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ستخلصمال  
المراكز التاریخیة إحدى اإلشكالیات المطروحة بشدة في الساحة المعاصرة من حیث إمكانیات التعامل معها حیـث  عدتُ       

ـــدادات الماضـــي ـــى مســـتویات عـــدة ، تصـــور امت ـــد مـــن الدراســـات عل ـــد طـــرح مفهـــوم التكامـــل البصـــري فـــي العدی فلســـفیة (ولق
وبجوانبـه ات التي تتناول المفهوم على مسـتوى شـمولي ضمن الدراس في حین لم یتطرق الیه بشكل مكثف،)معماریة،حضریة،

 .عملیاً  التطبیقیة كافة
ـــ المشــكلة البحثیــةلــذا تمثلــت  فــي المشــهد الحضــري  التكامــل البصــري ومؤشــرات عــدم وجــود تصــور واضــح عــن مفهــوم " بـــــ

یتباین تأثیر عناصر وعالقـات وخصـائص المشـهد الحضـري علـى مسـتوى الجـزء والكـل  "وتمثلت فرضیة البحث في " للشارع
 "في التكامل البصري 

فعالــة قابلــة  مؤشــراتوالعالقــات والخصــائص البصــریة المــؤثرة ك العناصــریجــاد أهــم إ" لهــذا البحــث  أمــا الهــدف الــرئیس    
 "الحضريمشهد لللقیاس والتحقق لتسهم في تحقیق التكامل البصري ل

أطـار نظـري و  قاعدة معرفیة ستنباطأوجب على البحث ، والخصائص والعالقات البصریة العناصروعلى الرغم من تعدد     
ومراكــز  ووضــح البحـث بعــض المفــاهیم االساسـیة مثــل مفهــوم التكامـل العمرانــي ،خاصـة بمفــاهیم ومؤشــرات البحـث االساســیة

 .فضًال عن دراسة الخصائص والعالقات البصریة للمشهد الحضري ، وصوًال الى مفهوم التكامل البصري المدن التاریخیة
والخصـائص والعالقـات  العناصـر تباین تـأثیرفنالحظ  ،تشیر المحصلة النهائیة لألستنتاجات الى تحقق فرضیة البحث      

 والقـوانین والقواعـد االسـس الـى یفتقـر وذلـك الن شـارع الرشـید تحقـق التكامـل البصـري بصـورة متوسـطة عـن فضـالً  ،البصـریة
 الضعیف الوجود والخصائص والعالقات البصریة وبسبب للعناصر والتوحید التنظیم من علىاال الحد تحقق عدم المحددة بسبب

 .االخر البعض وجود وانعدام لبعضها
 .المراكز التاریخیة، التكامل العمراني، التكامل البصري، المشهد الحضري :الكلمات المفتاحیة
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Abstract  
Historic centers are considered as one of the main problems introduced in the contemporary 
literatures, The concept of visual integration was discussed in several studies on several levels 
(philosophical, urban, architectural), while they did not get to intensively within the studies 
dealing with the concept on a holistic level and in all its aspects . 
 The research problem defind as, "The lack of image about the concept and indicators of  street visual 
integration " The hypothesis of  Search is "Vary the effect of the elements , relationships and 
properties visual for elevations at the level of the Part and the whole contribute to the visual 
integration " The main objective of this research "to find the most important elements, relationships 
and properties visual affecting as Indicators measurable and verification components to contribute to 
the visual  integration of townscape" 
 It was necessary for study to explain some of the basic concepts such as the concept of urban 
integration ،historic cities centers access to the concept of visual integration, as well as the study of 
properties and relations visual for townscape . 
Key words: Historic Cities, Urban Integration, Visual  Integration, Townscape. 
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مقدمةال - 1 
من التوسع والتغییر العمراني غیر المبرمج، ما جعلها تفقد العدید من مقومات  العدید من مراكز المدن التاریخیة تعاني      

ما أستلب منها وقعها البصري الحسي مبریقها الجمالي بوجود الكتل المتنافرة الطرز واأللوان واألشكال غیر متآلفة التوقیع، 
 . كبؤر جمالیة تسهم في تعزیز صورة المدینة

ها المادي والمعنوي، أثـر بالـغ في كیان أیـة مدینة وسكانها عموما وفي مدینة بغداد یخیة بجانبتمثل مراكز المدن التاری     
وفي ضوء ما توارثته من شواخص وأبنیة، نتیجة لذلك .تحدیدا ذات التاریخ الطویل والحضارة المؤثرة في المجتمع االنساني

ها االهتمام بهـذا الموضوع وجعلــه من المرتكزات األساسیة فان األمر یستلزم على جمیع المهتمین بتاریخ المدینة وتخطیط
 .في جمیع المشاریع سواء الهادفة الى الحفاظ أو اعادة التطویر 

یعاني المشهد الحضري في مراكز المدن التاریخیة من األندثار، بفعل غیاب أو عدم كفایة األنظمة و التشریعات     
اء، فضًال عن األهمال لعقود كثیرة، أفقد المشهد الحضري عنصر األثارة والدراما مما الضابطة لتنظیم عملیة التطویر واألحی

 .ادى الى تفكك الصورة العامة لمركز المدینة التاریخي 
أن كثیرا من المدن بصورة عامة ومراكز المدن التاریخیة خاصة، بحاجة الى نهضة جمالیة شاملة تصل الى حد الثورة     

من خالل ایجاد فهم مشترك الصول التعامل مع المكونات البصریة یستند على منهج شامل ومنظم . على التلوث البصري
 .لتحقیق التكامل البصري في المشاهد الحضریة لمراكز المدن التاریخیة

 )Historic cities centers( التأریخیة المدن مراكز -2
 وفضـاءاتها، مبانیهـا وممراتهـا بمشـاهد المجتمعـات حیـاة إیقـاع سـرعة للـذاكرة رنینهـا یكشـف التـي الماضـي حاضـر هـي     

 لها فتهب المدینة جسد من األساس تشكل الجزء إذ حیة، مراكز یجعلها مما مستمرة لحیاة أماكن فهي المتاحف عكس وعلى
 بیئـة یعطـي الـذي المعمـاري التـراث فـي الماضـي مجسـد( Costa، وأشـارالمدینـة لتـوازن مثلـى أداة وهـي آخـر، لـزمن رؤیـة

  .[Paolo Costa,p.175] ).السریع التغیر مواجهة حضارة في الحیاة، وتكامل لتوازن عنها غنى ال حضریة
 

 التأریخیة  لمراكز المدناآلهمیة الحضاریة  -3
 The Burraفــي میثــاق  بــورا للحفــاظ علــى األمــاكن ذات القیمــة الحضــاریة الثقافیــة ) ICOMOS(حــددت منظمــة      

Charter1981 ،  األهمیة الحضاریة لتلك األماكن من خالل ستة قیم أشار إلیهاThrosby  
]  [David Throsby,p28. وهذه القیم كأالتي).1(شكلوالعالقات بین هذه االبعاد كما في:  

 .التناسق والجمالیة :aesthetic valueقیمة جمالیة  -

 .والبصیرةالفهم، والتنویر، spiritual value: قیمة روحیة -

 .اإلتصال مع اآلخرین ، واإلحساس بالهویة والذاكرة الجمعیة:  social valueقیمة إجتماعیة   -

التواصل مع الماضي بوصفها وثیقة تأریخیة یجب اإلمتناع عن التدخل فیها والحفاظ :  historical valueقیمة تأریخیة  -
 .علیها قدر اإلمكان 

 .األشیاء والمواقع بوصفها خزین أو ناقًال للمعنى :  symbolic valueقیمة رمزیة   -

التفرد، وسالمة :  authenticity valueقیمة األصالة  -
المنشأ ، أي الحفاظ على مواد البناء األصلیة أو 

 .عالمات أو أخرى 
 Urban Integration)(التكامل العمراني -4

، یمثل تكامل كًال من الوظائف واالستعماالت     
التقلیدیة الحضریة والریفیة ضمن وتكامل كال من االفكار 
وتكامل البیئة المبنیة والطبیعیة ، المجالین العام والخاص
حیث یمثل التكامل العمراني ، لالفراد ضمن محیطها

محاولة الستعادة الروابط بین جوانب التطویر 
 كما یعرف التكامل العمراني. [Ellin,p.37-41]المختلفة

الباحثان:المصدر/أبعاد المراكز التاریخیة وخصائصھا): 1(شكل  
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بأنه ایجاد التوازن الصحیح بین الحاجة الى الحفاظ على االرث الحضاري المادي والحاجة االنیة والمستقبلیة للساكنین  
 .[Soraganvi, p.147]بشكل یضمن ایجاد مراكز حضریة تضمن تعدد الوظائف والجذب والمنافسة للمكان،
 أنواع التكامل العمراني -5
 العمرانیةالتكامل الوظیفي للبنیة  1-5

على فكرة التكامل الوظیفي للمركز الحضري الذي تتداخل فیه الفعالیات، اذ یظهر التكامل في  Alexander أكد     
بینما تبنى المدن الحدیثة على وفق تكامل على المقیاس ، macro scale مراكز المدن التاریخیة على المقیاس الكبیر

 .[Alexander, p 92]أجزاء موضعیة نمفیكون الكل مجموع  micro scaleالصغیر 
 التكامل الموقعي للبنیة العمرانیة 2-5

إن التحوالت التدریجیة في هویة البیئة العمرانیة التقلیدیة التي تتجسد مادیًا في التحوالت الشكلیة للعناصر الحضریة     
والعالقات بینها كانت تخضع لقوانین سیاقها االجتماعي واالقتصادي والحضاري بشكل یحقق التواصل بین الماضي 

قحام عناصر عمرانیة غریبة على البیئة العمرانیة للمدن الكبرى المعاصرة والحاضر، لكن التحوالت القسریة التي ادت الى إ
إن . تسببت في حدوث االنقطاع عن الهویة الممیزة للمدینة وتجزئة بنیتها. عكست توجهات غریبة عن السیاق الحضري 

زاء أوًال مع روح العصر محاولة خلق التواصل بین أجزاء المدینة بتنوع هویتها المعماریة تحتاج الى تواصل هذه االج
 .[Boyer, p.2-8] واالنفتاح على السیاق العالمي ، وممكن الوصول الى تنوع هویة المدینة بین التقلیدیة وتطورات روح العصر

 العمرانیة للبنیة الشمولي التكامل 3-5
 هیكلة عن مالمح كثیرة استیعاب یستطیع التقلیدیة للبیئة الفضائي الهیكل في حركته عند الشخص ان(Hillier)یرى     

 Notes)في كتابه  (Christopher Alexander)واكد . [Hillier, p.28]الشمولي  الهیكل ووضوحیة الفضائي التنظیم
On The Synthesis of Form) تتداخل فیه الفعالیات إذ یظهر التكامل الشمولي  ذيعلى فكرة المركز الحضري ال

وفق أجزاء موضعیة فیكون الكل مجموع من أجزاء موضعیة وال یمتلك في مراكز المدن التاریخیة بینما تبنى المدن الحدیثة على 
إذ تظهر البنیة ) البنیة الشمولیة(هوم طرح في دراساته مقارنة بین بنیة المدینة التقلیدیة والمدن الحدیثة من خالل مف.كیانًا خاصًا ممیزًا  

 .[Alexander, p.93] العمرانیة للمدن التقلیدیة تكامال شمولیا ناتجا عن النمو التراكمي والتدریجي بالمقارنة مع المدن الحدیثة
 .تحقیق هذا التكاملأن التكامل الشمولي یتحقق من خالل النمو التراكمي والتدریجي،وان تداخل الفعالیات یعمل على ویرى البحث 

 

  الفضائي للبنیة العمرانیة التكامل 4-5
 البنیة للموقع في الفعلي واالستعمال الفضائیة والبنیة المفاهیمیة البنیة بین التكامل الى (Kevin Lynch)أشار      

 فیرى (Rappoprt Amos)اما  .[Lynch, p.86] التكامل هذا وجود عدم في االنقطاع ویكمن التاریخیة العمرانیة للمراكز
 ویرى.   [Rappoprt, P.44]العمرانیة بنیتها مع والسلوك االنساني الشخصیة الثقافة فیها تتكامل التاریخیة المراكز أن

(Masfer) والتكوین العام للمدینة الشكلي التكوین أي التشكیل طبیعة في االسالمیة المدینة في الكبیر التكامل وجود 
 . [Msefer, P.23]لسكانها والقیمي المفاهیمي

 

 للبنیة العمرانیةالبصري  التكامل 5-5
ویعنــي التكامــل بــین المكونــات الفیزیائیــة للبنیــة العمرانیــة للوصــول الــى الكــل الموحــد وتُــدرك هــذه العناصــر مــن خــالل     

ویعتمــد التكامــل البصــري ، خصائصــها التركیبیــة علــى المقیــاس الكبیــر وخصائصــها البصــریة الشــكلیة علــى المقیــاس الصــغیر
  [Salingaros,p.92]للمشهد الحضري في البنیة العمرانیة على طبیعة العالقات بین هذه الخصائص والمكونات العمرانیة

هو تحقیق الربط وضمان استمراریة العالقة بین مكونات البنیة :جرائي للتكامل العمراني أتعریف  توصل البحث الى    
من ) بصریًا وتركیبیاً (من خالل الربط بین العناصر المادیة والالمادیة للوصول الى كل موحد ، العمرانیة ومستخدمیها

 .)2(كما في الشكل ، خالل المزیج الوظیفي والفیزیاوي
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 .لألطار النظري أستكشاف المفردات الرئیسة والثانویة وألغراض البحث سیتم تناول التكامل البصري في        
 (Visual Intration)التكامل البصري -6 
 فالتكامل البصري الكلي، التكوین تحقیق لغرض بعالقات المترابطة االجزاء خالل التكامل البصري من) Scott(عرف    
 تكامل بصري في والكل االجزاء تربط التي العالقات من متشابك نظام من یتالف الذي الكلي التكوین مثلی

[Scott,p. 30,179,193].  وأكد)Smithies( للعالقات البصري التكوین خالل من تعریفه للتكامل البصري في 
 عالقات انها حیث .البصریة الخصائص بین العالقة من ینتج التكوین البصري الذي هي "البصري  فالتكامل والعناصر،

) Beitler & Lockhart( بینما عرف كل من .[Smithies,p.6-9] "مؤثر بصري كل الى الوصول في تسهم متبادلة
 الناتج بانه" هعرف اذ ،لتحقیق غرض محدد تصمیمیة مبادئ وفق المترابطة البصریة الخصائص خالل منالتكامل البصري 

 "التصمیمیة المبادئ وباعتماد.. وعملي جمالي لغرض البصري التصمیم في المختلفة الخصائص وترتیب تنظیم من
,p52 ] [Beitler & Lockhart . الباحث بینما یرى)Ward(   بأنه تنظیم مكونات یمكن تعریفه أن التكامل البصري

فتعطي  ،والتي تبلور الصورة الحضریة والحسیة المتكاملة للعالقات بین الخصائص البصریة ،البنیة العمرانیة في المدینة
 . [Ward, p165]للمدینة هویتها وشخصیتها الحضریة الممیزة 

 الدراسات السابقة التي تناولت التكامل البصري في المشهد الحضري -7
تــم تنــاول اهــم التوجهــات و الطروحــات الفكریــة االجنبیــة والمحلیــة التــي تطرقــت الــى مفهــوم التكامــل البصــري فــي المشــهد     

 :هذا المفهوم ویقسم الى قسمینالحضري او مایقترب من 
 

 الطروحات االجنبیة- 1 7
 Cullen" (Townscape،1961(طروحات  7-1-1

واشـــار فـــي دراســـته الـــى وجـــود نـــوعین مـــن العوامـــل المـــؤثرة علـــى المشـــهد الحضـــري وهـــي العوامـــل الفیزیائیـــة والعوامـــل       
الحضـري  مسـتویین لتحقـق الوحـدة البصـریة للمشـهد بـأن هنالـكاشار كذلك و ، االنسانیة والتى بتكاملها تتحقق الوحدة البصریة

 ):p1-3(وكما یلي
 :وتمثلث تلك العالقات في): التشكیل العام(العالقات على مستوى الكل : المستوى االول -:اوال
 .تنظیم حافات االشكال وخلق االحساس بالشكل الخارجي الموحد -
 .تضام االبنیة وعدم ترك الفراغات البینیة بین الكتل  -
 .التعامل الحجمي مع المجاورات من اجل تحدید المقیاس العمراني للشارع -
 .تنظیم خط السماء، تنظیم خط البناء  -
 .حاالت االحتواء الفضائي للمشهد الحضري العالقات التناسبیة بین ارتفاع المبنى وعرض الشارع بما یسهم في تحقیق  -
 .تشكیلها وترتیبها في المشهد اتجاهیة المشهد الحضري التي تتحدد من خالل مرونة االشكال واسلوب  -

 

عالقة جزء مع جزء ضمن الشكل الواحد وعالقته البصریة باجزاء : العالقات على مستوى االجزاء: المستوى الثاني -:ثانیا
 ).التفاصیل المعماریة ،للمبنى المنفردالحجم ،الفتحات(هي  عناصروهذه ال.االشكال المجاورة

 

الباحثان:المصدر/انواع التكامل العمراني ):2(شكل  
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 Lynch,1972" ("What Time is This Place(طروحات  7-1-2
 

أن وضوح هیكل المدینة یعتمد على الصورة الذهنیة المحمولة في ذهن ساكنیها والمرتبطة بالقیمة  Lynchاكد      
البصریة التي تظهر مدى الوضوحیة في البنیة العمرانیة للمدینة والتي تشیر الى سهولة تمییز أجزائها وتنظیمها في بنیة 

 اجل من الحضري في التصمیم مراعاتها جبی التي الخصائص من مجموعة وحدد.[Lynch,pp140-149]. متماسكة
  [Ibid, P106]: وهي موحدة فیزیاویة شخصیة خلق

 الشكل، الخلفیة، التناقض مع للشكل، الخارجیة الحدود (Singularity Of Figur – Background Clarity) التفرد  -1
 .العنصر وتمیز موقع االستخدام، الحجم، التعقید، الكثافة،

 .الخارجیة للشكل العامة الهیئة اي االجزاء، حدود الخارجي، بالشكل االحساس  -2
 تجـانس التشـابه، ،)المجتمعـة المبـاني مثـل (االجـزاء تقـارب السـطوح، او الحافـات، اسـتمراریة (Continuty)الستمراریة ا -3

 .الشبابیك فتحات بتنظیم بالمواد، الشكل، السطوح،
 قـراءة خـالل مـن وتنـتج الكثافـة، الحجـم، بـالمعنى، او االخرى، االجزاء على واحد جزء هیمنة (Dominance)الهیمنة   -4

  .بصریا المستمر الكل
 .)للعقد( للربط العالي الوضوح (Clarity Of Joint)) الربط(وضوح العقد   -5
 .(Directional Diffrentation)االتجاه  تغیر  -6
 الشفافیة، اعطاء االبصار، من مساحة من تزید التي الخصائص (Visual Scope)) مجال االبصار( حقل االبصار  -7

  .البصري العمق من تزید التي والدراما المشاهد، التراكب،
 االبصار خالل تحسس المتلقي تزید التي الخصائص ”Motion Awareness “) المدركة  غیر( الواعیة غیر الحركة  -8

 .بالنوعیة واالحساس
 .الزمني التسلسل من یدرك والذي (Time Series)المتسلسل  الزمن  -9

 .(Names and Meanings)المكان  هویة تعطي التي والمعاني االسماء  -10
  
 )worskett,1969)( The character of towns)طروحات  3 -7-1

 

 :حدد مجموعة من الخصائص البصریة التي تحقق االستمرایة الشكلیة وتحقیق التكامل البصري للمشهد الحضري  
وان خطــوط الواجهــات علــى ، تنظــیم خــط البنــاء هــو اســاس االســتمرایة البصــریة لمجموعــة مــن المبــاني ان :خــط البنــاء -اوال

وان توحیــد خــط البنــاء یــؤثر علــى شخصــیة الشــارع ، طــول الشــارع یــؤثر علــى طریقــة مشــاهدة االبنیــة وعالقاتهــا مــع بعضــها
للمبـــــــاني وتاثیرهـــــــا علـــــــى التكامـــــــل وهویتـــــــه ویقـــــــوي االحســـــــاس بالمكـــــــان وبـــــــذلك یظهـــــــر اهمیـــــــة تنظـــــــیم مســـــــافة االرتـــــــداد 

 [worskett,p190].البصري
تعد مسالة ارتفـاع المبـاني وعالقتـه بخـط السـماء مـن ابـرز المشـاكل البصـریة لمجموعـة  :ارتفاع المباني وخط السماء -ثانیا

  , [p192من المباني وان االختالف في ارتفاع المبنى یكسر خط السماء مما یؤثر على التكامل الشكلي للمشهد الحضري 
[worskett. 

 .االبنیة وانسجامهاتوحید عرض الوحدات البنائیة یسهم في تماسك :عرض الوحدة -ثالثا
ویســهم ، ان اسـتخدام المــواد المحلیـة الســائدة یعطــي احساسـا قویــا بالوحــدة البصـریة للمدینــة :نوعیــة التفاصــیل والمــواد -رابعــا

استخدامها في االبنیة الجدیدة الى ضمان االستمرایة البصـریة وان انشـاء مبـاني بطـرق انشـاء ومـواد مختلفـة تـؤدي الـي كسـر 
 .ط واللون والملمساالیقاع والخطو 

انتظـام الفتحــات لمجموعــة مـن المبــاني المتجـاورة یســهم فـي تحقیــق االســتمرایة :نســب فتحــات الشــبابیك الــى الجــدار -خامسـا
 .p210 ,  [worskett [البصریة للمشهد الحضري وان التباین في الفتحات یؤدي الى كسر االستمرایة للمشهد الحضري 

جـــل تحقیـــق التكامـــل یجـــب االنتبـــاه الـــى الخصـــائص الشـــكلیة المحیطـــة باالبنیـــة لتجنـــب مـــن ا:االحتـــواء الفضـــائي -سادســـا
 .p175  , [ worskett [.الحصول على ابنیة ضعیفة الخصائص والتكامل البصري

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  85  
 



2016 لسنة أذار) 1(العدد......................................................... المعماریة للهندسة العراقیة المجلة  
 
 
 
 
 
 
 
7-1-4 

 )Broadbent( )Emerging concepts in urban design،1990(طروحات 4-1-7
 :] Broadbent,p.194 [أن المشهد الحضري یتكون من عنصرین مهمین هما     
 :وهي جزئین كذلك)  Physical components(  مكونات فیزیاویة :اوال

 : وتشمل) Urban physical components ( المكونات الحضریة الفیزیاویة  -أ
 .   التوقیع، العالقات الفضائیة ، البروز، التركیز، الفعالیة ، المعالم ، اإلشارات والدوال 

 :وتشمل)  Urban Appearance components( مكونات الشكل الحضري  -ب
 Construction  ،المـواد البنائیـة    Shape ،الشـكل   Design ،التصـمیم Color ،اللـون Size، الحجـمAgeالعمـر

Materials الحالـة،Condition مكونـات بصـریة عامـة،General Physical Components  عناصـر متعلقـة أخـرى، 
Other Related Factors.  

خــارج نطـاق حــدود .(وهــذه المكونـات تخـتص بالمعــاني والـدالالت   (Cultural components)  مكونــات حضـاریة :ثانیـا
 ) .البحث

 

 :علىركزت الدراسة  carmona&etal,2007( (Public places-urban spaces)(طروحات 5-1-7 
التكامـــل یـــرتبط بالســـیاق الحضـــري ككـــل حیـــث ان المبنـــى وحـــدة التعنـــي لنـــا شـــئ بینمـــا المبنـــى مـــع الســـیاق یحقـــق المتعـــة  -

 .البصریة
الموحــد الطریقــة االولــى الطــراز الرســمي ، وجــود ثــالث طــرق رئیســة  متصــلة لخلــق التكامــل البصــري مــع الســیاق الموجــود -

ــــــــــــذي یســــــــــــتخدم محاكــــــــــــا ــــــــــــاقض ویتضــــــــــــمن التصــــــــــــامیم ،الســــــــــــمات المعماریــــــــــــة المحلیة؛الثانیة ةوال ــــــــــــة او التن المقارن
 [ p.154] االستمراریة ویتضمن السمات البصریة الجدیدة،الجدیدة؛الثالثة

 

  الدراسات المحلیة 7-2
 "للمدینة المعاصرةالتماسك والتفكك في بنیة المشهد الحضري ) "1998،المبارك(طروحات 7-2-1

مـن خـالل المشـهد الحضـري للشـوارع التجاریـة  ،اهتمت الدراسة بمظاهر التماسك والتفكك في المشهد الحضري للمدینة      
وعرفـت الدراسـة المشـهد الحضـري للمدینـة .وأسـباب مظـاهر االربـاك والتشـویش البصـري فیهـا ،الحدیثة في المدینـة المعاصـرة 

والتـي تتـأتى مـن أسـلوب تنظـیم مكوناتهـا الفیزیاویـة وترابطهـا  ،لتـي ترسـمها المدینـة فـي ذهـن المشـاهدبأنه عبارة عن الصورة ا
ثـم قـدمت الدراسـة اهـم .]23ص[ومـدى تـأثیر هـذا المشـهد علـى سـلوكیات اإلنسـان فـي حیاتـه الحضـریة، مع فضاءاتها العامـة

والتجـانس بـین ابنیـة الشـوارع التجاریـة وبقیـة العناصـر  الخصائص والعالقات المؤثرة في تحقیق حالة من االسـتمرایة البصـریة
 :]50ص[التي تؤلف بمجملها صورة المشهد الحضري وصنفتها الى صنفین

 تمثل العالقات والضوابط التى تسهم في خلق التجانس واالستمرایة البصریة لسیاق المباني والكتل المتجاورة :االول -
 .تمثل العالقات الشكلیة والمكمالت الجمالیة التى تحقق االرضاء الجمالي والمتعة البصریة والنفسیة: الثاني -

 

 "الوحدة الشكلیة في العماره كنظام) "1999القرة غولي(طروحات 7-2-2
متنوعــة لعــدد مــن باالســتناد الــى طروحــات " الوحــدة الشــكلیة فــي العمــاره كنظــام"طرحــت القــرة غــولي فــي دراســتها مفهــوم      

 :المعماریین وطرحت ثالث مفردات حول ذلك المفهوم وهي 
 عناصر الوحده الشكلیة -
 مظاهر الوحدة الشكلیة -
 حاالت تحقق الوحدة الشكلیة -

اما مظاهر الوحدة الشكلیة "الشكل واالتجاهیة والحجم والمادة واللمس والضوء واللون"وشملت عناصر الوحدة الشكلیة كل من 
 .متطلبات ذات عالقة متبادلة تسهم اجماال للوصول الى كل مرئي مقنع ومؤثرفهي 
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خصائص المشهد الحضـري علـى المسـتوى التصـمیمي للمشـهد والـذي یتعامـل  الدراسات تتناول ومما تقدم یتضح أن     
 .3Dمع أبعاده الثالثة 

 

 

 

ةالمفردات الرئیس المفردات الثانویة  ت الدراسات السابقة 

الخ..االستمرایة في اللون والطراز والملمس  طروحات  المشھد المتسلسل 
)Cullen،1961( 

1 

استمراریة في اللون والملمس 
خصائص مكانیة،شواخص بنائیة،والسطوح  

 Lynch,1960( 2(طروحات خصائص عامة للشكل الفیزیاوي

عرض ،خط السماء،خط البناء
نسب الفتحات،االحتواء،التفاصیل،الوحدة  

طروحات  الخصائص البصریة
)Worskett,1969( 

3 

ممل،ممتع  طروحات انواع االنسجام سایكولوجیا 
carmona&etal,2007 

4 
االستمراریة،التناقض،الطراز الرسمي الموحد التكامل البصريطرائق خلق    

)1998،المبارك(طروحات  التماسك ترابط االجزاء مع بعضھا  5 
 التفكك االختالل بالنظام او الترتیب

 خصائص االستمرایة البصریة السیاق البصري
 العالقات الشكلیة والمكمالت الجمالیة

الضوء ، اللمس، المادة، الحجم، االتجاھیة،الشكل 
اللون،   

  عناصر الوحدة الشكلیة
 

القرة (طروحات 
)1999،غولي  

6 

الحیویة،الھیمنة ،االنسجام ،التوازن   مظاھر الوحدة الشكلیة 
 حاالت تحقق الوحدة الشكلیة انتظام العناصر الشكلیة

 انساق الوحدة الشكلیة النسق التنظیمي
 النسق الطبیعي
 النسق التناغمي

التي تناولت التكامل  الدراسات السابقة
 البصري

مستوى الخصائص 
 البصریة

عالقات تحقق  الخصائص البصریة
 التكامل البصري

 

 )Carmona&etal,2007(طروحات

 

 بصریة خصائص
 الجزء على مستوى

انتظام واستمراریة  المعماري للكتل الشكل
ھیئة المشھد 

 الحضري

الطراز المعماري 
 للكتل

محكات السمات 
المعماریة المحلیة 

 للعناصر

 

 

 )Broadbent،1990(دراسة 

 

 

 بصریة خصائص
 على مستوى الجزء

توحید النمط  لالبنیة) الطراز(النمط 
 التصمیمي

استمراریة االلوان  لون واجھات االبنیة
 وتناغمھا

استمراریة الفتحات  فتحات واجھات الكتل
 بنفس النسب واالبعاد

استمرایة المواد  المواد البنائیة للكتل
 البنائیة

التعامل الحجمي مع مقیاس المشھد   

الباحثان: المصدر/السابقة استخالص المفردات التى تطرقت لھا الدراسات ): 1(جدول   

مستوى الكل والجزء الخاصة بالتكامل البصري  استخالص الخصائص البصریة على): 2(جدول 
الباحثان:المصدر/حسب ماجاء في الدراسات السابقة وبیان عالقات تحقیق التكامل البصري   
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 :ومما تقدم یمكن تلخیص أهم المؤشرات المشتركة في الطروحات السابقة كما هي موضحة في الجداول االتیة    

 

 

 

 

 

 

 

 )Cullen 1961(طروحات 

 

 

 

 بصریة خصائص
 على مستوى الكل

المجاورات من اجل  الحضري
تحدید المقیاس 
 الحضري للشارع

خط البناء لواجھة 
 المشھد

استمراریة خط 
 السماء

خط السماء لواجھة 
 المشھد

 استمراریة خط البناء

اتجاھیة المشھد  االتجاھیة لالبنیة
الحضري التي تتحدد 

من خالل مرونة 
 االشكال واسلوب
في  تشكیلھا وترتیبھا

 .المشھد

 

 

 بصریةخصائص 
 على مستوى الجزء

تنظیم حافات االشكال  حدود الكتل
وخلق االحساس 
بالشكل الخارجي 

 .الموحد

تكرار الفتحات  فتحات الواجھات
 وتناسبھا

االستمراریة الحجمیة  حجم الكتل
 للعناصر

المعالجات 
التفاصیل (الشكلیة

 )المعماریة

تكرار المعالجات 
 الشكلیة

 

 

 

 )( Worskett,1969دراسة 

 

 

 بصریةخصائص 
 على مستوى الكل

خط البناء لواجھة 
 الكتل

 توحید خط البناء

 استمرایة خط السماء خط السماء للمشھد

 

تنظیم وتوحید عرض  عرض الوحدة البنائیة
 االبنیة

 بصریةخصائص 
 على مستوى الجزء

التفاصیل المعماریة 
 لالبنیة

التفاصیل توحید 
 وتكرارھا

 المفاھیم لعالقاتا
 
 
 
 

توحید اتجاھیة المشھد المتكامل من خالل مرونة االشكال 
 .واسلوب ترتیبھا في المشھد

 
 درجة االستمراریة لحجم الكتل البنائیة للمشھد

استمراریة  استخدام  لون الكتل البنائیة ومواد البناء والملمس 
 وتناغمھا) طبیعة المواد(
 

الباحثان:المصدر/المفاھیم والعالقات التي تدخل ضمن مفھوم االستمراریة البصریة): 3(جدول   
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 االستمراریة البصریة

 االستمراریة  بوحدة النمط 
باستخدام العناصر التي تتوافق مع المباني التراثیة االستمراریة 

 الخ... للمراكز التاریخیة من اروقة وشناشیل واقواس
 

 استمراریة تناسب المشھد مع المقیاس االنساني
 

 استمراریة خط السماء للمشھد
 

 استمراریة خط البناء للمشھد
 ) الخطوط االفقیة والعمودیة(استمراریة تنظیم السطوح 

 
 استمراریة االستخدام للعناصر التكمیلیة للمشھد

 
 

 العالقات المفھوم
 
 
 
 )االحاطة(االحتوائیة 

 التجاور بین المباني
 

 التقارب بین ارتفاعات االبنیة
مستوى االنتماء واالیواء عندما تتراوح نسبة ارتفاع المباني 

نزوالً الى  3:1المحیطة الى ابعاد الشارع االفقیة مابین 
1:1 > 45-180 

 
 مستوى التشجیر

 
تجزئة التكوینات الكبیرة الى الى اجزاء صغیرة تناسب 

وجود ، وجود التفاصیل، وجود االروقة(المقیاس االنساني 
 )الزخرفة

 العالقات المفھوم
 
 
 
 
 
 

 التنوع ضمن وحدة شمولیة

 )الكتل(وحدة المشھد ككل وتنوع أجزائھ 
 التكرار بعناصر واجھات االبنیة وبطرز متنوعة للمشھد المتكامل

 
 ارتفاع المباني البعاد الملل التكرار في تنوع

واالنھاء  مستوى الوحدة في الملمس وخصائص مواد البناء
 واللون للمشھد المتكامل

تحقیق الوحدة عن طریق الھیمنة باالمتداد االفقي لواجھات 
 المباني

 
 تنظیم وتوحید عرض االبنیة

 
 )الطراز(توحید النمط التصمیمي للمشھد

 
 درجة االرتباط اوالتنظیم بین العناصر 
 طبیعة انتظام االشكال الھندسیة للكتلة

 تحقق الوحدة من خالل تركیب عناصر متناقضة
 

 من خالل استخدام التنوع في الخطوط األفقیة و العمودیة
 

 توحید وتكرار التفاصیل الزخرفیة للمباني وبتنوع ایقاعي متناغم
 

تكرار المواد وتوحیدھا مثل استخدام مواد البناء 
 الشبابیك ،شناشیل ،في بعض التفاصیل ) الخشب(المحلیة

الباحثان:المصدر/المفاھیم والعالقات التي تدخل ضمن مفھوم التنوع ضمن وحدة شمولیة ): 4(جدول   
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 العالقات المفھوم
 
 
 

 التناقض

یحمل عنصر مفاجأة مثل ) مستمر(استخدام تناقض مترابط 
 ادخال ابنیة جدیدة للمشھد

 
 اختالف المقیاس والحجم

 
 االغتراب بالشكل 

 
 )العناصر العمودیة واالفقیة(باالتجاه 

 التعارض بالملمس واللون والمواد
 التباین بالظل والضوء

 

 
 العالقات المفھوم
 
 
 

 التدرج البصري

استخدام التدرج المنظم من خالل استعمال البعد االنساني 
 بالمشھد المتكامل

 
 التدرج باحجام الكتل المستخدمة 

 
التدرج بارتفاعات المباني بما یحقق المتطلبات الوظیفیة 

)sky line( 
 

 )العناصر(التدرج على مستوى التفاصیل
 مستوى الشكل العام للتكوین التدرج على

 
 العناصر المكونة للمشهد الحضري -8
ـــى قســـمین همـــا      ـــة، والعناصـــر االخـــرى : یمكـــن تقســـیم العناصـــر المكونـــة للمشـــهد الحضـــري ال عناصـــر واجهـــات االبنی

 .]32-25ص،ضیاءعلي حسین[. التكمیلیة
 عناصر واجهات االبنیة8-1

إذ  ،االبنیــة باالعتمــاد علــى مــدى فاعلیــة العنصــر وقابلیتــه علــى جــذب االنتبــاهعناصــر واجهــات ) Ching(صــنف جنــك     
 [Ching, p.94]: إلى) الخلفیة -الشكل(صنف العناصر وفقا لعالقة 

 .(Figures)وهي التي تدرك وتستوعب بوصفها شواخصًا أو أشكاًال : (Positive)عناصر موجبة   -أ
 .لتلك األشكال (Background)وهي التي تعمل كخلفیة : (Negative)عناصر سالبة  -ب

والمفردات العمودیة  ،واالبواب ،والنوافذ ،الجدرانالى ان عناصر الواجهات تتمثل ب )Antoniades(انتونییدس اشار و      
تشكیلیة عناصر : الواجهة الى) Schulz(شولز  وصنف.[Antoniades,p.4] )كالشناشیل(والمفردات المضافة  ،واالفقیة

 Abu-Obeid et(استعرض ابو عبید واخرون و . [Schulz, p.138]وعناصر مثقبة كالنوافذ واألبواب  ،جمالیة كالعمود
al. (والسقیفة فوق  ،والتفاصیل ،واالبواب ،والنوافذ ،الكتل: مجموعة من العناصر ذات العالقة في تقییم واجهات االبنیة هي

 Wall(الستارة : الى واجهات االبنیةفقد صنف عناصر ) Dunne(اما دون .[Abu-Obeid et al., p.5-6]المدخل 
Parapet(،  وعالمات الداللة والدعایة)Marquee or advertising sign(،  والسقیفة فوق المدخل)Canopy(، 

 .[Dunne, 2004, p.22] (Cornice) واالفریز
 
 
 
 

الباحثان:المصدر/المفاهیم والعالقات التي تدخل ضمن مفهوم التناقض  :)5(جدول   

الباحثان:المصدر/المفاهیم والعالقات التي تدخل ضمن مفهوم التدرج البصري:) 6(جدول   
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 :ویرى البحث ان عناصر واجهات االبنیة تتكون من 

 الجدران -1
 .النوافذ، واالبواب، والفتحات االخرى: الفتحات وتشمل -2
 االعمدة، والشناشیل، والستائر، واالطر، والسقائف البارزة، واالفاریز : العناصر البارزة عن الجدار وتشمل -3

)Cornices(والشرفات، وغیرها ،. 
 .عالمات الداللة والدعایة -4
 

  العناصر التكمیلیة 8-2
وتعلـق ضـمن الفضـاءات  ،وتـزرع ،وتنصـب ،وتمـد ،عناصر الفضاءات الخارجیة هي عناصر وظیفیة وجمالیة توقع أن     

للســـــابلة ومســـــتخدمي الفضـــــاءات ) Utility(وفائـــــدة خدمیــــة ) Amenity(وهــــي تـــــوفر جمالیـــــة . الحضــــریة العامـــــة والشـــــائعة
واشـجار الشـارع والنباتـات  ،واشـارات المـرور والعالمـات ،واضـاءة الشـارع ،وتشـمل العناصـر المرئیـة كاالثـاث العـام ،الخارجیة
 Policy on the Design Quality of Hard Urban] وغیرهـا  ،والتـزیین ،واشـارات االعـالن ،والخـدمات ،االخـرى

Spaces and Streetscape Elements,p.4].تمتلــك اهمیــة ودورا فــي  ،ان العناصــر المكونــة للفضــاءات الخارجیــة
 Better streets]:وان هـذه العناصـر هـي ،والراحـة واالمـان ،وخلـق االحسـاس بالمكـان ،التكامل البصري للمشهد الحضري

Plan, p.53-54]. 
 :ویرى البحث أن التعریف االجرائي للتكامل البصري

المرتبطة بعالقات ) على مستوى الجزء والكل(والخصائص البصریة  هو مفهوم یتحقق من خالل صیغ لربط العناصر     
 .بصریة ضمن مبادئ تصمیمیة، لغرض تحقیق التكوین البصري الكلي في مراكز المدن التاریخیة

 نظري أطار أستخالص -9
بلـــورة االطـــار النظـــري المســـتخلص مـــن البحـــث مـــن خـــالل الدراســـات الســـابقة التـــي تناولهـــا وعـــزل  فقـــرةســـیتم فـــي هـــذا ال     

 .المفاهیم والمفردات االكثر اهمیة والتي شكلت تصورًا أولیًا وتفصیلیًا للبحث للوصول الى مؤشرات البحث 
  مؤشرات التكامل البصري 9-1

وتم أستخالص ألهم هذه المفردات بما تحقق الوصول لمؤشرات . ،عدة مفاهیم ومفرداتالفقرات السابقةطرح البحث في      
 :التكامل البصري والمتمثلة بعناصر المشهد الحضري والعالقات والخصائص البصریة كما هي موضحة بالجداول االتیة

 
   

  
 
 
 
 

 )التكامل البصري( 

 ثانویةالمفردات ال المفردات الرئیسة االلیات المعتمدة
مستویات تحقق التكامل 

 البصري
مستوى المشھد الحضري  المستوى الكلي

 للشارع
 مستوى االبنیة ضمن الشارع المستوى الجزئي

 
 

 صیغ تحقق التكامل البصري

 المنتظمة البسیطةاالشكال  التكامل ضمن الوحدة الھندسیة
 التنظیم المركزي
 التنظیم الشبكي

التكامل ضمن التعددیة 
 المتناغمة

 االیقاعي
 المستمر
 المتناسب

 

 العناصر التكمیلیة عناصر واجھات االبنیة
 خضراءاالشجار والمناطق  الجدران لواجھة الكتل

 االرصفة وجسور المشاة )اخرى، ابواب، نوافذ(الفتحات 
 ،اطر، ستائر ،شناشیل، اعمدة(العناصر البارزة عن الجدران 

 )غیرھا، شرفات، افاریز ،سقائف بارزة
 

 اثاث الفضاءات الخارجیة
 الخدمات عالمات الدعایة والداللة

 االشارات

الباحثان:المصدر/عناصرالمشهد الحضري ): 8(جدول   

 

الباحثان:المصدر/التصمیمیة التي تحققه مفردات التكامل البصري والمبادئ ): 7(جدول   
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، تم تلخیص أهم المؤشرات  المشتركة لخصائص )7(البصري في الفقرة من خالل دراسة وتحلیل مؤشرات التكامل 

 ).9(جدول المشهد الحضري والتي یمكن قیاسها في 

 

 

 
 

 الخصائص البصریة

 العالقات البصریة
االستمراریة 

 البصریة
التنوع 
ضمن 
وحدة 
 شمولیة

التدرج  )االحاطة(االحتواء التناقض التفرد
 البصري

ى 
عل

ى  
تو

مس
 

زء
لج

ا
 

       حجم الكتل البنائیة
الخطوط االفقیة 
 والعمودیة للكتل

      

       االتجاه 
الشكل الھندسي 

 للواجھة
      

مواد البناء واالنھاء 
 لواجھة الكتل

      

       المعماريالطراز 
) العناصر(التفاصیل

 للكتل
      

       لون واجھة الكتل
       ملمس الواجھة

الحدود الخارجیة 
 للكتل

      

كل
 ال

وى
ست

ى م
عل

)
ع 

ء م
جز

قة 
عال

ء 
جز

-
كل

 ال
مع

ء 
جز

قة 
عال

( 

المقیاس االنساني 
 للمشھد

      

التناسب في واجھة 
 المشھد

      

       خط السماء للمشھد
       خط البناء للمشھد
التكرار للعناصر 

والتفاصیل لواجھة 
 المشھد

      

       الھیمنة 
       التوازن
       )التنسیق(التنظیم 
       االرتباط

 
 لعملیةالدراسة ا -10

شـوارع مدینـة بغـداد، وبغـض النظـر عـن تـردي واقـع الكثیـر  تم أنتخاب المشهد الحضري لشارع الرشـید ألهمیتـه ضـمن 
والمعمـاریین . من االبنیـة المطلـة علیـه حالیـا، اال انـه یمثـل موضـع اهتمـام خـاص بالنسـبة للمـواطنین فـي بغـداد بصـورة عامـة

 .]90ضیاء حسین،ص[ والمصممین الحضریین بصورة خاصة، وذلك ألهمیته التاریخیة والتجاریة والعمرانیة
وأعتمـــد البحـــث أســـلوب االســـتبیان والتحلیـــل فـــي دراســـة التكامـــل البصـــري للمشـــهد الحضـــري لشـــارع الرشـــید، بالنســـبة 

 .لمستخدمي المنطقة
 

 أسلوب القیاس 1-10
المقیاس هو الوسیلة أو األداة التي یستخدمها الباحث لیختبر بها مدى مصداقیة فرضیته الموضوعة لحل المشكلة       

البحثیة وهناك أنواع عدة من المقاییس منها ما هو مصمم ومنها ما یصمم خصیصا لحل مشكلة بحثیة محددة كما إن 
تحدید المجتمع األصلي للدراسة ؛حجم العینة ؛ : ما اختلف نوعه وهي هنالك نقاطًا عدة من الواجب توافرها في المقیاس مه

 الباحثان:المصدر/ 3Dمؤشرات التكامل البصري في المشهد الحضري للبعد التصمیمي ): 9(جدول 
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) استمارة االستبیان الخاص(صیاغة  الدراسة ؛ تسجیل المالحظات من االختبار االولي لالستفادة منها في االختبار النهائي

 .بتطبیق االختبار علیها كما یتطلب توافر الموضوعیة والصدق والثبات في كل مقیاس عملي
وما أما المقاییس التي تعاملت مع المشاهد الحضریة فقد تضمنت قیاس المشهد عن طریق المقابالت الشخصیة،      

قیاس المشهد عن طریق عرض الصور الفوتوغرافیة وبناء مقیاس داللي لتقویمها فقد اعتمدته الدراسة من قبل الباحثة هي 
المشاهد الحضریة من قبل المتلقي من خالل أعداد نماذج للمشاهد أتبعت في الدراسة لغرض قیاس التكامل البصري في 

الحضریة المنتخبة وعرضها على العینات المنتخبة والعشوائیة بمحاولة لقیاس التكامل البصري الذي یتم تلقیه وتثبیت 
 .المالحظات من قبل المستبینین على ورقة االستبیان 

 استمارات االستبیان  تصمیم  2- 10
فردا، وأجراء أختبار أولي لها من قبل مختصین في ) 20(أستمارات االستبیان على عینة منتخبة بحجم  تم أعداد

ومن ثم أجراء .مجال العمارة والتخطیط الحضري للتأكد من صحة المؤشرات وامكانیة قیاسها، وتم أستبعاد بعض المؤشرات
سكنة ومستعملي المنطقة، حیث كانوا ممن یزورونها فردا، من ) 100(على عینة عشوائیة بحجم ) تحلیلي(أستبیان خاص

وعدد الذكور ) 35(سنة، وكان عدد االناث ) 65(_) 20(وتراوحت اعمار افراد العینة المختارة ما بین .بصورة مستمرة 
)65.( 

تــم إعــداد الصــور وعرضــها بــأعلى مواصــفات ممكنــة للمحافظــة علــى دقــة التفاصــیل الموجــودة فیهــا وتقریــب المســتبین      
درجـة مـن الجهــة  180زاویــة ) الوقـوف امــام المشـهد مباشـرة ( ألفضـل مـا یمكـن، وتــم التقـاط الصـور للمشــاهد بشـكل امـامي 
 Adobe(باســـــتعمال برنـــــامج  –ي مخـــــتص وتـــــم ترتیبهـــــا البعیـــــدة، ولجـــــانبین مـــــن الشـــــارع، بمســـــاعدة مكتـــــب أستشـــــار 

PhotoshopCS5 (– بشــكل مشــهد متسلســل للشــارع مــن جانــب واحــد، وتــم أعــداد)مشــاهد ملونــة لمشــهد شــارع الرشــید ) 6
  ).10(، )9(، ) 8(، ) 7(، )6(، )5( :، االشكال )4.10( الفقرةوكما هي موضحة في 

أستبیان خاص (بأجراء أختبار اولي ومن ثم أختبار ثاني  االول جزأین حیث یتمثل الجزء علىتصمیم االستمارة     
 :كاالتي) تحلیلي

 ) 1ملحق (أستمارة االختبار االولي -أوال
لقد كان التوصل الى الصیغة النهائیة لالستمارة بعد القیام باستبیان اولي على مجموعة من المختصین في مجال     

وتم عرض الصور للمشاهد الحضریة من خالل االستفادة من تقنیات الحاسوب الكرافیكیة .الحضري العمارة والتخطیط
 .باالضافة الى الصور المطبوعة وذلك لوضوحها ولدقة تفاصیل الصورة اكثر من الطباعة على الورقة

وهذه االستمارة ساعدت في تعدیل استمارة االستبیان وتوضیح مدى مالَءمتها للقیاس وتهیئتها لالستبیان الخاص      
 .وكذلك ساعدت في تحدید العینة لالستبیان الخاص

الى توفیر ) اوال-1ملحق(أربعة مجامیع من االسئلة، تهدف المجموعة االولى ) 1ملحق (تضمنت استمارة االستبیان 
الى معرفة العالقات البصریة المؤثرة ) ثانیا-1ملحق(وتهدف المجموعة الثانیة . معلومات عامة عن العینة البحثیة

الى معرفة الخصائص البصریة للعالقات على ) ثالثا -1ملحق (وتهدف المجموعة الثالثة. والعالقات البصریة الغیر المؤثرة
الى قیاس الخصائص البصریة للعالقات )  رابعا -1ملحق (مجموعة الرابعة وتهدف ال. مستوى الجزء المؤثرة والغیر مؤثرة

 . على مستوى الكل المؤثرة والغیر مؤثرة
المـؤثرة بشــكل )الجـزء والكــل(وان الهـدف مـن هــذه االسـتمارة  هــو تحدیـد العالقــات والخصـائص البصـریة للمســتوین       

ائص والعالقات غیـر الموجـودة او التـي لـیس لهـا تـاثیر فـي تكامـل دقیق في تنظیم وبناء المشهد المختبر وأستبعاد الخص
 ) التحلیلي(، وبذلك یتم تحدید العالقات والخصائص الفعالة فقط لتهیئتها الى االستبیان الخاص)شارع الرشید(المشهد المختبر

 

 ) 2ملحق رقم (أستمارة االستبیان الخاص -ثانیاً 
الى توفیر ) اوال-2ملحق(اربعة مجامیع من االسئلة، تهدف المجموعة االولى  )2ملحق (تضمنت استمارة االستبیان      

وتهدف المجموعة . معلومات عامة عن العینة المشاركة في االستبیان مثل تحدید الجنس، والعمر، والتحصیل الدراسي
ماد على الصورة الذهنیة الى قیاس اهمیة كل عالقة من عالقات تحقیق التكامل البصري باالعت) ثانیا-2ملحق(الثانیة 

ضمن  –من خالل معرفتك بمنطقة الدراسة : (الناتجة عن تجربة مستخدمي البیئة في منطقة الدراسة، اذ كان السؤال كاالتي
وتهدف . )رتب العالقات االتیة من االعلى الى االدنى حسب اهمیتها نسبة لك في تحقیقها للتكامل البصري -شارع الرشید 

قیاس اهمیة الخصائص البصریة للعالقات على مستوى الجزء نسبة الى مستخدمي الى ) ثالثا -2ملحق (ة المجموعة الثالث
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من خالل : (منطقة الدراسة باالعتماد على الصورة الذهنیة المتكونة لدیهم نتیجة التجربة البیئیة، اذ كان السؤال كاالتي

البصریة االتیة من االعلى الى االدنى حسب حضورها  رتب الخصائص -ضمن شارع الرشید  –معرفتك بمنطقة الدراسة 
الى قیاس اهمیة الخصائص البصریة للعالقات على ) رابعا -2ملحق (وتهدف المجموعة الرابعة . )واهمیتها نسبة لك

من ( :مستوى الكل نسبة الى مستخدمي منطقة الدراسة بأعتماد الصورة الذهنیة الناتجة عن تجربتهم، اذ كان السؤال كاالتي
رتب الخصائص البصریة من األعلى الى األدنى حسب حضورها  -ضمن شارع الرشید  –خالل معرفتك بمنطقة الدراسة 

 ).وأهمیتها نسبة لك
ان الغرض من المجموعة الثانیة والثالثة والرابعة هو التوصل الى قیم نسب أهمیة كل عالقة من عالقات تحقیق         

همیة الخصائص البصریة للعالقات المكونة للمشهد الحضري، الستعمالها في قیاس التكامل التكامل البصري وقیم نسب أ
 :البصري للمشاهد الحضریة المختبرة، كاألتي

 .اسلوب قیاس اهمیة العالقات والخصائص حسب حضورها واهمیتها في تحقیق التكامل البصري والمفردات المرتبطة  -
 قیاس اهمیة العالقات البصریة للمشهد الحضري اسلوب  -اوال

یمكن قیاس اهمیة كل عالقة من عالقات المشهد الحضري نسبة الى مستخدمي منطقة الدراسة عن طریق         
-2الملحق(حیث یطلب من المستخدمین ترتیب العالقات حسب اهمیتها في تحقیق التكامل البصري نسبة لهم . االستبیان

ومن خالل قسمة . یاخذ كل عنصر قیمة تمثل تسلسل العنصر حسب اهمیته في تحقیق التكامل البصري وبذلك). ثانیاً 
مجموع القیم التي حصلت علیها كل عالقة في جمیع استمارات االستبیان على مجموع القیم التي حصلت علیها جمیع 

 . العالقات نحصل على نسبة اهمیة كل عالقة في تحقیقها للتكامل البصري
 قیاس اهمیة الخصائص البصریة للعالقات على مستوى الجزءاسلوب  -نیاثا

حیث یطلب . یمكن قیاس نسبة اهمیة كل خاصیة من الخصائص البصریة على مستوى الجزء من خالل االستبیان      
الى االقل  من  مستخدمي البیئة ترتیب الخصائص حسب اهمیتها في تحقیق التكامل البصري نسبة لهم، من االكثر اهمیة

ومن خالل قسمة مجموع القیم التي حصلت علیها كل خاصیة في جمیع استمارات االستبیان على ، )ثالثاً -2ملحق(اهمیة 
 . مجموع قیم جمیع الخصائص نحصل على نسبة اهمیة كل خاصیة في تحقیقها للتكامل البصري

 كلقیاس اهمیة الخصائص البصریة للعالقات على مستوى الاسلوب  -ثالثا
فهو یطلب من  . یمكن قیاس نسبة اهمیة كل خاصیة من الخصائص البصریة على مستوى الكل من خالل االستبیان    

من االكثر اهمیة الى االقل اهمیة ، مستخدمي البیئة ترتیب الخصائص حسب اهمیتها في تحقیق التكامل البصري نسبة لهم
ومن خالل قسمة مجموع القیم التي حصلت علیها كل خاصیة في جمیع استمارات االستبیان على مجموع ، )رابعاً -2ملحق(

 . قیم جمیع الخصائص نحصل على نسبة اهمیة كل خاصیة في تحقیقها للتكامل البصري
 .أسلوب قیاس مقدار التكامل للخصائص البصریة علي مستوى الجزء لعالقات المشهد الحضري -
على مستوى العالقات في المشهد الحضري من  للتكامل البصريیتم حساب مقدار تحقیق الخصائص البصریة        

ویتم التدقیق لجمیع . تقوم الباحثة بملئها بأعتماد المراقبة المیدانیة وصورة المشهد ) Check list(خالل قائمة تدقیق 
یق من خالل تاشیر الحقل الذي یمثل مقدار وجود كل متغیر المشاهد المختبرة، إذ یتم ملء الحقول ضمن قائمة التدق

بنسبة اهمیتها وجمع القیم الناتجة نحصل ) خاصیة(في المشهد الحضري المختبر، وضرب قیمة وجود كل متغیر ) خاصیة(
رنة لكل ومن ثم یتم ایجاد درجات التكامل البصري النهائیة بعد المقا. على مقدار تحقیق كل عالقة في المشهد الحضري

) 6(من الخصائص على مستوى الكل والمشهد بشكل عام من خالل جمع قیم التكامل لكل مشهد وتقسیمها على عددها
-40(درجة التكامل البصري واطئة، من  )=40-0(اذا كانت القیم للنسب من . وایجاد النسب النهائیة للمشهد كله

 .التكامل البصري عالیةدرجة ) =100-80(درجة التكامل البصري متوسطه، من )=80
 .جید جدا=1جید، =0.75مقبول، =0.5ضعیف، =0.25غیر موجود، =0:ان قیم المتغیرات یتم تحدیدها كما یأتي

 .أسلوب قیاس مقدار التكامل للخصائص البصریة على مستوى الكل لعالقات المشهد الحضري   -
یتم حساب مقدار تحقیق الخصائص البصریة للتكامل على مسـتوى الكـل فـي المشـهد الحضـري مـن خـالل قائمـة تـدقیق      

)Check list (ویـــتم التــدقیق لجمیـــع المشـــاهد المختبـــرة، . یقـــوم الباحــث بملئهـــا بأعتمـــاد المراقبـــة المیدانیــة وصـــورة المشـــهد
إذ یــتم مــلء الحقــول ضــمن قائمــة التــدقیق مــن خــالل تاشــیر الحقــل الــذي  ).10(، )9(، ) 8(، ) 7(، )6(، )5( :االشــكال 
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بنســبة ) خاصــیة(فــي المشــهد الحضــري المختبــر، وضــرب قیمــة وجــود كــل متغیــر ) خاصــیة(یمثــل مقــدار وجــود كــل متغیــر 

 .اهمیتها وجمع القیم الناتجة نحصل على مقدار تحقیق كل خاصیة في المشهد الحضري 
 .جید جدا=1جید،=0.75مقبول،=0.5ضعیف،=0.25غیر موجود،=0:حدیدها كما یأتيان قیم المتغیرات یتم ت

، یتم ضرب ناتج نسبة االرتباط في كل )اهمیتها(بسبب اختالف الخصائص في قابلیتها على جذب انتباه المتلقي      
 .خاصیة بنسبة اهمیتها التي تم ایجادها من خالل تحلیل نتائج االستبیان 

بعد ضرب نسبة االرتباط لكل خاصیة (مع مقدار االرتباط في جمیع الخصائص البصریة لكل عالقة بعدها یتم ج     
 . الیجاد مقدار ارتباط الخصائص مع كل عالقة بصریة ) بنسبة اهمیتها

ثم یتم ضرب مقدار ارتباط الخصائص البصریة لكل عالقة بقیمة اهمیة كل عالقة بصریة نسبة لمستخدمي منطقة      
وعندها نحصل على مقدار التكامل البصري للخصائص البصریة لكل عالقة . سة والناتجة عن تحلیل نتائج االستبیانالدرا

وبجمع نتائج التكامل البصري لجمیع انواع العالقات نحصل على مقدار التكامل البصري . من عالقات المشهد الحضري
ثم یتم ایجاد درجات التكامل البصري النهائیة بعد المقارنة  ومن. للخصائص البصریة على مستوى الكل الذي یتم اختباره

لكل من الخصائص على مستوى الكل والمشهد بشكل عام من خالل جمع قیم التكامل البصري لكل مشهد وتقسیمها على 
، من درجة التكامل البصري واطئة)=40-0(اذا كانت القیم للنسب من . وایجاد النسب النهائیة للمشهد كله) 6(عددها

 .درجة التكامل البصري عالیة) =100-80(درجة التكامل البصري متوسطه، من )=40-80(
 

 وصف منطقة الدراسة 10-3
  

 النه یعد من )شارع الرشید(تم اختیار مركز الرصافة     
وبغـــض النظـــر عـــن تـــردي واقـــع  ،اهـــم شـــوارع مدینـــة بغـــداد

اال انـه یمثـل موضـع  ،الكثیر من االبنیة المطلة علیه حالیا
. اهتمــام خــاص بالنســبة للمــواطنین فــي بغــداد بصــورة عامــة

وذلـك  ،والمعماریین والمصممین الحضـریین بصـورة خاصـة
 .[JCP,p.23]:ألهمیتــــــه التاریخیــــــة والتجاریــــــة والعمرانیــــــة

 ).3شكل(
من خالل مالحظة خارطة المنطقة تبین ان شارع 
الرشید مقسم الى خمسة أنطقة ممیزة، نتیجة انشاء 

والتي ادت الى قطع شارع  1939الجسور منذ سنة 
ي السنك والمربعة الرشید الى هذه االجزاء، وهذه االنطقة ه

 ).4شكل(والسوق والحیدرخانة والمیدان 

 

 

 

 

 

 

 

 

خارطة (شارع الرشید ضمن األزقة القدیمة   :)3(شكل 
)        محالت بغداد القدیمة ، إعداد احمد سوسة  

 ، إیضاح الباحثان   [J.C.P.,1984,p.25]:المصدر/ االنطقة العمرانیة في شارع الرشید ):4(شكل 
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 المشاهد الحضریة في شارع الرشید 4-10 

تم تقسیم شارع الرشید الى ستة مشاهد حضریة لغرض أختبارها لتحقیق التكامل البصري في المشهد الحضري للشارع،      
حیث تم عمل بانوراما كاملة للحافة الیمنى والیسرى لكل مشهد من المشاهد الحضریة للشارع، كماهي موضحة في االشكال 

 ).10(، )9(، ) 8(، ) 7(، )6(، )5(: االتیة
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 تحلیل النتائج 10-5

یهدف هذا المحور الى تحلیل بیانات الدراسة العملیة الخاصة بفحص التكامل البصري في المشهد الحضري ومفرداتها     
 :وقد تضمن ما یأتي. وعرض النتائج ومناقشتها الخاصة باستمارة االستبیان بهدف اختبار فرضیة البحث

 

البصریة المؤثرة في تكامل المشهد الحضري لشارع الرشید بشكل فعال وتحدید تحدید مفردات العالقات  10-5-1
الخصائص البصریة على مستوى الكل والجزء المكونة لمنطقة الدراسة وذلك من خالل تحلیل نتائج أستمارة االختبار 

 .االولي
وتم تحدید  ،)شارع الرشید(المشهد المختبرتم تحدید اهم مفردات العالقات البصریة للمشهد الحضري المؤثرة في تكامل     

 .الخصائص البصریة على مستوى الكل والجزء لعالقات المشهد الحضري لشارع الرشید
 )االستمراریة البصریة،التنوع ضمن وحدة شمولیة،التدرج البصري(العالقات البصریة  -
للكتل،التفاصیل ) الشكل الخارجي(حجم الكتل،الحدود{الخصائص البصریة على مستوى الجزء للمشهد الحضري  -
 }،مواد البنا واالنهاء،طراز االبنیة، لون الكتل)العناصر(
المقیاس االنساني للمشهد،خط السماء للمشهد،خط البناء (الخصائص البصریة على مستوى الكل للمشهد الحضري -

 .)للمشهد،تضام الكتل،التكرار للعناصر والتفاصیل للمشهد

ــائج  10-5-2 ــل نت ــات البصــریة للمشــهد الحضــري فــي تحقیــق التكامــل البصــريتحلی ــة العالق ــاس اهمی الخصــائص ، قی
ولتسـهیل تحلیـل .البصریة على مستوى الجزء والكل وایجاد قیم التكامل للخصائص والعالقات وللمشاهد الحضریة المختبـرة

 :ذا المحور تم تقسیمه عدة مجامیعالنتائج له
 

 المجموعة االولى
 نتائج قیاس اهمیة العالقات البصریة فیما یتصل بمستخدمي منطقة الدراسة -أوالً 
النســب الناتجـــة عـــن معالجـــة القـــیم  الناتجـــة عـــن ترتیـــب هـــذه  .تــم ایجـــاد اهمیـــة كـــل عالقـــة مـــن عالقـــات تحقیـــق التكامـــل   

قیـاس الـى وجـود تبـاین فـي واشـارت نتـائج ال.حسب اهمیتها من قبل مستخدمي منطقة الدراسة –خالل االستبیان  –العالقات 
القــیم التــي تمثــل نســب اهمیــة العالقــات ممــا یشــیر الــى تبــاین عالقــات تحقیــق التكامــل فــي اهمیتهــا نســبة لمســتخدمي منطقــة 

امـــا ، تعــد اهــم عالقــات تحقیــق التكامـــل البصــري نســبة الــى مســتخدمي منطقــة الدراســة) االســتمراریة البصــریة(ان ، الدراســة
 . القل اهمیةفهو ا) التدرج البصري(

 نتائج قیاس اهمیة الخصائص البصریة على مستوى الجزء فیما یتصل بمستخدمي منطقة الدراسة -ثانیاً 
تشیر النتائج الى وجود تباین في اهمیة الخصائص البصریة على مستوى الجزء للمشهد الحضري نسبة لمستخدمي     

اعلى نسبة یلیها خاصیة طراز )العناصر(والتفاصیل) للكتلالشكل الخارجي (حیث سجلت خاصیتا الحدود ،منطقة الدراسة
 .وسجلت لون واجهات الكتل اقل نسبةومن ثم حجم الكتل ومواد البناء واالنهاء االبنیة 

 نتائج قیاس اهمیة الخصائص البصریة على مستوى الكل فیما یتصل بمستخدمي منطقة الدراسة -ثالثاً 
للمشهد الحضري نسبة لمستخدمي  كلاهمیة الخصائص البصریة على مستوى الالى وجود تباین في تشیر النتائج     

للمشهد وخط البناء وتضام  ءط السماخنسبة تلیها  ىالمقیاس االنساني للمشهد اعلخاصیة  حیث سجلت ،منطقة الدراسة
 .الكتل بینما سجلت خاصیة التكرار بالعناصر والتفاصیل للمشهد اقل نسبة
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وبذلك .نتائج قیاس قیم التكامل البصري للخصائص البصریة لكل عالقة للمشاهد الحضریة المختبرة : المجموعة الثانیة

 تم تقسیمه على قسمین فیما یتصل بمستخدمي منطقة الدراسة
نتائج قیاس قیم التكامل البصري للخصائص البصریة على مستوى الجزء لكل عالقة بصریة للمشاهد الحضریة  -اوالً 

 المختبرة
وجود تباین في القیم التي تمثل نسب التكامل البصري للخصائص على مستوى الجزء لعالقة  تشیر النتائج الى    

تعد اهم الخصائص لتحقیق التكامل البصري على ) التفاصیل(ان  ،االستمراریة البصریة نسبة لمستخدمي منطقة الدراسة
فهو االقل قیمة في تحقیق ) اللون(اما  ،ي منطقة الدراسةمستوى الجزء لعالقة االستمراریة البصریة نسبة الى مستخدم

 :وان درجات التكامل لكل خاصیة هي كاالتي .التكامل 
 واطئ=اللون، واطئ =مواد البناءواالنهاء ،متوسط=التفاصیل، متوسط=طرازاالبنیة، متوسط=الحدود ،متوسط=الحجم

حیث  ،ضمن وحدة شمولیة نسبة لمستخدمي منطقة الدراسةاما نسب التكامل للخصائص على مستوى الجزء لعالقة التنوع 
اهم الخصائص لتحقیق التكامل على مستوى الجزء لعالقة التنوع ضمن وحدة شمولیة نسبة الى مستخدمي ) التفاصیل(تعد 

وان درجات التكامل لكل خاصیة هي كاالتي .فهو االقل قیمة في تحقیق التكامل ) اللون(اما  ،منطقة الدراسة
 واطئ=اللون، واطئ = مواد البناء واالنهاء،  عالي=التفاصیل،متوسط=طراز االبنیة،متوسط=الحدود ،متوسط=جمالح:

حیث . ونالحظ نسب التكامل للخصائص على مستوى الجزء لعالقة التدرج البصري نسبة لمستخدمي منطقة الدراسة
البصري على مستوى الجزء لعالقة التدرج البصري نسبة اهم الخصائص لتحقیق التكامل ) الشكل الخارجي للكتل/الحدود(تعد

وان درجات التكامل البصري لكل خاصیة .فهو االقل قیمة في تحقیق التكامل ) اللون(اما  ،الى مستخدمي منطقة الدراسة
 :هي كاالتي 

 واطئ=اللون، واطئ =مواد البناءواالنهاء، متوسط=التفاصیل، متوسط=االبنیة طراز، متوسط=الحدود ،متوسط=الحجم
نتائج قیاس قیم التكامل البصري للخصائص البصریة على مستوى الكل لكل عالقة بصریة للمشاهد الحضریة  -ثانیاً 

 المختبرة
یتضح من النتائج وجود تباین في القیم التي تمثل نسب التكامل البصري للخصائص على مستوى الكل لعالقة     

یعد اهم الخصائص لتحقیق التكامل ) المقیاس االنساني للمشهد(ان  ،منطقة الدراسةاالستمراریة البصریة نسبة لمستخدمي 
التكرار بالعناصر (اما  ،البصري على مستوى الكل لعالقة االستمراریة البصریة نسبة الى مستخدمي منطقة الدراسة

 :وان درجات التكامل لكل خاصیة هي كاالتي .فهو االقل قیمة في تحقیق التكامل ) والتفاصیل للمشهد
تضام الكتل ، واطئ=التكرار بالعناصر والتفاصیل، متوسط=خط البناء، متوسط=خط السماء ،عالي=المقیاس االنساني 

 متوسط=
لخصائص على مستوى الكل لعالقة التنوع ضمن وحدة شمولیة نسبة لمستخدمي منطقة نسب التكامل لب الخاصةالنتائج  اما

یعد اهم الخصائص لتحقیق التكامل على مستوى الكل لعالقة التنوع ضمن ) المقیاس االنساني للمشهد(ان وجد  ،الدراسة
فهو االقل قیمة في تحقیق ) للمشهدالتكرار بالعناصر والتفاصیل (اما ، وحدة شمولیة نسبة الى مستخدمي منطقة الدراسة

 :وان درجات التكامل لكل خاصیة هي كاالتي .التكامل 
تضام الكتل ، واطئ=التكرار بالعناصر والتفاصیل، متوسط=خط البناء، متوسط=خط السماء ،عالي=المقیاس االنساني 

 متوسط=
ان  ،البصري نسبة لمستخدمي منطقة الدراسةنسب التكامل للخصائص على مستوى الكل لعالقة التدرج ب الخاصةالنتائج و 
یعد اهم الخصائص لتحقیق التكامل على مستوى الكل لعالقة التنوع ضمن وحدة شمولیة نسبة ) المقیاس االنساني للمشهد(

وان درجات .فهو االقل قیمة في تحقیق التكامل ) التكرار بالعناصر والتفاصیل للمشهد(اما  ،الى مستخدمي منطقة الدراسة
 :التكامل لكل خاصیة هي كاالتي 

تضام الكتل ،  واطئ=التكرار بالعناصر والتفاصیل، واطئ=خط البناء، عالي=خط السماء ،عالي=المقیاس االنساني 
 متوسط=
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التكامل الرتباط العالقات بالخصائص البصریة لكل مشهد من المشاهد الحضریة  نتائج قیاس قیم :المجموعة الثالثة

 .المختبرة 
نتائج قیاس قیم التكامل الرتباط العالقات بالخصائص البصریة على مستوى الجزء لكل مشهد من المشاهد  -أوالً 

 الحضریة المختبرة لشارع الرشید
أن  ،لتكامل الرتباط العالقات بالخصائص البصریة على مستوى الجزءیمتلك اعلى قیمة من قیم ا) ج(نالحظ ان المشهد 

 ) .و ،د(اقل قیمة لالرتباط بالخصائص البصریة تتمثل في المشهد 
نتائج قیاس قیم التكامل الرتباط العالقات بالخصائص البصریة على مستوى الجزء لكل مشهد من المشاهد  -ثانیاً 

 الحضریة المختبرة لشارع الرشید
أن اقل  ، یمتلك اعلى قیمة من قیم التكامل الرتباط العالقات بالخصائص البصریة على مستوى الكل) ه(المشهد  یتضح

 ).د(قیمة لالرتباط بالخصائص البصریة تتمثل في المشهد 
 )2.5.10(خالصة الفقرة  

نتائج قیاس اهمیة الخصائص تناولت هذه الفقرة تحدید اهمیة كل خاصیة من الخصائص البصریة، من خالل تحلیل      
البصریة لعالقات المشهد الحضري في تحقیق التكامل البصري، والخصائص البصریة الرتباط العالقات على مستوى الجزء 

 :وكما في الجداول االتیة. والكل وایجاد قیم التكامل لها وللمشاهد الحضریة المختبرة
صائص البصریة على مستوى الجزء للمشاهد الحضریة المختبرة التكامل البصري للخ) قیم(نتائج درجات :)11(جدول 

نالباحثا:المصدر/  

درجة التكامل البصري الكلیة  للمشاهد 
مجموع قیم =الحضریة المختبرة 

 6/التكامل للمشاهد

 المشاهد الحضریة المختبرة درجات التكامل

 )أ(مشهد  متوسط  %46.4متوسط  

 )ب(مشهد متوسط

 )ج(مشهد متوسط

 )د(مشهد واطئ

 )ه(مشهد متوسط

 )و(مشهد واطئ

التكامل البصري للخصائص البصریة على مستوى الكل للمشاهد الحضریة المختبرة ) قیم(نتائج درجات :)12(جدول
الباحثان:المصدر/  

درجة التكامل البصري الكلیة  للمشاهد 
مجموع قیم =الحضریة المختبرة 

 6/التكامل للمشاهد

 المشاهد الحضریة المختبرة درجات التكامل

 )أ(مشهد  متوسط متوسط 44.8%
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 )ب(مشهد متوسط

 )ج(مشهد متوسط

 )د(مشهد واطئ

 )ه(مشهد متوسط

 )و(مشهد واطئ

 

 االستنتاجات والتوصیات -11
  االستنتاجات العامة 11-1
تصنف الخصائص والعالقات الفعالة في تحقیق حالة التكامل بصریًا بین األبنیة وبقیة العناصر التي تؤلف بمجملها   -

 :صورة المشهد الحضري الى أتجاهین هما
ویتمثل في العالقات والضوابط التي تسهم في عملیة خلق التكامل البصري لسیاق من المباني والكتل المتجاورة، : األول

 .بنیة فیزیاویة متماسكة بصریًا متوافقة مع بعضها ومع الكللتحقیق 
ویتمثل في العالقات البصریة والمكمالت الجمالیة التي تحقق األرضاء الجمالي والمتعة البصریة والنفسیة، حیث : الثاني

المتجاورة مع بقیة تلعب دورًا في خلق تعبیریة شكلیة وأعطاء صورة حضریة متممة  متماسكة لكتل األبنیة المتراصة أو 
 ).األجزاء المتممة لبنیة المشهد الحضري( العناصر األخرى 

ان مقدار ترابط الخصائص بعالقاتها التي تشكل المشهد الحضري للمدینة ككل هو اساس ترابط ذلك المشهد وتماسكه  -
 .ةوان سبب تشوه وفضاضة المشهد العام للمدینة یعود الى العالقات التي تربط خصائص االبنی

وبالتالي ، اكدت النتائج كفاءة وفاعلیة اسلوب قیاس التكامل البصري باالعتماد على قیم عالقات تحقیقه ونسب اهمیتها  -
وكذلك ).قیاس التكامل البصري لمشهد حضري معین یمثل مجموع قیم عالقات تحقیقه وحسب اهمیة كل منها(فان 

العتماد على قیم الخصائص البصریة على مستوى الجزء والكل اكدت كفاءة اسلوب قیاس التكامل البصري وفاعلیته با
قیاس التكامل البصري لمشهد حضري معین یمثل مجموع قیم الخصائص البصریة (وبالتالي فان ، ونسب اهمیتها

 )للمشهد الحضري وحسب اهمیة كل منها
الذي یحدد المالمح )ئة العامةالهی(من خالل التعامل مع المصدر االصلي للمشهد الحضريیتحقق التكامل البصري   -

العامة للمشهد الحضري وكذلك من خالل تنظیم خط السماء للمباني والمحافظة على استمراریتها البصریة وكذلك من 
للمشهد الحضري ووضوحها، وكذلك یتحقق التكامل البصري من خالل ) الشكل الخارجي(خالل تنظیم الهیئة العامة 

طاعه نتیجة لتغیر مسافة االرتداد ممایسهم في قطع االستمرایة البصریة وتفكك المشهد استمرایة خط البناء وعدم انق
ومن خالل . وكذلك من خالل وجود عالقات تناسبیة بین ارتفاع المبنى وعرض الشارع.الحضري وعدم انتظام هیئته

باني مما یشكل كسر لالستمراریة ومن خالل عدم ترك الفراغات البینیة بین الم. التجانس في احجام المباني المتجاورة 
وتنظیم استخدام المواد من خالل .ومن خالل تقلیل التباین في مقیاس المباني للمشهد الحضري. البصریة لالشكال

واستمراریة االلوان والتفاصیل . استخدام المواد المحلیة السائدة بألوانها وخصائصها البصریة والتى تعزز االنتماء للمكان
 .د االنهاء على طول المشهد الحضري دون الوصول الى درجة الملل والرتابةوالحجم وموا

اسهم تغیر أستعمال المواد في تغیر خصائص المشهد الحضري، فالتغیر لم یحصل في الطراز المعماري فقط، بل   -
لعالمیة بدًال من أضعف األحساس بالمحلیة والهویة وبالتالي ضعف الشخصیة المعماریة المحلیة بسبب أستعمال المواد ا

 .المواد المحلیة  ذات التقالید الخاصة، ویبقى تأثیر المواد المحلیة قویًا في تعزیز الهویة
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یمثل المقیاس األنساني أحد األدوات الفاعلة ألدامة روحیة المدن وتألقها، فضًال عن خلق التآلف والتكامل بین المدینة   -
ككیان، و بین المدینة كأنسان، فقد كان لها األثر البالغ في تعزیز األنتمائیة للمدینة وبناء األنسان أجتماعیًا وحسیًا 

 .ونفسیاً 
نوع واالختالف البصري المدرك بین مكونات المشاهد الحضریة المختبرة، اال انها حققت تكامًال على الرغم من وجود الت  -

لفترات زمانیة ) االبنیة(بصریًا جزئیًا في بعض الخصائص للعالقات البصریة، على الرغم من انتماء هذه المكونات 
تحقیق التكامل البصري ال یمنع وجود مما یشیر الى ان . مختلفة وتم تصمیمها وبناءها من قبل اشخاص مختلفین

االختالف والحلول الذاتیة واالبداعیة المتمیزة لكل مبنى او مكون ضمن المشهد الحضري شرط ان یراعى وجود بعض 
 .مالمح التشابه في الخصائص البصریة مع المكونات المجاورة

ة تاخذ جمیع الخصائص البصریة على من الضروري التعامل مع التكامل البصري في المشهد الحضري بصورة شامل  -
حیث ان تعزیز . ومحاولة تعزیزها نحو تحقیق التكامل ،مستوى عالقات تحقیق التكامل والمتغیرات المؤثرة فیها بالحسبان

احد او بعض هذه العالقات والمتغیرات دون االخرى ال یحقق قیم التكامل البصري المطلوبة والتي یحققها تعزیز جمیع 
 .العالقات

وان مستخدمي البیئة عند سرعة حركة السابلة . تعد حركة المتلقي مهمة في ادراك المشهد الحضري وتكامله بصریاً   -
هم االفضل ادراكا للمشهد الحضري، وافضل من یختبر تكامله بصریًا مقارنة بالشخص الواقف او المتحرك ) المشي(

 .بواسطة المركبات
 التوصیات 2.11

المعماریة السائدة على مستوى الشارع ، المیدان ، المنطقة والتي تتطلب استخدام مواد إنهاء الحفاظ على الطرز   -
 .مناسبة بحیث تكون مماثلة للمواد التقلیدیة المستخدمة 

 .االهتمام بتأثیث كل شارع فیه وٕابراز خصوصیته وبما یناسب هویته وبنیته العمرانیة   -
تحدد االرتفاعات في المناطق القدیمة بارتفاعات معینة حتى ال یتم اإلضرار  المحافظة على االرتفاعات البنائیة حیث  -

 .بطبیعة األحیاء والشوارع ذات الطابع التراثي في هذه المناطق 
االهتمام بتحسین حالة المسارات المتفرعة من شارع الرشید وربطها معه مثل شارع البنوك ویتكامل مع منطقة األعمال   -

الصفافیر وغیرها خاصة األجزاء المتهرئة فیها حیث تحتاج اغلب أبنیتها الى صیانة وترمیم  وشارع المتنبي وسوق
 .وٕاعادة تأكید على تعریف مداخل األزقة التقلیدیة الرئیسیة التي قطع استمراریتها الشارع 

خص في بین نقطتین واعادة تطویر وتأهیل ضفة النهر بالعالقة مع الشارع باال،تعریف محاور االرتباط مع نهر دجلة  -
 .واالستفادة منها كمحطات مائیة لخطوط النقل النهري. نهایة شارع المتنبي ومنطقة جسر السنك

أعتماد المواد األنشائیة واأللوان واألشكال التي تنسجم مع الموروث الحضاري األصیل المتمثل بالمعالم الداللیة   -
 .الموروثة عن الحقب التأریخیة المختلفة

و االنهاء  الحجم واللون والتفاصیل ومواد البناء(على توحید الخصائص البصریة لواجهات المشهد الحضريالعمل   -
 .واستمرایتها على طول الشارع) والمقیاس وخط السماء وخط البناء والطراز والحدود الخارجیة للشكل
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قــــــــــــــــالمالح  
1ملحق   

 رقم االستمارة
 
 

 استمارة االستبیان العامنموذج ) 1(ملحق 

 . . .تحیة طیبة 

لـذا نرجـو تعـاونكم )) .. شارع الرشـید –التكامل البصري لمراكز المدن التأریخیة ((الموسوم  بحثهاتقوم الباحثة باعداد    
في ملء هذه االستمارة، وان تكـون االجابـات علـى االسـئلة الـواردة فیهـا محـددة ودقیقـة قـدر االمكـان ومعبـرة عـن ارائكـم، 

االسـتمارة مخصصـة لالغـراض البحثیـة، لـذا ال داعـي لـذكر علما ان . لیتسنى لنا التوصل الى النتائج المتوخاة من البحث
 .االسم

 . . .اشكر لكم جهودكم وتعاونكم معنا  

 الباحثة                                                                                                   
 أثیر عمران حیاوي 

 معلومات عامة: اوال

          :العمر
  ذكر  الجنس

 انثى
  

  :الدراسي التحصیل
 

 توضیح لبعض مفردات االستمارة
علـى مسـتوى الجـزء (هـو مفهـوم یتحقـق مـن خـالل صـیغ لـربط العناصـر والخصـائص البصـریة  :تعریف التكامل البصـري  -

 .المرتبطة بعالقات بصریة ضمن مبادئ تصمیمیة، لغرض تحقیق التكوین البصري الكلي في مراكز المدن التاریخیة) والكل
 توضیح  بعض  العالقات البصریة

بــین مكونــات المشــهد الحضــري مــن خــالل تكــرار العناصــر المتشــابهة فــي عالقــة تحقیــق التجــانس  :االســتمراریة البصــریة  -
وتـوفر الـربط وشـد االجـزاء نحـو الكـل وتعطـي ، كافة الخواص الشكلیة والمختلفـة فـي موقعهـا الفضـائي بصـورة دوریـة متراكمـة

 .صفة المحوریة واالستقرار في الشارع والفضاء الحضري
الشـــارع او الفضـــاء الحضـــري معرفـــا بصـــریا بواســـطة االبنیـــة والمكونـــات االخـــرى  هـــو العالقـــة التـــي یكـــون فیهـــا: االحتوائیـــة_

، وزیــادة التجــاور مــا بــین المكونــات او االبنیــة، التناســب بــین ارتفــاع الفضــاء وعرضــه: ویتحقــق مــن خــالل، للمشــهد الحضــري
 .والتوافق في االرتفاع بین المباني المتجاورة
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باإلطار الشكلي الذي یجمع الكتل البنائیة على وفق نمط جمالي لتحقیق شكل حضـري تتمثل : التنوع ضمن وحدة شمولیة -
، متجــانس ، الــذي یتعــزز بوجــود التنویعــات إذ یمكــن الحصــول علــى نمــاذج متعــددة بتنظــیم العالقــة بــین األجــزاء وبــین الكــل 

 .فال تكوین بدون وحدة ، فالوحدة هي التماسك والتكوین 

  طبیعیا في األشیاء ، وان التناقض الناتج منه یعطي المعنى لهـذه األشـیاء فالتبـاین " االختالف أمرا یعد): التباین(التعارض -
 .بین األمواج الطویلة والقصیرة التي تصدم األذن والعین ینتج عنه الصوت والضوء

أو متوافقــة أي انــه هــو سلســلة متعاقبــة تفصــل طــرفین متطــرفین متعارضــین ومتنــافرین سلســلة خطــوات متشــابهة  :التــدرج  -
 .جمع بین التوافق والتناقض

 . وهو التعامل مع الخصائص الشكلیة للمشهد نسبة للسیاق المألوف: التفرد -
 :توضیح القیم المؤثرة والغیر المؤثرة  كاالتي

.أي العالقة التي تاثیرها مغیب وغیر مؤثر في تكامل المشهد المنتخب بصریاً :العالقة غیر المؤثرة=0  
.أي العالقة التي تؤثر سلبا او ایجابا في تكامل المشهد المنتخب بصریاً :العالقة المؤثرة=1  

-3-3(، )12-3-3(، ) 11-3-3(، ) 10-3-3(، )9-3-3(، )8-3-3(االشــكال .المشــاهد الحضــریة المختبــرة :ثانیــا
د العالقــات البصــریة للخصــائص المطلــوب تحدیــ.تمثــل مجموعــة مــن المشــاهد التــي تــم اختیارهــا ضــمن منطقــة الدراســة.).13

البصریة على المستویین الكل والجزء حسب حضورها وتاثیرها بشكل فعال على التكامل البصري في المشهد فیما یتصل بك 
 ). ضع قیمة العالقة  حسب حضورها وتاثیرها  على تكامل المشاهد المختبرة وتكاملها في الحقل الذي امام العالقة(

 :قیم العالقات 
 العالقة غیر المؤثرة=0
 العالقة المؤثرة=1

 التفرد           -التنوع ضمن وحدة شمولیة        -االستمراریة البصریة      -:        ان هذه العالقات هي
 التدرج البصري -           االحتوائیة             -     التعارض             -                              

 

 
 العالقات البصریة

 قیمة العالقة اسم العالقة
  االستمراریة البصریة

  التنوع ضمن وحدة شمولیة
  التفرد

  التعارض
  االحتوائیة

  التدرج البصري
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 الخصائص البصریة على مستوى الجزء: ثالثا 

 مواد البناء       -الشكل الهندسي       -االتجاه       -الخط             -الحجم       -
 الحدود  -الملمس                -اللون          -التفاصیل       -الطراز       -

 
 
 
 
 
 
 
 

الخصائص البصریة على 
 مستوى الجزء

 قیمة الخاصیة  اسم الخاصیة
  الحجم

  الخط
  االتجاه

  الشكل الهندسي
  مواد البناء

  الطراز

  التفاصیل 

  اللون

  الملمس

  الحدود
 

 الخصائص البصریة على مستوى الكل:رابعا 

 التكرار    -خط البناء      -خط السماء      -التناسب      -المقیاس     -
 تضام الكتل -التنظیم          -التوازن       -الهیمنة     - 

 
 
 
 
 

الخصائص البصریة على 
 مستوى الكل

 قیمة الخاصیة  اسم الخاصیة
  المقیاس
  التناسب

  خط السماء
  خط البناء
  التكرار
  الهیمنة
  التوازن
  التنظیم

  تضام الكتل
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 2ملحق 

االستمارةرقم   
 
 

 
 استمارة االستبیان الخاصنموذج ) 2(ملحق 

 معلومات عامة: اوال

          :العمر
  ذكر  الجنس

 انثى
  

  :الدراسي التحصیل
 

 .ترتیب عالقات تحقیق التكامل البصري حسب اهمیتها فیما یتصل بالمستخدم: ثانیا 

 االشكال .وكما في المشاهد الحضریة المختبرة ) ضمن شارع الرشید(من خالل معرفتك بمنطقة الدراسة     
حســب حضــورها و ) 1رقــم (الــى االدنــى ) 3رقــم (رتــب العالقــات االتیــة مــن االعلــى )..10(، )9(، ) 8(، ) 7(، 6(، )5(

 ):ضع الحرف الذي یمثل العالقة في الحقل الذي تجده مناسبا(اهمیتها فیما یتصل بك 
الحضـري مـن خـالل تكـرار العناصـر المتشـابهة فـي عالقة تحقیق التجـانس بـین مكونـات المشـهد : االستمراریة البصریة ). أ(

كافـة الخــواص الشــكلیة والمختلفــة فــي موقعهــا الفضــائي بصــورة دوریـة متراكمــة وتــوفر الــربط وشــد االجــزاء نحــو الكــل وتعطــي 
 .صفة المحوریة واالستقرار في الشارع والفضاء الحضري

جمــع الكتـل البنائیـة علــى وفـق نمـط جمــالي لتحقیـق شــكل تتمثـل باإلطــار الشـكلي الـذي ی: التنـوع ضـمن وحــدة شـمولیة). ب( 
حضـري متجــانس ، الــذي یتعـزز بوجــود التنویعــات إذ یمكـن الحصــول علــى نمـاذج متعــددة بتنظــیم العالقـة بــین األجــزاء وبــین 

 .فال تكوین بدون وحدة ، فالوحدة هي التماسك والتكوین ، الكل 
طـــرفین متطـــرفین متعارضـــین ومتنـــافرین سلســـلة خطـــوات متشـــابهة أو هـــو سلســـلة متعاقبـــة تفصـــل : التـــدرج البصـــري ). ج( 

 .جمع بین التوافق والتناقض متوافقة أي انه
 

 
قیاس نسب اهمیة عالقات 

 تحقیق التكامل البصري

 الحرف الذي یمثل العالقة قیمة العالقة
 اعلى
 
 

 ادنى

3  
2  
1  
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 ترتیب الخصائص البصریة على مستوى الجزء للعالقات البصریة حسب اهمیتها فیما یتصل بالمستخدم : ثالثاً 

ومــــن خــــالل مشــــاهدة المشــــاهد الحضــــریة للشــــارع رتــــب ) ضــــمن شــــارع الرشــــید(مــــن خــــالل معرفتــــك بمنطقــــة الدراســــة      
اكتـب اسـم (حضورها واهمیتها فیما یتصل بك حسب ) 1رقم (الى االدنى ) 6رقم(الخصائص البصریة للعناصر من االعلى 

 ).الخاصیة في الحقل الذي تجده مناسبا
 )العناصر(التفاصیل -الطراز                                   -الحجم                      -
 مواد البناء واالنهاء -)           الشكل الخارجي(الحدود -اللون                       -

 
 
 

اس نسب اهمیة قی
الخصائص البصریة 

 للعالقات

 اسم الخاصیة قیمة الخاصیة
 اعلى
 
 
 
 

 ادنى

6  
5  
4  
3  
2  
1  

 

 ترتیب الخصائص البصریة على مستوى الكل للعالقات البصریة حسب اهمیتها فیما یتصل بالمستخدم : رابعاً 

رتــــب . ومــــن خـــالل مشـــاهدة المشــــاهد الحضـــریة للشـــارع) ضــــمن شـــارع الرشـــید(مـــن خـــالل معرفتــــك بمنطقـــة الدراســـة      
اكتـب اسـم (حسب حضورها واهمیتها فیما یتصل بك ) 1رقم (الى االدنى ) 5رقم(الخصائص البصریة للعناصر من االعلى 

 ). الخاصیة في الحقل الذي تجده مناسبا

 خط البناء -تضام الكتل        -خط السماء        -التكرار     -المقیاس االنساني     -

 
 

قیاس نسب اهمیة 
الخصائص البصریة 

 للعالقات

 اسم الخاصیة قیمة الخاصیة
 اعلى
 
 
 

 ادنى

5  
4  
3  
2  
1  
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