
 2015لسنة  ايمول (3العدد) ................................................................ ةيعمار ميندسة المالمجمة العراقية ل
 

283 

 

 نسجام المشيد الحضريإدور الخصائص الشكمية في 
 حالة دراسية -األشرف مدينة النجف 

   طاهر  نيازي م.د.أسماء.أ      
1

علً موسى حسين  أ.م د .                                        
1

 حمذ حسين الموسوي .أالباحث                           

asamaniazy@yahoo.com                           hussen ali muss76@yahoo.com        almusawi1986@yahoo.com  

1-1قسم ىندسة العمارة -التكنولوجية  الجامعة
      

 بغداد -العراق 
  (9/8/2015تاريخ القبول:  ---- 8/5/4201)تاريخ األستالم : 

 
 

 
 صلخستالم

يتناول البحث كيفية التعامل مع الخصائص الشكمية عمى مستوى العناصر المكونة لممشيد الحضري لتحقيق ظاىرة      
متكامل , تتحدد من خاللة االسس والمفردات الرئيسة والعوامل التي  -االنسجام في مراكز المدن من خالل بناء انموذج نظري

ام لمخصائص الشكمية عمى مستوى العناصر, ووفق ىذا المنظور تم تحديد تعتمد عمييا اإلنسجام وايجاد قيم ودرجات االنسج
عدم وضوح دور الخصائص الشكمية لعناصر الواجيات في تحقيق االنسجام في المشيد الحضري , لذا ىدف مشكمة البحث : 

بناء اطار نظري لمخصائص الشكمية عمى مستوى العناصر ودورىا في انسجام المشيد الحضري , وكانت اىم : البحث إلى
تتمثل بمجموع  بناء ىيكل واضح لجميع العوامل والمفردات المؤثرة في ظاىرة اإلنسجام , إذالنتائج التى توصل الييا البحث الى 

 كل عنصر عمى مجموع المتغيرات المؤثرة فيو.الخصائص الشكمية  لعناصر المشيد الحضري , ويعتمد 
 اإلنسجام , المشيد الحضري , مدينة النجف األشرف , الخصائص الشكمية  :الكممات المفتاحية
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              Abstract  

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

وعندما . لممتمقيليذه المكونات االثر الكبير في الحكم عمى البيئة المبنية, لما ليا من تاثير عمى االستجابات الحسية والبصرية 
صنف البحث الى خمسة محاور تناول المحور  تغيب ىذه القيم او بعضيا, فان المشيد الحضري لممدينة يصاب بالتشويش,

االول تعريف االنسجام والمشيد الحضري , و المحور الثاني الدراسات السابقة واستخالص المشكمة البحثية , اما المحور الثالث 
مفردات الشكمية , فيما تناول المحور الرابع اسموب القياس وتصميم البحث , وتناول المحور الخامس فقد تناول استخالص ال

 النتائج والمحور السادس االستنتاجات والتوصيات. 
 االنسجام لغة و اصطالحا  المحور االول -2

 ي االدبيات االخرى.يتناول ىذا المحور تعريف االنسجام لغة و اصطالحا وفي العمارة والتصميم الحضري وف 
 االنسجام لغة  2-1
  ]1037,صعمر احمد مختار[ينسجم ، انسجاًما ، فيو ُمنسِجم ولو معاٍن متنوعة  انسجم   -
 الكالُم انتظم ألفاًظا وعباراٍت من غير تعقيد ، كان سمًسا أنيًقا ، متوافًقا في األفكار والشعور والميول  انسجم -أ
      انسجام األلحان : انتظاميا ، توافقيا بطريقة تمّذ لألذن.                                    -ب
 األمُر مع غيره : اتَّفق معو ولم يتعارض ". انسجم -ت
 االنسجام اصطالحا  2-2

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

وىو الصفة او الخاصية التي تولد انطباعا بالوحدة مع  .]36,صشيرزاد[ ىو ايجاد الوحدة في التصميم التي تجعمو جيدا    
وىو التشابو . [Beitler,p.234]التنوع الكافي الذي يضفي االثارة والتشويق نتيجة التطبيق الجيد والمالئم لممبادئ التصميمية 

الخصائص الشكمية لعناصر الواجيات والعالقات فيما بينيا ضمن نسق واحد لتحقيق الوحدة واالستمرارية في واالستمرارية في 
 .]21,صالموسوي[ المشيد الحضري

 تعريف المشيد الحضري والعناصر المكونة لممشيد الحضري 2-3 
والتي تشمل عناصر الواجيات لممشيد الحضري تم في ىذه الفقرة تعريف المشيد الحضري والعناصر المكونة يس       

 .والعناصر المكونة لمفضاءات الخارجية 
 تعريف المشيد الحضري 2-3-1

تشير البحوث والدراسات الى وجود تعاريف متنوعة التختمف في جوىرىا بالتعبير عن مفيوم المشيد الحضري لكن      
يمثل المشيد الحضري الترتيب الفضائي والمظير  مشيد, حيثاختالفيا في اعطاء صورة شاممة لعناصرومكونات ذلك ال

البصري لمتكوينات المبنية والخضراء عندما تشاىد من الفضاء الخارجي او مجموع العرض البصري لمطريقة التي نجمع بيا 
لذين ناس االمكونات المعمارية المحيطة سوية, وىو يدل ايضا عمى شيء اكثر من ذلك. فيو غالبا ما يظيرنمط حياة ال

 .[Tucker C& Marshall J, p.519] يصنعونو او الذين يستعممونو
ان الطريقة التي تنتظم بيا العناصر وترتبط بعالقات فيما بينيا ضمن سياق حضري او شبو حضري تحدد الخصائص     

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

 العناصر المكونة لممشيد الحضري 2-3-2
مكونة يمكن تقسيم العناصر المكونة لممشيد الحضري الى قسمين ىما: عناصر واجيات االبنية, والعناصر االخرى ال     

 .]26-24,صضياء عمي حسين[لمفضاءات الخارجية وكمايأتي: 
واالبواب,  ,الجدران, والنوافذالى ان عناصر الواجيات تتمثل ب (Antoniades)اشار  عناصر الواجيات الحضرية -اوال

( الواجية الى: عناصر تشكيمية جمالية Schulz) وصنف ,والمفردات العمودية واالفقية, والمفردات المضافة )كالشناشيل( 
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استعرض )ابو عبيد واخرون( مجموعة من العناصر ذات العالقة في تقويم و  , كالعمود, وعناصر مثقبة كالنوافذ واألبواب
فقد صنف عناصر الواجية  (Dunneاما ) ,واجيات االبنية ىي: الكتل, والنوافذ, واالبواب, والتفاصيل, والسقيفة فوق المدخل

(, والسقيفة فوق Marquee or advertising sign(, وعالمات الداللة والدعاية )Wall Parapetلتجارية الى: الستارة )ا
 . (Cornice)(, واالفريز Canopyالمدخل )

لكون ىذه العناصر خارج نطاق  ونظراً  وتشمل االرضيات واثاث الشارع العناصر االخرى المكونة لمفضاءات الخارجية -ثانيا
 البحث فسوف يتم تحييدىا والتأكيد عمى القسم االول من العناصر المكونة لممشيد الحضري.

 خالصة المحور االول 2-3
 : يتبين لنا مما سبق من خالل تعاريف االنسجام في المغة واالصطالح ان مفيوم االنسجام يعني      

 التناغم والتوافق واالنتظام. -
 االنسجام ىو ترتيب لالجزاء وتنظيميا مع بعضيا. -
 االنسجام في العمارة يعني الوحدة في التصميم. -

 : الواجيات الحضرية كاالتينو سيتم تقسيم عناصر إوباالعتماد عمى ما سبق, ف     
 الجدران -أ
 الفتحات, وتشمل: النوافذ, واالبواب, والفتحات االخرى -ب
 الجدار, وتشمل: االعمدة, والشناشيل, والستائر, واالطر, والسقائف البارزة, واالفاريز, والشرفات, وغيرىاالعناصر البارزة عن  -ج
 عالمات الداللة والدعاية. -4
 الدراسات السابقة التي تناولت االنسجام في المشيد الحضري المحور الثاني -3
المحمية واالجنبية التي تطرقت الى مفيوم االنسجام في المشيد الطروحات الفكرية و  اىم التوجيات يتناول ىذا المحور    

الحضري او مايقترب من ىذا المفيوم حسب المعاني التى تم استخراجيا من المحور االول حيث ان االنسجام يعني كل من 
لمشكمة البحثية من خالل )التوافق والتناغم والتالف والتناسق والوحدة (, لغرض بناء مفيوم اوسع البعاد المشكمة واستخراج ا

 تحميل الدراسات السابقو التى تطرقت الى مفيوم االنسجام في المشيد الحضري .
  وتشمل كل من الطروحات المحمية 3-1
 1985طروحات شيرزاد/ 3-1-1

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

تعتمد عمى مزاج الفنان وعمى االفكار المطموب طرحيا وعمى وظيفة التصميم.وغالبا ماتكون التصاميم الجميمة المقبولة ذات 
اغمب االشخاص المتحضرين ىم محافظون ويرجحون االنسجام عمى الرتابة والتنافر,اذ ان صفة انسجامية,واشير كذلك الى ان 

الرتابة تضجرىم وان التنافر يكون قاسيا عمييم وساذجا لذوقيم,وتناولت الطروحات حاالت لالنسجام في الخط والشكل واالتجاه 
 .]36صشيرزاد, [والجالء وفي شدة المون وصفائو في عنصر

 روحات كل من بينت الط     
 عالقات االنسجام تقع بين الطرفين االقصيين  وىما الرتابة والتنافر او يجمع بينيما لكسر الممل او لالثارة او التشويق. -
 حاالت االنسجام الشكمي ويحدث في الخط والشكل واالتجاه والجالء وفي شدة المون. -
 1999طروحات القرغولي /  3-1-2

طرحت القرغولي في دراستيا مفيوم"الوحدة الشكمية في العماره كنظام" باالستناد الى طروحات متنوعة لعدد من المعماريين       
 وطرحت ثالث مفردات حول ذلك المفيوم وىي :

 عناصر الوحده الشكمية -
 مظاىر الوحدة الشكمية -
 حاالت تحقق الوحدة الشكمية -
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اما مظاىر الوحدة  وشممت عناصر الوحدة الشكمية كل من "الشكل واالتجاىية والحجم والمادة والممس والضوء والمون"    
" وىي  smithiesالشكمية فيي متطمبات ذات عالقة متبادلة تسيم اجماال لموصول لى كل مرئي مقنع ومؤثر حسب تعريف "

التصميم .ومن الضروري تطوير المعرفة بكيفية استخدام ىذه المبادئ تمثل مبادئ مستخدمة في حل مشاكل تنظم عناصر 
"وشممت تمك المظاىر ,كل من Bietler&Lokhartالتصميمة لموصول بالنتيجو الى الوحدة الشكمية في التصميم حسب تعريف"

 التوازن واالنسجام والييمنة والحيوية.
ترى الدراسة بأنيا تتحقق عبر "النسق التنظيمي لمجموعة العناصر والمفردة الثالثة ىي حاالت تحقق الوحدة الشكمية و     

الشكمية المتنوعة وفق مظاىر وعالقات مختمفة المتمثمة بالمبادئ التصميمية "اذ تنتظم العناصر كالشكل والمون والمممس ...الخ 
 .]100ص , القرغولي[ متوازية, متناغمة, حيوية, تناسبية..الخ -بعالقات مظيرية

ر الوحدة واعطت وصفا لعناص , ن الدراسة قدمت مفيوما لموحدة الشكمية باالعتماد عمى مجموعة من المعماريينإيالحظ     
 المنسجم( , النسق اليندسي )النسق الطبيعي , نساق تنظيميو لتحقيق الوحدة الشكميةأوحددت ثالث ,  ومظاىرىا وكيفية تحققيا

 2002طروحات الحيدري/  3-1-3
تناولت طروحات الحيدري فكرة االنسجام في المشيد الحضري من خالل  اساليب التجديد الحضري ومن ىذه االساليب ىي     

اعادة التأىيل وتطرق لكي يؤدي ىذا االسموب دوره في تجديد المناطق المتيرئة,ينبغي ان يراعي في تطبيقيا عدة عوامل ابرزىا, 
سين مع الكتل االصمية ومع التصميم والتكوين لمنسيج محققة بذلك تواصال في ان تنسجم اعمال االضافة والتح –االول 

ان تنسجم ابنية األمالء الحضري, التي تشيد ضمن النسيج بدال من االبنية المتيرئة  –والثاني  الشخصية الحضرية القائمة.
 .]81ص,الحيدري[ والمزالة,في كل الجوانب التصميمية والتفصيمية مع شخصية اطارىا الحضري

شار)الحيدري( الى ان التصاميم المعمارية لالبنية الحديثة, ضمن مناطق الحفاظ, واعمال الصيانة واالصالح والتوسيع أو     
يتطمب ان تكون متوافقة ومنسجمة عمى المستويين التصميمي والتفصيأتي مع محيطيا المجاور من حيث المقياس والشكل 

 .]85,صالحيدري[ رز البناء والمعالجات المعمارية لمواجيات والتفاصيل المعماريةوالمون والمممس والمواد وط
 يالحظ ان الدراسة ركزت عمى:    

 اىداف االنسجام وىو تحقيق التواصل في الشخصية الحضرية. -
 مستويات االنسجام في التصميم الحضري وتشمل: -
 ين ويشمل السياق والنسيج والتكو  عمى مستوى التصميمي , -أ
 عمى مستوى التفصيمي ويشمل المقياس والشكل والمون والمممس والطراز والتفاصيل المعمارية والمعالجات المعمارية. -ب
 المتناغم(. 
 الطروحات العالمية 3-2
 Cullen , 1961طروحات   3-2-1
فنون العمارة.واكد عمى اىمية " بأن عممية تنظيم المشيد المديني ىو فن من Townscape" في كتابو "Cullenاعتبر "   

ادراك المشيد الحضري الموحد والتي تحصل من خالل االستمرارية البصرية لمشارع او الفضاء المفتوح والتى تقوي االحساس 
بالمكان واالنتماء واالىتمام بالمحتوى الحضري من خالل استمرارية الطراز المعماري والمقياس والمواد والمممس ,ثم اشار الى 

مية التنظيم في خمق الوحدة البصرية .واشار في دراستو الى وجود نوعين من العوامل المؤثرة عمى المشيد الحضري وىي اى
مستويين لتحقق الوحدة  اشار كذلك بأن ىنالكالعوامل الفيزيائية والعوامل االنسانية والتى بتكامميا تتحقق الوحدة البصرية,و 

 :p1-3, [Cullen [يمي كماالحضري و  البصرية لممشيد
 المستوى االول: العالقات عمى مستوى الكل )التشكيل العام(.

المستوى الثاني: العالقات عمى مستوى االجزاء: عالقة جزء مع جزء ضمن الشكل الواحد وعالقتو البصرية باجزاء االشكال 
 المجاورة.
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الوحدة واالستمراية البصرية والتي تنتج من كدت الدراسة ضرورة تكوين المشيد المتسمسل في المشيد الحضري لخمق أ   
,المواد,المون,المممس(,وتنظيم العالقات بين الكتل عمى مستوى الكل والجزء والتي بتنظيميا نحصل عمى المقياساستمراية )الطراز,

 الكل المتسمسل الموحد لممشيد الحضري.
 Brolin ,1980طروحات, 3-2-2

االنسجام واالستمراية البصرية مع المباني الموجودة في المشيد الحضري والتي يمكن  تحقق" مبادئ عامة Brollinطرح"    
 بما يمي :  p152 , [Brolin [حصرىا 

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

 التعامل مع خصائص المون لتحقيق االنسجام والوحدة من خالل االستمراية المونية. -
التعامل مع الفتحات ونسبيا لتحقيق االنسجام من خالل استمراية الفتحات وبذلك دور الحجم كعنصر اساسي في تحقيق  -

الكتل ياالضافة الى دور المممس والمون في تحقيق االنسجام الشكمي وتنظيم الييئة العامة لممشيد الحضري من خالل تنظيم 
 االنسجام .

يالحظ في ىذه الدراسة بأن ىنالك مبادئ عامة تنظم عممية االنسجام والتواصل البصري مع المباني الموجوة في الموقع     
 سواء البصرية لمكونات المحيط,لتحقيق الوحدة البصرية والتي يمكن حصرىا بالنقاط التالية:

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

 بما يأتي : المشكمة البحثيةمما سبق تم تحديد و      
 م في المشيد الحضري(.)عدم وضوح دور الخصائص الشكمية لمعناصر الشكمية المكونة لمواجيات في تحقيق االنسجا 

وتم وضع تعريف اجرائي لالنسجام في المشيد الحضري كاالتي:ىو التشابو واالستمرارية في الخصائص الشكمية لعناصر      
الواجيات والعالقات فيما بينيا  ضمن نسق واحد لتحقيق الوحدة واالستمراية في المشيد الحضري.وعميو فأن ىدف البحث تحدد 

والجدول االتي . نظري لمخصائص الشكمية عمى مستوى الجزء)العناصر( ودورىا في انسجام المشيد الحضري( في )بناء اطار 
 (  يوضح اىم المفردات التي تطرقت الييا الطروحات حول االنسجام في المشيد الحضري.1)رقم 

 )الباحثين(المصدر: /الحضريىم الجوانب التي تطرقت ليا الطروحات السابقة في االنسجام في المشيد أ :(1جدول )
 ت الدراسات السابقة المفردات الرئيسية المفردات التفصيمية

(1985طروحات )شيرزاد, عالقات االنسجام الرتابة  1 

 التنافر 

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

 الممس , المادة , الحجم , الشكل , االتجاىية ,
المون الضوء ,  

(1999طروحات )القرة غولي, عناصر الوحدة الشكمية  2 

 
 مظاىر الوحدة الشكمية التوازن ,االنسجام ,الييمنة ,الحيوية

 حاالت تحقق الوحدة الشكمية انتظام العناصر الشكمية

 انساق الوحدة الشكمية النسق التنظيمي

 النسق الطبيعي
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 النسق التناغمي

التواصل في الشخصية الحضريةتحقيق  (2002طروحات)الحيدري, اىداف االنسجام   3 

 مستويات االنسجام التصميمي السياق,النسيج,التكوين 

المقياس ,المممس,الشكل 
,الطراز,المون,التفاصيل 

 المعمارية

 التفصيمي

االرتفاع,خط السماء,حجم الكتمة,المقياس البنائي,وحدة 
الفتحات,الطراز المعماري ,نمط البناءالبناء ,معالجة   

خصائص االنسجام في السياق 
 الحضري

 4 (Cullen,1961طروحات ) المشيد المتسمسل االستمراية في المون والطراز والمممس ..الخ

مبادئ تحقيق التواصل واالنسجام في  التعامل الحجمي مع المجاورات
 السياق الحضري

 طرائق خمق االنسجام

 5 (Brollin,1980طروحات )

 التعامل مع خصائص المون 

 التعامل مع الفتحات ونسبيا
 

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

 الشكمية وخصائصياعمى مستوى الجزء. تناولت االنسجام في المشيد الحضري وذلك الستخالص مفردات العناصر 
 الدراسات السابقة   4-1
 Broadbent/1990طروحات   4-1-1
 (, يرى) Aldo Rossi  , Krier (طرحت الدراسة وجيات نظر المعماريين الميتمين بالمدينة ومشيدىا الحضري , منيم :     

 (Aldo Rossi من خالل تحميمو لممدينة ومكوناتيا الفيزياوية وجود حقائق فيزياوية تتكون منيا المدينة , ليا قيم وخصائص
فردية وأن وضوح تمك الحقائق واستمرارية التعامل معيا تحقق مشيدا حضريا يمتمك وحدة بصرية , وأكد الباحث عمى دور 

فقد أكد أن تشكيل المدينة واستمرارية  Krier ) (. أما p219], [Broadbent اكرة الجمعية لممدينةاألبنية النصبية في تشكيل الذ
المشيد الحضري يتم من خالل الفضاءات الحضرية واألبنية المحيطة بيا وىذه الفضاءات أساسيا المربع والدائرة والمثمث 
 ويتحدد الشكل الفيزياوي لممشيد الحضري من خالل العالقات البصرية بين الواجيات والقطاعات المحيطة وبين تمك الفضاءات

 : p194 ,[ Broadbent [, وخمص بالنتيجة إلى أن المشيد الحضري يتكون من عنصرين ميمين ىما
 ( وىي جزئين كذلك: Physical componentsمكونات فيزياوية )  -اوال

 ( Urban physical components أ. المكونات الفيزيائية الحضرية ) 
 ( وتشمل: Urban Appearance componentsب . مكونات المظير الحضري ) 

 : ويمثل بالعالقة التناسبية بين المباني التي تحدد المقياس .Size   الحجم        -
 : الذي يمييز مبنى عن آخر . Color المون         -
 : ويمثل النمط التصميمي الذي يمييز مبنى عن آخر .   Design التصميم -
 : وتمثل الحدود الخارجية لمشكل .     Shape الشكل  -
 . وتمثل المظير الخارجي Construction Materials  المواد البنائية   -
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 وىذه المكونات تختص بالمعاني.  (Cultural components)  مكونات حضارية -ثانيا
 2002طروحات الجميمي / 4-1-2

الى أن عممية تنظيم أي مشيد حضري ال تتم إال من خالل تنظيم "الييئة والحجم" واستمراريتيما  (الجميمي) توصل
البصرية. لحصوليما عمى أعمى القيم في األختبار وتأتي باقي المكونات والخصائص البصرية المرتبطة بيا بدرجات أقل في 

التي تحقق الوحدة الشكمية لممشيد الحضرية وتعمل عى  التأثير في وحدة المشيد الحضري البصرية , و يمكن حصر المفردات
 :]43صالجميمي, [انسجاميا بالنقاط األتية 

 (. General overall Visual Formالييئة البصرية العامة ) -أ
 (. Volumeالحجم ) -ب
 (. Materials Continuityاستمرارية المادة ) -ج
 (. Textureاستمرارية المممس ) -د
 (. Colorالمون ) استمرارية -ه
 1989جوزيف / ,طروحات ايثار  4-1-3
التنظيمي المؤثر في عمميات التجديد الحضري و وضع محددات و ضوابط لتنظيم ناولت الدراسة الجانب التصميمي و ت    

التقميدي و المشيد الحضري تسمح بالتجديد الذي يستميم من اليوية التراثية من خالل مبادئ الحفاظ عمى المقياس الحضري 
 تحقيق التجانس و االستمرارية البصرية و الفيزياوية و الوظيفية بين القديم و الحديث.

 ص ايثار,[ما يميأما مبادئ تنظيم المشيد الحضري عمى مستوى خصائص العناصر الشكمية  في المناطق التراثية فتمثمت بـ   
134-135[   : 

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

 . االىتمام باستعمال المواد المحمية في األبنية الجديدة وبطريقة صحيحة
 (ين)الباحث/ المصدر:خالصة لمدراسات السابقة واستخالص مفردات الخصائص الشكمية من االطار النظري : (2جدول )

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

 الدراسات السابقة

االنسجام الشكميصيغ تحقق  الخصائص  المفردات 
الشكمية 
لالنسجام 

في المشيد 
 الحضري

خصائص  المون استمراية االلوان وتناغميا
عمى 

مستوى 
 الجزء

 (Broadbent,1990دراسة )
الفتحات  استمرارية الفتحات بنفس النسب واالبعاد  

 المواد البنائية استمراية المواد البنائية

خصائص  المون استمراية المون
عمى 

مستوى 
 الجزء

دراسة سعد خضير الجميمي 
 المممس استمراية المممس 2002

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

 الحجم استمرارية الحجوم لمعناصر
خصائص  المواد البنائية تكرار المواد واستمرايتيا

عمى 
مستوى 
 الجزء

دراسة ) ألياس , إيثار جوزيف , 
1989.) خطوط  استمرارية خطوط الواجيات 

 الواجيات)التقسيمات(
 التفاصيل المعمارية تكرار التفاصيل

 

 مشاريع التجديد الحضري المحمية المقترحة لبعض مراكز المدن الدينية 4-2
بما ان حدود البحث ومنطقة الدراسة ىي في مدينة ذات مركز ديني )مدينة النجف االشرف( , لذلك تناول الباحث في ىذا     

الكوفة المقدسة(,  -نجف االشرف المحور عدد من مشاريع التجديد الحضري المحمي لبعض من المدن ذات المراكز الدينية )ال
وتحمييا وتحديدا تم دراسة المشيد الحضري ليذه المدن بعد التطوير,وذلك الستخالص مفردات الخصائص الشكمية لالنسجام 
التى عمى اساسيا تم تطوير الواجيات عمى مستوى الجزء)العناصر الشكمية( وخصائصيا الشكمية. ليتم بعد ذلك تحديد المفردات 

قة لمخصائص الشكمية لممشيد الحضري ليذه المدن ذات المراكز الدينية وعد ىا المفردات التي عمى اساسيا يتم القياس في الدقي
المحور الالحق كون منطقة الدراسة ىي مدينة النجف االشرف.وفيما يمي بعض من مشاريع التجديد الحضري المحمية لبعض 

 :المدن الدينية
 2012-2010/مركز مدينة النجف القديمة)مكتب ديوان العمارة(مشروع التجديد الحضري ل -أ

يعد ىذا المشروع من مشاريع التجديد الحضري لمركز مدينة النجف القديمة والتى قامت بو شركة ديون العمارة بالتعاون       
ؤمنين االمام عمى بن ابي مع وزارة البمديات واالشغال العامة والسمطات المحمية في مدينة النجف االشرف مدينة امير الم

طالب)ع(,والتى قامت بتطوير الواجيات لممحاور البصرية لمدينة النجف القديمة بعد دراسات متخصصة ومسوحات ميداينة 
 لموصول الى شارع منسجم في الخصائص الشكمية عمى مستوى الجزء والكل. 

ينة القديمة يتبين ان ىناك كثيرًا من البنايات التي شيدت مؤخرا من خالل المسح الميداني لمشوارع التجارية الرئيسية في المد     
التمت بصمة الى روح وعمارة مدينة النجف القديمة سواء ام كان باستعمال المواد او االلوان, اواالشكال الغريبة المتأثرة بالحداثة 

صيميا المعمارية التى تكاد تندثر لعدم االستميام ولكن بتقميد سيء اساء الى المدينة ولغتيا المعمارية ومفرداتيا وعناصرىا وتفا
 .]11,41, ص2011التقرير الثاني [منيا كونيا منبعًا ورافدًا اصياًل لتطور العمارة الحديثة

 :]69,ص2012التقرير الرابع,[تطوير المحاور البصرية الرئيسية حول المرقد اخذت بالحسبان الضوابط التخطيطية التالية    
الرض, اجمالي مساحة االرض, نسبة المساحة الطابقية, اجمالي المساحة الطابقية, نسبة التغطية, مواقف )استعماالت ا

 .السيارات, االرتدادات , الواجيات المتصمة لالبينة, البوديوم,ا رتفاعات االبنية, االروقة الخارجية(
 ADEC))/2007-2008المعماري  المصمم ومكتب (B.U.P) مكتبدراسة المخطط االساسي لمدينة الكوفة المقدسة  -ب

تناولت الدراسة فيما يخص المشيد الحضري لمدينة الكوفة المقدسة حيث تعاني من تموث بصري تشوه منظر الشوارع      
 .]12, 60-59,ص2007التقرير الثالث,[ابسبب عدم توحيد عناصر الواجيات وخصائصي

كما اكدت عند تطوير الشوارع التركيز عمى استمراية حجم ومقياس المبنى الذي لو عالقة بمنطقة التطوير المحيطة بو وليا      
تاثير مباشر عمى النوعية االجمالية لمنسيج الحضري.واكد عمى توحيد ارتفاعات االبنية.وتطبيق استراتيجية تنسيقية في التصميم 

التقرير [موب والمون والمواد والشكل من خالل الشراكة مع القطاع العام والخاصوذلك بواسطة التناسق في االس
المدينة  ضمن الرئيسية والطرق المحاور عمى االبنية واجيات وتصميم نسق فيما يخص ان . ]12,31-30,ص2008الخامس,

االول حيث  المركز التي تحتل نيةالدي واالبنية الكوفة مدينة مكانة مع يتناسب عالي ذات مستوى تكون يجب ان وتصميمييا 
تناولت الدراسة ىذا الجانب واكدت ان نجاح المبنى بصورة اساسية يعتمد عمى نوعية المساىمة التى يقدميا لمفضاء العام مثل 

يحدد  واجيتو واضفاء طابع الحيوية لو لمتاكيد عمى ان الفضاء مستخدم استخداما جيدا,وىذا التفاعل بين المباني والفضاء العام
حيث طرحت مجموعة من العوامل التي يمكن ان  والعام والخاص والفرد والمجتمع. العالقة بين الداخل والخارج والمبني والمفتوح
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التقرير [تساىم ايجابيا في الفضاء العام حيث تضفي واجية المبنى الحيوية متعة وحيوية لمفضاء المتاخم كالتالي
 : ]29,ص2008الخامس,

 والشبابيك المتكررة مع قميل من الجدران الخاليةاالبواب  -
 الواجيات الضيقة -
 الواجية المعبرة وذلك باستخدام االروقة والفسحات والسقائف,الخ. -
 اظيار االحترام لممباني المجاورة وذلك بأن تكون متكاممة ليا من حيث التصميم والوظيفة واثراء النسيج الحضري لممنطقة. -

د تطوير الشوارع التركيز عمى استمراية حجم ومقياس المبنى الذي لو عالقة بمنطقة التطوير المحيطة بو وليا كدت عنأكما     
تاثير مباشر عمى النوعية االجمالية لمنسيج الحضري.واكد عمى توحيد ارتفاعات االبنية.وتطبيق استراتيجية تنسيقية في التصميم 

التقرير [المواد والشكل من خالل الشراكة مع القطاع العام والخاصوذلك بواسطة التناسق في االسموب والمون و 
 .]31-30,ص2008الخامس,

من خالل تحميل مشاريع التطويرالمقترحة لمراكز المدن المقدسة )النجف,الكوفة( تم استخالص المفردات التى تم عمى اساسيا    
  .(3وكما موضح في الجدول ) )العناصر الشكمية( جزءتطوير الواجيات في ىذه المدن من الخصائص الشكمية عمى مستوى ال

 (ين)الباحث/ المصدر:خالصة مفردات الخصائص الشكمية  المستخرجة من مشاريع التطوير المقترحة: (3جدول) 
المفردات التي تم اعتمادىا في تطوير 

 الواجيات)المتغيرات(
 ت المشاريع التطوير المقترحة  لمراكز المدن المقدسة

  االنياءمواد 
 االلوان 
 المممس 
 التفاصيل المعمارية 
 )حجم المبنى)ارتفاع االبنية 
 الزخرفة 

مشروع التجديد الحضري لمركز مدينة النجف القديمة)مكتب 
.2012-2010ديوان العمارة( ) 

1 
 

 الحجم 
 المون 
 المواد البنائية 
 التفاصيل المعمارية 

 دراسة المخطط االساسي لمدينة الكوفة المقدسة )مكتب
(B.U.P) المعماري  المصمم ومكتبADEC.)2007-

2008. 

2 
 

    
وكذلك من خالل تحميل المشاريع تم استكشاف وتحديد اىم العناصر المكونة لممشيد الحضري في مراكز المدن الدينية )النجف  

 الالحق وقد يأتي: المحوراالشرف( والمؤثرة في انسجاميا وىذه العناصر سوف يتم القياس عمى اساسيا في الدراسة العممية في 
 الجدران -اوال
 الفتحات وتشمل)النوافذ ,االبواب( -ثانيا
 العناصر البارزة عن الجدار وتشمل )الستائر واالعمدة والشناشيل والشرفات(. -ثالثا
  اسموب القياس وتصميم البحث المحور الرابع -5
من صحة فرضيات البحث عمميا. حيث  اسموب القياس لمتحققسيتم في ىذا المحور طرح التصورات االفتراضية و تحديد    

يشمل تحديد منطقة اجراء الدراسة العممية, والعينة, ونماذج االختبار, واسموب جمع البيانات وطرق معالجتيا, وتصميم استمارة 
 االستبيان, واساليب قياس االنسجام والمفردات المرتبطة بو.

 غة الفرضيةصيا -طرح التصورات االفتراضية  5-1
تركزت فرضية البحث الرئيسة حول ظاىرة االنسجام في المشيد الحضري والمفردات التي تعتمد عمييا, ومنيا اشتقت      

 الفرضية الثانوية حول الخصائص الشكمية والمفردات التي تعتمد عمييا, وكما يأتي:
 



 2015لسنة  ايمول (3العدد) ................................................................ ةيعمار ميندسة المالمجمة العراقية ل
 

292 

 

 فرضية البحث الرئيسة
ادراكية معقدة, اذ ال يمكن ادراك االنسجام اال بادراك العناصر المكونة ان ظاىرة االنسجام في المشيد الحضري عممية 

لمواجيات وخصائصيا الشكمية عمى مستوى الجزء, وادراك العالقات ما بين ىذه الواجيات كبنية متكاممة عمى مستوى 
 .)ولمحدودية البحث سيتم التأكيد عمى مستوى الجزء فقط(,الكل(
ان فرضية البحث الرئيسة تتضمن فرضية ثانوية تتعمق بدور عناصر الواجيات وخصائصيا الشكمية البصرية في تحقيق      

 االنسجام في المشيد الحضري لمدينة النجف االشرف, وكاالتي :
الجزء وحسب اىمية )تتباين قيم االنسجام لمشيد حضري معين وتمثل قيمة االنسجام مجموع قيم خصائصو الشكميو عمى مستوى 

 كل منيا نسبة لمستخدمي منطقة الدراسة(.
 منطقة الدراسة - الدراسة العممية 5-2

تيدف الدراسة العممية الى استكشاف مكامن تحقق االنسجام في المشيد الحضري في مراكز المدن الدينية حيث تم اختيار      
 لى توضيح نبذه عن منطقة الدراسة بشكل عام .مدينة النجف االشرف كحالة دراسية ,حيث ييدف ىذا المحورا

 شارع الصادق(-المدينة القديمو-سبب اختيار منطقة الدراسو العممية )النجف االشرف 5-2-1
وتم اختيار مركز مدينة النجف االشرف ألىميتيا ,وكأنموذج متميز وفعال كونيا مقصدا دينيا ميما اسوة بباقي المواقع      

 الدينية في العراق التي تتميز بيويتيا الدينية والثقافية والتأريخي, ,ومن االسباب الميمو االخرى التى دفعت الى اختيار المنطقة:
 توائيا عمى المواقع  الدينية المتمثمة بالمرقد العموي الشريف والمواقع االثرية والتأريخيةاىميتيا الدينية:اح -
 اىميتيا االقتصادية: كونيا تقصد باستمرار ألغراض السياحة الدينية. -
المعالجات البيئية ليا اىميتيا العمرانية:احتوائيا عمى المدينة القديمة )التقميدية( التي تتميز بتخطيط ازقتيا وطرز بناء دورىا و  -

 في مواجية التصحر والبيئة القاسية.
 اىميتيا العممية: كونيا تضم حوزات ومدارس عممية ومقرات لممراجع العظام. -

ولسوء التخطيط الحديث واىمال اصحاب االمالك والمصالح اضافة الى االستثمار في المدينة القديمة حيث اصبحت مدينو     
 لمعالم المعمارية تختفي واصبحت عدم انسجام في واجياتيا وتشويو المشيد الحضري ليا سياحية دينية بدات ا

  الخاصة بالدراسة العمميةتحديد المنطقة   5-2-2
بعد اجراء المسح الميداني لجميع  –تم تحديد المشيد الحضري لشارع الصادق )ع(الجراء الدراسة العممية فيو. حيث تبين      

ان المنطقة  –ومن خالل الزيارات المستمرة لممنطقة والمقابالت الشخصية-الشوارع المحيطة بالمدينة القديمة لمدينة النجف 
االغنى معماريا وتحتوي عمى مشاىد متجانسة نوعا ما نسبة ببقية المشاىد )الشوارع المحيطو( المختارة تمثل المشيد االفضل و 

في المدينة القديمة لمدينة النجف االشرف وتتحقق فيو كل المتغيرات التى تم تحديدىا لمقياس عمى اساسيا في ىذا الفصل, 
النشاء وضمن حالة انشائية مقبولة. لذلك فيي تمثل المنطقة باالضافة الى التنوع ما بين االبنية في الخصائص الشكمية وزمن ا

 االنسب الختبار فرضية البحث.
 الوصف المورفولوجي لشارع الصادق )ع(.  5-2-3

تمثل القمب والمحور الرئيسي لمزوار, حيث يمتد شارع الصادق من  يقع )شارع الصادق( ضمن منطقة النجف القديمة والتي    
م( وبأتجاه )شرقا( من المرقد 8م( .وبعرض )232.16ساحة االمام عمي )ع( الى مرقد االمام عمي )ع( عميو السالم  بطول )

 العموي المقدس.
جانبي الشارع مكونة ممشى معمد بعرض حوالي  ومن خالل المسح الميداني لمشارع الذ قام بو الباحث وجد ان االبينة عمى     

( سم, تعطي احساسا بالوحدة واالستمرارية 45متر. ان ىذه االعمده المدورة التي يبمغ معدل قطرىا ) )4( متر وارتفاع )2)
االستعمال. وان لمشارع وباالتي تمثل خاصيو مميزة لو. ان ابنية الشارع تتنوع بصورة مثيرة في العمر, والطراز, وعدد الطوابق, و 

 اغمب ىذه االبنية بحاجة الى عمميات التصميح, وترميم الواجيات.
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  لالستبيان العام والخاص اختيار العينة  5-2-4
( لممستبينين لكمتا االستمارتين العامة والخاصة  وكان جميع افراد العينة من ساكني محافظة 60تم اختيار عينة بعدد )    

النحف االشرف.حيث كانوا ممن يزورونيا بصورة مستمرة.حيث تعد التجربة والخبرة عامال ميما في الحكم عمى البيئة المبنية من 
( فردا كانوا من المختصين في حقل العمارة 30لدى مستخدمييا.وتم تقسيميم عمى قسمين )خالل الصور الذىنية المتكونة 

( فردا من 60تم توزيع استمارات االستبيان عمى اكثر من ) ( فردا كانوا من اختصاصات اخرى خارج حقل العمارة.حيث30و)
حة او ممن اعتذروا عن ممئ االستمارة          المختصين وغير المختصين  تحسبا لوجود استمارات تحتوي عمى اجابات غير واض

 ( استمارة قابمة لمقياس .60وتم اجراء االستبيانات عدة مرات الفراد مختمفين ولغاية الحصول عمى )
 تحديد نماذج االختبار  5-2-4-1

والتقاط الصور وتم  تم التقاط صور لمنطقة الدراسة ضمن شارع الصادق من قبل الباحث بطريقيتن نسبة لوقوف الباحث     
( درجة عن خط الرصيف.ولجانب 45ْاعداد نموذجين,النموذج االول تم اعداده من خالل التقاط الصور والوقوف بزاوية مائمة )

وتسمسميا. ان تاريخ التقاط الصور –( Adobe Photoshop CS4باستعمال برنامج ) –واحد من الشارع ايضا, وتم ترتيبيا 
( بعد الظير في اجواء صافية مشمسة )الصفة السائدة في 12( صباحا لغاية )11( ولالوقات من )26/12/2013ىو )

 Canon SX 50 DSC-W230 Digital Still Camera 12.1 Megaنوع )المنطقة الكثر ايام السنة( وباستعمال كاميرا 
Pixel.) 
سم(. ان 170او الرصيف عند جانب الشارع( ومن ارتفاع ) وتم التقاط الصور من المحور السائد لحركة السابمة )الرواق    

مجال اطار الصور الممتقطة شمل جزء من الشارع والرصيف المجاور لممباني وكل ارتفاع المباني وجزء من السماء. ثم تم 
وان تكون تقسيميا الى خمس مشاىد ضمن منطقة الدراسة, وروعي في ىذه المشاىد التنوع في خصائصيا الشكمية البصرية, 

 بحالة انشائية مقبولة عمى اقل تقدير.
  اسموب القياس وشروطو  5-2-4-2

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

داللي لتقويميا فقد أتبعت في الدراسة لغرض قياس درجة االنسجام الموجودة في المشاىد الحضرية من قبل المتمقي من خالل 
أعداد نماذج لممشاىد الحضرية المنتخبة وعرضيا عمى العينات  المختصة وغير المختصة بمحاولة لقياس االنسجام الذي يتم 

 يت بعض المالحظات من قبل المستبينين عمى ورقة االستبيان .تمقيو وتثب
 اسموب جمع البيانات وطرق معالجتيا 5-2-4-3

 تم توظيف اسموبين بحثيين لكل نموذج في جمع البيانات الخاصة بموضوع البحث والالزمة الختبار صحة الفرضيات, ىما:    
يقة والتحميالت البصرية لممشاىد الحضرية المختارة لكل نموذج ضمن بيئة المسح الميداني واعتماد المالحظات الموقعية الدق -أ

 الدراسة. 
( الفراد العينة البحثية بيدف استخالص المعمومات المتكونو لدييم حول البيئة الفيزيائية Questionnaireاجراء االستبيان ) -ب

د الصورة الذىنية ليذه البيئة لدى مستخدمييا ولكل لمنطقة الدراسة وطريقة استجابتيم لخصائصيا الشكمية البصرية وتجسي
 نموذج. 
ولمتوصل الى الصورة المتكونة عند المستخدمين حول االنسجام في المشيد الحضري تم استخدام مقياس التفاضل الداللي      

(Semantic Differential Scaleواشكال اخرى من االساليب سيتم ذكرىا بالتفصيل ضمن وصف استمارة )  االستبيان ولكل
 نموذج. اما اسموب معالجة البيانات فقد تم االعتماد عمى:

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

 الحسابية.تحميل البيانات والحصول عمى النتائج 
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  تصميم االستمارة العامة   5-2-4-4 
تم تصميم استمارتين,حيث االستمارة االولى ىي استمارة عامة)استكشافية( لغرض اختبار الخصائص الشكمية وتحديدىا      

ناث( وتم تقسيميا الى قسمين )مخت 60( وتم تحديد عينة  عدد ) 2بشكل دقيق وكما موضح في ممحق ) صين ( من )ذكور وا 
 وغير مختصين في حقل العمارة(.

  تصميم االستمارة الخاصة   5-2-4-5
اوال( الى توفير  -3( خمسة مجاميع من االسئمة, تيدف المجموعة االولى )ممحق3تضمنت استمارة االستبيان )ممحق     

ثانيا( الى قياس العناصر المكونة لممشيد الحضري  -3معمومات عامة عن العينة البحثية. وتيدف المجموعة الثانية )ممحق
ثالثا( الى قياس خصائصيا الشكمية البصرية نسبة  -3نسبة لمستخدمي منطقة الدراسة. وتيدف المجموعة الثالثة )ممحق 

لمستخدمي منطقة الدراسة. وكان الغرض من االستمارة الخاصة ىي معرفة اىمية حضور كل من الخصائص الشكمية عمى 
ناث(  60وتم تحديد عينة  عدد ) وى الجزء والعناصر وترتيبيا حسب اىميتيا وحضورىا نسبة لممستبينين , مست ( من )ذكور وا 

 وتم تقسيميا الى قسمين )مختصين وغير مختصين في حقل العمارة(.
 وفيما يأتي شرح تفصيمي لكل مجموعة من اسئمة استمارة االستبيان:   

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

  قياس اىمية العناصر المكونة لممشيد الحضري /المجموعة الثانية
الى مستخدمي منطقة الدراسة باالعتماد : تيدف الفقرة الى قياس اىمية العناصر المكونة لممشيد الحضري نسبة  ثانيا( -3)ممحق -

ضمن  –عمى الصورة الذىنية المتكونة لدييم نتيجة التجربة البيئية, اذ كان السؤال كاالتي: )من خالل معرفتك بمنطقة الدراسة 
 رتب العناصر االتية من االعمى الى االدنى حسب حضورىا واىميتيا نسبة لك( . -شارع الصادق 

  ياس اىمية الخصائص الشكمية البصرية لممشيد الحضريالمجموعة الثالثة/ ق
ثالثا(: تيدف الفقرة الى قياس اىمية الخصائص الشكمية البصرية لعناصر المشيد الحضري نسبة الى مستخدمي  -3)ممحق -

بمنطقة الدراسة  منطقة الدراسة باالعتماد عمى الصورة الذىنية الناتجة عن تجربتيم, اذ كان السؤال كاالتي: )من خالل معرفتك
رتب الخصائص الشكمية البصرية لمعناصر من االعمى الى االدنى حسب حضورىا واىميتيا نسبة  -ضمن شارع الصادق  –
 (.لك

ان الغرض من المجموعة الثانية والثالثة ىو التوصل الى قيم نسب اىمية حضور الخصائص الشكمية لعناصر المشيد       
العناصر المكونة لممشيد الحضري, الستعماليا في قياس االنسجام لممشاىد الحضرية  الحضري وقيم نسب اىمية حضور

 المختبرة, كما سيتم شرحو الحقا.
  اسموب قياس االنسجام في الخصائص البصرية لعناصر المشيد الحضري 5-2-4-6

 يمكن قياس قيمة االنسجام في خصائص عناصر المشيد الحضري من خالل الخطوات االتية وحسب التسمسل:       
 قبل القياس يتم تييئة المشاىد الحضرية قبل االختبار  -
يتم حساب مقدار تحقيق الخصائص الشكمية لالنسجام عمي مستوى الجزء في المشيد الحضري من خالل قائمة تدقيق  -
(Check list يقوم الباحث بممئيا باالعتماد عمى المراقبة الميدانية وصورة المشيد. ويتم التدقيق لجميع المشاىد المختبرةحيث )

( من خالل تاشير الحقل الذي يمثل مقدار وجود كل متغير )خاصية( في المشيد 4يتم ملء الحقول ضمن قائمة التدقيق)ممحق 
متغير )خاصية( بنسبة اىميتيا وجمع القيم الناتجة نحصل عمى مقدار تحقيق كل الحضري المختبر, وضرب قيمة وجود كل 

 عالقة في المشيد الحضري. 
 =جيد جدا.1=جيد,0.75=مقبول,0.5=ضعيف,0.25=غير موجود,0ان قيم المتغيرات يتم تحديدىا كما يأتي:

م ضرب ناتج نسبة التشابو في كل خاصية بسبب اختالف الخصائص في قابميتيا عمى جذب انتباه المتمقي )اىميتيا(, يت -
 بنسبة اىميتيا التي تم ايجادىا من خالل تحميل نتائج االستبيان .
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بعدىا يتم جمع مقدار التشابو في جميع الخصائص الشكمية البصرية لكل نوع عنصر )بعد ضرب نسبة التشابو لكل خاصية  -
 مية البصرية لكل نوع. بنسبة اىميتيا( اليجاد مقدار التشابو في الخصائص الشك

ثم يتم ضرب مقدار التشابو في الخصائص البصرية لكل نوع بقيمة اىمية كل نوع عنصر نسبة لمستخدمي منطقة الدراسة  -
والناتجة عن تحميل نتائج االستبيان. وعندىا نحصل عمى مقدار االنسجام في الخصائص الشكمية البصرية لكل نوع عنصر من 

. وبجمع نتائج االنسجام لجميع انواع العناصر نحصل عمى مقدار االنسجام في الخصائص الشكمية عناصر المشيد الحضري
البصرية لعناصر المشيد الذي يتم اختباره. ثم نقارن بين النتائج لمعينتين لبيان مدى صحة الفرضية. فاذا تقاربت نتائج العينتين 

اقية وفاعمية ىذا االسموب في القياس وصحة الفرضية. ومن ثم يتم حسب انسجاميا في كال النموذجين فان ىذا يشير الى مصد
ايجاد درجات االنسجام النيائية بعد المقارنة لكل من الخصائص عمى مستوى الجزء والمشيد بشكل عام من خالل جمع قيم 

(=درجة 40-0لمنسب من )( وايجاد النسب النيائية لممشيد كمو. اذا كانت القيم 5االنسجام لكل مشيد وتقسيميا عمى عددىا)
 ( =درجة االنسجام عالية.100-80(=درجة االنسجام متوسطو,من )80-40االنسجام واطئة,من )

 نتائج الدراسة العممية  المحور الخامس -6
ييدف ىذا المحور الى تحميل بيانات الدراسة العممية الخاصة باالنسجام في المشيد الحضري ومفرداتيا وعرض النتائج    

 شتيا بيدف اختبار فرضية البحث.ومناق
  من خالل تحميل نتائج االستبيان العام وقد تضمن مايأتي تحديد مفردات الخصائص الشكمية عمى مستوى الجزء  6-1
تحميل نتائج تحديد الخصائص الشكمية عمى مستوى الجزء لعناصر المشيد الحضري لمنطقة الدراسة وتحديد   6-1-1

وبذلك تم تقسيمو عمى قسمين  تنظيميا وانسجاميا لمنموذج ولكمتا العينتين)المختصة وغير المختصة(.عناصرىا المؤثره في 
 : فيما يتصل بمستخدمي منطقة الدراسة

 نتائج الخصائص الشكمية عمى مستوى الجزء والعناصر الشكمية )العينة المختصة ( -اوال
الحضري المؤثرة في انسجام المشيد الحضري لشارع الصادق)ع( نتائج مفردات الخصائص الشكمية لعناصر المشيد  -أ

  وتنظيميا
تم تحديد اىم مفردات الخصائص الشكمية لعناصر المشيد الحضري لشارع الصادق )ع( وانتخابيا والمؤثرة في انسجاميا        

جة من معالجة القيم. حيث ان الخاصية ( النسب النات8وتنظيميا باالعتماد عمى نتائج استمارة االستبيان العامو.ويوضح )شكل 
%( يتم تحديدىا وانتخابيا وتعد ىي الخاصية االكثر حضورا واكثر تاثيرا في انسجام 100-%50التي تحصل عمى نسبة من )

 المشيد المختبر.
عمى نسبة تاثير  اشارت نتائج القياس الى حصول  كل من الخصائص االتية )الييئة,المون,الحجم,التفاصيل,مادة االنياء(      

  %(.لذلك تم تحديد ىذه الخصائص وعد ىا ىي االكثر تاثير وحضورا في انسجام المشيد المختبر.50وحضور اكثر من )

 
نسب  تاثير وحضور الخصائص الشكمية عمى مستوى الجزء لعناصر المشيد الحضري باالعتماد عمى اراء مستخدمي   (:8) الشكل

 (ين)الباحث/ المصدر:تصة(منطقة الدراسة )العينة المخ
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  نتائج عناصر المشيد الحضري المؤثرة في انسجام المشيد الحضري لشارع الصادق)ع( وتنظيميا - ب
تم تحديد وانتخاب اىم عناصر المشيد الحضري لشارع الصادق )ع(  والمؤثرة في انسجاميا وتنظيميا باالعتماد عمى        

( النسب الناتجة من معالجة القيم .حيث ان العنصر الذي يحصل عمى نسبة 9نتائج استمارة االستبيان العامة.ويوضح )شكل 
 د ىو العنصر االكثر حضورا واكثر تاثيرا في انسجام المشيد المختبر.%( يتم تحديده وانتخابو ويع100-%50من )
اشارت نتائج القياس الى حصول  كل من العناصر االتية )الجدران,النوافذ,الشرفات( عمى نسبة تاثير وحضور اكثر من       

 مختبر.%(.لذلك تم تحديد ىذه العناصر وعد ىا ىي االكثر تاثير وحضورا في انسجام المشيد ال50)

 
(: نسب  تاثير وحضور عناصرالمشيد الحضري باالعتماد عمى اراء مستخدمي منطقة الدراسة)العينة 9) الشكل

 (ين)الباحث /المصدر:المختصة(
 

 نتائج الخصائص الشكمية عمى مستوى الجزء والعناصر الشكمية )العينة  غير المختصة ( -ثانيا
المشيد الحضري المؤثرة في انسجام المشيد الحضري لشارع الصادق)ع(  نتائج مفردات الخصائص الشكمية لعناصر- أ

 وتنظيميا
تم تحديد وانتخاب اىم مفردات الخصائص الشكمية لعناصر المشيد الحضري لشارع الصادق )ع(  والمؤثرة في        

( النسب 10فصل الثالث.ويوضح )شكل انسجاميا وتنظيميا باالعتماد عمى نتائج استمارة االستبيان العامو التي تم ذكرىا في ال
%( يتم تحديدىا وانتخابيا وتعد ىي 100-%50الناتجة من معالجة القيم . حيث ان الخاصية التي تحصل عمى نسبة من )

 الخاصية االكثر حضورا واكثر تاثيرا في انسجام المشيد المختبر.
ئة,المون,الحجم,التفاصيل,مادة االنياء( عمى نسبة تاثير اشارت نتائج القياس الى حصول  كل من الخصائص االتية )اليي     

 %(.لذلك تم تحديد ىذه الخصائص وعد ىا ىي االكثر تاثير وحضورا في انسجام المشيد المختبر. 50وحضور اكثر من )

 
اء مستخدمي (: نسب  تاثير وحضور الخصائص الشكمية عمى مستوى الجزء لعناصر المشيد الحضري باالعتماد عمى ار 10) الشكل

 ( ين)الباحث/المصدر:منطقة الدراسة)العينة غيرالمختصة(
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 نتائج عناصر المشيد الحضري المؤثرة في انسجام المشيد الحضري لشارع الصادق)ع( وتنظيميا. - ب
تم تحديد وانتخاب اىم عناصر المشيد الحضري لشارع الصادق )ع(  والمؤثرة في انسجاميا وتنظيميا باالعتماد عمى      

( النسب الناتجة من معالجة القيم. حيث ان 11نتائج استمارة االستبيان العامو التي تم ذكرىا في الفصل الثالث.ويوضح )شكل 
%( يتم تحديده وانتخابو ويعد ىو العنصر االكثر حضورا واكثر تاثيرا في 100-%50العنصر الذي يحصل عمى نسبة من )

 انسجام المشيد المختبر.
اشارت نتائج القياس الى حصول  كل من العناصر االتية )الجدران,النوافذ,الشرفات( عمى نسبة تاثير وحضور اكثر من     
 وحضورا في انسجام المشيد المختبر %(.لذلك تم تحديد ىذه العناصر وعد ىا ىي االكثر تاثير50)

 
(: نسب  تاثير وحضور عناصرالمشيد الحضري باالعتماد عمى اراء مستخدمي منطقة الدراسة)العينة 11) الشكل

 ( ين)الباحث/المصدر:غيرالمختصة(
الجزء المؤثرة تحميل نتائج االستبيان الخاص يتم تحديد نسب اىمية كل من مفردات الخصائص الشكمية عمى مستوى   6-2

في انسجام المشيد الحضري لشارع الصادق )ع( حسب حضورىا وتاثيرىا عمى انسجام وانتظام المشيد المختبر , وتحديد 
نسب اىمية العناصر المكونة لمنطقة الدراسة والمؤثرة في انسجاميا حسب حضورىا في المشيد المختبر وذلك من خالل 

تحديد قيم االنسجام في الخصائص الشكمية وقيم انسجام العناصر المكونة ليا وتحديد  وكذلك, تحميل نتائج االستبيان الخاص
وقد  قيم االنسجام لكل مشيد من المشاىد الحضرية المختبرة لمنطقة الدراسة وايجاد قيمة االنسجام لممشيد بشكل كامل

  تضمن ماياتي
ناصر( لمنماذج وايجاد قييم االنسيجام لكيل خاصيية عميى تحميل نتائج قياس تحقيق االنسجام عمى مستوى الجزء)الع  6-2-1

مسييتوى الجييزء لممشيييد المختبيير ولكمتييا العينتين)المختصيية وغييير المختصيية(.واجراء المقارنيية بييين القيييم نسييبة لمسييتخدمي 
 وبذلك تم تقسيمو عمى قسمين فيما يتصل بمستخدمي منطقة الدراسة المنطقة.

خصائص الشكمية عمى مستوى الجزء لممشيد الحضري المختبر)شارع الصادق( لمنموذج نتائج قياس قيم االنسجام في ال -اوال
 االول )العينة المختصة(

تم قياس قيم االنسجام في كل خاصية من الخصائص الشكمية  لعناصر المشيد الحضري عمى مستوى الجزء في منطقة    
( نسب قيم االنسجام ودرجاتو لكل خاصية من الخصائص الشكمية لعناصر المشيد الحضري 13( ,)12الدراسة. ويمثل الشكل )

 المختبر عمى مستوى الجزء  لممشيد بشكل كامل.
نتائج قياس قيم االنسجام في الخصائص الشكمية عمى مستوى الجزء لممشيد الحضري المختبر)شارع الصادق( لمنموذج  -اثاني

 االول )العينة غير المختصة(
تم قياس قيم االنسجام في كل خاصية من الخصائص الشكمية  لعناصر المشيد الحضري عمى مستوى الجزء في منطقة 

( نسب قيم االنسجام ودرجاتو لكل خاصية من الخصائص الشكمية لعناصر المشيد الحضري 15,) (14الدراسة. ويمثل الشكل )
 المختبر عمى مستوى الجزء  لممشيد بشكل كامل.
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 )ب(                                                   ( أ)

لنوافذ )أ( ولعنصر الجدران )ب( لممشيد ()أ, ب(: نسب قيم االنسجام لمخصائص الشكمية عمى مستوى الجزءلعنصر ا12الشكل )
 (ين)الباحث/ المصدر:الحضري المختبر

 
نسب قيم االنسجام لمخصائص الشكمية عمى مستوى الجزء لعنصر الشرفات لممشيد الحضري   (:13الشكل )

 (ين)الباحث/المصدر:المختبر
 

  
 )ب(                                                   ( أ)

( )أ, ب(:  نسب قيم االنسجام لمخصائص الشكمية عمى مستوى الجزءلعنصر النوافذ )أ( ولعنصر الجدران )ب( لممشيد 14)الشكل 
 (ين)الباحث/المصدر:الحضري المختبر
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 (ين)الباحث/المصدر:(: نسب قيم االنسجام لمخصائص الشكمية عمى مستوى الجزء لعنصر الشرفات لممشيد الحضري المختبر15الشكل )

 

نتائج قياس قيم االنسجام في الخصائص الشكمية لعناصر المشيد الحضري عمى مستوى الجزء  لكل مشيد من  6-2-2
المشاىد الحضرية المنتخبة لمنماذج وايجاد قيم االنسجام  الكمي لممشيد بشكل كامل عمى مستوى الجزء والمقارنة بين قيم 

صل بمستخدمي المنطقة)المختصة وغير المختصة(.وبذلك تم تقسيمو نسب االنسجام لمخصائص عمى مستوى الجزء فيما يت
  عمى قسمين فيما يتصل بمستخدمي منطقة الدراسة

نتائج قياس قيم االنسجام في الخصائص الشكمية عمى مستوى الجزء لممشاىد الحضرية المنتخبة  )شارع الصادق( لمنموذج  -اوال
 االول)العينة المختصة(

تم ايجاد قيم االنسجام في الخصائص البصرية لعناصر المشيد الحضري لكل مشيد من المشاىد المختبرة. ويوضح الشكل      
()أ( قيم االنسجام في الخصائص البصرية لعناصر المشاىد الحضرية المختبرة وذلك بايجاد قيم التشابو في الخصائص 16)

 البصرية النواع العناصر, ونسب اىميتيا.
نتائج قياس قيم االنسجام في الخصائص الشكمية عمى مستوى الجزء لممشاىد الحضرية المنتخبة )شارع الصادق( لمنموذج  -نياثا

  االول )العينة غير المختصة(
تم ايجاد قيم االنسجام في الخصائص البصرية لعناصر المشيد الحضري لكل مشيد من المشاىد المختبرة. ويوضح       
قيم االنسجام في الخصائص البصرية لعناصر المشاىد الحضرية المختبرة وذلك بايجاد قيم التشابو في  ()ب(16الشكل )

 الخصائص البصرية النواع العناصر, ونسب اىميتيا.

 
 )ب(                                                   ( أ)

المختصة )ب( والعينة الغير المختصة )أ( لعناصر قيم االنسجام في الخصائص البصرية  لمعينة  ( )أ, ب(:16الشكل )
 (ين)الباحث /المصدر: المشاىد الحضرية المختبرة
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نتائج قياس االنسجام لممشاىد الحضرية المختبرة باالعتمادعمى قيم الخصائص الشكمية لعناصر المشيد الحضري  -ثالثا
 ( 4لممشاىد نسبة لمستخدمييا وكما موضح  في جدول )عمى مستوى الجزء واكدت النتائج تباين قيم الخصائص الشكمية 

 

قيم االنسجام لممشاىد الحضرية المختبرة عمى مستوى الجزء ولكمتا العينتين المختصة وغير  : يوضح(4جدول)
)الباحثين(/المصدر:المختصة  

 نتائج درجات)قيم( االنسجام في الخصائص الشكمية عمى مستوى الجزء لممشاىد الحضرية المختبرة 

 النموذج /العينة المختصة

درجة االنسجام الكمية  لممشيد الحضري 
 5المختبر=مجموع قيم االنسجام لممشاىد/

 المشاىد الحضرية المختبرة درجات االنسجام

 مشيد )أ( متوسط متوسط 

 مشيد)ب( متوسط

 مشيد)ج( متوسط

 مشيد)د( واطئ

 مشيد)ه( متوسط

 النموذج /العينة غير المختصة

 مشيد )أ( متوسط متوسط

 مشيد)ب( واطئ

 مشيد)ج( متوسط

 مشيد)د( واطئ

 مشيد)ه( متوسط
 

  االستنتاجات والتوصيات  -7
 االستنتاجات المرتبطة باالطار النظري 7-1
والعالقات دورًا ميمًا في انسجام المشيد الحضري ، حيث تؤثر العالقات الرابطة بين العناصر في شكل تمعب العناصر  -

 المشيد الحضري وتحديد ىويتو المميزة لو عن أي مشيد اخر.
ان عالقات تحقيق االنسجام عمى مستوى الجزء تشمل : الخصائص الشكمية عمى مستوى الجزء وتشمل كل  -

 المون, المممس, مواد االنياء, التفاصيل, الزخرفة(من:)الييئة,الحجم, 
الجدران, الفتحات )النوافذ, االبواب, الفتحات [ان العناصر المكونة لممشيد الحضري لممدن الدينية تضم العناصر االتية:  -

ريز, الشرفات(, عالمات االخرى(, العناصر البارزة عن الجدران )االعمدة, الشناشيل, الستائر, االطر, السقائف البارزة, االفا
 .]الداللة والدعاية
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ان عالقات تحقيق التوافق في الخصائص البصرية لعناصر المشيد الحضري عمى مستوى الجزء تعتمد عمى مقدار التشابو  -
في الخصائص البصرية )الشكمية( بين العناصر المكونة لممشيد الحضري. وان الخصائص الشكمية لمعناصر تشمل: )الييئة, 

 لحجم, والمون, والمممس, ومادة االنياء, والزخرفة, والتفاصيل( .وا
 االستنتاجات المرتبطة بنتائج التطبيق -7-2

ترتبط ىذه االستنتاجات بتطبيق االطار النظري لمبحث عمى مجموعة من المشاىد الحضرية ضمن شارع الصادق )ع( في 
 وكما يأتي: مركز المدينة القديمة في النجف االشرف

استنتاجات نتائج تحديد اىم الخصائص الشكمية المؤثرة في تشكيل وتنظيم المشيد الحضري لشارع الصادق )ع( عمى  -اوال
 مستوى الجزء وكذلك تحديد اىم العناصر المكونة لممشيد الحضري المختبر )شارع الصادق(

النسجام في المشيد الحضري لشارع تم تحديد اىم العناصر المكونة لممشيد المختبر حسب حضورىا وتاثيرىا عمى ا    
 الصادق)ع( وتحديد اىم الخصائص المؤثرة في تنظيمو وانسجامو وكاالتي :

 العناصر الشكمية المنتخبة  لمنموذجين االول والثاني )الجدران, النوافذ, الشرفات(. -
 والثاني)الييئة,المون,الحجم,التفاصيل,مواد االنياء(.الخصائص الشكمية لعناصر المشيد الحضري لمنموذجين االول  -

نتائج قياس قيم االنسجام في الخصائص الشكمية عمى مستوى الجزء لممشيد الحضري المختبر)شارع  استنتاجات -ثانيا
 الصادق( 

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

 الدراسة, وان درجات االنسجام لمخصائص كاالتي لكل عنصر من عناصر المشيد الحضري كالتي :
 (.طئعنصر الجدران:المون)متوسط(, الحجم )واطئ(, الييئة )واطئ(, التفاصيل )وا-
 (.الحجم )متوسط(:المون )متوسط(, الييئة )متوسط(, التفاصيل )واطئ(, مادة االنياء )متوسطالنوافذعنصر  -
 (.مادة االنياء)متوسط(عنصر الشرفات: المون)متوسط(, الييئة )متوسط(, التفاصيل )متوسط(, الحجم )متوسط-

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

 الدراسة, وان وان درجات االنسجام لكل عنصر من عناصر المشيد الحضري كاالتي  :
 (.عنصر الجدران:المون)متوسط(, الييئة )واطئ(,الحجم )واطئ(, التفاصيل )واطئ-
 (.الحجم)واطئ()متوسط(, التفاصيل )متوسط مادة االنياء:المون)عالي(, الييئة )متوسط(, النوافذر عنص -
 (.الحجم)متوسط(.)متوسط(, التفاصيل )متوسط مادة االنياءعنصر الشرفات: المون)عالي(, الييئة )متوسط(, -
 التوصيات   7-3

بعد ان تم التوصل الى اطار نظري واضح في بناء الخصائص الشكمية عمى مستوى الجزء ودورىا في انسجام المشيد      
 الحضري, والوصول الى الية واضحة تتحقق بيا ىذه الظاىرة ونتائجيا... يوصي البحث بما ياتي:

لمدينة و بشكل دوري و دقيق و أستخالص األسس يوصي البحث بقيام الجيات ذات العالقة بمتابعة المتغيرات في مشيد ا -
العممية لتطوير ضوابط البناء وتحديثيا لكل شارع أو مجموعة شوارع دون األعتماد عمى الضوابط العامة لكل المدن لمحفاظ 

 عمى انسجاميا وتنظيميا.
 وضع محددات عامة تنظم الييئة العامة لكل مشيد حضري من خالل مايأتي : -
 راية البصرية الناجمة من عدم االلتزام بمحددات االرتفاع والعمل عمى االستمرار معيا بشكل يحقق استمررية تأكيد االستم

 الكتل 
  العمل عمى توحيد الخصائص الشكمية لعناصر المشيد الحضري )الييئة والمون والحجم والتفاصيل ومواد االنياء( واستمرايتيا

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

ل التنوع غير المشوش بالعناصر يوصي البحث باألىتمام بالمشيد الحضري لمركز المدينة بخمق األثارة و الدراما من خال -
 والمون والمواد والحجم والتفاصيل والييئة .

أجراء دراسات و أستبيانات مستفيضة لموقوف عمى أىم المشكالت التي تواجو تنفيذ مشاريع التطوير عمومًا، و أشراك  -
 الكفاءات المحمية.

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

تفعيل دور المجالس البمدية و تمثيميا لمدوائر و المؤسسات الخدمية في المدينة وصواًل لصنع القرار الذي يشترك فيو كل افراد  -
 التطورات المعمارية المعاصرة.المجتمع لمنيوض بمستوى مشيد المدينة و مواكبة 

 

 المصادر العربية واالجنبية -8
 م2008,الطبعة االولى, )1(",عالم الكتب.القاىرة , مصر,المجمد معجم المغة العربية المعاصرة,"مختار عمر , احمد -2

", رسالة التراثياسس التجديد الحضري لمنسيج التراثي,اثر تنظيم المشيد الحضري في تجديد النسيج جوزيف " ,إيثار -2
 م1989ماجستير غير منشورة, قسم اليندسة المعمارية, الجامعة التكنموجية, بغداد,

، رسالة ماجستير غير منشورة, "اثر المكونات الفيزياوية عمى الوحدة البصرية لممشيد الحضري"، سعد خضير، الجميمي -4
 2002قسم اليندسة المعمارية, جامعة بغداد، بغداد, 

المعمارية,  اليندسة", رسالة ماجستير غير منشورة, قسم االثراء البصري في المشيد الحضري ,"عمي  ضياءحسسين ,  -5
 م2012جامعة بغداد, بغداد, 

 م2002,مكتبة مدبولي,القاىرة,الطبعة االولى,الييكل والدراسات الميدانية"-التصميم الحضري,عمي, واخرون,"الحيدري -6

مدينة كربالء المقدسة ضمن خطة تحديث المخطط االساس لمنجف االشرف مقدم  تقرير عن تطوير مركز ,ديوان العمارة -7
 م2012-م2010الى الحكومة المحمية في المحافظة ,

,تقرير عن تطوير مركز مدينة النجف االشرف ضمن خطة تحديث المخطط االساس لمنجف االشرف مقدم ديوان العمارة -8
 م2012-م2010الى الحكومة المحمية في المحافظة ,

 م1985",الدار العربية, بغداد,العراق,مبادئ في الفن والعمارةشيرين,احسان," ,شيرزاد -9

"رسالة ماجستير غير منشورة , قسم اليندسة المعمارية الوحدة الشكمية في العمارة والنظام , أنوار صبحي , " القرغولي -:
 م1999,الجامعة التكنولوجية,بغداد,

 م2012-2010(,مكتب ديوان العمارةلنجف القديمة )مشروع التجديد الحضري لمركز مدينة ا -21

 م2008-م2007,تقرير المخطط االساسي لمدينة الكوفة المقدسة ,ADECالمعماري  المصمم ومكتب B.U.P كتبم -22

 "رسالة ماجستير غير منشورة,قسم اليندسة المعمارية,الجامعة التكنولوجية,االنسجام في المشيد الحضرياحمد," ,الموسوي -23
 م2014بغداد,

13-Broadbent G. (1990), “Emerging Concepts in Urban Space Design”, John Wiley & Sons, London. 
14-Brolin B. (1980), “Architecture in context:Fitting new buildings with old”, Van Nostrand Reinhold 
company, New York 
15-Beitler,E.J.&Lockhart,B.( 1969),”Design for you”john wlley and sons Inc,second edition. 
16-Cullen G. (1961), “Townscape”, The Architect Cultural Press. London.  
17-Tucker C. (2010), “Developing Computational Image Segmentation Techniques for the Analysis 
of the Visual Properties of Dwelling Elevations Within a Streetscape”, School of Architecture and 
Built Environment, University of Newcastle, Australia. 
18-Tucker C., Ostwald M., Chalup S. and Marshall J. (2005), “A Method For the Visual Analysis of the 
Streetscape”, University of Newcastle, School of Architecture and Built Environment, Newcastle, 
Australia 
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 المشاىد الحضرية المنتخبة (19المالحق/ممحق رقم )

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

 

 
 الصادق في النجف االشرف /المصدر:الباحثيينجزء من المشيد الحضري لشارع االمام  : (2شكل)

 

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

 

 
 االمام الصادق في النجف االشرف /المصدر:الباحثيينجزء من المشيد الحضري لشارع  : (5شكل)
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 استمارة االستبيان العام( نموذج 2محق )م
 تحية طيبة . . .

يقوم الباحث باعداد البحث التالي ))دور الخصائص الشكمية في انسجام المشيد الحضري: مدينة النجف االشرف حالة دراسية((     
كجزء من متطمبات درجة الماجستير في ىندسة العمارة.. لذا نرجو تعاونكم في ملء ىذه االستمارة, وان تكون االجابات عمى االسئمة 

قيقة قدر االمكان ومعبرة عن ارائكم, ليتسنى لنا التوصل الى النتائج المتوخاة من البحث. عمما ان االستمارة الواردة فييا محددة ود
 مخصصة لالغراض البحثية, لذا ال داعي لذكر االسم.

 اشكر لكم جيودكم وتعاونكم معنا .  
 ينالباحث

 اوال: معمومات عامة
     العمر:
   انثى  ذكر  الجنس

  الدراسي: التحصيل
 توضيح لبعض مفردات االستمارة 

 توضيح القيم المؤثرة وغير المؤثرة  كاالتي:
المؤثرة:أي الخاصية التي تاثيرىا مغيب وغير مؤثر في انسجام المشيد المنتخب=الخاصيو غير 0  
 =الخاصية المؤثرة:أي الخاصية التي تؤثر سمبا او ايجابا في انتظام وانسجام المشيد المنتخب.1
( تمثل مجموعة من المشاىد التي تم اختيارىا ضمن منطقة الدراسة. المطموب المطموب 2المشاىد الحضرية المختبرة )ممحق  -اوال

تحديد الخصائص الشكمية عمى مستوى الجزء حسب حضورىا وتاثيرىا  بشكل فعال عمى االنسجام في المشيد  نسبة لك )ضع قيمة 
 ( في الحقل الذي امام الخاصيو(. 2يم المشاىد المختبرة وانسجاميا )ممحقالخاصية  حسب حضورىا وتاثيرىا  عمى تنظ

 قيم الخصائص :
 =الخاصية غير المؤثرة 0
 =الخاصية المؤثرة1

 ان ىذه الخصائص ىي:
 عمى مستوى الجزء

 
 
 

الخصائص الشكمية عمى مستوى 
 العناصر)الجزء(

 قيمة الخاصية  اسم الخاصية
  الييئة

  مادة االنياء
  الحجم
  المممس
  التفاصيل

  المون
  الزخرفة

 
 ثانيا:تحديد العناصر الشكمية

( تمثل مجموعة من المشاىد التي تم اختيارىا ضمن منطقة الدراسة.المطموب تحديد العناصر 2المشاىد الحضرية المختبرة )ممحق  -
الشكمية حسب حضورىا وتاثيرىا  بشكل فعال عمى تنظيم المشيد و االنسجام في المشيد  نسبة لك )ضع قيمة العنصر  حسب 

 ( في الحقل الذي امام العنصر(. 2المختبرة وانسجاميا )ممحقحضورىا وتاثيرىا  عمى تنظيم المشاىد 
 قيم العناصر الشكمية :

 =العنصر غير موجود او غير مؤثر 0
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 =العنصر موجود و مؤثر1
 ان العناصر المطموب ترتيبيا ىي:

 
 
 

 تحديد قيم العناصر

 قيمة العنصر اسم العنصر
  الجدران
  النوافذ
  االبواب
  االعمدة
  الشناشيل
  الستائر
  الشرفات

 
 استمارة االستبيان الخاصنموذج (: 3ممحق)

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

كجزء من متطمبات درجة الماجستير في ىندسة العمارة. يتطمب البحث القيام بدراسة ميدانية لموقع شارع الصادق في النجف االشرف 
لء ىذه االستمارة, وان تكون االجابات عمى االسئمة الواردة فييا محددة ودقيقة قدر االمكان ومعبرة عن .. لذا نرجو تعاونكم في م

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

    ينالباحث
 اوال: معمومات عامة

     العمر:
   انثى  ذكر  الجنس

  الدراسي: التحصيل
 ثانيا: ترتيب العناصر المكونة لممشيد الحضري حسب اىميتيا فيما يتصل بالمستخدم

(. رتب  2من خالل معرفتك بمنطقة الدراسة )ضمن شارع الصادق( ومن خالل مشاىدة المشاىد الحضرية المختبرة )ممحق      
( حسب حضورىا واىميتيا فيما يتصل بك )اكتب اسم العنصر في الحقل 1( الى االدنى )رقم 3العناصر االتية من االعمى )رقم 

 الذي تجده مناسبا(. 
              

 
 قياس نسب اىمية العناصر

 اسم العنصر قيمة العنصر
 اعمى

 
 ادنى

3  
2  
1  
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 ثالثا: ترتيب الخصائص الشكمية عمى مستوى الجزء لعناصر المشيد الحضري حسب اىميتيا فيما يتصل بالمستخدم
(. رتب 2من خالل معرفتك بمنطقة الدراسة )ضمن شارع الصادق( ومن خالل مشاىدة المشاىد الحضرية لممنطقة )ممحق رقم     

( حسب حضورىا واىميتيا  فيما يتصل بك )اكتب اسم الخاصية 1( الى االدنى )رقم 5الخصائص الشكمية لمعناصر من االعمى )رقم
 الخصائص ىي: في الحقل الذي تجده مناسبا(. ان ىذه

 
 
 

قياس نسب اىمية الخصائص 
 الشكمية لمعناصر

 اسم الخاصية قيمة الخاصية
 اعمى
 
 
 

 ادنى

5  
4  
3  
2  
1  

اىمية عناصر المشيد الحضري حسب حضورىا نسبة البيانات المستخمصة من استمارات االستبيان اليجاد قيم معالجة  -: اوال(4)ممحق 
 الدراسة ضمن شارع الصادقلمستخدمي منطقة 

مجموع قيم جميع  مجموع قيم العنصر العنصر
 العناصر

نسبة التقريبية ال قيمة اىمية العنصر
الىمية العنصر 

)%( 
   

 
 
 

  
    
    

اىمية الخصائص الشكمية لعناصر المشيد الحضري حسب  البيانات المستخمصة من استمارات االستبيان اليجاد قيمتحميل  -ثانيا
 حضورىا نسبة لمستخدمي منطقة الدراسة ضمن شارع الصادق:

مجموع قيم جميع  مجموع قيم الخاصية الخاصية
 الخصائص

النسبة التقريبية  قيمة اىمية الخاصية
الىمية الخاصية 

)%( 
   

 
 

  
    
    
    
    

 


