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 المستخلص
فضاءات خارج�ة منظمة لتشكل منظومـة أساسـ�ة فـي تكـو�ن المدینـة برزت الحاجة لوجود فضاءات حضر�ة تتمیز �كونها 

 اهـتم لـذا، المتلقـيخـارجي الـى المتطل�ـات التـي �سـتجیب و�تفاعـل معهـا فضـاء الشـارع كفضـاء و�سبب افتقار وتحقیق جمالیتها 
ال�حث �معرفة متطل�ات المتلقي لمشـهد الشـارع وتـأثیر عناصـر تصـم�م الفضـاءات الخارج�ـة فـي تحقیـق مشـهد شـارع �سـتجیب 
لـه المتلقـي مـن النـواحي الجمال�ـة، امـا فرضـ�ة ال�حـث فتمثلــت بت�ـاین اإلسـتجا�ة الجمال�ـة للمتلقـي مـع ت�ـاین خصـائص عناصــر 

 .ط حركة المتلقينمامشهد الشارع ت�عًا أل
اعتمـد ال�حـث التعامــل مـع إســتجا�ة المتلقـي الجمال�ــة عـن طر�ــق إعتمـاد خصــائص عناصـر مشــهد الشـارع فــي تكـو�ن تلــك 

�سـتط�ع المتلقـي التعـرف ) منحنـي منكسـر، شـ�كي، خطـي،(اإلستجا�ة عن طر�ـق الحركـة �االعتمـاد علـى انمـاط حرك�ـة محـددة 
 . اإلستجا�ة له من خاللها على المح�ط وادراكه ومن ثم

توصل ال�حث الى اهم عناصـر الفضـاءات الخارج�ـة التـي تكـون االسـتجا�ة الجمال�ـة �فعـل خصـائص مشـهد الشـارع، وهـي 
اضـافة الـى أهـم انمـاط الحركـة التـي تحقـق ) الن�ات، االرض�ات، مصاطب الجلـوس، العناصـر العمود�ـة، العنصـر المـائي(ت�اعاً 

الحركـة المنحن�ـة، الحركـة الشـ�ك�ة، الحركـة الخط�ـة، الحركـة (مشـهد الشـارع وهـي ت�اعـاً  االسـتجا�ة الجمال�ـة لخصـائص عناصـر
عناصــر تصــم�م الفضــاءات الخارج�ــة  فــي تحقیــق اســتجا�ة نظــري شــامل لــدور  نمــوذج واخیــرًا تــم التوصــل الــى أ، )المنكسـرة

 .مجموعة من التوص�ات توصل ال�حث الىالشارع �فعل انماط الحركة، واخیرًا في مشهد  المتلقي الجمال�ة
 .مشهد الشارع، تصم�م الفضاءات الخارج�ة، االستجا�ة الجمال�ة، خصائص مشهد الشارع :الكلمات المفتاح�ة     
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Abstract 
Urban spaces, as part of the city that could shape landscape are needed to form an essential systemic 
part of the city and due to the lack of streetscape as part of the city landscape to the demands and that 
achieves user’s respond and interact.  
This study is concerned with user’s demands related to streetscape and the role that is played by it’s 
various elements through a responsive design to user’s needs from an aesthetic point of view, The 
hypothesis of this study is manifested through “Disparity and deferential user’s aesthetical response to 
the various characteristics of streetscape as relevant to user’s movement through these spaces.  
The study depended on dealing with user’s aesthetic response throughout various characteristics of 
streetscape to achieve that response over specific movement types (linear, grid, curved, fragmented) 
which can be identified by the user, perceived and then respond to it.  
The research reach most important landscape elements which achieves aesthetic response through 
streetscape properties (greenscape, floorscape, benches and seating, vertical elements, waterscape) 
also most important user’s movement types that achieves aesthetic response through streetscape 
properties (curved, grid, linear, fragmented).Finally the research reach a comprehensive theoretical 
model for the role of landscape elements to achieve user’s aesthetic response in streetscape throughout 
movement types and then the research gave a list of recommendations.     
   Key Word: Streetscape, Landscape, Aesthetic response, streetscape properties. 
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 مقدمـــــــــــة -1
 تحقیــق فــي وتأثیرهـاصـم�م الفضــاءات الخارج�ـة فــي تكو�نــه عناصــر ت دوریهـدف ال�حــث الـى بنــاء قاعــدة معلومات�ـة عــن 

 .عن طر�ق انماط الحركة �فعل عناصر تصم�م الفضاءات الخارج�ة للمشهد الجمال�ة إستجا�ة المتلقي
االدراك واالســــتجا�ة الحســـــ�ة التــــي تناولــــت لــــذا البــــد مــــن تنــــاول اســــتجا�ة المتلقــــي واالطــــالع علــــى الدراســــات النظر�ــــة 

 . للفضاءات الخارج�ة وصوال لالستجا�ة الجمال�ة وك�ف�ة تحق�قها
 ــيإستجـــــابـــة المتـــلقـ -2

الجانــب المحــرك وهــو االهـــم فــي تفعیــل الفضــاء الخــارجي إلیجـــاد تجر�ــة حســ�ة متكاملــة تتكامــل بجـــانبین � ال�حــثارتــ�ط  
حـدها الفضـاء الحضـري واالخـر االنســان حیـث یتحـول هـذا الفضــاء الـى مكـان متمیـز عـن غیــره متفـاعًال مـع مكوناتـه ومنتجــًا أ

أغلـب الدراسـات الـى وجـود ار�عـة عناصـر أساسـ�ة للفضـاءات الخارج�ـة  تشـیر .لتجر�ة حس�ة وصورة ذهن�ة واضحة وصر�حة
 ]62، صعبد الرزاق[ ،]Motloch, P.188-193[: وهي

 .المستوى االفقي السفلي و�مثل ارض�ة الفضاء -1
 ).السماء(المستوى االفقي العلوي و�مثل سقف الفضاء -2
 .المستو�ات الرأس�ة العمود�ة والتي تمثل حدود الفضاء -3
 . اء سواء كانت ن�اتًا ام جماداأثاث الفض -4

خاص تشیر ال�ه �عض الدراسات وهو االنسـان الـذي یلعـب دورًا أساسـ�ًا لـواله �صـ�ح الفضـاء مجـرد فـراغ خـال  عنصر وهناك
مـن مكونـات الفضـاء سـواء  ل معالمهـا �االنسـان �أعت�ـاره المسـتفید االوللـذا فـأن المكونـات االر�عـة تـرت�ط �كـ من معالم الح�اة،

ف�مـا یتعلـق �موضـوع ال�حـث فـي البیئـة ] 62، صعبـد الـرزاق[.على مستوى الفضـاء الواحـد او مجموعـة الفضـاءات مـع �عضـها
عمومــًا ومشـــهد الشــارع كمحــور �حثـــي لنجــاح الفضــاءات الخارج�ـــة الحضــر�ة الحضــر�ة، �عــد المتلقـــي هــو المحــرك االساســـي 

عــدم تواجـــد المحــرك الـــذي �حــول ذلـــك  أهم�ـــة اســت�عاب وفهـــم الفضــاء وٕامكان�ــة تواجـــد اوالــى  الطروحـــات خصوصــًا، أشــارت
تعـد هـذه العالقــة بـین االنســان  .الفضـاء الـى تجر�ــة مكان�ـة تـرت�ط وخصــائص ذلـك المكــان الیجـاد صـورة ذهن�ــة عم�قـة وقو�ــة

مول�ة إیجــــاد تعـــــدیل وتحســـــین والفضــــاء عمل�ـــــة ذات اتجــــاهین التـــــي مــــن خاللهـــــا �ســـــتط�ع االنســــان او المجتمـــــع �صــــورة شـــــ
الفضــاءات، وفــي نفــس الوقـــت تــؤثر تلــك الفضــاءات علـــى االنســان والمجتمــع حیــث أشـــارت الطروحــات الــى أهم�ــة العالقـــات 

أي إن تشـــــكیل البیئــــة المبن�ــــة یـــــؤثر علــــى أنمــــاط الفعال�ـــــات االنســــان�ة والح�ـــــاة ، ألف الفضــــاءاإلجتماع�ــــة التــــي �مكـــــن ان ُتــــ
 ]Carmona, P.106[ .ا�ضاً  اإلجتماع�ة والعكس صح�ح

عامـة ومشـهد الشـارع �صـورة  فـي تفعیـل ونشـاط الفضـاء الخـارجيمن خالل ب�ان أهم�ة الجانب االنسـاني وأهم�ـة االنسـان 
تصــــم�م  اهــــتم ال�حـــث �ـــالتركیز علــــى تجر�ـــة المتلقـــي الحســــ�ة مـــن خـــالل ادراك واســــتجا�ة المتلقـــي لمكونـــات �صـــورة خاصـــة،

فـي تفعیـل ذلـك ) kinesthetic experience(فـي تفعیـل مشـهد الشـارع ومـا تلع�ـه التجر�ـة الحسـ�ة الحرك�ـة الفضـاءات الخارج�ـة
 .الجانب

التـي تتضـمن الحركـة والـزمن  الحرك�ـة ةلفعال�ـة الدینام�ـة تكتسـب مـن اان الخبرة حـول البیئـة الحضـر�) ع�اوي(حیث أشارت 
لهـــذه البیئــة مـــن ناح�ـــة ولتجر�ــة المتلقـــي للفضـــاء الخــارجي مـــن ناح�ـــة  مـــن ال�عــد ال�صـــري جــزءًا مهمـــاً وتعــد التجر�ـــة الحرك�ـــة 

ان الخبـرة تكتسـب ) serial vision( مـن خـالل فكرتـه للرؤ�ـة المتسلسـلة) Gorden Cullen( رو�شـی ]11ص ،ع�ـاوي[ .اخـرى
" التجــاور الــدرامي"عـن طر�ــق سلســلة مــن التجل�ـات الممزوجــة �المتعــة والجاذب�ــة المحفـزة مــن خــالل التناقضــات او مـن خــالل 

كمــا انــه اعتبــر ان تصـــم�م البیئــة الحضــر�ة یجــب ان �كــون مــن خــالل وجهــة نظـــر ، �االضــافة الــى الحضــور الحــالي للمشــهد
 ]Cullen, p.19-20; Carmona, P.134[ .الشخص المتحرك
 ضــمن البیئــة الحضــر�ة نــب ومتطل�اتــهالمعرفــة بهــذا الجا لقلــة الــى معرفــة أهم�ــة اإلســتجا�ة الحســ�ة للمتلقــي بــرزت الحاجــة

وجعله فضاءًا إجتماع�ًا حرك�ًا یتمیز �مكونات فضاءات خارج�ـة متمیـزة تمیـزًا مكان�ـًا عـن غیـره وتكـون صـورة ذهن�ـة متماسـكة 
 .اء المدینة حاضرًة في ذهن المتلقيتجعل من أجز 

 ج�ة الطروحات النظر�ة التي تناولت مفهوم اإلدراك واإلستجا�ة الحس�ة للفضاءات الخار  -3
المسـاحة المدركــة مــن قبــل المتلقـي التــي تكــون نتیجــة الفضــاءات او (كونهــالفضـاءات الخارج�ــة عـرف المــؤتمر االورو�ــي ل

 European landscape[ )مــــــن صـــــنع ال�شـــــر( لعوامـــــل االصـــــطناع�ةالفعـــــل ورد الفعـــــل بـــــین العوامــــــل الطب�ع�ـــــة وا
convention,2000,P.3 [والفضــاء الخــارجي حیــث �شــیر التعر�ــف الـــى  اإلدراك�ــة بــین المتلقــيلــى العالقــة لــذا �مكــن التأكیــد ع
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و�شـــیر هــذا الطــرح الـــى ان بنــاء الشخصــ�ة المتمیـــزة فــي البیئـــة . التجر�ــة الشــمول�ة المرت�طـــة �ــالحواس خاصــة حاســـة ال�صــر
الطروحـــات  وســـیتم تنــاول اهـــم .الحضــر�ة �عتمـــد اإلدراك ال�صـــري �صــورة كبیـــرة وهـــو عامــل اساســـي فـــي الســلوك والتفضـــیل

 :الخاصة �مفهوم االدراك واالستجا�ة الحس�ة للفضاءات الخارج�ة وكالتالي
 ) Marten Jacobs & Steffen Nijhuis( )2011)( Exploring the Visual Landscape( دراسة  1 -3

�عتمـــد اإلدراك تناولــت الدراســـة �عــض اهـــم الجوانــب المتعلقـــة �ــاإلدراك الحســـي للفضــاءات الخارج�ـــة ضــمن المدینـــة حیــث 
أكـدت الدراسـة علـى أهم�ـة  .، وهـو عامـل اساسـي فـي السـلوك والتفضـیلفي الفضاءات الخارج�ـة الحسي ال�صري �صورة كبیرة

السـا�قة حیـث تكـون لـدى المشـاهد العدیـد مـن التصـورات الذهن�ـة التـي �مكـن التجـارب الذكر�ات والتصورات الذهن�ة الناتجـة عـن 
مـاكن والتــي �عنـى بدراســة المعـاني التـي تــرت�ط �األ الـذيعلــى أهم�ـة االحسـاس �المكــان  الدراسـة تكمــا اكـد ان تـرت�ط �المكـان،

كمــا اشـــارت هـــذه الدراســـة الـــى امكان�ـــة تعر�ــف الفضـــاءات الخارج�ـــة مـــن خـــالل تعر�ـــف . �كونهــا المتلقـــي حـــول مكـــان محـــدد
واشــارت الـى ان الفضـاء المــدرك یتكـون مـن �عــدین عقـد للجلــوس او الوقـوف اضـافة الــى وجـود المسـارات،  السـطوح والمشـاهد،

ذات األهم�ــة القصــوى فــي تصــم�م ) لصـورةالمكــون لصـورة الشــ�ك�ة او مــا یــدعى �مســتوى ا( )�ســار -�مــین) (ســفلي -علـوي(
ن وقـد لخصــت تلـك العالقــة مــ ،كصــورة مفــردة هـي نتــاج صـور جزئ�ــة عدیــدة فالتجر�ـة الحرك�ــة للمتلقـي .الفضـاءات الخارج�ــة

 . الحركة)*الذاكرة+الزمن=(الفضاء :لمعادلةخالل ا
كعامـل مهـم فـي التكـو�ن الفضـائي المتكامـل  )visual anchor points( أكـدت الدراسـة علـى أهم�ـة نقـاط االرتكـاز ال�صـر�ة

 .حیث تعمل كنقاط جذب تحث وتوجه الحركة حیث تعمل كمقاصد
اضـافت الدراسـة الــى ان المسـارات ال تـوفر مماشــي ومنافـذ فقــط وانمـا وسـائل لتنظــ�م المفـردات ال�صـر�ة للموقــع مـن خــالل 

 .توج�ه نظرة الزائر لمشاهد �عیدة وتسلسل تلك المشاهد لتحكى كروا�ة وقصة فضائ�ة حیث تعمل نقاط الجذب كمقاصد تعزز من خاللها الحركة
فــي تحقیــق  عــض الخـواص لمشــهد الشــارع كاالسـتمرار�ة وتحقیــق االحتـواء وتسلســل المشـاهد� فـي هــذه الدراسـة كمـا بــرزت

  .المشاهد المدركة �صورة مؤثرة
 Marcel Hunziker et al.( )2007( -Human Two Aspects of The -(Space and Place(دراسـة   2 -3

Landscape Relationship) 
حیـث تطرقـت الدراسـة الـى النظر�ـات التـي تعاملـت مـع  الفضـاءات الخارج�ـة،قـدمت الدراسـة �عـض النظر�ـات األساسـ�ة فـي 

كمــا . )Place(دراك الفضـاء الخــارجي كفضــاء مــادي ثــم تلخــ�ص هــذه النظر�ــات التــي تعاملــت مــع الفضــاء الخــارجي كمكــانإ
 اً متخصصــ اً ارهـا عنصـر عت�والتركیـز علــى هو�ـة المكـان بإ) ن�ـةالهو�ـة المكا(و) روح المكـان(تمـت مناقشـة �عـض االفكـار مثــل 

التــــــي تـــــرت�ط �ــــــالمنهج الـــــذي یتعامــــــل مـــــع الفضــــــاء الخــــــارجي ثـــــم مناقشــــــة الطروحـــــات  للمشـــــاركة فــــــي ایجـــــاد روح المكــــــان،
الدراســة ك�ف�ـة تحــول ذلــك الفضــاء نتیجـة لعالقــة االنســان �الفضــاء ومـا یتعلــق �الجوانــب العاطف�ــة  تناولــت. )Space(كفضـاء

واإلدراك�ـة الـى مكـان ذو شخصـ�ة متفــردة وممیـزة والـذي انعكـس مــن خـالل تفضـیل مكـان عـن مكــان آخـر، لـذا �مكـن القــول ان 
فـي المكـان الـذي یلعــب دور  يعامــل الزمنـاللمكان�ـة وارت�ـاط الدراسـة قـد تناولـت ك�ف�ـة اسـتجا�ة المتلقــي اإلجتماع�ـة والعاطف�ـة وا

 .كبیر في ك�ف�ة ادراك واستجا�ة المتلقي لمشهد الشارع على وجه الخصوص
اضـافة لمـا سـبق فقـد بـرزت خاصــ�ة الوضـوح�ة واالسـتمرار�ة اضـافة الـى المشــاهد المـؤطرة واهم�ـة صـفة ملمـس العناصــر 

 .ة الكل�ة المدركةالمدركة التي �مكن ان تؤثر على الصور 
 )Matthew Carmona( )2003( )Public Places Urban Spaces(دراسة   3 -3

�عــاد اإلدراك�ــة واإلجتماع�ـــة طرحــت الدراســة مــدًا واســعًا مـــن االفكــار واالراء تتعلــق �صــورة أساســ�ة �محـــاور ارت�طــت �األ
والمشــاهد للفضــاء الحضـــري وتكــو�ن المكــان مـــن �صــب كــل مـــن هــذه اال�عــاد فـــي دور تحقیــق اســتجا�ة المتلقـــي و  ،وال�صــر�ة

خالل المحتوى الحضري الذي یرت�ط �المسـتعمل لـذلك الفضـاء وتكـو�ن االمـاكن المكتشـفة والمبتكـرة مكونـة عالقـة واضـحة بـین 
االنسـان والفضــاء مــن خــالل الح�ـاة اإلجتماع�ــة للشــارع علــى اخـتالف أنماطــه واشــكاله وطب�عــة اسـتخدامه، مــن خــالل اهم�ــة 

كمــا اكــدت الدراســـة علــى الســ�اق العـــام والكلــي للتصــم�م فهـــو یــوفر و�وجـــد  كل المســتوطنات فـــي تحدیــد خصــائص الموقـــع،شــ
ذات األهم�ــة القصـوى واالخــذ �محتــوى الفضــاء الحضــري بنظــر االعت�ــار  هن�ــة المتكونــة واعت�ــار االمــاكنالهو�ـة والصــورة الذ

حیـث بـرزت صـفات عناصـر المشـهد لمـا ، ة تعـزز االحسـاس �المكـانلخلق حس درامي ومتعة �صـر� ى مكان متمیزوتحوله ال
تلع�ـه مــن دور فــي اغنــاء تجر�ــة وخبــرة المتلقـي مــن حیــث عــدد ولــون وشــكل وحجـم العناصــر اضــافة الــى خاصــ�ة االحســاس 

 .  �االحتواء واهم�ة التكو�ن المتكامل
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 )John Motloch)(2001)(Introduction to Landscape Design(دراسة   4 -3
الحســ�ة للمتلقــي ضــمن البیئــة الحضــر�ة عمومــًا والشــارع خصوصــًا تتــأثر �عــدد مــن المتغیــرات التــي تكســب  ان اإلســتجا�ة

مـن خـالل تحو�لهـا الـى مكــاٍن الفضـاء الخـارجي للبیئـة والشـارع السـمات والخصـائص التـي تجعلهـا متفــردًة عـن �ق�ـة الفضـاءات 
تتكــون هــذه الســـمات والخصــائص نتیجــة لعــدد مــن الط�قـــات . رت�ط بــذلك المكــانبــروح مكان�ــة معینــة ورمز�ــة معینـــة تــ خــاص

كمـــا بــــرزت خاصـــ�ة المق�ـــاس االنســــاني ، والمســـتو�ات متـــأثرة �عـــدد مــــن المتغیـــرات التصـــم�م�ة التـــي تتعلــــق بتجر�ـــة المشـــاهد
ا�ة الحســـ�ة للمشــــاهد تـــرى الدراســـة ان عمل�ــــة اإلســـتج. واالحســـاس �ـــاالحتواء وتسلســـل المشــــاهد اضـــافة الـــى تــــأطیر المشـــهد

تكـــون هـــذه االســـتجا�ات و  ،و�ـــل المكـــان و�صـــورة مختلفـــةأب دورًا مهمـــًا فـــي عمل�ـــة ترجمـــة وتللمثیـــرات الحســـ�ة الخارج�ـــة تلعـــ
كمـا �مكـن القـول انـه �مكـن تولیـد اي اسـتجا�ة شـعور�ة مـن خـالل التالعـب �الفضـاء شـرط ان �كـون ، العاطف�ة متعددة ومختلفـة

الدراســـة االنتقـــال الحركـــي  تناولـــت .ومعرفـــة �مكونـــات التصـــم�م واالســـتجا�ات الحســـ�ة التـــي تستحضـــرهاالمصــمم علـــى درا�ـــة 
انتقـال المـادة،  للفضاءات الخارج�ة ضمن البیئة الحضر�ة �صورة عامة من نواح عدیـدة �كـون هـذا االنتقـال امـا انتقـاًال حرك�ـًا،

مولـدة بــذلك أنماطـًا حرك�ـة معینـة ضـمن بیئــة  ،النتقـال كتجر�ـة مؤقتـةا االنتقـال كتجر�ـة مكان�ــة، االنتقـال كأعت�ـارات تصـم�مة،
كدة على ان الحركة �صورة عامة تتجـه مـن مولـدات الحركـة نحـو المقاصـد واالهـداف عـن ؤ مو  المشاة في الشارع �صورة أشمل

  .متمیزة تتخللها �عض االهداف الثانو�ة كون تلك االهداف تمثل احداثًا معینة او فعال�اتو الروا�ط طر�ق 
 )John Ormsbee Simonds( )1997( )Landscape Architecture(دراسة   5 -3

اوضــحت الدراســة أهم�ــة عناصــر الفضــاءات الخارج�ــة علــى حركــة المتلقــي فــي تحقیــق اســتجا�ة معینــة مــن خــالل تأو�لـــه 
مــل المشــهد وتكــو�ن المشــهد وتكاللمشــهد أثنــاء حركتــه كمــا بــرزت خاصــ�ة االســتمرار�ة وتسلســل المشــاهد اضــافة الــى تــأطیر 

فهــو یــرى ان تجر�ــة المتلقــي هــي تجر�ــة حرك�ـــة متشــا�كة مــع الفضــاءات التــي تضــم العدیــد مــن نقــاط النظـــر  ،المشــهد المثــالي
عت�ـار تلـك العناصـر منظمـات لحركــة إ التـي مـن الممكـن ان تكـون خـالل العقـد الحضـر�ة او علـى طـول المسـار ضـمن الشـارع و 

أنمـاط حرك�ـة �قـوم بهـا المتلقـي خـالل الفضـاءات الخارج�ـة ) 4(صـنفت الدراسـة. لـة السـیر التـي �قـوم بهـاحالمتلقي وتوجه خط ر 
 .ر والمنحنيس�صورة عامة هي الخط�ة والش�كي والمنك

 )Ian Bentley( )1985( )Responsive Environments(دراسة   6 -3
یجـب ان تـوفر لمسـتعملیها مح�طــًا  �ــأن البیئـة اً المشـاهد للبیئـة بـدء�ط �اسـتجا�ة التــي تـرت دئتناولـت الدراسـة عـددا مـن الم�ـا

مسـتعمل غن�ًا �الفرص مكونًة االماكن المستجی�ة فتصم�م المكـان و�التـالي الشـارع ومشـهده یـؤثر علـى الخ�ـارات التـي یتخـذها ال
اضـافة لمـا  .الشخصـنةو االثـراء   -المالئمـة ال�صـر�ة  -المتانـة  -الوضوح�ة  -التنوع  -النفاذ�ة  :على مستو�ات عدیدة منها

. سـبق فقـد ظهـرت اهم�ـة خاصـ�ة الوضـوح�ة اضـافة الـى اهم�ـة الشـكل فـي تحدیـد هـذه الوضـوح�ة ال�صـر�ة والمالئمـة ال�صــر�ة
ان�ـًا مهمـًا هـو الجانـب التصـم�مي اخــذًا شـاملة ول�سـت تفصــیل�ة للوصـول الـى بیئـة مسـتجی�ة ولكنهـا تغطــي ج ئتعـد هـذه الم�ـاد

 .االعت�ار تصام�م الم�اني والفضاءات الخارج�ة على حد سواءبنظر 
 )Stephen Kaplan)(1979)(Perception and Landscape(دراسة   7 -3

األساسـ�ة مـن خـالل المعالجـة  ان الفضاءات الخارج�ة المفضلة هي التـي تحفـز وتسـهل اكتسـاب الحاجـات تفترض الدراسة
). الوضــوح�ة التماســك، الغمـوض، التعقیــد،(اإلسـتجا�ة للفضــاءات الخارج�ــة نسـ�ة الــى تحلـل هــذه الدراســة . سـر�عة للمعلومــةال

فالتعقیـد والغمــوض یرت�طـان �الحاجــة لجمـع المعلومــات بینمـا التماســك والوضـوح�ة تــرت�ط �الحاجـة الــى اسـتخالص معنــى مــن 
�مكـن ترتیـب . بـرزت خاصـ�ة الوضـوح�ة االسـتمرار�ة اضـافة الـى اهم�ـة الملمـس فـي تعز�ـز الوضـوح�ة ال�صـر�ة كما. المعلومة

حیــث �شــیر التعقیـد والتماســك الــى المعلومــة المتــوفرة والمفســرة : وتنظـ�م المعلومــات المســتلمة مــن البیئــة ضـمن تسلســل زمــاني
واســتق�ال معلومـات اكبــر مـع �قــاء التوج�ـه خــالل حركـة الشــخص فـورا بینمـا الغمــوض والوضـوح�ة تشــیر الـى امكان�ــة اسـتالم 

 .�صورة اعمق داخل الفضاء الخارجي
 الجمال�ةاالستجا�ة  -4

وتعر�فهمـا ) Beauty(والجمـال) Response(االسـتجا�ةتوضـ�ح مفهـوم االسـتجا�ة الجمال�ـة البـد مـن تنـاول كـل مـن لغـرض 
 .خاص ومن ثم تناول مفهوم الجمال �شكل عام وضمن الفضاءات الخارج�ة �شكل لغو�ًا وٕاصطالح�اً 

 االستجا�ة -أوًال 
فهـو �سـتجیب والمفعـول مسـتجاب  أستجب، اسـتجا�ة، مصدر إستجا�ة واستجاب لـ �ستجیب، استجب، استجیب، استجبت، -

فل�ســـتجیبوا ((،]34ســورة یوســـف،اال�ة ))[فإســتجاب لـــه ر�ـــه فصــرف عنـــه كیـــدهن((،]م الوســـ�طالمعجـــ[اســـتجاب هللا لــه :لــه
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اي تصـرف او تغیـر فـي الحالـة یـتم اسـتثارته : تعـرف اإلسـتجا�ة علـى انهـا) علم النفس(وفي ] 186سورة ال�قرة،اال�ة ))[لي
 .بواسطة  مثیر و�كون رد على من�ه او دافع

او المقـــــــــــــــروء نتیجـــــــــــــــة لفعــــــــــــــــل  رد الفعـــــــــــــــل المكتـــــــــــــــوب علـــــــــــــــى أنهــــــــــــــــا )Response(اإلســـــــــــــــتجا�ةعـــــــــــــــرف المعـــــــــــــــاجم ت -
 ]http://www.merriam-webster.com/dictionary/response[.سابق

وهـي رد فعــل اإلسـتجا�ة علــى انهـا التنب�ــه العصـبي المتـأثر بتغیــر الحالـة او الحــدث،  )Oxford(كمـا تعـرف معــاجم اخـرى -
 .فیز�ائ�ة لمثیر معین او حالة معینة

أرتـ�ط معنــى مصــطلح اإلســتجا�ة �مصــطلح المثیــر و�مكــن تعر�ـف المثیــر �أنــه الحــادث الــذي �ســتط�ع المالحــظ الخــارجي  -
ده وقـد ارتـ�ط التعر�ـف �عنصـر�ن همـا امكان�ـة تعیـین المثیـر او تحدیـ. تعینه بإفتراض ان لهذا الحادث تأثیرًا في سـلوك الفـرد

 .�المالحظة الخارج�ة والثاني هو االفتراض �أن للمثیر تأثیرًا في سلوك الفرد �حیث �ستجیب �طر�قة ما لدى تعرضه لهذا المثیر
 الجمال -ثان�ًا 

والتــي تشـــیر الــى فعـــل ) Aisthanesthai(مـــن الكلمــة االغر�ق�ـــة) Aesthetics(أشــتق مصـــطلح علــم الجمـــال او الجمال�ــات
وذلــك فــي ) things perceptible(التــي تعنــي االشـ�اء القابلــة لــإلدراك) aistheta(، وأ�ضـًا مــن كلمــة)to perceive(االدراك

 ]18 .ص ،عبد الحمید[. مقابل االش�اء غیر الماد�ة او المعنو�ة
الــى مجموعـــة مــن التعـــار�ف التــي ر�طـــت فیهـــا اإلســتجا�ة الحســـ�ة �صــورة عامـــة مــع الحـــواس ال�صـــر�ة ) الـــد�اغ( اشــارت

تجر�ـــة (والشـــم�ة والحرك�ـــة والذوق�ــة والســـمع�ة حیـــث توصـــلت الــى تعر�ـــف العمـــارة المتعـــددة االســتجا�ات علـــى إنهـــا  واللمســ�ة
اخت�ـــــار العمـــــارة بإعتمـــــاد الطب�عـــــة المتعـــــددة االحاســـــ�س لـــــالدراك مـــــن خـــــالل تقو�ـــــة االحســـــاس �أنمـــــاط المحفـــــز او المثیـــــر 

التـــي تســـهم جم�عـــًا فـــي ) ،الوزن،كثافـــة الفضاء،واالضـــاءة المجســمةكاالصـــوات،االلوان،الروائح المختلفة،المواد،الملمس(الحســي
رسم صورة �اق�ة في الذاكرة ولحظة من النشوة تحتـاج الـى اتصـال حمـ�م أكثـر مـع الجسـد إلخت�ارهـا، فالفضـاء المعمـاري الجیـد 

 ]55ص، الد�اغ [ ).ینفتح و�قدم نفسه من خالل تجر�ة �كامل طاقتها تجعله بإتصال حق�قي مع العالم
 الجمال في الفن -أ

 ).فلســـــــفة او نظر�ــــــــة التـــــــذوق او إدراك الجمیـــــــل فــــــــي الطب�عـــــــة والفــــــــن(علـــــــى انــــــــه  الجمـــــــالقـــــــاموس اوكســــــــفورد عـــــــّرف  -
]www.oxforddictionaries.com[ 
 .الظواهر الفن�ة والخبرة الجمال�ة وتفسیرها علم الجمال كونه المجال الذي یتعامل مع وصف)و�ستر(كما عّرف قاموس  -
كمــا یــرد مفهــوم التــذوق الفنــي فــي كتا�ــات وطروحــات فكر�ــة مختلفــة، ف�ــأتي �معنــى االســتجا�ة الجمال�ــة واالدراك الجمـــالي  -

ي والتقــدیر الجمــالي والفنــي أو االحســاس �الجمــال أو الموقــف الجمــالي أو الحكــم الجمــالي كــل لفظــة لهــا حالتــه ومرتبتهــا فــ
 ]www.alatraqchi.blogspot.com [،]3[ .مراحل التذوق الفني

تـتم االســتجا�ة الجمال�ــة بــدوافع ذات�ــة من�عهـا االســتعداد الــداخلي للمتلقــي مــن مسـتوى ثقــافي وتر�ــوي وتعلــ�م ومحــ�ط و�یئــة،  -
 .العمل الفنيكذلك مرت�ط �موضوع شروط قبول أو رفض 

علـى انهـا العالقـة بـین المحسـوس والمـدرك وتكـون علـى طـرف نقـ�ض مـع مـا هـو معـروف  االستجا�ة الجمال�ـة كما تعرف  -
والتـــي تطــورت عــن كونهــا خاصـــ�ة ) Beauty(للجمــال ) Kant(مــن خــالل االفكــار العقالن�ــة والمنطق�ـــة والتــي تت�ــع فكــرة 

فـــي هـــذا التحــول . لــذهن االنســان) Subjective attribute( ذات�ــة الـــى كونهــا ســـمة) Objective quality(موضــوع�ة 
والـذي �عـد جـزءًا اساسـ�ًا فـي الفلسـفة الجمال�ــة ) Aesthetic attitude(�ـالموقف الجمـالي  مفهـوم الجمـال قـاد الـى مـا یـدعى

 aesthetic(فـي الفـن، وعنــدما تكـون هــذه الخصـائص والســمات صـح�حة فهــي تستحضـر نوعـًا مــن اإلسـتجا�ة الجمال�ــة 
response (18 ص ،عبد الحمید[ .التي یبدیها المتلقي تجاه االعمال الفن�ة[ 

 الجمال في الطب�عة  -ب
الفلســـفي الــذي یخـــتص بدراســة طب�عـــة الفــن وطب�عـــة تجر�ــة المتلقـــي تجــاه الفـــن  جانــب�عــرف الجانــب الجمـــالي علــى انـــه ال

 ]www.alatraqchi.blogspot.com ،3. [للبیئة الطب�ع�ة
الــى ارت�ــاط الجمــال �ــالخواص المرئ�ــة ال�صــر�ة التــي �مكــن ان تز�ــد مــن الق�مــة الجمال�ـــة ) Mathew Carmona(�شــیر كمــا

 ]Carmona, P.6[ .للبیئة الحضر�ة
 :ر�عة مكونات مهمة للجانب الجماليكما تم وصف ا

 وهو موقف متخصص تجاه الفن او الطب�عة): aesthetic attitude( الموقف الجمالي -
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 نوع متخصص من التجر�ة التي تختلف عن التجارب االخرى): aesthetic experience( التجر�ة الجمال�ة -
وهـي الق�مـة الممیــزة تختلـف عـن القـ�م االخــرى كالق�مـة االقتصـاد�ة او الق�مـة الدین�ــة ): aesthetic value( الق�مـة الجمال�ـة -

 .او الق�مة االخالق�ة
 .ان تحتوي على الجانب الجمالي وهو الهدف والغا�ة الممیزة التي �مكن): aesthetic object( الغا�ة الجمال�ة -
 الجوانب الجمال�ة في الفضاءات الخارج�ة -ج

او اســـتجا�ة (فـــي الفهــم همـــا التجر�ــة الجمال�ـــة  ج�ـــة فــان اهـــم مكــونین رئ�ســـین أساســیین�النســ�ة لمصـــممي الفضــاءات الخار 
 .والغا�ة الجمال�ة التي تحث التجر�ة الجمال�ة) المتلقي تجاه الفضاء الخارجي المصمم

وتفاعلهمـــا فهـــي تستحضـــر الجوانـــب التخیل�ـــة  ئف اإلســـتجا�ة الجمال�ـــة كونهـــا تمثـــل عالقـــة جدل�ـــة مـــا بــین الـــنص والقـــار تعــرّ 
 .اختالف تركیز المتلقيواإلدراك�ة للقارىء من خالل 

حاســ�س الممتعـة والفعال�ــات الوظ�ف�ــة التــي تكونهــا اإلســتجا�ة المرت�طــة �األ كمـا تــم تعر�ــف االســتجا�ة الجمال�ــة علـى انهــا
المواجهـات المرئ�ـة ال�صـر�ة مـع عناصـر الفضـاءات الخارج�ـة وتعتمـد اإلسـتجا�ة الجمال�ـة علـى الخصـائص المتأصـلة وتكـو�ن 

 ]79، صابراه�م. [للفضاءات الخارج�ة نتیجة الختالف استجا�ة المتلقي تجاه تلك المشاهد عن غیرهاتفضیل جمالي 
أشـارت الطروحــات الــى وجــود تــوجهین فــي اإلســتجا�ة الجمال�ـة فــي الفضــاءات الخارج�ــة وتفضــیل تلــك الفضــاءات نتیجــة 

 & Skrivanova(و )Kaplan(و )Ulrich(و )Maulan(كــــ�عض الدراســــات لــــ الرت�اطهـــا �مشــــاعر واحاســــ�س المتلقـــي
kalivoda(،  ولـذا فـان تاو�ـل وترجمـة و�هذا تكون تفض�الت الفضاءات الخارج�ة المختلفـة ناتجـة عـن اسـتجا�ات جمال�ـة مختلفـة

 .الفضاء الخارجي تتأثر �الذكر�ات والتعالقات والتخیل و�كل رمز �مكن ان �ستحضره الفضاء الخارجي
الــى وجـــود تــوجهین فـــي تقیــ�م الجانـــب الجمــالي للفضـــاءات ) Skrivanova & kalivoda(كمــا اشــارت الطروحـــات النظر�ــة

 ]:Skrivanova, P.214[الخارج�ة
وهـــو ان �كـــون المتلقـــي علـــى اتصـــال م�اشـــر مـــع الفضـــاء ): الحســـي) (comprehensive approach( المــنهج الشـــمولي -

 للق�م والمتلقي او المشاهد �كون هو المستلمالخارجي من خالل الحواس حیث �كون هذا الفضاء الخارجي مصدرًا 
اء الخـــارجي كصــورة او مشـــهد حیـــث وهــو ان �كـــون الفضــ): العقالني،العلمـــي( )cognitive approach( المــنهج المعرفـــي -

ث ف�ــه المتلقــي عــن خصــائص وســمات متوقعــة ومعروفــة مـــن قبــل ال�شــر وفــي هــذا المــنهج تكــون العالقــة بــین المتلقـــي ی�حــ
 .ي مبن�ة على معاییر وقوانین معروفة لتقی�م الجانب الجماليوالفضاء الخارج

حیـــــــث  تشـــــــیر الدراســـــــات الـــــــى ارت�ـــــــاط عمل�ـــــــة االســـــــتجا�ة الجمال�ـــــــة �ـــــــاالدراك وخـــــــالل االدراك تكـــــــون هنـــــــاك احاطـــــــة 
م اعـادة ثـم تكـون محاولـة للتمییـز بـین المـدركات وتحلیلهـا الـى مكوناتهـا االساسـ�ة ثـ) حاسة ال�صر والحـواس االخـرى(�المدركات

تركیبهـا فـي مكـون كلـي جدیـد وتختلـف طرائـق االدراك ف�مـا بینهـا بـإختالف الحـواس حیـث یختلـف اسـلوب االدراك ال�صـري عــن 
ادراك �ق�ـة الحـواس حیــث یبـدأ االدراك الكلــي �ـالمثیر او العمــل المـدرك ثــم یتجـه الــى االجـزاء ثــم �عـود �عــد ذلـك الــى الكـل الــذي 

، )aesthetic sensitivity( داء منهـا الحساسـ�ة الجمال�ـةه هنـا مجموعـة مـن العمل�ـات المحـددة لـأل�كـون كـًال جدیـدًا وتتـداخل معـ
والحساســ�ة علـى نحـو خـاص هــي ) aesthetic preference( والتفضـیل الجمـالي ،)aesthetic judgment( والحكـم الجمـالي

ثــم �كــون التفضـیل وهــو االســتجا�ة الســلوك�ة الدالــة هـذه العمل�ــة ) الحكــم الجمــالي(التـي تبــدأ هــذا النشــاط وتسـتمر معــه و�توســط
ف�مــا �شــیر رأي اخــر ان الحساســـ�ة  ].32ص ،عبــد الحمیــد[ علــى طب�عــة الحكــم الجمــالي وذلــك مــن خــالل قبولـــه او رفضــه لــه

م الخبــراء امـا الحكـم الجمــالي فیتعلـق �مـدى اتفـاق الحكـم الخــاص �ـالفرد مـع احكـا. الجمال�ـة هـي اسـتجا�ة الفـرد للمثیــرات الجمال�ـة
فـي الفـن حــول عمـل فنــي �عینـه ، واخیــرا فـان التفضــیل الجمـالي هـو نــوع االتجـاه الجمــالي الـذي یتمثــل فـي نزعــة سـلوك�ة عامــة 

دون غیرهـا فالتفضـیل الجمـالي یتعلـق  الفضـاءات الخارج�ـةلدى المرء تجعله �حب او �قبـل علـى او ینجـذب نحـو فئـة معینـة مـن 
 ،أبـــو حطـــب[ الحـــب او النفـــوراو  أي فــي صـــورة القبـــول او الـــرفض فن�ـــة فـــي أ�ســـط مظـــاهره،�ــاالثر الـــذي تحدثـــه االعمـــال ال

فـي حـین تشـیر دراســات اخـرى الـى ان الحكــم الجمـالي هـو مرحلـة الحقــة عنـد المتلقـي تحصــل عنـدما �كـون الفــرد  ،]33-30ص
جمــالي ولكنــه مرحلــة مــن مراحلــه المتقدمـــة لد�ــه ذائقــة عال�ــة تؤهلــه أن �صــدر حكمـــًا جمال�ــًا لألثــر الفنــي فالتــذوق قبــل الحكـــم ال

واالدراك الجمــالي هـــو عمل�ــة نشـــاط ذهنـــي تــتم �عـــد إســـتالمها إشــارات تن�عـــث مـــن العمــل الفنـــي عـــن طر�ــق الحـــواس و�توقـــف 
ل موضــوع�ة تتعلــق �النــاتج الفنــي وهـــي امــمســتوى ذلــك االدراك علــى عوامــل ذات�ــة وعلــى الــوعي وااللفــة النفســ�ة والط�ــاع وعو 

 .هد لعمل�ة االستجا�ة الجمال�ة الالحقةمرحلة تم
ین المنعكســات الالإراد�ــة ال�ســ�طة والســلوك المعقــد و�تفــق ب�صــورة عامــة مــافــي الفضــاءات الخارج�ــة االســتجا�ات تتـراوح 
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یجـــب ان فــي الفضــاءات الخارج�ــة واإلســتجا�ة ) فعــل او رجـــوع جــزء محــدد مــن ســلوك الفـــرد( المختصــون علــى ان اإلســتجا�ة
للتعیـین علـى نحـو م�اشـر او غیـر م�اشــر و�مكـن تصـن�فها الـى اسـتجا�ات ظاهر�ـة او خارج�ـة كاالبتسـامة او الــى  تكـون قابلـة

 .استجا�ات داخل�ة او مضمرة وهي االستجا�ات التي ال �مكن تعیینها على نحو م�اشر كأستدعاء �عض المعلومات واالفكار
تــه �الفضــاءات الخارج�ــة كـــان البــد مــن التطــرق الــى الدراســـات �عــد ان تــم التطــرق الــى تعر�ــف االســـتجا�ة والجمــال وعالق

 .النظر�ة التي تناولت االستجا�ة الجمال�ة في الفضاءات الخارج�ة
 

 التي تناولت االستجا�ة الجمال�ة الدراسات النظر�ة -5
راض اهـم خصـائص الفقرة �عض الدراسات النظر�ة التي تناولت االستجا�ة الجمال�ة في الفضـاءات الخارج�ـة السـتع تناولت

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

تطـورت لمواك�ـة االنمـاط التـي نسـتط�ع علـى أساسـها تقــد�م نسـان قـد طرحـت الدراسـة افتراضـًا ان انظمـة االدراك الحسـي لإل
كمـا اكـدت . للمشاهد  التـي تتمیـز �صـفات وخصـائص معینـة ضـمن الفضـاء الخـارجي) visual preference( تفضیل �صري

ا الدراسـة علــى اهم�ـة الشــكل وحجـم العنصــر اضــافة الـى اهم�ــة المق�ـاس االنســاني فــي تحقیـق االســتجا�ة الجمال�ـة التــي صــنفه
بـرزت خاصـ�ة التكـو�ن المتكامـل اضـافة الـى تـأطیر المشـهد وتسلسـل المشـاهد . الى استجا�ة سـطح�ة سـر�عة واسـتجا�ة شـدیدة

 للمشهد المدرك وخاص�ة المق�اس االنساني، كما برزت صفة عدد العناصر المستخدمة في التوجه الصوري
 )Suhardi Maulan( )2006( )Landscape Preferences and Human well-being(دراسة 2 -5

تطرقــــت الدراســـــة الـــــى ب�ـــــان ك�ف�ـــــة تحقیـــــق اإلســـــتجا�ة الجمال�ـــــة للمتلقـــــي وك�ف�ـــــة تكو�نهـــــا مـــــن خـــــالل التـــــوجهین الـــــذاتي 
الـــى ان جمال�ـــات الفضـــاء الخـــارجي تكمـــن مـــن خـــالل  )Objective approach( �شـــیر التوجـــه الموضـــوعي .والموضــوعي

ف�عنــــي ان جمال�ـــات الفضــــاء  )Subjective approach( أمـــا التوجـــه الــــذاتي.يالصـــفات الماد�ـــة الطب�ع�ــــة للفضـــاء الخــــارج
الخـــارجي تكمــــن فــــي عقــــل االنســــان وردود أفعالـــه تجــــاه الفضــــاء الخــــارجي وان كــــًال مـــن هــــذین التــــوجهین �شــــیر الــــى أهم�ــــة 

راك الحســي فــي تحدیــد اال ان االخـتالف �كمــن فــي أهم�ـة اإلد. الفضـاءات الخارج�ــة فــي تحدیـد جمال�ــات الفضــاءات الخارج�ــة
) كعمـل الكـامیرا(خصائص الفضاء الخارجي، فالتوجه الموضوعي �ضع االنسـان فـي موقـع خـارجي �سـجل المشـهد مـن خاللـه 

كمــا بـرزت خاصــ�ة الوضـوح�ة اضــافة الـى اهم�ـة صــفة شـكل العنصــر فـي تحقیــق  .فهـو بـذلك ینظــر الـى المشــهد كلوحـة فن�ـة
    . صورة مدركة

كمــا اوضـــحت ، الُمشــاهد فــي موقــع مركــزي �مكــن مــن خاللـــه تحدیــد جمال�ــات الفضــاءات الخارج�ــة �ضــع التوجــه الــذاتي
یـر الجوانــب التفضـیل�ة لالنسـان حـول الفضـاءات الخارج�ـة ومـدى تـأثیر تلــك یالدراسـة أهم�ـة الجانـب الحضـاري والثقـافي فـي تغ

افة معینة التي توفر له نوع�ة معینة في ك�ف�ة ادراك العالم السبب الى نشأة االنسان في ثق و�رجع الفضاءات على صحة االنسان و�قاءه
 .من حوله

 )التوافق واالنسجام في البیئة العمران�ة في ظل إنتشار الالفتات التجار�ة)(2001)(الحر�قي(دراسة  3 -5
رت�ط �الخلف�ــات طرحـت الدراسـة اخـتالف النظر�ــات والمفـاه�م حـول تفســیر الـرؤى الجمال�ـة إال أنــه هنـاك أتفـاق علــى أنهـا تـ

وأكـدت الدراســة أن االسـتجا�ة للجمــال فـي البیئــة العمران�ــة مـرت�ط فــي تنـوع عناصــرها وفـي نفــس التوافــق . الثقاف�ـة واالجتماع�ــة
بـرزت خاصـ�ة الوضـوح�ة والمق�ـاس االنسـاني اضـافة الـى خاصـ�ة االحسـاس �ـاالحتواء، كمـا افترضـت . واألنسجام ف�ما بینها

وتعنــي ) Visual Bueaty( )الجمــال ال�صـري(علـى أســاس فهــم النـواحي الجمال�ــة فــي البیئـة األولــى الدراسـة فرضــیتین تكــون 
-Cultural Stability) (الهو�ـة الثقاف�ـة -االسـتقرار(أمـا الفرضـ�ة األخـرى . الرغ�ـة فـي الحفـاظ أو فـي صـنع بیئـة جمیلـة �صـر�اً 

Identity (ترتكز على مراعاة النواحي الجمال�ة. 
 Jack Nassar( )1994( )Urban Design Aesthetics: The evaluative qualities of building(دراسة  4 -5

exteriors( 
حیــث تــؤثر خصـائص المشــهد علـى المشــهد بتغیـر القــ�م الفرد�ــة  تناولـت الدراســة طـرح نمــوذج لالسـتجا�ة الجمال�ــة للمتلقـي

حیـــث الذات�ــة كــإختالف الط�ـــاع والشخصــ�ة و�التـــالي تــؤثر علـــى االدراك الحســي للمتلقـــي و�التــالي حكمـــه علــى ذلـــك الفضــاء 
ل و�صـورة عامـة هــي تتضـمن الدراسـة نموذجـًا احتمال�ــًا لالسـتجا�ة الجمال�ـة للبیئــة المبن�ـة حیـث تعتبــر االسـتجا�ة الجمال�ـة ككــ

كمـا یوضـح هـذا النمـوذج ان المشـاعر واالحكـام المعرف�ـة التـي عرفـي والمشـاعر والتثمـین العـاطفي دمـج بـین االدراك الحسـي والم
تكـــون مرت�طـــة ومتداخلــة بدرجـــة كبیـــرة ومعقـــدة نســـ�ة لخـــواص المشـــهد المـــدرك  متلقـــي اضـــافة الـــى التثمـــین العـــاطفي�طلقهــا ال
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الدراســة اهم�ــة خصـــائص متنوعــة كخاصــ�ة تحقیــق الوضــوح�ة وخاصــ�ة االحســاس �ـــاالحتواء  كمــا اوضــحت، �صــورة عامــة
 .اضافة الى اهم�ة خاص�ة تحقیق المق�اس االنساني وك�ف�ة تأثر المتلقي بتلك الخصائص

 )Roger Ulrich)(1985)(Human Responses to Vegetation and Landscape(دراسة   5 -5
اإلســتجا�ة الجمال�ـة للمتلقـي تجـاه الفضـاءات الخارج�ــة الحضـر�ة ضـمن المدینـة وأشـارت الــى تطرقـت الدراسـة الـى توضـ�ح 

أمـا �ق�ــة االحاســ�س فتكـون مكتســ�ة كمــا تشــیر ) الخــوف البهجــة، االهتمـام، االعجــاب،(وجـود ار�عــة احاســ�س رئ�سـ�ة فطر�ــة 
و�ینـت ) الكراه�ـة -االعجـاب(ائ�ـة معینـة وهـي الدراسة الى ان المتلقي یبدي تفض�الته للفضـاءات الخارج�ـة الحضـر�ة ضـمن ثن

أهم�ـــة المشـــاهد الطب�ع�ــــة ضـــمن البیئـــة الحضــــر�ة وفرقهـــا عـــن المشــــاهد الحضـــر�ة نتیجـــة لــــ�عض الخـــواص المثیـــرة والمحفــــزة 
كـالخطوط المنحن�ــة والتـدرج المســتمر �الشـكل واللــون اضـافة الــى عالقـة المــوروث الـذي ینــتج عنـه اخــتالف ردود االفعـال بــین 

ة، كمــــا تبـــین الدراســـة اهم�ــــة خصـــائص معینــــة كخاصـــ�ة تحقیـــق االســــتمرار�ة ال�صـــر�ة فــــي یئـــة الطب�ع�ـــة والبیئــــة الحضـــر�الب
الفضـاءات الخارج�ــة اضــافة الــى اهم�ــة خاصــ�ة االحســاس �ـاالحتواء وخاصــ�ة تحقیــق المق�ــاس االنســاني اضــافة الــى اهم�ــة 

 .لة ضمن المدینةخاص�ة التكو�ن المتكامل في اضفاء فضاءات خارج�ة متكام
 خالصـة الدراســات النظر�ة -6

مــن خـــالل اســتعراض الدراســـات النظر�ــة حـــول االســتجا�ة الحســـ�ة �شـــكل عــام والجمال�ـــة �شــكل خـــاص تــم التوصـــل الـــى 
حیــث شــملت خصـــائص عناصــر مشــهد الشـــارع، ) 1(إســتخالص عــدد مـــن المفــردات والمؤشــرات وكمـــا موضــحة فــي الجـــدول

 .الحرك�ة كما أشارت ال�ه الدراساتولكون االستجا�ة الجمال�ة ترت�ط بتجر�ة المتلقي 
 :التال�ة الفرض�ة الى فرض�ة ال�حثو�هذا �مكن ص�اغة 

 ).المنحن�ة منكسرة،ال الش�ك�ة، الخط�ة،(ت�این االستجا�ة الجمال�ة مع ت�این خصائص مشهد الشارع ت�عًا ألنماط الحركة
 . تاناعداد ال�احث: المصدر /ةمن الدراسات النظري عناصر مشهد الشارعخصائص استخالص اهم  :)1( جدول

 خصائص مشهد الشارع

تأطیر  اسم الدراسة
 المشهد

تسلسل 
 المشاهد

التكو�ن 
 المتكامل

تحقیق 
المق�اس 
ي  االنسان

تحقیق 
 االستمرار�ة

تحقیق 
 الوضوح�ة

االحساس 
 �االحتواء

 )Marten Jacobs & Steffen Nijhuis(دراسة •  •   • 
 ) Exp loring the Visual Landscape ( 

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

TheHuman-Landscape Relat ionship) 

 )Matthew Carmona(دراسة •    •  
(Public Places Urban Spaces) 

   )John Motloch(دراسة  •   •  • •
(Introduction to Landscape) 

 )John Simonds(دراسة    •  • • •
)Landscape Architecture( 

 )Ian Bentley(دراسة   •     
 (Responsive Environments) 

 )Stephen kaplan(دراسة   • •    
(Perception and Landscape)  

 Stephen Perry( (Landscape Design(دراسة     • • • •
and the Language of Nature) 

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

being) 

   •  • • 
 )الحر�قي(دراسة 

التوافق واالنسجام في البیئة العمران�ة في ظل إنتشار (  
 )الالفتات التجار�ة

 )Jack Nssar(دراسة  • •  •   
 (Urban Design Aesthetics: the Evaluative 

Qualities...) 

 )Roger Ulrich(دراسة •  • • •  
(Human Responses to Vegetation and 

Landscape) 
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 الدراسة العمل�ة و تحدید منطقة الدراسة  -7
لكونـه احـد الشـوارع المصـممة التـي تراعـي حركـة المشـاة و�ظهـر تم تحدید منطقة الدراسة �شارع ح�فـا فـي مدینـة �غـداد نظـرًا 

نطقـة السـتخدام الرصـیف كمـا تـم أإذ �االمكـان تـوفیر ثالثـة  )2كما موضح في الشكل (ذلك �شكل واضح في عرض الرصیف
ت�ـــاین طرحــه فــي الفصــلین االول والثـــاني �مكــن االعتمــاد علیهـــا فــي تصــم�م رصـــیف المشــاة المصــمم عالم�ـــًا �االضــافة الــى 

اسـتعماالت االرض ف�ـه مــا بـین السـكن�ة والتجار�ــة واالسـتعمال المخـتلط لــذا تـم اعتمـاد مشــروع شـارع ح�فـا حیــث تعـود بــدا�ات 
تـم اعطـاء  1980فكـرة شـارع ح�فـا الـى منتصـف السـتینات مـن القـرن المنصـرم لتوسـ�ع شـ�كة الطـرق والشـوارع اال انـه فـي عـام 

 .مودي المتمثل �العمارات السكن�ة العال�ة وماترافقه من ابن�ة تجار�ة وخدم�ةاهتمام كبیر الى تطو�ر االسكان الع
 :الجزء السادس من مشروع تطو�ر شارع ح�فا نظرًا لعدد من االس�اب التال�ة فيعینة الدراسة  وقد تم إخت�ار

 عرض الرصیف المناسب إلقامة الفعال�ات والنشاطات النعاش مشهد الشارع -أ
 الموجود أصًال ضمن الشارع وتطو�ر ال�اقي على أساس ما هو موجود حال�اً  عدد الفعال�ات -ب
اسـتغالل االروقــة كونهــا لـم تعــود �فائــدة كبیـرة للســكانین إذ تحولــت عبــر الـزمن الــى مكــب للنفا�ـات والمنــاظر غیــر الالئقــة  -ج

ركـة المتلقـي والمـار علـى وجــه وتحو�لهـا الـى فعال�ـات وانشـطة ضـمن الشـارع قـد تـنعش مشــهد الشـارع وتسـاعد فـي انعـاش ح
 .العموم

وزارة البلـد�ات، وزارة العدل،هیئـة السـ�احة، مصــرف (وجـود �عـض المجـاورات المهمـة النعـاش حركـة المشــاة ضـمن الشـارع  -د
 .،السفارة البر�طان�ة القد�مة)بیوت الحفاظ سا�قا(الرافدین، وزارة الثقافة، البیوت التراث�ة ودار سفیر الطفل العراقي

اعـــادة تـــوفیر فضـــاءات مفتوحـــة مصـــممة لتكـــون فضـــاءات ایجاب�ـــة فـــي تشـــكیل الشـــارع تحقـــق متطل�ـــات المتلقـــي لمشــــهد  -ه
 .الشارع

 من مشروع شارع ح�فا ) 6(وعلى أساس ما تقدم تم اخت�ار عینة الدراسة وهي جزء
 لمنطقة الدراسةة لیوضح الرؤ�ة المتسلس) 2(والشكل) 1(یوضحه الشكل) 6(تم اخت�ار جزء مهم من جزء

 

 

 

 

 تصو�ر ال�احثتان+ امانة �غداد: المصدر/ 6 التسعة و�عض الصور للجزء ئهتصم�م شارع ح�فا �أجزا :)1(شكل
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 .تصو�ر ال�احثتان: المصدر /الماكن التصم�م المقترح لشارعاواقع حال  :)2(شكل

 تهیئة استمارة االستب�ان وٕاعدادها -8
، إذ تضـمنت االســتمارة االولـى تكـو�ن مفهـوم عـام عــن متطل�ـات المتلقـي وسـاكن المنطقـة علــى اسـتمارتي اسـتب�انتـم إعـداد 

امــا االســتمارة الثان�ــة فقــد تضــمنت ك�ف�ــة تحقیــق اإلســتجا�ة الجمال�ــة �فعــل  وجـه الخصــوص للفضــاءات الخارج�ــة المصــممة،
 .حركة المتلقي عن طر�ق المؤشرات التي تم استخالصها

االسـتمارة الثان�ـة مــن قبـل ذوي االختصـاص مـن المعمـار�ین والحضـر�ین فــي قسـم الهندسـة المعمار�ـة فـي الجامعــة  ئتـم ملـوقـد 
والــذي ســیتم التطــرق لــه ضــمن الفقــرة الالحقـــة  ال�احثتــانالتكنولوج�ــة �االعتمــاد علــى المقتــرح التصــم�مي الــذي طــرح مــن قبـــل 

 :وف�ما یلي استعراض لالستمارات
 ) سكان المنطقة(إستمارة المتلقي   1 -8

إذ تهـدف االسـتمارة الـى إسـتب�ان رأي  ،متطل�ـات المتلقـي فـي مشـهد الشـارعتم اعداد استمارة سكان المنطقة �االعتمـاد علـى 
سـكان المنطقــة ومــا �حتاجونـه مــن فضــاءات خارج�ــة تز�ـد مــن فعال�ــة الشـارع وٕانعــاش حركــة المشــاة خاللـه مــن خــالل �عــض 

امـــة إضـــافة الــى أســـئلة أخـــرى �مكــن ان تحقـــق معـــه او الـــى حــد مـــا تحقـــق او ال تحقــق فضـــاءات خارج�ـــة حیو�ـــة االســئلة الع
 :خاصة �المستبینفجاءت االستمارة االولى �الشكل التالي مع تثبیت المعلومات ال متكاملة مع رصیف الشارع،

 
 

 )سكان المنطقة(استمارة استب�ان المتلقي
وهـي دراســة ) دور خصـائص مشـهد الشــارع فـي تحقیـق االسـتجا�ة الجمال�ـة( :لتـوفیر معلومـات تقـود الـى نتــائج مثمـرة لل�حـث الموسـومتهـدف االسـت�انة : أوالً 

الفضـاءات الخارج�ـة للمدینـة تهـدف إلـى تحقیـق حلـول تصـم�م�ة مسـتقبل�ة توضـح أهم�ـة الفضـاءات الخارج�ـة وسـبل اغناءهـا �مـا �سـاهم فـي عمل�ـة تطـو�ر 
 .العراق�ة

 . تقدم بجز�ل الشكر واالمتنان على مساهمتك في اإلجا�ة على أسئلة االستب�انن: �اً ثان
 _____________________:المهنة              _________________:الجنس_________________________    : االسم

 )یرجى وضع عالمة صح امام االجا�ة الصح�حة(    :اسئلة عامة -1
 (    )سنوات اواكثر 10     (    )  سنوات  10-5  (    )      سنة  5-2   :الزمن�ة التي عشت فیها في شارع ح�فاما هي الفترة  -
 (    ) الك(    )                     الى حد ما (    )            نعم         هل یولد الشارع الحالي لد�ك نوعًا من الراحة والمتعة؟ -
 (    ) الك(    )                     الى حد ما (    )             نعم                           قة الحال�ة مفیدةهل برا�ك ان االرو  -
 ماهي المشاعر التي تتولد لد�ك عند مرورك �مشهد الشارع الحالي؟  -

 (    ) االسترخاء               (    ) الخوف والرعب   (    )      الرضا   (    )         إح�اط           (    ) متعة و�هجة
 (    ) اخرى                   (    ) وضوح�ة  (    )       ازدحام (    )           الرسمان�ة  

 (    ) الك(    )                     الى حد ما (    )             نعم      هل تؤثر حركة المشاة في اضفاء الحیو�ة على الشارع؟ -
 هل یؤثر توق�ع م�اني الوزارات والدوائر الرسم�ة في اطراف  المحاور الحرك�ة على حركة المشاة؟ -
 

 (    ) الك(    )                     الى حد ما (    )             نعم                                                           
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  اسئلة متخصصة عن شارع ح�فا -2
 

 االسئلة
 

 االجو�ة الممكنة
 الق�م الممكنة 

 كال الى حد ما نعم
 رصـفةما هي برأ�ك النقاط التـي یجـب ان تتـوفر فـي اال

 لتكون جزء متكامال مع الشارع؟
    وأنشطة متنوعة فعال�ات

    أثاث شارع              
    ةمعالم واضح

    واضحة المعالم     أروقة
            وجود اماكن للجلوس ؟ما الذي �شجع استخدامك لرصیف الشارع

    فعال�ات حیو�ة
            اماكن واضحة للسیر نهارًا ول�الً 

    سالمة وامان المستخدم
    مناطق مسقفة         

    مواقف انتظار ال�اصات       
    محالت الب�ع و�اعة متجولین

    فعال�ات تجمع الحدیث؟ �ك مكونات الشارعأما هي بر 
    فضاءات عامة ما بین الم�اني

    فقط ارصفة وشوارع
    مكونة بذلك واجهة الشارعواجهات الم�اني 

             اثراء وتقو�ة فعال�ة الشارع ونشاطه المشاة �كون من خاللهل ان دعم حركة 
    تصم�م اثاث الرصیف

            توفیر نقاط جذب
            ات استراحةفتوفیر توق

    االروقة
ــیف ــى الرصــ ــأثیرًا علـ ــر تــ ــر االكثـ ــك العنصــ ــو برأ�ـ ــا هــ  مـ

 ؟)الفضاء الخارجي الحضري (
    االرض�ات

               مقاعد الجلوس   
           االشجار والشجیرات  

    الحواجز واالسیجة الن�ات�ة
    االلوان

    العالمات واالشارات الدالة
    االروقة المعمدة             
    حواجز الحما�ة واالمان      

            والعناصر المائ�ةالنافورات 
        االعالنات الضوئ�ةاعمدة 

        انارة الشوارع              
    محطات انتظار ال�اصات وس�ارات االجرة  

    استخدام العناصر واللوحات الفن�ة
                            حاو�ات النفا�ات  

 :اخرى حددها
    ز�ادة العالمات الدالة ذات الوان متمیزة وواضحة          هل �مكن توفیر تنوع االلوان من خالل

    تنوع الوان اثاث الشارع
    عن طر�ق تنوع الوان االشجار          

    تنوع الوان البنا�ات         
    تنوع انارة الشارع

مـا هــي المتطل�ــات التــي یجـب ان تتــوفر للمشــاة فــي  
 رصیف الشارع؟

    وجود فضاءات مفتوحة                        
    توض�ح مداخل البنا�ات

    وجود توقفات قرب االشجار والن�اتات            
    وضوح�ة الحركة

    ؟على مستوى مكونات الفضاءات الخارج�ةستخدام المشاة هل تعتقد ان الشارع الحالي جمیل ومالئم ال
    ؟د من نشاط االروقة و�وفر الحما�ةسیز�) محالت(فعال�ات جدیدة برأ�ك هل ان اضافة 

    هل تعتبر االروقة عنصر تصم�مي جید اذا كانت مضاءة وامنة؟
    ؟تبهرك االلوان المستخدمة حال�ا في الشارع هل 

     هل تؤثر حركة المشاة في اضفاء الحیو�ة على الشارع؟
 اعداد ال�احثتان: المصدر /االولىاستمارة االستب�ان ): 3(شكل

 
 )ذوي االختصاص(استمارة المتلقي   2 -8

اعتمـادًا علـى المؤشـرات التـي طرحـت ) ذوي االختصـاص( الخاصـة �ـالمتلقي داد االستمارة الثان�ة وكما موضحة أدنـاهتم اع
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الحرك�ـة وذلـك لغـرض تحدیـد التـي تخـص خصـائص مشـهد الشـارع وعناصـر تصـم�م الفضـاءات الخارج�ـة واالنمـاط في الفقرة 
ممـــا تطلـــب ذلـــك  ،عالقــة كـــل هـــذه المؤشــرات �اإلســـتجا�ة الجمال�ـــة للمتلقــي لمشـــهد الشـــارع مـــن أجــل إخت�ـــار فرضـــ�ة ال�حــث

 .لدراسة العمل�ةاعداد المقترح التصم�مي لضرورة 
 

 )ذوي االختصاص(إستمارة إستب�ان المتلقي
 

 )دور خصــائص مشــهد الشـارع فــي تحقیـق االســتجا�ة الجمال�ــة(: تهـدف االســت�انة لتـوفیر معلومــات تقـود الــى نتــائج مثمـرة لل�حــث الموسـوم: أوالً 
ــا �مــا �ســاهم فـــي عمل�ــة تطـــو�ر  وهــي دراســة تهـــدف إلــى تحقیــق حلـــول تصــم�م�ة مســتقبل�ة توضـــح أهم�ــة الفضـــاءات الخارج�ــة وســبل اغناءهـ

 .للمدینة العراق�ة الفضاءات الخارج�ة
 . على أسئلة االستب�ان اإلجا�ةتقدم بجز�ل الشكر واالمتنان على مساهمتك في ن: ثان�اً 

 
 _______________________________ :المرت�ة العلم�ة____________________________              :االسم

   _______________________________:  الخدمةسنوات ____________________________            : جنسال
نمط الحركة 
الش�ك�ة 
 المختلط

نمط الحركة 
 المنحن�ة

نمط الحركة 
 المنكسر

نمط الحركة 
 الخطي

 
عناصر الفضاء 

 الخارجي

 
 

 المؤشرات

 
 

 االستجا�ات
غیر 
 مؤثر

مؤثر  مؤثر
 جدا

غیر 
 مؤثر

مؤثر  مؤثر
 جدا

غیر 
 مؤثر

مؤثر  مؤثر
 جدا

غیر 
 مؤثر

مؤثر  مؤثر
 جدا

  ن�ات            
ــل  ــ ــ ــ ــ ــ ــو�ن المتكامـ ــ ــ ــ ــ ــ التكـ

 :لمشهد الشارع �فعل

  
 
 
 
 
 

 
 

ــائص  خصــ
ــــهد  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مشـ

 الشارع
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ــــق  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ تتحقــ
ــتجا�ة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ االسـ
الجمال�ـــة مـــن 

 خالل

 ماء            
 ارض�ات            
 مصاطب            
 عناصر عمود�ة            
  ن�ات            

ــل  ــــن تسلســ ــاهد مـ المشــ
 خالل

 ماء            
 ارض�ات            
 مصاطب            
 عناصر عمود�ة            
  ن�ات            

 ماء             تأطیر المشهد �فعل
 ارض�ات            
 مصاطب            
 عناصر عمود�ة            
  ن�ات            

 ماء             االحساس �االحتواء
 ارض�ات            
 مصاطب            
 عناصر عمود�ة            
  ن�ات            

تتحقـق الوضــوح�ة مــن 
 خالل

 ماء            
 ارض�ات            
 مصاطب            
 عناصر عمود�ة            

 اعداد ال�احثتان: المصدر/ استمارة االستب�ان الثان�ة): 4(شكل
 المقترح التصم�مي للدراسة العمل�ة -9

 )إعـادة تهیئـة فضـاء الرصـیف( �عد ان تم تحدید منطقـة الدراسـة لغـرض إجـراء االسـتب�ان كـان البـد مـن إعـداد هـذه المنطقـة
إعــداد تصــم�م مقتــرح لمنطقــة الدراسـة وذلــك إعتمــادًا علــى متطل�ــات ممــا تطلــب ضـرورة ) ذوي االختصــاص( لغـرض إســتب�ان
�عتبـر كركیـزة داعمـة فـي التحقـق مـن موضـوع�ة االسـتب�ان، إذ تـم إسـتب�ان  ا الى ضرورة إجراء إسـتب�ان أولـيالساكنین مما دع

وذلـك مـن خـالل إسـتمارة  الساكنین عن إحت�اجاتهم ومتطل�اتهم ف�ما یخص تصم�م الفضاءات الخارج�ة للشارع ومشهد الشـارع
تــم اعــداد  )الموضـحة الحقــاً (خــالل النتــائج التـي تــم التوصــل لهــا ومـن  ))1. 7(التــي تـم إعــدادها فــي الفقــرة(االسـتب�ان االولــى 

، حیـث شــمل كـل مقتــرح تصـم�مي علــى )Google SketchUp( بإسـتخدام برنـامج ال�احثتــانالمقترحـات التصـم�م�ة مــن قبـل ا
 1.6(ة مـن زوا�ــا نظـر ثابتـة تشـكل نــوع مـن التسلسـل الحركـي الموافــق لحركـة الشـخص �ارتفـاع ثابــتتوقفـات وهـي مختـار ) 6(
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فــي الشــكل ح وحسـب اخــتالف المقتــرح التصــم�مي وكمـا موضــح داخــل الفضــاء الحضــري للشـارع ضــمن المســار المقتــر ) متـر
  ).8(و) 7(و) 6(و) 5(

   

A  B  C  

D  E  F        
 اعداد ال�احثتان: المصدر/ مخطط المقترح التصم�مي للحركة الطول�ة مع لقطات للتوقفات الستة): 5(شكل

   

A  B  C  

D  E  F  
      

 اعداد ال�احثتان: المصدر/ ش�ك�ة مع لقطات للتوقفات الستةمخطط المقترح التصم�مي للحركة ال): 6(شكل
 

 

 مخطط المقترح التصم�مي

 للحركة الش�ك�ة 

 

 

 مخطط المقترح التصم�مي

 للحركة الطول�ة 
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A  B  C  

D  E  F        
 اعداد ال�احثتان: المصدر/ مخطط المقترح التصم�مي للحركة المنكسرة مع لقطات للتوقفات الستة: )7(شكل

 

   

A  B  C  

D  E  F        
 اعداد ال�احثتان: المصدر/ مخطط المقترح التصم�مي للحركة المنحن�ة مع لقطات للتوقفات الستة): 8(شكل

 
 

 

 مخطط المقترح التصم�مي

 للحركة المنحن�ة 

 

 

 مخطط المقترح التصم�مي

 للحركة النمكسرة 
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 نتائج الخالصة  -10
  :وكما یلي االستب�ان والتوصل الى اهم الخالصات يتم افراغ المعلومات من خالل استمارات

 الخاصة �سكان المنطقة ) للمتلقي(خالصة نتائج االستمارة االولى :أوالً 
التعـرف علــى اهــم النقـاط الواجــب توفیرهــا و علـى وجــه الخصــوص  )ســاكن المنطقــة(متطل�ــات المتلقـي  تـم التوصــل الـى اهــم

تــم  اعــداد المقتـــرح  هاعلــى اساســـالتــي و ) شــارع ح�فـــا(لدراســـة المنتخ�ــة فــيفــي الفضــاءات الخارج�ــة الحضـــر�ة ضــمن منطقــة ا
 :حیث تضمنت نتائج االستمارة ما یلي لمنطقة الدراسة العمل�ة المنتخ�ة،التصم�مي 

 .ان تكو�ن ارصفة تتكامل مع الشارع یتم عن طر�ق الفعال�ات واالنشطة المتنوعة -أ
 مع الشارع  تفاعلهان الفعال�ات الحیو�ة  تشجع الساكن على استخدام الرصیف وتؤدي الى  -ب
 ان مكونات الشارع الحدیث �النس�ة للساكن تتضمن توفیر فعال�ات تجمع كونه �فتقر الى تلك الفعال�ات -ج
 .توفیر نقاط جذب دعم حركة المشاة عن طر�ق توفیر توقفات استراحة وتصم�م اثاث الشارع  اضافة الى -د
�النسـ�ة الــى مكونــات الفضـاء الخــارجي االكثــر تـأثیرًا كانــت االشــجار والشـجیرات فــي المرت�ــة االولـى تلیهــا انــارة الشــوارع  -ه

 .تلیها أعمدة االعالنات الضوئ�ة تلیها مقاعد الجلوس تلیها االرض�ات
 تنوع االلوان یتحقق عن طر�ق تنوع الوان اثاث الشارع -و
 .لمتطل�ات الواجب توفیرها للمشاة فكانت النس�ة االعلى هي وجود فضاءات مفتوحةاما ا -ز

 تحقیق االستجا�ة الجمال�ة �فعل خصائص مشهد الشارع الثان�ة من خاللاالستمارة  خالصة نتائج: ثان�اً 
للمتلقــي حســـب الخـــواص التــي تحقــق االســـتجا�ة الجمال�ــة تحدیــد  لغــرض) Microsoft Excel 2010(تــم اســتخدام برنــامج 

 :االنماط الحرك�ة �فعل عناصر الفضاءات الخارج�ة و�ینت أي العناصر االكثر تأثیرًا ضمن كل نمط حركي كالتالي
  :خاص�ة التكو�ن المتكامل للمشهد كانت -أ

 عنصر الن�ات ثم االرض�ات ومصاطب الجلوس والعناصر العمود�ة في النمط الخطي -
 ثم االرض�ات في النمط الش�كي عنصر الن�ات  -
 المنكسرعنصر الن�ات واالرض�ات في النمط  -
 مصاطب الجلوس في نمط الحركة المنحن�ة االرض�ات ثمعنصر  -

  

  
ثتاناعداد ال�اح: المصدر/ خاص�ة التكو�ن المتكامل ضمن االنماط الحرك�ة المقترحةالنسب المئو�ة ل :)9(شكل  

 

  :للمشهد كانتتسلسل المشاهد خاص�ة  -ب
 .االرض�ات ثم الن�ات في النمط الخطي والنمط الش�كي -
 .عنصر الن�ات ثم االرض�ات في النمط المنكسر -
 .االرض�ات ثم عنصر الن�ات في النمط المنحني -
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 ناعداد ال�احثتا: المصدر/ خاص�ة تسلسل المشاهد ضمن االنماط الحرك�ة المقترحةالنسب المئو�ة ل :)10(شكل

    :خاص�ة تأطیر المشهد كانت -ج
 في نمط الحركة الخطيثم االرض�ات ومصاطب الجلوس عنصر الن�ات  -
 في نمط الحركة الش�كي المختلطثم الن�ات العناصر العمود�ة  -
 العناصر عمود�ة في نمط الحركة المنكسرثم عنصر الن�ات  -
 .المنحني في نمط الحركةثم مصاطب الجلوس والعناصر العمود�ة عنصر الن�ات  -

  

  
اعداد ال�احثتان :المصدر/ خاص�ة تأطیر المشهد ضمن االنماط الحرك�ة المقترحةالنسب المئو�ة ل: )11(شكل  

 :خاص�ة االحساس �االحتواء للمشهد كانت -د
 .في نمط الحركة الخطيثم العناصر العمود�ة عنصر الن�ات  -
 .المختلط والمنكسراالرض�ات في نمط الحركة الش�كي ثم عنصر الن�ات  -
 .مصاطب الجلوس في نمط الحركة المنحنيثم عنصر الن�ات  -

  

  
ال�احثتان اعداد:المصدر/ النماط الحرك�ة المقترحةخاص�ة االحساس �االحتواء ضمن االنسب المئو�ة ل :)12(شكل  
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  :خاص�ة تحقیق الوضوح�ة للمشهد كانت -ه
 .في نمط الحركة الخطي ثم الن�ات االرض�ات -
 .مصاطب الجلوس في نمط الحركة الش�كي المختلطثم العناصر العمود�ة  -
 .االرض�ات في نمط الحركة المنكسرثم الن�ات  -
 .نمط الحركة المنحني اطب الجلوس ثم الن�ات فياالرض�ات ومص -

 

  

  
اعداد ال�احثتان: المصدر/ الحرك�ة المقترحةخاص�ة تحقیق الوضوح�ة ضمن االنماط النسب المئو�ة ل :)13(شكل  

 
  :خاص�ة تحقیق االستمرار�ة للمشهد كانت -و

 .االرض�ات في نمط الحركة الخطيعنصر الن�ات ثم  -
 .نمط الحركة الش�كي المختلط عنصر الن�ات ثم االرض�ات -
 .في نمط الحركة المنكسر ثم االرض�ات عنصر الن�ات -
 .نمط الحركة المنحني ثم الن�ات فياالرض�ات  -

  

  
اعداد ال�احثتان: المصدر/ خاص�ة تحقیق االستمرار�ة ضمن االنماط الحرك�ة المقترحةالنسب المئو�ة ل :)14(شكل  

 

  :خاص�ة تحقیق المق�اس االنساني للمشهد كانت -ز
 .في النمط الخطي مصاطب الجلوس والن�ات العناصر العمود�ة ثم  -
 .في النمط الش�كي المختلط ثم الن�ات العناصر العمود�ة -
 .مصاطب الجلوس في النمط المنكسرثم عنصر الن�ات  -
 .في النمط المنحني ثم العناصر العمود�ة عنصر الن�ات ومصاطب الجلوس -
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ال�احثتاناعداد :المصدر /خاص�ة تحقیق المق�اس االنساني ضمن االنماط الحرك�ة المقترحةالنسب المئو�ة ل: )15(شكل  

 
 االستنتاجات  -11
 :تأثیر عناصر الفضاءات الخارج�ة على االنماط الحرك�ة : أوالً 

�عد ان تم ب�ان نتائج الدراسة العمل�ـة وك�ف�ـة تحقیـق االسـتجا�ة الجمال�ـة �فعـل عناصـر الفضـاءات الخارج�ـة ومـدى تأثیرهـا 
ضـمن كـل نمـط حركـي والتـي  التأثیر لعناصـر الفضـاءات الخارج�ـة مشهد الشارع كان البد من توض�ح ترتیبخصائص على 

) 3(والتــي یوضـحها الجــدول ككـلمشــهد الخصـائص لكـل عنصــر ضـمن نمــط حركـة محــدد  تــأثیرات جـاءت مـن خــالل مجمـوع
 :كالتالي

المصـاطب یل�ــه �عتبــر العنصـر الن�ـاتي المــؤثر االكبـر ضـمن نمـط الحركــة الخطـي یل�ـه االرضــ�ات یل�ـه  :نمـط الحركـة الخطـي
 .العناصر العمود�ة ثم العنصر المائي

ثر االكبـر تل�ـه االرضـ�ات تل�ـه المصـاطب ثـم العناصـر العمود�ـة ثـم العنصـر ؤ الن�ـات المـ كـذلك :نمط الحركة الشـ�كي المخـتلط
 المائي

 ثم العنصر المائي ثر االكبر تل�ه االرض�ات تل�ه المصاطب ثم العناصر العمود�ةؤ الن�ات الم كذلك:نمط الحركة المنكسر
ثر االكبــر یلیهـــا مصــاطب الجلــوس یلیهـــا االرضــ�ات ثــم العناصـــر العمود�ــة ثـــم ؤ االرضــ�ات المـــ كــذلك:نمــط الحركــة المنحنـــي

 .العنصر المائي
ــة  ــم االرضــ�ات �المرت� ــى ث ــات �المرت�ـة االول ــة ككــل �كــون الن� لـذا �مكــن القــول ان ترتیــب عناصــر الفضـاءات الخارج�

ــم مصــاطب ا ــة و الثان�ـة ث ــة الثالث ــة الخامســلجلــوس �المرت� ــة الرا�عــة والعنصــر المــائي �المرت� ــة �المرت� ة العناصــر العمود�
 .واالخیرة

 في تحقیق االستجا�ة الجمال�ة �فعل انماط الحركةعناصر الفضاءات الخارج�ة  دور) 2(جدول

 منحني منكسر ش�كي خطي عناصر الفضاءات الخارج�ة

 18 25 19 28 ن�ات
 12 3 12 6 ماء

 22 19 18 19 ارض�ات
 19 16 16 14 مصاطب

 12 14 16 14 عناصر عمود�ة

 :االستجا�ة لخصائص مشهد الشارع ت�عًا ألنماط الحركة: ثان�اً 
یوضـح العالقـة بـین خصـائص ) 3(من خالل الرسوم الب�ان�ـة الموضـحة تـم تثبیـت عـدد التكـرارات فـي نتـائج االسـتب�ان والجـدول

والتــي تمثـــل اوزان للنســـب ( الحركـــة مـــن خــالل تثبیـــت أرقـــام تحــدد عـــدد التكـــرارات فــي نتـــائج االســـتب�انمشــهد الشـــارع وأنمــاط 
لغـرض االسـتفادة منهـا فـي العالقـة مـا بـین كـًال مـن عناصـر الفضـاءات الخارج�ـة وخصـائص ) المئو�ة من االعلى الى االدنـى

 .المشهد ت�عًا ألنماط الحركة
حتل المرت�ة االولـى یلیهـا نمـط الحركـة الشـ�ك�ة المخـتلط ومـن ثـم نمـط الحركـة الخط�ـة نمط الحركة المنحن�ة قد ا تبین ان

 ونمط الحركة المنكسرة �كون هو اخر االنماط الحرك�ة 
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 االستجا�ة لخصائص عناصر مشهد الشارع ت�عًا ألنماط الحركة) 3(جدول

عناصر  الخواص
 الفضاءات الخارج�ة

نمط الحركة 
 الخطي

نمط 
الحركة 
 الش�كي

نمط 
الحركة 
 المنكسر

نمط 
الحركة 
 المنحني

 المجموع

 خاص�ة
 التكو�ن المتكامل

 9 2 2 2 3 ن�ات
 3 1 0 1 1 ماء

 7 2 2 2 1 ارض�ات
 5 2 1 1 1 مصاطب

 4 1 1 1 1 عناصر عمود�ة

 خاص�ة
 تحقیق تسلسل المشاهد

 8 2 2 2 2 ن�ات
 2 1 0 1 0 ماء

 8 2 2 2 2 ارض�ات
 4 1 1 1 1 مصاطب

 4 1 1 1 1 عناصر عمود�ة

 خاص�ة
 تحقیق تأطیر المشهد

 9 2 2 2 3 ن�ات
 4 1 1 1 1 ماء

 4 1 1 1 1 ارض�ات
 4 1 1 1 1 مصاطب

 7 1 2 3 1 عناصر عمود�ة

 خاص�ة
ء  تحقیق االحساس �االحتوا

 9 2 2 2 3 ن�ات
 2 1 0 1 0 ماء

 6 1 2 2 1 ارض�ات
 5 2 1 1 1 مصاطب

 5 1 1 1 2 عمود�ةعناصر 

 خاص�ة
 تحقیق الوضوح�ة

 5 1 2 1 1 ن�ات
 3 1 0 1 1 ماء

 8 2 2 1 3 ارض�ات
 6 2 1 2 1 مصاطب

 5 1 1 2 1 عناصر عمود�ة

 خاص�ة
 تحقیق االستمرار�ة

 8 1 3 2 2 ن�ات
 4 1 1 1 1 ماء

 8 3 2 1 2 ارض�ات
 4 1 1 1 1 مصاطب

 4 1 1 1 1 عناصر عمود�ة

 خاص�ة
 تحقیق المق�اس االنساني

 8 2 2 2 2 ن�ات
 3 1 1 1 0 ماء

 4 1 1 1 1 ارض�ات
 7 2 2 1 2 مصاطب

 6 1 1 2 2 عناصر عمود�ة
 49 46 49 48  المجموع

 
 

ــة  فـي تحقیـق اسـتجا�ة المتلقـي الجمال�ـةالنمـوذج النظـري الشـامل لـا: ثالثـاً  فــي  دور عناصـر تصـم�م الفضـاءات الخارج�
 الشارعد مشه

توصـــل ال�حــــث الــــى وضــــع انمــــوذج نظـــري شــــامل للعالقــــة بــــین عناصــــر تصـــم�م الفضــــاءات الخارج�ــــة ومشــــهد الشــــارع 
 )16(والموضحة في الشكل. تم تناولهاواالستجا�ة الجمال�ة للمتلقي موضحا اهم المفردات التي 
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االنمــــــــــــــــوذج ) 16(شــــــــــــــــكل 
النظـــــــــــري الشــــــــــــامل لــــــــــــدور 
عناصـر تصـم�م الفضـاءات 

فـــــــــــــي تحقیــــــــــــــق  �ـــــــــــــةالخارج
 اسـتجا�ة المتلقـي الجمال�ــة

 الشارع في مشهد
  
 

 التوص�ات -12
البــد فــي ختــام ال�حــث مــن تقـــد�م �عــض التوصــ�ات التــي �االمكــان اخــذها بنظـــر االعت�ــار مــن قبــل ال�ــاحثین والمصـــممین 

مـــن اجـــل تحقیـــق والمخططــین والجهـــات المعن�ـــة بتصـــم�م مشــهد الشـــارع وجم�ـــع المختصـــین �الفضـــاءات الخارج�ــة الحضـــر�ة 
 .االستجا�ة الجمال�ة للمتلقي في مشهد الشارع �فعل عناصر تصم�م الفضاءات الخارج�ة

ولغـــرض تعز�ـــز الجوانـــب المعرف�ـــة لـــدى المصـــممین علـــى مســـتوى الدراســـة والممارســـة مـــن خـــالل مـــا توصـــل لـــه ال�حـــث مـــن 
ة التــي تـــم التوصــل الیهــا انفــًا،إذ حــددت هـــذه تــم اشـــتقاق التوصــ�ات عــن النمــاذج النظر�ــ معلومــات نظر�ــة وٕاســتنتاجات عمل�ــة

النمـاذج دور عناصـر تصـم�م الفضـاءات الخارج�ـة فــي تحقیـق اسـتجا�ة المتلقـي الجمال�ـة فــي مشـهد الشـارع والتـي اختلفـت عــن 
 :مفرداتها من حیث االهم�ة، و�مكن تلخ�ص هذه التوص�ات �ما یلي

ألهمیتـه فـي تعز�ـز ارت�ـاط المتلقـي ، الشـارع علـى وجـه الخصـوصیوصي ال�حث ان یتوجـه المصـممون نحـو تصـم�م مشـهد   -
 ومشهد الشارع عة مما یز�د من نشاط وحیو�ة الشار �البیئة المح�طة اضافة الى تعز�ز هو�ة الشارع وتقو�ة فعال�ات المشا

فـي مشـهد أكد ال�حث على استخدام العنصر الن�ـاتي كعنصـر مـؤثر ضـمن عناصـر تصـم�م الفضـاءات الخارج�ـة الحضـر�ة   -
الشـــارع لمــــا تــــوفره مــــن خصـــائص كــــالتكو�ن المتكامــــل وتــــأطیر المشــــهد وتسلســـل المشــــاهد وتحقیــــق الوضــــوح�ة ال�صــــر�ة 
واالسـتمرار�ة ال�صـر�ة اضـافة الـى تحقیــق المق�ـاس االنسـاني وتحقیـق االحتـواء لمشــهد الشـارع الـذي �عطـي شخصـ�ة الشــارع 

 .ووظ�فته و�عزز من هو�ة الشارع ومشهده
�حــث بإســتخدام نمــط الحركـة المنحنــي فــي مشــهد الشــارع وذلـك لمــا یــوفره مــن تنـوع واضــح فــي الحركــة وانســ�اب�ة یوصـي ال  -

 .المشاهد اضافة الى تنوع الفعال�ات والنشاطات الحرك�ة ضمن هذا النمط من الحركة
 ا�عـة الزراعـة والســقيري وضـمان متدراسـة الن�اتـات ومتطل�اتهـا واخت�ـار مـا یناسـب مـن ن�ـات لكــل جـزء مـن الفضـاء الحضـ  -

 .وص�انة المزروعات �صورة مستمرة
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