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-الممخص:  
تعد العمارة المتحركة احدى نتاجات العصر التي ارتبطت بمفاىيم المنفعة والتقنية والجمال وليذه المفاىيم التأثير الكبير      

التقنية المختصة في حركة المجتمع  واإلنسان من خالل رؤيتو لحاجاتو المستحدثة مع تغير الزمان المؤثر في بيان دور 
لخدمة اإلنسان من خالل تسميط الضوء عمى العالقة مابين ىذه المؤثرات واالنسان نفسو لمخروج بنتاج معماري جديد  

ذ يتفاعل ىذا النتاج مع الوجود االنساني لممجتمع من خالل عدة عوامل يمكن استخداميا إ يتمثل بالعمارة المتحركة ،
ما وبالتالي يعود تأثيرىا عمى االنسان من خالل كونو نتاج لو فعل جمالي وفعل وظيفي بصورة تواصمية مع المجتمع عمو 

وفعل تقني وىذا ما توجو نحوه البحث بتوضيح ارتباط العناصر الشكمية المتحركة لممبنى من خالل العممية التصميمية 
 .ة مابين النتاج المتحرك واالنسانوتوضيح مدى تأثر المتمقي بموجة الحركة ىذه , وىنا ظيرت اىمية دراسة العالق

اطدار معرفدي  يسديم فدي توضديح العمدارة المتحركدة مدن خدالل بنداء اطدار نظدري يدربط مددابين  و ييدد  ىدذا البحدث الدى طدرح
الحركة في العمارة  وعالقتيا بالمتمقي لتكون مشكمة البحث ىي)غياب المعرفة المطروحة وقصورىا حول طبيعة العالقة بدين 

وتحميل نتائج ىدذا التطبيدق ومن ثم تطبيق ىذ العالقة عمى عدد من المؤشرات المعرفية المحددة تحركة والمتمقي ( العمارة الم
 طرح االستنتاجات النيائيو لمبحث.واستكشا  وتوضيح العالقة مابين االنسان والعمارة المتحركة مع 
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Abstract 

The moveable building is considered to be one of the most recent productions of the 

era which is related to the concepts of the benefit, beautyand the technique. These 

concepts have great impact on the movement of society and human being through 

his awareness to his recent needs that are changing through the time, which effect 

the role of techniques that related to the humans services through spotlighting the 

relationship between these effects from one side and the human from the other side 

to get anew architectural product represented through the moveable building. This 

product interacts with the humans existance in the society through many factors 

which can be used communicatively with the society in general.This product affects 

the human directly becouse it’s a product which has an aesthetic action, functional, 

and technical. This research illustrates the connection of the moveable pattern 

elements through its design and the effect of this movement to the recipient; this 

point illustrats the need of studying the relationship between the moveable product 

and human.           

The target of this research is to put a cognitive framework leads to illustrate 

knowing the moveable building through establishing a theoretical framework which 

will connect between the movement in the building and its relationship with the 
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recipient,for this reason the problem of the research is   ( the absense and deficiency 

of the existing knowledge about the relationship between the moveable building and 

the recipient ), after that apply this relationship to a number of particular knowleging 

indicators, analyse this applicaion, illustrate the relationship between the moveable 

building and the recipient and finally find conclusions for Research.                                    

                                                                                                                                                                                                                                                        

المقدمة -1  
تعد العمارة اليوم من أرقى نتاجدات العقدل البشدري الخدالق الدذي وىبدو اا لالنسدان ووجودىدا يعدد ضدرورة تجعدل مدن حيداة     

اإلنسددان وتفكيددره متددوازنين بددين رغبددات وحاجددات ال تنتيددي ، وىددذا يؤكددد وجددود عالقددة قويددة بددين نتدداج العمددارة وبددين االنسددان و 
ت االنسدان وتيدد  الدى ايجداد الحمدول المناسدبة لممشداكل التدي تواجيدو. وممدا يزيدد تعتمد ىذه العالقة عمدى متطمبدات واحتياجدا

من تفاعل ىذه العالقة ىو االضافات التي يمكن ان تضدا  الدى نتداج العمدارة وكمدا ىدو فدي العمدارة المتحركدة حيدث اضديفت 
مو النفعدي والتقندي والجمدالي وكيد  يمكدن الحركة الى النتاج لترجمة عالقة جديدة بين االنسان الذي تأثر بالوجود الحركي وفع

ان تتوافق ىذه المدؤثرات الدثالث مدع االنسدان والدذي تبدين ان ىدذه المدؤثرات الدثالث تحتداج الدى توضديح عالقتيدا باالنسدان, اذ 
ة تركدز الطدرح عمددى توضديح مفيددوم العمدارة المتحركدة بصددورة عامدة باالضددافة الدى تحديدد طبيعددة العالقدة بددين العمدارة المتحركدد

والمتمقي من خالل مؤثرات المنفعة والتقنية والجمال وىذا في الجزء االول من البحث اما الجزء الثاني فيتضدمن اجدراء تطبيدق 
 الستبيان نجاح العالقة واستخراج نتائج التحميل واستخراج النتائج النيائية لمبحث في الجزء الثالث من البحث المستل .

-كاالتي: وىنا سيتم عرض مشكمة البحث وىي  
 )غياب المعرفة المطروحة وقصورىا حول طبيعة العالقة بين العمارة المتحركة والمتمقي (

-اما عن ىدف البحث فيتمثل ب :  
اطار معرفي  يسيم في توضيح العمارة  توضيح المعرفة حول طبيعة العالقة بين العمارة المتحركة والمتمقي  من خالل

.ي يربط مابين العمارة المتحركة والمتمقيالمتحركة يتمثل في بناء اطار نظر   
-فتمثمت ب األتي:الرئيسيو  لمبحث  اما عن الفرضيو  

ذ يدؤدي الددى تسددمم قدراءات صددورية مختمفددة تسدداعد إجمددالي, بسدبب التغيددر الشددكمي  –) تحقدق المبدداني المتحركددة  تكامدل تقنددي 
ان المؤشددرات الجماليددة والنفعيددة والتقنيددة فددي العمددارة عمددى تفاعددل المتمقددي أو المسددتخدم مددع ىددذه اتبنيددة(حيث يفتددر  البحددث 

المتحركددة تسدداعد عمددى تفاعددل المتمقددي مددع ىددذه النتاجددات بأعتبارىددا مددؤثرات تزيددد مددن فائدددة النتدداج وتددؤثر بصددورة جديدددة عمددى 
 المجتمع النيا تقدم نظرة مختمفة عن العمارة .

-فيطرح األتي:البحث اما عن منيج   
العمارة المتحركة والحركة الموضعية المؤثرة فييا ويتضمن االطار المعرفي اطار نظري يتم فيو بناء اطار معرفي يوضح  -

 استعرا  وتحديد الجوانب المرتبطو بمؤشرات موضوع البحث .
 تطبيق االطار المعرفي السابق عمى نموذج معرفي . -
 .الموضعية لمعمارة في المتمقياستكشا  وتحديد الجوانب المرتبطة بالعمارة المتحركة واثر الحركة  -

 العام لمفيوم الحركة في العمارة المتحركة . اإلطار:األولالجزء  -2
المفيوم العام لمحركة الموضعية . 2-1  

كون الشيء بحال لم يكنو سابقًا أو انتقال الشيء من حال إلى أخرى مع الحفاظ تشمل الحركة كل تفاعل وانتقال وتغير 
 االنتقالة واالستمرارية في الحدث تولد حركة تتغير وفق عوامل مؤثرة لحدوث الحركة نفسيا .عمى صفة الشيء وىذه 

يمكن ان تعر  عمى و وىي حالة تغير الجسم بأستمرار الى نقطة ثابتة وفييا سرعة وقوة  Movement))وتعر  الحركة ب
عمى تحريك داخمي أو فعل خارجي مؤثر,من خالل  واحداث نقالت مكانية وزمانية ) تعاقب لألحداث وتغير الحدثأنيا
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الحداث تغيرات من نظام أو مخطط أو أسموب محدد ،أساس التغير من وضع الى وضع بالتدرج وقد تحدث  الحركة ض
أي نشاط  عرفيا المورد بأنيا تعاقب اتحداث وىي تمثل المناورة وتشير الىو ( 152،ص2ظاىرية تخص الشكل الخارجي( )

المحولة لمحركة في االلة أو االجزاء الميكانيكية  التي تعمل ضمن الية وتشير الى اتجزاء الشاممة أو أو تغير يحدث لمشيء 
اما حركة الموضع أي الحركة الموضعية وتعر  بأنيا الحركة (. 596، ص3) محددة وضدىا السكون والثبوت وعدم الحراك

لحركة بالفعل الكشفي الذي وترتبط ا ال المكان نفسو ,في الموضع , وتتم بتبديل وضع الجسم في المكان  من دون أستبد
يمكن بو الرؤية واالحساس بالعالم الزماني والمكاني فالحركة الموضعية ىي احدى مسميات الحركة التي ييتم بيا البحث و 

نتيجة الحركة الزمن، و  لمسارسمسمة مستمرة لمتحوالت المنظورية في الشكل، فيي سمسمة من اتشكال الثابتة تعر  بأنيا 
 .p175) ، 7) فان سمسمة من التغيرات تطرأ عمى الشكل تؤدي الى تسمم قراءات صورية مختمفة.

وعميو فأن الحركة تظيدر نتيجدة وجدود مدؤثر يدؤدي الدى حددوث فعدل الحركدة وتشدير الدى اتجدزاء والكدل ضدمن التصدميم العدام 
فدي الشدكل الواحدد لمنتداج مدن خدالل  اً فأنيدا تعدر  بكونيدا تغيدر  فيي تعمدل فدي نظدام واحدد قابدل لمتجزئدة, اماالحركدة الموضدعية

سمسددمة مددن الحركددات ضددمن نظددام حركددي يوضددحو التصددميم ليتعامددل مددع عناصددر ومكونددات الشددكل المعمدداري عمددى أسدداس 
 رةالشدددكل المعمددداري ترجمدددة لمفكرويجسدددد ضدددمن الوجودالدددواقعي لمعمددداشدددكمي ليكدددون  اً ويندددتج عندددو تغيدددر العالقدددة الرابطدددة بيدددنيم 

 المتغيرةعمى مدى الزمن .
مفيوم العمارة المتحركة  . 2-2  

لقد برزت العمارة المتحركة عمى أنيدا ندوع مدن المبداني المنفدردة بحركتيدا التدي مزجدت مدا بدين الميكانيكيدة الحركيدة ومدابين     
التقنية والتكنولوجية المتطورة في الوقت الحاضر , وقد وضحت ىدذه العمدارة اثدر التغيدر الفكدري فدي الفكدر المعمداري فبعدد أن 

يختم  الكثير في تحديد مدا ىيدة العمدارة قرار الشكمي  أصبحت متحركة ومتغيرة الشكل و كانت العمارة موضعا لمثبات واالست
المتحركة وعندما تذكر كممة عمارة متحركدة يتبدادر الدى ذىدن الكثيدر مدن النداس أمدور مختمفةفبعضديم يعتقدد أن نجعدل كدل مدا 

رفاىيدددة فقددط وغيرىدددا مدددن التفسدديرات التدددي تدددرتبط بددالمبنى أو المندددزل يعتمددد عمدددى التقنيدددة الحديثددة وبعضددديم يعتقدددد انيددا تمثدددل ال
 وىدي عمدى ندوعين (p10،(11بالطريقة العصرية الحديثدة, فيدي العمدارة أو المبندى الدذي يمكدن أن يتحدرك حدول محدور دوران 

وفييددا يكددون كددل  -منفصددمة الحركددة: -2. وفييددا يكددون المبنددى بجميددع اجزائددو متصددل بحركددة واحدددة  -متصددمة الحركددة : -)1
حركدة دورانيدة مدن خدالل -)أ -كل طابق مسؤول عن حركتو ( . وتختم  عممية الحركة عمى حسب التصميم فيناك: جزء أو

حركة مركبة  -ت حركة خطية من خالل سكة مييئة لمحركة من خالليا ينسحب الجزء المتحرك. -ب محور الدوران الثابت.
وىندددا نجددددأن لمحركدددة  انتقاليدددة فدددى خدددط مسدددتقيم( .مدددن خدددالل الحركدددة حدددول محدددور دوراندددي وفدددي نفدددس الوقدددت يتحدددرك حركدددة 

العمدددارة المتحركدددة التدددي مدددن الممكدددن أن ندددتحكم بيدددا أتوماتيكيدددا عمدددى حسدددب رغباتندددا بكدددل بسددداطة فدددي عمدددل  اً الموضدددعية دور 
.فمدا يميدز ىدذه المبداني ىدو أن كدل p95) ، (11,وبطريقتندا نجعدل المندزل متصداًل بالمالدك وبالطريقدة العصدرية المناسدبة لدو 

شدديء فددي المبنددى يعمددل ضددمن نظددام واحددد مثددل نظددام حساسددية الحركددة ونظددام الصددوتيات والتدفئددة تعمددل مددع بعضدديا الددبع  
و p17) ، 7)باالتصدال مددع أنظمددة اإلضدداءة  ممدا يجعميددا عدددة أنظمددة فدي نظددام واحددد و تعمددل معدا عمددى خدمددة المبنددى نفسددو

 يمكن اجماليا بما يأتي :
 نظام التشغيل   -3نظام التقنيات والمواد  -2نظام اتنشاء   -:( p186، 7أنظمة رئيسة وىي)  -أواًل:
 -5نظددام الصددوتيات  -4نظددام االنددارة واالضدداءة  -3نظددام التدفئددة والتبريددد -2نظددام الحركددة -1انظمددة ثانويددة وىددي:  -ثانيددا:

 نظام حفظ الطاقة
ط بعدد من المجاالت يؤدي الى وجود عوامل مختمفة يتبين لنا أن وجود عدد من المتغيرات والمفاىيم في العمارة التي ترتب

 لمتأثير في عمميا و المخطط يوضح ارتباط العمارة المتحركة بعدد من العوامل الميمة التي تؤثر في عمميا.
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 ومن خالل ماسبق  نجد ان الحركة من الممكن ان توجد في : 
ستراتيجيات الجمال الحركي  -3الستراتيجيات التقنية و البناء المتحرك .  -2ستراتيجيات المصمم والفكر الحركي .  -1

الحركة في العمارة عند وبوجود ىذه الستراتيجيات الثالثة سوف تختمف العالقة بين كل جزء فعالقة . وتأثيرىا في المتمقي
 المصمم مختمفة بعالقتيا عند المتمقي.

 الجمال( في العمارة المتحركة–التقنية -)المنفعة  2-3
ان القيمة النفعية لمنتاج تتحقق بتقديمو المنفعة الواضحة والقدرة عمى أشباع حاجة المتمقي الجمالية والوظيفية وفقا لمصورة 

يستشعرىا المتمقي لحظة وجود النتاج وبسبب تغير مستوى الجمال لدى المتمقين فأن عممية الذىنية والحاجة المادية التي 
أشباع تمك الحاجات لن تكون يسيرة , فيجب عمى المصمم أن يجد قيمًا نفعية متعددة المستويات وحينئذ سو  تزداد الفئات 

يكون ليذين المفيومين صمة ضرورية بالمنفعة . ومن أجل تطبيق مؤثرات التقنية والجمال فالبد أن (215ص،1)المنتفعة.
. وحينئذ النتاج المتحرك يجب (p119،9 ).حسب مقولة الفيمسو  سانتيانا)لقد اصبح خط المنفعة ىو بعينو خط الجمال(

أن يستجيب لحاجة المتمقي في أدراك المتعة وتذوق الجمال الشكمي عن طريق مدركات حسية أو مدركات عقمية وىنا أصبح 
ميم الناجح ىو الذي يحقق االغرا  والمقاصد الحسية والمادية لممتمقي سواء كان ذلك وظيفيا أم جماليًا وبيذا  إن التص

رتباط القيمة النفعية مع القيمة الجمالية من خالل التقنية التي يحتاج اإلنسان قيمة النتاج  يستشعرىا اإلنسان,  من خالل أ
 .(215ص،1ية عممية نظامية لتطبيق النظام المحدد.)ويمكن أن تكون التقنإلى أستخداميا, 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 التطور بالحمول الستراتيجيات التطوربأنظمة اليندسة المعمارية

 الخدمات اليندسية

 العمارة المتحركة

 الحركة والبيئة مبادئ وتقنيات طاقة محركة

وتأثيرها في المتلقيستراتيجيات الجمال الحركي  ستراتيجية الحل المعماري  

Dynamics 

Technical 
Structual dynamics 

Design theory 

Machine alement 
Architecture Engneering 

Enviroment 

Dynamic system 

Design 

 (p3,10) / التقنية المتحركة والعمارة  المصدريوضح  الروابط بين :(  3-1مخطط)
 

 ((p52,8 ( : يوضح ارتباط العمارة المتحركة بعدد من العوامل المؤثرة في عمميا المصدر /1-1)مخطط
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وىندددا تسدددتخدم العناصدددر  البنائيدددة ,  فدددي البنددداء المتحدددرك وفدددق ثالثدددة أىددددا  أساسدددية وفدددق مضدددمون فكرتدددو وىدفدددو وغرضدددو 
 -والمكونات الرئيسية ىي :

ابتكددارات المصددمم والجانددب  عندددما تشددتق اتشددكال ىيئتيددا مددن الطبيعددة أو وفددق -الجانددب التمثيمددي الميكددانيكي لمحركددة : -1
 أو قريب من التجريد  اً أو طرازي اً التمثيمي  لمحركة قد يكون واقعي

الجانددب الددوظيفي لمحركددة : ىددو أن يوصددل التصددميم المتحددرك الرسددالة والغددر  مددن المددادة المصددممة بمددا يمبددي الحاجددة  -2
 م غرضو العممية ليا من لدن المستخدمين أو يخد

الجمالي : أن يكون المبنى المصمم من اتعمال التي تيد  إلى جذب االنتباه من خالل حركتو الجانب التعبيري و  -3
وتغير شكمو وأن يؤدي دوره التعبيري في تنظيم عناصره بحسب كل عنصر من عناصره المتحركة  فيؤدي دوره المطموب في 

 ( . p106،12)تاع الجمالي الوحدة  المتكاممة الموجودة في الييئة الكمية لمعمل واالىتمام واالستم
وىنا نالحظ ارتباط كل من المنفعة مع التقنية وبالتالي ارتبطت التقنية مع الجمال من خالل الجوانب التي يمكن ان تستخدم 

وبالتالي إن الغر  النيائي لوجود الجمال في العمارة  عمومًا والتصميم فييا التقنية لمتعبير عن جمال العمارة المتحركة 
خصوصًا ىو تحقيق تأثيرات نوعية معينة ليا قيمة تعبيرية ذات أبعاد جمالية في ىيئات فنية محسوسة ومنظورة تتفاعل مع 
البناء المادي المحسوس لممادة المجسدة وىو الذي يمكن إدراكو وتقديره جماليا بصفتو الشيء المنبثق من عممية التجسيد 

بطريقة عشوائية بل يجعميا تكوينا ينبعث من ىذه التراكيب المتفاعمة مع بعضيا التي ال تعني التجميع لموحدات البصرية 
 . (p12،6المحتوى والتعبير ليحقق رسالة جمالية تنطوي عمى صالت أيقاعية ذات توازن حقيقي ) شامالً  كالً 

جمالية جديدة متمثمة بخمق ويمكن استكشا  قيم الجمال المتحرك عمى أساس قدرة المصمم االبداعية في التطمع الى قيم 
اشكال متغيرة في نفس النتاج خالل كل فترة زمنية وبعد ان استنفذ التصميم المعماري الكثير من الخيارات الجمالية القادرة 
عمى التأثير واالقناع فاليوم نحن بحاجة الى قيم جديدة تعد اضافة إلى منافع اإلنسان من جية , وتعيد ترتيب مظاىر 

 .(p105،(12جية أخرى وفق أىدا  تصميمية جديدة تتميز بمرونتيا الحركية التي لطالما كانت ثابتة ومستقرةالجمال من 
يتبين لنا ان المنفعة من أىم الشروط  التي تعني  بأن تقترن المنفعة الوظيفية الممموسةة بةالمبنى وبةدونيا تنتفةي        

التشكيمي فشرط النفعية ىو أىم ما يميز العمارة عن بقية الفنةون  صفة الوجود لممبنى ويصبح نتاجا ال يختمف عن النحت
التقنيةة فةي تحقيةق وظةائف المبنةى باسةتخدام المةادة والوسةيمة التةي تمبةي حاجةات اإلنسةان األخرى وىذا يعتمد عمى وجود 

اذ تسعى العمارة المتحركة الى إشباع حالة المستخدم النفسيةالتي تتطمع الى رؤيةة كةل  المتزايدة والتي من ضمنيا الجمال
 ماىو جديد.

 الجزء الثاني : االطار النظري -3
 االطار النظري العام لمفيوم العمارة المتحركة 3-1

تطددر النظريددة الكامنددة فددي تتطمددب عمميددة بندداء اطددار نظددري عددن العمددارة المتحركددة وعالقتيددا بددالمتمقي عمميددة بحثيددة فددي ا    
الدراسات السدابقة  مدن أجدل الوصدول الدى أالطدار النظدري الرئيسدي واشدتقاق المفدردات الخاصدة عمدى أندو خطدوة مدن خطدوات 
مددددنيج البحددددث  وىددددذا مدددددايمكن استكشددددافو فددددي الدراسدددددات التددددي طرحددددت مفيدددددوم العمددددارة المتحركددددة حيدددددث تبددددين مددددن تحميدددددل 

( فقددددد اشددددارت إلددددى دور العمددددارة المرنددددة المصددددممة لالسددددتجابة وبكددددل سدددديولة إلددددى KronenburgRober,2007دراسددددة)
المتغيرات التي قد تحصل فييا وبينت الدراسة ان ىذه االستجابة لممباني تعتمد بالدرجة اتولى عمى التصميم االساسي لمنتاج 

ئي القابل لمتغيير وفدق عالقدات متغيرةومدع الذي يتشكل باستخدام االشكال المجردة بيد  التوصل الى التشكيل المنظم االنشا
وضع الخطوط اتولية لمنتاج تربط معو خطوط الحركة المرنة التي يمكن ان يتحركيا النتاج في المسدتقبل وىندا يددخل العامدل 

ي قدد الوظيفي عمى أنو عامل ميم في تشكيل النتاج المرن عمى حسب أمكانية أستيعاب النتاج لموظائ  المتعددة وىذه المبدان
خصصت إلستخداميا تكثدر مدن وظيفدة وذلدك مدن خدالل امكانيدة تغييدر الشدكل والفضداء بتفاعميدا مدع الييكدل وأن وجدود ىدذا 
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يددًا النوع من المباني وىدي التدي تعدر  بالمبداني المفتوحدة أي المنفتحدة عمدى العدالم والتغيدر الحاصدل فيدو سدو  يولدد نوعدًا جد
دراسدة العمدارة المتحركددة عمدى أنيدا العمدارة التددي خصصدت لألنتقدال والتغيدر الشددكمي وقدد عرفددت ىدذه ال p7)، 9)مدن النتاجدات

والتي يمكن ان تؤدي وظيفتيا بنحو أفضل وفدي أحيدان اخدرى أعتبدرت العمدارة المتحركدة احددى الضدروريات لمتصدميم لقددرتيا 
حركددة مركبددة فددي  -خمددة مددع التكددوين عمددى أسددتيعاب التغيددر وقددد صددنفت الدراسددة الحركددة إلددى إنددواع متعددددة منيددا )حركددة متدا

 7 (حركدة تعبيريدة رمزيدة ( -حركة وظيفيدة   -حركة خارجية  -حركة داخمية  -حركة منفصمة الى أجزاء  -الكتل البنائية  
،p175 ) ( 2008). اما دراسة,Chad  فقدمت سمسمة متنوعة مدن االبنيدة التدي دخمدت فييدا الحركدة عمدى أنيدا جدزء أساسدي

من عمميا موضدحة بددء المبداني المتحركدة مندذ عصدر النيضدة وحتدى عصدرنا الحدديث وتطرقدت الدراسدة الدى االسدباب الفنيدة 
طبقيدة التدي يعيشديا المجتمدع وراء اختيار ىذا النوع في عصر النيضة واسدباب ظيورىدا فدي ذلدك الوقدت حيدث كاندت الحيداة ال

ىي احدى اتسباب التي ادت الى ظيور ىكذا نوع من المباني, ومن أشير المباني التي ظيرت في ذلك الوقت ىي المسارح 
( وقد بينت الدراسة أنُو من الميم (. p9، 11)لمتمثيل والقاء الشعر وساحات المسابقة والقتال التي كان يتم فييا عر  متنوع

أخذ أيجابيات ىذه العمارة وتطويرىا  بنحو مختم  في عصرنا الحالي ىذا فضاًل عن أىميدة التعدر  الدى خصدائص الوظيفدة 
خصددائص  -1الحركيددة ليددذه العمددارة وتحديددد نقدداط القددوة والضددع  فييددا ومددن الخصددائص الميمددة التددي أشددارت الييددا الدراسددة.)

فقددد اىتمددت (  (Zahahadid ,2010امددا دراسددة  (. p12، 11)خصددائص حركيددة (  -3ائص تركيبيددة خصدد -2دالليددة 
ىيئات معمارية غير عادية  تتمبسيا  حركة فنية، تحيل تمك الييئات الى كتل ، تتندمج فييا وظائ  مفردات االنشداء  بتشكيل

وترجمتيددا الددى عمددارة وضددحت فييددا أثددر دخددول فيمابينيددا حيددث عبددرت المعماريددة عددن أفكارىددا عددن طريددق رسددم ىددذا اتفكددار 
الحركة الفنية واالنسيابية الشكمية والمرونة الحركية عمى الشكل حيث أنُو توجد عددد كبيدر مدن اتشدكال المتولددة بيدذا الصدورة 

ار مقدددد -1) -، وبيدددذا ومدددع وجدددود الحركدددة فدددي الفكدددرة التصدددميمية, فبندددو يجدددب اتخدددذ بنظراالعتبدددار عددداممين أساسدددين,وىما :
ومدع االتطدور الحاصدل فدي اتفكدار والتقنيدات رد فعدل الحركدة عمدى بقيدة اجدزاء المبندى ( ,  -2االسطح او االجدزاء المتحركدة 

وجددود التكتونيددك وىددو الددذي عدتددو أحددد الوسددائل لتجسدديد الفكددرة الحركيددة لمعمددارة السددائمة باسددتخدام التقنيددات   Zahaاسددتغمت 
ة بين القوة و الشكل , وكذلك في تجسيد العالقة بين الناحية الجمالية و العناصدر اإلنشدائية الحاسوبية لتنظيم العالقة اتيحائي

يعمدل عمدى تكامدل  اً متطدور  اً منيجد , حيث وجدت الدراسةحيث اعتبرتو ىو منيج جديد يضا  إلى منيج التصميِم المعمارِي  
وبيدذا  (p13، 13)ِمدن  اتنظمدة اليندسديِة والمكانيدِة . اً نظام إستعماَل برامِج التصميِم الحاسوبية مع الحركة الديناميكية وعدتو

النظدام الييكمدي     -2النظدام الظرفدي  -1) فقد وجدت الدراسدة التكتويندك الحركدي وىدو الدذي يعمدل وفدق أربعدة انظمدة , وىدي :
حركيددة ديناميكيددة تعبددر عددن نظددام التجميددع والتنظدديم ( .ومددع وجددود ىددذه اتنظمددة تظيددر نتددائج شددكمية  -4النظددام الحركددي  -3

والحركدة الوىميدة  في بع  نتاجاتيدا Zahaمستقبل العمارة السائمة التي دمجت مابين الحركة الحقيقية لمعمارة التي تستخدميا
( الدى ظيدور نظدام Antonio,2010. واشدارت دراسدة ) ( p54، 13)فدي الدبع  االخدر  Zahaااليحائية التي تستخدميا 
الددذي مددن الممكددن أن يسددتخدم بسدديولة فددي النظددام الحاسددوبي مددع التحقيددق اتمثددل لمتقنيددة الحركيددة ,  أعددادة التشددكيل الشددكمي

التقنيدة الحركيدة (.  -2نظدام اعدادة التشدكيل  -1فوجدت الدراسة أنُو فدي عمدارة أعدادة التشدكيل يوجدد مجداالن ميمدان وىمدا.) 
ذ أىتمددت بأعددادة التشددكيل الشددكمي لمنتدداج وفددق تقنيددة حركيددة  وبيددذا فقددد أىتمددت ىددذه الدراسددة بنددوع جديددد مددن العمددل المعمدداري ا

تظير النتاج بتأثير التحوالت الحركية فعدت أن عمميدة التغييدر والتحدول داخدل الحاسدبة  مداىي اال عمميدة حركيدة تدنعكس مدن 
مدن خالليدا تمثيدل  فكر المصمم إلى الحاسبة ثم تظير النتاج بمساعدة عدد من اآلليات  الحاسوبية اتخدرى وىدي التدي يمكدن

سمسمة من االشكال التي ترتبط بالشكل اتصمي لمفكرة و التي تيد  الى احداث تغيير عمى المستويين الفكدري والمدادي وىندا 
( . واشدددددارت Pvii,4 جسددددددت الدراسدددددة الحركدددددة االيحائيدددددة لمفكدددددر المصدددددمم فدددددي النتددددداج لتجدددددد منيدددددا حركدددددة حقيقيدددددة .)

سددتخدامات المكددائن المتحركددة فددي مجدداالت عدددة ومددن ىددذه المجدداالت العمددارة ( الددى ا2011Prof Franz Holz,دراسددة)
 والتصميم المعماري ووجد أن الديناميكية الميكانيكية والحركية ترتبط مع اجزاء مختمفة في العمارة  وىذه اتجزاء, ىي : 
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ىمددا جانددب مددادي وجانددب حركددي . الشددكل النيددائي و يعتمددد عمددى جددانبين  -3الييكددل االساسددي   -2العناصددر الثانويددة   -1
وقددد أشددارت الدراسددة أنددُو مددن أجددل أن يددتم التوصددل إلددى التصددميم المناسددب المندددمج مددع الديناميكيددة الحركيددة يجددب أن يعتمددد 

 -2الييكدددل الحركدددي .  -1)   -التصدددميم عمدددى تكنولوجيدددا الدددنظم الحركيدددة وتعتمدددد ىدددذه التكنولوجيدددا عمدددى ثدددالث نقددداط ىدددي :
الحركددة الكميددة وىددي التددي تسدداعد عمددى حسدداب أشددكال التصدداميم وعنددد ذاك تتكامددل الصددورة  -3الجسددام .الحركددة المتعددددة ا

 .(p5، 10)الحركية لمنتاج المتوقع مع جوانب عدة منيا الجانب الجمالي والتقني واالنشائي(.
  -مناقشة عامة :

تم استعراض اىم النقاط التي اشارت الييا الدراسات التي طرحت مفيوم العمارة المتحركةة مةن خةالل عةدة جوانةب سةاعدت 
الحركة وتم تحميميا وفق عدة مفاىيم اختمفت ترجمتيا بحسةب في ايجاد نقاط ومؤشرات متعددة ترتبط بالعمارة المتحركة و 

المباني سوف تتغير االشكال لممتمقي والذي يتأثر ادراكو باليةات ومتغيةرات ومع وجود الحركة في التوجو الفكري لكل باحث 
و ييدف البحث ىنا إلى طرح اطار معرفي ونظري شامل يصف العمارة المتحركة ويوضح الجوانب المتعمقة بيا مةن  حركية

. مفترضا ارتباط الحركة بالمباني يغير من شكميا وان ليذا التغير تأثيرا في المتمقي ناحية كال من  التصميم  والمتمقي   
بناء االطار النظري 3-2  

ي اعتمدد عميدو الدذيتم طرح المؤشرات االساسيو التي تدم التوصدل ليدا فدي المراحدل االوليدو لمبحدث بقصدد بنداء االطدار النظدري 
-العماره المتحركة وتنظيميا ضمن اطار نظري عام وىي كاالتي:ج المعرفي بقصد استكشا  مؤشرات وذتطبيق النم  

 مؤشرات عامة ترتبط بتكوينية النتاج وتمثل الجوانب المتعمقة بالعمارة المتحركة وىي : 
يتحقق من خالل وجود المنفعة الوظيفية الممموسة بالمبنى، فشرط النفعية ىو أىدم مدا يميدز العمدارة عدن -الجانب النفعي : -1

 الفنون اتخرى، وتتمثل في أستجابتيا لحاجة المتمقي.بقية 
يتحقق في العمارة من خالل إشباع حالة المستخدم النفسية في أدراك المتعة وتذوق الجمال الشكمي مع -الجانب الجمالي: -2

واطدددد ( اتخددددذ فددددي االعتبددددار لمكيفيددددة التددددي يمكددددن بيددددا اسددددتثارة حاسددددة الجمددددال وىددددو قددددد يكددددون معنويددددا )مرتبطددددا بددددالروح والع
 وحسيا)مرتبطا بالحواس الظاىرة(.

 تتوافق التقنية في تحقيق وظائ  المبنى باستخدام المادة والوسيمة التي تمبي حاجات اإلنسان المتزايدة -الجانب التقني : -3
 مؤشرات خاصة ترتبط باالنسان الذي يتعامل مع النتاج وتتمثل في طبيعة العالقة مع النتاج وىي : 
ويتضدمن االنسددان الددذي يسدتخدم النتدداج المتحدرك والددذي يتددأثر بالتقنيدة المسدديطرة عمدى المبنددى والتددي  -: عالقدة اسددتخدامية-1

 تحقق المنفعة لو وسو  توفر لو جمالية شكمية وجمالية نفسية تعبرعن احساسا بالرضا الستخدام ىذا النتاج.
يتاثر بجمالية النظام الحركي لممبنى بالدرجة ويتضمن االنسان الذي يشاىد النتاج المتحرك والذي  -عالقة بصرية : -2

 االولى والذي يقود االنسان الى استكشا  التقنية المبدعة ليذا النتاج باالضافة الى المنفعة المتحققة من ىذه الحركة .
 مؤشرات ستراتيجية والتي تتضمن العوامل الضمنية التي توجد في العمارة المتحركة وىي . 
 وتتضمن عدد من العوامل التي تترجم كيفية حدوث الحركة وماىي نوعيا  -لفكر الحركي :ستراتيجيات المصمم وا -1
 وتتضمن عدد من العوامل التي تمثل النظم التقنية لتجسيد الحركة. -الستراتيجيات التقنية و البناء المتحرك : -2
وتتضمن الخصائص الحركيةالجمالية التي تضا  الى النتاج -ستراتيجيات الجمال الحركي وتأثيرىا في المتمقي: -3

 المتحرك.   
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 الرمز القيم الممكنو المفردات الثانويو المفردات الرئيسيو ت
حركة وظيفية- الجانب النفعي جوانب العمارة المتحركة 1  

حركة كمية-  
 

حركة فنية- الجانب الجمالي  
حركة شكمية-  

 

الييكل الحركي- الجانب التقني  
التجميع الحركي-  
التنظيم الحركي-  

 

  منفعة / احساس بالرضا عالقة استخدامية عالقة االنسان بالعمارة المتحركة 2
 التفضيل الجمالي جمال /احساس بالجمال عالقة بصرية

ستراتيجيات المصمم والفكر  ستراتيجيات العمارة المتحركة 3
 الحركي

حركة متداخمة مع التكوين-  
حركة مركبة في الكتل البنائية-  

حركة منفصمة الى أجزاء-  
حركة داخمية و حركة خارجية-  
حركة وظيفية وحركة تعبيرية-  

 

الستراتيجيات التقنية و البناء 
 المتحرك

التكتونيك الحركي-  
نظام اعادة التشكيل-  

 نظام التكنولوجيا الديناميكية -

 

ستراتيجيات الجمال الحركي 
 وتأثيرىا في المتمقي

  خصائص داللية
  خصائص تركيبية
  خصائص حركية

 
 الجزء الثالث : التطبيق -4
 التطبيق العممي  4-1

الذي يتفاعل مع النتاج المتحرك وىذا يعتمد عمى نوعين من العالقات يتجو البحث ىنا الجراء التطبيق المطموب وعمى اساس االنسان 
 عالقة بصرية : االنسان الناظر لمنتاج(. -2عالقة استخدامية : االنسان المستخدم لمنتاج.  -1التفاعمية مابين االنسان والنتاج وىي :) 

تصميم أستمارة االستبانة  4-2  
أن ىذه المباني ترتبط مع المستخدم الفعمي من جية ومع المتمقي العابر من جية  بعد اتطالع عمى العمارة المتحركة وجدنا

 أخرى وىذا يساعد عمى معرفة كي  تؤثر ىذه العمارة عمى االنسان وبيذا قسمت أستمارة االستبانة إلى نوعين.
  (  وفييا يتم توضيح سيولة تعامل المستخدم مع المبنى فضاًل عن كيفية تأثير الحركة عمى المستخدم من 1,2,3مستخدم  )

 الداخل .
   (  وفييا يقاس مدى تأثير جمالية الحركة عمى المتمقي.2,2,3متمقي من الخارج ) 
النتاج عمى المستويين االستخدامي والبصري وبعد  ومن خالل ىذه االستمارتين يمكن ان نتحقق من تفاعل االنسان مع ىذا 

اجددراء االسددتبانة سددو  نسددتطيع التحقددق مددن  صددحة فرضددية البحددث الرئيسددة المتمثمددة بددالتحقق مددن التكامددل التقنددي والجمددالي 

 ( يوضح مفردات االطار النظري.1-1جدول )
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كانيددة الدذي تحققدو المبدداني المتحركدة بسدبب التغيددر الشدكمي والدذي يمثددل أسدتجابة المبداني لخدمددة المسدتخدم وىدذا يعبددر عدن ام
االنسددجام التقنددي مددع الجانددب الثدداني ىددو الجانددب الجمددالي ويمثددل تفاعددل المتمقددي فددي الخددارج مددع التغيددر الشددكمي الددذي يعددده 
المتمقدي جمداال شددكميا حيدث تحتدداج العدين البشدرية لرؤيتددو مدن اجددل أستكشدا  مدداىو غيدر مدألو  عددن مبدان انتقمددت مدن حالددة 

ن مدى التكامدل التقندي والجمدالي الدذي يمكدن أن تحققدو المبداني المتحركدة لممتمقدي الثبات الى الحركة وىنا يمكن ان نتحقق م
 بتسممو قراءات صورية مختمفة .

استمارة االستبانة  النوع االول  والخاصة بالمستخدم  وتتضمن االسئمة االتية . 4-2-1  

 احيانا ال نعم األسئمة الموجية ت
؟ ىل ترى فائدة من وجود المباني المتحركة 1     
    ىل تشجع عمى وجود اكثر من مبنى متحرك في منطقتك ؟ 2
    ىل تعتقد ان المبنى المتحرك افضل من المبنى الثابت ؟ 3
    ىل تعتقد  انو لممباني المتحركة اثر سمبي في المجتمع ؟ 4
    ىل تشعر باألمان وانت داخل المبنى ؟ 5
    ىل تجد صعوبة في التعامل مع المبنى ؟ 6
    ىل قمت ببرمجة حركة المبنى الخاص بك وفق نظام معين ؟ 7
    ىل تفضل االنتقال الى مبنى اخر ؟ 8
ىل تؤثر حركة المبنى  سمبا فيك اثناء قيامك بالعمل ؟  9     
    ىل تقوم ببرمجة عممك بالتوافق مع حركة المبنى ؟ 10
    ىل تشعر بالممل وانت في مبنى متحرك  ؟                       11

 
استمارة االستبانة النوع الثاني  والخاصة بالمتمقي  وتتضمن االسئمة االتية . 4-2-2  

 أحيانا ال نعم االسئمة الموجية ت
الشكمي الحاصل بفعل ىل تفكر في المرور بالقرب من المبنى المتحرك اكثر من مرة من اجل رؤية التغيير  1

 الحركة ؟
   

ىل تجد جمالية  وابداعا في تغير االشكال ؟  2     
    ىل تستطيع ان تتوقع كيف يمكن ان يكون الشكل االتي ؟  3
دقائق أمام المبنى المتحرك لرؤيتو ؟ 10ىل تقف اكثر من  4     
الخارج فقط ؟ىل تفكر في الدخول الى المبنى المتحرك او تفضل مشاىدتو من  5     
    ىل تفكر في االنتقال من مسكنك الحالي الى مسكن أخر متحرك ؟ 6
    ىل تعتقد ان لمتقنية دورا في انتاج المبنى المتحرك ؟ 7
    ىل يشعرك التغير الشكمي  باالنجذاب نحو العمارة المتحركة ؟ 8
المتحركة؟ىل تعتقد ان التغير الشكمي يعبر عن جمالية العمارة  9     
    ىل تشعر بالحيرة اذا تغير شكل مبنى  رأيتو سابقا بنحو مختمف ؟ 10
ىل تفضل مشاىدة الحركة الديناميكية في شكل ثابت يوحي بالحركة من دون وجود لمفعل الحركي في  11

 المبنى ؟
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 العينة المنتخبة لتطبيق البحث الميداني 4-3

عمدى أسداس الوجدود الحركدي الدذي يتعامدل معدو ىدذا المبندى وفدق تغييدرات Modern Stunning Prefabتم اختيدار مشدروع 
مختمفددة مددثال تغيددرات جماليددة تحدددث ابددداعًا فددي الشددكل الندداتج مددن خددالل التغيددر الشددكمي العددام لمنتدداج المعمدداري و يقددع  ىددذا 

ا المبنى عمى اساس التطور الحدديث والتقندي الدذي المشروع في والية نيويورك في الواليات المتحدة االمريكية و تم اختيار ىذ
وجد في ىذه المبنى وىو الذي تميز بسيولة التعامل المباشر معو  عمى اعتباره مبنى يجسد الحركة بنحدو بسديط وغيدر معقدد 

مارة اسدت 30استمارة استبيان عمى العينتدين  60يمكن لممستخدم التعامل معو من دون أي قمق وضمن أي محيط  وتم توزيع 
اسدددتمارة الدددى العيندددة الثانيدددة )المتمقدددي مدددن الخدددارج ( وأوضدددحت  30الدددى  العيندددة االولدددى )المسدددتخدمة لممبندددى مدددن الدددداخل( و

التطدددورات المعماريدددة االخيدددرة التدددي تحددددث نتيجدددة ارتبددداط  االسدددتبانة تفاعدددل العينتدددين مدددع المبندددى عمدددى اعتبددداره مبندددى  يوضدددح
 .عد عمى ظيور ميزة جديدة في مباني المستقبل و التي يتطمع الى وجودىا المجتمع سويا  وىذا يسا التقنيات والتكنولوجيا

 (1-1شكل ) 

 
 

 

الرابع : النتائج واالستنتاجاتالجزء  -5  
تحميل ومناقشة نتائج التطبيق 5-1  

تددددم ادخددددال البياندددددات الخاصددددة باسددددتمارة االسدددددتبانة بالنسددددبة لممسددددتخدم والمتمقدددددي كددددال عمددددى حددددددة فددددي البرنددددامج االحصدددددائي 
(Spssver.11 وتدم اعطدداء ترميدز لكددل مدن االجابددات عمدى وفددق طبيعدة االجابددة ومدن ثددم يدتم عددر  جددول ) تكددراري يعكددس

توزيددع االراء واالجابددات الخاصددة بأسددتمارة االسددتبانة . وتتضددمن عمميددة تحميددل النتددائج وفددق بعدددين البعددد االول ييددتم بعالقددة 
( اذ يالحظ ان االجابات تمت وفق مقياس ليكارت الثالثي بدذلك فدان الوسدط 2-1النتاج بالمستخدم وكما موضح في جدول )

اذ حقددق ىددذ البعددد وسددطًا   -مقيدداس  ليكددارت الثالثددي وتددم التوصددل الددى النتددائج االتيددة : ( عمددى مسدداحة1.67الفرضددي ىددو )
( عمدى مسداحة مقيداس ليكدارت الثالثدي بدذلك فدان الوسدط 1.67( ولمدا كدان الوسدط الفرضدي ىدو )2.41حسابيًا اجمالي بمد  )

مع المباني المتحركة بالنسبة لممستخدم  الحسابي اعمى من الوسط الفرضي بذلك يشير الى تقدم واضح باتجاه سيولة التعامل
( وىو يشير الى قمة االختالفات في االجابات وأنيا كاندت متجانسدة الدى قددر كبيدر 0.19وبم  االنحرا  المعياري االجمالي )

 ( 2-1( وىدي نسدبة جيددة  ومدن خدالل جددول )80.4وىذا متوافق الى حد كبير مع قيمة اتىمية النسدبية لمبعدد كمدو اذ بمد  )
نالحظ ان جميع االسئمة الخاصة بفقرة التعامل مع المباني المتحركة كانت اتوساط الحسدابية ليدا اعمدى مدن الوسدط الفرضدي 

( وىو يعزز بذلك سيولة التعامل مع تمك المباني وجاء ىذا متوافقًا مع الفرضية التي توضح التعامل مع الجانب 1.67وىو )
 التقني

 

المصدر / يوضح الشكل الخارجي لممشروع  (1-1شكل ) Posted in 

Architecture Design,Home Design 
 

http://www.nikiomahe.com/category/architecture-design/
http://www.nikiomahe.com/category/home-design/
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(30)حجم العينة  -درجة االستبانة    
1س  2س  3س  4س  5س  6س  7س  8س  9س  10س  11س   االجمالي 
 2.41 1.90 2.17 2.03 1.90 2.90 1.97 2.90 1.97 2.63 2.73 2.93 الوسط الحسابي
 0.19 0.40 0.79 0.49 0.48 0.40 0.49 0.40 0.41 0.67 0.52 0.37 االنحراف المعياري

 80.4 63.3 72.2 67.8 63.3 96.7 65.6 96.7 65.6 87.8 91.1 97.8  %االىمية النسبية
 

فقددرة ويالحددظ ان اتجابددات تمددت أيضددًا وفددق مقيدداس  11امددا البعددد الثدداني فيتضددمن أثددر تغيددر الشددكمي بالنسددبة لممتمقددي وىددو 
( وتددم التوصددل إلددى النتددائج االتيددة . اذ حقددق بعددد أثددر التغيددر الشددكمي 1.67بددذلك فددان الوسددط الفرضددي ىددو )ليكددارت الثالثددي 

(عمدى مسداحة مقيداس ليكدارت الثالثدي 1.67( ولمدا كدان الوسدط الفرضدي )2.57بالنسبة لممتمقي وسطًا حسابيا اجماليدًا يبمد  )
ي بالنسبة لممتمقي لو تأثير كبير وبدارز أمدا االنحدرا  المعيداري بذلك فان الوسط الحسابي الفرضي يشير الى ان التغير الشكم

( وىو يددل عمدى قمدة اتختالفدات فدي اجابدات العيندة )المتمقدي ( وأنيدا كاندت متجانسدة الدى حدد كبيدر 0.21االجمالي فقد بم  )
ىمية التغيدر الشدكمي بالنسدبة ( وىي نسبة جيدة جدا ال85.7وجاء ىذا متوافقًا مع االىمية النسبية أالجمالي وىي التي بمغت )

 (  بذلك يكون أثر التغير الشكمي بالنسبة لممتمقي اثرًا أيجابيًا وبارزًا.3-1لممتمقي وىذا ما نالحظو من خالل جدول )
 
 

(30)حجم العينة  -درجة االستبانة    
1س  2س  3س  4س  5س  6س  7س  8س  9س  10س  11س   االجمالي 
 2.57 1.93 2.93 2.93 2.93 2.87 2.03 2.53 2.53 1.83 2.73 2.63 الوسط الحسابي
 0.21 0.78 0.67 0.67 0.37 0.51 0.61 0.68 0.82 0.59 0.69 0.76 االنحراف المعياري

 85.7 64.3 97.7 97.7 97.7 95.7 67.7 84.3 84.3 61.0 91.0 87.7  %االىمية النسبية
 
الشكمي بصورة أيجابية عمى  المتمقي وىذا   مما سبق نجد توافق النتائج مع الفرضية من خالل تأثير جمالية التغير

.يحقق التكامل بين الجانبين التقني )لممستخدم( والجمالي )لممتمقي ( ومنو تطابق النتائج مع فرضية البحث  
 

 االستنتاجات     5-2
 الحركة مع تغير االفكار المرىونة في تفسيره باالضافة الى تأثير التطور التكنولوجي .تغير أستخدام  .1
يعتمد تصميم المبنى المتحرك عمى أُسس جمالية ووظيفية لمحصول عمى نتاج متميز من الناحية الجمالية والناحية  .2

 التقنية الوظيفية .
البصرية وىي التي تسيم في الوصول الى ادراك جمال التغير العناصر الشكمية لمنتاج  بنحو مؤثر بالرؤية أرتباط  .3

 الشكمي.
 يعتمد التكامل الحركي لممبنى عمى مجموعة العناصر المتحركة المترابطة وظيفيًا وتركيبيا و المبادئ واالفكار الحركية. .4
 ة.يعتمد التغير الشكمي الحركي عمى عنصرين أساسيين ىما الييكل الشكمي والتقنية الميكانيكي .5

مستوى اجابات عينة الدراسة عن فقرات تعامل المستخدم مع المبنى المتحرك(يوضح ) : ( 2-1جدول )  
 

يوضح اثر التغير الشكمي لممباني المتحركة بالنسبة لممتمقي : ( 3-1جدول )  
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 يحقق التكامل الحركي تكاماًل شكميًا وتكاماًل وظيفيًا وتكاماًل انشائيًا وىو الذي يؤثر في الغالب عمى دور النتاج. .6
جمالية الشكل تكمن في القابمية عمى ادراكو بحيث تكون صورتو قادرة عمى التعبير والوصول الى المتمقي فمن وظائ   .7

 يوجو أنتباىو في أتجاه معين .الشكل أنُو يضبط أدراك المتمقي ويرشده و 
 ترتبط حركة المبنى بصورة مباشرة مع التقنية المييئة لمسيطرة عمى ىذه الحركة من قبل المستخدم . .8
 

التوصيات 5-3  
يوصي البحث بضرورة التعمق في النظرة الجديدة لمعمارة المتحركة وتطويعيا محميًا بما يتالءم و المجتمع المحمي  -1

 مع التأكيد عمى اليوية المحمية.والموروث الحضاري 
 يوصي البحث بضرورة تفسير الظيور الحركي لممباني وفق نظريات العمارة وتياراتيا . -2
 يوصي البحث بضرورة استقراء مفردات جديدة لمعمارة المتحركة وفق مستجدات التغير التقني المتوقع لممستقبل .  -3
 المصادر 3 -6
,الطبعة االولى  واالعالم ,دائرة الثقافة3",الشارقة,جالفمسفة والنظرية والتطبيقفن التصميم في اياد حسين عبداا," -1

2008. 
 .1986" , ترجمة نياد العبيري , دار واسط لمدراسات والنشر , الكون والمراةبريجيز ,جون.بيت ديفيد , "  -2
 . 1981بيروت , الطبعة الخامسة عشر, -, دار العمم لمماليين  "المورد"البعمبكي , منير ,  -3

4- Antonio Carlos," Dynamic Reconfigurable Architectures and Transparent 

Optimization Techniques " , Springer Science, London, 2010. 

5- Helmut Kster,"Dynamic Day Light Architecture, Basic, Systems, Project" ,Germany , 

kg,2010. 

6- John Michael Talbott, " Expanding on Architecture, Anew School of Architecture 

Planning" , University of Maryland , U.S.A.,2006. 
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