المقيثثاا الصثثغير
  [Salingaros,p.92]بين  اه الخصاهص والمكونات العمرانيةللمشهد الح را في البنية العمرانية  ل  طبيعة العالقات 

 و تحقيق الربط وضمان استمرارية العالقة بين مكونات البنية :جرائي للتكامل العمراني أتعريف  توصل البحث الى    
من ( وتركيبياً بصريًا )من خالل الربط بين العناصر المادية والالمادية للوصول الى كل موحد ، العمرانية ومستخدمي ا

 .(2)كما في الشكل ، خالل المزيج الوظي ي وال يزياوي
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 .لألطار النظري أستكشاف الم ردات الرئيسة والثانوية وألغراض البحث سيتم تناول التكامل البصري في        
 (Visual Intration)التكامل البصري -6 
 فالتكامل البصرا الكلي، التكوين تحقيق لغرف بعالقات المترابطة ا جزاء خالل التكامل البصرا من( Scott) رف    
 تكامل بصرا في والكل ا جزاء تربط التي العالقات من متشاب  نرا  من يتالف الاا الكلي التكوين مثلي

[Scott,p. 30,179,193].  وأكد(Smithies) للعالقات البصرا التكوين خالل من تعريله للتكامل البصرا في 
  القات انها حيث .البصرية الخصاهص بين العالقة من ينتج التكوين البصرا الاا  ي "البصرا  فالتكامل والعناصر،

( Beitler & Lockhart) بينما  رف كل من .[Smithies,p.6-9] "ماثر بصرا كل ال  الوصول في تسه  متبادلة
 الناتج بانه" ه رف اا ،لتحقيق غرف محدد تصميمية مبادئ وفق المترابطة البصرية الخصاهص خالل منالتكامل البصرا 

 "التصميمية المبادئ وبا تماد.. و ملي جمالي لغرف البصرا التصمي  في المختللة الخصاهص وترتيب تنري  من
,p52 ] [Beitler & Lockhart . الباحث بينما يرى(Ward)   بثنه تنري  مكونات يمكن تعريله أن التكامل البصرا

فتعطي  ،والتي تبلور الصورة الح رية والحسية المتكاملة للعالقات بين الخصاهص البصرية ،البنية العمرانية في المدينة
 . [Ward, p165]للمدينة  ويتها وشخصيتها الح رية المميزة 

 البصري في المش د الحضريالدراسات السابقة التي تناولت التكامل  -1
تثث  تنثثاول ا ثث  التوجهثثات و الطروحثثات اللكريثثة ا جنبيثثة والمحليثثة التثثي تطرقثثت الثث  ملهثثو  التكامثثل البصثثرا فثثي المشثثهد     

 :الح را او مايقترب من  اا الملهو  ويقس  ال  قسمين
 

 الطروحات االجنبية- 1 1
 Townscape( "Cullen,7667)طروحات  7.7.1
فثثثي دراسثثثته الثثث  وجثثثود نثثثو ين مثثثن العوامثثثل المثثثاثرة  لثثث  المشثثثهد الح ثثثرا و ثثثي العوامثثثل الليزياهيثثثة والعوامثثثل  واشثثثار      

الح ثرا  مسثتويين لتحقثق الوحثدة البصثرية للمشثهد اشار كثال  بثثن  نالث و , ا نسانية والت  بتكاملها تتحقق الوحدة البصرية
 (:p1-3)وكما يلي

 :وتمثلث تل  العالقات في(: التشكيل العا )مستوى الكل العالقات  ل  : المستوى االول-:اوال
 .تنري  حافات ا شكال وخلق ا حساا بالشكل الخارجي الموحد -
 .ت ا  ا بنية و د  تر  اللراغات البينية بين الكتل  -
 .التعامل الحجمي مع المجاورات من اجل تحديد المقياا العمراني للشارا -
 .اءتنري  خط السماء، تنري  خط البن  -
 .حا ت ا حتواء الل اهي للمشهد الح را العالقات التناسبية بين ارتلاا المبن  و رف الشارا بما يسه  في تحقيق  -
 .تشكيلها وترتيبها في المشهد اتجا ية المشهد الح را التي تتحدد من خالل مرونة ا شكال واسلوب  -

 

 القة جزء مع جزء  من الشكل الواحد و القته البصرية باجزاء : العالقات  ل  مستوى ا جزاء: المستوى الثاني -:ثانيا
 (.التلاصيل المعمارية ،الحج  للمبن  المنلرد،اللتحات) ي  عناصرو اه ال.ا شكال المجاورة

 

الباحثان:المصدر/انواع التكامل العمراني (:2)شكل  
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 What Time is This Place"( "Lynch,1972)طروحات  5.7.1
أن و وم  يكل المدينة يعتمد  ل  الصورة الا نية المحمولة في ا ن ساكنيها والمرتبطة بالقيمة  Lynchاكد      

البصرية التي ترهر مدى الو وحية في البنية العمرانية للمدينة والتي تشير ال  سهولة تمييز أجزاهها وتنريمها في بنية 
 اجل من الح را في التصمي  مرا اتها يجب التي الخصاهص من مجمو ة وحدد.[Lynch,pp140-149]. متماسكة

  [Ibid, P106]: و ي موحدة فيزياوية شخصية خلق
 الشكل، الخللية، التناقف مع للشكل، الخارجية الحدود (Singularity Of Figur – Background Clarity) التلرد -1

  .العنصر وتميز موقع ا ستخدا ، الحج ، التعقيد، الكثافة،
 .الخارجية للشكل العامة الهيهة اا ا جزاء، حدود الخارجي، بالشكل ا حساا – 2
 تجثانا التشثابه، ،(المجتمعثة المبثاني مثثل )ا جثزاء تقارب السطوم، او الحافات، استمرارية (Continuty)ا ستمرارية  -3

 .الشبابي  فتحات بتنري  بالمواد، الشكل، السطوم،
 قثراءة خثالل مثن وتنثتج الكثافثة، الحجث ، بثالمعن ، او ا خثرى، ا جزاء  ل  واحد جزء  يمنة (Dominance)الهيمنة  -4

  .بصريا المستمر الكل
 (للعقد) للربط العالي الو وم (Clarity Of Joint)( الربط)و وم العقد  – 5
 (Directional Diffrentation)ا تجاه  تغير – 6 
 ا طثاء ا بصثار، مثن مسثاحة مثن تزيثد التثي الخصثاهص (Visual Scope)( مجثال ا بصثار) حقثل ا بصثار  – 7

  .البصرا العمق من تزيد التي والدراما المشا د، التراكب، الشلافية،
 خثالل تحسثا المتلقثي تزيثد التثي الخصثاهص ”Motion Awareness “( المدركثة  غيثر) الوا يثة غيثر الحركثة – 8

  .بالنو ية وا حساا ا بصار
  .الزمني التسلسل من يدر  والاا (Time Series)المتسلسل  الزمن – 9
 .(Names and Meanings)المكان   وية تعطي التي والمعاني ا سماء -11

 ((worskett,1969)) The character of townsطروحات   3.7.1

 :الح را حدد مجمو ة من الخصاهص البصرية التي تحقق ا ستمراية الشكلية وتحقيق التكامل البصرا للمشهد    
وان خطثثوط الواجهثثات  لثث  , ان تنرثثي  خثثط البنثثاء  ثثو اسثثاا ا سثثتمراية البصثثرية لمجمو ثثة مثثن المبثثاني :خددط البنددا  -اوال

وان توحيثثد خثثط البنثثاء يثثاثر  لثث  شخصثثية الشثثارا , طثثول الشثثارا يثثاثر  لثث  طريقثثة مشثثا دة ا بنيثثة و القاتهثثا مثثع بع ثثها
ا ميثثثثثثثة تنرثثثثثثثي  مسثثثثثثثافة ا رتثثثثثثثداد للمبثثثثثثثاني وتاثير ثثثثثثثا  لثثثثثثث  التكامثثثثثثثل  و ويتثثثثثثثه ويقثثثثثثثوا ا حسثثثثثثثاا بالمكثثثثثثثان وبثثثثثثثال  يرهثثثثثثثر

 [worskett,p190].البصرا
تعثد مسثالة ارتلثاا المبثاني و القتثه بخثط السثماء مثن ابثرز المشثاكل البصثرية لمجمو ثة  :ارت اع المباني وخط السدما -ثانيا

  , [p192  التكامل الشكلي للمشهد الح را من المباني وان ا ختالف في ارتلاا المبن  يكسر خط السماء مما ياثر  ل
[worskett. 

 .توحيد  رف الوحدات البناهية يسه  في تماس  ا بنية وانسجامها:عرض الوحد -ثالثا
ويسثثه  , ان اسثثتخدا  المثثواد المحليثثة السثثاهدة يعطثثي احساسثثا قويثثا بالوحثثدة البصثثرية للمدينثثة :نوعيددة الت اصدديل والمددواد-رابعددا

ا بنية الجديدة ال   مان ا ستمراية البصثرية وان انشثاء مبثاني بطثرق انشثاء ومثواد مختللثة تثادا الثي كسثر استخدامها في 
 .ا يقاا والخطوط واللون والملما

انترثثا  اللتحثثات لمجمو ثثة مثثن المبثثاني المتجثثاورة يسثثه  فثثي تحقيثثق ا سثثتمراية :نسددف فتحددات الشددبابيا الددى الجدددار-خامسددا
 .p210 ,  [worskett [وان التباين في اللتحات يادا ال  كسر ا ستمراية للمشهد الح را البصرية للمشهد الح را 

من اجل تحقيق التكامل يجب ا نتباه ال  الخصاهص الشكلية المحيطة با بنية لتجنثب الحصثول :االحتوا  ال ضائي-سادسا
 .p175  , [ worskett [. ل  ابنية  عيلة الخصاهص والتكامل البصرا
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 (Emerging concepts in urban design) (Broadbent,1991)طروحات  4.7.1
 :] Broadbent,p.194 [أن المشهد الح را يتكون من  نصرين مهمين  ما     
 :و ي جزهين كال (  Physical components)  مكونات فيزياوية. اوال
 : وتشمل( Urban physical components )  الح رية الليزياويةمكونات ال. أ

    .اإلشارات والدوال  ،المعال  ، اللعالية ، التركيز، البروز، العالقات الل اهية ، التوقيع
 :وتشمل(  Urban Appearance components) الح را  شكلمكونات ال. ب 

 Construction  المثواد البناهيثة  ،  Shape الشثكل ،  Design التصثمي ، Color اللثون، Sizeالحجث ، Ageالعمثر
Materials ،الحالثةCondition، مكونثات بصثرية  امثةGeneral Physical Components ، ناصثر متعلقثة أخثرى  

Other Related Factors. 
خثثارج نطثاق حثثدود .)و ثثاه المكونثات تخثتص بالمعثثاني والثد  ت   (Cultural components)  مكونددات حضدارية :ثانيدا
 ( .البحث
 : ل ركزت الدراسة  (Public places-urban spaces) (carmona&etal,2007)طروحات 2.7.1

التكامثثثل يثثثرتبط بالسثثثياق الح ثثثرا ككثثثل حيثثثث ان المبنثثث  وحثثثدة  تعنثثثي لنثثثا شثثثت بينمثثثا المبنثثث  مثثثع السثثثياق يحقثثثق المتعثثثة  -
 .البصرية

ا ولثث  الطثثراز الرسثثمي الموحثثد الطريقثثة ، وجثثود ثثثالث طثثرق رهيسثثة  متصثثلة لخلثثق التكامثثل البصثثرا مثثع السثثياق الموجثثود -
ا سثتمرارية ،المقارنثة او التنثاقف ويت ثمن التصثامي  الجديدةلالثالثة،السثمات المعماريثة المحليةلالثانية ةوالاا يستخد  محاكا

 [ p.154] ويت من السمات البصرية الجديدة
 الدراسات المحلية 2.7

 "المش د الحضري للمدينة المعاصر  التماسا والت كا في بنية( "7661,المبارا)طروحات 7.5.1
مثن خثالل المشثهد الح ثرا للشثوارا التجاريثة  ،ا تمت الدراسة بمرا ر التماس  والتلك  في المشهد الح را للمدينة      

و رفثت الدراسثة المشثهد الح ثرا للمدينثة .وأسثباب مرثا ر ا ربثا  والتشثويب البصثرا فيهثا ،الحديثة في المدينثة المعاصثرة 
والتثي تتثثت  مثن أسثلوب تنرثي  مكوناتهثا الليزياويثة وترابطهثا  ،ارة  ن الصورة التثي ترسثمها المدينثة فثي ا ثن المشثا دبثنه  ب

ثث  قثدمت الدراسثة ا ث  .]23ص[ومثدى تثثثير  ثاا المشثهد  لث  سثلوكيات اإلنسثان فثي حياتثه الح ثرية، مع ف اءاتها العامثة
سثتمراية البصثرية والتجثانا بثين ابنيثة الشثوارا التجاريثة وبقيثة العناصثر الخصاهص والعالقات الماثرة في تحقيق حالة من ا 

 :]51ص[التي تالف بمجملها صورة المشهد الح را وصنلتها ال  صنلين
 تمثل العالقات وال وابط الت  تسه  في خلق التجانا وا ستمراية البصرية لسياق المباني والكتل المتجاورة :االول-
 .تمثل العالقات الشكلية والمكمالت الجمالية الت  تحقق ا ر اء الجمالي والمتعة البصرية والنلسية: الثاني-

 "الوحد  الشكلية في العماره كنظام( "7666القر  غولي)طروحات 5.5.1
متنو ثثة لعثثدد مثثن با سثثتناد الثث  طروحثثات " الوحثثدة الشثثكلية فثثي العمثثاره كنرثثا "طرحثثت القثثرة غثثولي فثثي دراسثثتها ملهثثو       

 :المعماريين وطرحت ثالث ملردات حول ال  الملهو  و ي 
  ناصر الوحده الشكلية -
 مرا ر الوحدة الشكلية -
 حا ت تحقق الوحدة الشكلية -

اما مرا ر الوحدة الشكلية "الشكل وا تجا ية والحج  والمادة واللما وال وء واللون"وشملت  ناصر الوحدة الشكلية كل من 
 .متطلبات اات  القة متبادلة تسه  اجما  للوصول ال  كل مرهي مقنع وماثرفهي 
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خصائص المش د الحضدري علدى المسدتوى التصدميمي للمشد د والداي يتعامدل  الدراسات تتناول ومما تقدم يتضف أن     

 .3Dمع أبعاده الثالثة 
 

 
 

ةالمفردات الرئيس المفردات الثانوية  ت الدراسات السابقة 

الخ..االستمراية في اللون والطراز والملمس  طروحات  المشهد المتسلسل 
(Cullen,1691) 

1 

استمرارية في اللون والملمس 
خصائص مكانية،شواخص بنائية،والسطوح  

 2 (Lynch,1960)طروحات خصائص عامة للشكل الفيزياوي

عرض ،خط السماء،خط البناء
نسب الفتحات،االحتواء،التفاصيل،الوحدة  

طروحات  الخصائص البصرية
(Worskett,1969) 

3 

ممل,ممتع  طروحات انواع االنسجام سايكولوجيا 
carmona&etal,2007 

4 
االستمرارية،التناقض،الطراز الرسمي الموحد التكامل البصريطرائق خلق    

(1661,المبارك)طروحات  التماسك ترابط االجزاء مع بعضها  5 
 التفكك االختالل بالنظام او الترتيب

 خصائص االستمراية البصرية السياق البصري
 العالقات الشكلية والمكمالت الجمالية

الضوء ، اللمس، المادة، الحجم، االتجاهية،الشكل 
اللون،   

  عناصر الوحدة الشكلية
 

القرة )طروحات 
(1666,غولي  

9 

الحيوية،الهيمنة ،االنسجام ،التوازن   مظاهر الوحدة الشكلية 
 حاالت تحقق الوحدة الشكلية انتظام العناصر الشكلية

 انساق الوحدة الشكلية النسق التنظيمي
 النسق الطبيعي
 النسق التناغمي

التي تناولت التكامل  الدراسات السابقة
 البصري

مستوى الخصائص 
 البصرية

عالقات تحقق  الخصائص البصرية
 التكامل البصري

 

 (Carmona&etal,2007)طروحات

 

 بصرية خصائص
 الجزء على مستوى

انتظام واستمرارية  المعماري للكتل الشكل
هيئة المشهد 

 الحضري

الطراز المعماري 
 للكتل

محكات السمات 
المعمارية المحلية 

 للعناصر

 

 

 (Broadbent,1991)دراسة 

 

 

 بصرية خصائص
 على مستوى الجزء

توحيد النمط  لالبنية( الطراز)النمط 
 التصميمي

استمرارية االلوان  لون واجهات االبنية
 وتناغمها

استمرارية الفتحات  فتحات واجهات الكتل
 بنفس النسب واالبعاد

استمراية المواد  المواد البنائية للكتل
 البنائية

التعامل الحجمي مع مقياس المشهد   

الباحثان: المصدر/السابقة استخالص المفردات التى تطرقت لها الدراسات (: 1)جدول   

مستوى الكل والجزء الخاصة بالتكامل البصري  استخالص الخصائص البصرية على(: 2)جدول 

الباحثان:المصدر/حسب ماجاء في الدراسات السابقة وبيان عالقات تحقيق التكامل البصري   
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 :ومما تقدم يمكن تلخيص أ م المؤشرات المشتركة في الطروحات السابقة كما  ي موضحة في الجداول االتية    
 

 

 

 

 

 

 

 (Cullen 1961)طروحات 

 

 

 

 بصرية خصائص
 على مستوى الكل

المجاورات من اجل  الحضري
تحديد المقياس 
 الحضري للشارع

خط البناء لواجهة 
 المشهد

استمرارية خط 
 السماء

خط السماء لواجهة 
 المشهد

 استمرارية خط البناء

اتجاهية المشهد  االتجاهية لالبنية
الحضري التي تتحدد 

من خالل مرونة 
 االشكال واسلوب
في  تشكيلها وترتيبها

 .المشهد

 

 

 بصريةخصائص 
 على مستوى الجزء

تنظيم حافات االشكال  حدود الكتل
وخلق االحساس 
بالشكل الخارجي 

 .الموحد

تكرار الفتحات  فتحات الواجهات
 وتناسبها

االستمرارية الحجمية  حجم الكتل
 للعناصر

المعالجات 
التفاصيل )الشكلية

 (المعمارية

تكرار المعالجات 
 الشكلية

 

 

 

 (( Worskett,1969دراسة 

 

 

 بصريةخصائص 
 على مستوى الكل

خط البناء لواجهة 
 الكتل

 توحيد خط البناء

 استمراية خط السماء خط السماء للمشهد

 

تنظيم وتوحيد عرض  عرض الوحدة البنائية
 االبنية

 بصريةخصائص 
 على مستوى الجزء

التفاصيل المعمارية 
 لالبنية

التفاصيل توحيد 
 وتكرارها

 المفاهيم لعالقاتا

 
 
 
 
 

توحيد اتجاهية المشهد المتكامل من خالل مرونة االشكال 
 .واسلوب ترتيبها في المشهد

 
 درجة االستمرارية لحجم الكتل البنائية للمشهد

استمرارية  استخدام  لون الكتل البنائية ومواد البناء والملمس 
 وتناغمها( طبيعة المواد)
 

 االستمرارية  بوحدة النمط 

الباحثان:المصدر/المفاهيم والعالقات التي تدخل ضمن مفهوم االستمرارية البصرية(: 3)جدول   
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باستخدام العناصر التي تتوافق مع المباني التراثية االستمرارية  االستمرارية البصرية
 الخ... للمراكز التاريخية من اروقة وشناشيل واقواس

 
 استمرارية تناسب المشهد مع المقياس االنساني

 
 استمرارية خط السماء للمشهد

 
 استمرارية خط البناء للمشهد
 ( الخطوط االفقية والعمودية)استمرارية تنظيم السطوح 

 
 استمرارية االستخدام للعناصر التكميلية للمشهد

 

 
 
 
 
 
 العالقات المفهوم 

 
 
 
 (االحاطة)االحتوائية 

 التجاور بين المباني
 

 التقارب بين ارتفاعات االبنية
مستوى االنتماء وااليواء عندما تتراوح نسبة ارتفاع المباني 

نزوالً الى  3:1المحيطة الى ابعاد الشارع االفقية مابين 
1:1 > 45-180 

 
 مستوى التشجير

 
تجزئة التكوينات الكبيرة الى الى اجزاء صغيرة تناسب 

وجود , وجود التفاصيل, وجود االروقة)المقياس االنساني 
 (الزخرفة

 العالقات المفهوم

 
 
 
 
 
 

 التنوع ضمن وحدة شمولية

 (الكتل)وحدة المشهد ككل وتنوع أجزائه 
 التكرار بعناصر واجهات االبنية وبطرز متنوعة للمشهد المتكامل

 
 تنوع ارتفاع المباني البعاد المللالتكرار في 

واالنهاء  مستوى الوحدة في الملمس وخصائص مواد البناء
 واللون للمشهد المتكامل

تحقيق الوحدة عن طريق الهيمنة باالمتداد االفقي لواجهات 
 المباني

 
 تنظيم وتوحيد عرض االبنية

 
 (الطراز)توحيد النمط التصميمي للمشهد

 
 درجة االرتباط اوالتنظيم بين العناصر 
 طبيعة انتظام االشكال الهندسية للكتلة

 تحقق الوحدة من خالل تركيب عناصر متناقضة
 

 من خالل استخدام التنوع في الخطوط األفقية و العمودية
 

 توحيد وتكرار التفاصيل الزخرفية للمباني وبتنوع ايقاعي متناغم
 

تكرار المواد وتوحيدها مثل استخدام مواد البناء 

الباحثان:المصدر/المفاهيم والعالقات التي تدخل ضمن مفهوم التنوع ضمن وحدة شمولية (: 4)جدول   

الباحثان:المصدر/المفاهيم والعالقات التي تدخل ضمن مفهوم االحتوائية(: 5)جدول   
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 العالقات المفهوم

 
 
 

 التناقض

مثل يحمل عنصر مفاجأة ( مستمر)استخدام تناقض مترابط 
 ادخال ابنية جديدة للمشهد

 
 اختالف المقياس والحجم

 
 االغتراب بالشكل 

 
 (العناصر العمودية واالفقية)باالتجاه 

 التعارض بالملمس واللون والمواد
 التباين بالظل والضوء

 
 

 العالقات المفهوم

 
 
 

 التدرج البصري

استخدام التدرج المنظم من خالل استعمال البعد االنساني 
 بالمشهد المتكامل

 
 التدرج باحجام الكتل المستخدمة 

 
التدرج بارتفاعات المباني بما يحقق المتطلبات الوظيفية 

(sky line) 
 

 (العناصر)التدرج على مستوى التفاصيل
 مستوى الشكل العام للتكوين التدرج على

 
 العناصر المكونة للمش د الحضري. 8
 ناصثثثر واجهثثثات ا بنيثثثة، والعناصثثثر ا خثثثرى : يمكثثثن تقسثثثي  العناصثثثر المكونثثثة للمشثثثهد الح ثثثرا الثثث  قسثثثمين  مثثثا     

 .]32-25ص, ياء لي حسين[. التكميلية
 عناصر واج ات االبنية 1.8
إا  ،ا بنيثثة با  تمثثاد  لثث  مثثدى فا ليثثة العنصثثر وقابليتثثه  لثث  جثثاب ا نتبثثاه ناصثثر واجهثثات ( Ching)صثثنف جنثث      

 [Ching, p.94]: إل ( الخللية -الشكل)صنف العناصر وفقا لعالقة 
 .(Figures)و ي التي تدر  وتستو ب بوصلها شواخصا  أو أشكا    :(Positive) ناصر موجبة  . أ
 .لتل  األشكال (Background)و ي التي تعمل كخللية  :(Negative) ناصر سالبة  . ب

والملردات العمودية  ،وا بواب ،والنوافا ،الجدرانال  ان  ناصر الواجهات تتمثل ب (Antoniades)انتونييدا اشار و      
تشكيلية  ناصر : الواجهة ال ( Schulz)شولز  وصنف.[Antoniades,p.4] (كالشناشيل)والملردات الم افة  ،وا فقية

 Abu-Obeid et)استعرف ابو  بيد واخرون و . [Schulz, p.138]و ناصر مثقبة كالنوافا واألبواب  ،جمالية كالعمود
al. )والسقيلة فوق  ،والتلاصيل ،وا بواب ،والنوافا ،الكتل: مجمو ة من العناصر اات العالقة في تقيي  واجهات ا بنية  ي

 الشبابيك ,شناشيل ,في بعض التفاصيل ( الخشب)المحلية

الباحثان:المصدر/الملا ي  والعالقات التي تدخل  من ملهو  التناقف  :(6)جدول   

الباحثان:المصدر/الملا ي  والعالقات التي تدخل  من ملهو  التدرج البصرا:( 7)جدول   
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 Wall)الستارة : ال  واجهات ا بنيةفقد صنف  ناصر ( Dunne)اما دون .[Abu-Obeid et al., p.5-6]المدخل 
Parapet)،  و المات الد لة والد اية(Marquee or advertising sign)،  والسقيلة فوق المدخل(Canopy)، 
 [Dunne, 2004, p.22] (Cornice) وا فريز

 :ويرى البحث ان عناصر واج ات االبنية تتكون من 
 الجدران.7
 وال تحات االخرى ،واالبواف ،النوافا: ال تحات وتشمل.5
واالفاريز  ،والسقائف البارز  ،واالطر ،والستائر ،والشناشيل ،االعمد : العناصر البارز  عن الجدار وتشمل.3
(Cornices)، وغير ا ،والشرفات 
 .عالمات الداللة والدعاية.4
 

  العناصر التكميلية 5.1
وتعلثق  ثمن الل ثاءات  ،وتثزرا ،وتنصثب ،وتمثد ، ناصر الل اءات الخارجية  ي  ناصر وريلية وجمالية توقع أن     

للسثثثثثابلة ومسثثثثثتخدمي الل ثثثثثاءات ( Utility)وفاهثثثثثدة خدميثثثثة ( Amenity)و ثثثثي تثثثثثوفر جماليثثثثثة . الح ثثثثرية العامثثثثثة والشثثثثثاهعة
واشثجار الشثارا والنباتثات  ،واشثارات المثرور والعالمثات ،وا ثاءة الشثارا ،وتشثمل العناصثر المرهيثة كا ثثاث العثا  ،الخارجية
 Policy on the Design Quality of Hard Urban] وغير ثا  ،والتثزيين ،واشثارات ا  ثالن ،والخثدمات ،ا خثرى

Spaces and Streetscape Elements,p.4].تمتلثث  ا ميثثة ودورا فثثي  ،ان العناصثثر المكونثثة للل ثثاءات الخارجيثثة
 Better streets]:وان  ثاه العناصثر  ثي ،والراحثة وا مثان ،وخلثق ا حسثاا بالمكثان ،را للمشهد الح راالتكامل البص

Plan, p.53-54]. 
 :ويرى البحث أن التعريف االجرائي للتكامل البصري

بعالقات المرتبطة ( على مستوى الجز  والكل)والخصائص البصرية   و م  وم يتحقق من خالل صيغ لربط العناصر     
 .بصرية ضمن مبادئ تصميمية، لغرض تحقيق التكوين البصري الكلي في مراكز المدن التاريخية

 نظري أطار أستخالص. 6

بلثثثورة ا طثثثار النرثثثرا المسثثثتخلص مثثثن البحثثثث مثثثن خثثثالل الدراسثثثات السثثثابقة التثثثي تناولهثثثا و ثثثزل  لقثثثرةسثثثيت  فثثثي  ثثثاا ال     
 .الملا ي  والملردات ا كثر ا مية والتي شكلت تصورا  أوليا  وتلصيليا  للبحث للوصول ال  ماشرات البحث 

  مؤشرات التكامل البصري 7.6
وت  أستخالص أل    اه الملردات بما تحقق الوصول لماشرات . ردات، دة ملا ي  وملاللقرات السابقةطرم البحث في      

 :التكامل البصرا والمتمثلة بعناصر المشهد الح را والعالقات والخصاهص البصرية كما  ي مو حة بالجداول ا تية
 

   

  
 
 
 
 

 (التكامل البصري) 

 ثانويةالمفردات ال المفردات الرئيسة االليات المعتمدة

مستويات تحقق التكامل 
 البصري

مستوى المشهد الحضري  المستوى الكلي
 للشارع

 مستوى االبنية ضمن الشارع المستوى الجزئي

 
 

 صيغ تحقق التكامل البصري

 البسيطة االشكال المنتظمة التكامل ضمن الوحدة الهندسية
 التنظيم المركزي
 التنظيم الشبكي

التكامل ضمن التعددية 
 المتناغمة

 االيقاعي
 المستمر
 المتناسب

 
الباحثان:المصدر/ ناصرالمشهد الح را (: 9)جدول   

 

الباحثان:المصدر/ملردات التكامل البصرا والمبادئ التصميمية التي تحققه (: 8)جدول   
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، ت  تلخيص أ   الماشرات  المشتركة لخصاهص (7)اللقرة من خالل دراسة وتحليل ماشرات التكامل البصرا في 
 (.11)جدول المشهد الح را والتي يمكن قياسها في 

 

 

 
 

 
 الخصائص البصرية

 العالقات البصرية

االستمرارية 
 البصرية

التنوع 
ضمن 
وحدة 
 شمولية

التدرج  (االحاطة)االحتواء التناقض التفرد
 البصري

ى 
عل

ى  
تو

س
م

 
زء

ج
ال

 

       حجم الكتل البنائية
الخطوط االفقية 
 والعمودية للكتل

      

       االتجاه 
الشكل الهندسي 

 للواجهة
      

مواد البناء واالنهاء 
 لواجهة الكتل

      

       الطراز المعماري
( العناصر)التفاصيل

 للكتل
      

       لون واجهة الكتل
       ملمس الواجهة

الحدود الخارجية 
 للكتل

      

كل
 ال

ى
تو

س
 م

ى
عل

(
ع 

 م
زء

ج
ة 

الق
ع

ء 
جز

-
كل

 ال
ع
 م

زء
ج
ة 

الق
ع

) 

المقياس االنساني 
 للمشهد

      

التناسب في واجهة 
 المشهد

      

       خط السماء للمشهد
       البناء للمشهدخط 

التكرار للعناصر 
والتفاصيل لواجهة 

 المشهد

      

       الهيمنة 
       التوازن
       (التنسيق)التنظيم 
       االرتباط

 لعمليةالدراسة ا .71
شثوارا مدينثة بغثداد، وبغثف النرثر  ثن تثردا واقثع الكثيثر  ت  أنتخاب المشهد الح را لشارا الرشثيد أل ميتثه  ثمن 

والمعمثاريين . من ا بنيثة المطلثة  ليثه حاليثا، ا  انثه يمثثل مو ثع ا تمثا  خثاص بالنسثبة للمثواطنين فثي بغثداد بصثورة  امثة
 .]91 ياء حسين،ص[ والمصممين الح ريين بصورة خاصة، وال  أل ميته التاريخية والتجارية والعمرانية

 العناصر التكميلية عناصر واجهات االبنية

 االشجار والمناطق خضراء الجدران لواجهة الكتل
 االرصفة وجسور المشاة (اخرى، ابواب، نوافذ)الفتحات 

 ،اطر، ستائر ،شناشيل، اعمدة)العناصر البارزة عن الجدران 
 (غيرها، شرفات، افاريز ،سقائف بارزة

 
 اثاث الفضاءات الخارجية

 الخدمات عالمات الدعاية والداللة
 االشارات

 الباحثان:المصدر/ 3Dماشرات التكامل البصرا في المشهد الح را للبعد التصميمي (: 11)جدول 
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وأ تمثثثد البحثثثث أسثثثلوب ا سثثثتبيان والتحليثثثل فثثثي دراسثثثة التكامثثثل البصثثثرا للمشثثثهد الح ثثثرا لشثثثارا الرشثثثيد، بالنسثثثبة 
 .لمستخدمي المنطقة

 أسلوف القياس 7.71
المقياا  و الوسيلة أو األداة التي يستخدمها الباحث ليختبر بها مدى مصداقية فر يته المو و ة لحل المشكلة       

البحثية و نا  أنواا  دة من المقاييا منها ما  و مصم  ومنها ما يصم  خصيصا لحل مشكلة بحثية محددة كما إن 
تحديد المجتمع األصلي للدراسة لحج  العينة ل : ما اختلف نو ه و ي  نال  نقاطا   دة من الواجب توافر ا في المقياا مه

( استمارة ا ستبيان الخاص)صياغة  الدراسة ل تسجيل المالحرات من ا ختبار ا ولي لالستلادة منها في ا ختبار النهاهي
 .بتطبيق ا ختبار  ليها كما يتطلب توافر المو و ية والصدق والثبات في كل مقياا  ملي

وما أما المقاييا التي تعاملت مع المشا د الح رية فقد ت منت قياا المشهد  ن طريق المقابالت الشخصية،      
قياا المشهد  ن طريق  رف الصور اللوتوغرافية وبناء مقياا د لي لتقويمها فقد ا تمدته الدراسة من قبل الباحثة  ي 

لمشا د الح رية من قبل المتلقي من خالل أ داد نمااج للمشا د أتبعت في الدراسة لغرف قياا التكامل البصرا في ا
الح رية المنتخبة و ر ها  ل  العينات المنتخبة والعشواهية بمحاولة لقياا التكامل البصرا الاا يت  تلقيه وتثبيت 

 .المالحرات من قبل المستبينين  ل  ورقة ا ستبيان 
 استمارات االستبيان  تصميم  5.71

فردا، وأجراء أختبار أولي لها من قبل مختصين في ( 21)أستمارات ا ستبيان  ل   ينة منتخبة بحج  ت  أ داد 
ومن ث  أجراء .مجال العمارة والتخطيط الح را للتثكد من صحة الماشرات وامكانية قياسها، وت  أستبعاد بعف الماشرات

كنة ومستعملي المنطقة، حيث كانوا ممن يزورونها فردا، من س( 111) ل   ينة  شواهية بحج  ( تحليلي)أستبيان خاص
و دد الاكور ( 35)سنة، وكان  دد ا ناث ( 65)_( 20)وتراوحت ا مار افراد العينة المختارة ما بين .بصورة مستمرة 

(65.) 
بين تثث  إ ثثداد الصثثور و ر ثثها بثثث ل  مواصثثلات ممكنثثة للمحافرثثة  لثث  دقثثة التلاصثثيل الموجثثودة فيهثثا وتقريثثب المسثثت     

درجثة مثن الجهثثة  181زاويثثة ( الوقثوف امثثا  المشثهد مباشثرة ) ألف ثل مثا يمكثن، وتثث  التقثاط الصثور للمشثثا د بشثكل امثامي 
 Adobe)باسثثثثثتعمال برنثثثثثامج  –البعيثثثثثدة، ولجثثثثثانبين مثثثثثن الشثثثثثارا، بمسثثثثثا دة مكتثثثثثب أستشثثثثثارا مخثثثثثتص وتثثثثث  ترتيبهثثثثثا 

PhotoshopCS5 )–مشثثا د ملونثثة لمشثثهد شثثارا الرشثثيد ( 6)  أ ثثداد بشثثكل مشثثهد متسلسثثل للشثثارا مثثن جانثثب واحثثد، وتثث
  (.11)، (9)، ( 8)، ( 7)، (6)، (5) :، ا شكال (4.11) اللقرةوكما  ي مو حة في 

أستبيان خاص )بثجراء أختبار اولي ومن ث  أختبار ثاني  ا ول جزأين حيث يتمثل الجزء  ل تصمي  ا ستمارة     
 :كا تي( تحليلي

 ( 1ملحق )االختبار االوليأستمار  _أوال
لقد كان التوصل ال  الصيغة النهاهية لالستمارة بعد القيا  باستبيان اولي  ل  مجمو ة من المختصين في مجال     

وت   رف الصور للمشا د الح رية من خالل ا ستلادة من تقنيات الحاسوب الكرافيكية .العمارة والتخطيط الح را
 . ة وال  لو وحها ولدقة تلاصيل الصورة اكثر من الطبا ة  ل  الورقةبا  افة ال  الصور المطبو 

و اه ا ستمارة سا دت في تعديل استمارة ا ستبيان وتو يا مدى مالَءمتها للقياا وتهيهتها لالستبيان الخاص      
 .وكال  سا دت في تحديد العينة لالستبيان الخاص

ال  توفير ( او -1ملحق)مجاميع من ا سهلة، تهدف المجمو ة ا ول  أربعة ( 1ملحق )ت منت استمارة ا ستبيان 
ال  معرفة العالقات البصرية الماثرة ( ثانيا-1ملحق)وتهدف المجمو ة الثانية . معلومات  امة  ن العينة البحثية

البصرية للعالقات  ل  ال  معرفة الخصاهص ( ثالثا -1ملحق )وتهدف المجمو ة الثالثة. والعالقات البصرية الغير الماثرة
ال  قياا الخصاهص البصرية للعالقات (  رابعا -1ملحق )وتهدف المجمو ة الرابعة . مستوى الجزء الماثرة والغير ماثرة

 .  ل  مستوى الكل الماثرة والغير ماثرة
المدؤثر  بشددكل (لالجدز  والكدد)وان ال ددف مدن  دداه االسدتمار    ددو تحديدد العالقددات والخصدائص البصدرية للمسددتوين       

دقيق في تنظيم وبنا  المش د المختبر وأستبعاد الخصائص والعالقات غيدر الموجدود  او التدي لديس ل دا تداثير فدي تكامدل 
، وبددددالا يددددتم تحديددددد العالقددددات والخصددددائص ال عالددددة فقددددط لت يئت ددددا الددددى االسددددتبيان (شددددارع الرشدددديد)المشدددد د المختبددددر

 ( .التحليلي)الخاص
 ( 2ملحق رق  )ستبيان الخاصأستمار  اال -ثانياً 
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ال  توفير ( او -2ملحق)اربعة مجاميع من ا سهلة، تهدف المجمو ة ا ول  ( 2ملحق )ت منت استمارة ا ستبيان      
وتهدف المجمو ة . معلومات  امة  ن العينة المشاركة في ا ستبيان مثل تحديد الجنا، والعمر، والتحصيل الدراسي

ال  قياا ا مية كل  القة من  القات تحقيق التكامل البصرا با  تماد  ل  الصورة الا نية ( ثانيا-2ملحق)الثانية 
 من  –من خالل معرفت  بمنطقة الدراسة : )الناتجة  ن تجربة مستخدمي البيهة في منطقة الدراسة، اا كان الساال كا تي

وتهدف . (حسب ا ميتها نسبة ل  في تحقيقها للتكامل البصرارتب العالقات ا تية من ا  ل  ال  ا دن   -شارا الرشيد 
قياا ا مية الخصاهص البصرية للعالقات  ل  مستوى الجزء نسبة ال  مستخدمي ال  ( ثالثا -2ملحق )المجمو ة الثالثة 

من خالل : )ا تيمنطقة الدراسة با  تماد  ل  الصورة الا نية المتكونة لديه  نتيجة التجربة البيهية، اا كان الساال ك
رتب الخصاهص البصرية ا تية من ا  ل  ال  ا دن  حسب ح ور ا  - من شارا الرشيد  –معرفت  بمنطقة الدراسة 

ال  قياا ا مية الخصاهص البصرية للعالقات  ل  ( رابعا -2ملحق )وتهدف المجمو ة الرابعة . (وا ميتها نسبة ل 
من : )راسة بث تماد الصورة الا نية الناتجة  ن تجربته ، اا كان الساال كا تيمستوى الكل نسبة ال  مستخدمي منطقة الد

رتب الخصاهص البصرية من األ ل  ال  األدن  حسب ح ور ا  - من شارا الرشيد  –خالل معرفت  بمنطقة الدراسة 
 (.وأ ميتها نسبة ل 

ال  قي  نسب أ مية كل  القة من  القات تحقيق  ان الغرف من المجمو ة الثانية والثالثة والرابعة  و التوصل        
التكامل البصرا وقي  نسب أ مية الخصاهص البصرية للعالقات المكونة للمشهد الح را،  ستعمالها في قياا التكامل 

 :البصرا للمشا د الح رية المختبرة، كاألتي
 .لتكامل البصري والم ردات المرتبطة اسلوف قياس ا مية العالقات والخصائص حسف حضور ا وا ميت ا في تحقيق ا-
 قياس ا مية العالقات البصرية للمش د الحضري اسلوف  .اوال

يمكن قياا ا مية كل  القة من  القات المشهد الح را نسبة ال  مستخدمي منطقة الدراسة  ن طريق         
-2الملحق)حيث يطلب من المستخدمين ترتيب العالقات حسب ا ميتها في تحقيق التكامل البصرا نسبة له  . ا ستبيان

ومن خالل قسمة . ميته في تحقيق التكامل البصراوبال  ياخا كل  نصر قيمة تمثل تسلسل العنصر حسب ا (. ثانيا  
مجموا القي  التي حصلت  ليها كل  القة في جميع استمارات ا ستبيان  ل  مجموا القي  التي حصلت  ليها جميع 

 . العالقات نحصل  ل  نسبة ا مية كل  القة في تحقيقها للتكامل البصرا
 قات على مستوى الجز قياس ا مية الخصائص البصرية للعالاسلوف  .ثانيا

حيث يطلب . يمكن قياا نسبة ا مية كل خاصية من الخصاهص البصرية  ل  مستوى الجزء من خالل ا ستبيان      
من  مستخدمي البيهة ترتيب الخصاهص حسب ا ميتها في تحقيق التكامل البصرا نسبة له ، من ا كثر ا مية ال  ا قل 

سمة مجموا القي  التي حصلت  ليها كل خاصية في جميع استمارات ا ستبيان  ل  ومن خالل ق, (ثالثا  -2ملحق)ا مية 
 . مجموا قي  جميع الخصاهص نحصل  ل  نسبة ا مية كل خاصية في تحقيقها للتكامل البصرا

 قياس ا مية الخصائص البصرية للعالقات على مستوى الكلاسلوف  .ثالثا
فهو يطلب من  . يمكن قياا نسبة ا مية كل خاصية من الخصاهص البصرية  ل  مستوى الكل من خالل ا ستبيان    

من ا كثر ا مية ال  ا قل ا مية , مستخدمي البيهة ترتيب الخصاهص حسب ا ميتها في تحقيق التكامل البصرا نسبة له 
لت  ليها كل خاصية في جميع استمارات ا ستبيان  ل  مجموا ومن خالل قسمة مجموا القي  التي حص, (رابعا  -2ملحق)

 . قي  جميع الخصاهص نحصل  ل  نسبة ا مية كل خاصية في تحقيقها للتكامل البصرا
 .أسلوف قياس مقدار التكامل للخصائص البصرية علي مستوى الجز  لعالقات المش د الحضري -
 ل  مستوى العالقات في المشهد الح را من  للتكامل البصرايت  حساب مقدار تحقيق الخصاهص البصرية        

ويت  التدقيق لجميع . تقو  الباحثة بملهها بث تماد المراقبة الميدانية وصورة المشهد ( Check list)خالل قاهمة تدقيق 
وجود كل متغير المشا د المختبرة، إا يت  ملء الحقول  من قاهمة التدقيق من خالل تاشير الحقل الاا يمثل مقدار 

بنسبة ا ميتها وجمع القي  الناتجة نحصل ( خاصية)في المشهد الح را المختبر، و رب قيمة وجود كل متغير ( خاصية)
ومن ث  يت  ايجاد درجات التكامل البصرا النهاهية بعد المقارنة لكل .  ل  مقدار تحقيق كل  القة في المشهد الح را

( 6)هد بشكل  ا  من خالل جمع قي  التكامل لكل مشهد وتقسيمها  ل   دد امن الخصاهص  ل  مستوى الكل والمش
-41)درجة التكامل البصرا واطهة، من  (=41-1)ااا كانت القي  للنسب من . وايجاد النسب النهاهية للمشهد كله

 .درجة التكامل البصرا  الية( =111-81)درجة التكامل البصرا متوسطه، من (=81
 .جيد جدا=1جيد، =1.75مقبول، =1.5 عيف، =1.25غير موجود، =1:يت  تحديد ا كما يثتيان قي  المتغيرات 
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 .أسلوف قياس مقدار التكامل للخصائص البصرية على مستوى الكل لعالقات المش د الحضري  -
يق يت  حساب مقدار تحقيق الخصاهص البصرية للتكامل  ل  مسثتوى الكثل فثي المشثهد الح ثرا مثن خثالل قاهمثة تثدق     

(Check list )ويثثثت  التثثدقيق لجميثثثع المشثثثا د المختبثثثرة، . يقثثثو  الباحثثث بملههثثثا بث تمثثثاد المراقبثثثة الميدانيثثة وصثثثورة المشثثثهد
إا يثثت  مثثلء الحقثثول  ثثمن قاهمثثة التثثدقيق مثثن خثثالل تاشثثير الحقثثل الثثاا  (.11)، (9)، ( 8)، ( 7)، (6)، (5) :ا شثثكال 

بنسثثبة ( خاصثثية)المشثثهد الح ثثرا المختبثثر، و ثثرب قيمثثة وجثثود كثثل متغيثثر فثثي ( خاصثثية)يمثثثل مقثثدار وجثثود كثثل متغيثثر 
 .ا ميتها وجمع القي  الناتجة نحصل  ل  مقدار تحقيق كل خاصية في المشهد الح را 

 .جيد جدا=1جيد،=1.75مقبول،=1.5 عيف،=1.25غير موجود،=1:ان قي  المتغيرات يت  تحديد ا كما يثتي
، يت   رب ناتج نسبة ا رتباط في كل (ا ميتها)ابليتها  ل  جاب انتباه المتلقي بسبب اختالف الخصاهص في ق     

 .خاصية بنسبة ا ميتها التي ت  ايجاد ا من خالل تحليل نتاهج ا ستبيان 
بعد  رب نسبة ا رتباط لكل خاصية )بعد ا يت  جمع مقدار ا رتباط في جميع الخصاهص البصرية لكل  القة      

 .  يجاد مقدار ارتباط الخصاهص مع كل  القة بصرية ( ابنسبة ا ميته
ث  يت   رب مقدار ارتباط الخصاهص البصرية لكل  القة بقيمة ا مية كل  القة بصرية نسبة لمستخدمي منطقة      

قة و ند ا نحصل  ل  مقدار التكامل البصرا للخصاهص البصرية لكل  ال. الدراسة والناتجة  ن تحليل نتاهج ا ستبيان
وبجمع نتاهج التكامل البصرا لجميع انواا العالقات نحصل  ل  مقدار التكامل البصرا . من  القات المشهد الح را

ومن ث  يت  ايجاد درجات التكامل البصرا النهاهية بعد المقارنة . للخصاهص البصرية  ل  مستوى الكل الاا يت  اختباره
كل  ا  من خالل جمع قي  التكامل البصرا لكل مشهد وتقسيمها  ل  لكل من الخصاهص  ل  مستوى الكل والمشهد بش

درجة التكامل البصرا واطهة، من (=41-1)ااا كانت القي  للنسب من . وايجاد النسب النهاهية للمشهد كله( 6) دد ا
 .درجة التكامل البصرا  الية( =111-81)درجة التكامل البصرا متوسطه، من (=41-81)
 الدراسةوصف منطقة  3.71 

  نه يعد من (شارا الرشيد)ت  اختيار مركز الرصافة     
وبغثثثف النرثثثر  ثثثن تثثثردا واقثثثع  ،ا ثثث  شثثثوارا مدينثثثة بغثثثداد

ا  انثه يمثثل مو ثع  ،الكثير من ا بنية المطلة  ليه حاليا
. ا تمثثا  خثثاص بالنسثثبة للمثثواطنين فثثي بغثثداد بصثثورة  امثثة

والث   ،والمعماريين والمصممين الح ثريين بصثورة خاصثة
 .[JCP,p.23]:أل ميتثثثثثثه التاريخيثثثثثثة والتجاريثثثثثثة والعمرانيثثثثثثة

 (.3شكل)
من خالل مالحرة خارطة المنطقة تبين ان شارا 

نتيجة انشاء الرشيد مقس  ال  خمسة أنطقة مميزة، 
والتي ادت ال  قطع شارا الرشيد  1939الجسور منا سنة 

ال   اه ا جزاء، و اه ا نطقة  ي السن  والمربعة والسوق 
 (.4شكل)والحيدرخانة والميدان 

 

 

 

 

 

 

شارع الرشيد ضمن األزقة القديمة   :(3)شكل 
(  خارطة محالت بغداد القديمة ، إعداد احمد سوسة)
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 المشا د الحضرية في شارع الرشيد  4.71
ت  تقسي  شارا الرشيد ال  ستة مشا د ح رية لغرف أختبار ا لتحقيق التكامل البصرا في المشهد الح را للشارا،      

حيث ت   مل بانوراما كاملة للحافة اليمن  واليسرى لكل مشهد من المشا د الح رية للشارا، كما ي مو حة في ا شكال 
 (.10)، (9)، ( 8)، ( 7)، (6)، (5): ا تية

 
 

/ االنطقة العمرانية في شارع الرشيد :(4)شكل 

 ، إيضاح الباحثان   [J.C.P.,1984,p.25]:المصدر
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 تحليل النتائج 2.71
يهدف  اا المحور ال  تحليل بيانات الدراسة العملية الخاصة بلحص التكامل البصرا في المشهد الح را وملرداتها     

 :يثتيوقد ت من ما . و رف النتاهج ومناقشتها الخاصة باستمارة ا ستبيان بهدف اختبار فر ية البحث
تحديد م ردات العالقات البصرية المؤثر  في تكامل المش د الحضري لشارع الرشيد بشكل فعال وتحديد  7.2.71

أستمار  االختبار الخصائص البصرية على مستوى الكل والجز  المكونة لمنطقة الدراسة والا من خالل تحليل نتائج 
 .االولي
وت  تحديد  ،(شارا الرشيد)للمشهد الح را الماثرة في تكامل المشهد المختبرت  تحديد ا   ملردات العالقات البصرية     

 .الخصاهص البصرية  ل  مستوى الكل والجزء لعالقات المشهد الح را لشارا الرشيد
 (ا ستمرارية البصرية،التنوا  من وحدة شمولية،التدرج البصرا)العالقات البصرية  -
للكتل،التلاصيل ( الشكل الخارجي)حج  الكتل،الحدود{للمشهد الح را الخصاهص البصرية  ل  مستوى الجزء  -
 }،مواد البنا وا نهاء،طراز ا بنية، لون الكتل(العناصر)
المقياا ا نساني للمشهد،خط السماء للمشهد،خط البناء )الخصاهص البصرية  ل  مستوى الكل للمشهد الح را -

 .(والتلاصيل للمشهدللمشهد،ت ا  الكتل،التكرار للعناصر 
الخصائص البصدرية , تحليل نتائج قياس ا مية العالقات البصرية للمش د الحضري في تحقيق التكامل البصري 5.2.71

ولتسد يل تحليدل النتدائج .على مستوى الجز  والكل وايجاد قيم التكامل للخصائص والعالقدات وللمشدا د الحضدرية المختبدر 
 :اميعل اا المحور تم تقسيمه عد  مج

 
 المجموعة االولى

 نتائج قياس ا مية العالقات البصرية فيما يتصل بمستخدمي منطقة الدراسة .أوالً 
النسثثب الناتجثثثة  ثثثن معالجثثثة القثثثي   الناتجثثثة  ثثثن ترتيثثثب  ثثثاه  .تثث  ايجثثثاد ا ميثثثة كثثثل  القثثثة مثثثن  القثثثات تحقيثثثق التكامثثثل   

واشثارت نتثاهج القيثاا الث  وجثود تبثاين فثي .حسب ا ميتها من قبل مستخدمي منطقة الدراسة –خالل ا ستبيان  –العالقات 
دمي منطقثثة القثثي  التثثي تمثثثل نسثثب ا ميثثة العالقثثات ممثثا يشثثير الثث  تبثثاين  القثثات تحقيثثق التكامثثل فثثي ا ميتهثثا نسثثبة لمسثثتخ
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امثثثا , تعثثثد ا ثثث   القثثثات تحقيثثثق التكامثثثل البصثثثرا نسثثثبة الثثث  مسثثثتخدمي منطقثثثة الدراسثثثة( ا سثثثتمرارية البصثثثرية)ان , الدراسثثثة
 . فهو ا قل ا مية( التدرج البصرا)

 نتائج قياس ا مية الخصائص البصرية على مستوى الجز  فيما يتصل بمستخدمي منطقة الدراسة. ثانياً 
ال  وجود تباين في ا مية الخصاهص البصرية  ل  مستوى الجزء للمشهد الح را نسبة لمستخدمي  تشير النتاهج    

ا ل  نسبة يليها خاصية طراز (العناصر)والتلاصيل( الشكل الخارجي للكتل)حيث سجلت خاصيتا الحدود ،منطقة الدراسة
 .تل اقل نسبةوسجلت لون واجهات الكومن ث  حج  الكتل ومواد البناء وا نهاء ا بنية 

 نتائج قياس ا مية الخصائص البصرية على مستوى الكل فيما يتصل بمستخدمي منطقة الدراسة. ثالثاً 
للمشهد الح را نسبة لمستخدمي  كلال  وجود تباين في ا مية الخصاهص البصرية  ل  مستوى التشير النتاهج     

للمشهد وخط البناء وت ا   ءط السماخنسبة تليها   ا لالمقياا ا نساني للمشهد خاصية  حيث سجلت ،منطقة الدراسة
 .الكتل بينما سجلت خاصية التكرار بالعناصر والتلاصيل للمشهد اقل نسبة

وبالا .نتائج قياس قيم التكامل البصري للخصائص البصرية لكل عالقة للمشا د الحضرية المختبر  : المجموعة الثانية
 تخدمي منطقة الدراسةتم تقسيمه على قسمين فيما يتصل بمس

نتائج قياس قيم التكامل البصري للخصائص البصرية على مستوى الجز  لكل عالقة بصرية للمشا د الحضرية  .او   
 المختبر 

وجود تباين في القي  التي تمثل نسب التكامل البصرا للخصاهص  ل  مستوى الجزء لعالقة  تشير النتاهج ال     
تعد ا   الخصاهص لتحقيق التكامل البصرا  ل  ( التلاصيل)ان  ،ا ستمرارية البصرية نسبة لمستخدمي منطقة الدراسة

فهو ا قل قيمة في تحقيق ( اللون)اما  ،مستوى الجزء لعالقة ا ستمرارية البصرية نسبة ال  مستخدمي منطقة الدراسة
 :وان درجات التكامل لكل خاصية  ي كا تي .التكامل 
 واطت=اللون، واطت =مواد البناءوا نهاء ،متوسط=التلاصيل، متوسط=طرازا بنية، متوسط=الحدود ،متوسط=الحج 

حيث  ،نسبة لمستخدمي منطقة الدراسةاما نسب التكامل للخصاهص  ل  مستوى الجزء لعالقة التنوا  من وحدة شمولية 
ا   الخصاهص لتحقيق التكامل  ل  مستوى الجزء لعالقة التنوا  من وحدة شمولية نسبة ال  مستخدمي ( التلاصيل)تعد 

وان درجات التكامل لكل خاصية  ي كا تي .فهو ا قل قيمة في تحقيق التكامل ( اللون)اما  ،منطقة الدراسة
 واطت=اللون، واطت = مواد البناء وا نهاء،   الي=التلاصيل،متوسط=طراز ا بنية،متوسط=الحدود ،متوسط=الحج :

حيث . ونالحر نسب التكامل للخصاهص  ل  مستوى الجزء لعالقة التدرج البصرا نسبة لمستخدمي منطقة الدراسة
لجزء لعالقة التدرج البصرا نسبة ا   الخصاهص لتحقيق التكامل البصرا  ل  مستوى ا( الشكل الخارجي للكتل/الحدود)تعد

وان درجات التكامل البصرا لكل خاصية .فهو ا قل قيمة في تحقيق التكامل ( اللون)اما  ،ال  مستخدمي منطقة الدراسة
 : ي كا تي 

 واطت=اللون، واطت =مواد البناءوا نهاء، متوسط=التلاصيل، متوسط=ا بنية طراز، متوسط=الحدود ،متوسط=الحج 
نتائج قياس قيم التكامل البصري للخصائص البصرية على مستوى الكل لكل عالقة بصرية للمشا د الحضرية  .ثانياً 

 المختبر 
يت ا من النتاهج وجود تباين في القي  التي تمثل نسب التكامل البصرا للخصاهص  ل  مستوى الكل لعالقة     

يعد ا   الخصاهص لتحقيق التكامل ( المقياا ا نساني للمشهد)ان  ،ا ستمرارية البصرية نسبة لمستخدمي منطقة الدراسة
التكرار بالعناصر )اما  ،البصرا  ل  مستوى الكل لعالقة ا ستمرارية البصرية نسبة ال  مستخدمي منطقة الدراسة

 :وان درجات التكامل لكل خاصية  ي كا تي .فهو ا قل قيمة في تحقيق التكامل ( والتلاصيل للمشهد
ت ا  الكتل ، واطت=التكرار بالعناصر والتلاصيل، متوسط=خط البناء، متوسط=خط السماء ، الي=المقياا ا نساني 

 متوسط=
نسب التكامل للخصاهص  ل  مستوى الكل لعالقة التنوا  من وحدة شمولية نسبة لمستخدمي منطقة ب الخاصةالنتاهج  اما

يعد ا   الخصاهص لتحقيق التكامل  ل  مستوى الكل لعالقة التنوا  من ( المقياا ا نساني للمشهد)ان وجد  ،الدراسة
فهو ا قل قيمة في تحقيق ( التكرار بالعناصر والتلاصيل للمشهد)اما ، وحدة شمولية نسبة ال  مستخدمي منطقة الدراسة

 :وان درجات التكامل لكل خاصية  ي كا تي .التكامل 
ت ا  الكتل ، واطت=التكرار بالعناصر والتلاصيل، متوسط=خط البناء، توسطم=خط السماء ، الي=المقياا ا نساني 

 متوسط=
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ان  ،نسب التكامل للخصاهص  ل  مستوى الكل لعالقة التدرج البصرا نسبة لمستخدمي منطقة الدراسةب الخاصةالنتاهج و 
يعد ا   الخصاهص لتحقيق التكامل  ل  مستوى الكل لعالقة التنوا  من وحدة شمولية نسبة ( المقياا ا نساني للمشهد)

وان درجات .فهو ا قل قيمة في تحقيق التكامل ( التكرار بالعناصر والتلاصيل للمشهد)اما  ،ال  مستخدمي منطقة الدراسة
 :التكامل لكل خاصية  ي كا تي 

ت ا  الكتل ،  واطت=التكرار بالعناصر والتلاصيل، واطت=خط البناء،  الي=خط السماء ، الي=اا ا نساني المقي
 متوسط=

نتائج قياس قيم التكامل الرتباط العالقات بالخصائص البصرية لكل مش د من المشا د الحضرية  :المجموعة الثالثة
 .المختبر  

العالقات بالخصائص البصرية على مستوى الجز  لكل مش د من المشا د نتائج قياس قيم التكامل الرتباط . أوالً 
 الحضرية المختبر  لشارع الرشيد

أن  ،يمتل  ا ل  قيمة من قي  التكامل  رتباط العالقات بالخصاهص البصرية  ل  مستوى الجزء( ج)نالحر ان المشهد 
 ( .و ،د)اقل قيمة لالرتباط بالخصاهص البصرية تتمثل في المشهد 

نتائج قياس قيم التكامل الرتباط العالقات بالخصائص البصرية على مستوى الجز  لكل مش د من المشا د . ثانياً 
 الحضرية المختبر  لشارع الرشيد

أن اقل  ، يمتل  ا ل  قيمة من قي  التكامل  رتباط العالقات بالخصاهص البصرية  ل  مستوى الكل( ه)يت ا المشهد 
 (.د)قيمة لالرتباط بالخصاهص البصرية تتمثل في المشهد 

 (5.2.71)خالصة ال قر   
تناولت  اه اللقرة تحديد ا مية كل خاصية من الخصاهص البصرية، من خالل تحليل نتاهج قياا ا مية الخصاهص      

ة  رتباط العالقات  ل  مستوى الجزء البصرية لعالقات المشهد الح را في تحقيق التكامل البصرا، والخصاهص البصري
 :وكما في الجداول ا تية. والكل وايجاد قي  التكامل لها وللمشا د الح رية المختبرة

التكامل البصرا للخصاهص البصرية  ل  مستوى الجزء للمشا د الح رية المختبرة ( قي )نتاهج درجات :(11)جدول 
الباحثان:المصدر/  

الكلية  للمشا د درجة التكامل البصري 
مجموع قيم =الحضرية المختبر  

 6/التكامل للمشا د

 المشا د الحضرية المختبر  درجات التكامل

 (أ)مشهد  متوسط  %46.4متوسط  

 (ب)مشهد متوسط

 (ج)مشهد متوسط

 (د)مشهد واطت

 (ه)مشهد متوسط

 (و)مشهد واطت

التكامل البصرا للخصاهص البصرية  ل  مستوى الكل للمشا د الح رية المختبرة ( قي )نتاهج درجات :(12)جدول
الباحثان:المصدر/  
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درجة التكامل البصري الكلية  للمشا د 
مجموع قيم =الحضرية المختبر  

 6/التكامل للمشا د

 المشا د الحضرية المختبر  درجات التكامل

 (أ)مشهد  متوسط متوسط 44.8%

 (ب)مشهد متوسط

 (ج)مشهد متوسط

 (د)مشهد واطت

 (ه)مشهد متوسط

 (و)مشهد واطت

 

 االستنتاجات والتوصيات .77
  االستنتاجات العامة 7.77

تصنف الخصاهص والعالقات اللعالة في تحقيق حالة التكامل بصريا  بين األبنية وبقية العناصر التي تالف بمجملها صورة   -
 :المشهد الح را ال  أتجا ين  ما

ويتمثل في العالقات وال وابط التي تسه  في  ملية خلق التكامل البصرا لسياق من المباني والكتل المتجاورة، : األول
 .بنية فيزياوية متماسكة بصريا  متوافقة مع بع ها ومع الكللتحقيق 
ويتمثل في العالقات البصرية والمكمالت الجمالية التي تحقق األر اء الجمالي والمتعة البصرية والنلسية، حيث : الثاني

المتجاورة مع بقية تلعب دورا  في خلق تعبيرية شكلية وأ طاء صورة ح رية متممة  متماسكة لكتل األبنية المتراصة أو 
 (.األجزاء المتممة لبنية المشهد الح را) العناصر األخرى 

ان مقدار ترابط الخصاهص بعالقاتها التي تشكل المشهد الح را للمدينة ككل  و اساا ترابط ال  المشهد وتماسكه وان  -
 .ةسبب تشوه وف ا ة المشهد العا  للمدينة يعود ال  العالقات التي تربط خصاهص ا بني

وبالتالي فان , اكدت النتاهج كلاءة وفا لية اسلوب قياا التكامل البصرا با  تماد  ل  قي   القات تحقيقه ونسب ا ميتها  -
وكال  اكدت كلاءة (.قياا التكامل البصرا لمشهد ح را معين يمثل مجموا قي   القات تحقيقه وحسب ا مية كل منها)

,   تماد  ل  قي  الخصاهص البصرية  ل  مستوى الجزء والكل ونسب ا ميتهااسلوب قياا التكامل البصرا وفا ليته با
قياا التكامل البصرا لمشهد ح را معين يمثل مجموا قي  الخصاهص البصرية للمشهد الح را وحسب )وبالتالي فان 
 (ا مية كل منها

الاا يحدد المالما العامة (هة العامةالهي)من خالل التعامل مع المصدر ا صلي للمشهد الح رايتحقق التكامل البصرا   -
للمشهد الح را وكال  من خالل تنري  خط السماء للمباني والمحافرة  ل  استمراريتها البصرية وكال  من خالل تنري  

للمشهد الح را وو وحها، وكال  يتحقق التكامل البصرا من خالل استمراية خط البناء ( الشكل الخارجي)الهيهة العامة 
طا ه نتيجة لتغير مسافة ا رتداد ممايسه  في قطع ا ستمراية البصرية وتلك  المشهد الح را و د  انترا  و د  انق

ومن خالل التجانا في احجا  المباني . وكال  من خالل وجود  القات تناسبية بين ارتلاا المبن  و رف الشارا. يهته
ومن خالل . باني مما يشكل كسر لالستمرارية البصرية لالشكالومن خالل  د  تر  اللراغات البينية بين الم. المتجاورة 

وتنري  استخدا  المواد من خالل استخدا  المواد المحلية الساهدة بثلوانها .تقليل التباين في مقياا المباني للمشهد الح را
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د ا نهاء  ل  طول المشهد واستمرارية ا لوان والتلاصيل والحج  وموا. وخصاهصها البصرية والت  تعزز ا نتماء للمكان
 .الح را دون الوصول ال  درجة الملل والرتابة

اسه  تغير أستعمال المواد في تغير خصاهص المشهد الح را، فالتغير ل  يحصل في الطراز المعمارا فقط، بل أ عف   -
العالمية بد   من المواد األحساا بالمحلية والهوية وبالتالي  عف الشخصية المعمارية المحلية بسبب أستعمال المواد 

 .المحلية  اات التقاليد الخاصة، ويبق  تثثير المواد المحلية قويا  في تعزيز الهوية
يمثل المقياا األنساني أحد األدوات اللا لة ألدامة روحية المدن وتثلقها، ف ال   ن خلق التآلف والتكامل بين المدينة   -

 .ا األثر البالغ في تعزيز األنتماهية للمدينة وبناء األنسان أجتما يا  وحسيا  ونلسيا  ككيان، و بين المدينة كثنسان، فقد كان له
 ل  الرغ  من وجود التنوا وا ختالف البصرا المدر  بين مكونات المشا د الح رية المختبرة، ا  انها حققت تكامال    -

للترات زمانية مختللة ( ا بنية)اء  اه المكونات بصريا  جزهيا  في بعف الخصاهص للعالقات البصرية،  ل  الرغ  من انتم
مما يشير ال  ان تحقيق التكامل البصرا   يمنع وجود ا ختالف . وت  تصميمها وبناء ا من قبل اشخاص مختللين

والحلول الااتية وا بدا ية المتميزة لكل مبن  او مكون  من المشهد الح را شرط ان يرا   وجود بعف مالما التشابه 
 .ي الخصاهص البصرية مع المكونات المجاورةف
من ال رورا التعامل مع التكامل البصرا في المشهد الح را بصورة شاملة تاخا جميع الخصاهص البصرية  ل    -

حيث ان تعزيز . ومحاولة تعزيز ا نحو تحقيق التكامل ،مستوى  القات تحقيق التكامل والمتغيرات الماثرة فيها بالحسبان
 اه العالقات والمتغيرات دون ا خرى   يحقق قي  التكامل البصرا المطلوبة والتي يحققها تعزيز جميع  احد او بعف

 .العالقات
وان مستخدمي البيهة  ند سر ة حركة السابلة . تعد حركة المتلقي مهمة في ادرا  المشهد الح را وتكامله بصريا    -
ن يختبر تكامله بصريا  مقارنة بالشخص الواقف او المتحر     ا ف ل ادراكا للمشهد الح را، واف ل م( المشي)

 .بواسطة المركبات
 التوصيات 5.77

الحلار  ل  الطرز المعمارية الساهدة  ل  مستوى الشارا ، الميدان ، المنطقة والتي تتطلب استخدا  مواد إنهاء مناسبة   -
 .بحيث تكون مماثلة للمواد التقليدية المستخدمة 

براز خصوصيته وبما يناسب  ويته وبنيته العمرانية   -  .ا  تما  بتثثيث كل شارا فيه وا 
المحافرة  ل  ا رتلا ات البناهية حيث تحدد ا رتلا ات في المناطق القديمة بارتلا ات معينة حت    يت  اإل رار   -

 .بطبيعة األحياء والشوارا اات الطابع التراثي في  اه المناطق 
بتحسين حالة المسارات المتلر ة من شارا الرشيد وربطها معه مثل شارا البنو  ويتكامل مع منطقة األ مال  ا  تما   -

وشارا المتنبي وسوق الصلافير وغير ا خاصة األجزاء المتهرهة فيها حيث تحتاج اغلب أبنيتها ال  صيانة وترمي  وا  ادة 
 .لتي قطع استمراريتها الشارا تثكيد  ل  تعريف مداخل األزقة التقليدية الرهيسية ا

وا ادة تطوير وتث يل  لة النهر بالعالقة مع الشارا با خص في بين نقطتين نهاية ,تعريف محاور ا رتباط مع نهر دجلة  -
 .وا ستلادة منها كمحطات ماهية لخطوط النقل النهرا. شارا المتنبي ومنطقة جسر السن 

واألشكال التي تنسج  مع الموروث الح ارا األصيل المتمثل بالمعال  الد لية الموروثة أ تماد المواد األنشاهية واأللوان   -
 . ن الحقب التثريخية المختللة

و ا نهاء والطراز  الحج  واللون والتلاصيل ومواد البناء)العمل  ل  توحيد الخصاهص البصرية لواجهات المشهد الح را  -
 .واستمرايتها  ل  طول الشارا( لسماء وخط البناءوالمقياا وخط ا والحدود الخارجية للشكل

 .التخلص من اللراغات البينية بين المباني بما يحقق ا ستمرارية البصرية لخط السماء  -
 المصادر. 75

 المصادر العربية 7.75
قس  الهندسة  , رسالة ماجستير غير منشورة, "االثرا  البصري في المش د الحضري ", لي   ياء, حسين  .1

 . 2112, بغداد, جامعة بغداد, المعمارية
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لثاا نرجثو تعثاونك  فثي (( .. شارا الرشيد –التكامل البصرا لمراكز المدن التثريخية ))الموسو   بحثهاتقو  الباحثة با داد    
ا مكان ومعبرة  ن اراهكث ، ليتسثن  لنثا ملء  اه ا ستمارة، وان تكون ا جابات  ل  ا سهلة الواردة فيها محددة ودقيقة قدر 

 . لما ان ا ستمارة مخصصة لالغراف البحثية، لاا   دا ي لاكر ا س . التوصل ال  النتاهج المتوخاة من البحث

 . . .اشكر لك  جهودك  وتعاونك  معنا  

 الباحثة
 أثير عمران حياوي 

 معلومات عامة: اوال

 

          :العمر
  الجنا

 اكر
 
 انث 

  

  :الدراسي التحصيل
 توضيف لبعض م ردات االستمار  

 لث  مسثتوى الجثزء )العناصثر والخصثاهص البصثرية  ثو ملهثو  يتحقثق مثن خثالل صثيغ لثربط  :تعريف التكامل البصري  -
 .المرتبطة بعالقات بصرية  من مبادئ تصميمية، لغرف تحقيق التكوين البصرا الكلي في مراكز المدن التاريخية( والكل

 توضيف  بعض  العالقات البصرية

كثرار العناصثر المتشثابهة فثثي  القثة تحقيثق التجثانا بثين مكونثثات المشثهد الح ثرا مثن خثالل ت :االسدتمرارية البصدرية  -
وتثوفر الثربط وشثد ا جثزاء نحثو الكثل وتعطثي , كافة الخواص الشثكلية والمختللثة فثي موقعهثا الل ثاهي بصثورة دوريثة متراكمثة

 .صلة المحورية وا ستقرار في الشارا والل اء الح را
 ثثو العالقثثة التثثي يكثثون فيهثثا الشثثارا او الل ثثاء الح ثثرا معرفثثا بصثثريا بواسثثطة ا بنيثثة والمكونثثات ا خثثرى  :االحتوائيددة_

, وزيثثادة التجثثاور مثثا بثثين المكونثثات او ا بنيثثة, التناسثثب بثثين ارتلثثاا الل ثثاء و ر ثثه: ويتحقثثق مثثن خثثالل, للمشثثهد الح ثثرا
 .والتوافق في ا رتلاا بين المباني المتجاورة

تتمثثثل باإلطثثار الشثثكلي الثثاا يجمثثع الكتثثل البناهيثثة  لثث  وفثثق نمثثط جمثثالي لتحقيثثق شثثكل : من وحددد  شددموليةالتنددوع ضدد -
ح ثرا متجثثانا ، الثثاا يتعثزز بوجثثود التنويعثثات إا يمكثن الحصثثول  لثث  نمثااج متعثثددة بتنرثثي  العالقثة بثثين األجثثزاء وبثثين 

 .فال تكوين بدون وحدة , فالوحدة  ي التماس  والتكوين , الكل 

طبيعيا في األشياء ، وان التناقف الناتج منه يعطي المعن  لهاه األشياء فالتبثاين " يعد ا ختالف أمرا(: التباين)التعارض -
 .بين األمواج الطويلة والقصيرة التي تصد  األان والعين ينتج  نه الصوت وال وء

سلسثثلة خطثثوات متشثثابهة أو متوافقثثة أا انثثه   ثثو سلسثثلة متعاقبثثة تلصثثل طثثرفين متطثثرفين متعار ثثين ومتنثثافرين : التدددرج -
 .جمع بين التوافق والتناقف

 .و و التعامل مع الخصاهص الشكلية للمشهد نسبة للسياق المثلوف  :الت رد -

 :توضيف القيم المؤثر  والغير المؤثر   كاالتي

.المنتخف بصرياً أي العالقة التي تاثير ا مغيف وغير مؤثر في تكامل المش د :العالقة غير المؤثر =1  

.أي العالقة التي تؤثر سلبا او ايجابا في تكامل المش د المنتخف بصرياً :العالقة المؤثر =7  
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-3-3)، (12-3-3)، ( 11-3-3)، ( 11-3-3)، (9-3-3)، (8-3-3)ا شثثكال .المشثا د الح ثثرية المختبثثرة :ثانيددا
المطلثثوب تحديثثد العالقثثات البصثثرية للخصثثاهص .تمثثثل مجمو ثثة مثثن المشثثا د التثثي تثث  اختيار ثثا  ثثمن منطقثثة الدراسثثة.(.13

البصرية  ل  المستويين الكل والجزء حسب ح ور ا وتاثير ا بشكل فعال  ل  التكامل البصرا في المشهد فيما يتصل ب  
 (. شا د المختبرة وتكاملها في الحقل الاا اما  العالقة ع قيمة العالقة  حسب ح ور ا وتاثير ا   ل  تكامل الم)

 :قي  العالقات 
 العالقة غير الماثرة=1
 العالقة الماثرة=1

 التلرد           -التنوا  من وحدة شمولية        -ا ستمرارية البصرية      -:        ان  اه العالقات  ي
 التدرج البصرا -           ا حتواهية             -           التعارف       -                              

 
 

 العالقات البصرية
 قيمة العالقة اسم العالقة

  ا ستمرارية البصرية
  التنوا  من وحدة شمولية

  التلرد
  التعارف
  ا حتواهية

  التدرج البصرا
 الخصائص البصرية على مستوى الجز : ثالثا 

 مواد البناء       -الشكل الهندسي       -ا تجاه       -الخط             -الحج        -

 الحدود  -الملما                -اللون          -التلاصيل       -الطراز       -

 
 
 
 
 
 
 
 

الخصائص البصرية على 
 مستوى الجز 

 قيمة الخاصية  اسم الخاصية
  الحج 
  الخط
  ا تجاه

  الشكل الهندسي
  مواد البناء
  الطراز

  التلاصيل 
  اللون
  الملما
  الحدود

 الخصائص البصرية على مستوى الكل:رابعا 

 التكرار    -خط البناء      -خط السماء      -التناسب      -المقياا     -

 ت ا  الكتل -التنري           -التوازن       -الهيمنة     - 
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الخصائص البصرية على 
 مستوى الكل

 قيمة الخاصية  اسم الخاصية
  المقياا
  التناسب
  خط السماء
  خط البناء
  التكرار
  الهيمنة
  التوازن
  التنري 

  ت ا  الكتل
 

 

 :5ملحق 

 رق  ا ستمارة
 
 

 
 استمار  االستبيان الخاصنمواج ( 5)ملحق 

 معلومات عامة: اوال

          :العمر
  الجنا

 اكر
 
 انث 

  

  :الدراسي التحصيل
 .ترتيف عالقات تحقيق التكامل البصري حسف ا ميت ا فيما يتصل بالمستخدم: ثانيا 

 ا شكال .وكما في المشا د الح رية المختبرة (  من شارا الرشيد)من خالل معرفت  بمنطقة الدراسة     
حسثثب ح ثثور ا و ( 1رقثث  )الثث  ا دنثث  ( 3رقثث  )رتثثب العالقثثات ا تيثثة مثثن ا  لثث  (..11)، (9)، ( 8)، ( 7)، 6)، (5)

 (: ع الحرف الاا يمثل العالقة في الحقل الاا تجده مناسبا)ا ميتها فيما يتصل ب  
 القة تحقيق التجانا بين مكونات المشهد الح ثرا مثن خثالل تكثرار العناصثر المتشثابهة فثي :  االستمرارية البصرية (.أ)

كافثة الخثثواص الشثثكلية والمختللثثة فثثي موقعهثثا الل ثثاهي بصثثورة دوريثة متراكمثثة وتثثوفر الثثربط وشثثد ا جثثزاء نحثثو الكثثل وتعطثثي 
 .صلة المحورية وا ستقرار في الشارا والل اء الح را

تتمثثل باإلطثار الشثكلي الثاا يجمثع الكتثل البناهيثة  لث  وفثق نمثط جمثالي لتحقيثق شثكل : وحد  شمولية التنوع ضمن(. ف) 
ح ثرا متجثثانا ، الثثاا يتعثزز بوجثثود التنويعثثات إا يمكثن الحصثثول  لثث  نمثااج متعثثددة بتنرثثي  العالقثة بثثين األجثثزاء وبثثين 

 .فال تكوين بدون وحدة , فالوحدة  ي التماس  والتكوين , الكل 
 ثثثو سلسثثثلة متعاقبثثثة تلصثثثل طثثثرفين متطثثثرفين متعار ثثثين ومتنثثثافرين سلسثثثلة خطثثثوات متشثثثابهة أو :  البصدددري التددددرج(. ج) 

 .متوافقة أا انه جمع بين التوافق والتناقف
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قياس نسف ا مية عالقات 
 تحقيق التكامل البصري

 الحرف الاي يمثل العالقة قيمة العالقة
 ا ل 
 
 
 ادن 

3  
2  
1  

  ترتيف الخصائص البصرية على مستوى الجز  للعالقات البصرية حسف ا ميت ا فيما يتصل بالمستخدم: ثالثاً 

ومثثثثن خثثثثالل مشثثثثا دة المشثثثثا د الح ثثثثرية للشثثثثارا رتثثثثب (  ثثثثمن شثثثثارا الرشثثثثيد)مثثثثن خثثثثالل معرفتثثثث  بمنطقثثثثة الدراسثثثثة      
اكتثب اسث  )ح ور ا وا ميتها فيما يتصل ب  حسب ( 1رق  )ال  ا دن  ( 6رق )الخصاهص البصرية للعناصر من ا  ل  

 (.الخاصية في الحقل الاا تجده مناسبا

 (العناصر)التلاصيل -الطراز                                   -الحج                       -

 مواد البناء وا نهاء -(           الشكل الخارجي)الحدود -اللون                       -

 
 
 

قياس نسف ا مية 
الخصائص البصرية 

 للعالقات

 اسم الخاصية قيمة الخاصية
 ا ل 
 
 
 
 
 ادن 

6  
5  
4  
3  
2  
1  

  ترتيف الخصائص البصرية على مستوى الكل للعالقات البصرية حسف ا ميت ا فيما يتصل بالمستخدم: رابعاً 

رتثثثثب . ومثثثثن خثثثالل مشثثثا دة المشثثثثا د الح ثثثرية للشثثثارا(  ثثثثمن شثثثارا الرشثثثيد)مثثثن خثثثالل معرفتثثثث  بمنطقثثثة الدراسثثثة      
اكتثب اسث  )حسب ح ور ا وا ميتها فيما يتصل ب  ( 1رق  )ال  ا دن  ( 5رق )الخصاهص البصرية للعناصر من ا  ل  

 (. الخاصية في الحقل الاا تجده مناسبا

 خط البناء -ت ا  الكتل        -خط السماء        -التكرار     -   المقياا ا نساني  -

 
 

قياس نسف ا مية 
الخصائص البصرية 

 للعالقات

 اسم الخاصية قيمة الخاصية
 ا ل 
 
 
 
 ادن 

5  
4  
3  
2  
1  

 


