
  أثر الخصائص الشكلية والتنظيمية للنتاج في تقييمه جماليا 

  )وفق خصوصية الممارسة االكاديمية العراقية(
  نغم احمد جاسم
  ةيرالمعماالهندسة قسم /مدرس مساعدالجامعة التكنولوجية

  لمستخلصا
 التصميم ان التقييم كمفهوم عام في المجال االكاديمي يعتبر من اهم الفعاليات التي يمر بها مقترح

المعماري منذ المراحل االولى للتصميم حتى يصل مرحلة التقديم النهائي حيث يتمحور البحث 
حول مفهوم التقييم في المجال االكاديمي بصورة عامة وعلى معيار التقييم الجمالي بصورة خاصة 

عدم " وارتباطه بالخصائص الشكلية والتنظيمية للنتاج حيث كانت مشكلة البحث الرئيسية هي 
مما " وضوح أثر الخصائص الشكلية والتنظيمية للنتاج في تقييمه جماليا في المؤسسات االكاديمية 

استدعى دراسة االدبيات السابقة والتي افضى البحث فيها الى تحديد اطار نظري يصف اثر 
ية الخصائص الشكلية والتنظيمية للنتاج في تقييمه جماليا ومن ثم صياغة التصورات االفتراض

للبحث واختبارها وتطبيقها وفق خصوصية الممارسة االكاديمية العراقية عن طريق طرح استمارة 
استبيان خاصة على مجموعة من المقيمين من تدريسيي قسم الهندسة المعمارية في الجامعة 

ثم حيث اعتمد البحث القياس النوعي للنتائج ومن ،التكنلوجية وللمراحل االربعة االولى في القسم 
ومن ثم طرح النتائج على شكل محاور ولكل ) Excel(معالجتها في برنامج معالجة البيانات 

  .مرحلة من المراحل ثم التوصل الى االستنتاجات الخاصة بالبحث والتوصيات
  

The Effect of The formal and Organizational Properties on 
the Aesthetic Evaluation of the Architectural Design Project  

"According to the specialty of the Iraqi Academic Experience" 
  

Nagham A. Jasim 
Assistant Lecturer _Architectural Department _University of Technology 

 
Abstract: 
     Evaluation as a general concept in the academic field are considered to be one of 
the most important aspects in the architectural design domain from the beginning of 
the process of designing a project until the final presentation in the academic field.So 
this research mainly concentrates on the evaluation concept and specially on the 
Aesthetic evaluation of the architectural design in relation with the formal and 
organizational properties on the project therefore the research special problem can be 
set out as "the lack in a clear understanding of the effect of the formal and 
organizational properties of the design in the Aesthetic evaluation in the academic 
field ".and from the review  of the previous literature and studies ,the research came 
out with a theoretical frame work ,describes the effect of the formal and 
organizational properties of the design on the Aesthetic evaluation of it ,then forming 
the hypothesis of the research and put it for the experience and application in the 
academic field in Iraq" the four first stages in university of technology Baghdad". the 
results are analyzed with" Microsoft EXCEL "computer program ,then the 
conclusions are drown. 
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  :المقدمة
     يعد تقييم المشاريع المعمارية احد اهم الفعاليـات        
التي يمر بها مقترح التصميم المعماري منـذ البـدايات    
االولى للعملية التصميمية وحتى الوصول الـى النـاتج        
النهائي لها فيتركز جهد المصمم االكبر فـي محاولـة          
الوصول الى افضل االحكام التقديرية بحـق مقترحـه         

مي سواءا اكان طالبا في الدراسـة االكاديميـة         التصمي
المعمارية او مهندسا ممارسا حيث يعد اختيار المقترح        
االفضل الي مشروع معماري سواءا كـان مـشروع         
اكاديمي او مشروع فعلي حـدا فاصـال فـي عمليـة            

  .التصميم المعماري فما هو التقييم في العماره 
  :مفهوم التقييم 

 وتقوم ]١[يعني تقدير تقويم وتثمين       التقييم في اللغه    
الشىء معناه تعدل واستوى وتبينت قيمته امـا الـصفه        

 وهو اصـطالح     ]٢[المتعلقه بالشىء المقيم فهي القيمه    
  ]٣[ .يجعل الشيء موضع تقدير ومجموعها قيم

 تعريفا اجرائيـا    ]٣[)الدهوي  (      وتستخلص دراسة 
قدير شيء مـا    للتقييم بأنه فعالية الغرض منها تثمين وت      

وفق اسس واهداف وضعت مسبقا مع بيان مدى تحقق         
تلك االهداف فيه وبذلك يبرز معنـى التقيـيم واهميـة         
وجود اسس ومعايير التمامه وفقها مع ضرورة تحقـق      

لذا فالتقييم هو عملية تشمل مراحل متعـددة        . ]٣[الحكم
ولها هدف واسلوب معين ويمكن تطبيقها في مجـاالت         

 قبل جهات محددة وتتطلب معـايير       محددة وتجرى من  
وهنالك مؤشرات لقياس كفاءتها ولها مناهج وترافقهـا        
صعوبات ومما سبق نالحظ اهمية المعايير في اتمـام         
عملية التقييم فال يكون التقييم موضوعيا بدون ان تكون         
هناك اسس ومعايير موضوعه مـسبقا للحكـم والتـي        

انـواع  تتباين حسب هدف ونوع التقييم حيـث تنقـسم        
التقييم في العمارة الى ثالثة انـواع رئيـسية بأعتمـاد           
الموضوع المقيم وموقعه في مراحل عمليـة تطـوير         

  :المشروع وكما يلي
. التقييم اثناء عملية اتخاذ القـرارات التـصميمية        :اوال

ويتم من قبل المصمم لغرض اختيار البديل االفضل في         
  .ناحية معينة لتطوير المشروع

نـاتج  (يم المعماري لتصاميم مقترحـة تامـة      التقي:ثانيا
ــة ).العمليــة التــصميمية ويقــوم بهــذا التقيــيم لجن

والتي قد تضم تدريسيين واستـشاريين      ) Jury(تحكيمية
من ذوي الخبرة ويتضمن هذا النوع تقيـيم المـسابقات    

  .والمشاريع المعمارية األخرى
تقييم لتصاميم معمارية منفذة او مـستعملة خـالل         :ثالثا
ويقوم عادة بهذا التقييم فرق ولجـان خاصـة         .غالاالش

لتحديد مدى كفاءة االبنيـة فـي االداء او احتياجاتهـا           
 وفيما يخص بحثنا هـذا      ]٣[لبعض التحسينات والحلول  

سيتم التركيز على النوع الثـاني وهـو تقيـيم النتـاج          
حيث انه يتعلـق اكثـر      ) التصاميم المقترحة (المعماري

تدريس التـصميم المعمـاري     بالممارسة االكاديمية في    
ويظهر ان هناك نوعين من التقيـيم باالعتمـاد علـى           
طبيعة الموضوع المقيم في النتاج؛االول تقيـيم النتـاج         

والثاني تقيـيم كفـاءة     ،المعماري ذاته ومن عده جوانب    
 وهذا التصنيف بالذات يتعلق     ]٩[سير العملية التصميمية  

تبار احيانـا   بالممارسة االكاديمية حيث يؤخذ بنظر االع     
في التقييم ليس فقط مقترح الناتج النهائي وانما تطـور          

  .اسلوب التفكير التصميمي للطالب خالل المشروع
  :معايير التقييم 

     ان من اهم المفردات التي تناولها تعريف التقييم 
العام هي مفردةالمعايير حيث ال تتم عملية التقييم سواء 

د معايير مسبقه كان موضوعيا اوذاتيا بدون وجو
الموضوعية (الوضع للتقييم ويتم عادة وضع المعايير 

اثناء عملية برمجة المشروع او اثناء ) والواعية منها
الدراسات االوليه وتختلف معايير التقييم حسب نوع 

التقييم المراد اجراءه اثناء التصميم او بعد انتهاء عملية 
ذا كان تقييما او ا، موضوع بحثنا) تقييم النتاج(التصميم 

ولكن على العموم فأن ،)أثناء االشغال(لمشروع قائم 
معايير التقييم التي يهتم بها اعضاء اللجنه التحكيميه في 

االوساط االكاديميه يمكن ان تنحصر في المجاالت 
  ):١(التاليه وكما مبين في الجدول

  .معايير االداء الوظيفي  - ١
 .معايير االداء البيئي  - ٢

 .لجمالي معايير االداء ا - ٣



 .معايير االداء الرمزي - ٤

 .معايير االداء التنفيذي - ٥

ومما سبق نالحظ ان هذه المعايير قـد تختلـف فـي            
تسلسلها واهميتها حسب عوامل مختلفة تتعلق بالجهـه        

وفي ) المشروع المعماري (المقيمة او بموضوع التقييم     
بحثنا هذا سنركز على المعيار الجمالي الذي طالما تـم          

ذاتيـة المـصطلح العاليـة مـن جهـه      تجاهله بسبب   
وتداخالته الشائكة مع مصطلحات اخرى متاخمة مثـل        

لذلك يحاول البحث في المرحلة التاليـة       ،التميز والجودة 
التعرف على دور المعيار الجمالي في تقييم مـشاريع         

  .طلبة الهندسة المعمارية 
  :الجمال

الجمال كمصطلح فلسفي هو اصل القيم الثالثـه التـي          
الحـق  (ليها االحكام التقديرية وهذه القـيم هـي         ترد ا 

  . ]٤[) والخير والجمال
القيمـة  ( اما بالنسبة لتعريف الجمـال كمفهـوم فهـو        

االيجابية النابعة من طبيعـة الـشيء وهـو ظـاهرة           
ديناميكية متغيرة تشمل جميـع االدراكـات االيجابيـة        
المتولدة لدى المتلقي المصاحبة بالشعور بالمتعة واللذة       

اما الجمال في العمارة كمصطلح فـال  .]٤[ )الصتينالخ
يوجد تعريف محدد للمفهوم بسبب ارتباطاته المتـشعبة       
ولذلك بسبب الفرق في وجهات النظر بين المنظـرين         
اال ان معظم الدراسات تركز على ارتباط المفهوم مـع      
مفهوم المتعة المتأتية عن تحفيز المتلقي على التـساؤل         

نية في التأويـل ومحاولـة فهـم    ومن ثم مشاركتة الذه 
العمل مما يولد مشاركة فعالة من جهه ومن ثـم بنـاء      
توقعات حول مضمون العمل واطالة الفتـرة الزمنيـة         
لفعل التلقي مما يولد المتعة ويحقق الحيوية والجمـال         

  .]٥[في النتاج بالنسبة للمتلقي 
يعد محور الحكم الجمالي اهم محاورالخبرة الجماليـة         

ية حيث ان اي نتاج معمـاري ال يمكـن ان           والمعمار
يكتسب قيمة اال من خالل الحكم الجمالي الذي يطبقـه          
المتلقي تجاه هذا العمل ويعرف الحكم الجمـالي بأنـه          
االستخدام اللفظي القصدي للغة في التعبير عـن القـيم        
الجمالية التي تمتلكها االشياء والحكـم بوجـود صـفة         

ذا الحكم عـادة مبنيـا      الجمال فيها من عدمه ويكون ه     
 ]٦[على التقدير الحسي او العقلـي او تاثيرهمـا معـا     

وينقسم نمط االحكام من حيث ارتباطها بطبيعـة القـيم    
  :الجمالية الى نوعين من االحكام وهي

ويرتبط الحكم الجمـالي    :أحكام القيمة الشكلية    _ أ
بهذا النمط بالقيم الجمالية المرتبطة بالقيم الحـسية        

الـشكلية مثـل الخـصائص الـشكلية        للتكوينات  
والتنظيمية للتكوينات كـاللون والحجـم وااليقـاع     

  .]٦[والتناسق والهيمنة
وتـرتبط بمـا تعكـسه      :احكام القيم الرمزية    _ ب

التكوينات الشكلية من رموز والتي ينحصر فيهـا        
دور الشكل في ضبط ادراك المـشاهد وارشـاده         

  .]٦[وتوجيه انتباهه للمضمون
 بحثنا هذا القيم الجماليـة الـشكلية التـي           سيتناول

ترتبط بالخصائص الشكلية والتنظيمية للنتـاج حيـث         
تتميز القيم الشكلية بأمكانية االدراك الحـسي والقيـاس    
مقارنة بالقيم الرمزية التي يختلف تحسسها وادراكهـا        
تبعا لعدة عوامل قد تبدأ من الفروقات االثنية والعرقية          

الثقافية والعلمية للمتلقي لذلك وفـي      وانتهاءا بالفروقات   
المرحلة القادمة يركز البحث على الخصائص الـشكلية        
والتنظيمية للنتاج المعماري ودورها في تقييمه جماليـا        

عدم وضوح اثر   "مما يحدد مشكلة البحث الرئيسة وهي     
الخصائص الشكلية والتنظيمية للنتاج علـى تقييمـه        

ممـا  " ديميـة جماليا وفق خصوصية الممارسـة االكا  
  .يستدعي البحث في خصائص الشكل المعماري 

  :الخصائص الشكلية
الشكل هو الهيئة الحسية الخارجية للمواد والمؤلفة من         
نظام من العالقات الحـسية للعناصـر والخـصائص         

اما الخـصائص  .]٦[الشكلية التي تتصف بها تلك الهيئة    
الشكلية فهي مجموعة السمات المميزة لتلك االشـكال        

لتكوينـات والتـي تعــود اليهـا معظـم تقــديراتنا     وا
ــصائص    ــذه الخ ــات ه ــصنف الدراس الجمالية؛وت
بمستويين؛االول يركز على خصائص االشـكال علـى       

اي تلك الـسمات التـي تتـصف بهـا          (مستوى الجزء 
ــا    ــردة ومنه ــصورة منف ــكال ب ــم :االش الحج



؛فيمـا  ......)الوزن البصري _المقياس_الملمس_اللون_
جموعـة الخـصائص التنظيميـة      يركز الثاني على م   

لالشكال على مستوى الكـل والتـي تتـاثر بطبيعـة           
الخصائص الشكلية للجـزء ومـن هـذه الخـصائص          

  .]٦[.....) الوحدة_الهيمنة_االيقاع(التنظيمية
  :الخصائص الشكلية على مستوى الجزء
خصائص ،تتضمن كال من االنماط الشكلية المختلفة

  :هي كما يليو- على مستوى الجزء-شكلية متباينة
  المضيئة                      .                          اللون- ١
  القيم الضوئية                   المعتمة- ٢
  الشفافة)          طبيعة المواد(الملمس- ٣

  أساسي                                         
  حر                              شكل مفرد 

  ل الهندسي                       مختلطالشك- ٤
  )تكوين( مجموعة أشكال                        

  داخل التكوين                              
  التناسب بين االشكال- ٥

  مع الموقع ككل                              
  الوزن البصري- ٦
  الحركة- ٧
  الكتلة والفراغ- ٨

ـ ،اما علـى مـستوى الكـل       رتبط بـنمط التنظـيم   فت
  .]٦[الفضائي

  :الخصائص التنظيمية
على مـستوى   (الخصائص التنظيمية للتكوينات الشكلية   

  ):عالقة الجزء بالجزء
وهي المباديء التي تحكم ارتباط شكل بشكل لغـرض         
خلق نظام معين في التكـوين المعمـاري نـابع مـن            

  :]١١[خصائص البرنامج الفضائي ومن هذه المباديء
                      مماثلة        

  التناسب                تناقض-١
                              اختالف
  )توازن تام(                         تناظر تام

  )تناظر غير تام(التوازن             التماثل -٢
  )تناظر مخفي(                         ال تشابه

            تكرار تام                         
   التكراروااليقاع            عالقات تدرج   -٣

                                   عالقات تناوب  
                                   عالقات تعاقب  

  .الهيمنة-٤
  :االدبيات والدراسات السابقة

  :Antoniadis 1990دراسة _
ك التي يمكن للمصمم    تناقش هذه الدراسة قنوات االدرا    

التحرك خاللها لخلق نتاج مبدع حيث يـدعو الـى ان           
التصاميم المبدعة يجـب ان تتميـز بالـشمولية التـي      
تستحضر اعلى درجات االحساس الجمالي من خـالل        
نوعين من القنوات المعمارية؛االولى القنوات الملموسة      

المعـروف والممكـن    (وهي ترتبط بالمستوى الفكري     
لمواد والهندسة والحرفة ودور الطبيعة في      قياسه مثل ا  

؛اما القنوات غير الملموسة فهي على المستوى       )العمارة
التقني  المباشر وتتضمن كل ما هو غير واضح مثـل           
االستعارات والمفارقـة والميتافيزيقيـات والتحـوالت       

حيـث يقتـرح انتونيـادس ان       ) والغموض والغرابة   
 توافق جمـالي    التكوين الشمولي يتحقق من خالل خلق     

  .عالي بين جميع هذه القنوات الملموسة وغير الملموسة
كما يشير الى ان البناية المبدعة لها خصائص متفـردة          
ترتبط بشكلها ومضمونها وانها قد ترتبط باحدى او كل         

  :الخصائص التالية
 .التفوق في بعض النواحي التصميمية او كلها −

 ).تفردها(عدم تشابهها مع ما يعاصرها من االبنية −

 .]١٢[امتالكها لفكر جاد وعميق ومبتكر −

  :١٩٩٨دراسة انطانيوس _
تناولت الدراسة مفهوم التميز فـي النتـاج المعمـاري          
باعتباره احد المعايير االساسية فـي تقيـيم النتاجـات          
المعمارية والحكم عليها وحددت الدراسة الخـصائص       
التي تتميز بها النتاجات المتميزة عن غيرهـا كونهـا          
نتاجات ذات حلول جديدة واصيلة بخصائص جماليـه         
متفردة وفي نفس الوقت كفوءة باالضافة الـى كونهـا          
غير متوقعة تتصف بخروجها عن المـألوف مخترقـة         

ويـستخلص البحـث ثالثـة      .بذلك االعراف الـسائدة     



مفــردات تتعلــق بتميــز النتــاج شــكال ومــضمونا 
ة حيث ارتبطـت مفـرد    ) الشمولية،الجمالية،الجدة(وهي

  :الجمالية بثالثة مفردات فرعية 
وتؤشر من خالل متغيرين اساسـيين همـا        : التنوع .١

درجة التنوع المتحققة من خـالل تعـدد المـصادر          
المستحضرة وتباعدها والثاني درجة التوافـق بـين        

 .خصائص المصادر المستحضرة للتعبير

وتشكل مفردة اخرى لتقييم جماليـة      : عدم المباشرية  .٢
تعبير عنها بمتغير يتمثل في درجة      العمل من خالل ال   

مباشرية العالقة بين خصائص الفكـرة وخـصائص       
 .المصادر المستحضرة للتعبير

ويعبر عنهـا بدرجـة الـشمولية       : الشمولية الشكلية  .٣
 ]٧[ .الشكلية للنتاج النهائي

  :١٩٩٨دراسة الجلبي_
     تتناول الدراسة مسألة الحكم الجمـالي بالـشكل        

اسة اثر الخـصائص الـشكلية   المعماري من خالل در  
للنتاج على درجات االستجابة الجمالية حيث بلـورت        
الدراسة قياسا تجريبيا لغـرض قيـاس الخـصائص         
الشكلية المحددة في الدراسة وتأثيرها علـى درجـات         

حيث انتخب البحث انماطا شـكلية   . االستجابة الجمالية 
ثالث ممثلة بالصنف الـشكلي الرئيـسي والثـانوي         

تفاع كما انتخب كل من خصائص الشكل       وصنف االر 
الهندسي والتناسب والحجم واالتجاهيـة فـي تمثيـل         

لفظيـا  " الجميل"الخصائص الشكلية مع تحديد مستوى    
في تمثيل جانب االستجابات الجماليـة ثـم توصـلت          
الدراسة الى مجموعة استنتاجات اهمها هو ان التغيير        

 على مستوى الجزء ال يـؤثر      في الخصائص الشكلية  
في درجـات االسـتجابة الجماليـة بالمقارنـة مـع           
الخصائص الشكلية على مستوى الكل مما يؤكد ارتباط     
االستجابة الجمالية بالخصائص الكليـة لالشـياء دون        

  ]٦[ .جزئياتها
  :٢٠٠٦دراسة ابو غزالة_

 يناقش البحث موضوع التقييم البصري لالبنيـة مـن       
س جـودة   خالل محاولة استنباط وسيلة او نموذج لقيا      

التشكيل والتكوين البصري للمباني علـى المـستويين        

حيث يفترض البحث ان التقييم     . المعماري والحضري 
البصري للمظهر الخارجي هو اساس التقييم الجمـالي        

وانه يمكن وضع نموذج لقياس وتقـدير       . في العمارة 
جودة التـشكيل والتكـوين المعمـاري والعمرانـي         

هات المعمارية حيث   مركزا على عنصر الواج   ،بصريا
ــات     ــشكيل بالواجهـ ــر تـ ــدد عناصـ يحـ

القيمة الـضوئية   ،الملمس،الحجم،الشكل،االتجاه،الخط(
ويقسم اسس ومبـاديء التـشكيل والتكـوين        ) واللون

النـسب  ،االيقـاع ،االسـتقرار ،الوحدة(بالواجهات الى 
اما اشكال العالقات بين مفردات التـشكيل       ) والمقياس

كما يحـدد   ) ض وتدرج تعار،تطابق،توافق(فتنقسم الى 
ــوين  ــتراتيجيات التكـــــــ ســـــــ

ومـن ثـم يوجـد      ) كلها،االضافه،التجميع،الحذف(بـ
البحث نموذجا للتقييم البـصري للعناصـر الـشكلية         
للواجهات حيث يستنتج ان عمليـة التقيـيم البـصري      
للعمارة هي عملية قياس جودة وتحديد قيمة التـشكيل         

ختلف من  المعماري جماليا ستبقى دائما عملية نسبية ت      
فرد الخر وان لكل بيئة وعصر فلسفته الجمالية التـي         

 .واسس الجمال في العمـارة  تؤثر في صياغة معايير
]٨[  
  :Mako 2007دراسة _

تناقش الدراسة تغير مفهوم الجمال في القرن العشرين        
متخذا التجربة االوروبية كمثال مركـزة علـى اثـر          

ي علـى   مفاهيم المحلية والعالمية في الحكـم الجمـال       
  .العمارة

حيث افرزت تجارب القرن العشرين الذي شهد تقلبات        
ايديولوجية كثيرة على ظهور واختفاء انماط معمارية       
متعددة انتقاال من العمارة التقليدية الى الحداثة ثم مـا          
بعد الحداثة وتياراتها الالحقة حيث يركز على جانـب         

ـ         ث او مفهوم المحلية وارتباطه مع الحكم الجمالي حي
ان الحاجة الى تعريف الشعور المحلي فـي        "يفترض  

التعبيرية المعمارية يتعلق ويرتبط بالطريقة التي تنـشأ   
بها االنماط الجديدة لخلق قيم اساسـية فـي االبـداع           

الـى اهميـة    Makoثـم يؤشـر   " والحكم الجمـالي  
كمفهوم يرتبط ارتباطا وثيقا    ) Personality(الشخصية



رة حيث يتطـور المفهـوم      بالحكم الجمالي على العما   
كمبدأ جمالي خالل مستويات مختلفة من المجتمع من         
المستوى الشخصي الفردي للوجود والمحـدد بـالقيم        
الحضارية العامة الى مستوى العالم وصوال الى حياة         

وبهذا الشعور فان الشخصية الجماليـة تؤسـس        . امة
وتكون مستويات حضارية واجتماعية وسياسية بالنسبة      

ثم يناقش مسألة الذاكرة الجمعيـة      ،]١٤[الجماليللحكم  
وأثرها في تشكيل الذوق الجمالي لمجتمع مـا حيـث          

الذاكرة الجمعية التي تضم كـل الخبـرات        " يعتبر ان   
االبداعية الفردية وتحت هذا الـشعور فـأن التقاليـد          
" المعمارية هي مصدر كل التعابير الشكلية الحديثـة         

ية تتـأتى مـن خـالل       حيث يعتبر ان خياراتنا الشكل    
  .ما نابع من ذاكرتنا الجمعية) شكلي(اتخاذنا لموقف 

لذلك فأنه يلمح الى دور الذكريات والشعور الجمعـي         
في صياغة احكامنا الجمالية حيث يقتـرح ان التـآلف         
الذي يتحقق من خالل ارتباطنا ذهنيا مع فكرة او شكل        
او خصيصة معينة يولد شعورا طيبا يـرتبط بحكمنـا      

  .]١٤[العمارة جماليا على 
كأسـاس فـي    ) Wholeness(ثم يناقش مبدأ الكليـة      

وحدة التكوين الشكلي مع االفكار المشكلة لـه حيـث          
يقترح ان الشكل دائما ما يعبر عن فرديته المحددة من          
خالل تعبيره عن الوحدة من خالل تنوع االفكار التـي   
يعرضها وترابطاتها هي التي تجعلها تترابط في وحدة        

وفي النهايـة يـستنتج ان هنالـك جـانبين      ]١٤[لية  ك
رئيسيين في الحكم الجمالي االول يعمل على المستوى        
العالمي للنمط متعلقا بمبدأ االبداع الذاتي الحر والثاني        
يتطور على المستوى المحلي حيث تتعلـق بالذاتيـة         
االبداعية مع الخيال االبداعي المحلي والذاكرة الجمعية       

ذان الجانبان يسيران بصورة متوازيـة      لفئة معينة وه  
مكونان االحكام الجمالية العامـة وانـه لـيس مـن           
الضروري الفصل بين التجربة المحلية والعالمية فـي        

  .تأويل والحكم على الجمال
  :Gajendar 2006  دراسه_

تناقش الدراسة مفهوم الجمال في التصميم وارتباطـه        
حاول وصف  بالمتعة والعاطفة وبخبرة المتلقي حيث ي     

الجمالية بمصطلحات تصميمية بحته دون الغرق فـي        
المصطلحات العادية مثل لطيـف ومناسـب وكفـوء         
ولغرض تحقيق هذا الهدف يلجأ البحث الـى حقـول          
معرفية متاخمة لغرض تعميق فهمنا للتجربة الجمالية        

 Cziksent(و)Dewy(حيث يلجأ الى كتابات كل من 

mihaly(و)Gelernter ( فلــسفة فــي حقــول ال
والسايكولوجيا والرياضيات حيـث يقتـرح البحـث        
نموذجا يركز على دور مـصطلحات مثـل االنتبـاه          
واالنجذاب والتوريط والمشاركة الفعالة والتآلف فـي       

ويقترح النمـوذج  . تشكيل خبرة المتلقي الجمالية الكلية    
ان الخبرة الجمالية المتجانـسة تتكـون مـن تكامـل           

لعـاطفي والـذاتي    ديناميكي لكـل مـن العملـي وا       
والموضوعي داخل كل موحد متجانس وان التـوازن        
المتناغم بين قصد المصمم وتوقعات المـشاهد يوجـه    
نحو اكتمال التجربة الجمالية كذلك يركز النموذج على        
اهمية التآلف بين المتلقي والنتاج من خالل اسـتخدام         
المفردات الشكلية المألوفه ومن ثم دمجها او ذوبانهـا         

اقات جديدة وبعالقات وتحوالت غير متوقعـة       في سي 
مما يؤدي الى جذب المتلقي الى ما يألفـه ومـن ثـم         
محاولة فهم واستيعاب الهـدف وراء التغييـر الـذي          
اجري عليه في محاولة اليجاد فهم جديـد ومـن ثـم            
اكتمال تجربة المتلقي في تأويل النتاج ومن ثم تقييمـه        

  ]١٣[ .جماليا
  :خالصة نقد الدراسات

ناولت الدراسات كل على حدة موضوع اسس ومعايير        ت
التقييم المعماري والمعيار الجمالي بصورة خاصـة اال        
ان ايا من الدراسات لم توضح اثر الخصائص الشكلية         
والتنظيمية بصورة خاصة على الحكم الجمالي حيـث        
تميزت تلك الدراسات بعمومية الطرح بـسبب تركيـز    

الحكام التقييمية او   طروحاتهم على جوانب اخرى من ا     
على مفردات او مصطلحات متداخلة فلم توفر اي مـن     
الدراسات بصورة منفردة اطارا نظريا واضحا يـصف      
اثر الخصائص الشكلية والتنظيمية للنتاج على تقييمـه        
جماليا اال انها مجتمعة ركزت على مجموعة مفـردات      
متداخلة يمكن من خاللها صياغة اطار نظـري حيـث    



اسات على ارتباط احكامنا التقييمية للجمال      ركزت الدر 
بمجموعة مفردات رئيـسية مثـل التفـرد والتنـوع          

والتآلف والتي ارتبطت بمجموعـة     ) الوحدة(والشمولية
مفردات ثانوية مثل االختالف والتناقض وخرق التوقع       
والترابط وهذه المفردات بدورها ارتبطت بالخصائص      

 لذلك يحاول البحث    )٢(الشكلية والتنظيمية للنتاج؛جدول  
في المرحلة القادمة صياغة اطار نظري واضح يصف        
اثر الخصائص الشكلية والتنظيمية للنتاج فـي تقييمـه         

  .جماليا
  :)١الشكل(صياغة مفردات االطار النظري

والتي ارتبطت بدرجه التفرد في     ،التفرد:المفردة االولى 
التعامل مع الخصائص الشكلية للنتاج نـسبة للـسياق         

  :وف وترتبط بمجموعة آليات اجرائية هيالمأل
التناقض والذي يـرتبط بالتنـاقض المتحقـق فـي        .١

 .الخصائص الشكلية بالنسبة لسياقاتها المألوفة 

 : خرق التوقع والذي ارتبط بـ .٢

خرق القواعد التركيبية المألوفـة والخـصائص        •
 .الشكلية بأتجاه خصوصية المتحقق

خرق التقاليد العرفيـة المألوفـة للخـصائص          •
 .الشكلية بأتجاه خصوصية المتحقق

االزاحة والتي ارتبطت بازاحة الخصائص الـشكلية    .٣
 .المألوفة بأتجاه خصوصية الحالة االنية

والتـي ارتبطـت    ،التنوع ضمن وحـدة   :المفردة الثانية 
بدرجة التنوع المتحقق في التعامل مـع  الخـصائص          

ية ضـمن وحـدة شـكليه شـمولية         الشكلية والتنظيم 
  :وارتبطت بمجموعة آليات اجرائية هي

 .التعدد في الخصائص الشكلية .١

 الترابط في العالقات بين الخصائص  .٢
  
تكامل الخصائص الشكلية ضـمن وحـدة       ،التكامل .٣

باتجاه تحقيـق فكـرة     ) الشكل ككل (كلية شمولية   
 ).الشمولية الشكلية(التصميم 

وصـف بمـدى ارتبـاط      وت،التـآلف : المفردة الثالثـة  
الخصائص الشكلية للنتاج بمرجـع مـألوف بالنـسبة         

  .للمتلقي

  :فرضية البحث
يستند البحث في توجهه نحو المـشكلة البحثيـة الـى           

  :الفرضية االتية
تؤثر الخصائص الشكلية والتنظيمية للنتاج على تقييمـه       

  -:جماليا من خالل ثالث فرضيات ثانوية
خـصائص الـشكلية    يؤثر التفرد في التعامل مع ال      .١

 .والتنظيمية للنتاج على تقييمه جماليا 

يؤثر التنوع في التعامل مع الخـصائص الـشكلية          .٢
والتنظيمية للنتاج ضمن وحدة شكلية شمولية على        

 .تقييمه جماليا

يؤثر التآلف بين الخصائص الـشكلية والتنظيميـة         .٣
 .للنتاج والمتلقي على تقييمه جماليا

  :طريقة القياس
طريقة القياس المطروحة في البحث علـى            تعتمد  

والتي تعتمد  ) ١(المقياس النوعي وفق لالستمارة ملحق    
على االطار النظري المطروح لتوضيح العالقـة بـين         
الخصائص الـشكلية والتنظيميـة للنتـاج والمفـردات       

ولضمان المـصداقية   . المقترحة كأساس للتقييم الجمالي   
ض االسـتمارة   تـم عـر   ،فيما يتعلق بنتائج االستبيان     

قـسم  (المقترحة على مجموعة من تدريسيي العمـارة        
وطلب منهم  ) الهندسة المعمارية في الجامعة التكنلوجية    

المـشروع  (االجابة عنه اثناء تقييمهم لنتاجات الطلبـة        
لكل مرحلة دراسية وبواقع سته تدريسيين لكـل     )النهائي

) الرابعـة _الثالثـة _الثانيـة _االولى(مرحلة وللمراحل   
ضع اجاباتهم طبقا لتقييمهم الجمل ثالثـة مـشاريع         وو

مع التركيز على التصميم الشكلي مع تحييـد        (مقترحة  
ولكل مرحلة على حده حيث يهدف هذا       ) عامل االظهار 

االجراء الى ضمان توحيد التقييم الجمالي بالنسبة لجميع        
المشاريع المقترحة مما يوفر امكانية استكشاف العالقة       

شكلية والتنظيمية للنتاج مع المفردات     بين الخصائص ال  
حيث احتوت استمارة   .المقترحة كأساس للتقييم الجمالي   

االستبيان على جزئين يتعلق االول باالسئلة العامة التي        
تستهدف استكشاف بعض النقاط والخـصائص العامـة       
المرتبطة بالبحث فيما يتعلق الثاني بالخصائص الشكلية       

 تضاد

 تشابه



ردات المقترحة كأساس للتقييم    والتنظيمية وعالقتها بالمف  
  .الجمالي

ــشروح    ــائي للم ــديم النه ــاد التق ــم اعتم ــد ت ولق
لكونه يمثـل ذروه جهـود الطالـب        ) Final(المقترح

التصميمية سواء للمشروع نفسه او باعتباره المـشروع   
النهائي لكل مرحلة دراسية حيث تتبلـور االمكانيـات         

ـ         نهج الفردية للطالب على فرض اكتمال اسـتيعابهم لم
  .التصميم المعماري لتلك المرحلة

  ):٢ملحق(وصف المشاريع المنتخبة للقياس
تصميم جناح في معـرض     :مشروع المرحلة االولى   •

بغداد الدولي لسلعة معينة يتم اختيارهـا مـن قبـل           
الطالب تتمحور وظيفة المعرض حول ايجاد مساحة       
تسويقية لذلك المنتج اضافة الى مـساحات خدميـة         

المشروع الى ايجاد بيئـة تـسويقية       وادارية يهدف   
وترويجية جاذبة لعرض المنتج مع حملـه لرمـوز         
نابعة من طبيعة المنتج اوال ثم انتمائه لبلد المنشأ مع          

 ).بغداد(مراعاه ارتباطه بسياق الموقع المحلي

عـين علـى بغـداد وهـو        :مشروع المرحلة الثانية   •
مشروع ثقافي ترفيهـي يتـضمن مجموعـة مـن          

احات الترفيهية والثقافيـة خارجيـة      المعارض والمس 
وداخلية ثم الوظيفة الرئيسية ممثلة بذروه المـشروع        
وهو هيكل متحرك مرتفع يمكـن المـستخدم مـن          
مشاهدة مدينة بغداد من ارتفاعـات عاليـه يهـدف          
المشروع الى ايجاد عالمة دالة في فـضاء مدينـة          
بغداد على ان تكون محملة بالرموز الحضارية التي        

ى بغداد االمس والحاضر والمستقبل اضـافة       ترمز ال 
 .الى متطلبات اداء وظيفتها الثقافية والترفيهية

تـصميم قاعـة متعـددة      :مشروع المرحلة الثالثـة    •
وهو مسابقة معماريـة علـى المـستوى        ،االغراض

العربي شارك بها قسم الهندسة المعمارية بالجامعـة        
التكنلوجية بسته مقترحات قدمها سته طـالب مـن         

حلة الثالثة وتم ترشيح ثالث منها للمشاركة فـي         المر
هذا االستبيان وهي عباره عن قاعة رئيسية متعـددة         
االغراض تابعة التحاد وزراء االسكان العرب مـع        

قاعات مؤتمرات ودور استراحة وفضاءات ترفيهية      
 .وخدمية داخلية وخارجية

مـشروع اسـكان متنـوع     :مشروع المرحلة الرابعة   •
ضمن المشروع وحدات سـكنيه     لمتوسطي الدخل يت  

واطئة االرتفاع واخرى متعددة الطوابق مع مركـز        
خدمي محلي يتضمن مركز اداري وتجـاري ويقـع      

 .الموقع المقترح في منطقة البياع

  :النتائج
بالنسبة للنتائج ستتوزع على ثـالث محـاور رئيـسية          
يخص االول نتائج االسئلة العامة فيما يخـص الثـاني          

وارتباطها بـالمفردات المقترحـة     الخصائص الشكلية   
كأساس للتقييم الجمالي فيما يخص الثالـث العالقـات         
التنظيمية وارتباطها بالمفردات المقترحة كأساس للتقييم      

  .الجمالي ولكل مرحلة على حده
  :االسئلة العامة:المحور االول

     حول كون النتاج مالئما للمعايير الجمالية المطلوبة       
تراوحت نسب االجابات   ) كوين شكلي كت(لهذا المشروع   

  %.٨٠-٧٠ما بين 
     حول كون ان المعيار الجمالي يؤثر بشكل اساسي        
في تقييم المشروع المعماري وما هي نسبة التأثير تبعا         

فقد تباينت االجابات ما بين المراحل      ،للشخص المستبين 
المختلفة بسبب تباين نسبة تأثير المعيار الجمالي حسب        

حيث كانت بالنسبة للمرحلـة     ،يفي للمشروع   النمط الوظ 
من التأثير فـي التقيـيم العـام        % ٦٠االولى ما يعادل    

للدرجة اما بالنسبة للمرحلة الثانية فقد تراوحـت بـين          
اما بالنسبة للمرحلة   % ٦٠والمرحلة الثالثة   % ٧٠-٦٥

من % ٦٠-٥٥الرابعة فقد كانت النتائج تتراوح ما بين        
  .جة نسبة التقييم العام للدر

حول كون المعيار الجمالي مؤثرا في تقييم المـشروع         
فقد كانت نسبة االجابـات     ،تبعا الختالف النمط الوظيفي   

  .يؤثر% ٨٠
     اما بالنسبة لدرجة تأثير التيار المعماري السائد في        

فقد كانـت  ،التقييم الجمالي لمشروع التصميم المعماري    
  .يؤثر% ٢٠نسبة التأثير 



على ) اولي او نهائي  (ير مستوى التقديم    اما بالنسبة لتأث  
فقـد كانـت االجابـة      ،تأثير المعيار الجمالي في التقييم    

  .يؤثر% ٧٠
النتائج المتعلقة بمفردات االطار النظري :المحور الثاني

  :وعالقتها بالخصائص الشكلية
 ان مفـردة    )٢شـكل (اظهرت نتائج المرحلة االولى    •

ـ          سبة التنوع ضمن وحدة شمولية قد حققت اعلـى ن
تليهـا مفـردة التفـرد    %) ٤٦,٨(تاثير مـا يعـادل   

كمـا  %) ٢٧,٢(ثم التالف بنـسبة   %) ٣٤,٦(وبنسبة
الـشكل  (اظهرت نتائج المرحلة االولى ان مفـردات      

نمـط التنظـيم    _الحركة واالتجاهية _"تكوين"الهندسي
التناســب بــين _"عالقــة جــزء بجــزء"الفــضائي
وعلى الترتيب قـد حققـت      ") داخل التكوين "االشكال

لى نسب ارتباط مع مفـردات االطـار النظـري          اع
ــردات%) ٥٥-٤٥( ــشكل (والمفــــ الــــ

نمط التنظـيم   _الحجم_الكتلة والفراغ _"مفرد"الهندسي
وعلى ) الشكل والخلفية _"عالقة الجزء بالكل  "الفضائي
اظهرت نسب ارتباط متوسطة مع مفـردات    ،الترتيب

فيمـا  %) ٤٥-٢٥(االطار النظري تراوحت مـابين    
ــردات ــرت المف ــضوئيةا(اظه ــيم ال ــوزن _لق ال

مـع الموقـع    "التناسـب بـين االشـكال     _البصري
نسب ارتباط ضعيفة مـع مفـردات       ) الملمس_"ككل

  %).٢٥-٢٠(االطار النظري حيث تراوحت ما بين
 ان مفـردة  )٣شـكل (اظهرت نتائج المرحلة الثانيـة     •

%) ٤٥,١(التفرد قد حققت اعلى نسبة تاثير ما يعادل       
ــ  ــوع ضــمن وحــدة ش ــردة التن ــا مف مولية تليه

كمـا  %) ٢٥,٦(ثم التالف بنـسبة   %) ٣٤,٣(وبنسبة
نمـط  (اظهرت نتائج المرحلة الثانيـة ان مفـردات       

الحركـة  _"عالقـة جـزء بجـزء     "التنظيم الفضائي 
") تكوين"الشكل الهندسي _الوزن البصري _واالتجاهية

وعلى الترتيب قد حققت اعلى نـسب ارتبـاط مـع           
ــري   ــار النظـ ــردات االطـ %) ٥٥-٤٥(مفـ

عالقـة جـزء    "ط التنظـيم الفـضائي    نم(والمفردات
الـشكل  _التناسب بين االشكال داخل التكوين    _"بالكل

التناسـب بـين    _الكتلـة والفـراغ   _الحجم_ والخلفية

اظهـرت  ،وعلى الترتيب ") مع الموقع ككل  "االشكال
نسب ارتباط متوسطة مع مفردات االطار النظـري        

ــابين  ــت م ــرت  %) ٤٥-٢٥(تراوح ــا اظه فيم
الـشكل  _القـيم الـضوئية   _الملمس_اللون(المفردات
نسب ارتباط ضعيفة مـع مفـردات       ") مفرد"الهندسي

 %).٢٥االطار النظري حيث كانت اقل من

 ان مفـردة    )٤شـكل (اظهرت نتائج المرحلة الثالثـة     •
ــا   ــاثير م ــسبة ت ــى ن ــت اعل ــد حقق ــرد ق التف

تليها مفردة التنوع ضمن وحـدة      %) ٥٥,٠٢(يعادل
ثــم التــالف   %) ٤٥،٠٤(شــمولية وبنــسبة 

كما اظهرت نتائج المرحلة الثالثـة      %) ٣٤،٦(بنسبة
عالقـة جـزء    "نمط التنظـيم الفـضائي    (ان مفردات 
ــزء ــة _"بجـ ــة واالتجاهيـ ــشكل _الحركـ الـ
مـع الموقـع    "التناسب بين االشكال  _"تكوين"الهندسي
وعلى الترتيـب قـد     ) الحجم_الوزن البصري _"ككل

حققت اعلى نسب ارتبـاط مـع مفـردات االطـار           
الـــشكل (توالمفـــردا%) ٧٠-٤٥(النظـــري 

عالقـة جـزء    "نمط التنظيم الفضائي  _اللون_والخلفية
الكتلـة  _"داخل التكوين "التناسب بين االشكال  _"بالكل

اظهـرت نـسب ارتبـاط      ،وعلى الترتيب ) والفراغ
متوسطة مع مفردات االطـار النظـري تراوحـت         

ــابين ــرت  %) ٤٥-٣٥(مــ ــا اظهــ فيمــ
ــردات ــس(المف ــضوئية_الملم ــيم ال ــشكل _الق ال
ب ارتباط ضعيفة مـع مفـردات       نس") مفرد"الهندسي

 %).٣٥-٢٠(االطار النظري حيث تراوحت ما بين

 ان التآلف قد    )٥شكل(اظهرت نتائج المرحلة الرابعة    •
تليهـا  %) ٦٠،٤(حققت اعلى نسبة تاثير ما يعـادل      

ثم التنـوع ضـمن     %) ٤٠،٦(مفردة التفرد وبنسبة  
كما اظهرت نتائج المرحلـة    %) ٣١،٢٣(وحده بنسبة 

الكتلــة _الــوزن البــصري(تالرابعــة ان مفــردا
الشكل _"داخل التكوين "التناسب بين االشكال  _والفراغ
وعلى الترتيب  ) الحركة واالتجاهية _"تكوين"الهندسي

قد حققت اعلى نسب ارتباط مع مفـردات االطـار          
نمـط التنظـيم    (والمفـردات %) ٤٥-٤٠(النظري  
نمـط التنظـيم    _"عالقة جزء بجزء اخـر    "الفضائي



ــضائي ــزء با "الف ــة ج ــلعالق ــشكل _"لك ال
مـع الموقـع    "التناسب بين االشكال  _"مفرد"الهندسي
اظهرت نسب ارتباط متوسطة    ،وعلى الترتيب ") ككل

-٣٥(مع مفردات االطار النظري تراوحت مـابين       
الـــشك (فيمـــا اظهـــرت المفـــردات%) ٤٠

نسب ) القيم الضوئية _الحجم_الملمس_اللون_والخلفية
ارتباط ضعيفة مع مفردات االطار النظـري حيـث         

 %).٣٠-٢٠(تراوحت ما بين

النتائج المتعلقة بمفردات االطار النظري :المحور الثالث
  :وعالقتها بالخصائص التنظيمية

 ان مفـردة    )٦شـكل (اظهرت نتائج المرحلة االولى    •
التنوع ضمن وحدة شمولية قد حققت اعلـى نـسبة          

كما اظهـرت ان ترتيـب      %) ٦٠,٤(تأثير ما يعادل  
ية حـسب التسلـسل   ارتباطها مع الخصائص التنظيم  

) التـوازن _الهيمنة_التناسب_ التكراروااليقاع(االتي
والتي ارتبطـت   %) ٤٤,٨(تليها مفردة التفرد وبنسبة   

التكـرار  (بالخصائص التنظيميـة بالترتيـب التـالي     
ثم مفردة التالف   ) الهيمنة_التوازن_التناسب_وااليقاع
والتي جاء ارتباطها بالخـصائص     %) ٤١,٦(وبنسبة

عــــــا للترتيــــــب التنظيميــــــة تب
ولم ترتبط بـالتكرار    )الهيمنة_التوازن_التناسب(التالي

 .وااليقاع
 ان مفـردة  )٧شـكل (اظهرت نتائج المرحلة الثانيـة     •

%) ٦٨,٧(التفرد قد حققت اعلى نسبة تأثير ما يعادل       
كما اظهرت ان ترتيب ارتباطها مـع الخـصائص         
ــسل    ــسب التسلـــ ــة حـــ التنظيميـــ

) الهيمنـة _وازنالت_ التكراروااليقاع_التناسب(االتي
ــوع ضــمن وحــدة شــمولية   ــردة التن ــا مف تليه

والتــي ارتبطـت بالخــصائص  %) ٥٥,٢(وبنـسبة 
ــالي ــب الت ــة بالترتي ــة(التنظيمي ــرار _الهيمن التك

ثـم مفـردة التـالف      ) التـوازن _التناسب_وااليقاع
والتي جاء ارتباطها بالخـصائص     %) ١٦,٦(وبنسبة

التنظيميــــــة تبعــــــا للترتيــــــب 
ولم ترتبط بـالتكرار    )التناسب_التوازن_الهيمنة(التالي

 .وااليقاع

 ان مفـردة    )٨شـكل (اظهرت نتائج المرحلة الثالثـة     •
%) ٥٤,١(التفرد قد حققت اعلى نسبة تأثير ما يعادل       

كما اظهرت ان ترتيب ارتباطها مـع الخـصائص         
ــسل    ــسب التسلـــ ــة حـــ التنظيميـــ

) الهيمنـة _التناسب_ التكراروااليقاع_التوازن(االتي
ــوع  ــردة التن ــا مف ضــمن وحــدة شــمولية تليه

والتــي ارتبطـت بالخــصائص  %) ٣٧,٥(وبنـسبة 
ــالي ــة بالترتيــب الت ــوازن(التنظيمي ــرار _الت التك

ثـم مفـردة التـالف      ) التناسـب _الهيمنـة _وااليقاع
والتي جاء ارتباطها بالخـصائص     %) ٢٩,١(وبنسبة

ــالي   ــب الت ــا للترتي ــة تبع ــرار (التنظيمي التك
 ).التوازن_االهيمنة_التناسب_وااليقاع

 ان مفـردة    )٩شـكل (ت نتائج المرحلة الرابعة   اظهر •
%) ٦٢,٥(التالف قد حققت اعلى نسبة تأثير ما يعادل       

كما اظهرت ان ترتيب ارتباطها مـع الخـصائص         
ــسل    ــسب التسلـــ ــة حـــ التنظيميـــ

) التناسـب _التوازن_ التكراروااليقاع_الهيمنة(االتي
والتي ارتبطـت   %) ٤٥,٣(تليها مفردة التفرد وبنسبة   
ــصائص التنظي ــب  بالخــ ــة بالترتيــ ميــ

ثم ) التكرار وااليقاع _التوازن_الهيمنة_التناسب(التالي
%) ٤٠,٦(مفردة التنوع ضمن وحدة شمولية وبنسبة     

والتي جاء ارتباطها بالخـصائص التنظيميـة تبعـا         
ــالي  ــب التـ ــة(للترتيـ ــرار _الهيمنـ التكـ

 ).التناسب_التوازن_وااليقاع

هـرت  وبذلك بينت لنا النتائج اعاله ان مفردة التفرد اظ        
اعلــى ارتبــاط لهــا بالخــصائص الــشكلية     

كمعدل لجميع المراحل تليها مفردة     %) ٤٣،٣٥(وبنسبة
ثم التالف  %) ٣٩،٣٥(التنوع ضمن وحدة شمولية بنسبة    

كما اوضحت النتائج اعـاله     .)١٠شكل(%)٣٦،٨(بنسبة
ومن حيث ارتباط مفردات االطار النظري بالخصائص       

االول للتاثير فـي  التنظيمية ان التفرد ايضا هو المعيار      
التقييم الجمـالي كمعـدل لجميـع المراحـل وبنـسبة         

يليه التنوع ضمن وحدة شمولية وبنسبة      %) ٥٣،٣(تاثير
  .)١١شكل(%)٣٧,٤(ثم التالف%) ٤٨,٤(
  



  -:االستنتاجات
تؤثر مفردة التفرد في التعامل مع الخصائص الشكلية         •

والتنظيمية للنتاج بصورة كبيرة على تقييمه جماليـا        
 اظهرت النتائج ان مفردة التفرد اظهرت اعلى        حيث

قيم التاثير وبالنسبة لجميع المراحل على الرغم مـن         
تباين تاثيرها بين مرحلة واخرى فيما يخص عالقتها        

 .بالخصائص الشكلية والتنظيمية

تؤثر مفردة التنوع ضمن وحدة شمولية في التعامـل          •
مه مع الخصائص الشكلية والتنظيمية للنتاج على تقيي      

جماليا حيث اظهرت النتائج نـسبا مرتفعـة لتـاثير          
التنوع في التعامل مع الخصائص الشكلية والتنظيمية       
في التقييم الجمالي للنتاج ولكنها كذلك تباينت في قيم         

 .التاثير بين مرحلة واخرى

تؤثر مفردة التآلف بين المتلقي والخصائص الـشكلية     •
صورة متباينة  والتنظيمية للنتاج عل تقييمه جماليا وب     

بين المراحل االربعة اال ان تاثيرها يعد قليال مقارنة         
 .مع مفردتي التفرد والتنوع ضمن وحدة شمولية

تؤثر الخصائص التنظيمية اكثـر مـن الخـصائص         •
 .الشكلية للنتاج في التقييم الجمالي

اظهرت النتائج نوعا من العالقة العكسية بين تـاثير          •
 فـي عالقتهمـا     كل من مفردتي التفـرد والتـالف      

بالخصائص الشكلية والتنظيمية اال ان كالهما ذو اثر        
واضح في التقييم الجمالي للنتـاج ولكـن تاثيرهمـا          

 .متباين

ان بعض الخصائص الشكلية التي اظهـرت اعلـى          •
مؤثرة في التقييم الجمـالي     ) ١٠(شكل،نسب ارتباط   

او ان هـذه    ،في الوسط االكاديمي اكثر من غيرهـا      
تركيز عليهـا مـن قبـل المقـيم         الخصائص يتم ال  

وقد تتباين اولويـة هـذه      .االكاديمي اكثر من غيرها   
 .المفردات خارج نطاق الممارسة االكاديمية

يؤثر عامل االظهار او طريقة العرض فـي كـون           •
بعض الخصائص الشكلية ال تكتسب قيمتها الحقيقيـة      

قـد ال   ) طريقة االظهار (عند التقييم االكاديمي كون     
صوره كافية او واضحة مثل خـصائص      تعبر عنها ب  

االلوان والملمس والقيم الضوئية وقد يكون هذا هـو         

سبب حصولها على نسب تاثير واطئة بالنسبة لبقيـة         
 .الخصائص الشكلية

ان نسبه ارتباط الخصائص الشكلية مـع مفـردات          •
 :االطار النظري تتباين حسب

 .نوع المشروع او وظيفته .١

ــ .٢ داف اهــــــــــــــــــــ
 ).ترفيهية_اقتصادية_ثقافية_رمزيه(المشروع

المنهج الدراسـي لكـل     (اهداف المرحلة الدراسية   .٣
مرحلة حيث يتم التركيز على قـيم وخـصائص         
معينه حسب متطلبات المنهج الدراسي لكل مرحلة       

 ).دراسية

 .توجه واهداف الكادر التدريسي .٤

تتباين نسب ارتباط الخصائص الشكلية مع المفردات        •
 للمفرده نفسها  كل على حده حسب التعريف االجرائي     

ولكنها تظهر نمطا يوضح ارتباط بعض الخصائص       
اكثر من غيرها بمفردات االطار النظري كل علـى         

فيما الخصائص ذات نسب االرتبـاط االوطـأ        ،حده
) المقيمـين (تظهر تراجعا في اهميتها بالنسبة للكادر       

في التقييم الجمالي لمشروع التصميم المعماري سواء       
 .بشكل واع او ال

ا يخص خصوصية التقييم الجمالي على المستوى       فيم •
 :االكاديمي

يرتبط مفهوم الجمال غالبا ويتداخل مـع مفـاهيم          .١
 .االبداع والجده،اخرى مثل التميز

فان اسلوب االظهـار    ،بسبب طبيعة اسلوب التقديم    .٢
يؤثر كثيرا في التقييم الجمالي للنتاج حيث يتداخل        

ـ        ع تقيـيم   احيانا التقييم الجمالي للتصميم نفـسه م
االظهار وقد يساهم اسلوب االظهار الناتج احيانـا        
في اضافه قيمة جماليـة علـى التـصميم نفـسه           

 .وبالعكس

يتأثر التقييم الجمالي بصورة كبيرة بقدلرة الطالب        .٣
مـع مفـردات الفكـرة      ) الـشكلي (على التعامل   

التصميمية الرمزية وغالبا يرتبط مع قابلية الطالب       
غني بالمعاني والدالالت   في انتاج مشروع جميل و    

 .الرمزية ويدخل هذا ضمن تقييمه جماليا



يتأثر التقييم الجمالي للنتاج بصورة كبيرة بدرجـة         .٤
معرفة او درجة تآلف المقيم مع المشروع المقترح        
حيث ان عالقة المقيم بالمشروع تبدأ من المرحلة        
االولى وخالل عمليات النقد المستمرة للطالب مما       

فا مع المشروع يؤثر في تقييمه سـلبا        يولد لديه تآل  
 .او ايجابا

  -:التوصيات
  -:توصي الدراسة بما يلي

ضرورة التأكيد على شمولية المنهج التدريسي لمادة        •
التصميم المعماري لجميع الخصائص المـؤثرة فـي        

 .التقييم الجمالي للنتاج
التأكيد على دور واهمية عامل االظهار ووضـوحه         •

اري من خالل اجراء المزيد من     في تقييم النتاج المعم   
البحوث التي تركز على اساليب االظهـار المختلفـة    

 .واثرها في التقييم الجمالي

اعداد بحوث تخص الفروقات في خصوصية التقيـيم      •
الجمالي بين المؤسسات االكاديمية المعمارية وبـين       

 .الممارسة االحترافية في العراق

لجمالي بين  اعداد بحوث تخص الفروقات في التقييم ا       •
 .مرحلة دراسية واخرى

اعداد بحوث تخص المعايير االخرى المـؤثرة فـي          •
 .التقييم الجمالي

اعداد بحوث تتعلق بأحكام القيم الرمزية واثرها فـي        •
 .التقييم الجمالي للنتاج المعماري

  -:المصادر
المعجم الموحد الشامل للمصطلحات الفنيـة للهندسـة         .١
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