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 المستخمص

ة منظمة لتشكؿ منظكمة أساسية في تككيف المدينة فضاءات خارجيبرزت الحاجة لكجكد فضاءات حضرية تتميز بككنها 
 اهػتـ خارجي الى المتطمبات التي يستجيب كيتفاعؿ معهػا المتمقػي, لػ افضاء الشارع كفضاء كبسبب افتقار كتحقيؽ جماليتها 

جيب البحث بمعرفة متطمبات المتمقي لمشهد الشارع كتأثير عناصر تصميـ الفضاءات الخارجية في تحقيػؽ مشػهد شػارع يسػت
له المتمقي مف النكاحي الجمالية، اما فرضية البحث فتمثمت بتبايف اإلسػتجابة الجماليػة لممتمقػي مػا تبػايف خصػاصص عناصػر 

 نماط حركة المتمقي.مشهد الشارع تبعان أل
اعتمد البحث التعامؿ ما إستجابة المتمقي الجماليػة عػف طريػؽ إعتمػاد خصػاصص عناصػر مشػهد الشػارع فػي تكػكيف تمػؾ 

منحني( يستطيا المتمقػي التعػرؼ  منكسر، شبكي، ستجابة عف طريؽ الحركة باالعتماد عمى انماط حركية محددة )خطي،اإل
 مف خاللها عمى المحيط كادراكه كمف ثـ اإلستجابة له. 

تكصؿ البحث الى اهـ عناصر الفضاءات الخارجية التي تككف االستجابة الجمالية بفعػؿ خصػاصص مشػهد الشػارع، كهػي 
عان)النبات، االرضيات، مصاطب الجمكس، العناصر العمكدية، العنصر الماصي( اضافة الى أهـ انماط الحركة التي تحقػؽ تبا

االستجابة الجمالية لخصاصص عناصر مشهد الشارع كهي تباعان)الحركة المنحنية، الحركػة الشػبكية، الحركػة الخطيػة، الحركػة 
عناصػػر تصػػميـ الفضػػاءات الخارجيػػة  فػػي تحقيػػؽ اسػػتجابة نظػػرم شػػامؿ لػػدكر  نمػػك ج , كاخيػػران تػػـ التكصػػؿ الػػى أالمنكسػػرة(

 .تكصؿ البحث الى مجمكعة مف التكصياتالشارع بفعؿ انماط الحركة، كاخيران في مشهد  المتمقي الجمالية
 ع.مشهد الشارع، تصميم الفضاءات الخارجية، االستجابة الجمالية، خصائص مشهد الشار  :الكممات المفتاحية     
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Abstract 
Urban spaces, as part of the city that could shape landscape are needed to form an essential 
systemic part of the city and due to the lack of streetscape as part of the city landscape to the 
demands and that achieves user’s respond and interact.  
This study is concerned with user’s demands related to streetscape and the role that is played 
by it’s various elements through a responsive design to user’s needs from an aesthetic point of 
view, The hypothesis of this study is manifested through “Disparity and deferential user’s 
aesthetical response to the various characteristics of streetscape as relevant to user’s 
movement through these spaces.  
The study depended on dealing with user’s aesthetic response throughout various 
characteristics of streetscape to achieve that response over specific movement types (linear, 
grid, curved, fragmented) which can be identified by the user, perceived and then respond to 
it.  
The research reach most important landscape elements which achieves aesthetic response 
through streetscape properties (greenscape, floorscape, benches and seating, vertical elements, 
waterscape) also most important user’s movement types that achieves aesthetic response 
through streetscape properties (curved, grid, linear, fragmented).Finally the research reach a 
comprehensive theoretical model for the role of landscape elements to achieve user’s aesthetic 
response in streetscape throughout movement types and then the research gave a list of 
recommendations. 
  
     Key Word: Streetscape, Landscape, Aesthetic response, streetscape properties. 
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 قدمـــــــــــةم -1
 تحقيػػؽ فػػي كتأثيرهػػاصػػميـ الفضػػاءات الخارجيػػة فػػي تككينػػه عناصػػر ت دكريهػػدؼ البحػػث الػػى بنػػاء لاعػػدة معمكماتيػػة عػػف 

 عف طريؽ انماط الحركة بفعؿ عناصر تصميـ الفضاءات الخارجية لممشهد. الجمالية إستجابة المتمقي
االدراؾ كاالسػػػػتجابة الحسػػػػية التػػػػي تناكلػػػػت راسػػػػات النظريػػػػة لػػػػ ا البػػػػد مػػػػف تنػػػػاكؿ اسػػػػتجابة المتمقػػػػي كاالطػػػػالع عمػػػػى الد
 لمفضاءات الخارجية كصكال لالستجابة الجمالية ككيفية تحقيقها. 

 إستجـــــابـــة المتـــمقـــي -2
الجانػػب المحػػرؾ كهػػك االهػػـ فػػي تفعيػػؿ الفضػػاء الخػػارجي إليجػػاد تجربػػة حسػػية متكاممػػة تتكامػػؿ بجػػانبيف ب البحػػثارتػػبط  

فضاء الحضرم كاالخر االنساف حيػث يتحػكؿ هػ ا الفضػاء الػى مكػاف متميػز عػف ايػر  متفػاعالن مػا مككناتػه كمنتجػان حدها الأ
تشير أامب الدراسات الى كجػكد اربعػة عناصػر أساسػية لمفضػاءات الخارجيػة  لتجربة حسية كصكرة  هنية كاضحة كصريحة.

 [62، صعبد الرزاؽ] [،Motloch, P.188-193]: كهي
 الفقي السفمي كيمثؿ ارضية الفضاء.المستكل ا -1
 المستكل االفقي العمكم كيمثؿ سقؼ الفضاء)السماء(. -2
 المستكيات الرأسية العمكدية كالتي تمثؿ حدكد الفضاء. -3
 أثاث الفضاء سكاء كانت نباتان اـ جمادا.  -4

صػب  الفضػاء مجػرد فػراغ خػاؿ خاص تشير اليه بعض الدراسات كهك االنساف ال م يمعػب دكران أساسػيان لػكال  ي عنصر كهناؾ
مػف مككنػات الفضػاء سػكاء  ؿ معالمهػا باالنسػاف بأعتبػار  المسػتفيد االكؿل ا فأف المككنات االربعة ترتبط بك مف معالـ الحياة،

[ فيما يتعمػؽ بمكضػكع البحػث فػي البيصػة 62، صعبد الرزاؽ].عمى مستكل الفضاء الكاحد اك مجمكعة الفضاءات ما بعضها
عمكمػػان كمشػػهد الشػػارع كمحػػكر بحثػػي لنجػػاح الفضػػاءات الخارجيػػة الحضػػرية المتمقػػي هػػك المحػػرؾ االساسػػي  الحضػػرية، يعػػد

مكانيػػة تكاجػػد اك الطركحػػات خصكصػػان، أشػػارت عػػدـ تكاجػػد المحػػرؾ الػػ م يحػػكؿ  لػػؾ  الػػى أهميػػة اسػػتيعاب كفهػػـ الفضػػاء كاا
تعػػد هػ   العاللػػة بػػيف االنسػػاف  ة عميقػػة كلكيػػة.الفضػاء الػػى تجربػػة مكانيػة تػػرتبط كخصػػاصص  لػػؾ المكػاف اليجػػاد صػػكرة  هنيػ

كالفضػػػػاء عمميػػػػة  ات اتجػػػػاهيف التػػػػي مػػػػف خاللهػػػػا يسػػػػتطيا االنسػػػػاف اك المجتمػػػػا بصػػػػكرة شػػػػمكلية إيجػػػػاد تعػػػػديؿ كتحسػػػػيف 
الفضػػاءات، كفػػي نفػػس الكلػػت تػػفثر تمػػؾ الفضػػاءات عمػػى االنسػػاف كالمجتمػػا حيػػث أشػػارت الطركحػػات الػػى أهميػػة العاللػػات 

أم إف تشػػػػكيؿ البيصػػػػة المبنيػػػػة يػػػػفثر عمػػػػى أنمػػػػاط الفعاليػػػػات االنسػػػػانية كالحيػػػػاة ، ألؼ الفضػػػػاءتػػػػي يمكػػػػف اف ت ػػػػاإلجتماعيػػػػة ال
 [Carmona, P.106] اإلجتماعية كالعكس صحي  ايضان.

عامػة كمشػهد الشػارع بصػكرة  في تفعيؿ كنشػاط الفضػاء الخػارجيمف خالؿ بياف أهمية الجانب االنساني كأهمية االنساف 
تصػػػميـ  اهػػػتـ البحػػػث بػػػالتركيز عمػػػى تجربػػػة المتمقػػػي الحسػػػية مػػػف خػػػالؿ ادراؾ كاسػػػتجابة المتمقػػػي لمككنػػػات ،بصػػػكرة خاصػػػة

( فػي تفعيػػؿ kinesthetic experienceفػػي تفعيػؿ مشػػهد الشػارع كمػا تمعبػػه التجربػة الحسػػية الحركيػة) الفضػاءات الخارجيػة
  لؾ الجانب.

التي تتضمف الحركة كالزمف  الحركية ةلفعالية الديناميتكتسب مف اة حيث أشارت )عباكم( اف الخبرة حكؿ البيصة الحضري
مػػف البعػػد البصػػرم لهػػ   البيصػػة مػػف ناحيػػة كلتجربػػة المتمقػػي لمفضػػاء الخػػارجي مػػف ناحيػػة  جػػزءان مهمػػان كتعػػد التجربػػة الحركيػػة 

( اف الخبػػرة serial vision) ( مػػف خػػالؿ فكرتػػه لمرفيػػة المتسمسػػمةGorden Cullen) ركيشػػي [11ص ،عبػػاكم] .اخػػرل
تكتسػػب عػػف طريػػؽ سمسػػمة مػػف التجميػػات الممزكجػػة بالمتعػػة كالجا بيػػة المحفػػزة مػػف خػػالؿ التنالضػػات اك مػػف خػػالؿ  التجػػاكر 

كما انه اعتبر اف تصميـ البيصػة الحضػرية يجػب اف يكػكف مػف خػالؿ كجهػة ، الدرامي  باالضافة الى الحضكر الحالي لممشهد
 [Cullen, p.19-20; Carmona, P.134] نظر الشخص المتحرؾ.

 نػػب كمتطمباتػػه ضػػمف البيصػػة الحضػػريةالمعرفػػة بهػػ ا الجا لقمػة الػػى معرفػػة أهميػػة اإلسػػتجابة الحسػػية لممتمقػػي بػرزت الحاجػػة
كجعمه فضاءان إجتماعيان حركيان يتميز بمككنات فضاءات خارجية متميزة تميزان مكانيػان عػف ايػر  كتكػكف صػكرة  هنيػة متماسػكة 

 .المدينة حاضرةن في  هف المتمقياء تجعؿ مف أجز 
 الطروحات النظرية التي تناولت مفهوم اإلدراك واإلستجابة الحسية لمفضاءات الخارجية  -3

المسػػاحة المدركػة مػف لبػؿ المتمقػػي التػي تكػكف نتيجػػة الفضػاءات اك )ككنهػامفضػػاءات الخارجيػة عػرؼ المػفتمر االكركبػي ل
 European landscape] )مػػػػػف صػػػػػنا البشػػػػػر( لعكامػػػػػؿ االصػػػػػطناعيةكاالفعػػػػػؿ كرد الفعػػػػػؿ بػػػػػيف العكامػػػػػؿ الطبيعيػػػػػة 

convention,2000,P.3 ]كالفضاء الخارجي حيث يشػير التعريػؼ الػى  مى العاللة اإلدراكية بيف المتمقيل ا يمكف التأكيد ع
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يػػزة فػػي البيصػػة التجربػػة الشػػمكلية المرتبطػػة بػػالحكاس خاصػػة حاسػػة البصػػر. كيشػػير هػػ ا الطػػرح الػػى اف بنػػاء الشخصػػية المتم
كسػػػيتـ تنػػػاكؿ اهػػػـ الطركحػػػات  الحضػػػرية يعتمػػػد اإلدراؾ البصػػػرم بصػػػكرة كبيػػػرة كهػػػك عامػػػؿ اساسػػػي فػػػي السػػػمكؾ كالتفضػػػيؿ.

 الخاصة بمفهـك االدراؾ كاالستجابة الحسية لمفضاءات الخارجية ككالتالي:
 ( 2011() Exploring the Visual Landscape) (Marten Jacobs & Steffen Nijhuis) دراسة  0 -3

تناكلػػت الدراسػػة بعػػض اهػػـ الجكانػػب المتعمقػػة بػػاإلدراؾ الحسػػي لمفضػػاءات الخارجيػػة ضػػمف المدينػػة حيػػث يعتمػػد اإلدراؾ 
أكػدت الدراسػة عمػى أهميػة  ، كهك عامؿ اساسي في السمكؾ كالتفضيؿ.في الفضاءات الخارجية الحسي البصرم بصكرة كبيرة

السابقة حيث تككف لدل المشاهد العديد مف التصكرات ال هنية التي يمكػف التجارب عف  ال كريات كالتصكرات ال هنية الناتجة
مػاكف كالتػي يعنػى بدراسػة المعػاني التػي تػرتبط باأل الػ معمى أهمية االحساس بالمكػاف  الدراسة كما اكدت اف ترتبط بالمكاف،

ريػػؼ الفضػػػاءات الخارجيػػة مػػف خػػالؿ تعريػػػؼ يككنهػػا المتمقػػي حػػكؿ مكػػاف محػػػدد. كمػػا اشػػارت هػػ   الدراسػػػة الػػى امكانيػػة تع
عقد لمجمكس اك الكلكؼ اضافة الػى كجػكد المسػارات، كاشػارت الػى اف الفضػاء المػدرؾ يتكػكف مػف بعػديف  السطكح كالمشاهد،

لصػػكرة(  ات األهميػػة القصػػكل فػػي تصػػميـ )المكػػكف لصػػكرة الشػػبكية اك مػػا يػػدعى بمسػػتكل ا يسػػار( -سػػفمي( )يمػػيف -)عمػػكم
ف كلػد لخصػت تمػؾ العاللػة مػػ ،كصػػكرة مفػردة هػي نتػاج صػكر جزصيػة عديػػدة فالتجربػة الحركيػة لممتمقػي ارجيػة.الفضػاءات الخ
 +ال اكرة(*الحركة. الفضاء=)الزمف خالؿ المعادلة:

كعامػػؿ مهػػـ فػػي التكػػكيف الفضػػاصي  (visual anchor points) أكػػدت الدراسػػة عمػػى أهميػػة نقػػاط االرتكػػاز البصػػرية
 نقاط ج ب تحث كتكجه الحركة حيث تعمؿ كمقاصد.المتكامؿ حيث تعمؿ ك

اضافت الدراسة الى اف المسارات ال تكفر مماشي كمناف  فقط كانما كساصؿ لتنظيـ المفردات البصػرية لممكلػا مػف خػالؿ تكجيػه نظػرة 
 مف خاللها الحركة.الزاصر لمشاهد بعيدة كتسمسؿ تمؾ المشاهد لتحكى كركاية كلصة فضاصية حيث تعمؿ نقاط الج ب كمقاصد تعزز 

فػػي تحقيػػؽ  بعػػض الخػػكاص لمشػػهد الشػػارع كاالسػػتمرارية كتحقيػػؽ االحتػػكاء كتسمسػػؿ المشػػاهد فػػي هػػ   الدراسػػة كمػػا بػػرزت
  .المشاهد المدركة بصكرة مفثرة

 Two Aspects of The -(Space and Place (2007) (.Marcel Hunziker et alدراســة )  2 -3

Human- Landscape Relationship) 

حيث تطرلت الدراسة الى النظريػات التػي تعاممػت مػا  لدمت الدراسة بعض النظريات األساسية في الفضاءات الخارجية،
. كمػػا (Place)دراؾ الفضػػاء الخػػارجي كفضػػاء مػػادم ثػػـ تمخػػيص هػػ   النظريػػات التػػي تعاممػػت مػػا الفضػػاء الخػػارجي كمكػػافإ

 ان متخصصػ ان عتبارهػا عنصػر نيػة( كالتركيػز عمػى هكيػة المكػاف ب يػة المكاتمت منالشة بعض االفكار مثػؿ )ركح المكػاف( ك)الهك 
التػػػػػي تػػػػػرتبط بػػػػػالمنهع الػػػػػ م يتعامػػػػػؿ مػػػػػا الفضػػػػػاء الخػػػػػارجي ثػػػػػـ منالشػػػػػة الطركحػػػػػات  لممشػػػػػاركة فػػػػػي ايجػػػػػاد ركح المكػػػػػاف،

انػػب العاطفيػػة الدراسػػة كيفيػػة تحػػكؿ  لػػؾ الفضػػاء نتيجػػة لعاللػػة االنسػػاف بالفضػػاء كمػػا يتعمػػؽ بالجك  . تناكلػػت(Space)كفضػػاء
كاإلدراكية الى مكاف  ك شخصية متفردة كمميزة كال م انعكس مف خػالؿ تفضػيؿ مكػاف عػف مكػاف لخػر، لػ ا يمكػف القػكؿ اف 

فػي المكػاف الػ م يمعػب دكر  يعامػؿ الزمنػالالدراسة لد تناكلت كيفية استجابة المتمقي اإلجتماعية كالعاطفية كالمكانية كارتباط 
 استجابة المتمقي لمشهد الشارع عمى كجه الخصكص.كبير في كيفية ادراؾ ك 

اضافة لما سبؽ فقػد بػرزت خاصػية الكضػكحية كاالسػتمرارية اضػافة الػى المشػاهد المػفطرة كاهميػة صػفة مممػس العناصػر 
 المدركة التي يمكف اف تفثر عمى الصكرة الكمية المدركة.

 (Public Places Urban Spaces) (2003) (Matthew Carmona)دراسة   3 -3

بعػػاد اإلدراكيػػة كاإلجتماعيػػة طرحػػت الدراسػػة مػػدان كاسػػعان مػػف االفكػػار كاالراء تتعمػػؽ بصػػكرة أساسػػية بمحػػاكر ارتبطػػت باأل
يصػػب كػػؿ مػػف هػػ   االبعػػاد فػػي دكر تحقيػػؽ اسػػتجابة المتمقػػي كالمشػػاهد لمفضػػاء الحضػػرم كتكػػكيف المكػػاف مػػف ك  ،كالبصػػرية

تعمؿ ل لؾ الفضاء كتككيف االماكف المكتشفة كالمبتكرة مككنة عاللػة كاضػحة بػيف خالؿ المحتكل الحضرم ال م يرتبط بالمس
االنسػػاف كالفضػػاء مػػف خػػالؿ الحيػػاة اإلجتماعيػػة لمشػػارع عمػػى اخػػتالؼ أنماطػػه كاشػػكاله كطبيعػػة اسػػتخدامه، مػػف خػػالؿ اهميػػة 

ي لمتصػػميـ فهػػك يػػكفر كيكجػػد كمػػا اكػػدت الدراسػػة عمػػى السػػياؽ العػػاـ كالكمػػ شػػكؿ المسػػتكطنات فػػي تحديػػد خصػػاصص المكلػػا،
 ات األهميػػة القصػػكل كاالخػػ  بمحتػػكل الفضػػاء الحضػػرم بنظػػر االعتبػػار  هنيػػة المتككنػػة كاعتبػػار االمػػاكفالهكيػػة كالصػػكرة ال 

حيث برزت صفات عناصػر المشػهد لمػا ، لخمؽ حس درامي كمتعة بصرية تعزز االحساس بالمكاف ى مكاف متميزكتحكله ال
تجربػػة كخبػػرة المتمقػػي مػػف حيػػث عػػدد كلػػكف كشػػكؿ كحجػػـ العناصػػر اضػػافة الػػى خاصػػية االحسػػاس  تمعبػػه مػػف دكر فػػي اانػػاء

 باالحتكاء كاهمية التككيف المتكامؿ.  
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 (John Motloch()2001()Introduction to Landscape Designدراسة )  4 -3

ثر بعػػدد مػػف المتتيػػرات التػػي تكسػػب الحسػػية لممتمقػػي ضػػمف البيصػػة الحضػػرية عمكمػػان كالشػػارع خصكصػػان تتػػأ اف اإلسػػتجابة
مػف خػالؿ تحكيمهػا الػى مكػاف  الفضاء الخارجي لمبيصة كالشارع السمات كالخصاصص التي تجعمها متفػردةن عػف بقيػة الفضػاءات 

بػػركح مكانيػػة معينػػة كرمزيػػة معينػػة تػػرتبط بػػ لؾ المكػػاف. تتكػػكف هػػ   السػػمات كالخصػػاصص نتيجػػة لعػػدد مػػف الطبقػػات  خػػاص
كمػػػا بػػػرزت خاصػػػية المقيػػػاس االنسػػػاني ، ثرة بعػػػدد مػػػف المتتيػػػرات التصػػػميمية التػػػي تتعمػػػؽ بتجربػػػة المشػػػاهدكالمسػػػتكيات متػػػأ

كاالحسػػػاس بػػػاالحتكاء كتسمسػػػؿ المشػػػاهد اضػػػافة الػػػى تػػػأطير المشػػػهد. تػػػرل الدراسػػػة اف عمميػػػة اإلسػػػتجابة الحسػػػية لممشػػػاهد 
تكػػػكف هػػػ   االسػػػتجابات ك  ،يػػػؿ المكػػػاف كبصػػػكرة مختمفػػػةك أب دكران مهمػػػان فػػػي عمميػػػة ترجمػػػة كتلممثيػػػرات الحسػػػية الخارجيػػػة تمعػػػ

كما يمكف القكؿ انه يمكف تكليد ام استجابة شعكرية مػف خػالؿ التالعػب بالفضػاء شػرط اف يكػكف ، العاطفية متعددة كمختمفة
ركػػػي الدراسػػػة االنتقػػػاؿ الح تناكلػػػت المصػػػمـ عمػػػى درايػػػة كمعرفػػػة بمككنػػػات التصػػػميـ كاالسػػػتجابات الحسػػػية التػػػي تستحضػػػرها.

انتقػاؿ المػادة،  لمفضاءات الخارجية ضمف البيصة الحضرية بصكرة عامة مف نكاح عديدة يككف ه ا االنتقاؿ اما انتقػاالن حركيػان،
مكلػدة بػ لؾ أنماطػان حركيػة معينػة ضػمف بيصػة  ،االنتقػاؿ كتجربػة مفلتػة االنتقاؿ كتجربػة مكانيػة، االنتقاؿ كأعتبارات تصميمة،

كدة عمى اف الحركة بصكرة عامة تتجه مف مكلدات الحركة نحك المقاصد كاالهداؼ عػف ف مك  أشمؿ المشاة في الشارع بصكرة
  تتخممها بعض االهداؼ الثانكية ككف تمؾ االهداؼ تمثؿ احداثان معينة اك فعاليات متميزة.ك الركابط طريؽ 

 (Landscape Architecture) (1997) (John Ormsbee Simondsدراسة )  5 -3

لدراسػػة أهميػػة عناصػػر الفضػػاءات الخارجيػػة عمػػى حركػػة المتمقػػي فػػي تحقيػػؽ اسػػتجابة معينػػة مػػف خػػالؿ تأكيمػػه اكضػػحت ا
مػػؿ المشػػهد كتكػػكيف لممشػػهد أثنػػاء حركتػػه كمػػا بػػرزت خاصػػية االسػػتمرارية كتسمسػػؿ المشػػاهد اضػػافة الػػى تػػأطير المشػػهد كتكا

ابكة مػػا الفضػػاءات التػػي تضػػـ العديػػد مػػف نقػػاط النظػػر فهػػك يػػرل اف تجربػػة المتمقػػي هػػي تجربػػة حركيػػة متشػػ ،المشػػهد المثػػالي
عتبػار تمػؾ العناصػر منظمػات لحركػة اا التي مف الممكف اف تككف خالؿ العقد الحضرية اك عمى طكؿ المسار ضمف الشارع ك 

ارجيػة ( أنماط حركية يقـك بها المتمقػي خػالؿ الفضػاءات الخ4)مة السير التي يقـك بها. صنفت الدراسةالمتمقي كتكجه خط رح
 ر كالمنحني.سبصكرة عامة هي الخطية كالشبكي كالمنك

 (Responsive Environments) (1985) (Ian Bentleyدراسة )   6 -3

يجػب اف تػكفر لمسػتعمميها محيطػان  بػأف البيصػة ان بط باستجابة المشػاهد لمبيصػة بػدءالتي ترت دئتناكلت الدراسة عددا مف المبا
مسػتعمؿ لمستجيبة فتصميـ المكاف كبالتالي الشارع كمشهد  يفثر عمى الخيارات التي يتخػ ها الانيان بالفرص مككنةن االماكف ا

اضافة لمػا  الشخصنة.ك االثراء   -المالصمة البصرية  -المتانة  -الكضكحية  -التنكع  -النفا ية  عمى مستكيات عديدة منها:
تحديػد هػ   الكضػكحية البصػرية كالمالصمػة البصػرية.  سبؽ فقد ظهرت اهمية خاصية الكضكحية اضافة الى اهمية الشكؿ فػي

شاممة كليست تفصيمية لمكصكؿ الػى بيصػة مسػتجيبة كلكنهػا تتطػي جانبػان مهمػان هػك الجانػب التصػميمي اخػ ان  ئتعد ه   المباد
 االعتبار تصاميـ المباني كالفضاءات الخارجية عمى حد سكاء.بنظر 

 (Stephen Kaplan()0979()Perception and Landscapeدراسة )  7 -3

األساسية مف خالؿ المعالجػة  اف الفضاءات الخارجية المفضمة هي التي تحفز كتسهؿ اكتساب الحاجات تفترض الدراسة
الكضػكحية(.  التماسػؾ، التمػكض، اإلسػتجابة لمفضػاءات الخارجيػة نسػبة الػى )التعقيػد،سريعة لممعمكمػة. تحمػؿ هػ   الدراسػة ال

بطػاف بالحاجػة لجمػا المعمكمػات بينمػا التماسػؾ كالكضػكحية تػرتبط بالحاجػة الػى اسػتخالص معنػى مػف فالتعقيد كالتمكض يرت
المعمكمة. كما برزت خاصية الكضكحية االستمرارية اضافة الى اهمية المممس في تعزيػز الكضػكحية البصػرية. يمكػف ترتيػب 

لتعقيػػد كالتماسػػؾ الػػى المعمكمػػة المتػػكفرة كالمفسػػرة كتنظػػيـ المعمكمػػات المسػػتممة مػػف البيصػػة ضػػمف تسمسػػؿ زمػػاني: حيػػث يشػػير ا
فػػكرا بينمػػا التمػػكض كالكضػػكحية تشػػير الػػى امكانيػػة اسػػتالـ كاسػػتقباؿ معمكمػػات اكبػػر مػػا بقػػاء التكجيػػه خػػالؿ حركػػة الشػػخص 

 بصكرة اعمؽ داخؿ الفضاء الخارجي.
 الجماليةاالستجابة  -4

( كتعريفهما Beauty( كالجماؿ)Responseاالستجابة)ؿ كؿ مف تكضي  مفهـك االستجابة الجمالية البد مف تناك لترض 
صطالحيان   خاص. كمف ثـ تناكؿ مفهـك الجماؿ بشكؿ عاـ كضمف الفضاءات الخارجية بشكؿ لتكيان كاا
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 االستجابة -أواًل 
اب فهك يستجيب كالمفعكؿ مستج أستجب، استجابة، مصدر إستجابة كاستجاب لػ يستجيب، استجب، استجيب، استجبت، -

[،))فميسػػػتجيبكا 34))ف سػػػتجاب لػػػه ربػػػه فصػػػرؼ عنػػػه كيدهف((]سػػػكرة يكسػػػؼ،االية ,[ـ الكسػػػيطاسػػػتجاب اه لػػػه]المعج لػػػه:
[ كفي )عمـ النفس( تعرؼ اإلستجابة عمى انها: ام تصرؼ اك تتير فػي الحالػة يػتـ اسػتثارته 186لي((]سكرة البقرة،االية 

 بكاسطة  مثير كيككف رد عمى منبه اك دافا.
اك المقػػػػػػػػػػػػػركء نتيجػػػػػػػػػػػػػة لفعػػػػػػػػػػػػػؿ  عمػػػػػػػػػػػػػى أنهػػػػػػػػػػػػػا رد الفعػػػػػػػػػػػػػؿ المكتػػػػػػػػػػػػػكب (Responseاإلسػػػػػػػػػػػػػتجابة)المعػػػػػػػػػػػػػاجـ  عػػػػػػػػػػػػػرؼت -

 [http://www.merriam-webster.com/dictionary/response]سابؽ.
العصػبي المتػأثر بتتيػر الحالػة اك الحػدث، كهػي رد فعػؿ  اإلسػتجابة عمػى انهػا التنبيػه (Oxfordكما تعرؼ معاجـ اخرل) -

 فيزياصية لمثير معيف اك حالة معينة.
أرتػػبط معنػػى مصػػطم  اإلسػػتجابة بمصػػطم  المثيػػر كيمكػػف تعريػػؼ المثيػػر بأنػػه الحػػادث الػػ م يسػػتطيا المالحػػظ الخػػارجي  -

عنصريف هما امكانية تعييف المثيػر اك تحديػد  تعينه ب فتراض اف له ا الحادث تأثيران في سمكؾ الفرد. كلد ارتبط التعريؼ ب
تراض بأف لممثير تأثيران في سمكؾ الفرد بحيث يستجيب بطريقة مػا لػدل تعرضػه لهػ ا بالمالحظة الخارجية كالثاني هك االف

 المثير.
 الجمال -ثانيًا 

كالتػي تشػير الػى فعػؿ  (Aisthanesthai( مػف الكممػة االاريقيػة)Aestheticsأشتؽ مصطم  عمـ الجماؿ اك الجماليات)
( ك لػؾ فػي things perceptible( التي تعني االشياء القابمة لػددراؾ)aistheta(، كأيضان مف كممة)to perceiveاالدراؾ)

 [18 ص. ،عبد الحميد]. مقابؿ االشياء اير المادية اك المعنكية
ة بصػػكرة عامػػة مػػا الحػػكاس البصػػرية )الػػدباغ( الػػى مجمكعػػة مػػف التعػػاريؼ التػػي ربطػػت فيهػػا اإلسػػتجابة الحسػػي اشػػارت

كالممسػػية كالشػػمية كالحركيػػة كال كليػػة كالسػػػمعية حيػػث تكصػػمت الػػى تعريػػؼ العمػػػارة المتعػػددة االسػػتجابات عمػػى إنهػػا )تجربػػػة 
اختبػػػػػار العمػػػػػارة ب عتمػػػػػاد الطبيعػػػػػة المتعػػػػػددة االحاسػػػػػيس لػػػػػالدراؾ مػػػػػف خػػػػػالؿ تقكيػػػػػة االحسػػػػػاس بأنمػػػػػاط المحفػػػػػز اك المثيػػػػػر 

،االلكاف،الركاص  المختمفة،المكاد،المممس،الكزف،كثافػػة الفضاء،كاالضػػاءة المجسػػمة( التػػي تسػػهـ جميعػػان فػػي الحسي)كاالصػػكات
رسـ صكرة بالية في ال اكرة كلحظة مف النشكة تحتاج الى اتصاؿ حميـ أكثر ما الجسد إلختبارهػا، فالفضػاء المعمػارم الجيػد 

 [55الدباغ، ص ] ه ب تصاؿ حقيقي ما العالـ(.ينفت  كيقدـ نفسه مف خالؿ تجربة بكامؿ طالتها تجعم
 الجمال في الفن -أ

 عمػػػػػػى انػػػػػػه )فمسػػػػػػفة اك نظريػػػػػػة التػػػػػػ كؽ اك إدراؾ الجميػػػػػػؿ فػػػػػػي الطبيعػػػػػػة كالفػػػػػػف(. الجمػػػػػػاؿلػػػػػػامكس اككسػػػػػػفكرد عػػػػػػر ؼ  -
[www.oxforddictionaries.com] 

 ـ الجماؿ ككنه المجاؿ ال م يتعامؿ ما كصؼ الظكاهر الفنية كالخبرة الجمالية كتفسيرها.كما عر ؼ لامكس )كبستر(عم -
كمػػا يػػرد مفهػػـك التػػ كؽ الفنػػي فػػي كتابػػات كطركحػػات فكريػػة مختمفػػة، فيػػأتي بمعنػػى االسػػتجابة الجماليػػة كاالدراؾ الجمػػالي  -

كػـ الجمػالي كػػؿ لفظػة لهػا حالتػه كمرتبتهػا فػػي كالتقػدير الجمػالي كالفنػي أك االحسػاس بالجمػػاؿ أك المكلػؼ الجمػالي أك الح
 [www.alatraqchi.blogspot.com ]،[3] .مراحؿ الت كؽ الفني

، تػتـ االسػتجابة الجماليػة بػػدكافا  اتيػة منبعهػا االسػتعداد الػػداخمي لممتمقػي مػف مسػتكل ثقػػافي كتربػكم كتعمػيـ كمحػيط كبيصػػة -
 ك لؾ مرتبط بمكضكع شركط لبكؿ أك رفض العمؿ الفني.

عمى انها العاللة بيف المحسكس كالمدرؾ كتكػكف عمػى طػرؼ نقػيض مػا مػا هػك معػركؼ  االستجابة الجمالية كما تعرؼ  -
( كالتػػي تطػػكرت عػػف ككنهػػا خاصػػية Beauty( لمجمػػاؿ )Kantمػػف خػػالؿ االفكػػار العقالنيػػة كالمنطقيػػة كالتػػي تتبػػا فكػػرة )

فػي ( لػ هف االنسػاف. هػ ا التحػكؿ Subjective attribute) ( الػى ككنهػا سػمة  اتيػةObjective qualityعية )مكضػك 
( كال م يعد جزءان اساسيان في الفمسفة الجماليػة Aesthetic attitudeبالمكلؼ الجمالي ) مفهـك الجماؿ لاد الى ما يدعى

 aestheticتستحضػر نكعػان مػف اإلسػتجابة الجماليػة )في الفف، كعنػدما تكػكف هػ   الخصػاصص كالسػمات صػحيحة فهػي 
response.[18ص  ،عبد الحميد] ( التي يبديها المتمقي تجا  االعماؿ الفنية 

 
 
 

http://www.merriam-webster.com/dictionary/response
http://www.oxforddictionaries.com/
http://www.alatraqchi.blogspot.com/
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 الجمال في الطبيعة  -ب
الفمسػػفي الػػ م يخػػتص بدراسػػة طبيعػػة الفػػف كطبيعػػة تجربػػة المتمقػػي تجػػا  الفػػف  جانػػبيعػػرؼ الجانػػب الجمػػالي عمػػى انػػه ال

 [www.alatraqchi.blogspot.com ،3ية. ]لمبيصة الطبيع
( الػى ارتبػاط الجمػاؿ بػالخكاص المرصيػة البصػرية التػي يمكػف اف تزيػد مػف القيمػة الجماليػة Mathew Carmonaكمػا يشػير)

 [Carmona, P.6] .لمبيصة الحضرية
 :ربعة مككنات مهمة لمجانب الجماليكما تـ كصؼ ا

 ك مكلؼ متخصص تجا  الفف اك الطبيعة(: كهaesthetic attitude) المكلؼ الجمالي -
 (: نكع متخصص مف التجربة التي تختمؼ عف التجارب االخرلaesthetic experience) التجربة الجمالية -
(: كهػػي القيمػػة المميػػزة تختمػػؼ عػػف القػػيـ االخػػرل كالقيمػػة االلتصػػادية اك القيمػػة aesthetic value) القيمػػة الجماليػػة -

 ة.الدينية اك القيمة االخاللي
 اف تحتكم عمى الجانب الجمالي. (: كهك الهدؼ كالتاية المميزة التي يمكفaesthetic object) التاية الجمالية -
 الجوانب الجمالية في الفضاءات الخارجية -ج

فػػي الفهػػـ همػػا التجربػػة الجماليػػة )اك اسػػتجابة  جيػػة فػػاف اهػػـ مكػػكنيف رصيسػػيف أساسػػييفبالنسػػبة لمصػػممي الفضػػاءات الخار 
 ي تجا  الفضاء الخارجي المصمـ( كالتاية الجمالية التي تحث التجربة الجمالية.المتمق
كتفاعمهمػػػا فهػػػي تستحضػػػر الجكانػػػب التخيميػػػة  ئؼ اإلسػػػتجابة الجماليػػػة ككنهػػػا تمثػػػؿ عاللػػػة جدليػػػة مػػػا بػػػيف الػػػنص كالقػػػار تعػػػر  

 كاإلدراكية لمقارلء مف خالؿ اختالؼ تركيز المتمقي.
حاسػػيس الممتعػػة كالفعاليػػات الكظيفيػػة التػػي تككنهػػا اإلسػػتجابة المرتبطػػة باأل اليػػة عمػػى انهػػاكمػػا تػػـ تعريػػؼ االسػػتجابة الجم

المكاجهات المرصية البصرية ما عناصر الفضاءات الخارجية كتعتمد اإلسػتجابة الجماليػة عمػى الخصػاصص المتأصػمة كتكػكيف 
 [79، صابراهيـمؾ المشاهد عف ايرها. ]تفضيؿ جمالي لمفضاءات الخارجية نتيجة الختالؼ استجابة المتمقي تجا  ت

أشػػارت الطركحػػات الػػى كجػػكد تػػكجهيف فػػي اإلسػػتجابة الجماليػػة فػػي الفضػػاءات الخارجيػػة كتفضػػيؿ تمػػؾ الفضػػاءات نتيجػػة 
 (Kaplan)ك (Ulrich)ك (Maulan)كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبعض الدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ الرتباطهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بمشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعر كاحاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس المتمقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي

الفضػػاءات الخارجيػػة المختمفػػة ناتجػػة عػػف اسػػتجابات جماليػػة مختمفػػة  كبهػػ ا تكػػكف تفضػػيالت ،(Skrivanova&kalivoda)ك
 الخارجي تتأثر بال كريات كالتعالقات كالتخيؿ كبكؿ رمز يمكف اف يستحضر  الفضاء الخارجي.كل ا فاف تاكيؿ كترجمة الفضاء 

مػػػػػػػالي لمفضػػػػػػػاءات ( الػػػػػػػى كجػػػػػػػكد تػػػػػػػكجهيف فػػػػػػػي تقيػػػػػػػيـ الجانػػػػػػػب الجSkrivanova&kalivodaكمػػػػػػػا اشػػػػػػػارت الطركحػػػػػػػات النظريػػػػػػػة)
 [:Skrivanova, P.214الخارجية]

( )الحسػػي(: كهػػك اف يكػػكف المتمقػػي عمػػى اتصػػاؿ مباشػػر مػػا الفضػػاء comprehensive approach) المػػنهع الشػػمكلي -
 الخارجي مف خالؿ الحكاس حيث يككف ه ا الفضاء الخارجي مصدران لمقيـ كالمتمقي اك المشاهد يككف هك المستمـ

اء الخػػارجي كصػػكرة اك مشػػهد حيػػث ()العقالني،العممػػي(: كهػػك اف يكػػكف الفضػػcognitive approach) المػػنهع المعرفػػي -
ث فيػػه المتمقػػي عػػف خصػػاصص كسػػمات متكلعػػة كمعركفػػة مػػف لبػػؿ البشػػر كفػػي هػػ ا المػػنهع تكػػكف العاللػػة بػػيف المتمقػػي يبحػػ

 كالفضاء الخارجي مبنية عمى معايير كلكانيف معركفة لتقييـ الجانب الجمالي.
تشػػػػػػير الدراسػػػػػػات الػػػػػػى ارتبػػػػػػاط عمميػػػػػػة االسػػػػػػتجابة الجماليػػػػػػة بػػػػػػاالدراؾ كخػػػػػػالؿ االدراؾ تكػػػػػػكف هنػػػػػػاؾ احاطػػػػػػة  حيػػػػػػث 

بالمدركات)حاسة البصر كالحكاس االخرل( ثـ تككف محاكلة لمتمييز بيف المدركات كتحميمها الػى مككناتهػا االساسػية ثػـ اعػادة 
نها بػ ختالؼ الحػكاس حيػث يختمػؼ اسػمكب االدراؾ البصػرم عػف تركيبها في مككف كمي جديد كتختمؼ طراصؽ االدراؾ فيما بي

ادراؾ بقية الحكاس حيث يبدأ االدراؾ الكمي بالمثير اك العمؿ المدرؾ ثػـ يتجػه الػى االجػزاء ثػـ يعػكد بعػد  لػؾ الػى الكػؿ الػ م 
 aesthetic) ةداء منهػػػػا الحساسػػػػية الجماليػػػػيكػػػػكف كػػػػالن جديػػػػدان كتتػػػػداخؿ معػػػػه هنػػػػا مجمكعػػػػة مػػػػف العمميػػػػات المحػػػػددة لػػػػأ

sensitivityكالحكػػـ الجمػػالي ،) (aesthetic judgmentكالتفضػػيؿ الجمػػالي،) (aesthetic preference كالحساسػػية )
عمػػػى نحػػػك خػػػاص هػػػي التػػػي تبػػػدأ هػػػ ا النشػػػاط كتسػػػتمر معػػػه كيتكسػػػط)الحكـ الجمػػػالي( هػػػ   العمميػػػة ثػػػـ يكػػػكف التفضػػػيؿ كهػػػك 

فيمػا يشػير  [.32ص ،عبػد الحميػد] الجمالي ك لؾ مػف خػالؿ لبكلػه اك رفضػه لػهاالستجابة السمككية الدالة عمى طبيعة الحكـ 
رأم اخر اف الحساسية الجمالية هي استجابة الفرد لممثيرات الجمالية. اما الحكػـ الجمػالي فيتعمػؽ بمػدل اتفػاؽ الحكػـ الخػاص 

لي هػك نػكع االتجػا  الجمػالي الػ م يتمثػؿ بالفرد ما احكاـ الخبراء في الفف حكؿ عمؿ فني بعينػه ، كاخيػرا فػاف التفضػيؿ الجمػا
دكف ايرهػا  الفضػاءات الخارجيػةفي نزعة سمككية عامة لدل المرء تجعمه يحب اك يقبػؿ عمػى اك ينجػ ب نحػك فصػة معينػة مػف 
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الحػب اك اك  أم فػي صػكرة القبػكؿ اك الػرفض فالتفضيؿ الجمالي يتعمؽ باالثر ال م تحدثه االعماؿ الفنية فػي أبسػط مظػاهر ،
فػػػي حػػػيف تشػػػير دراسػػػات اخػػػرل الػػػى اف الحكػػػـ الجمػػػالي هػػػك مرحمػػػة الحقػػػة عنػػػد المتمقػػػي  ،[33-30ص ،أبػػػك حطػػػب] فػػػكرالن

تحصػػؿ عنػػدما يكػػكف الفػػرد لديػػه  اصقػػة عاليػػة تفهمػػه أف يصػػدر حكمػػان جماليػػان لأثػػر الفنػػي فالتػػ كؽ لبػػؿ الحكػػـ الجمػػالي كلكنػػه 
نشػاط  هنػي تػتـ بعػد إسػتالمها إشػارات تنبعػث مػف العمػؿ الفنػي عػف  مرحمة مف مراحمه المتقدمة كاالدراؾ الجمػالي هػك عمميػة

ؿ مكضػكعية تتعمػؽ امطريؽ الحكاس كيتكلؼ مستكل  لؾ االدراؾ عمى عكامؿ  اتية كعمى الكعي كااللفة النفسية كالطباع كعك 
 بالناتع الفني كهي مرحمة تمهد لعممية االستجابة الجمالية الالحقة.

يف المنعكسػػات الالإراديػػة البسػػيطة كالسػػمكؾ المعقػػد كيتفػػؽ ببصػػكرة عامػػة مػػاضػػاءات الخارجيػػة فػػي الفاالسػػتجابات تتػػراكح 
يجػػب اف فػػي الفضػػاءات الخارجيػػة )فعػػؿ اك رجػػكع جػػزء محػػدد مػػف سػػمكؾ الفػػرد( كاإلسػػتجابة  المختصػػكف عمػػى اف اإلسػػتجابة

ظاهريػة اك خارجيػة كاالبتسػامة اك الػى  تككف لابمة لمتعييف عمى نحك مباشػر اك ايػر مباشػر كيمكػف تصػنيفها الػى اسػتجابات
 .استجابات داخمية اك مضمرة كهي االستجابات التي ال يمكف تعيينها عمى نحك مباشر كأستدعاء بعض المعمكمات كاالفكار

بعػػد اف تػػـ التطػػرؽ الػػى تعريػػؼ االسػػتجابة كالجمػػاؿ كعاللتػػه بالفضػػاءات الخارجيػػة كػػاف البػػد مػػف التطػػرؽ الػػى الدراسػػات 
  التي تناكلت االستجابة الجمالية في الفضاءات الخارجية.النظرية 

 الدراسات النظرية التي تناولت االستجابة الجمالية: -5
راض اهػػػػـ الفقػػػػرة بعػػػػض الدراسػػػػات النظريػػػػة التػػػػي تناكلػػػػت االسػػػػتجابة الجماليػػػػة فػػػػي الفضػػػػاءات الخارجيػػػػة السػػػػتع تنػػػػاكؿت

 .خصاصص عناصر مشهد الشارع
 (Landscape Design and the Language of Nature ) (2008) (Stephen Perryدراسة ) 1 -5

نساف لد تطكرت لمكاكبػة االنمػاط التػي نسػتطيا عمػى أساسػها تقػديـ طرحت الدراسة افتراضان اف انظمة االدراؾ الحسي لد
 ( لممشػػاهد  التػػي تتميػػز بصػػفات كخصػػاصص معينػػة ضػػمف الفضػػاء الخػػارجي. كمػػاvisual preference) تفضػػيؿ بصػػرم

اكػدت الدراسػػة عمػػى اهميػػة الشػػكؿ كحجػػـ العنصػػر اضػػافة الػى اهميػػة المقيػػاس االنسػػاني فػػي تحقيػػؽ االسػػتجابة الجماليػػة التػػي 
صنفها الػى اسػتجابة سػطحية سػريعة كاسػتجابة شػديدة. بػرزت خاصػية التكػكيف المتكامػؿ اضػافة الػى تػأطير المشػهد كتسمسػؿ 

 لممشهد المدرؾ ة عدد العناصر المستخدمة في التكجه الصكرمالمشاهد كخاصية المقياس االنساني، كما برزت صف
 (Landscape Preferences and Human well-being) (2006) (Suhardi Maulanدراسة) 2 -5

تطرلػػػػت الدراسػػػػة الػػػػى بيػػػػاف كيفيػػػػة تحقيػػػػؽ اإلسػػػػتجابة الجماليػػػػة لممتمقػػػػي ككيفيػػػػة تككينهػػػػا مػػػػف خػػػػالؿ التػػػػكجهيف الػػػػ اتي 
الػػى اف جماليػػات الفضػػاء الخػػارجي تكمػػف مػػف خػػالؿ  (Objective approach) ه المكضػػكعييشػػير التكجػػ كالمكضػػكعي.

فيعنػػي اف جماليػػات الفضػػاء  (Subjective approach) الصػػفات الماديػػة الطبيعيػػة لمفضػػاء الخارجي.أمػػا التكجػػه الػػ اتي
التػػػكجهيف يشػػػير الػػػى أهميػػػة الخػػػارجي تكمػػػف فػػػي عقػػػؿ االنسػػػاف كردكد أفعالػػػه تجػػػا  الفضػػػاء الخػػػارجي كاف كػػػالن مػػػف هػػػ يف 

الفضاءات الخارجية في تحديد جماليػات الفضػاءات الخارجيػة. اال اف االخػتالؼ يكمػف فػي أهميػة اإلدراؾ الحسػي فػي تحديػد 
خصاصص الفضاء الخارجي، فالتكجه المكضكعي يضا االنساف في مكلا خارجي يسجؿ المشهد مف خالله )كعمػؿ الكػاميرا( 

      كما برزت خاصية الكضكحية اضافة الى اهمية صفة شكؿ العنصر في تحقيؽ صكرة مدركة. د كمكحة فنية.فهك ب لؾ ينظر الى المشه
كمػػا اكضػػحت ، الم شػػاهد فػػي مكلػػا مركػػزم يمكػػف مػػف خاللػػه تحديػػد جماليػػات الفضػػاءات الخارجيػػة يضػػا التكجػػه الػػ اتي

لالنسػاف حػكؿ الفضػاءات الخارجيػة كمػدل تػأثير تمػؾ  ير الجكانب التفضػيميةيالدراسة أهمية الجانب الحضارم كالثقافي في تت
السبب الى نشأة االنساف في ثقافة معينة التي تكفر له نكعية معينة في كيفية ادراؾ العالـ  كيرجا الفضاءات عمى صحة االنساف كبقاء 

 مف حكله.
 الالفتات التجارية(()التوافق واالنسجام في البيئة العمرانية في ظل إنتشار 2001دراسة )الحريقي() 3 -5

طرحت الدراسة اختالؼ النظريات كالمفاهيـ حػكؿ تفسػير الػرفل الجماليػة إال أنػه هنػاؾ أتفػاؽ عمػى أنهػا تػرتبط بالخمفيػات 
الثقافية كاالجتماعية. كأكػدت الدراسػة أف االسػتجابة لمجمػاؿ فػي البيصػة العمرانيػة مػرتبط فػي تنػكع عناصػرها كفػي نفػس التكافػؽ 

بينها. برزت خاصػية الكضػكحية كالمقيػاس االنسػاني اضػافة الػى خاصػية االحسػاس بػاالحتكاء، كمػا افترضػت كاألنسجاـ فيما 
( كتعنػي Visual Bueaty) الدراسة فرضيتيف تكػكف عمػى أسػاس فهػـ النػكاحي الجماليػة فػي البيصػة األكلػى )الجمػاؿ البصػرم(

 Culturalالهكيػػػة الثقافيػػػة( ) -ألخػػػرل )االسػػػتقرارالرابػػػة فػػػي الحفػػػاظ أك فػػػي صػػػنا بيصػػػة جميمػػػة بصػػػريان. أمػػػا الفرضػػػية ا
Stability-Identity.ترتكز عمى مراعاة النكاحي الجمالية ) 

 Urban Design Aesthetics: The evaluative qualities of) (1994) (Jack Nassarدراسـة ) 4 -5
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building exteriors) 
حيػث تػفثر خصػاصص المشػهد عمػى المشػهد بتتيػر القػيـ الفرديػة  يتناكلت الدراسة طػرح نمػك ج لالسػتجابة الجماليػة لممتمقػ

حيػػث ال اتيػػة كػػ ختالؼ الطبػػاع كالشخصػػية كبالتػػالي تػػفثر عمػػى االدراؾ الحسػػي لممتمقػػي كبالتػػالي حكمػػه عمػػى  لػػؾ الفضػػاء 
كػؿ كبصػكرة عامػة هػي تتضمف الدراسة نمك جان احتماليػان لالسػتجابة الجماليػة لمبيصػة المبنيػة حيػث تعتبػر االسػتجابة الجماليػة ك

كما يكض  ه ا النمك ج اف المشاعر كاالحكاـ المعرفيػة التػي عرفي كالمشاعر كالتثميف العاطفي دمع بيف االدراؾ الحسي كالم
تكػػكف مرتبطػػة كمتداخمػػة بدرجػػة كبيػػرة كمعقػػدة نسػػبة لخػػكاص المشػػهد المػػدرؾ  متمقػػي اضػػافة الػػى التثمػػيف العػػاطفييطمقهػػا ال

ت الدراسػػة اهميػػة خصػػاصص متنكعػػة كخاصػػية تحقيػػؽ الكضػػكحية كخاصػػية االحسػػاس بػػاالحتكاء كمػػا اكضػػح، بصػػكرة عامػػة
 اضافة الى اهمية خاصية تحقيؽ المقياس االنساني ككيفية تأثر المتمقي بتمؾ الخصاصص.

 (Roger Ulrich()1985()Human Responses to Vegetation and Landscapeدراسة )  5 -5
اإلستجابة الجمالية لممتمقي تجػا  الفضػاءات الخارجيػة الحضػرية ضػمف المدينػة كأشػارت الػى  تطرلت الدراسة الى تكضي 

الخػػكؼ( أمػػا بقيػػة االحاسػػيس فتكػػكف مكتسػػبة كمػػا تشػػير  البهجػػة، االهتمػػاـ، كجػػكد اربعػػة احاسػػيس رصيسػػية فطريػػة )االعجػػاب،
الكراهيػػػة(  -الدراسػػػة الػػػى اف المتمقػػػي يبػػػدم تفضػػػيالته لمفضػػػاءات الخارجيػػػة الحضػػػرية ضػػػمف ثناصيػػػة معينػػػة كهػػػي )االعجػػػاب

فػزة كبينت أهمية المشاهد الطبيعية ضمف البيصة الحضرية كفرلها عف المشاهد الحضرية نتيجػة لػبعض الخػكاص المثيػرة كالمح
كالخطكط المنحنية كالتػدرج المسػتمر بالشػكؿ كالمػكف اضػافة الػى عاللػة المػكركث الػ م ينػتع عنػه اخػتالؼ ردكد االفعػاؿ بػيف 

ة، كمػػػا تبػػػيف الدراسػػػة اهميػػػة خصػػػاصص معينػػػة كخاصػػػية تحقيػػػؽ االسػػػتمرارية البصػػػرية فػػػي البيصػػػة الطبيعيػػػة كالبيصػػػة الحضػػػري
االحسػػاس بػػاالحتكاء كخاصػػية تحقيػػؽ المقيػػاس االنسػػاني اضػػافة الػػى اهميػػة  الفضػػاءات الخارجيػػة اضػػافة الػػى اهميػػة خاصػػية

 خاصية التككيف المتكامؿ في اضفاء فضاءات خارجية متكاممة ضمف المدينة.
 خالصـة الدراســات النظرية -6

 مػػف خػػالؿ اسػػتعراض الدراسػػات النظريػػة حػػكؿ االسػػتجابة الحسػػية بشػػكؿ عػػاـ كالجماليػػة بشػػكؿ خػػاص تػػـ التكصػػؿ الػػى
( حيػػث شػػممت خصػػاصص عناصػػر مشػػهد الشػػارع، 1إسػػتخالص عػػدد مػػف المفػػردات كالمفشػػرات ككمػػا مكضػػحة فػػي الجػػدكؿ)

 الحركية كما أشارت اليه الدراسات.كلككف االستجابة الجمالية ترتبط بتجربة المتمقي 
 :التالية الفرضية الى فرضية البحثكبه ا يمكف صيااة 

 المنحنية(. المنكسرة، الشبكية، خصائص مشهد الشارع تبعًا ألنماط الحركة)الخطية،تباين االستجابة الجمالية مع تباين 
 . تافالمصدر: اعداد الباحث /مف الدراسات النظرية عناصر مشهد الشارعخصاصص استخالص اهـ  :(1) ؿجدك 

 اسـ الدراسة خصاصص مشهد الشارع
تأطير 
 المشهد

تسمسؿ 
 المشاهد

التككيف 
 المتكامؿ

تحقيؽ 
اس المقي

 االنساني

تحقيؽ 
 االستمرارية

تحقيؽ 
 الكضكحية

االحساس 
 باالحتكاء

 

 (Marten Jacobs & Steffen Nijhuisدراسة) •  •   • 
 ( Exploring the Visual Landscape ) 

 (Marcel Hunziker) دراسة  • •    •
 (Space and Place- Two Aspects of 

TheHuman-Landscape Relationship) 

 (Matthew Carmonaدراسة) •    •  
(Public Places Urban Spaces) 

   (John Motlochدراسة ) •   •  • •
(Introduction to Landscape) 

 (John Simondsدراسة )   •  • • •
(Landscape Architecture) 

 (Ian Bentleyدراسة )  •     
 (Responsive Environments) 

 (Stephen kaplanدراسة )  • •    
(Perception and Landscape)  

 Landscape Design) (Stephen Perryدراسة )    • • • •
and the Language of Nature) 

  (Suhardi Maulan)دراسة   •     
 (Landscape Preferences and Human well-
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being) 

   •  • • 
 دراسة )الحريقي(

العمرانية في ظؿ إنتشار  ) التكافؽ كاالنسجاـ في البيصة 
 الالفتات التجارية(

 (Jack Nssarدراسة ) • •  •   
 (Urban Design Aesthetics: the Evaluative 

Qualities...) 

 (Roger Ulrichدراسة) •  • • •  
(Human Responses to Vegetation and 

Landscape) 

 الدراسة العممية و تحديد منطقة الدراسة  -7
يد منطقة الدراسة بشارع حيفا في مدينة بتداد نظران لككنه احد الشكارع المصممة التي تراعي حركة المشػاة كيظهػر تـ تحد

نطقة الستخداـ الرصػيؼ كمػا تػـ أإ  باالمكاف تكفير ثالثة  (2)كما مكض  في الشكؿ  لؾ بشكؿ كاض  في عرض الرصيؼ
فػػي تصػػميـ رصػػيؼ المشػػاة المصػػمـ عالميػػان باالضػػافة الػػى تبػػايف طرحػػه فػػي الفصػػميف االكؿ كالثػػاني يمكػػف االعتمػػاد عميهػػا 

استعماالت االرض فيه ما بػيف السػكنية كالتجاريػة كاالسػتعماؿ المخػتمط لػ ا تػـ اعتمػاد مشػركع شػارع حيفػا حيػث تعػكد بػدايات 
تػـ اعطػاء  1980ـ فكرة شارع حيفا الى منتصؼ الستينات مف القرف المنصـر لتكسػيا شػبكة الطػرؽ كالشػكارع اال انػه فػي عػا

 اهتماـ كبير الى تطكير االسكاف العمكدم المتمثؿ بالعمارات السكنية العالية كماترافقه مف ابنية تجارية كخدمية.
 الجزء السادس مف مشركع تطكير شارع حيفا نظران لعدد مف االسباب التالية: فيعينة الدراسة  كلد تـ إختيار

 يات كالنشاطات النعاش مشهد الشارععرض الرصيؼ المناسب إللامة الفعال -أ
 عدد الفعاليات المكجكد أصالن ضمف الشارع كتطكير البالي عمى أساس ما هك مكجكد حاليان  -ب
اسػػتتالؿ االركلػػة ككنهػػا لػػـ تعػػكد بفاصػػدة كبيػػرة لمسػػكانيف إ  تحكلػػت عبػػر الػػزمف الػػى مكػػب لمنفايػػات كالمنػػاظر ايػػر الالصقػػة  -ج

ضمف الشارع لد تنعش مشػهد الشػارع كتسػاعد فػي انعػاش حركػة المتمقػي كالمػار عمػى كجػه  كتحكيمها الى فعاليات كانشطة
.  العمـك

كجكد بعض المجاكرات المهمة النعاش حركػة المشػاة ضػمف الشػارع )كزارة البمػديات، كزارة العدؿ،هيصػة السػياحة، مصػرؼ  -د
 بيكت الحفاظ سابقا(،السفارة البريطانية القديمة.الرافديف، كزارة الثقافة، البيكت التراثية كدار سفير الطفؿ العرالي)

اعػػػادة تػػػكفير فضػػػاءات مفتكحػػػة مصػػػممة لتكػػػكف فضػػػاءات ايجابيػػػة فػػػي تشػػػكيؿ الشػػػارع تحقػػػؽ متطمبػػػات المتمقػػػي لمشػػػهد  -ق
 .الشارع

 ( مف مشركع شارع حيفا 6كعمى أساس ما تقدـ تـ اختيار عينة الدراسة كهي جزء)
 ة لمنطقة الدراسةم( يكض  الرفية المتسمس2( كالشكؿ)1ضحه الشكؿ)( يك 6تـ اختيار جزء مهـ مف جزء)
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 / المصدر: امانة بغداد+ تصوير الباحثتان6التسعة وبعض الصور للجزء  ئه(: تصميم شارع حيفا بأجزا1شكل)
 

   

   
 تصكير الباحثتافالمصدر:  /الماكف التصميـ المقترح لشارعاكالا حاؿ  :(2شكؿ)

عدادها -8  تهيئة استمارة االستبيان وا 
، إ  تضمنت االستمارة االكلى تككيف مفهـك عاـ عػف متطمبػات المتمقػي كسػاكف المنطقػة عمػى استمارتي استبيافتـ إعداد 

امػػا االسػػتمارة الثانيػػة فقػػد تضػػمنت كيفيػػة تحقيػػؽ اإلسػػتجابة الجماليػػة بفعػػؿ  كجػػه الخصػػكص لمفضػػاءات الخارجيػػة المصػػممة،
 متمقي عف طريؽ المفشرات التي تـ استخالصها.حركة ال

االستمارة الثانية مف لبؿ  كم االختصاص مف المعمػارييف كالحضػرييف فػي لسػـ الهندسػة المعماريػة فػي الجامعػة  ئكلد تـ مم
حقػػة كالػػ م سػػيتـ التطػػرؽ لػػه ضػػمف الفقػػرة الال الباحثتػػافالتكنكلكجيػػة باالعتمػػاد عمػػى المقتػػرح التصػػميمي الػػ م طػػرح مػػف لبػػؿ 

 كفيما يمي استعراض لالستمارات:
 إستمارة المتمقي )سكان المنطقة(   0 -8

إ  تهدؼ االستمارة الى إسػتبياف رأم  ،متطمبات المتمقي في مشهد الشارعتـ اعداد استمارة سكاف المنطقة باالعتماد عمى 
نعػػاش حر  كػػة المشػػاة خاللػػه مػػف خػػالؿ بعػػض سػػكاف المنطقػػة كمػػا يحتاجكنػػه مػػف فضػػاءات خارجيػػة تزيػػد مػػف فعاليػػة الشػػارع كاا

االسػػصمة العامػػة إضػػافة الػػى أسػػصمة أخػػرل يمكػػف اف تحقػػؽ معػػه اك الػػى حػػد مػػا تحقػػؽ اك ال تحقػػؽ فضػػاءات خارجيػػة حيكيػػة 
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 :خاصة بالمستبيففجاءت االستمارة االكلى بالشكؿ التالي ما تثبيت المعمكمات ال متكاممة ما رصيؼ الشارع،
 المنطقة( استمارة استبيان المتمقي)سكان

: كهػي )دكر خصاصص مشهد الشارع فػي تحقيػؽ االسػتجابة الجماليػة(  أكالن: تهدؼ االستبانة لتكفير معمكمات تقكد الى نتاصع مثمرة لمبحث المكسـك
ت الفضػػاءادراسػػة تهػػدؼ إلػػى تحقيػػؽ حمػػكؿ تصػػميمية مسػػتقبمية تكضػػ  أهميػػة الفضػػاءات الخارجيػػة كسػػبؿ ااناءهػػا بمػػا يسػػاهـ فػػي عمميػػة تطػػكير 

 .الخارجية لممدينة العرالية
 تقدـ بجزيؿ الشكر كاالمتناف عمى مساهمتؾ في اإلجابة عمى أسصمة االستبياف. نثانيان: 
 _____________________المهنة:              _________________الجنس:: _________________________    االسـ

 
 الجابة الصحيحة(يرجى كضا عالمة ص  اماـ ا)    اسئمة عامة: -1
 سنكات اكاكثر )    (10     )    (  سنكات  10-5  سنة )    (       5-2   :ما هي الفترة الزمنية التي عشت فيها في شارع حيفا -
 )    ( الك )    (                     الى حد مانعـ )    (                    هؿ يكلد الشارع الحالي لديؾ نكعان مف الراحة كالمتعة؟ -
 )    ( الك)    (                      الى حد مانعـ )    (                                       هؿ برايؾ اف االركلة الحالية مفيدة -
 ماهي المشاعر التي تتكلد لديؾ عند مركرؾ بمشهد الشارع الحالي؟  -

 )    ( االسترخاء               )    ( الخكؼ كالرعب   )    (      الرضا   )    (         إحباط           )    ( متعة كبهجة

 )    ( اخرل                  )    ( كضكحية  )    (       ازدحاـ )    (           الرسمانية  

 )    ( الك(                        )  الى حد مانعـ )    (                  هؿ تفثر حركة المشاة في اضفاء الحيكية عمى الشارع؟ -
 هؿ يفثر تكليا مباني الكزارات كالدكاصر الرسمية في اطراؼ  المحاكر الحركية عمى حركة المشاة؟ -

 ( )    الك)    (                      الى حد مانعـ )    (                                                                          
 
 
  اسئمة متخصصة عن شارع حيفا -2

 
 االسئمة

 
 االجوبة الممكنة

 القيم الممكنة 
 كال الى حد ما نعم

مػػػػا هػػػػي برأيػػػػؾ النقػػػػاط التػػػػي يجػػػػب اف تتػػػػكفر فػػػػي 
 ؟لتككف جزء متكامال ما الشارع رصفةاال

    فعاليات كأنشطة متنكعة
    أثاث شارع              

    ةمعالـ كاضح
    ضحة المعالـ    كا أركلة

            كجكد اماكف لمجمكس ؟ما ال م يشجا استخدامؾ لرصيؼ الشارع
    فعاليات حيكية

            اماكف كاضحة لمسير نهاران كليالن 
    سالمة كاماف المستخدـ
    مناطؽ مسقفة         

    مكالؼ انتظار الباصات       
    جكليفمحالت البيا كباعة مت

    فعاليات تجما ؟الحديث يؾ مككنات الشارعأما هي بر 
    فضاءات عامة ما بيف المباني

    فقط ارصفة كشكارع
    مككنة ب لؾ كاجهة الشارعكاجهات المباني 

             اثراء كتقكية فعالية الشارع كنشاطه هؿ اف دعـ حركة المشاة يككف مف خالؿ
    صيؼتصميـ اثاث الر 

            تكفير نقاط ج ب
            ات استراحةفتكفير تكل

    االركلة
 ما هػك برأيػؾ العنصػر االكثػر تػأثيران عمػى الرصػيؼ

 ؟)الفضاء الخارجي الحضرم(
    االرضيات

               مقاعد الجمكس   
           االشجار كالشجيرات  

    الحكاجز كاالسيجة النباتية
    االلكاف

    العالمات كاالشارات الدالة
    االركلة المعمدة             
    حكاجز الحماية كاالماف      

            كالعناصر الماصيةالنافكرات 
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        اعمدة االعالنات الضكصية
        انارة الشكارع              

    االجرة  محطات انتظار الباصات كسيارات 
    استخداـ العناصر كالمكحات الفنية

                            حاكيات النفايات  
 اخرل حددها:

    زيادة العالمات الدالة  ات الكاف متميزة ككاضحة          هؿ يمكف تكفير تنكع االلكاف مف خالؿ
    تنكع الكاف اثاث الشارع

    شجار          عف طريؽ تنكع الكاف اال
    تنكع الكاف البنايات         

    تنكع انارة الشارع
ما هي المتطمبات التي يجب اف تتكفر لممشاة فػي  

 ؟رصيؼ الشارع

    كجكد فضاءات مفتكحة                        
    تكضي  مداخؿ البنايات

    كجكد تكلفات لرب االشجار كالنباتات            
    كضكحية الحركة

    ؟عمى مستكل مككنات الفضاءات الخارجيةستخداـ المشاة هؿ تعتقد اف الشارع الحالي جميؿ كمالصـ ال
    ؟د مف نشاط االركلة كيكفر الحمايةبرأيؾ هؿ اف اضافة فعاليات جديدة )محالت( سيزي

    هؿ تعتبر االركلة عنصر تصميمي جيد ا ا كانت مضاءة كامنة؟
    ؟تبهرؾ االلكاف المستخدمة حاليا في الشارع ؿ ه

     هؿ تفثر حركة المشاة في اضفاء الحيكية عمى الشارع؟
 المصدر: اعداد الباحثتاف /استمارة االستبياف االكلى :(3شكؿ)

 استمارة المتمقي )ذوي االختصاص(  2 -8
) كم االختصػػػاص( اعتمػػػادان عمػػػى المفشػػػرات التػػػي  قيالخاصػػػة بػػػالمتم داد االسػػػتمارة الثانيػػػة ككمػػػا مكضػػػحة أدنػػػا تػػػـ اعػػػ

التي تخص خصاصص مشهد الشارع كعناصر تصميـ الفضاءات الخارجية كاالنماط الحركيػة ك لػؾ لتػرض في الفقرة طرحت 
ممػا تطمػب  لػؾ  ،تحديد عاللة كؿ ه   المفشرات باإلستجابة الجمالية لممتمقي لمشهد الشارع مف أجؿ إختبار فرضية البحػث

 مدراسة العممية.اعداد المقترح التصميمي لكرة ضر 
 إستمارة إستبياف المتمقي) كم االختصاص(

 
 : كهػي  )دكر خصػاصص مشػهد الشػارع فػي تحقيػؽ االسػتجابة الجماليػة(أكالن: تهدؼ االستبانة لتكفير معمكمات تقكد الى نتػاصع مثمػرة لمبحػث المكسػـك

الفضػػاءات كضػػ  أهميػػة الفضػػاءات الخارجيػػة كسػػبؿ ااناءهػػا بمػػا يسػػاهـ فػػي عمميػػة تطػػكير دراسػػة تهػػدؼ إلػػى تحقيػػؽ حمػػكؿ تصػػميمية مسػػتقبمية ت
 .الخارجية لممدينة العرالية

 عمى أسصمة االستبياف.  اإلجابةتقدـ بجزيؿ الشكر كاالمتناف عمى مساهمتؾ في ثانيان: ن
 

 _______________________________ المرتبة العممية:____________________________              :االسـ
  _______________________________  :سنكات الخدمة____________________________            جنس: ال

نمط الحركة 
الشبكية 
 المختمط

نمط الحركة 
 المنحنية

نمط الحركة 
 المنكسر

نمط الحركة 
 الخطي

 
عناصر الفضاء 

 الخارجي

 
 

 المفشرات

 
 

 االستجابات
اير 

 ثرمف 

مفثر  مفثر
 جدا

اير 
 مفثر

مفثر  مفثر
 جدا

اير 
 مفثر

مفثر  مفثر
 جدا

اير 
 مفثر

مفثر  مفثر
 جدا

  نبات            
التكػػػػػػػػػػػػػػكيف المتكامػػػػػػػػػػػػػػؿ 

 لمشهد الشارع بفعؿ:

  
 
 
 
 
 

 
 

خصػػػػاصص 
مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهد 

 الشارع
 

 
 
 
 
 
 
 

 
تتحقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ 
االسػػػػػػػػػػػػػػػػػػتجابة 
الجماليػػػػة مػػػػف 

 خالؿ

 ماء            
 ارضيات            
 مصاطب            
 عناصر عمكدية            
  نبات            

تسمسػػػػػؿ المشػػػػػاهد مػػػػػف 
 خالؿ

 ماء            
 ارضيات            
 مصاطب            
 عناصر عمكدية            
  نبات            

 ماء             تأطير المشهد بفعؿ
 ارضيات            
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 مصاطب            
 عناصر عمكدية            
  نبات            

 ماء             االحساس باالحتكاء
 ارضيات            
 مصاطب            
 عناصر عمكدية            
  نبات            

تتحقػػػؽ الكضػػػكحية مػػػف 
 خالؿ

 اءم            
 ارضيات            
 مصاطب            
 عناصر عمكدية            

 الثانية/ المصدر: اعداد الباحثتاف(: استمارة االستبياف 4شكؿ)
 المقترح التصميمي لمدراسة العممية -9

 )إعػادة تهيصػة فضػاء الرصػيؼ( نطقةبعد اف تـ تحديد منطقة الدراسة لترض إجراء االستبياف كاف البد مف إعداد ه   الم
) كم االختصػػاص( ممػػا تطمػػب ضػػركرة إعػػداد تصػػميـ مقتػػرح لمنطقػػة الدراسػػة ك لػػؾ إعتمػػادان عمػػى متطمبػػات  لتػػرض إسػػتبياف

يعتبر كركيزة داعمة في التحقػؽ مػف مكضػكعية االسػتبياف، إ  تػـ إسػتبياف  ا الى ضركرة إجراء إستبياف أكليالساكنيف مما دع
إحتياجاتهـ كمتطمباتهـ فيما يخص تصميـ الفضاءات الخارجية لمشارع كمشهد الشارع ك لؾ مف خالؿ إسػتمارة الساكنيف عف 

تػـ اعػداد  )المكضػحة الحقػان(خػالؿ النتػاصع التػي تػـ التكصػؿ لهػا كمػف  ((1. 7)التػي تػـ إعػدادها فػي الفقػرة)االستبياف االكلى 
(، حيػث شػمؿ كػؿ مقتػرح تصػميمي عمػى Google SketchUp) برنػامعب سػتخداـ  الباحثتػافالمقترحات التصػميمية مػف لبػؿ ا
 1.6( تكلفات كهي مختػارة مػف زكايػا نظػر ثابتػة تشػكؿ نػكع مػف التسمسػؿ الحركػي المكافػؽ لحركػة الشػخص بارتفػاع ثابػت)6)

 فػػي الشػػكؿح كحسػػب اخػػتالؼ المقتػػرح التصػػميمي ككمػػا مكضػػ  متػػر( داخػػؿ الفضػػاء الحضػػرم لمشػػارع ضػػمف المسػػار المقتػػر 
  (.8( ك)7( ك)6( ك)5)

   

A  B  C  

D  E  F        
 (: مخطط المقترح التصميمي لمحركة الطكلية ما لقطات لمتكلفات الستة/ المصدر: اعداد الباحثتاف5شكؿ)

 
 مخطط المقترح التصميمي

 لمحركة الطكلية 
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A  B  C  

D  E  F        
 لفات الستة/ المصدر: اعداد الباحثتافشبكية ما لقطات لمتك مخطط المقترح التصميمي لمحركة ال(: 6شكؿ)

   

A  B  C  

D  E  F        
 : مخطط المقترح التصميمي لمحركة المنكسرة ما لقطات لمتكلفات الستة/ المصدر: اعداد الباحثتاف(7شكؿ)

 

 
 مخطط المقترح التصميمي

 لمحركة الشبكية 
 

 
 مخطط المقترح التصميمي

 لمحركة النمكسرة 
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A  B  C  

D  E  F        
 حنية ما لقطات لمتكلفات الستة/ المصدر: اعداد الباحثتاف: مخطط المقترح التصميمي لمحركة المن(8شكؿ)

 

 خالصة النتائج  -01
   ككما يمي: االستبياف كالتكصؿ الى اهـ الخالصات يتـ افراغ المعمكمات مف خالؿ استمارات

 خالصة نتائج االستمارة االولى)لممتمقي( الخاصة بسكان المنطقة  أواًل:
التعػرؼ عمػى اهػـ النقػاط الكاجػب تكفيرهػا ك عمػى كجػه الخصػكص  (سػاكف المنطقػة)مقػي متطمبات المت تـ التكصؿ الى اهـ

تػػـ  اعػػداد المقتػػرح  هاعمػػى اساسػػالتػػي ك فػػي الفضػػاءات الخارجيػػة الحضػػرية ضػػمف منطقػػة الدراسػػة المنتخبػػة في)شػػارع حيفػػا( 
 :حيث تضمنت نتاصع االستمارة ما يمي التصميمي لمنطقة الدراسة العممية المنتخبة،

 .اف تككيف ارصفة تتكامؿ ما الشارع يتـ عف طريؽ الفعاليات كاالنشطة المتنكعة -أ
 ما الشارع  تفاعمهاف الفعاليات الحيكية  تشجا الساكف عمى استخداـ الرصيؼ كتفدم الى  -ب
 اف مككنات الشارع الحديث بالنسبة لمساكف تتضمف تكفير فعاليات تجما ككنه يفتقر الى تمؾ الفعاليات -ج
 دعـ حركة المشاة عف طريؽ تكفير تكلفات استراحة كتصميـ اثاث الشارع  اضافة الى تكفير نقاط ج ب. -د
بالنسػػبة الػػى مككنػػات الفضػػاء الخػػارجي االكثػػر تػػأثيران كانػػت االشػػجار كالشػػجيرات فػػي المرتبػػة االكلػػى تميهػػا انػػارة الشػػكارع  -ق

 ها االرضيات.تميها أعمدة االعالنات الضكصية تميها مقاعد الجمكس تمي
 تنكع االلكاف يتحقؽ عف طريؽ تنكع الكاف اثاث الشارع -ك
 اما المتطمبات الكاجب تكفيرها لممشاة فكانت النسبة االعمى هي كجكد فضاءات مفتكحة. -ز

 تحقيق االستجابة الجمالية بفعل خصائص مشهد الشارع االستمارة الثانية من خالل خالصة نتائجثانيًا: 
الخػػكاص التػػي تحقػػؽ االسػػتجابة الجماليػػة لممتمقػػي حسػػب ( لتػػرض تحديػػد Microsoft Excel 2010امع )تػػـ اسػػتخداـ برنػػ

 االنماط الحركية بفعؿ عناصر الفضاءات الخارجية كبينت أم العناصر االكثر تأثيران ضمف كؿ نمط حركي كالتالي:
  :خاصية التكوين المتكامل لممشهد كانت -أ

 طب الجمكس كالعناصر العمكدية في النمط الخطيعنصر النبات ثـ االرضيات كمصا -
 ثـ االرضيات في النمط الشبكي عنصر النبات  -
 المنكسرعنصر النبات كاالرضيات في النمط  -
 مصاطب الجمكس في نمط الحركة المنحنية االرضيات ثـعنصر  -

 
 مخطط المقترح التصميمي

 لمحركة المنحنية 
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المصدر: اعداد الباحثتاف/ قترحةخاصية التككيف المتكامؿ ضمف االنماط الحركية المالنسب المصكية ل :(9شكؿ)  

  :تسمسل المشاهد لممشهد كانتخاصية  -ب

 االرضيات ثـ النبات في النمط الخطي كالنمط الشبكي. -

 عنصر النبات ثـ االرضيات في النمط المنكسر. -
 االرضيات ثـ عنصر النبات في النمط المنحني. -

  

  
المصدر: اعداد الباحثتاف/ ضمف االنماط الحركية المقترحة خاصية تسمسؿ المشاهدالنسب المصكية ل :(10شكؿ)  

 

     خاصية تأطير المشهد كانت: -ج

 في نمط الحركة الخطيثـ االرضيات كمصاطب الجمكس عنصر النبات  -

 في نمط الحركة الشبكي المختمطثـ النبات العناصر العمكدية  -

 العناصر عمكدية في نمط الحركة المنكسرثـ عنصر النبات  -

 .في نمط الحركة المنحنيثـ مصاطب الجمكس كالعناصر العمكدية نصر النبات ع -

  

  
اعداد الباحثتاف المصدر:/ خاصية تأطير المشهد ضمف االنماط الحركية المقترحةالنسب المصكية ل: (11شكؿ)  
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 خاصية االحساس باالحتواء لممشهد كانت: -د

 .الحركة الخطيفي نمط ثـ العناصر العمكدية عنصر النبات  -

 .االرضيات في نمط الحركة الشبكي المختمط كالمنكسرثـ عنصر النبات  -

 .مصاطب الجمكس في نمط الحركة المنحنيثـ عنصر النبات  -

  

  
الباحثتاف المصدر:اعداد/ النماط الحركية المقترحةخاصية االحساس باالحتكاء ضمف االنسب المصكية ل :(12شكؿ)  

  لوضوحية لممشهد كانت:خاصية تحقيق ا -ه

 في نمط الحركة الخطي. ثـ النبات االرضيات -
 مصاطب الجمكس في نمط الحركة الشبكي المختمط.ثـ العناصر العمكدية  -
 االرضيات في نمط الحركة المنكسر.ثـ النبات  -
 نمط الحركة المنحني. اطب الجمكس ثـ النبات فياالرضيات كمص -

 

  

  
المصدر: اعداد الباحثتاف/ خاصية تحقيؽ الكضكحية ضمف االنماط الحركية المقترحةل النسب المصكية :(13شكؿ)  

 

   خاصية تحقيق االستمرارية لممشهد كانت: -و

 االرضيات في نمط الحركة الخطي.عنصر النبات ثـ  -

 نمط الحركة الشبكي المختمط. عنصر النبات ثـ االرضيات -

 منكسر.في نمط الحركة ال ثـ االرضيات عنصر النبات -
 نمط الحركة المنحني. ثـ النبات فياالرضيات  -
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المصدر: اعداد الباحثتاف/ خاصية تحقيؽ االستمرارية ضمف االنماط الحركية المقترحةالنسب المصكية ل :(14شكؿ)  

  خاصية تحقيق المقياس االنساني لممشهد كانت: -ز

 نمط الخطي.في ال مصاطب الجمكس كالنبات العناصر العمكدية ثـ  -

 في النمط الشبكي المختمط. ثـ النبات العناصر العمكدية -

 مصاطب الجمكس في النمط المنكسر.ثـ عنصر النبات  -

 في النمط المنحني. ثـ العناصر العمكدية عنصر النبات كمصاطب الجمكس -

  

  
المصدر:اعداد الباحثتاف /المقترحةخاصية تحقيؽ المقياس االنساني ضمف االنماط الحركية النسب المصكية ل: (15شكؿ)  

 

 االستنتاجات  -00
 تأثير عناصر الفضاءات الخارجية عمى االنماط الحركية :أواًل: 

بعد اف تـ بياف نتاصع الدراسة العممية ككيفية تحقيؽ االستجابة الجمالية بفعؿ عناصر الفضػاءات الخارجيػة كمػدل تأثيرهػا 
ضمف كؿ نمط حركػي كالتػي  التأثير لعناصر الفضاءات الخارجية تكضي  ترتيبمشهد الشارع كاف البد مف خصاصص عمى 

 ( كالتالي:3كالتي يكضحها الجدكؿ) ككؿمشهد الخصاصص لكؿ عنصر ضمف نمط حركة محدد  تأثيرات جاءت مف خالؿ مجمكع
ت يميػه المصػاطب يميػه يعتبر العنصر النباتي المفثر االكبػر ضػمف نمػط الحركػة الخطػي يميػه االرضػيا نمط الحركة الخطي:

 العناصر العمكدية ثـ العنصر الماصي.
 ثر االكبر تميه االرضيات تميه المصاطب ثـ العناصر العمكدية ثـ العنصر الماصيف النبات الم ك لؾ :نمط الحركة الشبكي المختمط

 لعمكدية ثـ العنصر الماصيثر االكبر تميه االرضيات تميه المصاطب ثـ العناصر اف النبات الم ك لؾ:نمط الحركة المنكسر
 ثر االكبر يميها مصاطب الجمكس يميها االرضيات ثـ العناصر العمكدية ثـ العنصر الماصي.ف االرضيات الم ك لؾ:نمط الحركة المنحني

الثانيـة لذا يمكن القول ان ترتيب عناصر الفضاءات الخارجية ككل يكون النبات بالمرتبة االولى ثم االرضيات بالمرتبة 
 ة واالخيرة.العناصر العمودية بالمرتبة الرابعة والعنصر المائي بالمرتبة الخامسمصاطب الجموس بالمرتبة الثالثة و ثم 
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 في تحقيؽ االستجابة الجمالية بفعؿ انماط الحركةعناصر الفضاءات الخارجية  دكر( 2جدكؿ)
 منحني منكسر شبكي خطي عناصر الفضاءات الخارجية

 18 25 19 28 نبات

 12 3 12 6 ماء

 22 19 18 19 ارضيات

 19 16 16 14 مصاطب

 12 14 16 14 عناصر عمكدية

 االستجابة لخصائص مشهد الشارع تبعًا ألنماط الحركة:ثانيًا: 

( يكضػ  العاللػة بػيف خصػاصص 3مف خالؿ الرسـك البيانية المكضحة تـ تثبيت عدد التكرارات في نتػاصع االسػتبياف كالجػدكؿ)
)كالتػػي تمثػػؿ اكزاف لمنسػػب المصكيػػة مػػف  كأنمػػاط الحركػػة مػػف خػػالؿ تثبيػػت أرلػػاـ تحػػدد عػػدد التكػػرارات فػػي نتػػاصع االسػػتبيافمشػػهد الشػػارع 

االعمػى الػى االدنػػى( لتػرض االسػػتفادة منهػا فػػي العاللػة مػػا بػيف كػػالن مػف عناصػػر الفضػاءات الخارجيػػة كخصػاصص المشػػهد تبعػان ألنمػػاط 
 الحركة.
ية قد احتل المرتبة االولى يميها نمط الحركة الشبكية المختمط ومن ثم نمط الحركة الخطية ونمط الحركـة نمط الحركة المنحن تبين ان

 . المنكسرة يكون هو اخر االنماط الحركية
 ( االستجابة لخصاصص عناصر مشهد الشارع تبعان ألنماط الحركة3جدكؿ)

عناصر  الخواص
 الفضاءات الخارجية

نمط الحركة 
 الخطي

نمط 
 الحركة
 الشبكي

نمط 
الحركة 
 المنكسر

نمط 
الحركة 
 المنحني

 المجموع

 خاصية
 التكوين المتكامل

 9 2 2 2 3 نبات

 3 0 1 0 0 ماء

 7 2 2 2 0 ارضيات

 5 2 0 0 0 مصاطب

 4 0 0 0 0 عناصر عمودية

 خاصية
 تحقيق تسمسل المشاهد

 8 2 2 2 2 نبات

 2 0 1 0 1 ماء

 8 2 2 2 2 ارضيات

 4 0 0 0 0 مصاطب

 4 0 0 0 0 عناصر عمودية

 خاصية
 تحقيق تأطير المشهد

 9 2 2 2 3 نبات

 4 0 0 0 0 ماء

 4 0 0 0 0 ارضيات

 4 0 0 0 0 مصاطب

 7 0 2 3 0 عناصر عمودية

 خاصية
 تحقيق االحساس باالحتواء

 9 2 2 2 3 نبات

 2 0 1 0 1 ماء

 6 0 2 2 0 ارضيات

 5 2 0 0 0 مصاطب

 5 0 0 0 2 ناصر عموديةع

 خاصية
 تحقيق الوضوحية

 5 0 2 0 0 نبات

 3 0 1 0 0 ماء

 8 2 2 0 3 ارضيات

 6 2 0 2 0 مصاطب

 5 0 0 2 0 عناصر عمودية

 خاصية
 تحقيق االستمرارية

 8 0 3 2 2 نبات

 4 0 0 0 0 ماء

 8 3 2 0 2 ارضيات

 4 0 0 0 0 مصاطب

 4 0 0 0 0 عناصر عمودية

 خاصية
 تحقيق المقياس االنساني

 8 2 2 2 2 نبات

 3 0 0 0 1 ماء

 4 0 0 0 0 ارضيات

 7 2 2 0 2 مصاطب

 6 0 0 2 2 عناصر عمودية

 49 46 49 48  المجموع
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فـي  دور عناصـر تصـميم الفضـاءات الخارجيـة  فـي تحقيـق اسـتجابة المتمقـي الجماليـةالنمـوذج النظـري الشـامل لـاثالثـًا: 
 الشارع دمشه

تكصػػػػؿ البحػػػػث الػػػػى كضػػػػا انمػػػػك ج نظػػػػرم شػػػػامؿ لمعاللػػػػة بػػػػيف عناصػػػػر تصػػػػميـ الفضػػػػاءات الخارجيػػػػة كمشػػػػهد الشػػػػارع 
 (16تـ تناكلها. كالمكضحة في الشكؿ)كاالستجابة الجمالية لممتمقي مكضحا اهـ المفردات التي 

( االنمػػػػػػػػػػػػػػك ج 16شػػػػػػػػػػػػػػكؿ )
النظػػػػػػػػػػرم الشػػػػػػػػػػامؿ لػػػػػػػػػػدكر 
عناصر تصػميـ الفضػاءات 

حقيػػػػػػػػػػػػؽ فػػػػػػػػػػػي ت يػػػػػػػػػػػةالخارج
 اسػتجابة المتمقػي الجماليػة

 الشارع في مشهد
  
 

 التوصيات -02
البػػد فػػي ختػػاـ البحػػث مػػف تقػػديـ بعػػض التكصػػيات التػػي باالمكػػاف اخػػ ها بنظػػر االعتبػػار مػػف لبػػؿ البػػاحثيف كالمصػػمميف 

ؿ تحقيػػؽ كالمخططػػيف كالجهػػات المعنيػػة بتصػػميـ مشػػهد الشػػارع كجميػػا المختصػػيف بالفضػػاءات الخارجيػػة الحضػػرية مػػف اجػػ
 االستجابة الجمالية لممتمقي في مشهد الشارع بفعؿ عناصر تصميـ الفضاءات الخارجية.

كلتػػػرض تعزيػػػز الجكانػػػب المعرفيػػػة لػػػدل المصػػػمميف عمػػػى مسػػػتكل الدراسػػػة كالممارسػػػة مػػػف خػػػالؿ مػػػا تكصػػػؿ لػػػه البحػػػث مػػػف 
سػػتنتاجات عمميػػة ي تػػـ التكصػػؿ اليهػػا انفػػان،إ  حػػددت هػػ   تػػـ اشػػتقاؽ التكصػػيات عػػف النمػػا ج النظريػػة التػػ معمكمػػات نظريػػة كاا

النما ج دكر عناصر تصميـ الفضاءات الخارجية في تحقيؽ استجابة المتمقي الجماليػة فػي مشػهد الشػارع كالتػي اختمفػت عػف 
 مفرداتها مف حيث االهمية، كيمكف تمخيص ه   التكصيات بما يمي:

ألهميته فػي تعزيػز ارتبػاط المتمقػي ، ى كجه الخصكصيكصي البحث اف يتكجه المصممكف نحك تصميـ مشهد الشارع عم  -
 كمشهد الشارع عة مما يزيد مف نشاط كحيكية الشار بالبيصة المحيطة اضافة الى تعزيز هكية الشارع كتقكية فعاليات المشا

أكد البحث عمى استخداـ العنصر النباتي كعنصر مفثر ضمف عناصر تصميـ الفضاءات الخارجية الحضرية فػي مشػهد   -
لشػػػػارع لمػػػػا تػػػػكفر  مػػػػف خصػػػػاصص كػػػػالتككيف المتكامػػػػؿ كتػػػػأطير المشػػػػهد كتسمسػػػػؿ المشػػػػاهد كتحقيػػػػؽ الكضػػػػكحية البصػػػػرية ا

كاالستمرارية البصرية اضافة الى تحقيػؽ المقيػاس االنسػاني كتحقيػؽ االحتػكاء لمشػهد الشػارع الػ م يعطػي شخصػية الشػارع 
 ككظيفته كيعزز مف هكية الشارع كمشهد .

داـ نمػػط الحركػػة المنحنػػي فػػي مشػػهد الشػػارع ك لػػؾ لمػػا يػػكفر  مػػف تنػػكع كاضػػ  فػػي الحركػػة كانسػػيابية يكصػػي البحػػث ب سػػتخ  -
 المشاهد اضافة الى تنكع الفعاليات كالنشاطات الحركية ضمف ه ا النمط مف الحركة.

 اعػة كالسػقيرم كضػماف متابعػة الزر دراسة النباتات كمتطمباتها كاختيار ما يناسػب مػف نبػات لكػؿ جػزء مػف الفضػاء الحضػ  -
 كصيانة المزركعات بصكرة مستمرة.
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