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ABSTRACT  

 The finishing matirials are considered to be among the most important 
components of the commercial townscape as they have various effects on it .the 
townscape is affected by the formal characteristics of the finshings materials (colour, 
touch,and size) and the relation ships between these materials and their components . 
The variety of the finishing matirals and of their relation ships with the facades have, 
in some way or another affected both the physical and moral aspects of the 
townscape. in the light of this variety, one can clearly notice the problems from which 
the townscape of the centers of the Iraqi cities, especially the commercial ones, has 
suffered . these centers suffer from chaos, inconsistency , and the domye to some 
buildings that is caused by neglect .  The general of the clarity of the effect of the 
formal characteristics of the finishing materials and which of them is the more 
effective on the perceiver). Research problem is identified through studying the effect 
of the use of various finishing materials on the physical and moral aspects of the 
townscape .The specific research problem is concerned with the following: (The lack 
of the clarity of the effect of the variety of the finishing material townscape. &the 
lack 

The main research hypothesis is as follows: The variety of the finishing materials 
and of the relation ships the connect them has agreat effect on the perceiver and his 
interaction with commercial townscape. 

The seconery hypotheses :( The formal inconsistency of the finishing materials is 
the type of the inconsistent relation ships that has the greatest effect on the perceiver. 
&the formal variety of the finishing materials is the type of the variety relation ships 
that has the greatest effect on the perceiver. &the relation ship between ladjacent 
finishing materials is the type of the connecting relation ships that has the greatest 
effect on the perceiver. 

The research depends on the descriptive and analytical approach and the use of 
the questionnaire forms to accomplish the procedres related to the practical 
application. 

The most important results of the research are as follows: The modern finishing 
materials have a great, positive effect on the collective, mental image of the 
inhabitants of the region in a way that makes them familiar and satisfied with these 
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materials in contrast to the perceivers, the architects are affected ncgatively by the 
finishing materials. The greatest effect of the finishing materials is on the aesthetical 
and visual aspects of the townscape. The research proves that the inconsisteney and 
the variety of the adjacent finishing materials form have the greatest effect of the 
perceiver. Thus, the practical results of the research prove its hypothesis. 

 
 

 المشھد الحضري التجاري تلقي أثر مواد االنھاء في
 

  الخالصة
تعد مواد االنھاء احد اھم العناصر المكونة للمشھد الحضري وتؤثر مواد االنھاء بعدة اش!كال ف!ي  

او بالعالق!ات ) اللون او الملمس او المقی!اس والحج!م(المشھد فأما ان تؤثر بالمشھد بالخصائص الشكلیة 
ر التن!وع الحاص!ل بم!واد االنھ!اء وبالعالق!ات الت!ي تربطھ!ا  ف!ي التي تربط ھذه المواد وعناصرھا إذ أث!

النواحي المادیة او الن!واحي المعنوی!ة للمش!ھد  فيالمشھد الحضري  سواء  فيبشكل او بأخر  الواجھات
نالح!ظ بص!ورة واض!حة إذ , الكم الھائل من المواد والعالقات الشكلیة الت!ي تربطھ!االحضري وفي ظل 

المراك!!ز التجاری!!ة م!!ن  الس!!یمانھ!!ا المش!!ھد الحض!!ري لمراك!!ز الم!!دن العراقی!!ة والمش!!اكل الت!!ي یع!!اني م
البح!ث  انطلق!ت مش!كلھَ . بع!ض المب!اني  ؤمن خ!الل ق!دم وتھ!ر اإلھمال فضال عنفوضى وعدم تناسق 

 الفیزی!ائيعلى المشھد الحضري م!ن الجان!ب  من خالل دراسة أثر التنوع بأستعمال مواد االنھاء العامة
ف!ي  ع!دم وض!وح ت!أثیر تن!وع م!واد االنھ!اء( :فتمثل!ت ب!ـ الخاص!ةالبحث  أما مشكلھَ  . نويوالجانب المع

عدم وضوح تأثیر العالقات والخصائص الشكلیة لمواد االنھاء وایھ!ا تلقي المشھد الحضري التجاري و 
 . ) أكثر تأثیرا في المتلقي

طھا تأثیر كبیر عل!ى المتلق!ي التي تربان لتنوع مواد االنھاء وتنوع العالقات :  فرضیة البحث الرئیسیة 
  .تفاعلھ مع المشھد الحضري التجاري في 

قي ، التناقض بشكل م!واد االنھ!اء ھ!و أكث!ر ان!واع عالق!ات التن!اقض ت!أثیرا ب!المتل: (الفرضیات الثانویة 
م!واد عالق!ة التج!اور ف!ي عالقات التن!وع ت!أثیرا ب!المتلقي ،  التنوع في شكل مواد االنھاء ھو أكثر انواع

وأعتم!!د البح!!ث ف!!ي  )ت!!أثیرا ب!!المتلقي االنھ!!اء ھ!!ي أكث!!ر ان!!واع العالق!!ات الرابط!!ة ب!!ین م!!واد االنھ!!اء 
االجراءات التطبیقیة على المنھج الوصفي والتحلیلي فضال عن االستعانة بأستمارات االس!تبیان لغ!رض 

ان لم!!واد اإلنھ!!اء : ھ!!ي أم!!ا اھ!!م النت!!ائج الت!!ي توص!!ل الیھ!!ا البح!!ث ف، اكم!!ال اج!!راءت التطبی!!ق العمل!!ي  
الحدیثة تأثیر كبیر في الصورة الذھنیة والجمعی!ة لس!كان المنطق!ة بالجان!ب اإلیج!ابي ال!ذي یجع!ل س!كان 
المنطقة یألفون ھذه الم!واد وراض!ین عنھ!ا وال!ذي یعاكس!ھ تأثیرھ!ا ف!ي النخب!ة المعماری!ة وی!تلخص ھ!ذا 

التن!!اقض بالش!!كل و التن!!وع (ت البح!!ث ان الت!!أثیر بش!!كل كبی!!ر عل!!ى الن!!واحي الجمالی!!ة والبص!!ریة وأثب!!
اس!ة العملی!ة اثبت!ت فرض!یة وبذلك فأن نت!ائج الدر. ھي أكثر العالقات تأثیرا بالمتلقي ) بالشكل والتجاور

  البحث 
  

حظ!!ي المش!!ھد الحض!!ري باھتم!!ام كبی!!ر م!!ن المعم!!اریین والمص!!ممین الحض!!ریین ألنھ!!ا ُتع!!د   :المقدم>>ة 
دین!!ة وتع!!زز انتمائیت!!ھ لھ!!ا وتجع!!ل للمدین!!ة أو المنطق!!ة خصوص!!یتھا الوس!!یلة الت!!ي ت!!ربط المتلق!!ي بالم

الجوان!ب البیئی!ة والمناخی!ة ، و (  ات خص!ائص المش!ھد الت!ي منھ!ا وتناولت العدید من الدراس, وھویتھا
الجوانب الفلسفیة والنظریات المعماریة واثرھا في المشھد، و مسارات الحركة والشوارع وتأثیرھ!ا ف!ي 

أن تأثیر مواد اإلنھاء على الرغم من دور مواد اإلنھ!اء الكبی!ر ف!ي ص!یاغة المش!ھد كان!ت  أال.) المشھد 
المف!اھیم العام!ة لمف!ردات بعیدة عن أضواء الباحثین والدارسین ومن ھنا ج!اءت فك!رة البح!ث األساس!یة 

 .البحث 
 المتكامل!ة ةس!یالح الص!ورةالت!ي تبل!ور الفیزیائی!ة  البیئ!ةتنظ!یم عناص!ر ھ!و  :الحض>ري المشھد  مفھوم

ھ!و مجموع!ة م!ن الم!ؤثرات  و  الممی!زة الحض!ریةشخص!یتھا  للمنطق!ة، فتعط!ي رللعالقات بین العناص
 الحسیة التي یدركھا ویشعر بھ!ا بھ!ا المتلق!ي والت!ي ت!وثر فی!ھ عل!ى الص!عید الع!اطفي والنفس!ي والحس!ي

 البیئ!ةوالتنظ!یم لمكون!ات  ف!ن التماس!ك البص!ري ھنأبكذلك یعرّف المشھد الحضري  . للبیئة المحیطة بھ
الحض!ري م!!ن   یتك$ون المش$$ھد و [1]. الحض$$ریة   و الش!وارع و الفض!اءات باألبنی!!ة المتمثل!ة الحض!ریة
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الوج!ھ المرئ!ي والجم!الي م!ن التك!وین : إذ یمَثل المشھد الحضري البصري ) بصري ومكاني (تكوینین 
أّم!ا المش!ھد .  من الك!ل الحض!ريَض! ف!ي التنظیم البص!ري لعناص!ر المش!ھد دراسةویتم ھنا  ،الحضري

 بص!ورة خاص!ة م!ن الخ!واص الممیزةاالبعاد وتتخذ صفاتھ  ثالثیةالفضاءات فیمثل : الحضري المكاني
 [2]. والفضاء للكتلة والتماثلیة التوافقیة اإلیقاعیة

یتك!!ون المش!!ھد الحض!!ري م!!ن   :مكون>>ات المش>>ھد الحض>>ري المعنوی>>ة والروحی>>ة للمش>>ھد الحض>>ري 
عنوی!ھ ع!دة الت!ي تعط!ي مالم!ح المش!ھد الحض!ري  لإلنس!ان وم!ن ث!م ق!درة المتلق!ي عل!ى فھ!م مكونات م

المشھد و التفاعل معھ سلبا أو إیجابا،  ویتعرف المتلقي على ھذه المكونات باإلدراك بمعنى إن اإلنس!ان 
مكون!!ات وم!!ن اھ!!م ال. یتلق!!ى أش!!ارات م!!ن المش!!ھد ی!!دركھا أوال ث!!م یب!!دأ بفھمھ!!ا وتفس!!یرھا والت!!أثر بھ!!ا 

، والتجرب!ة الحس!یة وال!ذاكرة المكان وصورة المكان واالحساس بالمكان والجوان!ب االدراكی!ة(المعنویة 
 ) الجمعیة

 الذھنی!!ةعملی!!ات للب!!ین المتلقیوالع!!الم الخ!!ارجي المح!!یط متض!!منھ  تبادلی!!ة عالق!!ةھ!!ي  :مفھ>>وم التجرب>>ة
مجم!وع م!ا یراكم!ھ المتلق!یمن و ھي . [3]فیزاویة بفعل محفزات  العالقةھذه  وتكونوالالواعیھ  الواعیة

إذ یكتف!ي اإلنس!ان بتلق!ي أو تقب!ل  ,الیومی!ةف!ي الحی!اة  المفی!دةالخب!رات وتش!مل , خبرات في مسار حیاتھ
  . تكون فیھا الذات منبھره أمام الواقع وغیر فاعلھ فیھ منفعلةالمعطیات بصورة 

  .  العالم الخارجيإلى طتھا ابوس المتلقي عرفیتالتي  ھو العملیات العقلیة : اإلدراك
  :یتمثل االدراك بعملیات معرفیة عدة على النحو االتي: مراحل االدراك ): أ(
 ال!ذھن توجی!ھ عملی!ة بانھ!ا وتع!رف االدراك عملی!ة م!ن االول!ى المرحلة االنتباه یمثل: االنتباه ):  أوال(

 فھ!و االنتب!اه بوج!ود إال كإدرا إل!ى اإلحس!اس یتح!ول ال اذ الش!عور ب!ؤرة ف!ي یص!بح ماحتى شيء إلى
  [4] لحصول شرط

 عملی!ة واإلحس!اس اإلدراك، مس!تویات م!ن األول المس!توى االحس!اس یمث!ل : اإلحس!اس): ثانی!ا( 
 عص!بیأ جھ!اًزا یمتل!ك  الح!ي الك!ائن أن المع!روف وم!ن  الح!س أعضاء تثار عندما تحدث سیكولوجیة

 بنق!ل الجھ!از ھ!ذا ویق!وم الخ!ارجي الع!الم موض!وعات م!ن تنبع!ث التي المؤثرات استقبال على یساعده
  . محددة معان إلى المخ یترجمھا حیث المخ إلى اإلحساسات

   [5] ثار المثیر وبذلك یكشف االحساس عن وجود المثیرآھو شعور الفرد ب: االحساس بالمثیر 
 وأرد فع!!ل نتیج!!ة م!!ؤثر خ!!ارجي یتض!!من تغیی!!رات فس!!لجیة مث!!ل الش!!عور بالغض!!ب : الش!!عور): ثالث&&ا(

ً ما فوریإالخوف و یحصل الرد    [5] .للمحفزات الخارجیة او نتیجة عملیة شخصیة  ا
طتھا الع!الم الخ!ارجي ال!ذي ندرك!ھ االعملی!ة العقلی!ة الت!ي نع!رف بوس! ھ!و : اإلدراك الحس!ي): رابع!ا(

اإلدراك عل!ى إدراك الخص!ائص الطبیع!ة لألش!یاء  ویش!ملوذلك عن طریق المثی!رات الحس!یة المختلف!ة 
  [6] . الحسیة إدراك المعنى والرموز التي لھا داللة بالنسبة للمثیراتوة المدرك

ُیعّد اخر مرحلة من مراحل االدراك وفیھ یجري ایضاح الصورة تمام!ا :  االدراك المعرفي ): خامسا( 
بعد تفسیرھا وادراكھا حسیا إذ یقوم المتلقي بالتفكیر بالموضوع المدرك بعد أن یقرن!ھ بتجارب!ھ ویتأمل!ھ 

     [7] .فیعطیھ المعنى النھائي الذي جرى ادراكھ 
ھ!و الق!درة عل!ى تفس!یر المعلوم!ات المنقول!ة م!ن الض!وء  :Visual perception البص!ري اإلدراك) ب(

  [8] .نرؤیة العی ویسمى أیضا. المرئي إلى العین
حس!اس وج!ود المثی!ر ، اال:(یشترط لح!دوث االدراك عوام!ل اساس!یة ع!دة ھ!ي : شروط االدراك ): ج(

إلى المثیر وادراك!ھ أي أن یك!ون للمثی!ر معن!ى مع!ین ل!دى المتلق!ي ،االس!تجابة وتك!ون  بالمثیر ،التعرف
  [7] .) استجابة الفرد من خالل خبراتھ االدراكیة السابقة وما مر بھ من تجارب

یمث!!!ل االدراك أھ!!!م العملی!!!ات الحس!!!یة ألن!!!ھ المس!!!ؤول ع!!!ن إدراك الش!!!خص  :االدراك ل>>>دى المش>>>اھد 
 نّ أی!رى الب!احثون . مؤثرات الفیزیائیة مما سیحقق أحساس للمتلقي بالمعاني الروحی!ة لتل!ك الم!ؤثرات لل

م!نھج االدراك ی!رى و .  ع!ن طری!ق تجربت!ھ نفس!ھمنشأ االدراك یكون أما لدى المشاھد أو ف!ي المش!ھد 
ش!عور وتبق!ى ف!ي الال ةموج!ود البدای!ة احساس!اتمعرفة األشیاء وخصائصھا تكون في  لدى المشاھد أن

فتقوضھا وتزیل ما یترتب حولھا من غم!وض ع!ن طری!ق  التجربةتأتي  نّ أإلى  ةوغیر واضح ةغامض
 ،وال تسمى ھذه اإلحساسات إدراكاً م!ا دام!ت متفرق!ة،  [9] .بھا المرتبطةتحدید معالم األشیاء واألفكار 
  . [10] المكان والزمان تحولت إلى إدراكفإذا اجتمعت حول شيء في 

العالق!!ة ب!!ین التك!!وین یت!!أثر االدراك عل!!ى مس!!توى المش!!ھد ب  :اك عل>>ى مس>>توى المش>>ھد الحض>>رياالدر
رؤی!ة  وتكون . عامل أساس في التصمیمبوصفھا تبرز العالقة بین المباني بعضھا ببعض إذ  ,والمشاھد
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 العالق!!ات ب!!ین المب!!اني م!!ن أمكن!!ة مح!!ددة وھ!!ي الفض!!اءات والط!!رق والمماش!!ي الت!!ي یس!!تعملھا أغلبی!!ة
یعن!ي دخ!ول عنص!ر وھ!ذا  ،وعلیھ یجب دراسة ھذه العالق!ات  كم!ا ت!رى م!ن ھ!ذه األم!اكن ین،المشاھد
 المتتابع!!اتسلس!!لة م!!ن  بوص!!فھ عنص!!ر أس!!اس ل!!ذلك یج!!ب دراس!!ة التك!!وین البص!!ريبوص!!فھ ال!!زمن 

وم!!ع .  الم!رور ف!ي طرقات!ھو یتحق!ق تك!وین الص!ورة الذھنی!ة للمنطق!ة بتك!رار االس!تعمال و. البص!ریة 
الص!ور  م!ن سلس!لةبشھد المدینة وسیتمثل م [2] . بالتفاصیل وتمتلئن تزداد ھذه الصورة وضوحا الزم

وتتك!ون ھ!ذه التتابعی!ة بفع!ل أھمی!ة المش!ھد  .serial vision)(الرؤی!ا المتتابع!ة  والت!ي تس!مىوالمشاھد 
البص!ري ع!ن  فكلما كان المشھد مھما كلما زادت امكانیة بقائھ ف!ي ال!ذھن ویج!ري تحقی!ق ھ!ذا التسلس!ل

 الخط!ي، الج!ذب البص!ري ، عنص!ر المفاج!أة، التعاق!ب البص!ري  المنظ!ور: (طریق عدة عناصر ھي 
   )عنصر المقیاس ،عنصر التناقض  ،عنصر المنظور الھوائي 

من الع!ادات والتقالی!د والص!یغ  اً نساني الحاوي قدرإلالمكان بأنھ الحیز ا رفّ عُ : )(The Place المكان  
ً  إل!!ى ال!!زمن ال!!ذي یش!!كل بع!!داً ض!!افة إ الفكری!!ة  وھ!!و نتیج!!ةف!!ي مقی!!اس التح!!ول لوظیفی!!ھ المك!!ان،  حقیقی!!ا
الجی!!د ھ!!و الموص!!ل الجی!!د لك!!ل  باس!!تمرار والمك!!ان المتغی!!رةلواق!!ع الحی!!اة  اإلجتماعی!!ة النظ!!ره دینامیك!!ة
حمای!ة  م!ن ما یحتاج!ھ لإلنسانالمكان مالم یحقق المكان  بأدائیةن یشعر أ ال یمكن والمتلقي . االحاسیس

ف!ي التفاع!ل م!ع المك!ان م!ن خ!الل  بالرغب!ة تشعر المتلق!ي جمالیةجواء مكانیة أضفاء إوسھولة حركة و
ً  المدین!!ةیج!!اد حال!!ة م!!ن الت!!رابط ب!!ین إو المدین!!ةانع!!اش روحی!!ة  ك!!ائن (بوص!!فھا  والمدین!!ة بوص!!فھا مكان!!ا

   [5]  .للمكان  اإلنسانیة للوظیفة جدیداً  یضفي بعداً  مما ,بوصفھا حضارة والمدینة )عضوي
 الظاھرآتی!ةو أ الظ!اھرةبالمكان بعل!م  األحساسرتبط مفھوم إ  :  (sense of place)المكان ب األحساس

)phenomenology(، ما یكون تجریبی!إّن االحساس بالمكان إ ً س!اس یختل!ف ألوعل!ى ھ!ذا ا اً،س!یو نفَ أ ا
خ!ر و آش!خص ع!ن ش!خص تختلف المعاني التي یكتش!فھا  إذ ,خرأحساس شخص بالمكان عن شخص أ

م!!اكن ألو األتل!!ك التج!!ارب  الكامن!!ةو االحاس!!یس أف!!ي العق!!ل  الكامن!!ة الذھنی!!ةذل!!ك عل!!ى وف!!ق التج!!ارب 
وعي للدماغ البشري و تختل!ف م!ن ش!خص الفي ال ةن تكون كامنأروح المكان ممكن  نّ إ ,خرآوبمعنى 

      [12] .ألخر 
المكونات المادی!ة م!ن الكت!ل البنائی!ة والفض!اءات تتضمن  ):الفیزاویة(مكونات المشهد الحضري المادیة 

  .والعناصر المكملة وھذه المكونات بتجمیعھا مع بعضھا تعطینا ما یسمى بالشارع أو مسارات الحركة 
ھي المسارات التي على امتدادھا یتحرك المش!اھد ع!ادًة أي ھ!ي المس!الك الت!ي   : )Streets(الَشوارع 

الشارع بأنھ احد عناصر المدینة الفیزیائیة األساسیة یتألف م!ن واجھ!ات كما ُعّرف . تربط بین األماكن 
و یق!دم وظ!ائف متع!ددة م!ن نق!ل , المباني  و فضاء الحركة بین جانبي الشارع المحدد بواجھات المباني

و حركة وربط أجزاء المدینة ویعمل مكانا للفعالیات اإلنسانیة وتعبیرا عن حی!اة افرادھ!ا وھوی!ة المك!ان 
  .یزة والعناصر التكمیلیة  المم

تمث!!ل الكت!!ل البنائی!!ة الخص!!اص الش!!كلیھ والوظیف!!ھ، وھ!!ذه الوظ!!ائف س!!تؤثر   : )mass(الكت&&ل البنائی&&ة  
  . بطبیعة الحال في المشھد الحضري 

ھ!ي العناص!ر الش!كلیة لمجموع!ة المب!اني الموج!ودة عل!ى ج!انبي :  الخصائص الشكلیة للكتل البنائی!ة  •
االیق!اع : (الشكل العام للشارع و المالمح المعماریة،  وتعتم!د ھ!ذه المالم!ح عل!ى الشارع و التي تعطي 

وتفاص!یل الج!دران م!ن الم!واد البنائی!ة والل!ون , وخ!ط البن!اء,  خ!ط الس!ماء, واالیق!اع العم!ودي, االفقي 
  [13]). والتنمیط

البنائی!!ة مب!!اٍن  تَمتل!!ك الكت!!ل البنائی!!ة خص!!ائص وظیفی!!ة تجع!!ل م!!ن ھ!!ذه الكت!!ل:  الخص!!ائص الوظیف!!ة   •
ومن ثم ھذه الخصائص تعطي الطابع ال!وظیفي لھ!ذه البنای!ة ك!أن , مأھولة من مجموعھ من المستخدمین

وسیقتصر ھ!ذا البح!ث , تكون تجاریة او سكنیة ومن ثم تؤثر في الوظیفة السائدة في المنطقة أو الشارع
الت!ي تك!ون الوظیف!ة المھیمن!ة فیھ!ا ھ!ي الش!وارع : والشوارع التجاریة. على دراسة الشوارع التجاریة  

ھي الفعالی!ات التجاری!ة، إذ یتخص!ص اس!تعمال االرض بھ!ذا النش!اط وی!نعكس ھ!ذا عل!ى ش!كل الش!ارع 
     [13] .ومشھده
  :ینقسم الفضاء إلى   : )space(الفضاء 

 ھو الفضاء الحركي الذي یربط الفضاءات المستقرة: فضاء الشارع  •
  [13]. و المنتزھات و الساحات والمیادینالحدائق : الفضاءات المفتوحة  •
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ھذه العناصر مواد األنھاء وأثاث الشارع  تشمل : Complementary elementsالعناصر المكملة 
وم!ا یھ!تم ب!ھ . ومناطق التشجیر و االعالنات والعالمات وص!فات ھ!ذه المكون!ات مث!ل الل!ون والملم!س 

ل البح!!ث دراس!!ة أثرھ!ا  ف!!ي المش!!ھد الحض!!ري البح!ث م!!ن عناص!!ر مكمل!ة ھ!!ي م!!واد االنھ!!اء إذ س!یتناو
    [13]. التجاري 

 القش!رةف!ي  المس!تعملة البنائی!ةجمی!ع الم!واد  بأنھ!ا الخارجی!ة مواد االنھاءتعرف  :مفھوم مواد االنھاء  
ً  التقلیدی!!ةوتش!!مل ھ!!ذه الم!!واد  الخارجی!!ة،رض!!یات ألا وأللمب!!اني  الخارجی!!ة ث!!ل مَ  المتع!!ارف علیھ!!ا محلی!!ا

لمواد اب!! المتمثل!!ة التجاری!!ةال!!دخول عل!!ى الش!!وارع  الحدیث!!ةإل!!ى الم!!واد  ،ج!!ر والكونكری!!تالط!!ابوق والح
لم تكن مطروقھ م!ن قب!ل  هومعالجات جدید شكاالً أ العمرانیة البیئةخلت إلى دَ أالتي  والبالستیكیة المعدنیة

. [14]    
م!واد إنھ!اء للج!دران  (: تص!نف م!واد االنھ!اء عل!ى وف!ق طریق!ة اس!تعمالھا إل!ى  :أنواع م>واد االنھ>اء 

الداخلیة، و مواد إنھاء للجدران الخارجیة، و مواد إنھاء لألرضیات الداخلیة، و م!واد إنھ!اء لألرض!یات 
و سیقتصر البحث عل!ى ) . الخارجیة، و مواد إنھاء للسقوف الداخلیة، و مواد إنھاء للسطوح الخارجیة 

الخارجیة ف!ي المش!ھد الحض!ري وم!ن أھ!م م!واد  دراسة أثر مواد االنھاء للجدران الخارجیة، والسطوح
النث!ر ، و )الل!بخ( اإلس!منتیةالم!واد : ھ!ي  االنھاء السائدة في المشھد الحض!ري التج!اري للم!دن العراقی!ة

و ,الس!!ینو( الص!!لبة األحج!!ار  ھمجموع!!، و  القرمی!د، و الط!!ابوق و ،الم!!اربلكساإلس!!منتیة، وواالص!باغ 
والخارص!!!ین  و النح!!!اس واأللمنی!!!وموالف!!!والذ  الحدی!!!د( لمع!!!ادنمجموع!!!ة ا و، )  المرم!!!ر. الباع!!!ذرا

و الزج!اج , الزجاج المقاوم للطلق الن!اريو , نزجاج األما و,  الزجاج العادي( الزجاج، و)والتیتانیوم 
نس>تخلص م>ن ذل>ك أن م>واد االنھ>اء المس>تعملة  ، الخش!ب، و واللدائن  البالستیكیةالمواد ، و ) الملون

یة ھي خلیط من انواع عدیدة من مواد االنھاء القدیمة والحدیثة مما یجعل أي عملی>ة في المدن العراق
تط>>ویر لواجھ>>ات الش>>وارع العراقی>>ة تحت>>اج إل>>ى دراس>>ة تواف>>ق ھ>>ذه الم>>واد م>>ع بعض>>ھا وبحس>>ب 

 .الخصائص الشكلیة الخاصة بھا وذلك لتجنب التلوث البصري الناتج عن تناقض مواد االنھاء 
اھم م!ا اش!ارت الی!ھ الدراس!ات وعرض  دراسةیستھدف ھذا المحور من البحث   : الطروحات السابقة 

الت!ي س!یقدمھا  اإلض!افةالدراس!ات وتبی!ان ه لجوانب التي لم تتناولھ!ا ھ!ذاَ  ھو معرف السابقة من طروحات
  . البحث لالطار المعرفي

): رس!الة ماجس!تیر ( أث!ر التكنولوجی!ا عل!ى العم!ارة العراقی!ة المعاص!رة) م 2004(الشابندر دراسة  -1
عل!!ى مس!!توى  الفكری!!ةلتواف!!ق المف!!اھیم  العم!!ارةإل!!ى مفھ!!وم تطوی!!ع م!!واد البن!!اء عل!!ى  الدراس!!ة تطرق!!ت

دون التط!رق م!ن  و , مس!توى ش!ارع وفض!اء حض!ري كام!ل فيدون تناول تأثیرھا  من المبنى المفرد
ت!ؤثر وتت!أثر م!ع بعض!ھا  وكی!ف, لم!واد االنھ!اء  و البص!ریة العناصر والخصائص الفیزیائیةإلى تأثیر 

    [15] .ولم یتطرق البحث إلى االثار السلبیة لدخول المواد الحدیثة وآلیة معالجھ ھذه االثار , بعض 
دراس!ة بص!ریة لمش!ھد ش!وارع , التلوث البصري في الشوارع التجاریة  )م2000( دراسھ البیاتي   -2

 ) :رسالة ماجستیر(تجاریة منتخبة من مدینة الموصل 
الدراس!!ة إل!!ى مش!!كلة التل!!وث البص!!ري الن!!اتج ع!!ن العناص!!ر الفیزیائی!!ة والمعنوی!!ة بالمش!!ھد تطرق!!ت  

لكنھ!ا ل!م تتط!رق إل!ى ) اإلض!اءة واث!اث الش!ارع ولوح!ات االعالن!ات (مث!ل , الحضري بص!ورة عام!ة 
 .المشاكل البصریة الناتجة ع!ن تن!وع م!واد االنھ!اء وس!وء اس!تعمال م!واد االنھ!اء الحدیث!ة منھ!ا خاص!ة 

[13]    
 ةرس!ال(للمدین!ة  أثر العمران الحدیث ف!ي رس!م مالم!ح المش!ھد الحض!ري  )م 2008( شاريدراسة  -3

تناول!ت الدراس!ة التط!ور العمران!ي م!ن الن!واحي الفكری!ة و ت!أثیر اش!كال كت!ل المب!اني ف!ي :   )ماجستیر
ص التل!وث البص!ري أّما فیما یخ, المشھد الحضري ومفردات العولمة واالنفتاح في االشكال المعماریة 

فتناولت تھرؤ مواد االنھاء بوصفھا احد عوامل التلوث البص!ري فق!ط م!ن دون التط!رق إل!ى المزاوج!ة 
    [16] .واثر مواد االنھاء الحدیثة في مواد االنھاء المحلیة  بین القدیم والحدیث

تناول!ت  ):منش!وربح!ث  ( بغ!داد ةلمدین! التجاری!ةواجھات الشوارع  ةنظمأ )م 2010( العكامدراسة  -4
 الدراس!!ة انم!!اط الش!!وارع التجاری!!ة بص!!ورة عام!!ة م!!ن حی!!ث الن!!واحي التخطیطی!!ة م!!ن ط!!ول الش!!ارع و

احت!واء  ة، ودرج!ھاس!تمراریت ةالش!ارع ودرج! الكتل ھندس!یةباتجاه الشارع وھرمیتھ ، وعرضھ ما بین 
ت بدراس!ة االش!كال وعل!ى نط!اق الواجھ!ات قام! .وعدد الطوابق  البنائیةالقطع  ونسبة وعرضالشارع 

المعماری!!ة وض!!یاع الھوی!!ة والخصوص!!یة للش!!ارع لكنھ!!ا ل!!م تتط!!رق إل!!ى م!!واد االنھ!!اء ووس!!ائل تط!!ویر 
    [17] .المشھد الحضري التجاري عن طریق مواد االنھاء 
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أث!!ر اس!!تخدام م!!واد التغلی!!ف المركب!!ة ( )م2010(اب!!راھیم  العزی!!ز عب!!د حس!!ن و عب!!د دراس!!ة  -5
Alucoponed بش!كل واض!ح تناول!ت الدراس!ة ): بح!ث منش!ور(لوح!دة والج!ذب البص!ري في تحقیق ا

وتناول!ت , ص!ري فق!ط بوالج!ذب ال البص!ریة الوح!دةالمتلق!ي م!ن جان!ب  ف!يتأثیر ماده انھاء االلكوبوند 
بالمش!ھد  المھم!ةب!ذلك ع!ن كثی!ر م!ن الجوان!ب  مبتع!دةم!ع الم!واد االخ!رى فق!ط  الم!ادةھذه  ة اندماجكیفی

ً نوع! ُیوج!دھ!ذا التن!وع  نّ إ وكی!ف ,تن!وع م!واد االنھ!اءب المتمثلةالحضري  م!ن التش!ویھ البص!ري بفع!ل  ا
ت!أثیر  ومبتع!دة ع!ن قدیم!ةو أو حدیثھ أو مواد محلیھ أ ةھذه المواد سواء كانت مواد مركب عمالسوء است

الحس!یھ الجوان!ب  ف!يللسكان وتأثیرھ!ا  الجمعیة الذاكرة في التجاریةتغییر مواد االنھاء لمباني الشوارع 
ومب!اني  قدیم!ة متھری!ةتش!مل مب!اني  ةالمش!ھد الحض!ري م!ن وجھ!ھ نظ!ر ش!مولی ف!يو والھویة والنفسیة
    [18] .مع القدیم  متوافقةحدیثھ لكن  عن الشارع مع مبانٍ  ةلكن  غریب ةحدیث

ف!!ي  المعاص!!رة اإلعالمی!!ةالوس!!ائط  اث!!ر )م 2010(و ص!!بحي رمض!!ان حس!!ین، دراس!!ة الحنك!!اوي  -6
نس!!!تخلص إّن الدراس!!!ة تناول!!!ت ت!!!أثیر تقنی!!!ات االتص!!!االت ): بح!!!ث منش!!!ور(حض!!!ریة الالواجھ!!!ات 

والمعلوماتیة في الھیئة المعماریة والحضریة للمناطق التجاریة وتأثیره في ظھور بعض تقنیات وآلی!ات 
    [19] .االنھاء الحدیثة

  : استخالص مفردات البحث االساسیة 
  : األتیة األسئلةعن  اإلجابةل البحث من خال ةھمیأتتوضح : البحث  ةھمیأ

 .التجاري  ما ھو تأثیر تنوع مواد االنھاء في تلقي المشھد الحضري .1
فیم!!ا بغ!داد  ةالمش!اكل الت!ي یع!!اني منھ!ا المش!ھد الحض!!ري التج!اري ف!ي مدین!! ةم!اھي اس!الیب معالج!! .2

  . یخص استعمال مواد االنھاء 
عل!ى  دراسة أثر التنوع بأستعمال مواد االنھاء من خالل العامة البحث انطلقت مشكلھَ  :المشكلة البحثیة

   . والجانب المعنوي الفیزیائيالمشھد الحضري من الجانب 
 :فتمثلت بـ الخاصةالبحث  أما مشكلھَ 

 .عدم وضوح تأثیر تنوع مواد االنھاء في تلقي المشھد الحضري التجاري  .1
 .ا أكثر تأثیرا في المتلقي عدم وضوح تأثیر العالقات والخصائص الشكلیة لمواد االنھاء وایھ .2

ان لتنوع مواد االنھاء وتنوع العالقات التي تربطھا تأثیر كبیر على المتلقي  : فرضیة البحث الرئیسیة 
  .في التفاعلھ مع المشھد الحضري التجاري 

  :الفرضیات الثانویة 
 .التناقض بشكل مواد االنھاء ھو أكثر انواع عالقات التناقض تأثیرا بالمتلقي  •
 .لتنوع في شكل مواد االنھاء ھو أكثر انواع عالقات التنوع تأثیرا بالمتلقي ا •
 . عالقة التجاور في مواد االنھاء ھي أكثر انواع العالقات الرابطة بین مواد االنھاء تأثیرا بالمتلقي  •

 : اھداف البحث
  بیان مدى تأثیر العالقات التي تربط مواد االنھاء في المتلقي : )أوال(
  بیان مدى استجابة المتلقي لتنوع مواد االنھاء في المشھد الحضري  : )ثانیا(
ال!!ذاكرة والص!!ور الذھنی!!ة والجمعی!!ة اث!!ر التغی!!ر ف!!ي المش!!ھد الحض!!ري التج!!اري عل!!ى  بی!!ان:  )ثالث!!ا(

  .للمجتمع والحساس باالنتماء المكاني 
 ع!!!ن االس!!!تعانة وأعتم!!!د البح!!!ث ف!!!ي االج!!!راءات التطبیقی!!!ة عل!!!ى الم!!!نھج الوص!!!في والتحلیل!!!ي فض!!!ال

  بأستمارات االستبیان لغرض اكمال اجراءت التطبیق العملي  
   :البحثحدود   
ت!!أثیر تن!!وع م!!واد االنھ!!اء عل!!ى تلق!!ي المش!!ھد  دراس!!ةیقتص!!ر البح!!ث عل!!ى :  الموض!!وعیةالح!!دود   - )أ  (

 . الحضریالتجاري
 م!ن الق!رن  ألخی!رةا الحقبةتكنلوجیا مواد االنھاء   خالل  دراسة  تجريس:  الزمانیةحدود البحث   - )ب (

والت!ي حص!لت فیھ!ا قف!زه نوعی!ھ  المھم!ة المرحل!ةكونھا تمث!ل   الواحد والعشرینالقرن  العشرین وبدایة
 في مواد االنھاء  ةوكمی

بدراس!ة الش!وارع التجاری!ة الرئیس!ة ف!ي مرك!ز  المكانیةمثل حدود البحث تت :المكانیةحدود البحث   - )ج (
 جريوس!ی)  خ!ارج ةداخل والكراد ةالكراد(   بالشوارع متمثلة ةالكراد مدینة بغداد وباالسیما في منطقة
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المش!ھد  ف!يفیما بینھم!ا م!ن حی!ث ت!أثیر تكنلوجی!ا م!واد االنھ!اء  والمقارنة التجاریةالشوارع  ھذه دراسة
  . التجاريالحضري 

یھ!!دف ھ!!ذا المح!!ور ال!!ى استكش!!اف االط!!ر النظری!!ة الكامن!!ة ف!!ي مجموع!!ة م!!ن : بن>>اء االط>>ار النظ>>ري 
  :اسات النظریة السابقة وما افرزتھة من مؤشرات معماریة الدر

ھ!!ي تل!!ك التص!!ورات الذھنی!!ة للمدین!!ة ل!!دى اغل!!ب س!!كانھا  الت!!ي :  الص>>ورة الذھنی>>ة العام>>ة أو الجمعی>>ة
 Sense Of(تؤدي الفراغات المفتوحة و التباین!ات البص!ریة وك!ذلك احاس!یس الحرك!ة داخ!ل مس!اراتھا 

Motion( بحی!ث یب!دو أّن ھن!اك ص!ورة , صورة متكاملة ع!ن المدین!ة م!ن خاللھ!ا دورا مھماً في تكوین
وھي تجمیع صور ذھنیة منفردة ك!ل واح!دة منھ!ا یحملھ!ا ع!دد مع!ین م!ن اف!راد , ذھنیة عامة ألي مدینة

إّن الص!!ورة الذھنی!!ة العام!!ة الت!!ي یحملھ!!ا ع!!دد كبی!!ر م!!ن س!!كان المدین!!ة ھ!!ي من!!اطق .   [20] .المجتم!!ع 
ممك!ن أن تظھ!ر عن!د تفاع!ل واق!ع م!ادي واح!د م!ع ثقاف!ة عام!ة وطبیع!ة فیزیولوجی!ة االتفاق الت!ي م!ن ال

اكثر من فردیة، إّنھا تظھر تنظیمات وعالقات نظمی!ة بحی!ث أّن ع!دداً ) الصورة الذھنیة(اساسیة، وھي 
إذ إن أھ!!م المكون!!ات المادی!!ة و . م!!ن الن!!اس ینظم!!ون ف!!ي مج!!امیع ألنھ!!م یش!!تركون ف!!ي الص!!ور الذھنی!!ة 

یة للصورة الذھنیة التي یحملھا الفرد تتداخل مع تلك الخاصة بمواطنی!ھ واف!راد مجتمع!ھ وتتكام!ل المعنو
فق!رارات التص!میم ,  معھا لتكوین صورة جمعیة تعبر عما یستخلصھ الناس من الحقائق المادی!ة للمدین!ة

رص اكب!ر للعم!ل تتأثر بھذه الصورة الذھنیة العامة بصورة أكبر و القرارات على كل المستویات لھا ف!
بینما ُتعّد الصورة الذھنیة الفردیة ذات نزعة ذاتیة , بصورة جیدة اذا كانت تعكس صورة ذھنیة جماعیة

فھي ترتبط بأفكار الفرد ومفاھیمھ واحساس!ھ و لالخ!تالف ب!ین ذاتی!ة الن!اس ف!ان االخ!تالف ف!ي الص!ور 
الصور الفردی!ة تك!ون ذات فائ!دة  الذھنیة یكون واضحا وإّن الوصول إلى صورة ذھنیة عامة تجمع بین

كبیرة في عملیة التخطیط و التصمیم الحضري بما أّن ھذه العملیة تھدف لخدمة المجتمع بصورة كبی!رة 
  .  [13] ولیس الفرد

الذاكرة الجمعیة واحدة م!ن المف!اھیم المھم!ة ف!ي المش!ھد  ُتعدّ : Collective Memoryالذاكرة الجمعیة  
وھ!!ي اح!دى المكون!!ات االساس!یة إلیج!!اد ص!ورة ذھنی!!ة , اع!ا عام!!اّ للمدین!ةالحض!ري ال نھ!ا تعط!!ي انطب

 The City of)(ف!!ي دراس!!تھ  )M. Christine Boyer(فردی!!ة وجمعی!!ة للمدین!!ة، وق!!د لخ!!ص لن!!ا 
Collective Memory المش!!تركةِ  ھ!!ي مجموع!!ة م!!ن ال!!ذكریات الَجماعی!!ة إذ اش!!ار إل!!ى أّن ال!!ذاكرة 

والزم!ان و تتمث!ل باختی!ار  الفض!اء اط!ار م!ن معّین!ة ف!ي ض!من ائل!ةأَو مجتم!ع أَو ع لمجموعة أش!خاص
وتشیید النصب والمعالم المھمة في المدینة إذ ُتعّد النصب التذكاریة مؤشراٍت للذاكرة الجمعی!ة، كم!ا اك!د 

(M. Christine (Boyer) ف!ي متح!فَ  ببساطة ولَیستْ  الَجماعیةِ  الذاكرةِ  مكانَ  ُتصبحَ  أَنْ  یجب مدینة أي 
وذل!!ك الن ال!!ذاكرة الجمعی!!ة تعن!!ي التفاع!!ل ب!!ین المك!!ان  .التاریخی!!ة المن!!اطقِ  لمجموع!!ة أَو الطل!!قَ  واءالھ!!

لذلك م!ن أھ!م مش!اكل الم!دن ھ!و حص!ول انقط!اع ب!ین الس!كان و المدین!ة مم!ا ق!د یس!بب م!دناً , والمتلقین
تاریخی!ة والتراثی!ة للمدین!ة مھجورًة، إذ إّن المدینة ال ُتع!ّد مدین!ة ذاك!رة جمعی!ة م!ن دون األھم!ام ب!القیم ال

     [21] .ومراعاة استمراریة التناغم بین مكونات المدینة وبقائھا كلوحة 
ُیّع!!د الس!!یاق الحض!!ري أح!!د مف!!اھیم البح!!ث الت!!ي ب!!رزت ف!!ي الطروح!!ات :  Contextual الس>>یاقیة 

المس!تویات و  المعماریة لما بعد الحداثة بوص!فھ محاول!ة ل!ربط البنای!ة بمجاوراتھ!ا بعالق!ات عل!ى جمی!ع
یخضع ھذا السیاق للتحول بفعل قوى مؤثرة داخلیة و خارجی!ة ت!ؤثر ف!ي , إیجاد بیئة حضریة مترابطة 

و ُیع!ّد الس!یاق النس!یج الع!ام ) 2:ص, 2008, مھ!ا حق!ي المحم!دي ,ش!كر وحدة. د. ( خصائصھ الشكلیة
ي ینظ!ر المش!!ھد ال!ذي یحت!وي جمی!ع عناص!!ر المش!ھد ویض!من تماس!كھ وترابط!!ھ الن التص!میم الحض!ر

وھ!ذه العناص!ر ھ!ي الخص!ائص , كوحدة واحدة متكونة من مجموعة مكونات تربطھا عناصر مش!تركة
العامة للمكون الش!مولي، أي أّن المش!ھد ی!رتبط بمجموع!ة م!ن العناص!ر المش!تركة لمكونات!ھ وق!د تك!ون 

العناص!!ر ض!!عیفة  ھ!!ذه العناص!!ر قوی!!ة ومھیمن!!ة بحی!!ث یظھ!!ر المش!!ھد متماس!!كاً وقوی!!اً أو ق!!د تك!!ون ھ!!ذه
المس!!ببات  أھ!!م ذاتی!!ة وفردانی!!ة العم!!ارةل!!ذا ُتع!!ّد , ومھمش!!ة مم!!ا یض!!في ط!!ابع التش!!تیت والض!!یاع للمش!!ھد

     [22]  . الرئیسة لتفكك بنیة الھیئة الحضریة والمشھد الحضري في المدن الحدیثة
مفھ!وم المالءم!ة ی!رتبط مفھ!وم االغن!اء البص!ري بش!كل كبی!ر ب: ) visual richness(االغناء البصري 

وذلك الن أحد العناصر المھمة للمالءمة ھو إن تكون الصورة غنیة بالتفاصیل لكي ترتقي الم!ؤثرات و 
المحفزات ف!ي المتلق!ي، أي إن الص!ورة الفقی!رة بص!ریا تك!ون غی!ر ق!ادرة عل!ى إیج!اد الص!ورة الذھنی!ة 

, الموج!!ودة ف!!ي الس!!طوح المرئی!!ة ع!!دد العناص!!ر (: ویعتم!!د االغن!!اء عل!!ى ج!!انبین اساس!!یین ھم!!ا . القوی!!ة 
      [23] ) العالقات الرابطة بین تلك العناصرو
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تناولت العدید من الدراسات العناص!ر أھ!م العناص!ر الت!ي  : أھم العناصر التكوینیة للمشھد الحضري  
تحف!!ز تك!!وین الص!!ورة للمتلق!!ي وقابلی!!ة اس!!تجابتھ للمش!!ھد فكم!!ا أوض!!حت الدراس!!ات االدراكی!!ة ض!!رورة 

محفزات قویة وواضحة تؤثر في المتلقي وتترك االثار االیجابیة أو السلبیة ع!ن البیئ!ة أو المش!ھد وجود 
 Urban Design: The) 1965ف$$$ي دراس$$$تھ ع$$$ام  Spreiregen)(               و تط!!!رق. المح!!!یط ب!!!ھ 

Architecture of Towns and Cities) !ورة الذھنی!ة الشكل الفیزیائي للمشھد وتأثیره ادراك المتلق!ي والص
التي تتركھا العناصر المادی!ة الفیزیائی!ة ف!ي نف!س المتلق!ي مم!ا تع!زز االحس!اس باإلمك!ان واالنتمائی!ة ل!ھ 

مكون!!ات : (وتناول!!ت عملی!!ة تحلی!!ل المحت!!وى الحض!!ري للمدین!!ة الت!!ي تج!!ري م!!ن خ!!الل, وك!ذلك ھویت!!ھ 
و كثاف!!ة , كال األبنی!!ةواعتب!!ارات المظھ!!ر الفیزی!!ائي و خص!!ائص أش!!. المدین!!ة و خصائص!!ھا البص!!ریة 

نستنتج أھمیة العناصر المادی!ة ف!ي تعزی!ز الجوان!ب المعنوی!ة   [24]. و مواد االنھاء, و العالقات, األبنیة
وأھمی!!ة الفض!!اءات إذ إّن أھمیتھ!!ا ال تق!!ل ع!!ن أھمی!!ة الكت!!ل، وأھمی!!ة العالق!!ات . ف!!ي المش!!ھد الحض!!ري 
  .الرابطة بین العناصر 

  :في االطار النظريالمفردات الرئیسیة الفاعلة 
تنقسم مكونات المشھد الفاعلة ف!ي المش!ھد ال!ى قس!مین قس!م معن!وي یتمث!ل : مكونات المشھد الحضري  
ومكون!ات مادی!ة متمثل!ة بم!واد االنھ!اء ) المشاعر و االحاسیس و الصور الذھنی!ة والص!ور الجمعی!ة (ب

والعالق!ات التنظیمی!ة لم!واد )  ی!اسالل!ون والملم!س و المق(عناصر الش!كلیة لم!واد االنھ!اء (والتي تشمل 
  ..... ) التداخل و التجاور والتناظر ( االنھاء 

  : تؤثر مواد االنھاء في المتلقي بصورة مباشرة بطرائق عدة ھي :  تأثیر مواد االنھاء في المتلقي  
د یتمث!ل ت!أثیر م!وا :تأثیر م>واد االنھ>اء ف>ي المتلق>ي م>ن خ>الل الخص>ائص الش>كلیة لم>واد االنھ>اء  - )أ  (

, والش!كل, والل!ون, الملم!س(االنھاء بالمتلقي عن طریق تأثیرھا بالخصائص االساسیة لتلك الم!واد مث!ل 
وُتعّد ھذه الخصائص اساس أي تأثیر لمواد االنھاء ال نھا ھي الوس!یلة الت!ي یمك!ن أن تنق!ل ) . والمقیاس

قی!!ة العملی!!ات المعرفی!!ة لن!!ا االش!!ارات الت!!ي ممك!!ن أن یتع!!رف علیھ!!ا المتلق!!ي بحواس!!ة وم!!ن ث!!م اتم!!ام ب
ویكون ربط ھذه العناصر بمجموع!ة م!ن العالق!ات ) االدراك واالدراك المعرفي و التقویم واالحساس (

, والھیمن!ة, والتن!وع, التن!اقض( وأبرز ھذى العالق!ات ھ!ي ,  التي تساعد في تولید صورة كاملة للمشھد
العناص!ر ف!ي المتلق!ي إم!ا بطریق!ة إیجابی!ة أو وت!ؤثر ھ!ذه ) . والتالصق , والتجاور, واالیقاع, والتوافق

 . سلبیة وذلك عن طریق تحریك المشاعر الكامنة في النفس البشریة 
العناص!ر  ب!ین تؤثر مواد االنھاء في العالقات :تأثیر مواد االنھاء في المتلقي بالعالقات الشكلیة   - )ب (

 (التنظ!یم  بینم!ا تمث!ل عالق!ات )ت!داخل  عالق!ة - تج!اور عالق!ة- تالص!ق عالق!ة - احتواء عالقة(فھي 
أّم!ا والعالق!ات المس!ؤولة ع!ن تنظ!یم ). الش!كل تح!والت - االیق!اع - الھیمن!ة - التن!اظر - المحوری!ة

 ).الملمس واللون و الشكل و المقیاس (                 الخصائص االساسیة للعناصر فھي 
مواد االنھاء في خصائص المشھد م!ن تؤثر :  تأثیر مواد االنھاء في الجوانب المعنویة للمتلقي    - )ج (

وھ!ذه الخص!ائص لھ!ا ) والت!رابط للنس!ق الع!ام للمش!ھد , مقدار الوضوحیة ومقدار التعقید واالكتظ!اظ ( 
ونتیج!ة ھ!ذا ھ!ذه الم!ؤثرات . الدور الكبیر في اعط!اء ص!ورة للمتلق!ي ع!ن المش!ھد الحض!ري التج!اري 

المشھد عن طریق المشاعر واالحاسیس المتولدة ف!ي  لمواد االنھاء في المشھد، فأن المتلقي سیتفاعل مع
وھي المسؤولة عن احساس بالمشاعر االیجابیة للمشھد و السلبیة، ومن أھم ھذه المشاعر ھ!ي ,  وجدانھ

( بینم!ا المش!اعر الس!لبیة ھ!ي ) االطمئنان والراحة وحب المكوث واالمان و االستقرار وعدم الض!یاع( 
 ..  ایجابی!ة وس!لیبة إل!ى  الشخص!یة المش!اعر یمك!ن تقس!یم). والض!یق ,والخوف , واالرباك , الضیاع 

الع!الم الخ!ارجي ومعرف!ة تتعل!ق  ب!أحوالمعرف!ة تتعل!ق  النفس بین نوعین من المعرف!ة ءمیز علما لقد[7]
انن!ا ن!درك الع!الم الخ!ارجي بحواس!نا ون!درك عالمن!ا إذ  عالمنا الداخلي من ف!رح وح!زن وتفكی!ر بأحوال

الش!عور ام!ا  )الرھ!اب ، القل!ق ، الح!زن, الخ!وف :(ومن أبرز المش!اعر الس!لبیة ھ!ي . االداخلي بشعورن
استجابة عاطفی!ة تح!دث نتیج!ة  بأنھعرف الجذب  :)الشعور بالجذب والتشویق وحب المكوث( االیجابي

ة فیزیولوجی!یظھ!ر خ!الل اس!تثارة  إنس!انيرد فعل   مثیر خارجي وترتبط مع بعض مشاعر الحب وھو
، ی!رتبط بش!عور المتلق!ي بالس!رور والس!عادة والحیوی!ة واالبتھ!اجفا التش!ویق مّ ، أمرادفة كالشد ولھ معانٍ 

  .والدعم العاطفي للمتلقي  واإلرضاء باأللفةوحب المكوث ھو الشعور 
ت!!ؤثر م!!واد االنھ!!اء ف!!ي المش!!ھد الحض!!ري بعملی!!ة مركب!!ة : ت>>أثیر م>>واد االنھ>>اء ف>>ي المش>>ھد الحض>>ري 

دورانی!!ة لیس!!ت باتج!!اه خط!!ي، بمعن!!ى أّن بدای!!ة ت!!أثیر م!!واد االنھ!!اء تك!!ون ف!!ي  أي إنھ!!ا عملی!!ة, ومعق!!دة
وھ!ذه الت!أثیرات الفیزیائی!ة والبص!ریة تب!دأ بالت!أثیر والتفاع!ل م!ع , النواحي الفیزیائیة الش!كلیة والبص!ریة
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خلفی!ة ھذه المؤثرات تبدا بالتفاعل مع كل متلٍق على حده، وذلك بحس!ب ال, المتلقي والمستعملین للمشھد 
الثقافیة واالجتماعیة والتجربة الحسیة لذلك المتلقي، لكن بالمجمل البد م!ن وج!ود قاع!دة تجم!ع المجتم!ع 

وھ!ي نفس!ھا الت!ي ت!ربط مكون!ات المجتم!ع ببعض!ھا وتنق!ل مف!اھیم , على وف!ق مف!اھیم ومض!امین ثقافی!ة
ف!اھیم والق!یم الثقافی!ة تمث!ل ھ!ذه الم, التجمعات االنسانیة إلى صفات جدیدة ھي المجتمع الواحد المتماس!ك

عنصراً مشتركاً لجمیع افراد المجتمع ولوالھا لما استطعنا أن نطلق على مجموعة من البش!ر ب!المجتمع 
من جھة اخرى ھذه القیم والمفاھیم ھي المسؤولة عن الصور الذھنیة الجمعیة عن المدینة الت!ي تش!مل  , 

مع الحفاظ على المفاھیم واالنطباعات الشخص!یة , ةانطباعات ومفاھیم روحیة ومعنویة عن منطقة معین
إذ ینتقل تأثیر م!واد االنھ!اء م!ن الن!واحي الفیزیائی!ة والبص!ریة إل!ى , لكل متلقیاً وفرد من افراد المجتمع 

  :   وكاآلتيالنواحي الحسیة والمعنویة 
د االنھ!اء ف!ي ت!ؤثر م!وا ) : عل>ى  مس>توى المتلق>ي(تأثیرات مواد االنھاء في النواحي المعنوی>ة    - )أ (

المتلقي ع!ن طری!ق تأثیرھ!ا بالص!ور الفیزیائی!ة وعن!دما ی!دركھا المتلق!ي ویح!س بھ!ا تب!دأ باآلن!دراج ف!ي 
ضمن المعرفة والتجارب الحسیة للفرد ومن ثم ستتكون في عقل ھذا المتلقي مجموعة من الصور الت!ي 

ر مواد االنھاء في المشھد وذلك وبذلك یكون ھذا الفرد عنصراً آخراً في عملیة تأثی, تخص ھذه المنطقة
 ةص!!ور(بالن ھ!!ذا المتلق!!ي ق!!د یق!!وم بنق!!ل ص!!ورتھ الخاص!!ة عب!!ر االف!!راد االخ!!رین لیك!!ون م!!ا تس!!مى 

وھ!!ذا یعن!!ي أّن الص!!ورة الش!!مولیة للمجتم!!ع س!!تتأثر بع!!املین ھم!!ا ت!!أثر الص!!ورة الش!!مولیة )  المراس!!لین
 . ة لألفراد من جھة أُخرى بطریقة مباشرة بالصور الفیزیائیة من جھة وبالصور الذھنی

 :  تأثیرات مواد االنھاء في النواحي المعنویة على  مستوى المجتمع   -)ب (
تؤثر مواد االنھاء في الصورة الذھنیة للمجتمع بمحاكاة التأثیرات البصریة والفیزیائیة لمواد االنھاء ف!ي 

ص!ور الذھنی!ة لألف!راد والمجتم!ع و بت!أثر ال. المفاھیم والقیم المشتركة ال فراد المجتمع بصورة مباش!رة 
بم!واد االنھ!اء وت!رك االث!ر المعن!وي والنفس!ي ل!!دى المتلق!ي والمجتم!ع تب!دأ العملی!ة العكس!یة الت!ي تتمث!!ل 
بتأثیر المجتمع والمتلقي في الصور و العناصر الفیزیائیة للمشھد الحضري والذي ین!تج عن!ھ ت!أثر م!واد 

وف!!ي ك!!ل , مباش!!رة وذل!!ك نتیج!!ة ت!!أثر المش!!ھد الحض!!ري  االنھ!!اء إّم!!ا بطریق!!ة مباش!!رة أو بطریق!!ة غی!!ر
وذل!ك : مرحلة من مراحل ھذه العملیة المعقدة قد تضاف مفاھیم وعناصر جدی!دة م!ن المجتم!ع واالف!راد

بتطور المفاھیم والقیم المجتمعیة بین االفراد والقوانین والتشریعات التي بالنتیجة سیقوم الفرد والمجتم!ع 
لكي یجعل من المشھد الحضري بیئة مالئمة ل!ذلك , یرات على المشھد مرة اخرىبعكس تأثیر ھذه المتغ

یتضح أّن مواد االنھاء ھي آلیة م>ن آلی>ات البن>اء والتص>میم المھم>ة، الت>ي تحم>ل م>دلوالت . المجتمع 
مادی>>ة وش>>كلیة وم>>دلوالت معنوی>>ة وق>>د تحم>>ل مجموع>>ة م>>ن الرس>>ائل للمتلق>>ي أو وس>>یلة ح>>وار ب>>ین 

 .تمع أو العكس أو وسیلة تفأھم بین المجتمعاتالمصممین والمج
 : تأثیرات مواد االنھاء في النواحي الفیزیائیة والبصریة  للمشھد الحضري   - )ج (

ت!!ؤثر م!!واد االنھ!!اء بش!!كل كبی!!ر ف!!ي الجوان!!ب البص!!ریة والفیزیائی!!ة للمش!!ھد، وھ!!ذا الت!!أثیر إّم!!ا ان یك!!ون 
, الوحدة البصریة والج!ذب البص!ري(ثیرھا في مفاھیم ایجابیاً او سلبیاً، إذ تتلخص الجوانب االیجابیة بتأ

وتمثل أھم المف!اھیم الت!ي ترس!م مالم!ح , )والسیاق العام للمشھد, والمالءمة البصریة,واالثراء البصري 
أّم!!ا الجوان!ب الس!!لبیة فتتمث!!ل بجوان!!ب التل!وث البص!!ري الن!!اتج ع!!ن تھ!!رؤ . المش!ھد الحض!!ري التج!!اري 

ظ!!یم وتنس!!یق الس!!تعمال م!!واد االنھ!!اء ف!!ي ض!!من المش!!ھد إذ ت!!ؤثر م!!واد م!!واد االنھ!!اء أو ع!!دم وج!!ود تن
ل!ذلك ف!أن , االنھاء عن طریق خصائصھا الشكلیة والعالقات التنظیمیة في النواحي البصریة والفیزیائی!ة

ف!ي الن!واحي المعنوی!ة  لھا اثراً كبیراً جدا في النواحي الفیزیائیة والبصریة والت!ي ب!دورھا س!تؤثر أیض!ا
  . للمشھد 

  التطبیق العملي 
 الم!!ؤثرةب!!المتغیرات  الخاص!!ةالنظ!!ري  اإلط!!اراس!!تخالص مف!!ردات  ج!!رى أنبع!!د  :منھجی>>ة التطبی>>ق 

ختب!ار إ وألج!ل الفصول الس!ابقة،بالبحث في الخاصة صیاغة الفرضیات  إذ جرىالبحث، والمتأثرة في 
  : الموضوعة اعتمد الباحث ما یأتي صحة الفرضیات 

أش!!تملت االس!!تبانة عل!!ى ش!!قین اس!!تبیان فئ!!ة النخب!!ة المعماری!!ة م!!ن ح!!املي : أدوات القی>>اس وش>>روطھا
الماجس!!تیر ف!!ي الھندس!!ة المعماری!!ة، و البك!!الوریوس ف!!ي , ال!!دكتوراه ف!!ي الھندس!!ة المعماری!!ة(ش!!ھادات 

الك!!رادة داخ!!ل (والش!!ق األخ!!ر اش!!تمل عل!!ى اس!!تبانة عین!!ة م!!ن س!!كان المنطقت!!ین ) الھندس!!ة المعماری!!ة 
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 .)الشارع التجاري  تأثیر مواد اإلنھاء في عن السابقةعتماد على ما تناولتھ الطروحات باال( )والخارج
  : وھي ،عمليالقیاس الفر ثالث نقاط رئیسة في اتوب )ةانیاستمارة االستب(تحدید وسیلة االختبار  وتم

ا بغ!ض النظ!ر ذا كان یعطي النت!ائج نفس!ھإالقیاس موضوعیا  أواالختبار  عدّ یُ  : توافر الموضوعیة  -)أ(
  .  أي عدم دخول العنصر الذاتي للباحث في المقیاس عملھعن من یست

تك!ون وس!یلة القی!اس ص!ادقة اذا كان!ت تق!یس م!ا ت!دعي قیاس!ھا وت!رتبط : تحقیق درج!ة الص!دق  -) ب(
وتتضمن درجة الصدق  ,ومقدار جودة القیاس ,وماذا ستقیس, فعالیة وسیلة القیاسبدرجة صدق القیاس 

وتتض!من درج!ة ص!دق  والحساس!یة، الدق!ةم!ن  عالی!ةن یك!ون القی!اس عل!ى درج!ة أیجب  إذس دقة القیا
   : القیاس ثالثة مستویات ھي

 . من مجال الدراسة ةالمحتویات وتتمثل بعینة مباشر ةھي خاصی: صدق المحتوى •
, بھ!اؤ ھي درجة تنبؤ النتائج وارتباطھا بسلوك األفراد في األوض!اع الت!ي یج!ب التنب!: صدق المعاییر •
 .قیاسھما قاس االختبار ما یھدف إلى  إذا
ویتض!من ذل!ك اختب!ار , نظری!ا معین!ا قیھ االختبار بناءً مصدایشیر إلى المدى الذي یقیس : صدق البناء •

  .بین نتائج االختبار وشبكة المالحظات األخرى التي یقوم بھا الباحثالعالقة 
النت!!ائج نفس!!ھا باس!!تمرار اذا م!!ا تك!!رر تطبیق!!ھ عل!!ى  ط!!ىالمقی!!اس ثابت!!ا إذا أع ع!!دّ یُ : درج!!ة الثب!!ات -)ج(

  :وھي  وھناك عوامل مؤثرة في ثبات االختبار .نفسھا أیضا  وتحت الشروط والظروف نفسھا العینات
  :ثبات االختبار مع زمن االختبار): اوال(

بانخف!اض یزداد ثبات االختبار بزیادة الوق!ت ال!ذي یس!تغرقھ المفح!وص ف!ي أداء االختب!ار ویق!ل الثب!ات 
م!ن االختب!ارات  ینھن!اك ن!وع أن وم!ن المع!روف ،الوقت المس!تغرق ف!ي اإلجاب!ة ع!ن فق!رات االختب!ار

  :وھي
عام!!ل أس!!اس إلجرائھ!!ا بوص!!فھ ی!!دخل ف!!ي ھ!!ذا االختب!!ار عام!!ل ال!!زمن : ة اختب!!ارات س!!رعة موقوت!! •

 . علماء النفس كاختبارات الذكاء واالستعداد لدى
واالختب>ار  نھ!ا،عام!ل أس!اس ف!ي اإلجاب!ة عبوص!فھ ی!دخل ال!زمن  ال إذ: ة غیر موقوت! ةاختبارات دق  •

فق>رات االختب>ار  نع> اإلجاب>ةف>ي  الدق>ةألنھ>ا تبغ>ي  ،البح>ث اعتم>د عل>ى ھ>ذا األس>اس إلیھالذي اسند 
  .الوقت أوولیس عامل الزمن 

ة إذا ك!ان المفحوص!ون متجانس!ین ومتق!اربین ف!ي الص!ف -:ثب!ات االختب!ار وتج!انس المفحوص!ین): ثانیا(
ل!!و ك!!انوا  درج!!ات متقارب!!ة یحص!!لون عل!!ىھ!!م سالن ،الت!!ي یقیس!!ھا االختب!!ار ف!!ان درج!!ة الثب!!ات س!!تقل

تطلب!!ت عملی!!ة اختی!!ار المتغی!!رات الت!!ي س!!یتم تطبیقھ!!ا ف!!ي  :أس!!س اختی!!ار المتغی!!رات) 4-6(. متجانس!!ین
رات األكث!ر الغ!رض منھ!ا تحدی!د المتغی! الدراس!ةأولی!ة لمنطق!ة  ةاستكشافیدراسة إجراء  العملیة الدراسة
لك!ون ھ!ذه المتغی!رات  األھمی!ةوج!اءت ھ!ذه  ،في توض!یح م!دى ت!أثر المتلق!ي بالمش!ھد الحض!ري ةأھمی

محف!!زات لفھ!!م بوص!!فھا أوال ولك!!ون ھ!!ذه المتغی!!رات طرح!!ت  الحض!!ریةف!!ي تص!!میم المش!!اھد  ةمعتم!!د
إذ , أخ!رى بمعرفة إضافیة م!ن جھ!ة وقیاس!ھا ف!ي الدراس!ة العملی!ة م!ن جھ!ة  إسنادھاالمعنى مما تطلب 

 اإلیج!ابيوللش!عور  )الدالل!ة -الملم!س  –الل!ون ( م!واد اإلنھ!اءتحدید مفردات القیاس لخصائص جرى  
متسلس!لة ف!ي الط!رح وض!عت ف!ي  أس!ئلةمجموع!ة ( المتمثل بالجذب والتشویق وح!ب المك!وث بالمك!ان 

مقارن!ة ب!ین النت!ائج وم!ن ث!م ال )ف!رق التب!این ال!داللي( حس!ب مقی!اسباستمارة االستبانة لقیاس الش!عور و
 ،ذلك الش!عور مواد اإلنھاء في تأثیرومعرفة مدى  للشارع قبل التطویر وبعد التطویر  للعینات المختلفة

وم!ن ث!م اس!تخراج  المش!ھدوتكون المقارنة عن طریق اس!تخراج النس!ب المئوی!ة لك!ل حال!ة م!ن ح!االت 
ج م!ن خ!الل عل!ى النت!ائالحص!ول  ج!رىد وق! األنظمة،نفسھا ومقارنتھا مع بقیة  لألنظمةالنسب المئویة 

ً  )ستین( استبیان شخص!اً یص!نفون ف!ي ض!من فئ!ة النخب!ة ) عش!رون(منقس!مین إل!ى ج!زأین ھم!ا  شخص!ا
و الماجس!!تیر ف!!ي الھندس!!ة , البك!!الوریوس ف!!ي الھندس!!ة المعماری!!ة(المعماری!!ة م!!ن أص!!حاب ش!!ھادات 

ني شمل فئة من س!كان ومس!تعملي المنطق!ة والجزء الثا) . و دكتوراه في الھندسة المعماریة, المعماریة 
البك!!الوریوس والماجس!!تیر وال!!دكتوراه ف!!ي مختل!!ف العل!!وم (م!!ن الش!!ریحة المثقف!!ة م!!ن حمل!!ة ش!!ھادات 

) عش!!رین(شخص!!اً م!!ن الك!!رادة داخ!!ل و) بعش!!رین(عل!!ى ھیئ!!ة عین!!ة عش!!وائیة متمثل!!ة ) واالختصاص!!ات
  . شخصاً من الكرادة خارج

 ألھمی!ةاختی!ار ش!وارع الك!رادة داخ!ل والخ!ارج وذل!ك  ج!رى  Research Setting : العینة البحثي
   :ألسباب اخرى أھمھا  و ،الشوارع من الناحیة التجاریة ھذه
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 فض!!ال ع!!ن  س!!كنیة وتجاری!!ة وص!!ناعیة وترفیھی!!ة وتعلیمی!!ة(تن!!وع الفعالی!!ات الموج!!ودة ف!!ي المنطق!!ة  •
 .قربھا من مركز مدینة بغداد والموقع الجغرافي للمنطقة 

 )2015/تخطیط التنمیة الحضریة لمدینة بغداد المستقبلي(اع الكرادة في توجھات یدخل قط •
 .االجتماعیةوجود خلیط مختلف من المستویات الثقافیة و  •
وج!ود  فض!ال ع!نالمستوى العمران!ي للمنطق!ة و الخ!دمات التحتی!ة تحت!اج إل!ى تجدی!د و إع!ادة تأھی!ل  •

فض!ال ع!ن  .تراثی!ة حفاظی!ھوجود مناطق  كذلكیر وبعض المناطق المتھرئة التي تحتاج إلى إعادة تطو
 .وجود مناطق جدیدة ، واكساء واجھات عدة مباني بمواد انھاء حدیثة

باالض!افة ال!ى  )1(واشتمل المشھد المختار من شارع الكرادة داخل وكما موض!ح ف!ي المالح!ق الش!كل 
ش!تملت عل!ى تن!وع كبی!ر ف!ي انتخاب مجموعة من المباني المنتشرة ضمن شارع الكرادة داخل و الت!ي ا

مواد اإلنھاء منھا التقلیدي ومنھا الحدیث ومنھا ما ھو ذو نمط تراثي وھو یقع في ض!من الك!رادة داخ!ل 
  ) . أرخیتھ(

 )3(بینم!!ا اش!!تمل المش!!ھد المخت!!ار م!!ن ش!!ارع الك!!رادة خ!!ارج وكم!!ا موض!!ح ف!!ي المالح!!ق ف!!ي الش!!كل 
ضمن ش!ارع الك!رادة خ!ارج و الت!ي اش!تملت عل!ى  باالضافة الى انتخاب مجموعة من المباني المنتشرة

 . تنوع كبیر في مواد اإلنھاء منھا التقلیدي ومنھا الحدیث 
ش!!ملت المس!!وحات المیدانی!!ة دراس!!ة واجھ!!ات ش!!وارع  : المس!!وحات المیدانی!!ة وتحدی!!د المش!!اكل  )6-6(

س!تھا لمعرف!ة أھ!م الكرادة داخل والخارج وتوثیق أج!زاء م!ن المنطق!ة بواس!طھ تص!ویرھا لتحلیلھ!ا ودرا
وج!رت . ومن ثم وضع معالجات وحل!ول لتط!ویر المنطق!ة , المشاكل البصریة التي تعاني منھا المنطقة

  .المسوحات المیدانیة بالتعاون مع أمانة بغداد قسم التصمیم المعماري 
وض!حت الدراس!ة المیدانی!ة بع!ض : المشاكل البصریة العامة للمشھد الحضري ض>من منطق>ة الدراس>ة

  :شاكل العامة للمشھد الحضري التي تتعلق بمواد اإلنھاء اھمھا ما یأتي الم
إّن المش!!ھد الحض!!ري یتغی!!ر بص!!ورة مس!!تمرة إذ إن نت!!ائج المس!!وحات المیدانی!!ة ألمان!!ة بغ!!داد لمنطق!!ة  •

مغلفة بمادة االلكوبوند بینما المس!وحات ) من المباني %2.9(اوضحت وجود  2010الكرادة داخل عام 
ارتف!!ع ) االلكوبون!!د (أوض!!حت أن نس!!بة المب!!اني الت!!ي تكس!!وھا م!!ادة ) م 2012(باح!!ث ع!!ام المیدانی!!ة لل

بینم!ا كان!ت نس!بة المب!اني . خالل سنتین وھو رق!م ف!ي ازدی!اد ) من المباني %10(لیصل إلى ما یناھز 
لكن بعد المسوحات المیدانیة للباحث ل!وحظ ازدی!اد ) %1.3(كان  2010التي تشتمل على مادتین  عام 

وأصبحت ھناك مباٍن تحتوي على م!ادتي . حداً ادنى %) 60(ھذه النسبة بشكل كبیر یصل إلى حوالي 
وھذا یوضح أن المشھد الحضري للك!رادة داخ!ل ) الكوبوند وحجر أو الكوبوند ونثر (أنھاء سواء كانت 

 .تغیر بصورة كبیر خالل مدة ال تتجاوز السنتین
اً من شارع الك!رادة داخ!ل وذل!ك بحك!م ن!وع الوظیف!ة التجاری!ة إّن مشھد الكرادة خارج كان اقل تغییر •

) م!ن المب!اني%  3.3(ما یقارب  2010فمثال إّن نسبة المباني التي أكسیت بمادة االلكوبوند كانت عام 
إال أّن المسوحات المیدانیة للباحث أشارت إلى أن نس!بة المب!اني المكس!وة بم!ادة االلكوبون!د ازداد لیص!ل 

 .وھي قابلة للزیادة )  من المباني%6(ما یقارب 
س!!وء تنس!!یق لوح!!ات اإلعالن!!ات المس!!تعملة لإلعالن!!ات التجاری!!ة أو المح!!ال التجاری!!ة، وتتض!!من ھ!!ذه  •

المشاكل سوء تنسیق بحجم والوان لوحات اإلعالنات وعدم خضوعھا لمعاییر تص!میمیة أو تناس!قھا م!ع 
 .تصمیم المبنى نفسھ 

جزاء كبیرة من الواجھة الحضریة للشوارع وكثرة التھروء الحاص!ل قلة عملیات الترمیم والصیانة أل •
 . في مواد اإلنھاء على الواجھات وفقدانھا خصائصھا الشكلیة والجمالیة 

عدم وجود تنظیم لخ!ط س!ماء موح!د للش!ارع یجم!ع العناص!ر المعماری!ة مع!ا لتش!كل واجھ!ة حض!ریة  •
 .متكاملة

 . و مفككاً  عدم وجود نسق عام للشارع مما یجعلھ مجزءاً  •
توجد مشاكل تتمث!ل بع!دم الت!زام منف!ذي المب!اني بالمخطط!ات والواجھ!ات الت!ي تواف!ق علیھ!ا الجھ!ات  •

  .المختصة في أمانة بغداد
لقد شملت االستبانة ثالث فئات، الفئة األولى ھي سكان منطق!ة الك!رادة داخ!ل والفئ!ة الثانی!ة :  االستبیان

ش!!ھادة (ة الثالث!!ة ش!!ملت اس!!تبیان النخب!!ة المعماری!!ة م!!ن حمل!!ة ش!!ملت س!!كان منطق!!ة الك!!رادة خ!!ارج والفئ!!
وتم!ت عملی!ة االس!!تبانة بط!رح مجموع!ة م!!ن االس!ئلة دعم!!ت ) ال!دكتوراه و الماجس!تیر و البك!!الوریوس 
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ھذة االسئلة بمجموعة من الص!ور للمش!ھد وص!ور بانورامی!ة وش!ریط فی!دیو مرف!ق عل!ى ق!رص م!دمج 
فئ!ة النخب!ة المعماری!ة الت!ي تش!تمل عل!ى اش!خاص لیس!وا م!ن لتوضیح المش!ھد بص!ورة كامل!ة وخاص!ة ل

سكان المنطقة وانقسمت االسئلة الى جزئین جزء لفئ!ة س!كان المنطق!ة واش!تملت االس!ئلة تق!ویم الن!واحي 
المعنویة للمشھد وذلك لعدم قدرة ھذة الفئة على تقویم النواحي المادی!ة والبص!ریة والمعماری!ة واش!تملت 

 ، إمكانی!ةم!دى تعبی!ر الش!ارع ع!ن وظیفت!ھ التجاری!ة ،االھتم!ام ، أث!ارةالش!د(ف!ردات االسئلة على تقییم م
، االنتم!اء المك!اني واالحتض!ان، الراح!ة، األلف!ة،  التعرف على اسم المنطقة والشارع من خالل الصور

 بینما تضمنت اسئلة فئ!ة النخب!ة المعماری!ة عل!ى تق!ویم جمی!ع الن!واحي المعنوی!ة والمادی!ة)  حب المكوث
وتم طرح نفس المفردات التي تخص الجوانب المعنویة التي طرحت لفئة سكان المنطق!ة بینم!ا تض!منت 

لم!واد  ب!التنوع بم!واد اإلنھ!اء، والمفاج!أة وض!وحیھ التوجی!ھ(مفردات الن!واحي المادی!ة المف!ردات التالی!ة 
، التن!!اقض بالش!!كل، التن!!اقض ب!!الحجملم!!واد اإلنھ!!اء، و المفاج!!أة بالتن!!اقضاإلنھ!!اء ف!!ي ض!!من المش!!ھد، و

عل!!ى  التعقی!!د، ودور م!!واد اإلنھ!!اء ف!!ي تحقی!!ق مقی!!اس إنس!!اني، والتن!!اقض ب!!الملمس، والتن!!اقض ب!!اللونو
اإلنھ!!!اء والتفاص!!!یل، الزخ!!!ارف بم!!!واد عل!!!ى مس!!!توى  التعقی!!!د، ورب!!!ط الكت!!!ل البنائی!!!ة مس!!!توى أن!!!واع

ن م!واد اإلنھ!اء، وتن!وع اإلنھ!اء، وتن!وع ف!ي ل!و مواد ، وتنوعوضوحیھ االستعمال، والشكل ووضوحیھ
في ملمس مواد اإلنھاء، وتنوع شكل مواد اإلنھاء، وتن!وع أحج!ام م!واد اإلنھ!اء، وتن!وع مس!احات م!واد 

وح!دة لم!واد اإلنھ!اء، و بس!اطة التش!كیلاإلنھاء ضمن المشھد، والتعبیر عن وظیف!ة الش!ارع والمش!ھد، و
لم!واد  حت!واءاالعالق!ة عمال مواد اإلنھ!اء، وفي است عالقة تداخل، والتناسق بالمشھد،  والنمط العمراني

لم!ادة اإلنھ!اء،  ھیمن!ةالعالق!ة لمواد اإلنھ!اء، و تجاورالعالقة لمواد اإلنھاء، و تالصقالعالقة اإلنھاء، و
  ) عمودي عالقة إیقاع، وأفقي عالقة إیقاعو
  االستنتاجات  
  : استنتاجات االطار النظري  
بنوع المنظ!ور ال!ذي یتمث!ل بالش!ارع، اذا ك!ان منظ!وراً ھوائی!اً أو تتأثر طریقة استعمال مواد اإلنھاء  .1

منظ!!وراً مغلق!!اً أي بمق!!دار المس!!احات المفتوح!!ة الت!!ي تتخل!!ل المش!!ھد مم!!ا یس!!اعد ف!!ي كب!!ر المس!!افة ب!!ین 
المب!!اني وكلم!!ا زادت المس!!افات ب!!ین المب!!اني ف!!ي ض!!من المش!!ھد الواح!!د اعط!!ى ذل!!ك نوع!!اً م!!ن الحری!!ة 

 .اإلنھاء بالطریقة التي ال تتسبب في حصول تلوث بصري أو تشویھ للمشھد النسبیة في تنوع مواد
باإلغناء البصري والتلوث البصري فكلما یقترب التنوع م!ن الق!یم اإلیجابی!ة والجی!دة ) التنوع(یرتبط  .2

یظھ!!ر اإلحس!!اس باإلغن!!اء البص!!ري بینم!!ا یظھ!!ر التل!!وث م!!ع الق!!یم الس!!البة غی!!ر اإلیجابی!!ة س!!واء كان!!ت 
 .م منخفضة أي إّن التلوث واإلغناء یرتبطان مع جودة التنوع ولیس كمیتھ مرتفعة أ

ی!!رتبط مفھ!!وم الراح!!ة بمف!!اھیم التعقی!!د والوض!!وحیة فكلم!!ا كان!!ت الوض!!وحیة عالی!!ة ازدادت الراح!!ة  .3
وكلما اقترب التعقید من مس!توى وس!طي أث!ار الراح!ة بص!ورة اكب!ر مم!ا ل!و ك!ان مع!دوماً أو مرتفع!اً إذ 

البصریة توافر قدر من التعقید مع نسبة اكبر من الوض!وحیة أي تتطل!ب الراح!ة مس!توى  تتطلب الراحة
 .تعقید ال یصل إلى حد التشویش والتشویھ  

والتن!وع , و تعدد المعاني المضمنة ف!ي المش!ھد, عنصر المفاجأة(یعتمد التشویق وأثارة االھتمام على .4
 ) . البصري في ضمن حدود اإلغناء البصري

 ) الراحة البصریة والتشویق وإثارة االھتمام و األلفة و تعدد المعاني المضمنة(المكوث یعتمد حب .5
ان المقیاس ھو إحساس المتلقي ب!الحجم أي إّن المقی!اس ھ!و وس!یلة لإلحس!اس ب!الحجم ل!دى المتلق!ي   .6

المس!احات لذلك فان لمواد اإلنھاء دورا كبیرا بالمقیاس لیس على نطاق حجم الوحدات البنائیة انما على 
ولك!ن , التي تغطیھا مواد أنھاء معینة نسبة إلى مواد أنھاء أخرى مما یوج!د تنوع!اً عل!ى مس!توى المبن!ى

  .بالحفاظ على الشعور بالمقیاس اإلنساني 
أّن أھمیة األلوان تكمن في إیجاد مشھد حضري مریح بصریا وذو حیوی!ة وذل!ك بمعرف!ة ت!أثیر ك!ل   .7

س!ببھ ف!ي المتلق!ي مم!ا ق!د یع!زز روح المك!ان وإحس!اس المتلق!ین بھ!ذا لون من األل!وان والش!عور ال!ذي ی
المش!!ھد أو النف!!ور من!!ھ ومعرف!!ة أي األل!!وان الت!!ي ق!!د تس!!بب تلوث!!اً بص!!ریاً وأي منھ!!ا تك!!ون ذات ص!!فات 

ھ!!ي اكث!!ر األنظم!!ة تحفی!!زا فاألنظم!!ة المتجانس!!ة ذات األل!!وان الب!!اردة جمالی!!ة وراح!!ة بص!!ریة كم!!ا ف!!ي 
المنعكس!!ة  فأش!!عتھ كاألخض!ر األل!!وانبعض ف!! ویق وح!ب المك!!وث داخ!!ل المش!ھدللش!عور بالج!!ذب والتش!!

 . سھلة ومریحة أبصارهلذلك تكون عملیة  األبصارتسقط مباشرة على الشبكیة ویحدث 
أّن التطور التكنلوجي ومواد اإلنھاء الحدیث!ة ھ!ي لیس!ت بالض!رورة ب!دائل ناجح!ة عن!دما تس!تعمل     .8

م الشكل المعماري من تنوع وإیقاع وھیمن!ة  وبش!كل م!دروس، ول!یس بطریقة تھمش فیھا محددات تنظی
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االنس!!الخ ع!!ن واق!!ع التط!!ور التكنل!!وجي ھ!!و الح!!ل، إنم!!ا الممازج!!ة ب!!ین م!!واد اإلنھ!!اء والتمس!!ك بالی!!ات 
التصمیم الصحیحة التي تمكننا من إیج!اد مش!ھد حض!ري تغل!ب علی!ھ الم!واد التقلیدی!ة لك!ن ب!نمط تش!كیل 

نوحد مشھداً حضریاً یغل!ب علی!ھ الط!ابع الح!دیث م!ع مش!ھد یغل!ب علی!ھ الط!ابع  حدیث أو تمكننا من أن
واألحج!!!ام , األنظم!!!ة اللونی!!!ة ( بالتقلی!!!دي، وذل!!!ك بإیج!!!اد عوام!!!ل مش!!!تركة توح!!!د المش!!!ھدین متمثل!!!ة 

  ) . و العالقات التصمیمیة الصحیحة, والمساحات 
معالج!ات الالزم!ة لھ!ا ال نھ!ا م!ن أھ!م أھمیة المداخل كأن تكون لشوارع وتقاطع!ات والقی!ام بعم!ل ال  .9

العناصر الت!ي تش!كل الص!ورة الذھنی!ة ل!دى المتلق!ي وتعط!ي ل!ھ االنطب!اع األول ع!ن المنطق!ة و احت!رام 
الواقع التاریخي والتراثي الموجود في ضمن المنطقة وذلك كون ھذه العناصر تمثل عناص!ر مھم!ة ف!ي 

كی!!ز عل!!ى معالج!!ات تحس!!ین المش!!ھد الحض!!ري، تش!كیل الھوی!!ة والخصوص!!یة للمنطق!!ة، ل!!ذلك یج!!ب التر
  .أھمیة مراعاة التوافق بین مكونات المشھد الحضري بشكل عام ومواد اإلنھاء بشكل خاص 

تنقس!م اس!تنتاجات الدراس!ة العملی!ة إل!ى أقس!ام تش!مل اس!تنتاجات تخ!ص  : استنتاجات الدراسة العملی>ة 
تاجات ستخص الفروقات بین ال!ذكور واإلن!اث لفئ!ة العالقة بین تقویم النخبة وسكان المنطقة وھناك استن

  .النخبة 
تشمل ھذه الفق!رة استحص!ال اس!تنتاجات م!ن دراس!ة وتحلی!ل الفروق!ات ب!ین  :الكرادة داخل :  )7-3-1(

موق!ع  )1(ویوض!ح الش!كل . تقویم سكان المنطقة والنخب!ة المعماری!ة للمش!ھد نفس!ھ و للن!واحي المعنوی!ة
   : أظھرت نتائج تقویم النخبة وسكان المنطقة ما یأتي  إذ المشھد في ضمن المنطقة،

یتضح من النتائج أن المش!ھد یحق!ق جمی!ع الن!واحي المعنوی!ة للس!كان أي أن!ھ یوج!د تفاع!ل كبی!ر ب!ین  .1
س!!كان المنطق!!ة والمش!!ھد والبیئ!!ة الت!!ي یعیش!!ون فیھ!!ا، وذل!!ك ك!!ون جمی!!ع الن!!واحي والمش!!اعر المعنوی!!ة 

 51(فقد كان!ت اق!ل مف!ردة ھ!ي الش!د، إذ تحص!لت عل!ى تق!ویم ) طةنق 40(تحصلت على نتائج اكثر من 
بینم!ا كان!ت ) نقط!ة 40(أي إّن اقُل مفردة تجاوزت الدرج!ة الحرج!ة المتمثل!ة ب) نقطة 80(من ) نقطة 

النت!!ائج الت!!ي تحص!!لت م!!ن تق!!ویم النخب!!ة عل!!ى ادن!!ى ال!!درجات التقویمی!!ة، إذ كان!!ت أعل!!ى درج!!ة تقویمی!!ة 
. وھ!ي مقارب!ة ال دن!ى درج!ة تقویمی!ة لس!كان المنطق!ة ) ف!ة الش!ارع التجاری!ة التعبی!ر ع!ن وظی(لمفردة 

نستنتج من ھذا ان الم!واد الجدی!دة والتقلیدی!ة تالق!ي استحس!ان س!كان المنطق!ة عل!ى ال!رغم م!ن كونھ!ا ال 
ك!ذلك تش!یر ھ!ذه النت!ائج إل!ى ق!وة ت!أثیر ) . جمالی!ة وتص!میمیة (تستوفي الشروط المعماریة من مع!اییر 

اإلنھاء في النواحي المعنویة والمشاعر على المتلقي حیث ان النواحي العاطفیة كان!ت ت!ؤثر بش!كل مواد 
واض!!ح عل!!ى الس!!كان وذل!!ك الن المش!!ھد یحم!!ل م!!ن الن!!واحي العاطفی!!ة الكامن!!ة ف!!ي نف!!وس الس!!كان عل!!ى 

 .الرغم من كونھ ال یحمل الصفات المعماریة التي تؤھلھ لذلك
 .لصور الذھنیة لسكان المنطقة بشكل اكبر من النخبة المعماریة إّن المواد الحدیثة أثرت في ا .2
إّن الجان!!ب ال!!وظیفي یس!!أھم بش!!كل كبی!!ر ف!!ي ك!!ون البنای!!ة نقط!!ة دال!!ة وم!!ؤثرة ف!!ي الص!!ور الذھنی!!ة  .3

إذ یبرز ذلك من أن اكثر المب!اني المعتم!دة بوص!فھا نقط!ة دال!ة أخ!ذت ش!ھرتھا م!ن . والجمعیة للمجتمع 
 . سواء كانت ھذه الوظیفة مقتصرة على جزء من البنایة أم صفة للبنایة الجانب الوظیفي للبنایة

إنھ لیس بالض!رورة أن تك!ون البنای!ة المثی!رة لالنتب!اه نقط!ة دال!ة وذل!ك ألس!باب ع!دة، أم!ا ك!ون ھ!ذه  .4
البنایة تجاور بنایة ذات أھمیة أو جذب اكثر منھا أو كونھ!ا ال تش!تمل عل!ى فعالی!ات وظیفی!ة ذات ج!ذب 

ا یدل على أّن تأثیر مواد اإلنھ!اء ق!د یك!ون اض!عف م!ن بقی!ة الم!ؤثرات الوظیفی!ة أو الش!كلیة وھذ. قوي 
 . فیما یخص الصور الذھنیة 

 .اإلناث تتأثر بالعالقات الشكلیة والتنوع اكثر فیما یمیل الذكور إلى بساطة األشكال وھدوء األلوان  .5
یل سكان المنطقة إلى المباني الحدیث!ة اكث!ر الفرق الشاسع بین فئة النخبة وفئة سكان المنطقة حیث یم .6

من المباني التقلیدیة حتى وإن توافرت في ھذه المب!اني المع!اییر التص!میمیة والجمالی!ة وذل!ك عل!ى وف!ق 
األلوان الباردة واألل!وان المحای!دة فض!ال ع!ن األل!وان ھ!ي اكث!ر (ونستنتج أیضا أّن . وجھة نظر النخبة 

یر ھذه النتائج إلى التأثیر القوي لمواد اإلنھاء ف!ي س!كان المنطق!ة، فعل!ى وتش) راحة من األلوان الحارة 
ال!!رغم م!!ن ك!!ون جمی!!ع المب!!اني الت!!ي تحص!!لت عل!!ى درج!!ات تقویمی!!ة عالی!!ة س!!واء المب!!اني الحدیث!!ة أو 
التقلیدیة ھي مباٍن ُتع!ّد جی!دة م!ن الجان!ب المعم!اري والتص!میمي إالّ أّن س!كان المنطق!ة یفض!لون الم!واد 

 )6(و شكل  )2(یراجع شكل    . على التقلیدیة الحدیثة
تشمل ھذه الفقرة استحصال استنتاجات من دراسة الفروقات وتحلیلھا بین تقویم س!كان : الكرادة خارج  

موق!ع المش!ھد ف!ي  )3(ویوض!ح الش!كل . المنطقة والنخب!ة المعماری!ة للمش!ھد نفس!ھ و للن!واحي المعنوی!ة
 : یم النخبة وسكان المنطقة ما یأتي إذ أظھرت نتائج لتقو ضمن المنطقة،
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یتبین من تحیل النتائج أّن ش!ارع الك!رادة خ!ارج یع!اني م!ن المش!اكل نفس!ھا الت!ي یع!اني منھ!ا ش!ارع  .1
الك!رادة داخ!ل عل!ى ص!عید الن!!واحي العاطفی!ة والمعنوی!ة إال أّن!ھ یوج!!د اخ!تالف بس!یط وھ!و إّن مس!!توى 

ك!رادة خ!ارج أق!ل مم!ا موج!ود ف!ي ش!ارع الك!رادة  إحساس وتفاعل سكان المنطقة م!ع المش!ھد لش!ارع ال
داخل، وذلك یرجع إلى اختالف تصمیم شارع الكرادة داخل عن الخارج إذ یتمیز شارع الخارج بكون!ھ 
اعرض من شارع الكرادة داخل فضال عن كونھ شارعاً بخط مستقیم، وھذان العامالن یوتران بص!ورة 

الك!رادة داخ!ل یتمی!ز بكون!ھ یحت!وي عل!ى انكس!ارات ف!ي كبیرة في الجوانب المعنوی!ة وذل!ك الن ش!ارع 
المحاور البصریة مما یعطي تداخالً للمشاھد فضال عن قلة عرض الشارع مما یحق!ق إحساس!اً بالمش!ھد 
بص!!ورة اكب!!ر، وھ!!ذا إن دل عل!!ى ش!!ي إنم!!ا ی!!دل عل!!ى أن م!!واد اإلنھ!!اء تت!!أثر بعوام!!ل تص!!میم المش!!ھد 

 ) . ة الجوانب الوظیفی( الحضري األخرى مثل 
تمث!ل المب!اني الت!ي اختارھ!ا الس!كان خلیط!اً م!ن مب!اٍن من مقارنة نت!ائج المب!اني الت!ي ُتع!ّد نقط!ًة دال!ًة  .2

تقلیدیة ومباٍن حدیثة والشيء الوحید الذي یجمع ھذه المباني كونھا تعبر عن وظیفة تجاری!ة ممی!زة، إم!ا 
عام!ل الث!اني ك!ون ھ!ذه المب!اني كونھا مصرفاً أو مجم!ع أس!واق مع!روف أو ش!ركة تجاری!ة معروف!ة وال

جمیھا حدیثة األنشاء حتى ذات المواد التقلیدیة منھا أي انھا تحتوي على مواد تقلیدیة لك!ن ب!نمط تش!كیل 
عل!!ى ال!!رغم م!!ن كون!!ھ ُیع!!ّد ) مس!!جد األیم!!ان(لك!!ن یتب!!ین أّن فئ!!ة س!!كان المنطق!!ة ل!!م تعتم!!د بنای!ة . ح!دیث 

وج!!ود القب!!ة وارتف!!اع المن!!ارة إال أّن فئ!!ة النخب!!ة أظھ!!رت عالم!!ة م!!ن الناحی!!ة الش!!كلیة والوظیفی!!ة بس!!بب 
استجابة اكبر باتجاه المسجد وھذا یدل على أن مواد اإلنھاء والوظیفة التجاریة الت!ي رافق!ت ھ!ذه الم!واد 
كان تأثیرھا اكبر في الصور الذھنیة والجمعیة للمجتمع من تأثیر االشكل المعماریة والتفرد الش!كلي م!ع 

 . المسجد ھو الوظیفة الدینیة الوحیدة في ضمن المشھد العلم أن ھذا 
من مقارنة نتائج المباني األكثر إثارة لالنتباه یتبین من النتائج أّن المباني نفس!ھا الت!ي ُتع!ّد نقط!ة دال!ة  .3

تش!تمل وظ!ائف تجاری!ة (عّدھا السكان والنخبة مثیرة لالنتباه وذلك لتوافر عوامل عدة ف!ي ھ!ذه المب!اني 
وھ!ذا ) تتسم بنمط التشكیل الح!دیث لم!واد اإلنھ!اء س!واء أكان!ت م!واد أنھ!اء حدیث!ة أم تقلیدی!ة و , بارزة 

یدل على أھمیة العالق!ات الرابط!ة ب!ین م!واد اإلنھ!اء الت!ي ھ!ي ذات أھمی!ة اكب!ر م!ن ن!وع م!واد اإلنھ!اء 
ات نفس!!ھا أي ممك!!ن الحص!!ول عل!!ى ش!!كل معم!!اري أنی!!ق ب!!أي ن!!وع م!!ن م!!واد اإلنھ!!اء اذا كان!!ت العالق!!

 . الرابطة مدروسة وجیدة 
أن المواد التقلیدیة ذات إمكانی!ات كبی!رة غالب!ا م!ا تھم!ل ھ!ذه اإلمكانی!ات م!ن قب!ل المص!ممین أي أن!ھ  .4

ممكن الحصول على مباٍن مریحة بصریا وأنیقة معماریا باس!تعمال م!واد تقلیدی!ة ونم!ط تقلی!دي یرض!ي 
 )7(،)4(یراجع شكل .سكان المنطقة والنخبة المعماریة 

  : استنتاجات تقویم الجوانب المعنویة للمشھد الحضري لفئة لسكان المنطقة 
 .ان االناث یتأثرن بصورة كبیرة بالنواحي المعنویة والروحیة اكثر من الذكور  .1
 . إن سكان المنطقة اكثر تفاعلیة مع المواد الحدیثة واكثر قبوال لھا في ضمن المشھد  .2
واالنتم!!اء , ح!!ب مك!!وث( س!!تجابة للجوان!!ب المعنوی!!ة م!!ن ك!!ان س!!كان منطق!!ة الك!!رادة داخ!!ل أكث!!ر ا .3

بینم!ا كان!!ت الك!رادة خ!ارج اكث!ر وض!!وحیة م!ن ناحی!ة الوظیف!ة التجاری!!ة، ) وااللف!ة , والراح!ة, المك!اني
وذل!!ك بس!!بب اخ!!تالف ن!!وع الوظیف!!ة التجاری!!ة لك!!ل م!!ن الش!!ارعین فض!!ال ع!!ن أن طبیع!!ة توجی!!ھ ش!!ارع 

 )5(یراجع شكل . كرادة خارجالكرادة داخل وشكلھ یختلف عن شارع ال
إذ جرى عرض الج!زء  : استنتاجات تقویم الجوانب المادیة والمعنویة للمشھد الحضري لفئة النخبة 

لفئة النخبة المعماریة لغرض تقویم الجوان!ب المادی!ة الت!ي ) الكرادة داخل والخارج (المنتخب من مشھد 
قویمھ!ا الفتق!ادھم الخب!رة والمعرف!ة األكادیمی!ة الت!ي ال یستطیع المتلقین العادیون من سكان المنطقة من ت

  :تخص تقویم الجوانب المادیة والبصریة و الفیزیائیة، وكانت النتائج على النحو اآلتي
نستنتج إّن الجوانب المادیة لمنطقة الكرادة خارج اقل جودة م>ن الك>رادة داخ>ل والس>یما ف>ي الجوان>ب 

تراج!ع . و الشيء نفسھ ینطبق على النواحي المعنویة للمشھدالتي تمثل العالقات والتنوع والتناقض 
  )13( )12(،)11(، )10(، )9(، )8(االشكال      

  :استنتاجات تأثیر خصائص مواد االنهاء على المتلقي 
یتض!ح م!!ن مع!!دل ال!درجات التقویمی!!ة لمنطقت!!ي الك!!رادة داخ!ل والخ!!ارج لفئ!!ة النخب!ة ان!!ة عل!!ى مس!!تو  - 1

اد االنھ!اء ك!ان التن!اقض بالش!كل ھ!و ذو ت!أثیر اكب!ر ف!ي المتلق!ي م!ن بقی!ة عالقات النتاقض بعناصر م!و
  )2( عالقات التناقض ویلیھ التناقض بالملمس  ومن ثم التناقض باللون وكما مبین بالجدول رقم
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یتضح من معدل الدرجات التقویمیة لمنطقتي الكرادة داخل والخارج انة عل!ى مس!تو عالق!ات التن!وع  - 2
اء كان التنوع بالشكل ھو ذو تأثیر اكب!ر ف!ي المتلق!ي م!ن بقی!ة عالق!ات التن!وع ویلی!ھ بعناصر مواد االنھ

 )3(التنوع بمساحات مواد االنھاء  ومن ثم التنوع بمواد االنھاء نفسھا وكما مبین بالجدول رقم 
یتضح من معدل عالق!ات التعقی!د وبس!اطة تش!كیل م!واد االنھ!اء ان عالق!ات التعقی!د والبس!اطة اق!ل  – 3
أثیرا من العالق!ات الرابط!ة ب!ین عناص!ر م!واد االنھ!اء والمتمثل!ة ب!التنوع والتن!اقض ویتض!ح ك!ذلك ان ت

بقی!!ة عالق!!ات التعقی!!د  عالق!!ة التعقی!!د عل!!ى مس!!توى رب!!ط م!!واد االنھ!!اء ھ!!ي اكث!!ر ت!!أثیرا ب!!المتلقي م!!ن
ھ!ي اق!ل ت!أثیرا ووحدة النمط  والبساطة حیث تلیھا عالقة البساطة بالتشكیل ویتضح ان عالقات التناسق

  )4(في والمتلقي وأثارة انتباھھ وكما مبین بالجدول رقم 
یتضح من نتائج تقویم مشھدي الكرادة داخل و الخارج ان لمواد االنھاء ان عالقات التجاور لمواد  – 4

لج!دول االنھاء العالقة االكثر تأثیرا على المتلقي تلیھا عالقات االیقاع االفقي لمواد االنھاء وكما مب!ین با
 )5(رقم 

  التوصیات 
قیام أمانة بغداد بتحدید اللون و الملمس  وتضاف إلى الضوابط المعم!ول بھ!ا ل!دى األمان!ة بوص!فھا   .1

أنظم!!ة (وض!!ع مح!!ددات وق!!وانین خاص!!ة بك!!ل منطق!!ة وش!!ارع متض!!منة . ض!!وابط خاص!!ة بك!!ل منطق!!ة
بم!!ا ) حج!!ام م!!واد اإلنھ!!اءوالقیاس!!ات المح!!ددة أل, نس!!ب األل!!وان ف!!ي ض!!من الش!!ارع والمبن!!ى , األل!!وان 

   .یتوافق مع خصوصیة كل منطقة 
تحدید نسب لأللوان التي ستستعمل لكل بنایة مع مراعاة المعاییر التصمیمیة للشارع، فتن!وع األل!وان  .2

في ضمن حدود األثراء البصري ال یحدث التلوث البصري اذا كانت األل!وان مح!ددة وف!ي ح!دود نس!ب 
ا ف!ي ض!من المبن!ى والش!ارع، أي تحدی!د نس!بة الل!ون م!ن مس!احة واجھ!ة ثابتة مع اختالف نم!ط تش!كیلھ

 .المبنى الواحد 
 .تحدید الوان الزجاج وأبعاده المسموحة في الواجھات .3
تحدی!!د أبع!!اد قیاس!!یة للم!!واد الحدیث!!ة الت!!ي تت!!وافر بأحج!!ام مختلف!!ة وتحقی!!ق ق!!در م!!ن التن!!وع ف!!ي ھ!!ذه  .4

 .القیاسات
 .ارع مع تحقیق تنوع في نوعیة المادة لكن بثبات األلوانتحدید نظام لوني للطابق األرضي للش .5
تحدید أبعاد لوحات اإلعالنات على وفق مقاییس محددة واستثمار الس!طوح الص!لدة الجانبی!ة للمب!اني  .6

لوضع اإلعالنات مع إمكانی!ة اس!تعمال الشاش!ات والوس!ائط اإلعالمی!ة لغ!رض ع!رض اإلعالن!ات الت!ي 
  .ستكون مصممة ضمنیا مع المباني

بم!ا ) ش!كل وخلفی!ة(استحداث محددات تصمیمیة لكل منطقة تصنف واجھات الش!ارع تص!میمیا إل!ى  .7
یوازي لوحات اإلعالنات والتشجیر في المشھد مع واجھات المباني بمعنى أن تؤخذ لوح!ات اإلعالن!ات 

 .وأثاث الشارع في ضمن تصمیم الواجھة العامة للشارع
رمیمھا لتتناسب مع المشھد الحضري والحفاظ على نم!ط المب!اني االلتزام بالمباني الحفاظیة وإعادة ت .8

 .التقلیدیة
إمكانی!!ة إدخ!!ال م!!واد اإلنھ!!اء التقلیدی!!ة م!!ع م!!واد اإلنھ!!اء الحدیث!!ة وذل!!ك بتوحی!!د األنظم!!ة اللونی!!ة لتل!!ك  .9

 .المواد أي ببقاء عامل مشترك بین ھذه المواد وھو اللون
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  الملحق
المفردات   المجال

  المؤشرات الثانویة والقیم الممكنة  الرئیسة

 
ت&أثیر م&واد االنھ&اء ف&ي الن&واحي المعنوی&ة 
 في المشھد الحضري

  

 
  

  االدراك
 
  

  التوجیھ بعناصر الجذب  توجیھ الرؤیة البصریة
  وضوحیة التوجیھ

  المفاجأة بالتنوع  صر المفاجأةعن
  المفاجأة بالتناقض

  االحساس بالتتابع  عنصر التعاقب
  االثارة الحسیة واالنتباه

  عنصر التناقض

  التناقض بالحجم
  التناقض بالشكل
  التناقض باللون

  التناقض بالملمس

  عنصر المقیاس

  المقیاس االنساني لمواد االنھاء
یق المقیاس االنساني لتنظیم م$واد االنھ$اء عل$ى مس$توى تحق

  المبنى الواحد
  تحقیق مقیاس نصبي على مستوى المبنى الواحد

تحقی$$ق المقی$$اس االنس$$اني عل$$ى مس$$توى الش$$ارع بوص$$فھ 
  مشھداً 

  
  التعقید

التعقی$$د عل$$ى مس$$توى تنس$$یق وتش$$كیل م$$واد االنھ$$اء ان$$واع 
  ربط الكتل البنائیة

ی$$د عل$$ى مس$$توى تنس$$یق وتش$$كیل م$$واد االنھ$$اء ان$$واع التعق
  ربط الكتل البنائیة الزخارف بمواد االنھاء والتفاصیل

  وضوحیة الشكل  الوضوحیة
  وضوحیة االستعمال

  التنوع في مواد االنھاء  التنوع
  التنوع في العالقات الرابطة لمواد االنھاء

 
وال&&&&&&&&ذاكرة  ال&&&&&&&&ذاكرة 
 الجمعیة
 
 
 
 

  محفزات بصریة  فزاتالمح
  محفزات معنویة وروحیة

  الصور الذھنیة والصورة الجمعیة

  معاٍن وظیفیة  المعاني
  معاٍن روحیة

  الصور الشكلیة
  التفرد للشواخص
  بساطة التشكیل

  وضوحیھ االشكال

 الخصوصیة والھویة

  مواد االنھاء المحلیة
  وحدة النمط العمراني

  لبناءطراز ا

  البصري التنوع  مواد االنھاء الحدیثة

  المتعة الحسیة 

 السیاقیة
 
 

  الشمولیة

  التتابع البصري
  اغناء المحتوى الحضري

  مقیاس انساني
  مقیاس نصبي

  التفاصیل
  وخصوصیة اللون والملمس

  تكامل عناصر المشھد الحضري 
  المالمح  

  النقاط الدالة
  مقیاس العامال

  التشكیل

 األحاسیس
 
 

  اثارة االھتمام  -الشد    التشویق
  االستمتاع -السرور   الجذب

  االرضاء العاطفي  -االلفة    حب المكوث

تأثیر مواد االنھاء في النواحي البصریة 
  الفیزیائیة

  

 المالءمة البصریة
  وضوحیھ االشكال والعالقات الشكلیة  الوضوحیة

  یھ االستعمالوضوح

  )اللون و الملس و الحجم (التنوع بالخصائص الشكلیة   التنوع
  التنوع بالعالقات الشكلیة

 
 االغناء البصري

تعدد العناصر الموجودة في الس$طوح 
  المرئیة

  الملمس و االلوان
  الشكل و التفاصیل و الرموز و خط السماء

  انواع االبنیة و االستعماالت

  القات الرابطة بین العناصرالع

  وضوحیھ العالقات

  االیقاعات
  ایقاعات عمودیة

  ایقاعات افقیة
  خطوط السماء

 االثارة الحسیة
  عناصر االثارة الحسیة

  التباین و التغییر
  الثبات

  التتابع الحركي
  المعاني

  التقارب و التباعد  العالقات
  التتابع

البصریةالوحدة    الوحدة البصریة على مستوى المبنى  مستویات الوحدة البصریة 
  الوحدة البصریة على مستوى المشھد الحضري

  االیقاعیة  عناصر الوحدة البصریة الجذب البصري
  التناسبیة
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  االستمراریة

, ة والمس$$$$اح, والمقی$$$$اس , والحج$$$$م , والملم$$$$س ,الل$$$$ون (  جذب بصري بالخصائص الشكلیة
  )والشكل 

, ومحوری$$ة , و ت$$داخل , وتج$$اور , وتالص$$ق ,  احت$$واء(   الجذب البصري بالعالقات
  )وایقاع , وھیمنة , وتناظر

  یوضح أھم مفردات االطار النظري )1(جدول 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
  
  

 ) الباحث: المصدر (المعنویة لمشھد الكرادة داخل والخارج لفئة سكان المنطقة  یوضح تقویم النواحي )5(شكل 

ج تقویم النواحي المعنویة لسكان الكرادة داخل نتائیوضح  )2( شكل
)الباحث: المصدر (

المصدر (     نتائج تقویم النواحي المعنویة لسكان الكرادة خارج یوضح  )4( شكل
 )الباحث: 

یوضح موقع المشھد الذي عرض للتقویم ویتمثل باللون )  3(شكل 
  )الباحث: المصدر (األحمر

یوضح موقع المشھد الذي عرض للتقویم ویتمثل باللون  )1(شكل 
  )المصدر الباحث(األحمر
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المعنویة لمشهد الكرادة داخل للنخبة نتائج تقویم النواحي یوضح  )6( شكل
 )الباحث: ر المصد(المعماریة 

المعنویة لمشھد الكرادة داخل للنخبة یوضح نتائج تقویم النواحي  )7(شكل 
 )الباحث: المصدر (المعماریة 

المصدر (نتائج تقویم النواحي المادیة لسكان الكرادة داخلیوضح  )8( شكل
 )الباحث: 

المادیة لمشهد الكرادة خارج للنخبة نتائج تقویم النواحي یوضح  )9( شكل
 )الباحث: المصدر (المعماریة 
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وضح تقویم النواحي المعنویة لمشھد الكرادة داخل ی )10(شكل 
  )الباحث: المصدر (

  یوضح تقویم النواحي المعنویة لمشھد الكرادة خارج   )11(شكل 

یوضح تقویم النواحي المعنویة لمشھد الكرادة داخل  )12(شكل 
 والخارج 

یوضح تقویم النواحي المادیة لمشھد الكرادة داخل  )13(شكل 
  والخارج
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 معدل الدرجات التقویمیة للك$رادة داخ$ل والخ$ارج  العالقات
  درجة تقویمیة 80من 

  43  التناقض باللون
 44.5  التناقض بالشكل 
 38.5  التناقض بالحجم 
 43.5  التناقض بالملمس

 تأثیر عالقات التناقض على المتلقي )2(  الجدول

مع$$$دل ال$$$درجات التقویمی$$$ة للك$$$رادة داخ$$$$ل   العالقات
  درجة تقویمیة 80من  والخارج

  43  اإلنهاء مواد تنوع
  42  باللون التنوع

 45.5  بالشكل وع التن
 39.5  بالحجم  وعالتن
 36  بالملمس وعالتن

 44.5 تنوع مساحات مواد اإلنهاء ضمن المشهد
 على المتلقي وعتأثیر عالقات التن )3(  الجدول

 رادة داخ$ل والخ$ارجمعدل الدرجات التقویمیة للك$  العالقات
  درجة تقویمیة 80من 

 39.5  التعقید على مستوى ربط مواد االنھاء 
التعقی$$د عل$$ى مس$$توى التفاص$$یل و الزخ$$ارف بم$$واد 

 29.5  االنھاء

 37.5  بساطة التشكیل 
 26.5  وحدة النمط 

 25.5  التناسق
 على المتلقي التعقید وبساطة التشكیلتأثیر عالقات  )4(  الجدول

درج$$ة  80م$$ن  مع$$دل ال$$درجات التقویمی$$ة للك$$رادة داخ$$ل والخ$$ارج  قاتالعال
  تقویمیة

 24  في استعمال مواد اإلنهاء عالقة تداخل
 28.5  لمواد اإلنهاء حتواءاالعالقة 
 32.5  لمواد اإلنهاء تالصقالعالقة 
 42.5  لمواد اإلنهاء تجاورالعالقة 
  26  األنهاءلمادة  هیمنةالعالقة 

  30  أفقي عالقة إیقاع
 34.5  عمودي عالقة إیقاع

 على المتلقيتأثیر العالقات الشكلیة  )5( الجدول
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  لوجیة و التكنجامعة ال
                                                                رقم االستمارة                                                قسم الهندسة المعماریة

  ماجستیر/ ات العلیا الدراس
 

  سكان الكرادة داخل استمارة االستبیان
  

  . . .تحیة طیبة
أثــــر مــــواد االنهــــاء فــــي تلقــــي المشــــهد  ((بیقــــوم الباحــــث بأعــــداد رســــالته المرســــومة      

، جــزء مــن متطلبــات درجــة الماجســتیر فــي الهندســة المعماریــةوهــي )) الحضــري التجــاري
هاء الحدیثة والتقلیدیـة فـي المشـهد الحضـري التجـاري وتتناول هذه االطروحة أثر مواد االن
وأن , تعاونكم في ملء هـذه االسـتمارةلذا نرجو . . . لشارع الكرادة داخل  بغداد الرصافة 

, االسـئلة الـواردة فیهـا محـددة ودقیقـة قـدر االمكـان ومعبـرة عـن آرائكـم تكون االجابات عن
ـــا التوصـــل  االســـتمارة مخصصـــة  نّ علمـــا أ. بحـــثلنتـــائج المتوخـــاة مـــن الا إلـــىلیتســـنى لن

  . لذا ال داعي لذكر االسم, لألغراض البحثیة
  . . .اشكر لكم جهودكم وتعاونكم معنا 

   الباحث
  معلومات عامة   

      انثى         ذكر        :الجنس

          :العمر
          

    :الدراسي التحصیل

  ازورها بصورة مستمرة      اعمل فیها     اسكن فیها    :طبیعة استعمالك للمنطقة 
  
 
  
سیجري فیما یأتي استعراض مجموعة من الصور الت&ي : شارع الكرادة داخل ):  أوال(

 . تمثل لقطات ومشاھد لجزء من شارع الكرادة داخل  
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 )3( صورة )2(صورة  )1(صورة 

 )6(صورة  )5(صورة  )4(صورة 

 )8(صورة  )7(صورة 

 )11(صورة 

 )10(صورة 

 )9(صورة 

 )12(صورة 

 )14(صورة  )13(صورة 

 )16(صورة  )15( صورة
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باالس&تعانة بش&ریط الفی&دیو والص&ور المرفق&ة ب&القرص الم&دمج واالس&تمارة   –) ثانیا (
  : النواحي المعنویة و اإلدراكیة  للمشھد تقویم نرجو

  التابعة لھ المرقمةالمناسب للمشھد الحضري السابق والصور  تقویمتحت ال) صح (ضع عالمة  -) أ(
  ).16-1(        من 
 
  

  
 والتي تشمل مبن&ى تع&ّده) 16-1(المرقمة الصور  ضع عالمة صح تحت المربع الذي یمثل احد ) : ب(

  .  لمنطقة الكرادة داخل في حیاتك الیومیة  دالةً  نقطةً 
  صورة

)1(  
  صورة

)2(  
  صورة

)3(  
  صورة

)4(  
  صورة

)5(  
  صورة

)6(  
  صورة

)7(  
  صورة

)8(  
  صورة

)9(  
  صورة

)10(  
  صورة

)11(  
  صورة

)12(  
  صورة

)13(  
  صورة

)14(  
  صورة

)15(  
  صورة

)16(  

                                

  
  
  
 عل&ى مب&انٍ الت&ي تحت&وي  ) 16-1(المرقم&ة  الصورضع عالمة صح تحت المربع الذي یمثل أحد ): ج(

   .تثیر انتباھك خالل مرورك بالمنطقة
  صورة

)1(  
  صورة

)2(  
  صورة

)3(  
  صورة

)4(  
  صورة

)5(  
  صورة

)6(  
  صورة

)7(  
  صورة

)8(  
  صورة

)9(  
  صورة

)10(  
  صورة

)11(  
  صورة

)12(  
  صورة

)13(  
  صورة

)14(  
  صورة

)15(  
  صورة

)16(  

                                

  
  
  

  ..............اقلب الصفحة 
  
  
  
  
  

  المعنویة للمشهد الجوانب
  
  

  تقویم المشهد

  جید جدا
)4(  

 جید
)3(  

  متوسط
2)( 

  ضعیف
)1( 

  التشویق
          الشد

          أثارة االهتمام

  المعاني
          مدى تعبیر الشارع عن وظیفته التجاریة

إمكانیــة التعــرف علــى اســم المنطقــة والشــارع مــن خــالل 
  الصور

        

          األلفة
          الراحة

          مكاني واالحتضاناالنتماء ال
          حب المكوث
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سیجري فیما یأتي اس&تعراض مجموع&ة م&ن الص&ور الت&ي تمث&ل لقط&ات : شارع الكرادة داخل ):  ثالثا 
 .شارع الكرادة داخل ومشاھد من

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 )18( الصور )17(الصور 
 )20(الصور  )19(الصور 

 )24(الصور  )23(الصور  )22(الصور  )21(الصور 

 )27(الصور  )26(الصور  )25(الصور 

 )28(الصور 
 )30( الصور )29(الصور 

 )31(الصور 
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والتي تشمل مبنى تع&ّده  نقط&ةً ) 31-17(ضع عالمة صح تحت المربع الذي یمثل احد الصور المرقمة ) : رابعا(
  . دالةً لمنطقة الكرادة داخل في حیاتك الیومیة 

  صورة
)17(  

  صورة
)18(  

  صورة
)19(  

  صورة
)20(  

  صورة
)21(  

  صورة
)22(  

  صورة
)23(  

  صورة
)24(  

  صورة
)25(  

  صورة
)26(  

  صورة
)27(  

  صورة
)28(  

  صورة
)29(  

  صورة
)30(  

  صورة
)31(  

                              

التي تحتوي عل&ى مب&اٍن تثی&ر )  31-17(ضع عالمة صح تحت المربع الذي یمثل أحد الصور المرقمة ): خامسا(
  . مرورك بالمنطقةانتباھك خالل 

  صورة
)17(  

  صورة
)18(  

  صورة
)19(  

  صورة
)20(  

  صورة
)21(  

  صورة
)22(  

  صورة
)23(  

  صورة
)24(  

  صورة
)25(  

  صورة
)26(  

  صورة
)27(  

  صورة
)28(  

  صورة
)29(  

  صورة
)30(  

  صورة
)31(  

                              

  
لت&ي تحت&وي عل&ى مب&اٍن ا)  31-17(ضع عالمة ص&ح تح&ت المرب&ع ال&ذي یمث&ل اح&د الص&ور المرقم&ة ): سادسا( 

  . تثیر اإلحساس بالراحة لدیك
  صورة

)17(  
  صورة

)18(  
  صورة

)19(  
  صورة

)20(  
  صورة

)21(  
  صورة

)22(  
  صورة

)23(  
  صورة

)24(  
  صورة

)25(  
  صورة

)26(  
  صورة

)27(  
  صورة

)28(  
  صورة

)29(  
  صورة

)30(  
  صورة

)31(  

                              

 
و الت&ي تحت&وي مب&اني تثی&ر ) 31-17(اح&د الص&ور المرقم&ة  ض&ع عالم&ة ص&ح تح&ت المرب&ع ال&ذي یمث&ل) سابعا(

  . اإلحساس بعدم الراحة
  صورة

)17(  
  صورة

)18(  
  صورة

)19(  
  صورة

)20(  
  صورة

)21(  
  صورة

)22(  
  صورة

)23(  
  صورة

)24(  
  صورة

)25(  
  صورة

)26(  
  صورة

)27(  
  صورة

)28(  
  صورة

)29(  
  صورة

)30(  
  صورة

)31(  

                              

  
  .امام المربع المناسب ) صح( صح عالمة: التقویم العام للمشھد ): ثامنا( 

م&&&&اھي مقترحات&&&&ك الخاص&&&&ة لتط&&&&ویر ): تاس&&&&عا(
  .منطقة فیما یخص استعمال مواد اإلنھاء فقط ال
  
  

ي رقم الصورة الت
تمثل مشهد حضري 
من شارع الكرادة 

  داخل

  المشهد تقویم

  جید جدا
4  

  جید
3  

  متوسط
2  

  ضعیف
1  

          1) (صورة 
          )2(صورة 
          )3(صورة 
          )4(صورة 
          )5(صورة 
          )6(صورة 
          )7(صورة 
          )8(صورة 
          )9(صورة 
          )10(صورة 
          )11(صورة 
          )12(صورة 
          )13(صورة 
          )14(صورة 
          )15(صورة 
          )16(صورة 

رقم الصورة التي 
تمثل مشهد 
حضري من 
شارع الكرادة 

  داخل

  تقویم المشهد

  جید جدا
4  

  جید
3  

  متوسط
2  

  ضعیف
1  

         17) (صورة 
          )18(صورة 
          )19(صورة 
          )20(صورة 
          )21(صورة 
          )22(صورة 
          )23(صورة 
          )24(صورة 
          )25(صورة 
          )26(صورة 
          )27(صورة 
          )28(صورة 
          )29(صورة 
          )30(صورة 
         31) (صورة 
          32) (صورة 
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 اسئلة استمارة الكرادة خارج لسكان المنطقة
سیتم فیما یأتي استعراض مجموعة من الصور التي تمثل لقطات ومشاھد لج&زء : شارع الكرادة خارج ):  أوال(

  .من شارع الكرادة خارج  
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 )3(الصورة  )2(الصورة  )1(الصورة 

 )4(الصورة 
 )6(الصورة  )5(الصورة 

 )9(الصورة  )8(الصورة  )7(الصورة 

 )12(الصورة  )11(الصورة  )10(الصورة 

 )14(الصورة  )13(الصورة 
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باالس&تعانة بش&ریط الفی&دیو والص&ور المرفق&ة ب&القرص الم&دمج واالس&تمارة   –)  ثانیا(
  : النواحي المعنویة و اإلدراكیة  للمشھدتقویم  نرجو

  
لھ المرقم&ة التابعة المناسب للمشھد الحضري السابق والصور تقویم تحت ال) صح (ضع عالمة  -) أ(

   ).14-1(من 

     
  
 الت&ي تش&مل مبن&ى تع&ّده) 14-1(المرقم&ة الصور  ضع عالمة صح تحت المربع الذي یمثل أحد ) : ب(

  .  في حیاتك الیومیة  خارجنقطة دالة لمنطقة الكرادة 
  صورة

)1(  
  صورة

)2(  
  صورة

)3(  
  صورة

)4(  
  صورة

)5(  
  ةصور

)6(  
  صورة

)7(  
  صورة

)8(  
  صورة

)9(  
  صورة

)10(  
  صورة

)11(  
  صورة

)12(  
  صورة

)13(  
  صورة

)14(  

                            

  
  
 الت&ي تحت&وي عل&ى مب&انٍ )  14-1(المرقم&ة  الصورضع عالمة صح تحت المربع الذي یمثل أحد ): ج(

   .تثیر انتباھك خالل مرورك بالمنطقة
  صورة

)1(  
  صورة

)2(  
  صورة

)3(  
  صورة

)4(  
  صورة

)5(  
  صورة

)6(  
  صورة

)7(  
  صورة

)8(  
  صورة

)9(  
  صورة

)10(  
  صورة

)11(  
  صورة

)12(  
  صورة

)13(  
  صورة

)14(  

                            

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الجوانب المعنویة للمشهد
  
  

  تقویم المشهد

  جید جدا
)4(  

 جید
)3(  

  متوسط
2)( 

  ضعیف
)1( 

  التشویق
          الشد

          إثارة االهتمام

  المعاني
          مدى تعبیر الشارع عن وظیفته التجاریة

ــى اســم المنطقــة والشــارع مــن خــالل  ــة التعــرف أل إمكانی
          الصور

          ةاأللف
          الراحة

          االنتماء المكاني واالحتضان
          حب المكوث
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 )15(الصورة  )16(الصورة 

 )18(الصورة  )17(رة الصو

 )19(الصورة 
 )20(الصورة 

 )22(الصورة  )21(الصورة 
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ل مبنى تع&ّده نقط&ة والتي تشم)  22-15(ضع عالمة صح تحت المربع الذي یمثل أحد الصور المرقمة ) : رابعا(
  . دالة لمنطقة الكرادة خارج في حیاتك الیومیة 

  صورة
)15(  

  صورة
)16(  

  صورة
)17(  

  صورة
)18(  

  صورة
)19(  

  صورة
)20(  

  صورة
)21(  

  صورة
)22(  

                
التي تحتوي على مباٍن تثی&ر )  22-15(ضع عالمة صح تحت المربع الذي یمثل أحد الصور المرقمة ): خامسا( 

  . خالل مرورك بالمنطقة انتباھك
  صورة

)15(  
  صورة

)16(  
  صورة

)17(  
  صورة

)18(  
  صورة

)19(  
  صورة

)20(  
  صورة

)21(  
  صورة

)22(  

                
التي تحتوي على مباٍن تثی&ر )  22-15(ضع عالمة صح تحت المربع الذي یمثل أحد الصور المرقمة ): سادسا( 

  . اإلحساس بالراحة لدیك
  صورة

)15(  
  صورة

)16(  
  صورة

)17(  
  صورة

)18(  
  صورة

)19(  
  صورة

)20(  
  صورة

)21(  
  صورة

)22(  

                
الت&ي تحت&وي عل&ى مب&اٍن تثی&ر )  22-15(ضع عالمة صح تحت المربع الذي یمثل أحد الصور المرقمة ) سابعا( 

  . اإلحساس بالراحة
  صورة

)15(  
  صورة

)16(  
  صورة

)17(  
  صورة

)18(  
  صورة

)19(  
  صورة

)20(  
  صورة

)21(  
  صورة

)22(  

                
  
  .أمام المربع المناسب) صح( صح عالمة: التقویم العام للمشھد): ثامنا( 

یر المنطق&&ة فیم&&ا م&&اھي مقترحات&&ك الخاص&&ة لتط&&و): تاس&&عا(
 .یخص استعمال مواد اإلنھاء فقط 

رقم الصورة 
التي تمثل 

مشهدًا حضریًا 
من شارع 
  الكرادة خارج

  تقویم المشهد

  جید جدا
4  

  جید
3  

  متوسط
2  

  ضعیف
1  

          1) (صورة 
          )2(صورة 
          )3(صورة 
          )4(صورة 
          )5(صورة 
          )6(صورة 
          )7(صورة 
          )8(صورة 
          )9(صورة 
          )10(صورة 
          )11(صورة 
          )12(صورة 
          )13(صورة 
          )14(صورة 
          )15(صورة 

ــم الصــورة التــي  رق
ـــــــــل مشـــــــــهدًا  تمث
حضــریًا مــن شــارع 

  الكرادة خارج
  

  تقویم المشهد

  جید جدا
4  

  جید
3  

  متوسط
2  

  ضعیف
1  

          )16(صورة 
         17) (صورة 
          )18(صورة 
          )19(صورة 
          )20(صورة 
          )21(صورة 
          )22(صورة 
          )23(صورة 
          )24(صورة 
          )25(صورة 
          )26(صورة 
          )27(صورة 
          )28(صورة 
          )29(صورة 
          )30(صورة 
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ت!!م تص!!غیر الص!!ور ألغ!!راض البح!!ث فق!!ط إذ عرض!!ت الص!!ور عل!!ى : تنوی!!ھ 
المستبینین بأحجام مناس!بة باالض!افة ال!ى االس!تعانة بع!رض مق!اطع ف!دیو باالض!افة ال!ى 

لة م!ن الص!ور صور بانورامیة توضح اجزاء م!ن المش!ھد المنتخ!ب باالض!افة ال!ى سلس!
  تتالیة في المشھدالم

اھ&&م اس&&ئلة اس&&تمارة اس&&تبانة النخب&&ة المعماری&&ة لك&&ل م&&ن منطقت&&ي الك&&رادة داخ&&ل والخ&&ارج وفیم&&ا یل&&ي 
  لنموذج اسئلة استمارة استبانة الكرداة داخل لفئة النخبة المعماریة 

سیجري فیم$ا ی$أتي اس$تعراض مجموع$ة م$ن الص$ور الت$ي تمث$ل لقط$ات : شارع الكرادة داخل ):  أوال( 
, )6(, )5(, )4(, )3(, ) 2 (,) 1(االشكال ) 1راجع الملحق یُ . (ومشاھد لجزء من شارع الكرادة داخل  

)7(  
تق$ویم  العنص$ر بشریط الفیدیو والصور المرفقة بالقرص المدمج واالستمارة نرجو  باالستعانة -)ثانیا ( 

)  ص$ح (ھد وذل$ك بوض$ع عالم$ة والعالقات  المستعملة بربط مواد اإلنھ$اء و اس$تعمالتھا ف$ي ض$من المش$
  .  )1-16(تحت التقویم  المناسب للمشھد الحضري و للصور التابعة لھ والمرقمة 

  في ضمن المشهد الحضريالعالقات بین العناصر 

  التقویم 
جیـــــــــد 

  جدا
)4(  

  جید
)3(  

  متوسط
)2(  

  ضعیف
)1(  

          بمواد اإلنهاء وضوحیه التوجیه

  عنصر المفاجأة
          لمواد اإلنهاء في ضمن المشهد بالتنوع المفاجأة

          لمواد اإلنهاء في ضمن المشهد المفاجأة بالتناقض

  عنصر التناقض

          التناقض بالحجم
          التناقض بالشكل
          التناقض باللون

          التناقض بالملمس
          دور مواد اإلنھاء في تحقیق مقیاس أنساني

  التعقید
          لكتل البنائیةربط ا على مستوى أنواع

          اإلنھاء والتفاصیلبمواد  على مستوى الزخارف

  الوضوحیة
          الشكل وضوحیھ

          وضوحیھ االستعمال

  التنوع

          اإلنھاء مواد تنوع
          تنوع في لون مواد اإلنهاء

          مواد اإلنھاءتنوع في ملمس 

          تنوع شكل مواد اإلنهاء
          إلنهاءتنوع أحجام مواد ا

          تنوع مساحات مواد اإلنهاء في ضمن المشهد
          التعبیر عن وظیفة الشارع والمشھد

          لمواد اإلنھاء بساطة التشكیل
          وحدة النمط العمراني
          تحقق تناسق بالمشھد

          في استعمال مواد اإلنهاء عالقة تداخلتحقق 
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باالستعانة بشریط الفیدیو والصور المرفقة بالقرص المدمج واالستمارة نرجو   –)  ثالثا(

  : راكیة  للمشھدالنواحي المعنویة و اإلد تقویم 
المناسب للمشھد الحض$ري الس$ابق والص$ور التابع$ة ل$ھ المرقم$ة  تقویم تحت ال) صح (ضع عالمة  -) أ(

   ).16-1(من 

  
 تش$مل مبن$ى تع$ّده الت$ي ) 16-1(الص$ور المرقم$ة  أح$د ضع عالمة صح تحت المربع الذي یمث$ل ) : ب(

   .لة لمنطقة الكرادة داخل في حیاتك الیومیة  نقطة دا
  صورة

)1(  
  صورة

)2(  
  صورة

)3(  
  صورة

)4(  
  صورة

)5(  
  صورة

)6(  
  صورة

)7(  
  صورة

)8(  
  صورة

)9(  
  صورة

)10(  
  صورة

)11(  
  صورة

)12(  
  صورة

)13(  
  صورة

)14(  
  صورة

)15(  
  صورة

)16(  

                                

  
 عل$ى مب$انٍ و الت$ي تحت$وي ) 16-1(الصور المرقمة أحد ضع عالمة صح تحت المربع الذي یمثل ): ج(

  . تثیر انتباھك خالل مرورك بالمنطقة
  صورة

)1(  
  صورة

)2(  
  صورة

)3(  
  صورة

)4(  
  صورة

)5(  
  صورة

)6(  
  صورة

)7(  
  صورة

)8(  
  صورة

)9(  
  صورة

)10(  
  صورة

)11(  
  صورة

)12(  
  صورة

)13(  
  صورة

)14(  
  صورة

)15(  
  صورة

)16(  

                                
س&یجري فیم&ا ی&أتي اس&تعراض مجموع&ة م&ن الص&ور : شارع الكرادة داخ&ل :  )رابعا (

) 8(االش&كال ) 1یراج&ع الملح&ق ( التي تمث&ل لقط&ات ومش&اھد م&ن ش&ارع الك&رادة داخ&ل
,)9 ( ,)10( ,  
تش$مل مبن$ى الت$ي  )31-17(الص$ور المرقم$ة أح$د ضع عالمة صح تحت المربع ال$ذي یمث$ل ) : خامسا(

  . ة الكرادة داخل في حیاتك الیومیة نقطة دالة لمنطق تعّده
  صورة

)17(  
  صورة

)18(  
  صورة

)19(  
  صورة

)20(  
  صورة

)21(  
  صورة

)22(  
  صورة

)23(  
  صورة

)24(  
  صورة

)25(  
  صورة

)26(  
  صورة

)27(  
  صورة

)28(  
  صورة

)29(  
  صورة

)30(  
  صورة

)31(  
                              

          لمواد اإلنهاء عالقة احتواءتحقق 
          لمواد اإلنهاء عالقة تالصقتحقق 
          لمواد اإلنهاء عالقة تجاورتحقق 
          لمادة أنهاء عالقة هیمنةتحقق 

  عالقة إیقاع
          أفقي

          عمودي

  الجوانب المعنویة للمشهد
  
  

  تقویم  المشهد

  جید جدا
)4(  

 جید
)3(  

  متوسط
2)( 

  ضعیف
)1( 

  التشویق
          الشد

          إثارة االهتمام

  المعاني
          الشارع عن وظیفته التجاریةمدى تعبیر 

ــى اســم المنطقــة والشــارع مــن خــالل  ــة التعــرف إل إمكانی
          الصور

          األلفة
          الراحة

          االنتماء المكاني واالحتضان
          حب المكوث
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عل$ى الت$ي تحت$وي ) 31-17(مرقم$ة الص$ور الأح$د ضع عالمة صح تحت المربع الذي یمث$ل ): سادسا(
  . تثیر انتباھك خالل مرورك بالمنطقة مبانٍ 
  صورة

)17(  
  صورة

)18(  
  صورة

)19(  
  صورة

)20(  
  صورة

)21(  
  صورة

)22(  
  صورة

)23(  
  صورة

)24(  
  صورة

)25(  
  صورة

)26(  
  صورة

)27(  
  صورة

)28(  
  صورة

)29(  
  صورة

)30(  
  صورة

)31(  
                              
عل$ى الت$ي تحت$وي ) 31-17(الص$ور المرقم$ة أح$د ح تح$ت المرب$ع ال$ذي یمث$ل ضع عالمة ص: )سابعا(

  . تثیر اإلحساس بالراحة لدیك مبانٍ 
  صورة

)17(  
  صورة

)18(  
  صورة

)19(  
  صورة

)20(  
  صورة

)21(  
  صورة

)22(  
  صورة

)23(  
  صورة

)24(  
  صورة

)25(  
  صورة

)26(  
  صورة

)27(  
  صورة

)28(  
  صورة

)29(  
  صورة

)30(  
  صورة

)31(  
                              
عل$ى الت$ي تحت$وي ) 31-17(الص$ور المرقم$ة أح$د ضع عالمة ص$ح تح$ت المرب$ع ال$ذي یمث$ل ) ثامنا(

  . تثیر اإلحساس بعدم الراحة مبانٍ 
  صورة

)17(  
  صورة

)18(  
  صورة

)19(  
  صورة

)20(  
  صورة

)21(  
  صورة

)22(  
  صورة

)23(  
  صورة

)24(  
  صورة

)25(  
  صورة

)26(  
  صورة

)27(  
  صورة

)28(  
  صورة

)29(  
  رةصو

)30(  
  صورة

)31(  

                              

  .امام المربع المناسب ) صح( صح عالمة: التقویم  العام للمشھد ): تاسعا(
  

  
ماھي مقترحاتك الخاصة لتطویر المنطقة فیما یخص استعمال م&واد اإلنھ&اء ): عاشرا(

  .فقط 
تم استبیان النخبة المعماریة بحیث قیمت النخب&ة المعماری&ة ك&ل م&ن الك&رادة داخ&ل و : تنویھ 

ت&م اختص&ار الكرادة خ&ارج ووف&ق نف&س الص&ور و المش&اھد الت&ي ت&م عرض&ھا عل&ى فئ&ة الس&كان ولك&ن 
استمارة االستبانة وذلك لغرض عرضھا ضمن البحث وكذلك تم تصغیر الصور للسبب نفسة باالضافة 

  الى ذلك اشتملت عملیة االستبانة عرض شریط فیدیو لمنطقة الدراسة 

رقــــــم الصــــــورة 
التــــــــي تمثــــــــل 
مشــهد حضــري 
مــــــــن شــــــــارع 
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