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ABSTRACT:  
       The concept of adaptation gained a considerable attention since the sixties of the last 
century as one of the basic concepts related to architecture .Many studies dealt with it in 
different aspects some were related to form transformations within design process, others were 
with transformation and flexibility or with the reuse , and despite the understanding for the  
adaptation as a concept in previous studies , but it was characterized by concise when related to 
, the re- use , especially in valuable building, that’s why the need for the scientific specialized 
studies  for that concept  and its role in the valuable buildings emerged , and  thus we articulated 
the research problem and defined it as ( the lack of clarity of the adaptive reuse in general and 
its role in valuable building in specific) . The research goals were defined by (determining the 
characteristics and procedures of the concept of adaptive reuse and determining the possible 
formulas and methods to re- use valuable buildings). The theoretical framework was structured 
accordingly in two axes, first: to define the concept of valuable building and its theoretical 
framework, second: to determine the operation definition of adaptive reuse, and identify the 
most important variables in the process of adaptive reuse, then addressed the method of 
measurement and data analysis, then identify samples for the case-study, which was elected by 
one category dispersed among local and non-local models. The final stage was to analyze and 
discuss the results and determine the final conclusions finally, research has come to a number of 
recommendations and future prospects for research. 
Keywords: (adaptation, re-use, valuable buildings, change, re- design, heritage buildings, 
performance, functional obsolescence, conservation, ) 
 

  باعتماد التغيير في منظومة الحركة في االبنية ذات القيمة التكيف بإعادة االستخدام

  :الخالصة 
منذ ستينات القرن الماضي كأحد المفاھيم األساسية المرتبطة  حظي مفھوم التكيف بالكثير من االھتمام        

ماأرتبط بالتحوالت النمطية والتحوالت  تناولت الكثير من الطروحات المفھوم من نواحي مختلفة منھا بالعمارة إذ
وبالرغم من الطرح ، األستخدامإعادةالشكلية ضمن العملية التصميمية ومنھا ماأرتبط بمفھوم التحويل والمرونة او ب

األستخدام وخاصة في إعادةالواسع البعاد مفھوم التكيف في المعرفة السابقة االّ إنه أتّسم باإلقتضاب بما يتعلق ب
المفھوم ودوره في األبنية ذات القيمة ذات القيمة لذا برزت أھمية الحاجة العلمية لدراسة متخصصة حول ھذا األبنية 

األستخدام بشكل عام ودوره في األبنية ذات القيمة  إعادةعدم وضوح مفھوم التكيف ب(وبذلك تحددت مشكلة البحث ، 
تحديد خصائص واجراءات مفھوم التكيف (فه بـ وتحددت اھدا) من خالل التغيير في منظومة الحركة بشكل خاص
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أستخدام األبنية ذات  عادةو تحديد صيغ واساليب ممكنة إل من خالل التغيير في منظومة الحركةاألستخدام  إعادةب
كال من تحديد ب  ضمن المحور االول بناء االطار النظري الشمولياوال ولتحقيق ھدف البحث تطلب )،  القيمة

تحديد مفھوم التكييف  فيما تناول المحور الثاني)،  المباني ذات القيمة ومفھوم، انواعه ومستوياته  التكيف:  مفھومي
 كمتغير اساسي في عملية التكيف بإعادة " في منظومة الحركة التغيير "مفھوم التركيز على بإعادة االستخدام و

ثم تحديد العينات ، طريقة القياس وتحليل البيانات  الدراسة العملية من خالل تحديد المحور الثالث تناولو  األستخدام
فأختصت بتحليل مناقشة  أما المرحلة االخيرة. محلية ماذجلن) سكن(للتطبيق العملي والتي تم انتخابھا من فئة واحدة 

  .لتوصيات واآلفاق المستقبليةوالتوصل الى عدد من ا النتائج وتحديد اإلستنتاجات النھائية
، التصميم  إعادة،  في منظومة الحركة األستخدام ، األبنية ذات القيمة ، التغييرإعادةالتكيف ، : ( ةالكلمات المفتاحي
  . )المباني التراثية

  المقدمة
وكذلك كأحد المفاھيم األساسية في ، يعد مفھوم التكيف احد المفاھيم التي برزت في الطروحات المعمارية  

درست ھذه ، طروحات التي تبحث في عملية التكيف بانواعه المتعددة إذ ارتكزت الكثير من ال، علوم مختلفة 
الطروحات المفھوم من نواحي مختلفة منھا ماارتبط بالتحوالت النمطية او التحوالت الشكلية ضمن العملية 

مفھوم فبالرغم من طرح ابعاد ، األستخدام  إعادةالتصميمية ومنھا ماأرتبط بمفھوم التحويل والمرونة او ارتباطه ب
التكيف في المعرفة السابقة بشكل واسع إال أنھا إفتقرت إلى نظرة معرفية ذات دقة شاملة في تحديد طبيعة مفھوم 

 كمتغير اساسي في عملية التكيف بإعادة "التغيير في منظومة الحركة  "من خالل األستخدام  إعادةالتكيف ب
  .ذات قيمة معمارية مھمة  كونھا أبنية وخاصة في األبنية ذات القيمة  األستخدام

 :المفاھيم العامة لمفھوم التكيف : المحور االول 
  التكيف مفھوم تعريف 

الشكل الخارجي ،التغيير في الھيكل ،يعرف التكيف في معجم لسان المحيط بأنه التغيير للتالؤم مع الظروف المختلفة 
االميركي بأنه اجراء تغيير أو تعديل في الھيكل أو ويعرف في المعجم ، ]١[ والعادات للتالؤم مع الظروف المختلفة،

 Dekker(ذكر، ]٢[ يحاول الفرد تحسينھا حسب حالتھا في العالقة مع البيئة العادات وكثيرا ماتكون وراثية والتي
التفاعالت الخاصة التي تستخدم كمؤشر على التغيير في التركيب أو البيئة التي يمكن للشخص التكيف بأنه ) 2006
عنه بالھندسة المعمارية  Edler 2006)( ويعبر، االعتبارات الميكانيكية والنفسيةيرھا مع االخذ بنظر االعتبار تغي

ً لرغبات وخيال الديناميكية أو ھياكل التكيف مع االحتياجات المختلفة للمستخدمين لظروف بيئية  متغيرة وفقا
ً بأنه التعديالت التي ا، ]٣[ ينالمصمم دخلت معيارا على التصميم لجعله صالحا الستعمال يعرف التكيف ايضا

والتصميم المكيّف ھو التصميم القابل للتكيف والذي بدوره يندرج ضمن فئة واسعة من التصاميم  ،الشاغلين 
   ]٤[. )الخ،....المھجرين،ذوي االعاقة (للوصول الى تصميم يلبي متطلبات خاصة للفرد او الشاغلين كـ

على إستيعاب التعديالت أو التغييرات في مجال  امكانية المبنىھو : جرائي للتكيف نستنتج بأن التعريف اال
سواء في المحيط ) داخلية أو خارجية(الوظيفة أو االداء لترقية المبنى ليتناسب مع متطلبات الظروف الجديدة 

  .اإلجتماعي أو اإلقتصادي أو في احتياجات وتطلعات الشاغلين 
  :تحديد أنواع التكيف وفقاً للتغييرات التي تطرأ على المبنى بأنھا يمكن :انواع التكيف . ٢

   ]٥[.لنمط أو الشكليشير الى حدوث تغييرات في ا: تكيف شكلي   ١٫٢
يشير الى حدوث التغيير على مستوى الوظيفية بھدف االرتقاء بالمبنى سواء على مستوى : تكيف وظيفي   ٢٫٢

   ]6[ .قد يكون التغيير الى نوع وظيفي آخر أو نفس الوظيفة، االداء أو المستوى اإلقتصادي وغيره 
على الحاجات والضغوط البيئية ) حيوان ، انسان (يشير الى حدوث تغيير في السلوك كرد فعل : تكيف سلوكي  ٣٫٢

 ]7[ .المحيطة كالمناخ وعناصر البيئة األخرى
عدة التي يمكن تلخيصھا الى  عوامل على لتكيفا على األنظمة قدرة تعتمد :العوامل التي تؤدي الى التكيف. ٣

  ]8[ :نوعين ھي 
يا ھي مجموعة من المزا بعض التحركات الدافع وراء تشير الدراسات الى ان:  )التوافق مع السياق(عوامل الجذب 

جرة ، أو الھ من األقارب القربالتي تؤدي الى تغيرات في نمط الحياة كاالنخفاض في القدرة الوظيفية، أوضرورة 
 .رغبة الفرد بالعودة إلى مسقط رأسهب المتمثلةالعائدة 

تتمثل بمجموعة من العوامل كالتركيبة السكانية، حجم األسرة، والموارد المالية، :  )عالقات داخلية ( عوامل الدفع
ولته محاتشجع ھذه العوامل خلفية للفرد وتشكل والظروف الصحية، وسوق السكن فضال عن تأثيرات المجتمع 

  :  ـب ھذه المبادئ تتمثل ،لمبادئ المھمة في تكيف المباني ويمكن تعزيز ھذه العوامل بعدد من ا ،تحقيق التكيف 
 .الشعور باالستقالل وتحقيق االستقالل الذاتي تعزيز  -
 .خلق بيئة إيجابية للحفاظ على صحة الشاغلين وتحقيق التفاعل اإلجتماعي و السيطرة على البيئة -
  ]9[.ام الذات و أضفاء الطابع الشخصيرفع الروح المعنوية للمستخدم واحترل انب الحسية والجماليةالجواالھتمام ب -
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) وافق مع السياق الت(مجموعة من العوامل المؤثرة على التكيف منھا عوامل الجذب  يتضح من ذلك وجود
بيئة  قخل،  الشعور باالستقالل(من العوامل  والتي يمكن تعزيزھا بمجموعة، متمثلة بعوامل الدفع وأخرى داخلية 

الجوانب االھتمام بوتحقيق الخصوصية من خالل ، رفع الروح المعنوية إيجابية باإلضافة الى السيطرة على البيئة 
والتي تمثل منطق معين للمساعدة في فھم أوليات النظام وبالتالي تحديد نقاط الضعف ومحاولة ) الجمالية والحسية 
  .يفخلق بيئة قابلة للتك

  
  :االساسية للتكيف  لخصائصا

عدة تشكل بمجملھا عوامل تستند عليھا االستراتيجيات التصميمية والتي تحتاج  يشمل مفھوم التكيف خصائص
لمبنى  الن تطبق على مستويات مختلفة من المبنى ابتداءا من الجزء وصوال الى الكل، ومن المھم في تقييم التكيف

 :وھي ،د فعلي لمعالجة المبادئ األساسية للتكيف ھي تحديد فيما إذا تم بذل جھ
  . هتيح ازالة اجزاء أو تغييرھا دون التأثير على اداءبشكل يدمج األنظمة داخل المبنى  ھو: االستقالل  -  أ
ھو تحسين الوضع القائم الى وضع أفضل منه عن طريق تطوير البيئة الحضرية في جميع جوانبھا : االرتقاء  - ب

 رتقاءاالوھنالك  والمعنوية  )المادية( النفعية القيمتين وعكس، ية ام غير عمرانية سواء كانت جوانب عمران
 وتجديد وإصالح األبنية، مقدمتھا ومكوناته، وفي العمراني النسيج على المحافظة يقصد به،و المادية بالبنية
 وتنميته للتراث االعتبار إعادة هيقصد بو المعنوية بالبنية االرتقاءو ،الحالية االحتياجات لتالئم وتطويرھا بنيتھا
  ]10[.للسكان الثقافي التراث على المحافظة بأھمية والوعي االنتماء الحضاري ،وتشجيع عليا كقيمة

ربط مكونات قصيرة األمد مع بعضھا والذي يساعد في زيادة قوة التحمل للمواد في المواقع التي : الديمومة   - ت
  .على التكيف  تھاقدرويرفع من لھيكلية واالسس تتطلب أعمار طويل االمد مثل العناصر ا

  ]11[ .ومتاحة لإلستخدام مستقبالً  تهعن مكونات المبنى وأنظمالواضحة كد من توفر المعلومات التأ:  التوثيق  - ث
للتكيف خصائص تمثل  مجموعة من السمات واالھداف الداعمة لقرار المصمم في أن  يتضح من ذلك

طبق على جميع عناصر المبنى مثل دمج األنظمة داخل المبنى في السبل التي تتيح ازالة التي تنوالتعامل مع االبنية 
باإلضافة الى ، اجزاء أو تغييرھا دون التأثير على اداء المبنى وتحقيق االرتقاء بالبنية المادية والمعنوية للمبنى 

ھذا ويجب توثيق مكونات وأنظمة ، يف زيادة قوة التحمل للعناصر الھيكلية واالسس لزيادة قدرة المبنى على التك
  .المبنى لتكون واضحة ومتاحة لإلستخدام مستقبالً 

 :التكيف  ستوياتم 
 تبعاً . الجھات التخطيطية على مراحل عدة تشمل عملية التكيف مستويات عدة يمكن ان تنفذ وفقا الى

الشكل الكلي للمبنى  ،ات مختلفة فان التكيف  يكون على ثالثة بمستوي) 2008 الواحد ذنون احمد عبد(دراسة ل
طوح معالجة الس واخيرا،أنظمة االنشاءمكونات أنماط التسقيف وو ،العناصر الھيكلية الرئيسية و، )المخطط(
ً لما تمليه متطلباتھم  مستوى االداء مقبولكون بالتالي ي ]12[ .)مستوى المعالجات التزيينية( من قبل المستخدمين وفقا

  .بين الحين واآلخر 
عملية التكيف بالمستويات اعاله وفقا الى متغيرين ، االول زماني والثاني  ) Douglas 2006(قد صنف ل

 :]13[على النحو التاليو مكاني
والتي تكون اما قصيرة االجل أو طويلة ،  تعتمد على الفترة الزمنية التي تستغرقھا عملية التكيف : المتغيرالزماني -

  االجل.
  . يكون العمل على مستوى الطوابق أو على مستوى الطابق الواحد وتكون اما عمودية أو افقية : المتغيرالمكاني -

    :الدراسات السابقة 
لغرض استخالص المشكلة البحثية سيتم مناقشة عدد من الطروحات المعمارية التي تطرقت الى التكيف في         

  .الطار المعرفي اإلضافة التي سيقدمھا البحث ل وتقصي امكانيةالمباني 
 دراسة خالل من المباني قيمة تحسين لضمان التدخل أستراتيجية التكيف بأنه (Langston 2012 ) فقد عد 
 التكيف أنواع وصنف  Adaptive reuse بإعادة اإلستخدام التكيف خالل من التجديد الى والحاجة المبنى عمر

 والقيم التراث على والمحافظة المباني على الحفاظ أھمية على دامؤك  القائمة المباني في اإلستخدام إلعادة المحتملة
 القيمة االستثمارية عن فضال واإلجتماعية البيئية اآلثاركاالعتبارات  من أخرى مجموعة منبھا الىو ، الثقافية

 من، ويرى  نىللمب المادية الحياة ضمن قصيرة الزمنية الفترة كانت إذا االمثل المستوى دون كونت قد يتال مبانيلل
 اإلستخدام لدعم الھيكلية السالمة على المحافظة مع لتغيرل وقابلة مرونة أكثر جعلھا المباني تصميم عند الحكمة
 لةزاوا القائمة المباني إلى الجديدة اإلضافات من الحد من خالل البيئية اإلستدامة منظور مشيرا الى .البديل الوظيفي
 بإعادة التكيف ان الى لدراسةا وتوصلت .صيانتھا اثناء التشغيل وطاقات الموارد تمتص التي جودة األقل الطبقات
 التصنيف(  الفئة تغيير يجب حيث ، للمصممين صعبة تحديات يطرح الذي التجديد من اخاص نموذجاً  يعد اإلستخدام
   ]14[ .مطورينلل جذابااكثر  الخيار ھذا بھدف جعل جديدة تنظيمية اظروف بذلكللمبنى ليدخل   )الوظيفي
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 ذات للمباني االنتاجي العمر زيادة في اإلستخدام إعادةب التكيفالى اھمية  (Al Ikhani 2011)اشار حين في 
بعض االمور خالل  االعتبار بنظراالخذ  مع،  اإلستدامة مبادئ تحقيق الى باإلضافة االداء معايير وتوفير القيمة
 عمليات إطار في جديد مبنى إنتاج األسھل مناذ يبدو  ،بھذه العمليةھم انفس المباني والمطورين أصحاباقناع ذلك ك
 مبنى إنتاج من إبداعا أقل القائمة المباني األحيان تكيف من كثير في ويعد ، كما قائم مبنى تكيف على الحالية التنمية
 ]15[ . جديد

 مجال في ة المبنىقدرا رلتغيي الصيانة يمثل مبنىلل) فترى ان التكيف Sara J.Wilkinson2010( ماأ
 جديدة متطلبات أو شروط اسبلين تهترقي أو ، هإستخدام إعادة لضبط تدخلو القيمة على الحفاظ او األداء أو الوظيفة

 المحلي االقتصاد الى باإلضافة ، والمادية،  القانونية ،البيئية ،والتكنولوجية اإلجتماعية، العوامل من عدد إطار في
 الى أشارت ،  الشاغلين الستعمال صالحا المبنى لجعل التصميم على التعديالت وكل ، والموقع التقنية والمسائل
متمثلةً  الدفع وعوامل ) السياق مع التوافق ( الجذب عوامل ھما التكيف عملية على المؤثرة العوامل من نوعين

   ]16[ .التكيف لتحقيق والشاغلين ومحاولتھم الداخلية بالعالقات
 ُمرضيال ألداءا على تساعد المباني إلستدامة البيئي معايير األداء تلبية في الرئيسية لمتطلباتا من واحدة

 وفلظر استجابة األداء مع رمراباست التكيف على القدرة تتطلب عملية ديناميكية يمثل والذي مختلفة بيئات في
 لتلبية األصلي المبنى من ممكن قدر بأكبر ظتحتف التي العملية بأنه اإلستخدام بإعادة مفھوم التكيف وعرف  .مختلفة

 البشرية الحاجات فعال يخدم إستيعاب عنصر الى مھجور عنصر تحويلوقد يكون بو االداء واالستخدامات متطلبات
 المبنى مع المتعاطفة من التنمية نوع مواصلة ، ويعمل على إقتصادية ميزة وخلق التشغيلي متطلبات االداء وتلبية
 التي تلك ھي التكيف إعادة في انجاح األكثر التراثية المشاريعفاو غيرھا  تاريخية او ما معماريةقي يحمل كونه
 ]17[ .للمستقبل مرونة توفر التي العناصر الى إضافة تتالئم مع العصرو التراثية المبنى أھمية تحترماو  تحتفظ

نفس اه ب د االتج ى (P. Russell , S. Moffatt 2000) اك درة عل ى انيالمب ق تيعاب عل  إس
ر ى التغي اة مدى عل ى كل حي ر مبن د والتغي ه الب اعي في المحيط سواء من ادي إلقتصاديا او اإلجتم  والم
ات احتياجات وفي ىيستخدم  ، الشاغلين وتطلع ر المبن ى األكث درة عل ر بشكل التكيف ق ة أكث ى و كفائ يبق
رة را ان  اطول لفت م، معتب دأ أھ ز مب درة لتعزي ى الق ى عناصر استقالل وھ التكيف عل ى تقسم والتي المبن  ال
ع ات أرب ة ( منفصلة طبق اث،  الخدمات ، القشرة الخارجي ة كل ) والمشھد،  االث ا طبق رة لھ ة فت  محددة زمني

    ]18[ . واالستبدال لإلصالح
 التكيف وممفھ تمس كانت الدراسات أن يتضح فيھا الجوانب أھم وطرح السابقة الدراسات مناقشة تمت أن بعد        

 الى الحاجة تظھر وعليه. اآلخر دون مستوى ومن اآلخر دون جانب منفي االبنية ذات القيمة  اإلستخدام إعادةب
التغيير في  " مفھوموفيما يخص  "Adaptive Reuse اإلستخدام إعادةب التكيف" لمفھوم شمولية أكثر اطار وضع

 مشكلة تحددتوفي االبنية ذات القيمة .  تحديدا األستخدام ادةكمتغير اساسي في عملية التكيف بإع "منظومة الحركة 
 : كاالتي البحث

 "التغيير في منظومة الحركة  "ودور اإلستخدام بشكل عام  إعادةعدم وضوح مفھوم التكيف ب:  مشكلة البحث
 ) .االبنية ذات القيمة بشكل خاصفي  األستخدام كمتغير اساسي في عملية التكيف بإعادة

  : حث ھدف الب
 . للتكيف الخاضعة القيمة ذات المباني خصائص تحديد -
  .  الحركة منظومة تغييرمن خالل  لالبنية اإلستخدام بإعادة للتكيف ممكنة أساليب صيغ تحديد -
 .ذات القيمة  في االبنية اإلستخدام إعادةلتطبيق مفھوم التكيف بتحديد اجراءات  -

 لبحث ا منھج وھيكل
 إعادةب التكيف عنمن خالل اوال بناء اطار نظري شمولي ، التحليلي في البحث  تم اعتماد المنھج الوصفي

االبنية ذات  كذلكو) األستخدام التغيير في منظومة الحركة كمتغير اساسي في عملية التكيف بإعادةو اإلستخدام
 - ف باعادة االستخدام من ابنية اخضعت الى سياسة التكيي عينة انتخاب يتضمن الذي البحث تصميم:  ثانياالقيمة ، 
 .  واسلوبه القياس طريقةتحديد والتي ستخضع الى القياس من مجمل مفردات االطار النظري  المفردات وتحديد
 .استنتاجات الى و النتائج:  ثالثا

  الثاني المحور
 التكيف فھومم عن النظري االطار ببناء وذلك البحثية المشكلة حل مراحل من االولى المرحلة المحور ھذا يمثل 

ً  وھيكلتھا وتبويبھا القيمة ثانيا، ذات اوال، واألبنية والتغيير في منظومة الحركة بإعادة اإلستخدام ضمن  ھرميا
  .مجموعة من المفردات الرئيسية والثانوية 
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 Adaptive reuseمفھوم التكيف بإعادة االستخدام 
ام فمنھا ماوصفه بأنه فعل أو تكرار اإلستخدام او ھو اإلستخد تشير المعاجم الى عدد من المعاني لمفھوم إعادة

ويعرف بأنه فعل إستخدام ). قاموس المعاني(إرجاع الشيء إلى حاله األول، كما تطلق على فعل الشيء مرة ثانية 
بينما التعريف االصطالحي للمفھوم يعبرعن العملية التي تحتفظ بأكبر قدر ممكن من المبنى . ]19[ الشئ مرة اخرى

وكذلك كعملية يتحقق من ، ]20[ صلي لرفع مستوى األداء ليتناسب مع المعايير الحديثة ومتطلبات تغير اإلستخداماأل
كذلك يعرف بأنه  ،]21[خاللھا سالمة المباني من الناحية الھيكلية وتطويرھا إلستخدامات جديدة مجدية إقتصاديا

تم التوصل الى التعريف . ]22[ مالكين الجدد او المستخدمينتحويل المبنى الجراء التغير المطلوب وظيفيا من قبل ال
، ھو فعل البحث عن عملية التغيير بما تحمله من مفردات كالتحويل :  االجرائي لمفھوم التكيف بإعادة االستخدام

لغرض التجديد او إعادةاإلستخدام لعنصر مجھول او غير فعال الى عنصر يمكن إستخدامه لنفس ا، التأھيل ، التدوير
، او غرض مختلف وصوال الى بناء مستدام يحقق أداء يتناسب مع المعايير الحديثة ومتطلبات تغيير اإلستخدام 

  .تحقيقا القصى قدر من الربحية اإلجتماعية واإلقتصادية لمبنى قائم 
 اسباب الحاجة الى التكيف بإعادة االستخدام  

التاريخية  ،بايجاد عالج لفقدان البنية التحتية  ويتمثلظ اإلستخدام احد اساليب الحفا يعد التكيف بإعادة 
لتقادم ل وحال،والمجتمعية ومزج اغراض الحفاظ مع الجوانب العقارية للتنمية ورداً على خسارة المباني او المرافق 

، لقوانين الحالية عدم ايفاء المنظومات الخدمية للمعايير وا، انتفاء الحاجة الى الوظيفة التي انشأ من اجلھا (الوظيفي 
   ]23[ )عدم تناسب التكوين الفضائي للمبنى مع حاجة السوقاو 
  انواع التكيف بإعادة االستخدام   ٢٫٧

وبناءاً على ذلك يتم تصنيف التكيف الى نوعين  ،يتنوع التكيف بحسب طبيعة الھدف المتحقق من اجرائه 
  .والتكيف لتغيير اإلستخدام يميويتم تصنيف الجذري الى نوعين ھما التھد) عقالني وجذري(

يجب ان يكون مرنا لمواجھة كافة التغييرات ويلبي األداء المناسب سواء لتغيير : التكيف بإعادة االستخدام العقالني  -
من خالل إعادة تشكيل المبنى داخليا او خارجيا ليتناسب مع الطلب ومع ، الوظيفة او بقائه على نفس الوظيفة 

  . شاغلين باإلضافة الى تزويد المبنى بحياة اطول وأكثر فائدة متطلبات المالك وال
الى تغيير الخصائص  )"الھدم االنتقائي(التھديمي "وھو على نوعين اذ يشير :  التكيف بإعادة االستخدام الجذري -

ؤثر بشكل والتي ت، الفيزيائية من خالل مجموعة من التغييرات التي تشمل كل من الموقع والفضاء والھيكل والنسيج 
من خالل مواقف السيارات او ازالة المعايير السيئة  )مستوى الموقع(كبير في تحسين أداء المبنى سواء على 

وذلك من خالل حصول تغيير ملحوظ في الفضاء سواء في  )الفضاء(او من خالل ، ومراعاة المنطقة المحيطة 
والتي  )الھيكل والنسيج(او من خالل ، للحاجة المستحدثة او في ابعاد الفضاء او بزيادة عدد الطوابق تلبية االرتفاع

. تؤثر على واجھة المبنى واعطاء الطابع العام باإلضافة الى التغيير الداخلي وعدد من العوامل االيجابية االخرى 
شغاله والتي الى تغيير إستخدام مبنى باالعتماد على نوع المبنى وعلى طبيعة ا "التكيف لتغيير االستخدام"بينما يشير 

إذ يمكن ، والذي يعتمد على الطلب او عمر المبنى ، تنشأ عنھا تعديالت في المبنى نفسه او في الوظيفة او كليھما
السيطرة على الطلب من خالل تكيف المباني الشاغرة والغير مستعملة او باستبدال نسبة من المباني المخزونة 

   ]24[ الزائدة عن الحاجة

  تكيف بإعادة االستخدام مع مفھوم التغيير تداخل مفھوم ال  
مثل إعادة التأھيل ، ظھر من المعرفة السابقة حول التكيف بإعادة االستخدام تداخالً مع مفاھيم اخرى   

(Rehabilitation)  وإعادة التصميم(Redesign)  وإعادة التدوير)(Recycle ،ستختص ، وغيرھا من المفاھيم
يتداخل ، " Changing  التغيير"و "Adaptive reuse التكيف"ة التداخل بين مفھوم ھذه الفقرة من البحث بمعرف

مفھوم التغيير مع مفھوم إعادة اإلستخدام في نقاط تمثل انتقال المبنى من حال الى حال كالتعديل ليكون االنتقال بشكل 
لتضاد والتناقض واالنقالب من إذ يعرف التغير ھو االختالف ويشمل ا. تدريجي او بالتغير الجوھري اوالتحويل 

ويحدث االنتقال من حالة الى اخرى على الشكل او الطبيعة ، ]25[ حال الى حال ، وغالبا مايكون مناقضا للحال االول
ويطلق عليھا   )االنتقال مع بقاء االرتباط باالصل(او خاصية الشئ ، وتكون باالنتقال التدريجي عن الحالة االولى 

التغير بأن يصبح ) عباس(بينما يعرف ، االخرى الجديدة ويطلق عليھا تبدل  ال الكلي الى الحالةاو االنتق ، تحول
ويشير المظھر ھنا الى ، الشئ بحال لم يكن عليه من قبل بفعل حركة مفاجئة في المظھر يؤدي الى تبدل في الجوھر

التغير بأنه عملية تحويل  )البيروتي( رفع.  الفينوتايب ، في حين يشير الجوھر الى النمط الجيني او الجينوتايب
نستنتج بان مفھوم التغيير يتداخل مع ، ]26[شاملة ، مفاجئة التحمل حكًما تقويميًا حيث تقرر الواقع المجرد كما يكون

باإلضافة الى كون مفھوم إعادة اإلستخدام البد ان  ،مفھوم التكيف من خالل التعديل والتغيير الجوھري او التحول 
  . التغيير سواء في الوظيفة او األداء او القدرة يحمل
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تظھر مجموعة من التغييرات التي تُغير او تُعدل في عملية التكيف بإعادة االستخدام بشكل اجمالي في 
يمكن ادراج تلك التغييرات من خالل دراسة درجة تغيير المبنى ، الحاالت التي حدثت فيھا احدى انواع التكيف

 :تالي األكثر شيوعاً كال

  :يمكن ان يأخذ " تغيير المبنى" ثالث اشكال رئيسية : مبنىالتغيير  نمط 
درجة التغير الوظيفي في مبنى ومعدل االستجابة تعتمد على اعتبارات العرض والطلب والتي :  تغيير وظيفي-ا

الفعالية والمتطلبات عبر باإلضافة الى  تعرض المباني لتغييرات عديدة في  ، تؤثر أيضا في قدرة المبنى على التغير
  .الزمن وتختلف خواص ھذه التغيرات من حيث ترددھا وحجمھا وامكانية التنبؤ بھا حسب نمط المبنى

 
اعادة االستخدام للمباني يتطلب في معظم االحيان ادخال التغيرات على المبنى االصلي للتكيف : تغيير في القدرة- ب

ة تؤثر في حجم تلك التغيرات التي تتم في المبنى ليقوم وظيفته الجديدة مع الوظيفة الجديدة ، وھناك عوامل عديد
مقارنة مع ) الداخلية والخارجية(وفضاءاته التي تؤثر على حجم التغييرات  المبنى القائم نفسهعلى اكمل وجه ومنھا 
 يشغلھا كان التي ظيفةالو احتياجات عن الجديدة الوظيفة احتياجات اختلفت للمبنى فكلما نوع الوظيفة المستقبلية

التي تعد احد اھم العوامل التي تتحكم في  الى الميزانيةصحيح ، باإلضافة  والعكس التغيرات زدادت كلما ا المبنى
كما اليجب اغفال دور المعماري ورؤيته واتجاھه في التصميم،  .مدى التغييرات والتي تؤثر على العملية االبداعية 

   ]27[ م التغييرات التي تتم في المبنى .جوالتي تحدد إلى مدى كبيرح
 

وفره الذي والرضا االشباع لمقدار مقياس : يعرف اداء المبنى بانه تغيير في االداء -ج  ى ي  نسبة او ، لشاغليه المبن
جيل  ية (تس رق رئيس الث ط الل ث ن خ ه م ن تقييم ذي يمك ه وال وة من ة التصميمية المرج ن الغاي ى م ه المبن مايحقق

ات ،  ي  المالحظ يم األداء القياس ق بتقي ة فتتعل ة الثالث ا الطريق تبيان ،ام ان باالس تخدمي المك درك لمس او األداء الم
ى  ،) بالطرق الكمية وباستخدام وسائل القياس ھذا ويتراجع األداء بمرور الزمن والذي يتناسب طرديا مع تكيف المبن

    ]28[ وإعادة إستخدامه .
 يمكن ال اخرىو تغييرھا يمكن فھناك خصائص ، القيمة ذات للمبانيم ستخدااإل بإعادة فالتكيي اساليب تتعدد
 ھيكلية تغيير النھا تحتاج الى مستحيال امرا تعد فيزياوية لخصائص وھناك تغييرات ، جوھري بتغيير اال تعديلھا
  ين :اتجاھ  إلى يتشعب المباني إستخدام إعادة في التفكير فإن ذلك بعد ، الھدم او للمبنى رئيسية

ويمكن تطبيق ذلك في حالة استخدامه بنفس وظيفته االصلية او توافق  بدون تغييرات المبنى االول: ترك االتجاه -
متطلبات الوظيفة الجديدة مع الفضاءات الموجودة او عندما يكون المبنى ذو اھمية معينة ويتم تحويله الى مزار 

  سياحي ، وبالتالي يتم االبقاء على المبنى كما ھو .

الثاني : ادخال التغيرات على المبنى وتنقسم ھذه التغيرات الى نوعين اما ان تكون داخلية بتعديل تشكيل  االتجاه -
الفراغات الداخلية وازالة او اضافة عنصر ، او خارجية وتشتمل تغيير الواجھات او االمتدادات الخارجية ويمكن 

   ]29[)١(الشكلرات الستيعاب الوظيفة الجديدة . للمبنى الواحد ان يتم فيه اكثر من اتجاه من التغي
 و للمبنى الجديد النشاط اختيار بعد Reforming the Interior Space الداخلية الفراغات يتم تعديل تشكيل

 بضـم سواء الداخلية للمبنى الفراغات تنظيم إعادة في المعماري يبدأ الفضاءات ، احتياجاته من و تحديد مكوناته
 استغالل أو كھربائية مصاعد ساللم، خدمات، عناصر إضافة أو أصغر وحدات إلى تقسيمھا بعضھا، مع الفراغات

    . للمبنى الفراغي التكوين تغيير عدم المستطاع بقدر و. طابق السرداب
تعتمد مرحلة اتخإذ قراراالستجابة للتغير بصورة كبيرة على نوع الفعالية وطبيعة المبنى من حيث درجة تعقيد 

ويمكن ان  .يحصل التغير في محيط الفعالية عادة والذي يشمل جوانبھا اإلقتصادية واإلجتماعية والتقنية .لوظيفةا
   : تكون عملية اجراء التغير على نوعين

 .تغيرالفعالية بصورة عامة بحيث يشمل تغير وظيفة المبنى بشكل اجمالي -
 .يكون التغير مقتصًرا على نوع واحد من الفعاليات -

 )الموقع ، الفضاء ، النسيج والھيكل ، وانماط الحركة(درجة التغير للخصائص المادية كال من :  تشمل
ويمكن ان تنتج مجموعة من المشاكل عن عملية التغير والتي تتضمن صعوبة احالل المتطلبات الجديدة ضمن 

   ]30[.قات الوظيفية للمبنىاالمكانات المتوفرة ، وصعوبة اجراء التغييرات على مستوى منظومة الحركة والعال
وسيتم ھنا التركيز على منظومة الحركة تحديدا ، اما فيما يخص بقية المفردات وعالقتھا مع بعضھا 

  البعض فلن يتم تناولھا وستترك لبحوث مستقبلية اخرى ، اذ سيتم االختصار على الجوانب المذكورة اعاله .
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القيمة ذات للمباني المادي التغيير امكانية

 التغييربدون تغيير

الوظيفة االصلية

وظيفة متقاربة في 
 متطلباتھا للوظيفة االصلية

 المبنى كمزار سياحي

داخلي

نىازالة جزء من المب

 خارجي

تعديل تشكيل الفراغات 
الداخلية

 تغيير الواجھات

اضافة عنصر معماري 
للمبنى

االمتدادات 
الخارجية

  .33)، ص 1998 ابو الفضل  ( امكانية التغيير المادي للمباني ذات القيمة )1( شكل 

      ) انواع المنظومات الحركية داخل المباني ، المصدر :                 ٢شكل (
//www.slideshare.net/net/tahafarwan/a‐ vocabulary‐of‐architecture‐form 

  التغيير في شكل منظومة الحركة 

ة داخل المباني من اھم االشكاليات التي تواجه عملية التصميم كونھا عنصرا فراغيا يؤثر على نجاح تعد الحرك 
. ويمكن تحديد منظومة الحركة والتغير بھا من خالل تأشير تسلسل الحركة ضمن المبنى اوال ، ومن المبنى وظيفيا 

 خالل تأشير موقع عقد الحركة وعددھا ثانيا . 
 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  المصدر : الباحثون –) يوضح مستويات التكييف باعادة االستخدام بتغيير منظومة الحركة ١جدول (

  

  

  

  

  

  )١) جدول (٢لحركة مابين : شكل (وتتنوع انماط ا
  خطية (يعد ھذا النوع ابسط انواع النھا تمثل محور رئيسي وتتفرع منه محاور اخرى ). - أ
  حلقية (يعتمد ھذا النوع على العقد الحركية المستمرة والتي تعد نقطة انطالق لمحور اخر ). -  ب

  

مستويات 
التغيير 
بإعادة 
 األستخدام

نوع 
الحر
  كة

شكل 
المسار 
  الحركي

 X7-1  خطي

X7 
 X7-2  حلقي

 X7-3  مركزي

 X7-4  عدد العقد الحركية



     باعتماد التغيير في  في االبنية ذات القيمة التكيف بإعادة االستخدام      6،2016.العدد  A)،الجزء ( 43مجلة الھندسة والتكنولوجيا، المجلد 
  منظومة الحركة                                                                                         

  

187 
 

  ق منھا محاور حركية مختلفة ).مركزية (يعتمد ھذا النوع على عقدة مركزية والتي تنطل -  ت
  ھناك انواع اخرى للحركة والتي تكون ضمن االنواع الرئيسية التي تم التطريق اليھا .

تشكل اماكن تقاطع الحركة مفترق قرار لالشخاص في تحديد االتجاه لالستمرار في الحركة إذ يساعد مقياس 
ين الطرق الرئيسية المؤدية إلى األماكن الرئيسية كل مسار واستمراريته عند التقاطع االشخاص على التمييز ب

والمسارات الثانوية المؤدية إلى المساحات أالقل أھمية . إذا كانت المسارات متساوية في االھمية عند التقاطع ، 
فيتطلب توفير مساحة كافية للسماح للناس للتوقف وتوجيه أنفسھم. ويفضل أن ينقل شكل وحجم المداخل والممرات 

ييز الوظيفي والرمزي بين الفضاءات العامة، والقاعات الخاصة، وممرات الخدمة. تؤكد العقد على مسارات التم
الحركة من خالل بناء وتوفير فرص للتوقف والراحة وإعادة توجيه الحركة ضمن المسار لتجنب خلق متاھة مربكة 

العقد في المبنى عن طريق التفريق بحجمھا ، وينبغي االنتباه اثناء التصميم لوضع ترتيب ھرمي بين المسارات و
   ]31[ وشكلھا، وطولھا وتوقيعھا ضمن المسار الحركي .

 Valuable buildingمفھوم االبنية ذات القيمة 
أحد المفاھيم األساسية المستثمرة في عدد مھم من الحقول العلمية والنظريات ) Value(يعد مفھوم القيمة 

أن قيمة كل عنصر تنتج عن الحضور يشير التعريف اللغوي الى . ورات الجمالية واإلقتصادية والتص اإلجتماعية
، الموازي للعناصر األخرى، لذلك فإن قيمة كل عنصر ال تتحدد إال في عالقتھا االختالفية مع العناصر األخرى

والقيمة ، متعّددة ومختلفة ، وقد استعمل جذره للداللة على معاٍن .)م. و. ق(القيمة في اللغة العربية مشتقة من األصل 
ھا بان ااصطالحي عرفت.]32[ واحدة القيم، وأصله الواو ألنّه يقوم مقام الشيء، فالقيمة إذن ھي ثمن الشيء بالتقويم

 القبطية المختلفة كالعصور القديمة العصور في نشأتھا كانتا سواء ومعماريا عمرانيًا المتميزة المالمح ذات المباني
 من العديد على تحتوي التي تلكأو،   العشرين القرن ومطلع عشر التاسع القرن خالل نشأت التي تلك أو أواإلسالمية

 بين والتكامل التواصل تحقق والتي المعماري والتعبير البصرية المتجانسة والتشكيالت الجمالية القيم مالمح
 للعديد عرضة يجعلھا مما بعد توثق أو تسجل لم ولكنھا مميزا معماريا طابعا  يكسبھا وبما المحيطة  والبيئة مكوناتھا

 Valuableالتعريف االجرائي لالبنية ذات القيمة بذلك  فحدد . ]33[واإلزالة حد الھدم الى تصل قد المشاكل من
building األبنية التي تحوي على العديد من مالمح القيم الجمالية والتشكيالت البصرية والتعبير المعماري  بأنھا ،

وفق طراز معماري مھم او أبنية قام بتصميمھا معماريون مميزون او مثلت حقبة معينة من تاريخ المدينة بنيت 
 . تحقق التواصل والتكامل مع مكوناتھا او البيئة المحيطة و، ااو إنشائي امعماري متميزة

  :ذات القيمة القيم التي تحملھا المباني  
وتتسم بالصفات ،  ةإجتماعي أو ، عمرانية أو ، فنية معمارية أو ، رمزية أو تاريخية بقيمة تتميز المباني

 ثقافية ظاھرةوك،اإلستمرار لھا يتيح بما المجتمع من إيجابي وتفاعل بقبول تحظى أي المجتمع قبول ،]٣٤[ :التالية 
 حالتھا أن يأ واإلستمرارية الصمودو، معينة زمنية حقبة في فكرية أو ومعنوية مادية ظواھر عن معبرة وإجتماعية

  : تؤخذ قيمة المبنى التراثي من جوانب متعددة منھا مايخص  .معھا التعامل وإمكانية تواجدھا بإستمرارية تسمح
 ذاكرة من كجزء خاصة أھمية تعطيه مؤثرة قومية بأحداث المبنى ارتباط  يقصد بھا  :التاريخية القيمة  -  أ
  ]35[ .المدينة
 أومدرسة معمارية ومقاييس ومفاھيم فلسفة والُمنشأ وفق فريد ماريمع طرازب كارتباطه المعمارية القيمة  - ب

  .وزخارف معمارية تفاصيل ھم يحمل بما والتفرد  بالندرة يتسم ،أو معينة معمارية
 نتاج بكونه أو ، المجتمع مسيرة فى يختص بالمبنى المرتبط بشخصية لھا تأثيرھا الواضح  :الرمزية القيمة  - ت

  ]٣٦[. لعمارةروادا ألحد معمارى تصميم
رتبط بالمبنى المكتسب اھميته من تواجده ضمن محيط عمراني لمنطقة تراثية ذات ت : العمرانية القيمة  - ث

 المتكاملة وقد تتعدى قيمة المبنى من كونه منفردا الى اعتبارات عالقته، طابع خاص مشكلة ذاكرة المدينة 
 .لعمراني وموقعھا به المحيطة ي بان الممع
 الوظيفة أھمية بمدى وتقاس المعماري العمل تميز يالت الوظيفية القيمة ھى  :اإلجتماعية يةالوظيف القيمة  - ج

 ) ٢جدول ( .للمجتمع المبنى التى يؤديھا
 
 : القيمة ذات االبنية مع التعامل طبيعة
  تختلف طبيعة التعامل مع األبنية ذات القيمة وذلك بسبب اھميتھا ويمكن تلخيصھا بما يلي :      

يقصد به إحداث بعض التغيرات المعمارية أو اإلنشائية بالمبنى : ة التأھيل وإعادة اإلستخدام المتوافق إعاد -
ليتوافق مع وظيفته الجديدة ، والھدف االساس استغالل المبنى بطريقة إقتصادية دون اإلضرار بالطابع 

 .المعماري وقيمته 
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تخدامات خطة لتوظيف تلك المباني لتتماشى مع اإلسوضع   :تحديد اإلستخدام المناسب للمباني ذات القيمة -
السائدة في الشارع أو الحي أو المنطقة القائمة بھا ؛ مثال ذلك في المناطق التجارية السماح بتوظيف الطابق 
ً وعدم التصريح بإضافة نشاط تجارى أو غيره من األنشطة في الشارع السكني ،  األرضي من المبنى تجاريا

 . ]37[لتأكيد طبيعته وخصوصيته السكنية
من خالل ترجمة أي عملية تكيف بإعادة اإلستخدام للمباني ذات القيمة : المباني ذات القيمة  سياسة الحفاظ على -

إلى خطة تتضمن مقدار التدخل من عمليات فنية طبقاً لقيمته وحالته الن ھذه العملية تمثل إبتكار نظرة حضارية 
 ]38[ .جديدة 

  
 : المصدر –م المرتبطة بھا لغرض القياس ) يبين نوع القيمة للمبنى التراثي والمؤشرات والقي٢(جدول

 الباحثون

  الرمز  المتغيرات الثانوية  المتغيرات الرئيسية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

نوع القيمة للمبنى 
  التراثي

  
  
  
  
  
  
  

 

  
  التاريخية القيمة

 X1 تاريخ انشاء المبنى  مؤشر زمني

  
  

  مؤشر معنوي

  X2-1  وتاريخه عصره عن أو المبنى تعبير

X2  

 إليھا ينتمى التى التاريخية رةالفت أھمية
  المبنى

X2-2 

 X2-3  البناء لنوعية الندرة مقياس

 X2-4  بالمبنى المرتبط الحدث وتأثير قوة

 بالكيان مخلة تغييرات وجود عدم
  المعمارى

X2-5 

  
قيمة معمارية 

  فنية

   X3-1  مميز التصميم أسلوب
 
X3 
  

 X3-2  معمارية مدرسة أو معمارية مقاييسو ومفاھيم فلسفة وفق تم إنشاؤه

  X3-3  معينة تاريخية حقبة سمات يعكس
  X3-4  والتفرد بالندرة يتسم
-X3   محلية بيئة عن تعبر تلقائية عمارة نتاج أنه

5  
  

  القيمة الرمزية
 X4-1  المجتمع مسيرة فى الواضح تأثيرھا لھا كان بشخصية ارتبط

X4 
  X4-2  العمارة رواد ألحد معمارى تصميم نتاج هبكون المبنى تميز

  
  القيمة العمرانية

 X5-1  خاص طابع ذات تراثية منطقة فى تواجده
X5 العمراني وموقعه به المحيطة المبانى مع المتكاملة عالقته  X5-2  

 
 الوظيفية القيمة

  وظيفية  اإلجتماعية

 X6-1  تجارية

X6 

  X6-2  حكومية
  X6-3  سكنية
  X6-4  ثقافية

  إجتماعية
 X6-5  تطور
  X6-6  تنمية

  X6-7  تعاون اجتماعي

  
 :لمحور الثالث ا
 الدراسة العملية  

 إعادةبعد ان تم في المحورين السابقين بلورة االطار النظري وتحديد اھم مفرداته الخاصة بمفھوم التكيف ب
 توضيح المستلزمات االساسية للتطبيق والتي تتضمن إنتخاب ذا المحوريتم في ھ، االستخدام واالبنية ذات القيمة 

قياس المتغيرات واسلوب طرق و، و تحديد العينات تطبيق العملي ومن ثم طرح الفرضيةمتبناة لل مفردتين اساسيتين
 .تحليل البياناتو

مفردة  في منظومة الحركةالتغيير ثانية وال نوع القيمة للمبنى التراثي مفردتين ، االولى تم إنتخاب  : تحديد المفردات
نوع من  لوجود وذلك النظري لالطار االخرى بالمفردات ترتبط اخرى ببحوث والتوصية، مؤثرة على فعل التكيف

تمثل ، األستخدام مما يتطلب اسنادھا بمعرفة اضافية من التطبيق العملي إعادةالقصور المعرفي في عملية التكيف ب
األستخدام ويمكن الكشف عنھا  إعادةمل عليھا جوانب تفصيلية مرتبطة بطبيعة خصائص المتغيرات التي تشت

  .وقياسھا في المشاريع ذات القيمة بصورة تسھم في الوصول الى معرفة أكثر دقة ووضوح عن خصائص تكيفھا 
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ً لتغير االستخدام قبل إعادة األستخدام مقارنة مع بعد إعادة  ما لمبنى التكيفتباين مستويات حددت الفرضية :  تبعا
 . وتوزيعھامنظومة الحركة 

  -:لغرض التطبيقمعايير بھدف إنتخاب العينات مجموعة  تم وضع: معايير إنتخاب عينات الدراسة العملية
ا ضمن ابنية تصنيفھو - السياحة  لوزارة التابعة الدوائر أحدى والتراث اآلثار دائرة -تقييم الجھات الرسمية  -
 .لحفاظا
 ي تشخيص التكيف الحاصل من خاللھا.للمساعدة فسكني) (يد انتماء العينات الى فئة واحدة تحد -
  توفر مدى واسع ومتنوع من المباني السكنية ذات القيمة كعينات قابلة للدراسة والبحث . -

  :ادناه  توضيحھاتم إنتخاب عدد من العينات توزعت بين ثالثة عينات محلية سيتم 
األستخدام إعادةوھو من الدور التي تم اختيارھا للتكيف ب) 4(يسمى دار رقم :  في شارع حيفادار ناجي السويدي   - أ

مكاتب متخصصة، ولكنه حول إلى دار كيكون لاقترحت وظيفة جديدة  ،ضمن مشروع تطوير شارع حيفا
 منض إذ تم ادخال تغييرات على مستويات بسيطة كتلوين بعض الزخارف الخارجية،1986للمخطوطات عام 

 . )٣شكل ( . A1لھذه العينة بالرمز  سيشار ، ]39[ .األستخدام  إعادةأعمال 
بتفاصيل بسيطة ومتناسقة مع  ١٩٣١) ، بُني ھذا الدار عام ٧دار توفيق السويدي في شارع حيفا :يسمى دار رقم (  -  ب

يمسه اي تغيير والذي  البيئة المحيطة ، تم إعادةأستخدامه كدار للمخطوطات العراقية الى وقتنا الحالي دون ان
حال دون ان يؤدي المبنى وظيفته بصورة جيدة بسبب صغر المساحات واختالف المخطط الحركي لدار 

  )٤. شكل ( A2. سيشار لھذه العينة بالرمز  ]40[المخطوطات عما ھو عليه
لعرب مع إضافة وتم إعادةأستخدامه كأتحاد الصحفيين ا١٩٣٠دار الظاھر في شارع حيفا :بُني ھذا الدار عام   -  ت

السرداب كقاعة للمحاضرات والفضاءات في الطابق األرضي واألول للمكاتب اإلدارية  شغلخدمات مطبخية له، 
م ٢٠٠٣إلى مبنى إداري بعد أن شغلته بعض المنظمات وتغير بعد عام  تحول، ]41[والمطاعم وقاعات العرض

صباح ثم تحول الى معھد ديوان الشرق والغرب، لتشغله مقرات لمنظمات آخرى مثل جريدة الزوراء وجريدة ال
 )٥. شكل ( A3لھذه العينة بالرمز شارمبنى إلذاعة العراق اإلقتصادية .سيحاليا يستخدم ك

) ١،٢: تشمل ھذه الفقرة تحديد اسلوب قياس مجموعة المتغيرات ضمن (الجدولين  اسلوب القياس وتحليل البيانات
قين بمفردات االطار النظري ، االول نوع القيمة للمبنى التراثي والثاني مستويات على مستويين لكال الجانبين المتعل

التغير الحاصل بالتكيف بإعادة األستخدام والذي بدوره ينقسم ايضا الى نوعين من اساليب القياس وسيتم توضيحھا 
  ) . ٦الحقا بالتفصيل ، والتي توضح بأختصار في (الشكل

   x6 -x1)( من المتغيرات -يمة المبنى قياس نوع ق :المستوى االول 

 التغير بمنظومة الحركة األستخدام باعتماد بإعادة التكيف خصائص قياس : الثانيالمستوى 

-X7 ) من المتغيرات (شكل منظومة الحركة وعدد عقد الحركة )، قياس  ونوعھا الحركة القياس على يعتمد        
4 , X7-1) :. ى القياس الوصفي التحليلي المعتمد على التأشير المباشر على جداول يعتمد اسلوب قياسھما علو

) الدالة على تحقق قيمة المتغير والفراغ      ) ووفقا للعينات المنتخبة وذلك باالعتماد على االشارة ( ١،٢المتغيرات (
  . (  )  على عدم تحققه

  
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
  

          ) مخطط الطابق االرضي واالول وواجھة دار ناجي السويدي ) قبل التكيف وبعد التكييف٣شكل (
  )٦١، ص ( ١٩٨٤المصدر : أمانة العاصمة، 
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قياس 
مقترح 
لمستوى 
التغيير 
بأعادة 
 االستخدام

 الحركة

العالقات قوة 
 الوظيفية

 تسلسل الحركة

 عدد عقد الحركة

  

اسلوب القياس وطريقة 
 تحليل البيانات

المستوى االول (المباني ذات القيمة)

المستوى الثاني (خصائص التكيف 
بأعادة االستخدام)

التأشير المباشر على جدول 
المتغيرات

 )الباحثون (المصدر :  قياس وتحليل البيانات   ) طريقة 6(شكل 

ار توفيق السويدي والواجھة) قبل وبعد التكيف ) مخطط الطابق االرضي واالول د٤شكل (  
  )٧٥(  ، ص ١٩٨٤المصدر : أمانة العاصمة، 

)  مخطط الطابق االرضي واالول لدار الظاھر والواجھة) قبل وبعد التكيف) ٥شكل (  
٥٥، ص  ١٩٨٤المصدر: أمانة العاصمة، 
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 تأشير خالل من الحركة يتم منظومة شكل : اسلوبين االول الى قياسه ينقسم ، المستخدمين حركة طبيعة قياس
 بعد الجديد المستخدم حركة وتأشير مالك البيت ھو المبنى شاغل كون للبيت االصلي المخطط على الحركة تسلسل
: عقد الحركة : يخص عقد الحركة وتباينھا قبل وبعد تغيير  والثاني. الجديدة الوظيفة وفق المبنى أستخدام إعادة

األستخدام كونھا احدى المؤشرات لطبيعة تغيير األستخدام ، يمكن التعبير عن نسبة التغيير من خالل التباين في عدد 
   العقد بين المخطط االصلي كبيت وبين المبنى المستحدث الوظيفة . يقترح لھذا المجال المقياس االتي :

يعد التغيير كبيراً كلما زاد التباين في عدد العقد بين الوظيفة االصلية والجديدة ويقل كلما قلت النسبة ، 
) ٣جدول ( يمكن اعتبار معيار التباين في عدد العقد مؤشر لحجم التكيف بإعادة األستخدام كما في النقاط التالية :

  ١ )٧شكل (

) عقدة ، ويكون حجم التكيف متوسط عندما 1-3ن في عدد العقد (يكون حجم التكيف قليل عندما يكون التباي -
  ) عقدة.1-9) عقدة ، يكون حجم التكيف كبير عندما يكون التباين في عدد العقد (4-6يكون التباين في عدد العقد (

ة فيما يخص شكل منظومة الحركة وقياس نسبة التباين فقد تم اقتراح قياس يعتمد على اخضاع المبنى الى شبك
)Grid ويدقق من خالل تطابق شكل المخطط االصلي والمخطط الجديد فيتم معرفة التباين ونسبة التغيير من ، (

خالل رسم شبكة على كل مخطط ومن ثم حساب عدد الوحدات التي حصل فيھا التغيير ( معرفة عدد الوحدات 
) ، إذ يشير كل منھا الى  ٨) شكل ( ٤ول (المختلفة يتم من خالل تظليل الوحدات المختلفة على احد المخططات) جد

  التالي :

)، ويكون التغيير متوسط عندما يكون %0-%20يعد التغيير قليل عندما يكون التغيير في وحدتين او أقل اي بنسبة ( -
) وحدة اي 6-10) ، ويكون التغيير كبير عندما يكون التغيير في (%30-%50) وحدة اي بنسبة (3-5التغيير في (

) ، وبذلك يمكن تحديد نسبة التغيير لكل عينة ومعرفة تأثير ذلك المتغير على نجاح عملية %60-%100(بنسبة 
 التكيف بإعادة األستخدام في تلبية وتوفير حاجات الشاغلين .

-   
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
بھدف توضيح قياس ھذا المتغير . (المبنى عبارة عن قصر وتم إعادة أستخدامه كمتحف بسبب من قبل الباحثون عينة تم اقتراحھا    ١

 ) .http://wiki.whitneygen.orgاھميته التاريخية (المصدر : (

  
  رمز العينة

  شكل المسار الحركي  التباين في عدد العقد               
  بعد التكيف قبل التكيفلتبايننسبة ا  التباينبعد التكيف قبل التكيف

Xn       10 9 1 0.1 % خطي (شبكي)خطي (شبكي  

  نسبة التغيير  عدد الوحدات المختلفة  عدد الوحدات المتشابھة  رمز العينة

Xn 6       40وحدات      4  وحدات% 

)الباحثون:  المصدر( الحركة منظومة في التغيير قياس طريقة يبين) 4( جدول  

 (المصدر : الباحثون)     ) يبين قياس شكل وعقد الحركة . ٣جدول (

طريقة قياس التباين في عدد العقد قبل وبعد إعادة األستخدام   (7)شكل 

 لباحثون)*(المصدر : ا (5)والموضح ارقامه في الجدول رقم 

، والموضح ارقامه الشبكة بأستخدام القياس طريقة (8) شكل

 )الباحثون: المصدر(     . (4)في الجدول رقم 
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   :المحور الرابع 
   تحليل النتائج واالستنتاجات والتوصيات

فقد توضحت مجموعة من ، السابق على مجموعة العينات  المحوراختبار مجموعة المتغيرات الموضحة في  بعد 
ً إلى ج سيتم توضيح النتائ. اإلستخدام  إعادةالنتائج التي تعبر عن طبيعة األبنية ذات القيمة وعملية التكيف ب تبعا

  : الفقرة اعالهوفق محورين كما ھو موضح في  طريقة القياس
 يل المتغيرات الخاصة باألبنية ذات القيمة تحل

  :تشير النتائج إلى وجود تباين بين المتغيرات وفق العينات المنتخبة         
تشير إلى ارتباط المبنى بأحداث قومية مؤثرة تعطيه أھمية خاصة كجزء من ذاكرة :  )X2-X1(القيمة التاريخية 

% مقارنة ١٦٫٦) الذى يعبرعن تاريخ إنشاء المبنى وبقيمة X1وجد ضعف تاثير المؤشر الزمني ( إذ،  المدينة
بالمؤشر المعنوي المتمثل بكل من تعبير المبنى عن عصره ، واھمية الفترة التاريخية ومقياس الندرة لنوعية البناء 

% ١٦٫٦ ,33.3%,%٦٦٫٦)( X2-1 : X2-5وتاثير الحدث المرتبط بالمبنى والتغيرات المخلة بالكيان المعماري (
  ).٥) جدول (٩% ) على التوالي شكل( ٣٣٫٣% ، ٥٠، 

) وبـ نسبة X3-3( التاريخية الحقبة خالل من الفنية المعمارية القيمة ھيمنة اتضح:  )X3(القيمة المعمارية الفنية 
تاج %) مقارنة ببقية المتغيرات كاسلوب التصميم وارتباطه بمدرسة فلسفية معينة او كونه يتسم بالتفرد او كن٦٦٫٦(

%) على ٥٠% و ٣٣٫٣% و ٥٠% و ٥٠بنسب (    )X3-1 ,X3-2 , X3-4 X3-5لعمارة تلقائية ، المتغيرات (
  ) .٦) جدول (١٠التوالي  شكل (

  
  
  
  

  

  

  
 المتغيرات

  رمز العينة

  القيمة التاريخية

X1)(  
  زمني

X2)معنوي (  
X2-1  X2-2 X2-3 X2-4  X2-5 

A1             

A2             

A3             

A4              

A5              

A6             

  %33.3 %50  %16.6 %33.3  %66.6 %16.6 النسبة المئوية

 المتغيرات

  رمز العينة

X3) (قيمة معمارية فنية  

X3-1  X3-2 X3-3 X3-4  X3-5 

A1            

A2           
A3           
A4            

A5            

A6           

  %50 %33.3 %66.6 %50 %50 النسبة المئوية

)) القيم الخاصة بمتغير القيمة التاريخية (الزمني والمعنوي) ،(المصدر الباحثون ٥جدول(  

)ن ) القيم للمتغير القيمة المعمارية الفنية،(المصدر الباحثو ٦جدول (   
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المتغيرات
            رمز العينة

 X5 القيمة العمرانية X4 القيمة الرمزية
X4-1  X4-2  X5-1  X5-2

A1         
A2       
A3       
A4        
A5        
A6       

 %66.6 %0 %16.6  %50 النسبة المئوية

 المتغير
  رمز العينة

    )X6فية اإلجتماعية (القيمة الوظي

X6-1  X6-2  X6-3  X6-4  X6-5  X6-6  X6-7  

 محلية
A1                
A2               
A3               

  غير محلية
A4                
A5                
A6               
33.3  %0 النسبة المئوية

%  
100
% 

66.6
%  

66.6
%  

33.3
%  

0%  

)) قياس القيمة الوظيفية اإلجتماعية (المصدر الباحثون ٨جدول (   

) القيم للمتغيرين القيمة الرمزية والعمرا نية(المصدر الباحثون )٧جدول (  

القيم الخاصة بمتغير القيمة التاريخية والموضحة في (9)شكل 
 ) (الزمني والمعنوي) ، (المصدر الباحثون (5)الجدول 

القيم للمتغير القيمة المعمارية الفنية والموضحة في (10)شكل 
 (المصدر الباحثون )،) (6الجدول رقم
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ھيمنة القيمة العمرانية من ناحية العالقة التكاملية للمبنى مع المحيط  ) :X5(لقيمة العمرانية وا) X4(القيمة الرمزية 

) المرتبط بالمحيط التراثي و X5-1%)  مقارنة مع بقية المتغيرات (٦٦٫٦) الذي حقق نسبة (X5-2العمراني (
)X4-1,X4-2,(  ) ١١( ) على التوالي  شكل%٥٠% ، ١٦٫٦المرتبطة بالقيمة الرمزية وبنسب متفاوتة بين  (

  ) .٧جدول (

والتي تشير إلى القيمة الوظيفية التي تميز العمل المعمارى ،ويمكن قياسھا بمدى  ) :X6( القيمة الوظيفية اإلجتماعية
أھمية الوظيفة التى يؤديھا المبنى للمجتمع ، إذ تبين ھيمنة تحويل تاثير العامل الثقافي على تغيير وظيفة المبنى على 

%) على ٦٦٫٦وبنسبة ( X6-5) (%) وكذلك الھدف التنموي المرتبط بھا١٠٠) محققا نسبة (X6-3بقية العوامل (
  .)٨) جدول (١٢( شكلبقية االھداف االخر

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

قياس القيمة الوظيفية اإلجتماعية والموضحة (12)شكل 
 (المصدر الباحثون ) (8)قيمه في الجدول رقم 

القيم للمتغيرين القيمة الرمزية والعمرانية (11)شكل 
 در الباحثون )(المص(7)والموضحة قيمه في الجدول 

 (المصدر الباحثون)  A1)شكل المسار الحركي وعدد العقد للعينة 13شكل (
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   تحليل النتائج المتعلقة بمنظومة الحركة (شكلھا ، عدد العقد)
تم تحليل العينات بإستخدام منظومة الحركة للمبنى من خالل تحليل المسار الحركي والعقد الحركية عند إعادة 

المقارنة بين تحليل إستخدام المبنى اثناء عملية التكيف ، إذ تم مالحظة تغيير المسار وإختالف عدد العقد وذلك ب
  المخطط الحركي لكل من المبنى ذو القيمة في كال الوظيفتين القديمة والجديدة . 

      
  العينات         

يشكل المسار الحرك  التباين في عدد العقد

  بعد التكيف  قبل التكيف  نسبة التباين  التباينبعد التكيف قبل التكيف

  خطي  خطي(شبكي) A1(    6 1       7      9    65.25%دار ناجي السويدي (

  خطي    خطي(شبكي)  A2(  11     7      4    36.36%دار توفيق السويدي (

  خطي    طيخ       A3(  6     4      2     33.3%دار الظاھر (   

 (المصدر الباحثون)قد الحركية للعينات المنتخبة تحليل مظومة الحركة من خال الع)  9جدول ( 

 (المصدر الباحثون)  A2شكل المسار الحركي وعدد العقد للعينة (14)شكل 

 )الباحثون(المصدر   A3شكل المسار الحركي وعدد العقد للعينة (15)شكل 
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اظھرت النتائج نسبة التغير في اجراءات تكيف المبنى قبل وبعد االستخدام جاءت عالية في العينة دار ناجي  -
%) او في شكل منظومة ٦٥٫٢٥(بنسبة )  سواء من ناحية عدد العقد في تفرعات الحركة A1السويدي العينة (

الحركة بتغيير وظيفة المبنى ، قبل االستخدام خطي بتفرعات متعددة (شبكي) وفي المخطط بعد إعادة اإلستخدام فأن 
)  . فالتغيير الكبير  13,14,15) االشكال ( ٩)    جدول (  A3) والعينة (A2شكل المسار خطي مقارنة بالعينة (

ق عدد من االبواب وترك عدد من الفضاءات دون إستخدامھا لم يساعد ذلك في تادية الحاجة (غل )A1في العينة (
)  لم تفي بالغرض للوظيفة الجديدة وذلك بسبب التغيير الذي تم اجراءه A2الوظيفية الجديدة المطلوبة ،كما العينة (

غلق عدد من الفتحات (االبواب) من خالل تغيير المسارات الحركية دون اي تغييرات على مستوى المبنى إالّ 
) ظھر ثبات منظومة الحركة وبعدد اقل من عقد الحركة وعند الزيارة A3وتغيير مسار الحركة بينما في العينة (

  الميدانية اثبت نجاح المبنى في تأدية مھامه.
دد العقد يقلل من نجاح نستنتج من خالل تحليل منظومة الحركة (شكل الحركة وعدد العقد) إلى ان زيادة التباين في ع

التكيف في تحقيق المتطلبات الوظيفية الخاصة بالوظيفة الجديدة ، وتشير الدراسة الميدانية إلى عدم اخضاع العينات 
إلى دراسة اولية قبل عملية إعادة اإلستخدام وذلك من ناحية عالقة منظومة الحركة للمبنى األصلي مع المنظومة 

التوصل إلى البديل المناسب ، يمكن التوصل إلى ان العالقة عكسية بين التباين في عدد الحركية للوظيفة الجديدة و
 ) 9العقد وبين نجاح عملية التكيف على مستوى التحليل للعينات المحلية . (جدول 

   االستنتاجات 
  استنتاجات الجانب النظري   - أ

، التقادم الوظيفي  ،الخلل في البنية (امل كالـــ اإلستخدام كرد فعل لعدد من العو إعادةجاءت الحاجة إلى التكيف ب -
إذ ظھرت ھذه العوامل ) ، وأھمھا الحفاظ على قيمة المبنى ، التفاعل مع أغراض الطلب ، تحقيق معايير األداء 

بنسب مختلفة إذ تميز سبب الحفاظ على المبنى معنويا كرد على خسارة المبنى ومزج أغراض الحفاظ والتنمية 
عة اإلستخدام بسبب التقادم الوظيفي بالمقارنة مع األسباب التي يمكن التغاضي عنھا او التي ظھرت وتغيير طبي

بنسب قليلة كعامل عدم تناسب التكوين مع الوظيفة او عدم ايفاء المنظومات الخدمية للمعايير او انتفاء الحاجة إلى 
 .الوظيفة 

 مع وافقالت على تعتمد جذب عوامل ، العوامل من بمجموعة ثرويتا والسلوكي والوظيفي الشكلي منه انواع التكيف -
لمبنى يجب ان يكون مرنا لمواجھة كافة التغييرات فا الداخلية ، العالقات على تعتمد دفع عوامل واخرى السياق

ا او من خالل إعادة تشكيل المبنى داخلي، ويلبي األداء المناسب سواء لتغيير الوظيفة او بقائه على نفس الوظيفة 
  .خارجيا ليتناسب مع الطلب ومع متطلبات المالك والشاغلين باإلضافة إلى تزويد المبنى بحياة اطول وأكثر فائدة 

برز نوعين من التكيف بإعادة اإلستخدام احدھما عقالني واالخر جذري والذي يتفرع إلى نوعين (تھديمي ، تغيير  -
تغييرات ويلبي األداء المناسب سواء لتغيير الوظيفة او بقائه على مرنا لمواجھة كافة الاالول اإلستخدام) ، يكون 

نفس الوظيفة ، من خالل إعادة تشكيل المبنى داخليا او خارجيا ليتناسب مع الطلب ومع متطلبات المالك والشاغلين 
 باإلضافة إلى تزويد المبنى بحياة اطول وأكثر فائدة .

المقياس األساسي الذي يمكن في ضوئه مقارنة تأثيرات وفوائد درجات ب والتفكيرة المبنى ءزيادة كفاالبحث عن -
مختلفة للتغيير مما يوفر مساحة كافية لإلستخدام باإلضافة إلى تسھيله السترداد مواد البناء والذي يوفر الحالة 

سيج الداخلي إذ برزت أھمية الحفاظ على الن .باإلضافة إلى تعديل وتعزيز عدد من خصائص المبنى  ،اإلقتصادية 
للمبنى والتقليل من ازالة االجزاء التي تعد ھوية المبنى باإلضافة إلى التقليل من الھدم والذي يكون بنسب مختلفة 

  .اإلستخدام  إعادةحسب حالة المبنى والوظيفة المقترحة لعملية 
يالت في المبنى نفسه او في يعتمد تغيير إستخدام مبنى على نوع المبنى وعلى طبيعة اشغاله والتي تنشأ عنھا تعد-

إذ يمكن السيطرة على الطلب من خالل تكيف المباني ، والذي يعتمد على الطلب او عمر المبنى ، الوظيفة او كليھما
مستعملة او باستبدال نسبة من المباني المخزونة الزائدة عن الحاجة والذي يكون تحت تأثير عدد الالشاغرة وغير 

  ). درجة تغيير اإلستخدام والھدم ، تعديل اإلستخدام ، التجديد ، ترك الشاغرة ، التسويق (من الخيارات 
على مستوى لى مستوى المواد ، على مستوى البيئة ، ع اكانتمتعددة سواء  اغراضيوفر التكيف بإعادة اإلستخدام -
 الوقت .احية اإلقتصادية وتوفير نباإلضافة إلى ال )المعايير التقليدية(او )الحفاظ التاريخي(

 استنتاجات الجانب العملي   -  ب
كبير بين المؤشر الزمني والمعنوي التفاوت ال حيث اتضحآت التراثية كأبنية ذات قيمة مباني والمنشإختالف أھمية ال -

الذي يشير إلى أھمية تعبير المبنى وان المؤشر الزمني تأثيره قليل في تحقيق قيمة المبنى العتبارات معنوية  تبينإذ ، 
  .ه وتاريخه باإلضافة إلى اعتبارات معنوية اخرى عن عصر



     باعتماد التغيير في  في االبنية ذات القيمة التكيف بإعادة االستخدام      6،2016.العدد  A)،الجزء ( 43مجلة الھندسة والتكنولوجيا، المجلد 
  منظومة الحركة                                                                                         

  

197 
 

ھذا التباين إلى تعدد األبنية ذات يشير  ،التفاوت كبير بين المتغيرات في تحديد نوع القيمة التي يحملھا المبنى  تضحأ -
يحملھا  وتختلف طريقة الحفاظ على المبنى حسب نوع القيمة التي .القيمة وفقا لنوع القيمة التي يحملھا ذلك المبنى 

وھذا يحدد وفق عملية التكيف ، الخ ... والھدف من عملية الحفاظ سواء كانت قيمة رمزية او معمارية او وظيفية 
 .والتغييرات الحاصلة 

القيمة المعمارية الفنية من المعايير المھمة في تحديد األبنية ذات القيمة من بين كل المتغيرات وخاصة تلك  تعتبر -
ة زمنية معينة من بين المتغيرات المتعلقة بالتفرد والندرة او كنتاج لعمارة تلقائية او مرتبطة المرتبطة بسمات حقب

  بمدرسة معمارية معينة .
أھمية كل من القيمة الرمزية والعمرانية في تحديد األبنية ذات القيمة وذلك كونھا دراسة عن تاريخ المبنى والتقصي  -

ضافة إلى عالقة المبنى مع المنطقة المحيطة وتكامله العمراني والتأكيد عن تأثيره في عصره وفي عصور اخرى باإل
  .أن الحفاظ على قيمة المبنى يؤكد على الحفاظ على معالم المبنى على أھميته في تحقيق قيمة المبنى 

نظومة تحليل تلك المان إذ ، اإلستخدام وخاصة ذات القيمة منھا  إعادةمنظومة الحركة مؤشر مھم في تكيف مبنى ب -
اإلستخدام يزيد من فرص نجاح عملية التكيف وبالتالي الوصول إلى اھداف العملية في تلبية المتطلبات  إعادةقبل عملية 

   .وحاجات الشاغلين
  التوصيات وافاق البحث المستقبلية 

ي التراثية والتي العامة والخدمية من المبان بنيةالأانماط مختلفة من اإلستخدام على  إعادةدراسة مفھوم التكيف ب -
ومناقشة ذلك قبل ان تصلھا قرارات الھدم ، في مدينة بغداد والمحافظات إستخدامھا  إعادةلم يتم تحتاج الى تكييف والتي 

من خالل بحوث مع الجھات المختصة للتوصل إلى عدد من المخططات البديلة بھدف الحفاظ على التراث وزيادة 
 .االھتمام بھذا المجال 

وم التكيف بإعادة اإلستخدام على مستوى التخطيط الحضري ومحاولة اعتماد المباني كمحفز للتغير على دراسة مفھ -
طبيعة النسيج العمراني المجاور مما يؤدي الى مردود مادي وسياحي وترفيھي وتحسين طبيعة العيش ضمن النسيج 
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