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 صلخستالم

يتناول البحث كيفية التعامل مع الخصائص الشكلية على مستوى العناصر المكونة للمشهد الحضري لتحقيق ظاهرة      
تتحدد من خاللة االسس والمفردات الرئيسة والعوامل التي , متكامل  -خالل بناء انموذج نظرياالنسجام في مراكز المدن من 

ووفق هذا المنظور تم تحديد , تعتمد عليها اإلنسجام وايجاد قيم ودرجات االنسجام للخصائص الشكلية على مستوى العناصر
لذا هدف , تحقيق االنسجام في المشهد الحضري عدم وضوح دور الخصائص الشكلية لعناصر الواجهات في : مشكلة البحث 

وكانت اهم , بناء اطار نظري للخصائص الشكلية على مستوى العناصر ودورها في انسجام المشهد الحضري : البحث إلى
تتمثل بمجموع  إذ, بناء هيكل واضح لجميع العوامل والمفردات المؤثرة في ظاهرة اإلنسجام النتائج التى توصل اليها البحث الى 

 .ويعتمد كل عنصر على مجموع المتغيرات المؤثرة فيه, الخصائص الشكلية  لعناصر المشهد الحضري 
 الخصائص الشكلية , مدينة النجف األشرف , المشهد الحضري , اإلنسجام  :الكلمات المفتاحية
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              Abstract  

 This research deals with how to deal with the formal elements constituting the urban scene and 
its formal characteristics to achieve the phenomenon of harmony in urban centers through the 
construction ofan integrated theoretical model for the phenomenon of ( harmony ) , it is 
determined through the basics and fundamentals of harmony and the main factors that depend on 
it and finding the values the formal characteristics of harmony and the degrees of harmony, and 
according to this perspective have been identified ,the major problem of the research is: the lack 
of clarity of the role of the formal characteristics of the elements of the formal components of the 
elevation in achieving harmony in townscape, so the goal of research is to: building theoretical 
framework for the phenomenon of harmony in the townscape in its comprehensive concept, and 
the most important results of the research to build a clear structure based on an inclusive concept 
of all factors and vocabulary influencing the phenomenon, the phenomenon of harmony is 
represented with the total characteristics of the formal elements of townscape at thelevel of the 
part and the whole, Each elementdepends on the total variables affecting them. 
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 المقدمة -1
وتلعب الخصائص الشكلية البصرية , تتداخل مكوناته وتتشابك, شكال عمرانيا شديد التعقيديعد المشهد الحضري للمدينة      

وعندما . للمتلقيلما لها من تاثير على االستجابات الحسية والبصرية , لهذه المكونات االثر الكبير في الحكم على البيئة المبنية
صنف البحث الى خمسة محاور تناول المحور  ,فان المشهد الحضري للمدينة يصاب بالتشويش, تغيب هذه القيم او بعضها

اما المحور الثالث , و المحور الثاني الدراسات السابقة واستخالص المشكلة البحثية , االول تعريف االنسجام والمشهد الحضري 
وتناول المحور الخامس , فيما تناول المحور الرابع اسلوب القياس وتصميم البحث , مفردات الشكلية فقد تناول استخالص ال

 . النتائج والمحور السادس االستنتاجات والتوصيات
 االنسجام لغة و اصطالحا  المحور االول -1

 .ي االدبيات االخرىيتناول هذا المحور تعريف االنسجام لغة و اصطالحا وفي العمارة والتصميم الحضري وف 
 االنسجام لغة  1-2
  ]7301ص,عمر احمد مختار[ينسجم ، انسجاًما ، فهو ُمنسِجم وله معاٍن متنوعة  انسجم   -
 الكالُم انتظم ألفاًظا وعباراٍت من غير تعقيد ، كان سلًسا أنيًقا ، متوافًقا في األفكار والشعور والميول  انسجم- أ
      .                                    انتظامها ، توافقها بطريقة تلّذ لألذن: انسجام األلحان -ب
 ".اتَّفق معه ولم يتعارض : األمُر مع غيره  انسجم- ت
 االنسجام اصطالحا  1-1

 :وكما يلي  ويشمل االنسجام في العمارة والتصميم الحضري    
 صميم الحضرياالنسجام في العمارة والت 1-1-2

وهو الصفة او الخاصية التي تولد انطباعا بالوحدة مع  .]03ص,شيرزاد[ هو ايجاد الوحدة في التصميم التي تجعله جيدا    
وهو التشابه . [Beitler,p.234]التنوع الكافي الذي يضفي االثارة والتشويق نتيجة التطبيق الجيد والمالئم للمبادئ التصميمية 

الخصائص الشكلية لعناصر الواجهات والعالقات فيما بينها ضمن نسق واحد لتحقيق الوحدة واالستمرارية في واالستمرارية في 
 .]17ص,الموسوي[ المشهد الحضري

 تعريف المشهد الحضري والعناصر المكونة للمشهد الحضري 1-3 
والتي تشمل عناصر الواجهات للمشهد الحضري تم في هذه الفقرة تعريف المشهد الحضري والعناصر المكونة يس       

 .والعناصر المكونة للفضاءات الخارجية 
 تعريف المشهد الحضري 1-3-2

تشير البحوث والدراسات الى وجود تعاريف متنوعة التختلف في جوهرها بالتعبير عن مفهوم المشهد الحضري لكن      
يمثل المشهد الحضري الترتيب الفضائي والمظهر  حيث, مشهداختالفها في اعطاء صورة شاملة لعناصرومكونات ذلك ال

البصري للتكوينات المبنية والخضراء عندما تشاهد من الفضاء الخارجي او مجموع العرض البصري للطريقة التي نجمع بها 
لذين ناس افهو غالبا ما يظهرنمط حياة ال. وهو يدل ايضا على شيء اكثر من ذلك, المكونات المعمارية المحيطة سوية

 .[Tucker C& Marshall J, p.519] يصنعونه او الذين يستعملونه
ان الطريقة التي تنتظم بها العناصر وترتبط بعالقات فيما بينها ضمن سياق حضري او شبه حضري تحدد الخصائص     

يعبر المشهد الحضري عن فن العالقات التي تجمع االبنية معا لتحقيق مشهٍد حيث  ,البصرية للمشهد الحضري والبيئة المبنية
 .[Tucker C, p.34]. واحٍد ذي بعد جمالي وصفات معينة

 العناصر المكونة للمشهد الحضري 1-3-1
مكونة والعناصر االخرى ال, عناصر واجهات االبنية: يمكن تقسيم العناصر المكونة للمشهد الحضري الى قسمين هما     

 .]13-12ص,ضياء علي حسين[: للفضاءات الخارجية وكمايأتي
, واالبواب ,والنوافذ, الجدرانالى ان عناصر الواجهات تتمثل ب (Antoniades)اشار  عناصر الواجهات الحضرية -اوال

عناصر تشكيلية جمالية : الواجهة الى( Schulz) وصنف ,( كالشناشيل)والمفردات المضافة , والمفردات العمودية واالفقية
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مجموعة من العناصر ذات العالقة في تقويم ( ابو عبيد واخرون)استعرض و  , وعناصر مثقبة كالنوافذ واألبواب, كالعمود
فقد صنف عناصر الواجهة  (Dunne)اما  ,والسقيفة فوق المدخل, والتفاصيل, واالبواب, والنوافذ, الكتل: واجهات االبنية هي

والسقيفة فوق , (Marquee or advertising sign)وعالمات الداللة والدعاية , (Wall Parapet)الستارة : لتجارية الىا
 . (Cornice)واالفريز , (Canopy)المدخل 

لكون هذه العناصر خارج نطاق  ونظراً  وتشمل االرضيات واثاث الشارع العناصر االخرى المكونة للفضاءات الخارجية -ثانيا
 .البحث فسوف يتم تحييدها والتأكيد على القسم االول من العناصر المكونة للمشهد الحضري

 خالصة المحور االول 1-3
 : يتبين لنا مما سبق من خالل تعاريف االنسجام في اللغة واالصطالح ان مفهوم االنسجام يعني      

 .التناغم والتوافق واالنتظام -
 .االنسجام هو ترتيب لالجزاء وتنظيمها مع بعضها -
 .االنسجام في العمارة يعني الوحدة في التصميم -

 : الواجهات الحضرية كاالتينه سيتم تقسيم عناصر إف, وباالعتماد على ما سبق     
 الجدران -أ
 والفتحات االخرى, واالبواب, النوافذ: وتشمل, الفتحات -ب
 وغيرها, والشرفات, واالفاريز, والسقائف البارزة, واالطر, والستائر, والشناشيل, االعمدة: وتشمل, الجدارالعناصر البارزة عن  -ج
 .عالمات الداللة والدعاية -2
 الدراسات السابقة التي تناولت االنسجام في المشهد الحضري المحور الثاني -3
المحلية واالجنبية التي تطرقت الى مفهوم االنسجام في المشهد الطروحات الفكرية و  اهم التوجهات يتناول هذا المحور    

الحضري او مايقترب من هذا المفهوم حسب المعاني التى تم استخراجها من المحور االول حيث ان االنسجام يعني كل من 
لمشكلة البحثية من خالل لغرض بناء مفهوم اوسع البعاد المشكلة واستخراج ا, (التوافق والتناغم والتالف والتناسق والوحدة )

 .تحليل الدراسات السابقه التى تطرقت الى مفهوم االنسجام في المشهد الحضري 
  وتشمل كل من الطروحات المحلية 3-2
 2885/طروحات شيرزاد 3-2-2

رتابة في كتابها مبادئ الفن والعمارة ِالى ان االنسجام يقع بين الطرفين االقصيين  ال (شيرين شيرزاد)تناولت      
(monotony) والتنافر(discord) ذ اشرت ِالى ان درجة اقتراب التصميم الحد الطرفين االقصيين إ وقد يجمع خصائصهما

وغالبا ماتكون التصاميم الجميلة المقبولة ذات .تعتمد على مزاج الفنان وعلى االفكار المطلوب طرحها وعلى وظيفة التصميم
اذ ان ,اغلب االشخاص المتحضرين هم محافظون ويرجحون االنسجام على الرتابة والتنافرواشير كذلك الى ان ,صفة انسجامية

وتناولت الطروحات حاالت لالنسجام في الخط والشكل واالتجاه ,الرتابة تضجرهم وان التنافر يكون قاسيا عليهم وساذجا لذوقهم
 .]03ص,شيرزاد [والجالء وفي شدة اللون وصفائه في عنصر

 روحات كل من بينت الط     
 .عالقات االنسجام تقع بين الطرفين االقصيين  وهما الرتابة والتنافر او يجمع بينهما لكسر الملل او لالثارة او التشويق -
 .حاالت االنسجام الشكلي ويحدث في الخط والشكل واالتجاه والجالء وفي شدة اللون -
 2888/طروحات القرغولي   3-2-1

باالستناد الى طروحات متنوعة لعدد من المعماريين " الوحدة الشكلية في العماره كنظام"طرحت القرغولي في دراستها مفهوم      
 :وطرحت ثالث مفردات حول ذلك المفهوم وهي 

 عناصر الوحده الشكلية -
 مظاهر الوحدة الشكلية -
 حاالت تحقق الوحدة الشكلية -
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اما مظاهر الوحدة  "الشكل واالتجاهية والحجم والمادة واللمس والضوء واللون"وشملت عناصر الوحدة الشكلية كل من     
وهي "  smithies"الشكلية فهي متطلبات ذات عالقة متبادلة تسهم اجماال للوصول لى كل مرئي مقنع ومؤثر حسب تعريف 

ومن الضروري تطوير المعرفة بكيفية استخدام هذه المبادئ .التصميم تمثل مبادئ مستخدمة في حل مشاكل تنظم عناصر 
كل من ,وشملت تلك المظاهر "Bietler&Lokhart"التصميمة للوصول بالنتيجه الى الوحدة الشكلية في التصميم حسب تعريف

 .التوازن واالنسجام والهيمنة والحيوية
النسق التنظيمي لمجموعة العناصر "ترى الدراسة بأنها تتحقق عبر والمفردة الثالثة هي حاالت تحقق الوحدة الشكلية و     

الخ ...اذ تنتظم العناصر كالشكل واللون والملمس "الشكلية المتنوعة وفق مظاهر وعالقات مختلفة المتمثلة بالمبادئ التصميمية 
 .]733ص , القرغولي[ الخ..تناسبية, حيوية, متناغمة, متوازية -بعالقات مظهرية

ر الوحدة واعطت وصفا لعناص , ن الدراسة قدمت مفهوما للوحدة الشكلية باالعتماد على مجموعة من المعماريينإيالحظ     
 (المنسجم , النسق الهندسي ,النسق الطبيعي ) نساق تنظيميه لتحقيق الوحدة الشكليةأوحددت ثالث ,  ومظاهرها وكيفية تحققها

 1001/طروحات الحيدري  3-2-3
تناولت طروحات الحيدري فكرة االنسجام في المشهد الحضري من خالل  اساليب التجديد الحضري ومن هذه االساليب هي     

, ينبغي ان يراعي في تطبيقها عدة عوامل ابرزها,اعادة التأهيل وتطرق لكي يؤدي هذا االسلوب دوره في تجديد المناطق المتهرئة
سين مع الكتل االصلية ومع التصميم والتكوين للنسيج محققة بذلك تواصال في ان تنسجم اعمال االضافة والتح –االول 

التي تشيد ضمن النسيج بدال من االبنية المتهرئة , ان تنسجم ابنية األمالء الحضري –والثاني  .الشخصية الحضرية القائمة
 .]17ص,الحيدري[ في كل الجوانب التصميمية والتفصيلية مع شخصية اطارها الحضري,والمزالة
واعمال الصيانة واالصالح والتوسيع , ضمن مناطق الحفاظ, الى ان التصاميم المعمارية لالبنية الحديثة( الحيدري)شارأو     

يتطلب ان تكون متوافقة ومنسجمة على المستويين التصميمي والتفصيأتي مع محيطها المجاور من حيث المقياس والشكل 
 .]18ص,الحيدري[ رز البناء والمعالجات المعمارية للواجهات والتفاصيل المعماريةواللون والملمس والمواد وط

 :يالحظ ان الدراسة ركزت على    
 .اهداف االنسجام وهو تحقيق التواصل في الشخصية الحضرية -
 :مستويات االنسجام في التصميم الحضري وتشمل -
 ين ويشمل السياق والنسيج والتكو  ,على مستوى التصميمي  -أ
 .على مستوى التفصيلي ويشمل المقياس والشكل واللون والملمس والطراز والتفاصيل المعمارية والمعالجات المعمارية -ب
 (.المتناغم 
 الطروحات العالمية 3-1
 Cullen , 1961طروحات   3-1-2
واكد على اهمية .فنون العمارةبأن عملية تنظيم المشهد المديني هو فن من " Townscape"في كتابه " Cullen"اعتبر    

ادراك المشهد الحضري الموحد والتي تحصل من خالل االستمرارية البصرية للشارع او الفضاء المفتوح والتى تقوي االحساس 
ثم اشار الى ,بالمكان واالنتماء واالهتمام بالمحتوى الحضري من خالل استمرارية الطراز المعماري والمقياس والمواد والملمس 

واشار في دراسته الى وجود نوعين من العوامل المؤثرة على المشهد الحضري وهي .مية التنظيم في خلق الوحدة البصرية اه
مستويين لتحقق الوحدة  اشار كذلك بأن هنالكو ,العوامل الفيزيائية والعوامل االنسانية والتى بتكاملها تتحقق الوحدة البصرية

 :p1-3, [Cullen [يلي كماالحضري و  البصرية للمشهد
 (.التشكيل العام)العالقات على مستوى الكل : المستوى االول
عالقة جزء مع جزء ضمن الشكل الواحد وعالقته البصرية باجزاء االشكال : العالقات على مستوى االجزاء: المستوى الثاني

 .المجاورة
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الوحدة واالستمراية البصرية والتي تنتج من كدت الدراسة ضرورة تكوين المشهد المتسلسل في المشهد الحضري لخلق أ   
وتنظيم العالقات بين الكتل على مستوى الكل والجزء والتي بتنظيمها نحصل على ,(الملمس,اللون,المواد,المقياس,الطراز)استمراية 

 .الكل المتسلسل الموحد للمشهد الحضري
 Brolin ,2880,طروحات 3-1-1

االنسجام واالستمراية البصرية مع المباني الموجودة في المشهد الحضري والتي يمكن  تحققمبادئ عامة " Brollin"طرح    
 :بما يلي   p152 , [Brolin [حصرها 

لتحقيق االنسجام ( العمق)والبعد الثالث ( التقسيمات)التعامل الحجمي مع المجاورات والذي يشمل االرتفاع والخطوط االفقية  -
 يائيةمن خالل استمراية الكتل الفيز 

 .التعامل مع خصائص اللون لتحقيق االنسجام والوحدة من خالل االستمراية اللونية -
التعامل مع الفتحات ونسبها لتحقيق االنسجام من خالل استمراية الفتحات وبذلك دور الحجم كعنصر اساسي في تحقيق  -

الكتل ياالضافة الى دور الملمس واللون في تحقيق االنسجام الشكلي وتنظيم الهيئة العامة للمشهد الحضري من خالل تنظيم 
 .االنسجام 

يالحظ في هذه الدراسة بأن هنالك مبادئ عامة تنظم عملية االنسجام والتواصل البصري مع المباني الموجوة في الموقع     
 :لتحقيق الوحدة البصرية والتي يمكن حصرها بالنقاط التالية,سواء البصرية لمكونات المحيط

 (.العمق)والبعد الثالث ( التقسيمات)التعامل الحجمي مع المجاورات والذي يشمل االرتفاع والخطوط االفقية -
 .التعامل مع خصائص اللون -

 :بما يأتي  المشكلة البحثيةمما سبق تم تحديد و      
 (.م في المشهد الحضريعدم وضوح دور الخصائص الشكلية للعناصر الشكلية المكونة للواجهات في تحقيق االنسجا) 

هو التشابه واالستمرارية في الخصائص الشكلية لعناصر :وتم وضع تعريف اجرائي لالنسجام في المشهد الحضري كاالتي     
وعليه فأن هدف البحث تحدد .الواجهات والعالقات فيما بينها  ضمن نسق واحد لتحقيق الوحدة واالستمراية في المشهد الحضري

والجدول االتي . ( ودورها في انسجام المشهد الحضري( العناصر)نظري للخصائص الشكلية على مستوى الجزءبناء اطار )في 
 .يوضح اهم المفردات التي تطرقت اليها الطروحات حول االنسجام في المشهد الحضري(  7رقم )

 (الباحثين):المصدر /الحضريهم الجوانب التي تطرقت لها الطروحات السابقة في االنسجام في المشهد أ :(2)جدول 
 ت الدراسات السابقة المفردات الرئيسية المفردات التفصيلية

(7818,شيرزاد)طروحات  عالقات االنسجام الرتابة  7 

 التنافر 

شدة اللون, الجالء, االتجاه, الشكل, الخط  حاالت االنسجام 

 ,اللمس  ,المادة  ,الحجم  ,االتجاهية , الشكل 
اللون ,الضوء   

(7888,القرة غولي)طروحات  عناصر الوحدة الشكلية  1 

 
الحيوية,الهيمنة ,االنسجام ,التوازن   مظاهر الوحدة الشكلية 

 حاالت تحقق الوحدة الشكلية انتظام العناصر الشكلية

 انساق الوحدة الشكلية النسق التنظيمي

 النسق الطبيعي
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 النسق التناغمي

التواصل في الشخصية الحضريةتحقيق  (1331,الحيدري)طروحات اهداف االنسجام   0 

التكوين,النسيج,السياق   مستويات االنسجام التصميمي 

الشكل ,الملمس,المقياس 
التفاصيل ,اللون,الطراز,

 المعمارية

 التفصيلي

وحدة ,المقياس البنائي,حجم الكتلة,خط السماء,االرتفاع
نمط البناء,الطراز المعماري ,الفتحاتمعالجة ,البناء   

خصائص االنسجام في السياق 
 الحضري

الخ..االستمراية في اللون والطراز والملمس   2 (Cullen,7837)طروحات  المشهد المتسلسل 

مبادئ تحقيق التواصل واالنسجام في  التعامل الحجمي مع المجاورات
 السياق الحضري

 طرائق خلق االنسجام

 8 (Brollin,7813)طروحات 

 التعامل مع خصائص اللون 

 التعامل مع الفتحات ونسبها
 

 الشكلية لالنسجام في المشهد الحضري استخالص مفردات العناصر المحور الثالث -4
و التي  التطرق في هذا المحور الى مجموعة من الدراسات والمشاريع التطوير المقترحة لتطوير مراكز المدن الدينيةسيتم     

 . الشكلية وخصائصهاعلى مستوى الجزءتناولت االنسجام في المشهد الحضري وذلك الستخالص مفردات العناصر 
 الدراسات السابقة   4-2
 Broadbent/1990طروحات   4-2-2
 (يرى, ) Aldo Rossi  , Krier (:منهم , طرحت الدراسة وجهات نظر المعماريين المهتمين بالمدينة ومشهدها الحضري      

 (Aldo Rossi لها قيم وخصائص , من خالل تحليله للمدينة ومكوناتها الفيزياوية وجود حقائق فيزياوية تتكون منها المدينة
وأكد الباحث على دور , فردية وأن وضوح تلك الحقائق واستمرارية التعامل معها تحقق مشهدا حضريا يمتلك وحدة بصرية 

فقد أكد أن تشكيل المدينة واستمرارية  Krier ) (أما . p219], [Broadbent اكرة الجمعية للمدينةاألبنية النصبية في تشكيل الذ
المشهد الحضري يتم من خالل الفضاءات الحضرية واألبنية المحيطة بها وهذه الفضاءات أساسها المربع والدائرة والمثلث 
 ويتحدد الشكل الفيزياوي للمشهد الحضري من خالل العالقات البصرية بين الواجهات والقطاعات المحيطة وبين تلك الفضاءات

 : p194 ,[ Broadbent [وخلص بالنتيجة إلى أن المشهد الحضري يتكون من عنصرين مهمين هما, 
 :وهي جزئين كذلك(  Physical components) مكونات فيزياوية  -اوال
 ( Urban physical components ) المكونات الفيزيائية الحضرية . أ

 :وتشمل(  Urban Appearance components) مكونات المظهر الحضري . ب 
 .ويمثل بالعالقة التناسبية بين المباني التي تحدد المقياس : Size   الحجم        -
 .الذي يمييز مبنى عن آخر :  Color اللون         -
 .ويمثل النمط التصميمي الذي يمييز مبنى عن آخر :    Design التصميم -
 .للشكل وتمثل الحدود الخارجية :      Shape الشكل  -
 . وتمثل المظهر الخارجي Construction Materials  المواد البنائية   -
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 .وهذه المكونات تختص بالمعاني  (Cultural components)  مكونات حضارية -ثانيا
 1001/طروحات الجميلي  4-2-1

واستمراريتهما " الهيئة والحجم"الى أن عملية تنظيم أي مشهد حضري ال تتم إال من خالل تنظيم  (الجميلي) توصل
لحصولهما على أعلى القيم في األختبار وتأتي باقي المكونات والخصائص البصرية المرتبطة بها بدرجات أقل في . البصرية

التي تحقق الوحدة الشكلية للمشهد الحضرية وتعمل عى  و يمكن حصر المفردات, التأثير في وحدة المشهد الحضري البصرية 
 :]20ص, الجميلي[انسجامها بالنقاط األتية 

 (. General overall Visual Form)الهيئة البصرية العامة  -أ
 (. Volume)الحجم  -ب
 (. Materials Continuity)استمرارية المادة  -ج
 (. Texture)استمرارية الملمس  -د
 (. Color)اللون  استمرارية -ه
 2888/جوزيف  ,طروحات ايثار  4-2-3
التنظيمي المؤثر في عمليات التجديد الحضري و وضع محددات و ضوابط لتنظيم ناولت الدراسة الجانب التصميمي و ت    

التقليدي و المشهد الحضري تسمح بالتجديد الذي يستلهم من الهوية التراثية من خالل مبادئ الحفاظ على المقياس الحضري 
 .تحقيق التجانس و االستمرارية البصرية و الفيزياوية و الوظيفية بين القديم و الحديث

 ص ,ايثار[ما يليأما مبادئ تنظيم المشهد الحضري على مستوى خصائص العناصر الشكلية  في المناطق التراثية فتمثلت بـ   
702-708[   : 

يمكن أن يسمح استعمال المواد المحلية باستخدام أشكال قد تبدو في أحيان :   Materials & Detailsالمواد والتفاصيل  –
مع الموجود ، فسيادة مادة البناء المحلية التقليدية يمكن أن يعطي شعورا بوحدة المركز التاريخي ، ويفضل ً أخرى متنافرة تماما

 . االهتمام باستعمال المواد المحلية في األبنية الجديدة وبطريقة صحيحة
 (ينالباحث):المصدر/ خالصة للدراسات السابقة واستخالص مفردات الخصائص الشكلية من االطار النظري : (1)جدول 

استخالص متغيرات الخصائص الشكلية على مستوى الجزء الخاصة باالنسجام حسب 
 ماجاء في الدراسات السابقة وبيان صيغ تحقيق االنسجام

 الدراسات السابقة

االنسجام الشكليصيغ تحقق  الخصائص  المفردات 
الشكلية 
لالنسجام 

في المشهد 
 الحضري

خصائص  اللون استمراية االلوان وتناغمها
على 

مستوى 
 الجزء

 (Broadbent,7883)دراسة 
الفتحات  استمرارية الفتحات بنفس النسب واالبعاد  

 المواد البنائية استمراية المواد البنائية

خصائص  اللون استمراية اللون
على 

مستوى 
 الجزء

دراسة سعد خضير الجميلي 
 الملمس استمراية الملمس 1331

 التقسيمات نسق التقسيمات واستمراريتها   المواد استمرارية المواد البنائية
 الفتحات نسق الفتحات واستمراريتها  
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 التفاصيل تكرار التفاصيل
المعماريالطراز  توحيد الطراز المعماري  

 الحجم استمرارية الحجوم للعناصر
خصائص  المواد البنائية تكرار المواد واستمرايتها

على 
مستوى 
 الجزء

, إيثار جوزيف , ألياس ) دراسة 
7818.) خطوط  استمرارية خطوط الواجهات 

(التقسيمات)الواجهات  
 التفاصيل المعمارية تكرار التفاصيل

 

 مشاريع التجديد الحضري المحلية المقترحة لبعض مراكز المدن الدينية 4-1
لذلك تناول الباحث في هذا , ( مدينة النجف االشرف)بما ان حدود البحث ومنطقة الدراسة هي في مدينة ذات مركز ديني     

, (الكوفة المقدسة -نجف االشرف ال)المحور عدد من مشاريع التجديد الحضري المحلي لبعض من المدن ذات المراكز الدينية 
وذلك الستخالص مفردات الخصائص الشكلية لالنسجام ,وتحليها وتحديدا تم دراسة المشهد الحضري لهذه المدن بعد التطوير

ليتم بعد ذلك تحديد المفردات . وخصائصها الشكلية( العناصر الشكلية)التى على اساسها تم تطوير الواجهات على مستوى الجزء
قة للخصائص الشكلية للمشهد الحضري لهذه المدن ذات المراكز الدينية وعد ها المفردات التي على اساسها يتم القياس في الدقي

وفيما يلي بعض من مشاريع التجديد الحضري المحلية لبعض .المحور الالحق كون منطقة الدراسة هي مدينة النجف االشرف
 :المدن الدينية

 1021-1020/(مكتب ديوان العمارة)مركز مدينة النجف القديمةمشروع التجديد الحضري ل -أ
يعد هذا المشروع من مشاريع التجديد الحضري لمركز مدينة النجف القديمة والتى قامت به شركة ديون العمارة بالتعاون       

ؤمنين االمام على بن ابي مع وزارة البلديات واالشغال العامة والسلطات المحلية في مدينة النجف االشرف مدينة امير الم
والتى قامت بتطوير الواجهات للمحاور البصرية لمدينة النجف القديمة بعد دراسات متخصصة ومسوحات ميداينة ,(ع)طالب

 . للوصول الى شارع منسجم في الخصائص الشكلية على مستوى الجزء والكل
ينة القديمة يتبين ان هناك كثيرًا من البنايات التي شيدت مؤخرا من خالل المسح الميداني للشوارع التجارية الرئيسية في المد     

اواالشكال الغريبة المتأثرة بالحداثة , التمت بصلة الى روح وعمارة مدينة النجف القديمة سواء ام كان باستعمال المواد او االلوان
صيلها المعمارية التى تكاد تندثر لعدم االستلهام ولكن بتقليد سيء اساء الى المدينة ولغتها المعمارية ومفرداتها وعناصرها وتفا

 .]77,27ص, 1377التقرير الثاني [منها كونها منبعًا ورافدًا اصياًل لتطور العمارة الحديثة
 :]38ص,1371,التقرير الرابع[تطوير المحاور البصرية الرئيسية حول المرقد اخذت بالحسبان الضوابط التخطيطية التالية    
مواقف , نسبة التغطية, اجمالي المساحة الطابقية, نسبة المساحة الطابقية, اجمالي مساحة االرض, الرضاستعماالت ا)

 .(االروقة الخارجية, ا رتفاعات االبنية,البوديوم, الواجهات المتصلة لالبينة, االرتدادات , السيارات
 ADEC))/1002-1008المعماري  المصمم ومكتب (B.U.P) مكتبدراسة المخطط االساسي لمدينة الكوفة المقدسة  -ب

تناولت الدراسة فيما يخص المشهد الحضري لمدينة الكوفة المقدسة حيث تعاني من تلوث بصري تشوه منظر الشوارع      
 .]71, 33-88ص,1331,التقرير الثالث[ابسبب عدم توحيد عناصر الواجهات وخصائصه

كما اكدت عند تطوير الشوارع التركيز على استمراية حجم ومقياس المبنى الذي له عالقة بمنطقة التطوير المحيطة به ولها      
وتطبيق استراتيجية تنسيقية في التصميم .واكد على توحيد ارتفاعات االبنية.تاثير مباشر على النوعية االجمالية للنسيج الحضري

التقرير [لوب واللون والمواد والشكل من خالل الشراكة مع القطاع العام والخاصوذلك بواسطة التناسق في االس
المدينة  ضمن الرئيسية والطرق المحاور على االبنية واجهات وتصميم نسق فيما يخص ان . ]71,07-03ص,1331,الخامس

االول حيث  المركز التي تحتل نيةالدي واالبنية الكوفة مدينة مكانة مع يتناسب عالي ذات مستوى تكون يجب ان وتصميميها 
تناولت الدراسة هذا الجانب واكدت ان نجاح المبنى بصورة اساسية يعتمد على نوعية المساهمة التى يقدمها للفضاء العام مثل 

يحدد  وهذا التفاعل بين المباني والفضاء العام,واجهته واضفاء طابع الحيوية له للتاكيد على ان الفضاء مستخدم استخداما جيدا
حيث طرحت مجموعة من العوامل التي يمكن ان  .والعام والخاص والفرد والمجتمع العالقة بين الداخل والخارج والمبني والمفتوح
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التقرير [تساهم ايجابيا في الفضاء العام حيث تضفي واجهة المبنى الحيوية متعة وحيوية للفضاء المتاخم كالتالي
 : ]18ص,1331,الخامس

 والشبابيك المتكررة مع قليل من الجدران الخاليةاالبواب  -
 الواجهات الضيقة -
 .الخ,الواجهة المعبرة وذلك باستخدام االروقة والفسحات والسقائف -
 .اظهار االحترام للمباني المجاورة وذلك بأن تكون متكاملة لها من حيث التصميم والوظيفة واثراء النسيج الحضري للمنطقة -

د تطوير الشوارع التركيز على استمراية حجم ومقياس المبنى الذي له عالقة بمنطقة التطوير المحيطة به ولها كدت عنأكما     
وتطبيق استراتيجية تنسيقية في التصميم .واكد على توحيد ارتفاعات االبنية.تاثير مباشر على النوعية االجمالية للنسيج الحضري
التقرير [المواد والشكل من خالل الشراكة مع القطاع العام والخاصوذلك بواسطة التناسق في االسلوب واللون و 

 .]07-03ص,1331,الخامس
تم استخالص المفردات التى تم على اساسها ( الكوفة,النجف)من خالل تحليل مشاريع التطويرالمقترحة لمراكز المدن المقدسة    

  .(0)وكما موضح في الجدول  (العناصر الشكلية) جزءتطوير الواجهات في هذه المدن من الخصائص الشكلية على مستوى ال
 (ينالباحث):المصدر/ خالصة مفردات الخصائص الشكلية  المستخرجة من مشاريع التطوير المقترحة: (3)جدول 

المفردات التي تم اعتمادها في تطوير 
(المتغيرات)الواجهات  

 ت المشاريع التطوير المقترحة  لمراكز المدن المقدسة

  االنهاءمواد 
 االلوان 
 الملمس 
 التفاصيل المعمارية 
 (ارتفاع االبنية)حجم المبنى 
 الزخرفة 

مكتب )مشروع التجديد الحضري لمركز مدينة النجف القديمة
.1371-1373(ديوان العمارة ) 

7 
 

 الحجم 
 اللون 
 المواد البنائية 
 التفاصيل المعمارية 

 مكتب)دراسة المخطط االساسي لمدينة الكوفة المقدسة 
(B.U.P) المعماري  المصمم ومكتبADEC.)1331-

1331. 

1 
 

    
النجف )وكذلك من خالل تحليل المشاريع تم استكشاف وتحديد اهم العناصر المكونة للمشهد الحضري في مراكز المدن الدينية  

 :الالحق وقد يأتي المحوروالمؤثرة في انسجامها وهذه العناصر سوف يتم القياس على اساسها في الدراسة العملية في ( االشرف
 الجدران -اوال
 (االبواب,النوافذ )الفتحات وتشمل -ثانيا
 (.الستائر واالعمدة والشناشيل والشرفات)العناصر البارزة عن الجدار وتشمل  -ثالثا
  اسلوب القياس وتصميم البحث المحور الرابع -5
حيث . من صحة فرضيات البحث عمليا اسلوب القياس للتحققسيتم في هذا المحور طرح التصورات االفتراضية و تحديد    

وتصميم استمارة , واسلوب جمع البيانات وطرق معالجتها, ونماذج االختبار, والعينة, يشمل تحديد منطقة اجراء الدراسة العملية
 .واساليب قياس االنسجام والمفردات المرتبطة به, االستبيان

 غة الفرضيةصيا -طرح التصورات االفتراضية  5-2
ومنها اشتقت , تركزت فرضية البحث الرئيسة حول ظاهرة االنسجام في المشهد الحضري والمفردات التي تعتمد عليها     

 :وكما يأتي, الفرضية الثانوية حول الخصائص الشكلية والمفردات التي تعتمد عليها
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 فرضية البحث الرئيسة
اذ ال يمكن ادراك االنسجام اال بادراك العناصر المكونة , ادراكية معقدةان ظاهرة االنسجام في المشهد الحضري عملية 
وادراك العالقات ما بين هذه الواجهات كبنية متكاملة على مستوى , للواجهات وخصائصها الشكلية على مستوى الجزء

 .(ولمحدودية البحث سيتم التأكيد على مستوى الجزء فقط),(الكل
ان فرضية البحث الرئيسة تتضمن فرضية ثانوية تتعلق بدور عناصر الواجهات وخصائصها الشكلية البصرية في تحقيق      

 :وكاالتي , االنسجام في المشهد الحضري لمدينة النجف االشرف
الجزء وحسب اهمية تتباين قيم االنسجام لمشهد حضري معين وتمثل قيمة االنسجام مجموع قيم خصائصه الشكليه على مستوى )

 (.كل منها نسبة لمستخدمي منطقة الدراسة
 منطقة الدراسة - الدراسة العملية 5-1

تهدف الدراسة العملية الى استكشاف مكامن تحقق االنسجام في المشهد الحضري في مراكز المدن الدينية حيث تم اختيار      
 .لى توضيح نبذه عن منطقة الدراسة بشكل عام حيث يهدف هذا المحورا,مدينة النجف االشرف كحالة دراسية 

 (شارع الصادق-المدينة القديمه-النجف االشرف)سبب اختيار منطقة الدراسه العملية  5-1-2
وكأنموذج متميز وفعال كونها مقصدا دينيا مهما اسوة بباقي المواقع ,وتم اختيار مركز مدينة النجف االشرف ألهميتها      

 :ومن االسباب المهمه االخرى التى دفعت الى اختيار المنطقة, ,الدينية في العراق التي تتميز بهويتها الدينية والثقافية والتأريخي
 توائها على المواقع  الدينية المتمثلة بالمرقد العلوي الشريف والمواقع االثرية والتأريخيةاح:اهميتها الدينية -
 .كونها تقصد باستمرار ألغراض السياحة الدينية: اهميتها االقتصادية -
والمعالجات البيئية لها التي تتميز بتخطيط ازقتها وطرز بناء دورها ( التقليدية)احتوائها على المدينة القديمة :اهميتها العمرانية -

 .في مواجهة التصحر والبيئة القاسية
 .كونها تضم حوزات ومدارس علمية ومقرات للمراجع العظام: اهميتها العلمية -

ولسوء التخطيط الحديث واهمال اصحاب االمالك والمصالح اضافة الى االستثمار في المدينة القديمة حيث اصبحت مدينه     
 المعالم المعمارية تختفي واصبحت عدم انسجام في واجهاتها وتشويه المشهد الحضري لها سياحية دينية بدات 

  الخاصة بالدراسة العمليةتحديد المنطقة   5-1-1
بعد اجراء المسح الميداني لجميع  –حيث تبين . الجراء الدراسة العملية فيه(ع)تم تحديد المشهد الحضري لشارع الصادق      

ان المنطقة  –ومن خالل الزيارات المستمرة للمنطقة والمقابالت الشخصية-الشوارع المحيطة بالمدينة القديمة لمدينة النجف 
( الشوارع المحيطه)االغنى معماريا وتحتوي على مشاهد متجانسة نوعا ما نسبة ببقية المشاهد المختارة تمثل المشهد االفضل و 

, في المدينة القديمة لمدينة النجف االشرف وتتحقق فيه كل المتغيرات التى تم تحديدها للقياس على اساسها في هذا الفصل
لذلك فهي تمثل المنطقة . النشاء وضمن حالة انشائية مقبولةباالضافة الى التنوع ما بين االبنية في الخصائص الشكلية وزمن ا

 .االنسب الختبار فرضية البحث
 (.ع)الوصف المورفولوجي لشارع الصادق   5-1-3

حيث يمتد شارع الصادق من , تمثل القلب والمحور الرئيسي للزوار ضمن منطقة النجف القديمة والتي( شارع الصادق)يقع     
من المرقد ( شرقا)وبأتجاه ( م1)وبعرض ( .م101.73)عليه السالم  بطول ( ع)الى مرقد االمام علي  (ع)ساحة االمام علي 

 .العلوي المقدس
ومن خالل المسح الميداني للشارع الذ قام به الباحث وجد ان االبينة على جانبي الشارع مكونة ممشى معمد بعرض حوالي      

تعطي احساسا بالوحدة واالستمرارية , سم( 45)ه المدورة التي يبلغ معدل قطرها ان هذه االعمد. متر )2)متر وارتفاع ( 1)
وان . واالستعمال, وعدد الطوابق, والطراز, ان ابنية الشارع تتنوع بصورة مثيرة في العمر. للشارع وباالتي تمثل خاصيه مميزة له

 .وترميم الواجهات, اغلب هذه االبنية بحاجة الى عمليات التصليح
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  لالستبيان العام والخاص اختيار العينة  5-1-4
للمستبينين لكلتا االستمارتين العامة والخاصة  وكان جميع افراد العينة من ساكني محافظة ( 33)تم اختيار عينة بعدد     

لبيئة المبنية من حيث تعد التجربة والخبرة عامال مهما في الحكم على ا.حيث كانوا ممن يزورونها بصورة مستمرة.النحف االشرف
فردا كانوا من المختصين في حقل العمارة ( 03)وتم تقسيمهم على قسمين .خالل الصور الذهنية المتكونة لدى مستخدميها

فردا من ( 33)تم توزيع استمارات االستبيان على اكثر من  حيث.فردا كانوا من اختصاصات اخرى خارج حقل العمارة( 03)و
تحسبا لوجود استمارات تحتوي على اجابات غير واضحة او ممن اعتذروا عن ملئ االستمارة          المختصين وغير المختصين  

 .استمارة قابلة للقياس ( 33)وتم اجراء االستبيانات عدة مرات الفراد مختلفين ولغاية الحصول على 
 تحديد نماذج االختبار  5-1-4-2

صادق من قبل الباحث بطريقيتن نسبة لوقوف الباحث والتقاط الصور وتم تم التقاط صور لمنطقة الدراسة ضمن شارع ال     
ولجانب .درجة عن خط الرصيف( 284)النموذج االول تم اعداده من خالل التقاط الصور والوقوف بزاوية مائلة ,اعداد نموذجين

ان تاريخ التقاط الصور . وتسلسلها–( Adobe Photoshop CS4)باستعمال برنامج  –وتم ترتيبها , واحد من الشارع ايضا
الصفة السائدة في )بعد الظهر في اجواء صافية مشمسة ( 71)صباحا لغاية ( 77)ولالوقات من ( 13/71/1370)هو 

 Canon SX 50 DSC-W230 Digital Still Camera 12.1 Mega)نوع وباستعمال كاميرا ( المنطقة الكثر ايام السنة
Pixel.) 
ان (. سم713)ومن ارتفاع ( الرواق او الرصيف عند جانب الشارع)لصور من المحور السائد لحركة السابلة وتم التقاط ا    

ثم تم . مجال اطار الصور الملتقطة شمل جزء من الشارع والرصيف المجاور للمباني وكل ارتفاع المباني وجزء من السماء
وان تكون , المشاهد التنوع في خصائصها الشكلية البصريةوروعي في هذه , تقسيمها الى خمس مشاهد ضمن منطقة الدراسة

 .بحالة انشائية مقبولة على اقل تقدير
  اسلوب القياس وشروطه  5-1-4-1

تضمنت قياس المشهد عن طريق المقابالت الشخصية، أو قياس المشهد عن طريق السكان برسم مخططات     
(Sketches)،  قياس المشهد عن طريق عرض الصور الفوتوغرافية وبناء مقياس وما اعتمدته الدراسة من قبل الباحث هي

داللي لتقويمها فقد أتبعت في الدراسة لغرض قياس درجة االنسجام الموجودة في المشاهد الحضرية من قبل المتلقي من خالل 
نات  المختصة وغير المختصة بمحاولة لقياس االنسجام الذي يتم أعداد نماذج للمشاهد الحضرية المنتخبة وعرضها على العي

 .تلقيه وتثبيت بعض المالحظات من قبل المستبينين على ورقة االستبيان 
 اسلوب جمع البيانات وطرق معالجتها 5-1-4-3

 :هما, صحة الفرضياتتم توظيف اسلوبين بحثيين لكل نموذج في جمع البيانات الخاصة بموضوع البحث والالزمة الختبار     
المسح الميداني واعتماد المالحظات الموقعية الدقيقة والتحليالت البصرية للمشاهد الحضرية المختارة لكل نموذج ضمن بيئة  -أ

 . الدراسة
يائية الفراد العينة البحثية بهدف استخالص المعلومات المتكونه لديهم حول البيئة الفيز ( Questionnaire)اجراء االستبيان  -ب

لمنطقة الدراسة وطريقة استجابتهم لخصائصها الشكلية البصرية وتجسيد الصورة الذهنية لهذه البيئة لدى مستخدميها ولكل 
 . نموذج
وللتوصل الى الصورة المتكونة عند المستخدمين حول االنسجام في المشهد الحضري تم استخدام مقياس التفاضل الداللي      

(Semantic Differential Scale ) واشكال اخرى من االساليب سيتم ذكرها بالتفصيل ضمن وصف استمارة االستبيان ولكل
 :اما اسلوب معالجة البيانات فقد تم االعتماد على. نموذج

 .التحليل البصري للمشاهد الحضرية المنتخبة -
في ( Microsoft Office Excel 2007)حيث تم استعمال برنامج المعالجة االحصائي . التحليل الرياضي واالحصائي -

 .تحليل البيانات والحصول على النتائج الحسابية
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  تصميم االستمارة العامة   5-1-4-4 
لغرض اختبار الخصائص الشكلية وتحديدها ( استكشافية)حيث االستمارة االولى هي استمارة عامة,تم تصميم استمارتين     

ناث)من (  33) وتم تحديد عينة  عدد ( 1)بشكل دقيق وكما موضح في ملحق  مختصين )وتم تقسيمها الى قسمين ( ذكور وا 
 (.وغير مختصين في حقل العمارة

  م االستمارة الخاصة تصمي  5-1-4-5
الى توفير ( اوال -0ملحق)تهدف المجموعة االولى , خمسة مجاميع من االسئلة( 0ملحق )تضمنت استمارة االستبيان     

الى قياس العناصر المكونة للمشهد الحضري ( ثانيا -0ملحق)وتهدف المجموعة الثانية . معلومات عامة عن العينة البحثية
الى قياس خصائصها الشكلية البصرية نسبة ( ثالثا -0ملحق )وتهدف المجموعة الثالثة . نسبة لمستخدمي منطقة الدراسة

وكان الغرض من االستمارة الخاصة هي معرفة اهمية حضور كل من الخصائص الشكلية على . لمستخدمي منطقة الدراسة
ناث)من (  33) وتم تحديد عينة  عدد , وى الجزء والعناصر وترتيبها حسب اهميتها وحضورها نسبة للمستبينين مست ( ذكور وا 

 (.مختصين وغير مختصين في حقل العمارة)وتم تقسيمها الى قسمين 
 :وفيما يأتي شرح تفصيلي لكل مجموعة من اسئلة استمارة االستبيان   

  امة معلومات ع/المجموعة االولى
 والتحصيل الدراسي , والعمر, تهدف الى توفير معلومات عامة عن العينة المشاركة في االستبيان مثل تحديد الجنس     

  قياس اهمية العناصر المكونة للمشهد الحضري /المجموعة الثانية
الى مستخدمي منطقة الدراسة باالعتماد تهدف الفقرة الى قياس اهمية العناصر المكونة للمشهد الحضري نسبة :  (ثانيا -0ملحق) -

ضمن  –من خالل معرفتك بمنطقة الدراسة : )اذ كان السؤال كاالتي, على الصورة الذهنية المتكونة لديهم نتيجة التجربة البيئية
 ( .رتب العناصر االتية من االعلى الى االدنى حسب حضورها واهميتها نسبة لك -شارع الصادق 
  ياس اهمية الخصائص الشكلية البصرية للمشهد الحضريق/ المجموعة الثالثة

تهدف الفقرة الى قياس اهمية الخصائص الشكلية البصرية لعناصر المشهد الحضري نسبة الى مستخدمي (: ثالثا -0ملحق) -
بمنطقة الدراسة  من خالل معرفتك: )اذ كان السؤال كاالتي, منطقة الدراسة باالعتماد على الصورة الذهنية الناتجة عن تجربتهم

رتب الخصائص الشكلية البصرية للعناصر من االعلى الى االدنى حسب حضورها واهميتها نسبة  -ضمن شارع الصادق  –
 (.لك

ان الغرض من المجموعة الثانية والثالثة هو التوصل الى قيم نسب اهمية حضور الخصائص الشكلية لعناصر المشهد       
الستعمالها في قياس االنسجام للمشاهد الحضرية , العناصر المكونة للمشهد الحضري الحضري وقيم نسب اهمية حضور

 .كما سيتم شرحه الحقا, المختبرة
  اسلوب قياس االنسجام في الخصائص البصرية لعناصر المشهد الحضري 5-1-4-6

 :يمكن قياس قيمة االنسجام في خصائص عناصر المشهد الحضري من خالل الخطوات االتية وحسب التسلسل       
 قبل القياس يتم تهيئة المشاهد الحضرية قبل االختبار  -
يتم حساب مقدار تحقيق الخصائص الشكلية لالنسجام علي مستوى الجزء في المشهد الحضري من خالل قائمة تدقيق  -
(Check list )ويتم التدقيق لجميع المشاهد المختبرةحيث . يقوم الباحث بملئها باالعتماد على المراقبة الميدانية وصورة المشهد

في المشهد ( خاصية)من خالل تاشير الحقل الذي يمثل مقدار وجود كل متغير ( 2ملحق )يتم ملء الحقول ضمن قائمة التدقيق
بنسبة اهميتها وجمع القيم الناتجة نحصل على مقدار تحقيق كل ( خاصية)متغير وضرب قيمة وجود كل , الحضري المختبر

 . عالقة في المشهد الحضري
 .جيد جدا=7,جيد=3.18,مقبول=3.8,ضعيف=3.18,غير موجود=3:ان قيم المتغيرات يتم تحديدها كما يأتي

م ضرب ناتج نسبة التشابه في كل خاصية يت, (اهميتها)بسبب اختالف الخصائص في قابليتها على جذب انتباه المتلقي  -
 .بنسبة اهميتها التي تم ايجادها من خالل تحليل نتائج االستبيان 
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بعد ضرب نسبة التشابه لكل خاصية )بعدها يتم جمع مقدار التشابه في جميع الخصائص الشكلية البصرية لكل نوع عنصر  -
 . لية البصرية لكل نوعاليجاد مقدار التشابه في الخصائص الشك( بنسبة اهميتها

ثم يتم ضرب مقدار التشابه في الخصائص البصرية لكل نوع بقيمة اهمية كل نوع عنصر نسبة لمستخدمي منطقة الدراسة  -
وعندها نحصل على مقدار االنسجام في الخصائص الشكلية البصرية لكل نوع عنصر من . والناتجة عن تحليل نتائج االستبيان

وبجمع نتائج االنسجام لجميع انواع العناصر نحصل على مقدار االنسجام في الخصائص الشكلية . عناصر المشهد الحضري
فاذا تقاربت نتائج العينتين . ثم نقارن بين النتائج للعينتين لبيان مدى صحة الفرضية. البصرية لعناصر المشهد الذي يتم اختباره

ومن ثم يتم . اقية وفاعلية هذا االسلوب في القياس وصحة الفرضيةحسب انسجامها في كال النموذجين فان هذا يشير الى مصد
ايجاد درجات االنسجام النهائية بعد المقارنة لكل من الخصائص على مستوى الجزء والمشهد بشكل عام من خالل جمع قيم 

درجة (=23-3)للنسب من اذا كانت القيم . وايجاد النسب النهائية للمشهد كله( 8)االنسجام لكل مشهد وتقسيمها على عددها
 .درجة االنسجام عالية( =733-13)من ,درجة االنسجام متوسطه(=13-23)من ,االنسجام واطئة

 نتائج الدراسة العملية  المحور الخامس -6
يهدف هذا المحور الى تحليل بيانات الدراسة العملية الخاصة باالنسجام في المشهد الحضري ومفرداتها وعرض النتائج    

 .ومناقشتها بهدف اختبار فرضية البحث
  من خالل تحليل نتائج االستبيان العام وقد تضمن مايأتي تحديد مفردات الخصائص الشكلية على مستوى الجزء  6-2
تحليل نتائج تحديد الخصائص الشكلية على مستوى الجزء لعناصر المشهد الحضري لمنطقة الدراسة وتحديد   6-2-2

وبذلك تم تقسيمه على قسمين  (.المختصة وغير المختصة)عناصرها المؤثره في تنظيمها وانسجامها للنموذج ولكلتا العينتين
 : فيما يتصل بمستخدمي منطقة الدراسة

 (العينة المختصة )ص الشكلية على مستوى الجزء والعناصر الشكلية نتائج الخصائ -اوال
( ع)نتائج مفردات الخصائص الشكلية لعناصر المشهد الحضري المؤثرة في انسجام المشهد الحضري لشارع الصادق -أ

  وتنظيمها
وانتخابها والمؤثرة في انسجامها ( ع)تم تحديد اهم مفردات الخصائص الشكلية لعناصر المشهد الحضري لشارع الصادق        

حيث ان الخاصية . النسب الناتجة من معالجة القيم( 1شكل )ويوضح .وتنظيمها باالعتماد على نتائج استمارة االستبيان العامه
يتم تحديدها وانتخابها وتعد هي الخاصية االكثر حضورا واكثر تاثيرا في انسجام %( 733-%83)التي تحصل على نسبة من 

 .المشهد المختبر
على نسبة تاثير ( مادة االنهاء,التفاصيل,الحجم,اللون,الهيئة)اشارت نتائج القياس الى حصول  كل من الخصائص االتية       

  .ها هي االكثر تاثير وحضورا في انسجام المشهد المختبرلذلك تم تحديد هذه الخصائص وعد  %(.83)وحضور اكثر من 

 
نسب  تاثير وحضور الخصائص الشكلية على مستوى الجزء لعناصر المشهد الحضري باالعتماد على اراء مستخدمي   (:8) الشكل

 (ينالباحث):المصدر/ (العينة المختصة)منطقة الدراسة 
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  وتنظيمها( ع)في انسجام المشهد الحضري لشارع الصادقنتائج عناصر المشهد الحضري المؤثرة  - ب
والمؤثرة في انسجامها وتنظيمها باالعتماد على (  ع)تم تحديد وانتخاب اهم عناصر المشهد الحضري لشارع الصادق        

حصل على نسبة حيث ان العنصر الذي ي.النسب الناتجة من معالجة القيم ( 8شكل )ويوضح .نتائج استمارة االستبيان العامة
 .يتم تحديده وانتخابه ويعد هو العنصر االكثر حضورا واكثر تاثيرا في انسجام المشهد المختبر%( 733-%83)من 

على نسبة تاثير وحضور اكثر من ( الشرفات,النوافذ,الجدران)اشارت نتائج القياس الى حصول  كل من العناصر االتية       
 .وعد ها هي االكثر تاثير وحضورا في انسجام المشهد المختبر لذلك تم تحديد هذه العناصر%(.83)

 
العينة )نسب  تاثير وحضور عناصرالمشهد الحضري باالعتماد على اراء مستخدمي منطقة الدراسة(: 8) الشكل

 (ينالباحث) :المصدر/(المختصة
 

 (غير المختصة العينة  )نتائج الخصائص الشكلية على مستوى الجزء والعناصر الشكلية  -ثانيا
( ع)نتائج مفردات الخصائص الشكلية لعناصر المشهد الحضري المؤثرة في انسجام المشهد الحضري لشارع الصادق- أ

 وتنظيمها
والمؤثرة في (  ع)تم تحديد وانتخاب اهم مفردات الخصائص الشكلية لعناصر المشهد الحضري لشارع الصادق        

النسب ( 73شكل )ويوضح .انسجامها وتنظيمها باالعتماد على نتائج استمارة االستبيان العامه التي تم ذكرها في الفصل الثالث
يتم تحديدها وانتخابها وتعد هي %( 733-%83)تحصل على نسبة من  حيث ان الخاصية التي. الناتجة من معالجة القيم 

 .الخاصية االكثر حضورا واكثر تاثيرا في انسجام المشهد المختبر
على نسبة تاثير ( مادة االنهاء,التفاصيل,الحجم,اللون,الهيئة)اشارت نتائج القياس الى حصول  كل من الخصائص االتية      

 . تم تحديد هذه الخصائص وعد ها هي االكثر تاثير وحضورا في انسجام المشهد المختبر لذلك%(.83)وحضور اكثر من 

 
نسب  تاثير وحضور الخصائص الشكلية على مستوى الجزء لعناصر المشهد الحضري باالعتماد على اراء مستخدمي (: 20) الشكل

 ( ينالباحث):المصدر/(العينة غيرالمختصة)منطقة الدراسة
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 .وتنظيمها( ع)عناصر المشهد الحضري المؤثرة في انسجام المشهد الحضري لشارع الصادقنتائج  - ب
والمؤثرة في انسجامها وتنظيمها باالعتماد على (  ع)تم تحديد وانتخاب اهم عناصر المشهد الحضري لشارع الصادق      

حيث ان . النسب الناتجة من معالجة القيم( 77ل شك)ويوضح .نتائج استمارة االستبيان العامه التي تم ذكرها في الفصل الثالث
يتم تحديده وانتخابه ويعد هو العنصر االكثر حضورا واكثر تاثيرا في %( 733-%83)العنصر الذي يحصل على نسبة من 

 .انسجام المشهد المختبر
سبة تاثير وحضور اكثر من على ن( الشرفات,النوافذ,الجدران)اشارت نتائج القياس الى حصول  كل من العناصر االتية     
 لذلك تم تحديد هذه العناصر وعد ها هي االكثر تاثير وحضورا في انسجام المشهد المختبر%(.83)

 
العينة )نسب  تاثير وحضور عناصرالمشهد الحضري باالعتماد على اراء مستخدمي منطقة الدراسة(: 22) الشكل

 ( ينالباحث):المصدر/(غيرالمختصة
االستبيان الخاص يتم تحديد نسب اهمية كل من مفردات الخصائص الشكلية على مستوى الجزء المؤثرة  تحليل نتائج  3-1

وتحديد , حسب حضورها وتاثيرها على انسجام وانتظام المشهد المختبر ( ع)في انسجام المشهد الحضري لشارع الصادق 
حسب حضورها في المشهد المختبر وذلك من خالل نسب اهمية العناصر المكونة لمنطقة الدراسة والمؤثرة في انسجامها 

وكذلك تحديد قيم االنسجام في الخصائص الشكلية وقيم انسجام العناصر المكونة لها وتحديد , تحليل نتائج االستبيان الخاص
وقد  قيم االنسجام لكل مشهد من المشاهد الحضرية المختبرة لمنطقة الدراسة وايجاد قيمة االنسجام للمشهد بشكل كامل

  تضمن ماياتي
للنماذج وايجاد قييم االنسيجام لكيل خاصيية عليى ( العناصر)تحليل نتائج قياس تحقيق االنسجام على مستوى الجزء  6-1-2

واجييراء المقارنيية بييين القيييم نسييبة لمسييتخدمي (.المختصيية وغييير المختصيية)مسييتوى الجييزء للمشييهد المختبيير ولكلتييا العينتييين
 ى قسمين فيما يتصل بمستخدمي منطقة الدراسةوبذلك تم تقسيمه عل .المنطقة

للنموذج ( شارع الصادق)نتائج قياس قيم االنسجام في الخصائص الشكلية على مستوى الجزء للمشهد الحضري المختبر -اوال
 (العينة المختصة)االول 
تم قياس قيم االنسجام في كل خاصية من الخصائص الشكلية  لعناصر المشهد الحضري على مستوى الجزء في منطقة    

نسب قيم االنسجام ودرجاته لكل خاصية من الخصائص الشكلية لعناصر المشهد الحضري ( 70),( 71)ويمثل الشكل . الدراسة
 .المختبر على مستوى الجزء  للمشهد بشكل كامل

للنموذج ( شارع الصادق)نتائج قياس قيم االنسجام في الخصائص الشكلية على مستوى الجزء للمشهد الحضري المختبر -اثاني
 (العينة غير المختصة)االول 

تم قياس قيم االنسجام في كل خاصية من الخصائص الشكلية  لعناصر المشهد الحضري على مستوى الجزء في منطقة 
نسب قيم االنسجام ودرجاته لكل خاصية من الخصائص الشكلية لعناصر المشهد الحضري ( 78), (72)ويمثل الشكل . الدراسة

 .المختبر على مستوى الجزء  للمشهد بشكل كامل



 2015لسنة ( 3)العدد(31)المجلد................................................................ةيعمار مهندسة اللالمجلة العراقية ل
 

30 

 

  
 (ب)                                                   ( أ)

للمشهد ( ب)ولعنصر الجدران ( أ)لنوافذ نسب قيم االنسجام للخصائص الشكلية على مستوى الجزءلعنصر ا(: ب, أ()21)الشكل 
 (ينالباحث):المصدر/ الحضري المختبر

 

نسب قيم االنسجام للخصائص الشكلية على مستوى الجزء لعنصر الشرفات للمشهد الحضري   (:23)الشكل 
 (ينالباحث):المصدر/المختبر

 

  
 (ب)                                                   ( أ)

للمشهد ( ب)ولعنصر الجدران ( أ)نسب قيم االنسجام للخصائص الشكلية على مستوى الجزءلعنصر النوافذ (:  ب, أ( )24)الشكل 
 (ينالباحث):المصدر/الحضري المختبر
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 (ينالباحث):المصدر/نسب قيم االنسجام للخصائص الشكلية على مستوى الجزء لعنصر الشرفات للمشهد الحضري المختبر(: 25)الشكل 

 

نتائج قياس قيم االنسجام في الخصائص الشكلية لعناصر المشهد الحضري على مستوى الجزء  لكل مشهد من  6-1-1
المشاهد الحضرية المنتخبة للنماذج وايجاد قيم االنسجام  الكلي للمشهد بشكل كامل على مستوى الجزء والمقارنة بين قيم 

وبذلك تم تقسيمه (.المختصة وغير المختصة)صل بمستخدمي المنطقةنسب االنسجام للخصائص على مستوى الجزء فيما يت
  على قسمين فيما يتصل بمستخدمي منطقة الدراسة

للنموذج ( شارع الصادق)نتائج قياس قيم االنسجام في الخصائص الشكلية على مستوى الجزء للمشاهد الحضرية المنتخبة   -اوال
 (العينة المختصة)االول
ويوضح الشكل . تم ايجاد قيم االنسجام في الخصائص البصرية لعناصر المشهد الحضري لكل مشهد من المشاهد المختبرة     

قيم االنسجام في الخصائص البصرية لعناصر المشاهد الحضرية المختبرة وذلك بايجاد قيم التشابه في الخصائص ( أ()73)
 .ونسب اهميتها, البصرية النواع العناصر

للنموذج ( شارع الصادق)نتائج قياس قيم االنسجام في الخصائص الشكلية على مستوى الجزء للمشاهد الحضرية المنتخبة  -نياثا
  (العينة غير المختصة)االول 
ويوضح . تم ايجاد قيم االنسجام في الخصائص البصرية لعناصر المشهد الحضري لكل مشهد من المشاهد المختبرة      
قيم االنسجام في الخصائص البصرية لعناصر المشاهد الحضرية المختبرة وذلك بايجاد قيم التشابه في  (ب()73)الشكل 

 .ونسب اهميتها, الخصائص البصرية النواع العناصر

 
 (ب)                                                   ( أ)

لعناصر ( أ)والعينة الغير المختصة ( ب)المختصة قيم االنسجام في الخصائص البصرية  للعينة  (:ب, أ( )26)الشكل 
 (ينالباحث) :المصدر/ المشاهد الحضرية المختبرة
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نتائج قياس االنسجام للمشاهد الحضرية المختبرة باالعتمادعلى قيم الخصائص الشكلية لعناصر المشهد الحضري  -ثالثا
 ( 4)على مستوى الجزء واكدت النتائج تباين قيم الخصائص الشكلية للمشاهد نسبة لمستخدميها وكما موضح  في جدول 

 

قيم االنسجام للمشاهد الحضرية المختبرة على مستوى الجزء ولكلتا العينتين المختصة وغير  يوضح: (4)جدول
(الباحثين):المصدر/المختصة  

 االنسجام في الخصائص الشكلية على مستوى الجزء للمشاهد الحضرية المختبرة ( قيم)نتائج درجات

 العينة المختصة/النموذج 

الحضري درجة االنسجام الكلية  للمشهد 
 8/مجموع قيم االنسجام للمشاهد=المختبر

 المشاهد الحضرية المختبرة درجات االنسجام

 (أ)مشهد  متوسط متوسط 

 (ب)مشهد متوسط

 (ج)مشهد متوسط

 (د)مشهد واطئ

 (ه)مشهد متوسط

 العينة غير المختصة/النموذج 

 (أ)مشهد  متوسط متوسط

 (ب)مشهد واطئ

 (ج)مشهد متوسط

 (د)مشهد واطئ

 (ه)مشهد متوسط
 

  االستنتاجات والتوصيات  -2
 االستنتاجات المرتبطة باالطار النظري 2-2
تلعب العناصر والعالقات دورًا مهمًا في انسجام المشهد الحضري ، حيث تؤثر العالقات الرابطة بين العناصر في شكل  -

 .اخرالمشهد الحضري وتحديد هويته المميزة له عن أي مشهد 
الخصائص الشكلية على مستوى الجزء وتشمل كل : ان عالقات تحقيق االنسجام على مستوى الجزء تشمل  -
 (الزخرفة, التفاصيل, مواد االنهاء, الملمس, اللون, الحجم,الهيئة:)من
الفتحات , االبواب, ذالنواف)الفتحات , الجدران[: ان العناصر المكونة للمشهد الحضري للمدن الدينية تضم العناصر االتية -

عالمات , (الشرفات, االفاريز, السقائف البارزة, االطر, الستائر, الشناشيل, االعمدة)العناصر البارزة عن الجدران , (االخرى
 .]الداللة والدعاية
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شابه ان عالقات تحقيق التوافق في الخصائص البصرية لعناصر المشهد الحضري على مستوى الجزء تعتمد على مقدار الت -
, الهيئة: )وان الخصائص الشكلية للعناصر تشمل. بين العناصر المكونة للمشهد الحضري( الشكلية)في الخصائص البصرية 

 ( .والتفاصيل, والزخرفة, ومادة االنهاء, والملمس, واللون, والحجم
 االستنتاجات المرتبطة بنتائج التطبيق -2-1

في ( ع)ري للبحث على مجموعة من المشاهد الحضرية ضمن شارع الصادق ترتبط هذه االستنتاجات بتطبيق االطار النظ
 :وكما يأتي مركز المدينة القديمة في النجف االشرف

على ( ع)استنتاجات نتائج تحديد اهم الخصائص الشكلية المؤثرة في تشكيل وتنظيم المشهد الحضري لشارع الصادق  -اوال
 (شارع الصادق)كونة للمشهد الحضري المختبر مستوى الجزء وكذلك تحديد اهم العناصر الم

تم تحديد اهم العناصر المكونة للمشهد المختبر حسب حضورها وتاثيرها على االنسجام في المشهد الحضري لشارع     
 :وتحديد اهم الخصائص المؤثرة في تنظيمه وانسجامه وكاالتي ( ع)الصادق

 (.الشرفات, النوافذ, الجدران)والثاني العناصر الشكلية المنتخبة  للنموذجين االول  -
 (.مواد االنهاء,التفاصيل,الحجم,اللون,الهيئة)الخصائص الشكلية لعناصر المشهد الحضري للنموذجين االول والثاني -

شارع )نتائج قياس قيم االنسجام في الخصائص الشكلية على مستوى الجزء للمشهد الحضري المختبر استنتاجات -ثانيا
 ( الصادق

  (العينة المختصة)النموذج االول  - أ
اكدت النتائج تباين الخصائص البصرية لعناصر المشهد الحضري في قيمها لالنسجام فيما يتصل بمستخدمي منطقة      

 :وان درجات االنسجام للخصائص كاالتي لكل عنصر من عناصر المشهد الحضري كالتي , الدراسة
 (.واطئ)التفاصيل , (واطئ)الهيئة , (واطئ)الحجم , (متوسط)اللون:عنصر الجدران-
 (متوسط)الحجم (.متوسط)مادة االنهاء , (واطئ)التفاصيل , (متوسط)الهيئة , (متوسط)اللون :النوافذعنصر  -
 (متوسط)مادة االنهاء(.متوسط)الحجم , (متوسط)التفاصيل , (متوسط)الهيئة , (متوسط)اللون: عنصر الشرفات-

  (غير المختصة العينة)النموذج االول  -ب 
اكدت النتائج تباين الخصائص البصرية لعناصر المشهد الحضري في قيمها لالنسجام فيما يتصل بمستخدمي منطقة      

 :وان وان درجات االنسجام لكل عنصر من عناصر المشهد الحضري كاالتي  , الدراسة
 (.واطئ)التفاصيل , (واطئ)الحجم ,(واطئ)الهيئة , (متوسط)اللون:عنصر الجدران-
 (واطئ)الحجم(.متوسط)التفاصيل , (متوسط) مادة االنهاء, (متوسط)الهيئة , (عالي)اللون:النوافذعنصر  -
 (.متوسط)الحجم(.متوسط)التفاصيل , (متوسط) مادة االنهاء, (متوسط)الهيئة , (عالي)اللون: عنصر الشرفات-
 التوصيات   2-3

بعد ان تم التوصل الى اطار نظري واضح في بناء الخصائص الشكلية على مستوى الجزء ودورها في انسجام المشهد      
 :يوصي البحث بما ياتي... والوصول الى الية واضحة تتحقق بها هذه الظاهرة ونتائجها, الحضري

لمدينة و بشكل دوري و دقيق و أستخالص األسس يوصي البحث بقيام الجهات ذات العالقة بمتابعة المتغيرات في مشهد ا -
العلمية لتطوير ضوابط البناء وتحديثها لكل شارع أو مجموعة شوارع دون األعتماد على الضوابط العامة لكل المدن للحفاظ 

 .على انسجامها وتنظيمها
 :وضع محددات عامة تنظم الهيئة العامة لكل مشهد حضري من خالل مايأتي  -
 راية البصرية الناجمة من عدم االلتزام بمحددات االرتفاع والعمل على االستمرار معها بشكل يحقق استمررية تأكيد االستم

 الكتل 
  واستمرايتها ( الهيئة واللون والحجم والتفاصيل ومواد االنهاء)العمل على توحيد الخصائص الشكلية لعناصر المشهد الحضري

 .على طول الشارع
 ( الجدران والفتحات والشرفات )ر االساسية في المشهد الحضري العمل على توحيد العناص 
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تشجيع الدراسات و البحوث المتخصصة بتطوير مراكز المدن بما يتناسب مع روح العصر مع الحفاظ على الموروث  -
 .الحضاري للمدينة

ل التنوع غير المشوش بالعناصر يوصي البحث باألهتمام بالمشهد الحضري لمركز المدينة بخلق األثارة و الدراما من خال -
 .واللون والمواد والحجم والتفاصيل والهيئة 

أجراء دراسات و أستبيانات مستفيضة للوقوف على أهم المشكالت التي تواجه تنفيذ مشاريع التطوير عمومًا، و أشراك  -
 .الكفاءات المحلية

الموروث الحضاري األصيل المتمثل بالمعالم الداللية الموروثة أعتماد المواد األنشائية و األلوان و األشكال التي تنسجم مع  -
 .عن الحقب التأريخية المختلفة

تفعيل دور المجالس البلدية و تمثيلها للدوائر و المؤسسات الخدمية في المدينة وصواًل لصنع القرار الذي يشترك فيه كل افراد  -
 .التطورات المعمارية المعاصرةالمجتمع للنهوض بمستوى مشهد المدينة و مواكبة 
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 المشاهد الحضرية المنتخبة (28)ملحق رقم /المالحق

 
 الباحثيين:المصدر/جزء من المشهد الحضري لشارع االمام الصادق في النجف االشرف : (2)شكل

 

 
 الباحثيين:المصدر/الصادق في النجف االشرف  جزء من المشهد الحضري لشارع االمام : (1)شكل

 

 
 الباحثيين:المصدر/جزء من المشهد الحضري لشارع االمام الصادق في النجف االشرف  :(3)شكل
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 الباحثيين:المصدر/جزء من المشهد الحضري لشارع االمام الصادق في النجف االشرف :  (4)شكل

 

 
 الباحثيين:المصدر/االمام الصادق في النجف االشرف جزء من المشهد الحضري لشارع  : (5)شكل
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 استمارة االستبيان العامنموذج ( 1)لحق م
 . . .تحية طيبة 

(( مدينة النجف االشرف حالة دراسية: دور الخصائص الشكلية في انسجام المشهد الحضري))يقوم الباحث باعداد البحث التالي     
وان تكون االجابات على االسئلة , لذا نرجو تعاونكم في ملء هذه االستمارة.. كجزء من متطلبات درجة الماجستير في هندسة العمارة

علما ان االستمارة . ليتسنى لنا التوصل الى النتائج المتوخاة من البحث, قيقة قدر االمكان ومعبرة عن ارائكمالواردة فيها محددة ود
 .لذا ال داعي لذكر االسم, مخصصة لالغراض البحثية

 . اشكر لكم جهودكم وتعاونكم معنا  
 ينالباحث

 معلومات عامة: اوال
     :العمر
   انثى  ذكر  الجنس

  :الدراسي التحصيل
 توضيح لبعض مفردات االستمارة 

 :توضيح القيم المؤثرة وغير المؤثرة  كاالتي
أي الخاصية التي تاثيرها مغيب وغير مؤثر في انسجام المشهد المنتخب:المؤثرةالخاصيه غير =3  
 .أي الخاصية التي تؤثر سلبا او ايجابا في انتظام وانسجام المشهد المنتخب:الخاصية المؤثرة=7
المطلوب المطلوب . تمثل مجموعة من المشاهد التي تم اختيارها ضمن منطقة الدراسة( 1ملحق )المشاهد الحضرية المختبرة  -اوال

ضع قيمة )تحديد الخصائص الشكلية على مستوى الجزء حسب حضورها وتاثيرها  بشكل فعال على االنسجام في المشهد  نسبة لك 
 (. في الحقل الذي امام الخاصيه( 1ملحق)يم المشاهد المختبرة وانسجامها الخاصية  حسب حضورها وتاثيرها  على تنظ

 :قيم الخصائص 
 الخاصية غير المؤثرة =3
 الخاصية المؤثرة=7

 :ان هذه الخصائص هي
 على مستوى الجزء

 
 
 

الخصائص الشكلية على مستوى 
 (الجزء)العناصر

 قيمة الخاصية  اسم الخاصية
  الهيئة

  مادة االنهاء
  الحجم
  الملمس
  التفاصيل

  اللون
  الزخرفة

 
 تحديد العناصر الشكلية:ثانيا
المطلوب تحديد العناصر .تمثل مجموعة من المشاهد التي تم اختيارها ضمن منطقة الدراسة( 1ملحق )المشاهد الحضرية المختبرة  -

ضع قيمة العنصر  حسب )الشكلية حسب حضورها وتاثيرها  بشكل فعال على تنظيم المشهد و االنسجام في المشهد  نسبة لك 
 (. في الحقل الذي امام العنصر( 1ملحق)المختبرة وانسجامها حضورها وتاثيرها  على تنظيم المشاهد 

 :قيم العناصر الشكلية 
 العنصر غير موجود او غير مؤثر =3
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 العنصر موجود و مؤثر=7
 :ان العناصر المطلوب ترتيبها هي

 
 
 

 تحديد قيم العناصر

 قيمة العنصر اسم العنصر
  الجدران
  النوافذ
  االبواب
  االعمدة
  الشناشيل
  الستائر
  الشرفات

 
 استمارة االستبيان الخاصنموذج (: 3)ملحق

 . . .تحية طيبة 
(( مدينة النجف االشرف حالة دراسية: دور الخصائص الشكلية في انسجام المشهد الحضري)يقوم الباحث باعداد البحث التالي     

يتطلب البحث القيام بدراسة ميدانية لموقع شارع الصادق في النجف االشرف . كجزء من متطلبات درجة الماجستير في هندسة العمارة
وان تكون االجابات على االسئلة الواردة فيها محددة ودقيقة قدر االمكان ومعبرة عن , لء هذه االستمارةلذا نرجو تعاونكم في م.. 

           . لذا ال داعي لذكر االسم, علما ان االستمارة مخصصة لالغراض البحثية. ليتسنى لنا التوصل الى النتائج المتوخاة من البحث, ارائكم
      نا اشكر لكم جهودكم وتعاونكم مع

    ينالباحث
 معلومات عامة: اوال

     :العمر
   انثى  ذكر  الجنس

  :الدراسي التحصيل
 ترتيب العناصر المكونة للمشهد الحضري حسب اهميتها فيما يتصل بالمستخدم: ثانيا
رتب (.  1ملحق )ومن خالل مشاهدة المشاهد الحضرية المختبرة ( ضمن شارع الصادق)من خالل معرفتك بمنطقة الدراسة      

اكتب اسم العنصر في الحقل )حسب حضورها واهميتها فيما يتصل بك ( 7رقم )الى االدنى ( 0رقم )العناصر االتية من االعلى 
 (. الذي تجده مناسبا

              
 
 ياس نسب اهمية العناصرق

 اسم العنصر قيمة العنصر
 اعلى
 
 ادنى

0  
1  
7  
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 ترتيب الخصائص الشكلية على مستوى الجزء لعناصر المشهد الحضري حسب اهميتها فيما يتصل بالمستخدم: ثالثا
رتب (. 1ملحق رقم )ومن خالل مشاهدة المشاهد الحضرية للمنطقة ( ضمن شارع الصادق)من خالل معرفتك بمنطقة الدراسة     

اكتب اسم الخاصية )حسب حضورها واهميتها  فيما يتصل بك ( 7رقم )الى االدنى ( 8رقم)الخصائص الشكلية للعناصر من االعلى 
 :الخصائص هي ان هذه(. في الحقل الذي تجده مناسبا

 
 
 

قياس نسب اهمية الخصائص 
 الشكلية للعناصر

 اسم الخاصية قيمة الخاصية
 اعلى

 
 
 

 ادنى

8  
2  
0  
1  
7  

اهمية عناصر المشهد الحضري حسب حضورها نسبة البيانات المستخلصة من استمارات االستبيان اليجاد قيم معالجة  -اوال: (4)ملحق 
 الدراسة ضمن شارع الصادقلمستخدمي منطقة 

مجموع قيم جميع  مجموع قيم العنصر العنصر
 العناصر

نسبة التقريبية ال قيمة اهمية العنصر
الهمية العنصر 

)%( 
   

 
 
 

  
    
    

اهمية الخصائص الشكلية لعناصر المشهد الحضري حسب  البيانات المستخلصة من استمارات االستبيان اليجاد قيمتحليل  -ثانيا
 :حضورها نسبة لمستخدمي منطقة الدراسة ضمن شارع الصادق

مجموع قيم جميع  مجموع قيم الخاصية الخاصية
 الخصائص

النسبة التقريبية  قيمة اهمية الخاصية
الهمية الخاصية 

)%( 
   

 
 

  
    
    
    
    

 


