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Abstract:- 
The Critique is a tool for the development of architectural production , And when that criticism in 

architecture depends on the parties : (Critic , Receiver , and Output ), And there is a dialogue going on 

between the critic and the receiver , The process depends on the acceptance or refusal, Therefore it is 

necessary to put a tool for Persuasion the receiver , This tool practiced by the critic to be able to 

Persuasion the recipient to accept the views put forward , So the process of persuasion in the critique 

consisting of several stimuli to criticism in general , Some of them give positive results and the other 

negative. 

The objective of the research to identify the methods of persuasion in Critique academic and sort of 

know any more possible ways to create a constructive criticism of the party during the second response 

(Receiver) to the critic, To be the research problem (There is a knowledge gap on how to convince the 

architectural critic of the designer in Actual Architectural Academy), The main draw of the 

vocabulary part of the theoretical research of the concepts related to research and previous studies, And 

then conducted the practical application of academic projects on one final study phase, And then go out 

the results and then conclusions, which belongs to The researcher found that the criticism persuade 

process is done through Analysis ,Technology means ,negotiation and attractions of the designer with 

many ways and skills to be enjoyed by architectural critic. 
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 1-1بغداد –العراق / قسم هندسة العمارة –الجامعة التكنولوجية 
 (18/1/2016 :تاريخ القبول     &      16/10/2016 :تاريخ االستالم) 

 :الملخص
وان  (والنتراج صرم الناقرد والم) وهري طررا عدة أالنقد في العمارة يعتمد على  ولكون، يعتبر النقد أداة لتطوير النتاج المعماري

لراا كران مرن الررروري ورر   ،فرنن العمليرة تعتمرد علرى القبروا او الررف  (صم الم)المنقودحوار تجري بين الناقد و هناك سلسلة 
 وعلير  ،بقبروا وجاراا الن رر المطروحرةصرم  هاه اآللية تمارس من قبا الناقد لتمكنر  مرن اقنراع ال .(صم الم)المنقود آلية القناع

 .نتائج إيجابية واألخر سلبيةيعطي بعراا  للنقد بشكا عا  فنن عملية االقناع في النقد مكونة من عدة مؤثراا
اكثر الطرق الممكنة لتكوين نقد بناء مرن على وفرزها للتعر   النقد االكاديميفكان هد  البحث التعر  على طرائق االقناع 

وجوود فجووة معرفيوة عون كيايوة اقنواع الناقود ) لتكرون برالك المشركلة البحثيرة ،الرى الناقرد( صرم الم) الثاني  خالا استجابة الطر 
وقررد ترر  اسررتخالر المارررداا الرئيسررية للبحررث منرر  المارراهي   ،(االكاديميووة فووي النتاجووام المعماريووة (صوومممال)للمنقووود معموواريال

ومرن ثر  ، المتعلة بالبحث والدراساا السابقة ومن ثر  اجرريا التطبيرق العملري علرى احرد المشراري  االكاديميرة لمرحلرة دراسرية ناائيرة
التارراو  و  ووسررائا التكنولوجيرراالجررا   ان عمليررة اقنرراع النقررد تررت  مررن خررالا الترري تخررر االسررتنتاجااالخررروج بالنتررائج ومررن ثرر  

 .بعدة طرق ومااراا يج  ان يتمت  باا الناقد المعماري( المصم ) للمنقود
 .الجا ، التااو ، النتاج ،صم الم ،الناقد ،النقد ،االقناع :الكلمام الماتاحية
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 :تمهيد -1
وان هرد  ، ىآخرر  جارةوالناقرد مرن  من جارة وعر  نتاجة االكاديمي هما المصم  رئيسيين النقد بين طرفينتتمخ  عملية 

اء بعرد الشرروع بتحويلر  الرى نتراج ملمروس يكرون محصرن مرن النقرد البيرر بنارلقد في الك الموق  هو إعطاء حلوا افرا للنتاج االن
لرز  وجرود مرا فاراا ي   يحاوا بكا الطرق الدفاع عرن تصرميمة حترى وان كران هنراك خلرال   ا ان المصم  عادة  ولما ، ر  الواق أعلى 
 .وتحد من من زيادة المسافة بين المصم  والناقد، حا المشكالا الموجودة في التصمي  تجاهنقناع ترو  المصم  بقوة ا  

وجووود فجوووة معرفيووة عوون كيايووة اقنوواع الناقوود ) تتثمررا برر والترريفرري كثيرررا  مررن األحيرران  لناقرردلاعليررة المشرركلة الومرن هنررا  ارررا 
مرا فري  الرى حرد   إمكانيرة جعرا النقرد مقنعرا   ارواما هد  البحث ف، (االكاديمية في النتاجام المعمارية (المصمم)للمنقود المعماري

وهراا يكرون  المعماريرة وكالك التوصا الى اكثر الطرق نجاحا  في عمليرة اقنراع النقرد للنتاجراا، االكاديمية نقد المشاري  المعمارية
تااوض تعد طريقة الجذب وال :اما الاررية المطروحة فاي .عن طريق بناء اطار معرفي للمارداا الداخلة في عملية اقناع النقد

التري أسراما فري عمليرة  وسرائاويت  الك مرن خرالا التعرر  علرى ال، االكاديمي افضل الطرق لالقناع في عملية النقد المعماري
واشررتقاق تلرررك مررا مررناج البحررث هررو بنرراء اطررار ن ررري ااا مارراهي  منتزعررة مررن دراسرراا سررابقة أ، االقنرراع مررن الدراسرراا السررابقة

 .اا والتوصيااالى االستنتاج ح ة النتائج وصوال  ومالالمارداا كنساس لقياس مااو  االقناع في النقد 
 المحور األول  -2
 األساسية بالبحثالمااهيم  -2-1
 ماهوم االقناع -2-1-1

لر  اصرالن صرحيحان وثالرث شراا علرى النحرو ( قنر )في معج  مقاييس اللبة ان ثالثري (ابن فارس)االقناع في اللبة كما يرى 
–نرون بكسرة القا  وسكون ال –يدا على استدارة في شيء، وهو الق ْن  : االقباا على الشئ وهو االقناع، والثاني: األوا : االتي

، او كمرا فري لسران العرر  ان ( )بمعنى ارتااع الشئ، ليس فير  صرو ( االقناع) –ويرى ان  شا عن األصا : والقناع، اما الثالث
، كررالك القناعررة الررررا بالقسرر ، وبابرر  سررل  فاررو قنرر  وقنرروع، (42 ر ،002 ،الحميرردان)( )االقنرراع هررو رفرر  الرررأس فرري اعوجرراج

 (42 ، ر002 ،الحميدان. )وقنعا ب  قنعا   ( )واقنع  الشئ أي ارراه
كمرا ان ، على اآلخر واخراع  لاكرة ما رفكرية وشكلية يحاوا فياا احد الطرفين التنثي ةاما االقناع في االصطالح هو عملي

ن ألحرد أبنرائا  او االقناع والتنثير هي ممارسة قد تكون موجاا  الى فرد بعينة كما في الدعوة الاردية وكما بين الرزوجين او الوالردي
 (42 ر ، 002 ،الحميدان ).(4)الطبي  لمرير 

اتا  كمررا ي آراء النرراس او توجارراتا  اوتصرررفيررة رسررالة تحرراوا ان تررؤثر فررأمررا ورد فرري الطروحرراا المختلاررة هرري امررا االقنرراع ك
يقرو  بكرا  ناو المرؤثر أ وقد اكد اناا وصاة سحرية وان اعرداد تلرك والوصراة يتطلر  مرن الشرخر الناقرد جيمس بورج أشار الياا

 "عمليرة"باعتبرار ان االقنراع هرو (  )الرى النقطرة ( أ)التطبيقاا والمااراا الخاصة ب  وبالتالي يستطي  ان ينقا الناس من نقطرة 
وهري روح الجماعرة وتتمثرا  يتحقق من خرالا البرراهين الرثالث عفي االقناع ووجد ان االقنا (ارسطو) ىبتحليا رؤ  (بورج) كما قا 

وأشرار ( األسرلو  المنطقري) العقرا وأخيررا  ، (الرتقمر العراطاي) واالعتناق العراطاي والمتمثلرة برر، (الشخصية والسمعة-االخالق) بر
الرى ( أ)معرا  لكري تحقرق هرد  نقرا النراس مرن نقطرة الى ان افرا رسالة اقناعية هي التري تحراوا خلرط المكونراا الثالثرة (بورج)

                                                           

 .422-424ر ( قن )معج  مقاييس اللبة مادة ( )
 . 2 /4( هط )لسان العر  مادة  ( )
 .192/  8(  قنع)وانظر لسان العرب مادة ,  131/  1المرجع السابق   (3)

 .2 كي  تقن  االخرين ر ( 4)
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او ، هرررو عمليرررة تبييرررر او تعزيرررز المواقررر الرررى ان االقنررراع  (هررراري ميلرررز)كمرررا أشرررار ، (2 -2 ر، 002 ،برررروج (.) )النقطرررة
كيررر ودون ابعررد الت: مسررتوى االسررتجابة الررى االقنرراع تتحقررق فرري قسررمين وهمررا (ميلررز)وقسرر  ، المعتقررداا او السررلوك علررى حررد قولرر 

عروررة وطرحرة ( علير المرؤثر )لطر  الثاني ا حيث بين ان القس  األوا يكمن في طرح، واعتمد مناج النقد في القسمين، تاكير
امرا القسر  ، الشخر المؤثر على طل  العديرد مرن المعلومراا نة وعادة يلجحعلى طر  ومن ث  طرح األسئلة علي  القناعة اعتمادا  

وبالترالي  انشربالة برالعر الن رر عرن الطررح والعرر  ويحروا دون  (الناقرد)الثاني فاو يعين بدون تاكير مرن خرالا  ر  المرؤثر
وكررالك ان االقنرراع يسررعى الررى ، ( 2ر،  00 ،ميلررز .)يطرررح المررؤثر اسررئلت  دون االعتمرراد علررى نترراج الشررخر المررؤثر عليرر 

، كررررران فررررري الرررررك الاكرررررر والسرررررلوك او فررررري احررررردهما الترررررنثير فررررري الشرررررخر االخرررررر بشررررركا كلررررري عرررررا  او جزئررررري خرررررار سرررررواءا  
 (.44 ر، 002 ،الحميدان)

ويقووول الوقووول األكبووور فوووي االقنووواع علووو  الطووور  ( مووو ور ومووو ور عليووو )يكوووون بوووين طووورفين يتضوووم مموووا سوووبق ان االقنووواع 
وهوذا ، يجب ان يستخدم عدة آليام او مهارام معينة من قبل  باتجاه الم ور علي  وهدف  يتحقوق بالنتيجوة ثحي (الناقد)الم ور

 صومملنتاجوة والوذي يسوع  الو  نقول الم (لمصومما)تجواه الشوخص المنقوود في النقد االكاديمي عينًا ما يحتاجة الناقد المعماري
الو  الوضول ( أ)أي ان  ال يوجد اقناع مالم تكن هنوا  انتقالوة للمو ور عليو  مون وضول  من مرحلة ال  أخرى تعتبر اكور صواباً 

 .ت حيث ان تسمية حصول االقناع بعد حصول نتيج، لوالمراد من قبل الشخص المقن  ( ب)
 النقدماهوم  -2-1-2

مااو  النقد فري كثيرر مرن المجراالا الحياتيرة وان اوا تلرك المجراالا هري النقرد االدبري ولعلنرا النبرالد فري ان النقرد وصرا ورد 
وعلير  وجر  علينرا فار  هراا المصرطل  فامرا . الى اعلى مستويات  في النقد االدبي ومرن الرك تر  اشرتقاق النقرد فري براقي المجراالا

 .واالصطالحية وكالك ورودها في الطروحاا المختلاةمعمقا  والخو  في تعرياات  اللبوية 
خرراج الزير  مناراالنقد في اللبة  ونقرده إياهرا نقردا  أي . العربية كمرا جراء فري معجر  لسران العرر  ان النقرد هرو تمييرز الردراه  واف

، 4 0 ،د الرررؤو عبرر ).وتكرون بمعنررى ا اررار العيررو ، أعطراه فانتقررده أي قبررراا ونقررد الرجررا الشرئ نقرردا  أي ن ررر اليرر  وفحصرر 
 (2 ر 

وت  صيا ت  نااية القرن الرابر  قبرا ( Kritikos) مشتق من اللا  اليوناني( Criticism)اما اصا النقد في الكلمة الالتينية 
واخررا المصررطل  تطرروره مرر  تطررور الالسرراة والحرررارة اليونانيررة واصررب  كمصررطل  يعبررر عررن الدراسرراا الترري تاررت  بتقيرري  ، المرريالد

 (2 ر ، 4 0 ،عبد الرؤو .)( )الشعرية واألدبيةاالعماا 
هرو نشراط مرن األنشرطة اننسرانية والراي بردأ منرا ان بردأ االنسران يردرك مايحيطر  مرن عناصرر طبيعيرة او ان النقد بشكا عا  

ر عن رأي  على الاوق وقد اعتمد على الاطرة الطبيعية وعبا  معتمدا   يحك  على تلك المحيطاا دون تعليال   أوبد، عناصر صناعية
فري الحكر   منطقيرا   وكما ان االنسران بردأ بتعلريال  ، فيمن يرى ويسم  ويحس من خالا االستحسان واالستاجان وبدون تبرير السب 

، 0 0 ،المعايطرة ).لدير  وقرد علرا الرك مرن خرالا الرمرز على األشرياء وابرداء رأير  بعرد ان بردأ عقلرة يرتقري والحرس الانري يتكرون
وان طبيعررة العمليررة الجدليررة ان تكررون هنرراك رؤى ، وار وامررا مناقشررة او هررو جرردااحررى ان النقررد هررو امررا الرر( بترروا)وتشررير، ( ر

كمرا ان ، شررط المحاولرة فري الوصروا الرى حرال  مقنعرا   ر مختلاة يكون الردفاع عنارا بقروة مرن قبرا الطررفين المتجرادلين ووجااا ن
برالر   الراي يتوجر   المتجرادلين كرال  منامرا مرؤمن بالقررية التري يطرحاراالعملية النقدية التي تعطي ثمارها ان يكونروا الشخصرين 

وعلي  تكون المنطلقاا لااا النروع مرن النشراط الراهني ، عليا  معرفة ان االيمان بالحقيقة المدركة بالقرية هي حقيقة ااتية مؤقتة
 (4ر،004 ،قاس  .)هي استحالة منطقية

                                                           
(1)Lexicon Universal Encyclopedia  ,LEXICON Publications ,1988 ,N. Y. 
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أي بمعنو  ، السولبيام نقود تلو وعلي  فأن النقد هو إيجاد السلبيام في عمل ما ومحاولة التحسين من ذل  العمل بواسطة 
يجاد الوغرام ومحاول كما ان النقد في العمل المعماري هي التعور  اواًل  .بطريقة او بأخرى عالجهاة التحقق من كااءة العمل وا 

ايضًا ان العملية النقدية تكوون منتجوة اكوور عنودما يكوون كوال الطورفين  ،لول لتل  العورامعورام النتاج ومن وم إيجاد الحعل  
مل التأكد من ان كال القضيتين التمل  اوبام من الصحة مالم يتوق  النقد ، م منين بالقضية التي طرحم كاًل من وجهة نظره

 .يسم  االقناع في النقدعند نتيجة مرضية وهذا 
النقوود ال يشووترط ان يتحقووق بتحقووق النتيجووة وهووي اصووالي الخلوول وانمووا يكاووي التحقووق موون الخلوول وتتوور  الجوودير بالووذكر ان  

تتطلوب  االكواديمي لوذا فوأن عمليوة النقود المعمواري، اارق األساسي بين النقد واالقنواعمعالجة المشكالم قيد الحل ولعل  هذا ال
يجوواد المعوورقالم فووي العموول ال: األول، موورحلتين هووي كيايووة اقنوواع المصوومم فووي كيايووة اسووتجابة : الوانيووة، معموواريعمليووة نقوود وا 

 .النصائم حول تطوير النتاج المعماري
 فعل التصميم -2-1-3

، ور  جنكز ان طبيعة النتاج التصميمي والتاسير قادرة على توليد المعاني المتعددة باالعتماد على الوقا في فعا التصمي 
كمرا ان عمليرة ، (24ر، jencks، 222)فالزمن ل  دور في العملية التصميمية وزيادت  تؤدي الى تعقيد العمرارة والتعمرق اكثرر 

ودور المصم  هو التطل  الرى اراء الراي ، التصمي  وتوليد النتاج التصميمي تمثلا بين طرفين هما المصم  المعماري والمستعما
لرة ومخل   امرا دور، يصم  الجلا  وه  الناس أمرا فيمرا يخرر عمليرة التاسرير فري ، قرةالمسرتعما فيكرون فري ا ارار عردة معراني مؤوا

كمرا ، فعا التصمي  فاي مرتبطة بالشخر الماسر الاي يقو  بنقد النتاج المعماري والراي يرؤدي الرى التبييرر فري المعنرى والتنويرا
اا )  والررراي يرررؤدي الرررى قرررراءة االشررركاا وناسررريرها ونقررردهاان تاسرررير النتاجررراا اليكرررون اال بوجرررود مرجعيرررة وسرررياق فكرررري للمجتمررر

ان عمليرة التصرمي  كاعاليرة ترت  مرن خرالا توجير  طريقرة التاكيرر لردى المصرممين ( العقابي)كما يرى (.42 ر ، 002 ،يوس 
كلة فرري حقررا معررين مررن مشرركلة تصررميمية والمعتمرردة علررى معررايير ومحرردداا وارررحة للمصررممين عنررد القيررا  بوررر  الحلرروا للمشرر

وكالك بالنسبة لاعا التصمي  المعماري الاي يبدأ بور  دراساا حوا مشكلة تصميمية ومن ثر  مالح رة المؤشرؤاا ، التصميمية
 ( ر،002 ،العقابي ).التي قد تتقاط  لتعطي في النااية حلوال  لتلك المشكلة

ة للمصومم لحول مشوكلة تصوميمية معينوة تبودأ بوجوود معطيوام موجهووبناءًا عل  ذل  فوأن العمليوة النقديوة باعول التصوميم 
كموا ان العمليوة النقديوة يكوون مقنعوًا اكوور ، تحيل العمل التصميمي ال  وجهة حّلية افضولوالتي تستند عل  معايير وم شرام 

عند قراءة المصمم للسياقام والمرجعيام الخاصة بالناس الذي يصمم لهم ليتاادى انتقادام الناقد المعمواري الوي تكوون تايتو  
 . ها نظرة الماسر للنتاج تلبية حاجام المجتمل المتعددة، فنظرة المعماري الناقد هنا هي ناس

 فعل التلّقي -2-1-4
: ان عملية التلقي مرتبطة تماما  بقدرة النر وامكانيت  على التلقي وبالتالي تخلق تواصلية برين العناصرر الثالثرة  (يوس)يبين 

ن المرسرا رسرالة يجر  علير  ان تتسر  بجماليتارا ألجرا التلقر، المرسا والرسالة والمرسا الية ي والقبروا والتري يرنتي ولبر  ان يكوا
اه بر، بعدها دور المتلقي في رف  او قبوا او تحليا والتري " أفق انت رار" كما ان جمالية النر ال تتحقق مال  يكون هناك ما سما

وشركا ، المبنية لديرة مرن خرالا التجربرة السرابقة للمتلقري ( )(النزعة الناسانية)يج  ان يتمت  باا الناقد او المرسا والتي تعود الى 
 (.4 -2 ر ، 4 0 ،تقي)ومقدار الدمج بين الواق  والخياا ، المتلقي االعماا السابقة للناقد التي ياتر  معرفتاا

                                                           
، الثر الناتج عن الى ان األفق انت ار يقو  بتحليا التجربة األدبية للقارئ والتي تتحدد في النزعة الناسانية التي كانا معررة لاا لوص  تلقي العما وا (يوس)يحدد (  )

.المار ة مورعيا  بمعنى األن مة المرجعية ، من خاللاا يتشكا افق انت ار جماورها األوا  
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وان عمليرة التلقري للنتراج المعمراري يقر  . وتعتبر عمليرة التلقري هري عمليرة مرتبطرة براالدراك والاكرر المررتبط بالرااا اننسرانية 
 : في ثالثة مستوياا هي

أي ان االدراك برررالتلقي مررررتبط بالنترراج المطرررروح مررر  مررراهو ، ادراك اولررري ثررر  التلقرري ثررر  المطابقرررة الرررى مايماثررا االدراكهرري :األول
 .موجود في الخزين المعلوماتي لدى المتلقي

 .هي مستوى التنويا أي رؤية النتاج ومن ث  اجراء عملية التنويا وتحصا عملية التااعا والتلقي :الواني
اا )هررري فاررر  النتررراج مرررن خرررالا ارجاعرررة الرررى السرررياق التررراريخي والتررري يرررؤدي الرررى تطرررابق وتكيررر  المعررراني مررر  النتررراج  :الوالووووة
كمررا ان فعررا التلقرري هررو الرك الشررب  والتلرراا فرري قررراءة الررنر وهرو مايعتمررد علررى جماليررة الررنر والطرررح ، ( ر، 004 ،يوسر 

فالعالقررة تكمررن فرري الررنر والمتلقرري وهنررا يكررون المؤلرر  مخارري والترري ، والترري تتسرر  ك ليررة متبعررة مخايررة بررين سررطور الررنر االدبرري
الررى رررورة مراعراا الشررخر المتلقري بمررا  (المبخروا)كمررا أشرار ، ( ر، مقالرة،خرمرا )يكمرن ابداعرة فرري الرنر الراي ينتجررة 

 اورها بنفرا مرا  واالهتما  في جمالية، يقتري الحاا فلكا مقا   مقاا وهاا يعتمد بشكا أساسي على المرسا في صقا طرح 
كمررا أشررار المصرردر ان الشخصررية الترري يتمترر  باررا الملقرري او المرسررا لاررا أهميررة كبيرررة فرري قبرروا ، (44ر،   0 ،فطررو )يمكررن

 .المتلقي للنر

كموا ان ، صومميتضم مما سبق ان النص النقدي الذي يطرح  الناقود المعمواري يجوب ان يتسوم بالجماليوة والجوذب نحوو الم
وايضوًا ان للخونين الوذي يملكوة ، وكذل  شخصوية الناقود فوي العمليوة النقديوة صممفي النص الناتج تجاه الم أهمية الناقد تكمن

وبالتوالي إمكانيوة الناقود ، دورًا كبيورًا فوي عمليوة التلقوي التوي يملكهوا التأويول والمرجعيوة تو  علو إضوافة الو  قابلي صممالارد الم
والشخصوية التوي ، تكمن في جمالية النص المطروي من قبول الناقود االكاديمي المصمم في العمل المعماريالمعماري في اقناع 

 .المصمم المنقودوالخنين والمرجعية والتأويل لدى ، يتمتل فيها المعماري الناقد
 

 صمم في العمل االكاديميالناقد والمبين  قناعأساليب اال -2-1-5
واعتبررر هرراه النمررااج هرري األساسررياا فرري أسررلو  الحرروار بررين  والمتررنثراألثررر نمررااج التررنثير األربعررة بررين  (هرراري ميلررز)شرررح 

ولعلنرا نسرتطي  القروا ، والتي تتحدد من خاللاا بنية التعاما برين الطررفين والتري مرن خاللارا يمكرن توقر  النترائج المحتملرة، الثنائي
، (مصرم الناقرد وال)التعامرا برين الطررفينتعتبرر القلر  األساسري لمورروع البحرث والراي يركرز علرى  (زلرمي)ان التطرق الى نمرااج 

، 00 ،ميلررز)وهرراا النمررااج هرري المسررتخدمة فرري أسررلو  النقررد فرري العمررارة الترري تحرردث بررين طرررفين وبمختلرر  المسررتوياا العلميررة
بنرراء البحررث بشرركا والترري يسررند الياررا  حا  رررو التطرررق الررى هرراه النمررااج لتصررب  الصررورة اكثررر و  كرران مررن الرررروريلرراا ، ( ر

 : وهاه النمااج هي، أساسي
فيتنرازا الناقرد ، والتي يلجن الياا الناقد عندما يررى ان الطرر  االخرر متمسرك جردا  بموقارة وال يتنرازا ابرد :أسلوب التااوض، األول

كمرا ان التاراو  كمرا يشرير ، (2ر،  00 ،ميلرز )(ميلرز)قليال ث  يتنازا الطر  االخرر والوصروا الرى حرا وسرط حسر  طررح 
الى اناا عملية حركية ديناميكية تعتمد في األساس على ماارة المااو  او الناقد وهاه المااراا هي مااراا  (فامياحمد )الياا 

، وانمررررا يرررررج  كرررر  علررررى حسررررا  االخررررر ان التارررراو  اليعطرررري مكاسرررر  متسرررراوية تحديرررردا   (فامرررري)كمررررا بررررين ، فنيررررة وسررررلوكية
 ( ،  ر ، 002 ،جالا)

ولتقليول حودة الموقو  ومحاولوة جوذب ، يل المواقو  الوابتوة لجعلهوا اكوور مرونوةو تحوعلي  ان أسلوب التااوض هي عملية 
فالناقد المعماري يقوم برسم هد  وهمي يقل تقريبًا في حقل المنقود والتوي موا ان ، التجاه موق  محدد( المنقود)الطر  االخر

الهد  محدد ووابم وان الطورفين هموا متحوركين باتجواه ذلو  ويعتبر هذا ، اقتنل المقنود في هذا الهد  يسحب ال  حقل الناقد
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لنقطوة تكوون مبهموة النتوائج فهوي  الناقود سوحبتكما ان هذه اللعبة تكون محمولة بوالمواق  الغامضوة أي بمعنوي ان ، الهد 
 .ايضاً  رىاخ او قد يقود  ال  نقطة وابتة، تير معروفة هل سيقود  ذل  ال  الخسارة او الاون ام ال  نقطة وحل وسط 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ان هراا الماارو  يحردث عنرد اتخراا كرا الطررفين مواقر  ثابترة دون التنرازا او االخرراع كالراي يحردث : أسولوب التعصوب، الواني
كمرا ان التعصر  ، (2ر،  00 ،ميلرز)، رأير  ومعتقردة دون ايرة تنرازاوالتري يحراوا كرا طرر  الردفاع عرن  مختلاينبين طرفين 

،  00 ،مكالررين)وتقابررا امررا بررالقبوا او الرررف ، الموررروعيررنعكس التقيرري  فرري الررك ، او كينونررة معينررة، هررو ميررا ناسرري لموررروع
معرين مرن خرالا موقر   يرر مبررر يكرون فير  الاررد مسرتعد الن يعتقرد  موق الرف  التا  او التنييد التا  ل وهي أيرا  ، (42 ر

كرون خرالا والتعصر  هرو التايرؤ واالسرتعداد الناسري والراي ي، (   ر، 0 0 ،المعايطرة)ويدرك ويشعر ويتصر  لالك التوج 
ر ، 0 0 ،رحري )، ويرؤدي ترنثيرا ديناميكيرا  فري اسرتجابة الاررد نحرو مورروع معرين، ينسق سلوك الارد ومعارفة ومشاعرة، الخبرة
 4.) 

يتحودد فوي طورفين وبمووفقين  قود الو  اقنواع معمواري والوذيتال  هي عملي  نقدية لكن التعصبأسلوب سبق ان  يتضم مما
، اتجاة الحوار والنقد والرد بخطين متوانيين ال يلتقيان  ويكون فيعن قضية او موضوع معين وبال مرونة وابتين دون التنانل 

 .بنتاج إيجابيتومر هذه العملية  ل نمن معين وبالتالي الوعلي  انتقال الحوار من نقطة ال  نقطة أخرى بناس النتائج خال 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

، وان الاجرروة النقاشرية تبرردأ بالتباعرد كلمررا طراا الحررديث، برين طرفرري الحروار التباعردبعنررى ياالسرتقطا  : االسووتقطاب اسوولوب، والوواً 
طررر  اثبرراا صررحة بانرررافة الررى محاولررة كررا ، وهرراا يكررون مررن خررالا مااجمررة كررا طررر  الطررر  االخررر فرري موقارر  دون نزاهررة

( الرااتي)ا الحروار مرن المورروعي الرى الشخصريوكما ان هاه العملية تعتبر من األدواا التي تحروا ، (2ر،  00 ،ميلز)موقاة
 (. ر، 4 0 ،الراشد) الى نتائج مولدةوتجعا العملية الاكرية معلقة تماما  دون الوصوا 

والمالحوظ ان االسوتقطاب ، االستقطاب هو التباعد التوام بوين طورفين وتتودخل فيو  الشخصونة انّ وبذل  نستطيل ان نستنتج 
فاالسووتقطاب عمليووة سوولبية الوو  حوودع مووا فووي العموول  .الطوورفين متباعوودين عوون حوول وسووطي  عكووس التاوواوض تمامووًا يتحوور  فيوو

(الناقد)الطر  المؤثر   

(المصم )الطر  المنقود  

 منطقة وسط  هد  في مصلحة الطرفين 
(حل وسطي)  

(الباحثان: )المصدر، (صم الم)تنثروالم( الناقد) التااو  بين المؤثر اسلو  يور (  - )شكا رق   

(الناقد)الطر  المؤثر   

(المصم )الطر  المنقود  

 هد  الناقد 

 هد  المصمم 

(الباحثان: )المصدر، (المنقود)صم والم( الناقد) بين المؤثر عص الت اسلو  يور (  - )شكا رق   
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فعلو  الناقود المعمواري ان يتجنوب هكووذا ، وتوو دي الو  اخوتال  الطورفين مومورة تحوول دون الوصوول الو  نتوائج المعمواري والتوي
الن مهموة الناقود ، اتيجية حوارية مل المصومم المنقوود مون خوالل التعور  علو  الطورق التوي تو دي الو  فعول االسوتقطاب ستر ا

 .ول المطروحة من قبل الناقد المعماري في العمل االكاديمي  ومحاولة اقناع المصمم نحو الحلالمعماري تشخيص العمل ناس
ولكون توم ، والجدير بالذكر ان اسلوبي التعصب واالستقطاب ي ديان ال  نتيجة واحدة وهي عدم االقناع فوي العمليوة النقديوة

ا لمعرفووة االحتموواالم الممكنووة فووي العموول النقوودي الحووواري االكوواديمي التووي ينبغووي معرفتهووا موون قبوول الناقوود ليلجووأ مووالتطوورق اليه
 .ان الحوار سيتوج  ال  التعصب او االستقطابمباشرًة ال  أساليب اقناعية أخرى عند الشعور 

 
 

 
 
 
 

 
اقناع الطر  االخر في صحة موقاة واقناعرة الرى االنتقراا الرى مسرتوى ( الناقد)وفي  يحاوا الطر  األوا  :جذبالأسلوب  :رابعاً 

رة الناقررد فرري جررا  اتمررد علررى قرروة ماررعكمررا ان االقنرراع او أسررلو  االقنرراع ي، المصررم الناقررد لتصررحي  الموقرر  المطررروح مررن قبررا 
اا هررراه مررراعتمررراد عررردة وسرررائا اقنررراع مرررن قبرررا الناقرررد لخرررو  واكطلوبرررة مرررن قبرررا الناقرررد وعليرررة يجررر  مالرررى النقطرررة ال صرررم الم

 .(4ر ، رسالة،رحي )العملية
قنواع متلقوي النقود بطريقوة  وعلي  من الضروري ان يتمتل الناقد المعماري بعدة م هالم تمكن  من اكمال العمليوة النقديوة وا 

 والمنقوود والتوي تقووم علو  كسوب المصومم المنقوود وتعتبر هذه العملية هي أفضل وسائل الحووار بوين الناقود، الجذب ال  حقل 
 .ستخدام عدة وسائل نقديةاب

 
 
 
 
 

 
 استخالص -2-1-6
 الماردام األولية 

امكررن الوصرروا الررى  ودقررمررن خررالا التعررر  علررى مااررو  النقررد واالقنرراع والتلقرري وفعررا الصررمي  وكررالك العالقررة بررين الناقررد والمن
 :استخراج مارداا أولية خاصة بالبحث والتي تحدد اتجاه البحث وهاه المارداا هي

 
 
 

(الناقد)الطر  المؤثر   

(المصم )الطر  المنقود  

 هد  الناقد 

 هد  المصمم 

(الباحثان: )المصدر، المصم و ( الناقد) بين المؤثر ستقطا اال اسلو  يور (  - )شكا رق   

(الناقد)الطر  المؤثر   

(المصم )الطر  المنقود  

 هد  الناقد 

 هد  المصمم 

(الباحثان: )المصدر،المصم  و ( الناقد) بين المؤثر أسلو  الجا  يور ( 4- )شكا رق   
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 قيم ممكنة الماردام

 
 

 قراءة المرجعيام السابقة

 الاوية 
 الخصوصية

 التاريخ والتاريخية
 التراث

 المتطلباا األساسية للمجتم 
 سياق المدينة

 الحدث ونتاج الحدث
 
 

 الشخصية الناقدة   

 طبيعة االعماا السابقة للناقد 
 التطابق بين الواق  والخياا في مجاا النقد الاي يقو  ب  الناقدمدى 

 تقو  على أساس التحصيا الدراسي للناقد 
 ( الشخصية المعمارية)موق  الناقد في المجتم  المعماري

 .الخزين والعمق المعلوماتي واالعماا للناقد والتي ينببي ان تكون وارحة للمنقود مسبقا   
عملية التنازا قليال  للناقد عن ثباا موقاة الى مستوى المنقود ومرن ثر  سرح  المنقرود الرى مجراا الناقرد  التااوضأسلوب   

 .ث االقناعدفيح
 .التمسك كا من الطرفين بموقا  والتي دائما  ما تقود الى نتائج سلبية أسلوب التعصب  

يبرردأ كررا طررر  بررالاجو  علررى شخصررية الطررر  االخررر ة والخررروج عررن الموررروع والترري نعمليررة شخصرر أسلوب االستقطاب  
 .والتي تقود الى نتائج سلبية

 
 

 الجذببأسلوب     

سح  المنقود الى حقا الناقد واقناعة باستخدا  الخبرة في عملية االقناع المعتمدة على وسرائا الترنطير 
 .والخياراا المطروحة من قبا الناقد

 الكال التكنيك وأسلو   جمالية نر النقد

 عملية ناسية تقو  باالعتماد على التجربة السابقة للناقد
 األمثلة المشاباة 

 المدح والنقد
 
 

لذا فقد تم استبعادهما من ، وبما ان اسلوبي التعصب واالستقطاب اليقودان ال  االقناع في النقد في اي شكل من االشكال
 .الدراسة النظرية الخاصة بالبحث

 
 

 (الباحثان: )المصدر،المااهي  السابقة المارداا األولية المستخلصة من (:  - )جدوا 
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 الوانيالمحور  -3
 بناء االطار النظري -3-1
 الدراسام السابقة -3-1-1

يت  بناء االطار الن ري من خالا الدراساا السابقة لموروع النقد في العمارة واستخالر اه  المارداا التي من الممكن ان 
 .تكاون لنا اطار ن ري

ويقرد  ، تناولا هاه الدراسرة مورروع النقرد المعمراري ودورة فري تطروير العمرران المعاصرر:  2114، دراسة علي عبد الر و  -
بمورروع الناقرد  وت ارر الدراسرة اهتمامرا  ، فري العمرارة والعمررانعن كياية تحويا النقد الى مناج لتطوير الحركرة انبداعيرة  تصورا  

مرن الدراسراا المعماريرة التري تارت  بمورروع النقرد المعمراري وتوصرا  تطرقرا الدراسرة الرى عرددا  ، وما يجر  ان يكرون عليرة كناقرد
، والنقرد الوصراي، والنقرد التاسريري الترنويلي، قس  الى ثالثة ابعراد وهري النقرد المعيراري الن رريفياا البحث الى ان النقد المعماري ي

يرتقرى الرى االقنراع  وح  ان النقرد كران بنراءا  وقاما الدراسة بنقد العديد من المشاري  المعمارية ول (40ر، 4 0 ،عبد الرؤو )
 فرري مشراري  معينررة ويكرون هجوميررا  فري مشرراري  أخررى وحسرر  األمثلرة النقديررة المطروحرة فرري الدراسرة حيررث تؤكرد الدراسررة، بعلميرة

عبرررد )للتن ررري  المجتمعررري المررردني و يرررر الرررك يعتبرررر مخالارررا   كمرجعيرررة تاريخيرررة ربيرررةععلرررى رررررورة حاررر  السرررياق العرررا  للمررردن ال
 (. 2 ر  ، 4 0 ،الرؤو 

السوياق العوام  أمبودقود مشواريل ويكوون قود اسوتخدم تعندما ينف، النقد القناعوعلي  يبرن من خالل الدراسة السابقة توجهين 
فيكون ناقدًا مادحًا للتوي اسوتخدمم السوياق العوام ويكوون فوي أخورى ناقودًا ذاموًا لهوا ، اليمكن اهمالها لالقناع كمرجعية تأريخية

 .التطرق للحلوللعدم استخدامها السياق العام في التصميم أي الرفض المطلق دون 
تناولرا هراه الدراسرة ماارو  السرلطة فري العمرارة والنقرد المعمراري بشركا خرار : 2112، دراسوة سوناء سواطل وسوه  الودهوي -

، والترررري تركررررز بشرررركا كبيرررررر مررررن خررررالا الررررنر المعررررررو  للنقررررد بمارررررداا خارجيررررة تعبرررررر عررررن روح العصررررر وقواعرررردها الانيرررررة
عليارا االطرار الن رري  وت  االستعانة بك  من الدراساا السابقة واستخراج عددا من المارداا التري بنري  ، ( ر ، 004 ،ساط )

وقد توصلا الدراسرة الرى ان نروع السرلطة فري العمرارة والنقرد يجر  ان ، ة والنقدللبحث وتعتبر تلك اه  الخصائر المتعلقة بالعمار 
وهرراا يؤكررد علررى الطبيعررة الحواريررة للسررلطة فرري العمررارة والترري تؤكررد علررى ، تكررون تالؤميررة اكثررر مررن ان تكررون قسرررية او تعويرررية

السررلطة فيتمثررا فرري الررنر او  ران الررى مصررد كمررا، التااعررا بررين عناصررر العمليررة التصررميمية المتمثلررة بالمصررم  والنترراج والمتلقرري
تناولرا الدراسرة المعنرى فري سرلطة النقرد  وأيررا  ، والاي ل  أهمية في العمرارة والنقرد المعمراري فري التعبيرر عرن سرلطة النقرد، النتاج

، 004 ،سرراط )، التاروقثرر  ، ثر  االبرداع، أهميررة بالبرة فقرد تنوعررا وتعرددا وهرري تعبرر عرن التررنثير بالدرجرة األولررىولارا والعمرارة 
كمرا ان الدراسررة ميرزا بررين ماارو  السررلطة والتسرلط وان السررلطة تمرارس ك رراهرة طبيعيرة وررررورية للحيراة االجتماعيررة (. 4 ر 

امررا ، وهرري شرررعية وقانونيررة، وتعنرري السررلطة العدالررة والخيررر والمعرفررة، وهرري عقالنيررة متوازنررة، والتربويررة وتسررعى الررى تن رري  العمررا
 يعو مررا وال تمررس الجانرر  الموررر وهرري ااتيررة الررى حررد  ، خررر شرراء ا  ابررىتاررر  القرروة بررالقوة وتمررارس علررى اآلط فارري مااررو  التسررل

 .) وتقو  على أساس االناعاا واالعتباط وهي تعني ال ل  والشر وهي على عكس السلطة تادد االمن والحيراة ااالجتماعيرة، بشئ
 (.2ر، 004 ،ساط 

يكووون  لكويحيوث اوموورم الدراسوة عون ان النقود ، ين يخصوونا هموا السولطة والتسولطيوتناولوم معنوعليوة نسوتنتج ان الدراسوة 
وجعول االقنواع عمليوة تال ميوة فوي القبوول مون  واعتبرم كمهارة في عملية االقناع (السلطة)ب ان تمارس فية جبناءًا ومقنعًا ي
فهوو يخضول الوو  ( تيور بنواء)اموا بالنسوبة للنقود الهوادم والوذي يو دي الو  عوودم التوافوق بوين الناقود والمنقوود أي ، قبول المنقوود
 (.التسلط)االستقطاب وتمارس في  التعصب او 
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وفيرر  يرردرس طبيعررة المنرراهج ، تنرراوا البحررث فرري موررروع النقررد فرري التعلرري  المعمرراري:  Gustav Lymer ،2010دراسررة  -
وتررت  ، القنرراع عمليررة ا لحرردوث العاررررةالتكنولوجيررة سررتخدا  الوسررائا اوب طلبررة العمررارة وكيايررة نقررده  بصررورة بنرراءةالمعطرراة لرردى 

رسووووم كرررا الوسرررائا مرررن    مسرررتخدما  اباتجررراه صرررممين فررري العمرررا االكررراديميي جرررا  المعمليرررة النقرررد مرررن خرررالا مارررارة الناقرررد فررر
وبرررالك ، (Lymer،2010 ،p5)، مررن المعاصررراا التكنولوجيررة و يرهررا أخرررى كالاررديو والتسررجيا والتحليررراتوررريحية او مررؤثراا 

إعررادة تنهيرررا " وبالتررالي توصررلا الدراسررة الررى ان النقرررد المعمرراري هررو، د والمنقرررود ممررا يقررود الررى االقنررراعيررزداد التااعررا بررين الناقرر
، Lymer,2010)، والتقيري ، والتعبيرر، الرؤيرةوأورحا الدراسرة ان و يارة النقرد فري العمرا المعمراري هري لزيرادة كاراءة " التصور

p82 ،p83 .) 
بكول الوسوائل الجاذبوة للمنقوودين واناحوتهم الو  حقول الناقود  تبرن أهمية الدراسة من خالل ان النقود يجوب ان يكوون محموالً 

االكاديمي بأستخدام وسائل اقناعية توضم الاكرة التي ترتجو  مون قبول  في النقد تقنيةالوعلية فأن هذه الدراسة تعتمد أسلوب 
وعلي  ان مون أدوام االقنواع فوي العمول ، او وسائل فديوية عن موضوع مشاب ( skechs)كألرسوم التوضيحية واالولية، الناقد

 .الاديوي والصوريالنقدي المعماري في المجال االكاديمي هي األدوام التوضيحية االقناعية كالرسم والعرض 
 ةواعتمرردا الدراسرر، تنرراوا البحررث قررراءة الاعررا التصررميمي فرري المشرراري  المعماريررة :2112، إبووراهيم جووواد آل يوسوو دراسووة  -

ة يركمرا بينرا الدراسرة ان النقرد يكمرا فري عالقرة ثالث، بشكا أساسي مااو  فعا النقد وترنثيره علرى الاعرا التصرميمي لردى المصرم 
، 002 ،اا يوسر )، وهرو الراي يميرز برين الرردئ والجيرد صرم وان الناقد هو الجسرر برين العمرارة والم صم والمهي النتاج والناقد 

، بررين المصررم  والناقررد ممارسررة متداخلررة: وقررد اررراا الدراسررة ان هنرراك ثالثررة مسررتوياا مررن الممارسررة النقديررة وهرري (42 ر 
 معررزوال   والممارسررة الثالثررة تعررالج عمررال  ، قررة الررى التحرروا المجتمعرريوممارسررة تبتعررد عررن العمررا تنخررا البحررث النقرردي الحررواري المراف

وانمرا بعالقرة العمرارة فري ، وتوصرلا الدراسرة الرى ان ماارو  العمرارة ال تشركل  عالقرة العمرارة بمسرتعملاا األسراس، زمنيا عن الناقرد
 (20 ر، 002 ،اا يوس  .)تصميماا بالنقد

 االقنوواعمحاولووة  تكووون نتائجهوواب التحليوول للممارسووام الوالوووة ا وحسووهووتبووين موون خووالل طرح السووابقة وعليوو  ان الدراسووة
الن هود  النقود فوي ، اسوتخدام المرجعيوة كمعيوار وابوميكون ذل  من خالل ، للشخص المستعمل والذي هو بموابة ماسر ناقد

التاسوير او التحليوول والنقود نحووو الوذام وهووي فهووذه العمليوة تعتموود علو  ، الدراسوة عمول كوول مون فعوول النقود وفعول التصووميم معواً 
فأن الخونين المعمواري لودي المصومم المنقوود يسواعد علو  سوهولة اقناعوة فوي قضوية معماريوة ،صممعملية تنطلق من قبل الم

 .معينة
 السابقةاستخالص ماردام الدراسام  -3-1-2

الماردام 
 الرئيسية

 القيم الممكنة الماردام الارعية

ع 
القنا

ة ا
قني
ت

حية
ضي

لتو
  ا

تقنياا اال اار 
عاا المعماري

انوا
 

 رسو  ثالثية االبعاد الرسو  التوريحية ألياا تقليدية
 رسو  ثنائية االبعاد

ألياا 
 معاصرة

 اال اار الاديوي التعليمي

 الصوريالنقد بالعر  

ع 
القنا

ا
ذب

الج
ب

 

 (اما، او، ال  يرهما)الخياراا المطروحة من قبا الناقد فقط عملية التنطير

 نقدةمدح التصمي  و  المدح والنقد

 (الباحثان: )المصدرمارداا االطار الن ري الخاصة بالبحث، (:  - )جدوا 
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 الماردام الخاصة باالطار النظري للبحث -3-1-3

االطار الن ري من خرالا الماررداا المشرتقة مرن الدراسراا السرابقة وان اهر  الماررداا الخاصة ب مارداااه  اليت  استخالر 
والسرلطة فري ، السياق العا  الاي يعتمد على البنية العامة للمعمار او المصرم : )اعتمدا على الدراساا السابقةالمستخلصة من 

العمررارة الترري كانررا تالؤميررة ومررن ثرر  قسرررية ثرر  تعويرررية مررن حيررث األفرررلية فرري عمليررة االقنرراع النقرردي فرري العمررا االكرراديمي 
القناع من رسو  توريحية وعر  في اراساا السابقة هي التقنية التوريحية وكالك من المارداا في المشتقة من الد، المعماري

وكالك للخزين المعماري المكمون لدى المصم  ساعد في عمليرة تاسرير الحالرة واالقنراع فاري عمليرة ااتيرة ولكرن ، فديوي وصوري
 (.تحتاج الى الطر  االخر وهو الناقد في اثارة القرايا المعمارية

 المحور الوالث-4
 الدراسة العملية-4-1
 التطبيق العملي-4-1-1

وقرد ، من المشاري  المعمارية الاائزة بجائزة التميز العراقية في طور تنميرة القردراا المعماريرة وترويجارا عالميرا   نةت  اختيار عي
التكوين الشكلي سيت  مناقشة ونقد المشروع من ناحية و ، ت  تشكيا فريق معماري لمختل  المعماريين الرواد من شتى انحاء العال 

سرريت  كمرا ، والتري يرت  مرن خرالا النقرد اقنراع المصرم  فري األمرور التري يرت  مناقشرتاا فري النتراج المعمراري الحاصرا( form) فقرط
 .انمكاناا قدر يين نتاج معماري خاا  من السلبو قناع من عدة طرق للوصوا الى الحا األفرا لتكالمحاولة ا

 امثلة مشاباة

 جمالية النر النقدي
 

 التكنيك وأسلو  الكال  
 عملية ناسية تقو  باالعتماد على التجربة السابقة للناقد 

ية 
خص

ش
اقد
الن

قوة الشخصية العامة  
للناقد المعماري واثرها 

 في ناسية المصم 

 طبيعة االعماا السابقة
 مدى التطابق بين الواق  والخياا في مجاا النقد الاي يقو  ب  الناقد

 تقو  على أساس التحصيا الدراسي للناقد
 (الشخصية المعمارية)موق  الناقد في المجتم  المعماري

 الخزين والعمق المعلوماتي واالعماا للناقد والتي ينببي ان تكون وارحة للمصم  مسبقا  

م 
عيا
مرج

ال
بقة

سا
 المرجعية والمعايير ال

 
 معايير تاريخية

 قوانين البلد والتصمي 

ع 
القنا

ا
ااو 

بالت
 ض

 الشكا العما التصميمي
 الو ياة

ق 
سيا

ال
عام

 الشائعة في المجاا االكاديميالطريقة  تقبا النقد من الناقد ال

طة
سل
ال

 

أسلو  السلطة في 
 العما المعماري

 تالؤمية
 قسرية
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 رضا حسن تقي/ مشروع مركن االحياء المائية في مدينة البصرة -
 :أسباب اخيار المشروع -

يعتبر المشروع من النخبة المميزة والتي طرح اما  لجنة التميز العالمي للعما المعماري الرائد للمراحا الناائية للدراسة االكاديميرة 
يج  ان يلبي مبادئ االستدامة بنبعادها الثالثة دون االخالا فري توطيرد العالقرة برين المشروع وان ، في مجاا الاندسة المعمارية

كما ان سب  اختيار المشروع لحدوث مالبسراا فري النقرد المرادح والراا  للمشرروع ولارد سلسرلة ، المشروع والمكان الاي ينتمي الي  
ة برالر   مرن ان اللجنرة المحكمرة للمشرروع والتري ميزتر  من التساؤالا في الوسرط المعمراري عرن نجاحر  او فشرل  فري مجراا العمرار 

 .هي لجنة عالمية عمالقة
 :  موقل المشروع واقسام -

، العراق وفي التحديد في جزيرة السندباد عند التقاء ناري الاارثة وكرمرة علري فري شرط العرر -يق  المشروع في مدينة البصرة
وعررر  أفررال  ، لشرركلية والمترررمنة عررر  االحيرراء المائيررة بمختلرر  أنواعاررااقسررا  المشررروع الرئيسررية تعطرري للمشررروع ايحاءاترر  ا

كرررالك يتررررمن المشرررروع علرررى مكتبرررة علميرررة وقاعررراا ، وهنررراك اقسرررا  تعليميرررة وبحثيرررة علميرررة مرررن مختبرررراا و يرهرررا، متخصصرررة
 .محارراا وفراءاا إدارية الجا تنسيق الزياراا لمختل  قطاعاا الدولة

 :الاكرة التصميمية -
حيررث ان موقرر  مدينررة البصرررة والترري تعبررر ، المشررروع مسررتمدة مررن بيئررة مدينررة البصرررة والخصوصررية الو يايررة للمشررروعفكرررة 

البوابة الجنوبيرة للعرراق والتري عانرا لمختلر  االحقرا  الزمانيرة صرراعا  برين الحيراة والمروا والتري تروازا فري من ورهرا مر  المانرة 
سرتعارة التري وررعا فري حالرة السرمكة ووقوعارا فري شرباك الصرياد والتري اال. سرماكاألساسية لسكان مدينة البصرة وهري صريد األ

 .تتخير تلك الحالة بين الحياة والموا
، ان من خالا تركيبة الحالة ككا بين الشبكة والسمكة برز مناا الشكا الخارجي للمشروع وتركبا فياا المخططراا الو يايرة

امرا الشربكة فاري شلركالا التكروين الخرارجي للمشرروع مر  ترداعي ، الداخلي الو ياي فشكا السمكة التي تعاني اشتق مناا التخطيط
 (2ر، 4 0 ،تقي ).السمكة
 

 
 :نقد المشروع -
 :تقنية االقناع التوضيحية -1

مناا استخدا  أدواا النقد كنلحاسبة والعر  الاديوي والتي تعطي ثقرة للناقرد . اقناع المصم  للتقنياا عدة جوان  قادرة على 
، دورا  ماما في عملية اقناع المصم  لاعرا معرين( sketch)في عملية اقناع النقد، بانرافة الى ان التقنية للرس  اليدوي االولي 

مشروع كحلوا تقنية فاري تزيرا كرا العقبراا تقريبرا  التري تسرببا فري تخلري وااا ماعمدنا في ادخاا التكنولوجيا في فعا التصمي  لل

 (2ر،  :)البصرة، المصدر –الشكا الخارجي لمشروع مركز االحياء المائية (:  - )شكا 
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المصرررم  مرررثال  عرررن الحلررروا البيئيرررة كجعرررا جانررر  مرررن المبنرررى ااا جررردران صرررماء تالفيرررا  للتوجيررر  السرررئ، فررري حرررين مرررن الممكرررن 
و يرهرا مرن الحلروا التكنولوجيرة التري  استخداماا لخاليا توليد الطاقة الشمسية والتي تجعا المشروع اكثر توازنا  من ناحية التكوين

 (الباحثان.)تقو  اقناع المصم  بالحلوا المطروحة من قبا الناقد
 :حقل الناقد المعماري  االقناع بجذب المصمم ال -2

المشرروع ومحاولرة المتلقري االكتشرا  اكثرر  هللمشروع ميزة معمارية فريدة من بين المشاري  التي تعطري قروة ولاترة بصررية تجرا
فالمشررروع يتمترر  بقرروة جاابررة كرران المصررم  بررارع فرري ، فرري عمررق المشررروع والتطلرر  الررى و ياترر  وأسررالي  العررر  واالسررماك فياررا

 (الباحثان).محاكاة الاكرة التصميمية م  موق  المشروع من الناحية الااتية للمصم  وكياية تجسيد الشبكة والسمكة
هناك بع  النقاط التي يمكن ان تجعا المشروع اكثر إيجابية وخاا من السرلبياا الرى ابعرد حرد وهري ان المشرروع فقرد  ولكن

وان فقردان هراه الخصوصرية التري ينببري ان ، المكانية في مدينة البصررة كمدينرة عراقيرة تتميرز بتراثارا وتاريخارا العميرق جردا    قيمت
وعليررة يجرر  اسررتخدا  عناصررر مايمنررة ، خصوصررية للمسررتايدين المحليررين مررن المشررروعتترروفر فرري المشررروع تجعررا المشررروع اقررا 

مررن   المالح ررة األخرررى هرري ان قرروة الاكرررة للتكرروين تجعررا المشررروع صررع  االسررتجابة لمسررتخدمي، تراثيررة لزماناررا امررا تاريخيررة او
وان ومرواد االنشراء وهراه تعتبرر مرن قروانين بنراء الناحية التالؤمية للسياق الحرري والعمراني لمدينة البصرة مرن حيرث الشركا واأللر

ياقرد  لاا ان امكن استخدا  هاه المواد المحلية وتقليا مرن  رابرة المشرروع نوعرا مرا بحيرث ال، المدن التاريخية ااا السياق العميق
 (الباحثان).المشروع ميزت  الشكلية الاريدة وال قيمت  المحلية التي يج  ان تؤخا بعين االعتبار

 :شخصية الناقد -3
، ان لشخصية الناقد دورا  كبير في اقناع المصم  في التصرمي  المطرروح مرن خرالا الموقر  الراي يشربل  فري الوسرط المعمراري

 (الباحثان) .والتي يكون فياا المصم  مقتنعا  في اال ل  في اآلراء التي تطرح من قبا الناقد
 

 :المرجعيام السابقة واالقناع-4
بعر  عددا  مرن المراجر  التري يجر  ان تنبثرق منارا العمرارة ولعلنرا لرن نبتعرد عرن الاويرة والترراث الخرار عرن يقو  باا الناقد 

مدينرررة البصررررة فيقرررو  الناقرررد برررالحوار كمقررردماا عرررن الشناشررريا البصرررراوية او الصررريد الشرررعبي للسرررمك والبسررراطة والعمرررق التررراريخي 
كقررانون و يرهرا الترري ال ينببرري ان تتالشررى بسرب  التطررور العمرانرري البريرر ، وانسرالمي للمدينررة واالسرراس الترري تقرا  عليرر  المدينررة 

والترري تثيررر الخررزين التراثرري والتررنريخي للمصررم  والترري عنرردها يقررو  المصررم  فرري مراجعررة األولويرراا الترري صررم  بطورهررا واالقتنرراع 
 (الباحثان) .الحوار النقديب
 :أسلوب التااوض -5

مرن اكبرر التحردياا التري تواجر  نجراح المشرروع خصوصرا  وان المشرروع مقتررح فري مدينرة  تعتبر المساحاا الزجاجية للمشروع
وعلية يقو  الناقد بالتنازا عن هاه المشكلة بحلاا باعتبار هراه المسراحاا تعطري جماليرة شركلية ، البصرة التي تتميز بجوها الحار

ستاادة في بع  األحيان من امرار اشعة الشرمس للمرزارع والتي من الممكن اال، للمشروع والتي يكون المصم  مصرا  على بقاءها
يقرو  الناقرد بالتنرازا علرى بقراء المسراحاا كمرا هري وهنرا تحصرا موافقرة الطررفين ومرن ثر  يقرو  الناقرد ، الموجودة فري داخرا المبنرى

ن يقنر  المصرم  فري بقراء باقتراح حا اخر وهي جعا هاه المساحاا خاليا شمسية مولدة للطاقة الكاربائيرة وعنردها مرن الممكرن ا
والتري ترؤدي الرى البراء فكررة امررار اشرعة الشرمس ، تسرم  بمررور اشرعة الشرمس جعلاا معتمرة الوكالك جماليتاا الشكلية كما هي 

 (الباحثان) .وبالتالي نجاح الناقد في الحاا  على بيئة المشروع الداخلية
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 :السياق العا  -2
والعمرررا بارررا مرررن قبرررا المصرررم  دون ردود أفعررراا الررراي يعمرررا بررر  بررردياا فررري المجررراالا االكاديميرررة برررنن تؤخرررا اراء المحكمرررين 

 (الباحثان.)باالعتبار السائد رأي الناقد هو الصحي  في إيجاد الحلوا التصميمية
 

 :السلطة في االقناع -6
الخبرة في مجاا العمارة والمستوى المعمراري الراي يملكرة وان يكرون نقدهر  يقو  فياا الناقد بار  سلطت  الاكرية والمتنتية من 

الترري  ةكررنن يكررون نقررد المشررروع علررى انرر  فاقرردا  للاويررة المحليرر ،(0 ر ) لحررد المعقوليررة ولرريس هجوميررا  كمررا فرري التسررلط صررارما  
 ان تؤخرا بن رر االعتبرار هراه األساسريااينببي ان يكون  نيا  باا جدا  وان التصمي  الموروع هو عكس الك تمامرا  وعلير  يجر  

 (الباحثان.)في التصمي  ومراعاا الاوية واالصالة والخصوصية للموق  التي يق  في  المشروع
 

 طريقة القياس-4-1-2
اسرتمارة اسرتبيان تررمنا  0 وقرد تر  توزير  اكثرر مرن ، لبر  اجراء الدراسة العمليرة تر  اجرراء اسرتبيان لماررداا االطرار الن رري

بمختلرر  المسررتوياا مررن  مررن بررين طلبررة المراحررا المنتايررة والمصررممين الخررريجين مارررداا االطررار الن ررري لعررددا  مررن المعمرراريين
 في قياس مدى ا المرتبة العلميةحيث 
وتر  ا وتر  جمر  البيانراا وثر  تحليلار ةورقرة مسرتبين 0 وقد ت  رربط ، التي أجريا على العينة المنتخبة في العملية النقدية ا قناع

 .مالح ة النتائج
 النتائج -4-2

رداا فبالنسربة للمار، أ ارا النتائج المستخلصرة مرن عمليرة االسرتبيان تااوترا  فري مردى إمكانيرة االقنراع حسر  ماررداا البحرث
 %2 نسررتخدا  الوسررائا التقنيررة التوررريحية بنسرربة ثرر  االقنرراع ب، %2 الرئيسررية كانررا األفرررلية لالقنرراع بالجررا  وبنسرربة حرروالي 

كسياق عا  ث  االقناع ،%  يلي الك االقناع حس  شخصية الناقد المعماري بنسبة ، %حوالي4 التااو  بنسبة تلياا االقناع ب
وأخيرررا االقنرراع ، %2بنسرربة حرروالي ومررن ثرر  يلرري الررك االقنرراع بالمرجعيرراا السررابقة ، %4بنسرربة  فرري المجرراا االكرراديمي المعمرراري

 تقريبا  %  النقدية بنسبة  ةبالسلط
 

 
 
 

 تقنية وسائل
 االقناع

بالجذب االقناع الناقد شخصية  السابقة المرجعيات  بالتفاوض االقناع  العام السياق  النقدية السلطة   

Series 1 26% 29% 12% 5% 18% 8% 2% 
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(الباحثان: )المصدر،مستوى االقناع للمارداا الرئيسية (:  - )شكا   
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 :وفيما يلي النتائج المستحصلة من الماردام الارعية للبحث
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 تقييم العينة تقنية االقناع التوضيحية  -1
 بينهما كال نعم

ع 
القنا

ة ا
قني
ت

حية
ضي

لتو
  ا

تقنياا اال اار 
عاا المعماري

انوا
 

    رسو  ثالثية االبعاد الرسو  التوريحية ألياا تقليدية
    رسو  ثنائية االبعاد

ألياا 
 معاصرة

    اال اار الاديوي التعليمي

    النقد بالعر  الصوري

 النسبة المئوية القي  الممكنة
 % 2 رسو  ثالثية االبعاد

 %   رسو  ثنائية االبعاد
 %   اال اار الاديوي التعليمي

 %2 النقد بالعر  الصوري

 تقييم العينة االقناع بجذب المصمم ال  حقل الناقد المعماري -2
 بينهما كال نعم

ذب
الج

ع ب
القنا

ا
 

    (اما، او، ال  يرهما)الخياراا المطروحة من قبا الناقد فقط عملية التنطير

    مدح التصمي  وتحليل  والنقد المدح

    امثلة مشاباة

 جمالية النر النقدي
 

    التكنيك وأسلو  الكال  
    عملية ناسية تقو  باالعتماد على التجربة السابقة للناقد 

(الباحثان: )المصدر،يور  فية استمارة االستبيان الخاصة بالتقنية التوريحية لالقناع(:  - ) جدوا  

(الباحثان: )المصدر،يور  فية النتائج المستحصلة من التقنية التوريحية لالقناع(:  - ) جدوا  

(الباحثان: )المصدر،يور  فية استمارة االستبيان الخاصة باالقناع بالجا (:  - ) جدوا  
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 النسب المئوية الممكنةالقيم 
 %2  (اما، او، ال  يرهما)الخياراا المطروحة من قبا الناقد فقط

 %   مدح التصمي  ونقده
 %2  امثلة مشاباة

 %2  التكنيك وأسلو  الكال 

 %   عملية ناسية تقو  باالعتماد على التجربة السابقة للناقد

 تقييي  العينة شخصية الناقد -
 بيناما كال نع 

اقد
 الن

صية
شخ

 

قوة الشخصية العامة 
للناقد المعماري واثرها 

 في ناسية المصم 

    طبيعة االعماا السابقة
    يقو  ب  الناقد مدى التطابق بين الواق  والخياا في مجاا النقد الاي

    تقو  على أساس التحصيا الدراسي للناقد
    (الشخصية المعمارية)موق  الناقد في المجتم  المعماري

الخرررزين والعمرررق المعلومررراتي واالعمررراا للناقرررد والتررري ينببررري ان تكرررون 
 وارحة للمصم  مسبقا  

   

 النسب المئوية القيم الممكنة
 %2  طبيعة االعماا السابقة

 %2 مدى التطابق بين الواق  والخياا في مجاا النقد الاي يقو  ب  الناقد
 %   تقو  على أساس التحصيا الدراسي للناقد

 %   (الشخصية المعمارية)الناقد في المجتم  المعماريموق  
 %   الخزين والعمق المعلوماتي واالعماا للناقد والتي ينببي ان تكون وارحة للمصم  مسبقا  

 تقيي  العينة المرجعيام السابقة واالقناع-4
 بيناما كال نع 

م 
عيا
مرج

ال
بقة

سا
    معايير تاريخية المرجعية والمعايير ال

    قوانين البلد والتصمي 

(الباحثان: )المصدر،يور  فية النتائج المستحصلة من االقناع بالجا (: 4- ) جدوا  

(الباحثان: )المصدر،الخاصة بنثر شخصية الناقد في العما النقدييور  فية استمارة االستبيان (: 2- ) جدوا  

(الباحثان: )المصدر،يور  فية النتائج المستحصلة من االقناع بنثر الشخصية الناقدة (: 2- ) جدوا  

(الباحثان: )المصدر،يور  فية استمارة االستبيان الخاصة بنثر المرجعياا السابقة في االقناع(: 2- ) جدوا  
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 النسب المئوية الممكنةالقيم 
 % 2 معايير تاريخية

 %2  قوانين البلد والتصمي 

أسلوب التااوض في االقناع النقدي -5  
 

 تقييم العينة
 بينهما كال نعم

ع 
القنا

ا
ض

ااو
بالت

 

 التصميميالعما 
 

    الشكا

    الو ياة

 القيم الممكنة النسب المئوية
82%  الشكا 
22%  الو ياة 

 تقيي  العينة أسلوب السياق العام والسلطة في االقناع-6
 بيناما كال نع 

ق 
سيا

ال
عام

    الطريقة الشائعة في المجاا االكاديمي تقبا النقد من الناقد ال
طة

سل
ال

 
أسلو  السلطة في 
 العما المعماري

    تالؤمية
    قسرية

 القيم الممكنة النسب المئوية
111%   الطريقة الشائعة في المجاا االكاديمي 
85%  تالؤمية 
25%  قسرية 

(الباحثان: )المصدر،يور  فية استمارة االستبيان الخاصة بنسلو  التااو  في االقناع(: 2- ) جدوا  

(الباحثان: )المصدر،يور  فية النتائج المستحصلة من أسلو  التااو  في االقناع (: 0 - ) جدوا  

(الباحثان: )المصدر،والسلطة في النقديور  فية استمارة االستبيان الخاصة بماردتي السياق العا  (:   - ) جدوا  

(الباحثان: )المصدر،يور  فية النتائج المستحصلة من ماردتي السياق العا  والسلطة في النقد(:   - ) جدوا  

(الباحثان: )المصدر،يور  فية النتائج المستحصلة من أثر المرجعياا السابقة في االقناع (: 4- ) جدوا  
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 :االستنتاجام -4-3
والتري ياررا ان يلجرن اليارا الناقرد ،للمنقود وكرالك االقنراع بالوسرائا التقنيرة افرا طرق االقناع في العمارة هي طرق الجا   - 

 .المعماري في نقد النتاجاا المعمارية لمصممياا
، علرى الناقرد ان يسرتخد  أسرلو  الجرا  فري االقنراع، أي إزاحرة المنقرود الرى حقرا الناقرد، وهراا (المقنر )في عملية النقد البناراء - 

سرررتخد  فررري المشررراري  التررري التقبرررا التاررراو  والتنرررازا مرررثال ، المعرررايير األساسرررية للمستشررراياا، والقررروانين يتطلررر  مارررارة عاليرررة، وي
اما المارارة المسرتخدمة . الخاصة بالمدينة، أي األمور البير مرنة، وهاه األمور قد تبتعد في بع  األحيان عن ااتية الناقد ناس 

 .صادر، والسكوا والتحدث، او تخاي  مستوى الصوا بثقة، و يرها الكثيرهي مثال  الرسو  التوريحية، واالشارة الى الم
ااا يتطلر  مارارة فري . طريقة األسلو  المدروس فري الحروار مرن قبرا الناقرد تعتبرر المرؤثر األكبرر فري عمليرة االقنراع بالجرا  - 

 .القاء الحوار النقدي من قبا الناقد المعماري
 .بالجوان  انيجابية للنتاج ومن ث  نقدها تعتبر من الطرائق االقناعية الجيدة بنسلو  الجا ان افتتاح عملية النقد المعماري  -4
عمليررة االقنرراع النقرردي فرري المجرراا المعمرراري االكرراديمي بنسرررتخدا  التقنيرراا اليدويررة او الحاسرروبية هرري األخرررى مررن الوسرررائا -2

 .االقناعية الجيدة
لكن قد يلجن الناقد المعماري الى التنازا عن بع  األمرور مرن خرالا الحروار  مؤثرةال االقناع بالتااو  من الوسائا االقناعية-2

 .للنتاجاا المعمارية وقليال في الو ياة الداخلية (form)على الشكا الخارجي وصا  صوخ، الاي يجري
 . اديمية المختلاةللسياق العا  تنثيرا  في عملية االقناع النقدي وهو اشب  بالن ا  المعموا في األن مة االك -2
 .والتي تقو  على أساس الخبرة والشارة المعمارية، للشخصية المعمارية األثر الكبير في عملية االقناع كناقد -4
فعملية االقناع تتطل  النزوا لمسرتوى المصرم  ومرن ، النقدي في العما االكاديميالسلطة لاا الدور األقا في عملية االقناع  -2

 .الناقد المعماري ث  جاب  لحقا معرفة
والشخصرية يلري الرك التاراو  ، اه  وافررا وسرائا االقنراع بشركا عرا  هري االقنراع بالجرا  وبالوسرائا التقنيرة التورريحية -0 

 .ومن ث  المرجعياا والسياق والسلطة التي يكون لا  الدور األقا في عملية االقناع النقدي، المعمارية
 التوصيام-4-4
 .أسلو  االقناع في النقد في المدارس المعمارية كمناج دراسييوصي البحث بتدريس  - 
 .لدى الناقد ثية لمشكلة النقد بدون تاكيريوصي البحث بور  حلوا بح - 
 .المشاري  فياا يوصي باالطالع من قبا المعنيين النقاد المعماريين في الدوائر التي تستثمر - 
 

 :المصادر
 .002 االقناع والتنثير، الحميدان، إبراهي  بن صال ،  - 

 .002 : فن اقناع االخرين، مكتبة جرير، الطبعة األولى: بورج، جيمس، االقناع  - 

 . 00 :الطبعة األوا. ميلز، هاري، فن االقناع، مكتبة جرير  - 

 .4 0 عبد الرؤو ، علي، النقد المعماري ودوره في تطوير العمران المعاصر،  -4

 004 ، مركز الشايدين الصدرين للدراساا والبحوث ، دبي محارراا في النقد اال،بتوا ، قاس   -2

 .002 آا يوس ، إبراهي  جواد، قراءة الاعا التصميمي في المشاري  المعمارية، -2
 002 ، الجامعة التكنولوجية –المجلة العراقية للانجسة المعمارية ، التصمي  المعماري بين االبداع والمناج، احمد ، العقابي -4
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الجامعرة التكنولوجيرة العراقيرة، /إبراهي  جواد، إشكالية التلقي عند المصم  والمتلقي في العمارة، المجلة العراقية لاندسة العمارةآا يوس ،  -2
 004 

 . خرما ، محمرد، فعا القراءة واشكالية التلقي، مقالة -0 

    0 للكتا ،  فطو ، مراد حسن، التلقي في النقد االدبي، منشور في الايئة العامة السورية -  

 .002 جامعة القاهرة،  –كلية التجارة / جالا، احمد فامي، مااراا التااو ، إدارة االعماا  -  
: عمران، اس حلمريياسرين حرداد وموفرق الحمرداني و فر، ترجمرة، "مدخا الى عل  الناس االجتماعي"، ريتشارد، روبرا و روس، مكالين -  

 . 00 ، دار وائا للطباعة
 0 0 ،  دار الاكر ط :عمان، عل  الناس االجتماعي، الرحمنخليا عبد ، المعايطة -4 

 .كلية تربية ابن رشد، جامعة ببداد، (رسالة ماجستير  ير منشورة)بناء مقياس االتجاهاا التعصبية لدى طلبة الجامعة، هند صبي ، رحي  -2 

 4 0 تارقنا، مقالة، –الراشد، عبد العزيز، شخصنة الحوار   -2 
الجامعررة التكنولوجيررة العراقيررة، /سرراى، السررلطة فرري العمررارة والنقررد المعمرراري، المجلررة العراقيررة لاندسررة العمررارة سرراط ، سررناء و الرردهوي، -2 

 004. 
 4 0 الجامعة التكنولوجية، / تقي، ررا حسن، مشروع مركز االحياء المائية في مدينة البصرة، المجلة العراقية للاندسة المعمارية  -2 

 .  ط، بيروا، دار صادر، مكر  بن من ور االفريقي المصري د بنرمحم، لسان العر  -0 

 . 22 ،  ط، دار العاصمة بالريا ، عبداهلل بن محمد العوشن، كي  تقن  االخرين -  

 .224 ،  ط، بيروا، دار الاكر، تحقيق شاا  الدين ابي عمرو، أبو الحسن احمد بن فارس، معج  مقاييس اللبة -  

  .224 ، دراسة مقارنة –في أسالي  االقناع  ن رياا، علي، رزق -  
 .    0 عباس، محمود عباس، التعص  لدى المراهقين، مجلة ديالى، -4 

 002 ، منشوراا اتحاد الكتاا  العر ، النر وتااعا المتلقي في الخطا  االدبي عند المعري، حميد، سمير -2 

18- Lymer  ، Gustav   ، The work of critique in architectural education   ، 2010 

6- Jencks, Charles; the Architecture of the Jumping U niverse; AD Ac ademy Editions, 1997 
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 رسو  ثنائية االبعاد
ألياا 
 معاصرة

 اال اار الاديوي التعليمي

 بالعر  الصوري النقد

ذب
الج

ع ب
القنا

ا
 

  (اما، او، ال  يرهما)الخياراا المطروحة من قبا الناقد فقط عملية التنطير

 مدح التصمي  ونقدة المدح والنقد

 امثلة مشاباة

 جمالية النر النقدي
 

 التكنيك وأسلو  الكال  
 عملية ناسية تقو  باالعتماد على التجربة السابقة للناقد 

اقد
 الن

صية
شخ

 

قوة الشخصية العامة 
للناقد المعماري واثرها 

 في ناسية المصم 

  طبيعة االعماا السابقة
 مدى التطابق بين الواق  والخياا في مجاا النقد الاي يقو  ب  الناقد

 للناقدتقو  على أساس التحصيا الدراسي 
 (الشخصية المعمارية)موق  الناقد في المجتم  المعماري

الخرررزين والعمرررق المعلومررراتي واالعمررراا للناقرررد والتررري ينببررري ان تكرررون واررررحة 
 للمصم  مسبقا  

م 
عيا
مرج

ال
بقة

سا
 المرجعية والمعايير ال

 
  معايير تاريخية

 قوانين البلد والتصمي 
ع 
القنا

ا
ض

ااو
بالت

 
  الشكا العما التصميمي

 الو ياة

ق 
سيا

ال
عام

  الطريقة الشائعة في المجاا االكاديمي تقبا النقد من الناقد ال

طة
سل
ال

 

أسلو  السلطة في 
 العما المعماري

  تالؤمية
 قسرية

(الباحثان: )المصدر،يور  فية استمارة االستبيان للمارداا الرئيسية(:   - ) ملحق جدوا  


