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Abstract: 

The importance of the act of gravitas in architecture show as a normative 
rule on the sublimity and nobility of architectural products, through the 
characteristics of objective rationality and social interaction which is characterized 
by the act of gravitas such as clam, persistence, seriousness and others . Thus, a 
series of architectural studies and invitations have recently emerged to restore the 
gravitas of architectural product, having been overshadowed by the features of 
manipulation, ironic, softness, self-selectivity and other features that contradict the 
characteristics of the gravitas act. 

The studies implicitly or explicitly introduce a set of performance 
characteristics to achieve the act of gravitas in the architectural output, but did not 
refer to it as a special study and a comprehensive collection that can be referred to 
as a standard rule or design characteristics that benefit the designer in building his 
architectural work (the research problem). The general objective of the research is 
consistent with the calls for a return to values in architectural products, and 
specifically seeks to find the characteristics of the performance of the act of 
gravitas in the architectural output to reach the most important mechanisms and 
formal elements. The research adopted a synthetic analytical approach between 
the supporting studies and the architectural studies to derive a comprehensive 
theoretical framework for the performance of the act of gravitas in architectural 
output. And then its application to test the hypotheses. The research found two 
fundamental aspects of the performance of the gravitas, a formal aspect, which 
was characterized by the repose of form and gravity of form, and an interactive 
aspect related to the characteristics of the form associated with human and society 
and represented the value commitment in form and strictness in form. 
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 :المستخلص

 يعد فعل الوقار كاي فعل اخالقي حكما معياريا في التفاضللللللل نيا اأو للللللاج ته نيا وتا ا    هاج 

 النتا ات المعماريةعلى مقدار سللمو هوبل في التقاضللل كحكم معياري  برز اهمية فعل الوقار في العمارة 

التي  ولد ال مو هالنبل  خصائص العقالوية الموضوعية هالتفاعلية اأ تماعية؛ لما يحمل  فعل الوقار ما 

هاج  حقيق فعل الوقار في النتاج    التالعب هالتهكم هالليووة هاأوتقائية الذا ية هغيرهانعيدا عا سللللللمات 

فعل او للللاويا لذا يهتص هذا البحا ندارسللللة تتائية فعل المعماري يتطلب معرفة قصللللديت  هتتائيت  ك ي 

الوقار في شلللكل النتاج المعماري على ه   التحديد   حيا يهدل البحا الى اسلللتهالص خصلللائص فعل 

الوقار اأتائية الرئي للللللة هاسللللللتهراج امليات هالمقومات التي  حقق  ل  الهصللللللائص في شللللللكل النتاج 

معياري ته كهصللللائص  صللللميمية  فيد المصللللمم في ننا  وتا   المعماري كي يمكا الر وع إليها كحكم 

 المعماري   

اعتمد البحا منهجا  ركيبا نيا الدراسات ال اودة هالدراسات المعمارية في  شكيل اطاره النظري 

للهصللائص اأتائية   هاسللتهرج مفرت يا رئي للتياص خصللائص اتائية شللكلية ههي خصللائص  تعلق نذات 

خاصية ال كوج هخاصية الثقلا هخصائص اتائية  فاعلية ههي خصائص  تعلق  الشكل اينما كاج هشملت

نعالقة الشللكل ما المجتما هاأو للاج هشللملت خاصللية املتما  القيمي هخاصللية   الصللرامة  هللتحقق ما 

اعتماتية اأطار النظري لكوج مفرتا   الرئي للة مشللتقة ما تراسللات سللاودة  صللا فعل الوقار؛  م فحص 

الل مقاروة وتائج اأطار النظري ما وتائج اأستبياج   هقد  وصل البحا الى اعتماتية اطاره اأطار ما خ

 النظري المشتق هالمركب ما  ل  الدراسات في  قييم شكل النتاج المعماري   
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 المقدمة  -1
. ولكون والسلللف ي االصلللاليحضلللن هن  والسلللمويعد الوقار من القيم المتاصلللفي حي ةيال البلللعو  التي تطتا اط ااهاب ال  اي 

وتصلللدر الي  وت اع ا حي ابلللهال ا من االطسلللان القيم تسلللتورد العمارل حإن  ؛الي تفاهل دائمي ب ن مؤثر ومتأثرالعمارل واالطسلللان حي ة
هفى العودل الى اهتماد االوطي االخ رل  حي رهزب الدراسلللاب وقد تؤثر هفى هنقت  بتفك القيم.المبثوثي من تفك االبلللها  ح االةاسلللي 

ولكن اسللللب  اطقن  القيم . التجربي الةسلللليي لفعمارل هطد المتفقي بدال من همفياب التنه  االدوا  واالطبلللليا  اعمفياب تأوىل المعطى
وخاصللي حيما  تعفب اأط ااهاب الوقار او  هه  او حقدان االثر اال جابي الطاتا من التجربي الةسلليي هفى المجتم الجماليي ادى الى 

 ظ ر التفهيك والتيرى  والصللللللللللخ  افعل جمالياب  من الوةدل واالسللللللللللتقرار وال دو . حبدالا التجربي الةسلللللللللليي الطاتجي هن  لك الفعل 
حالاةث هن الوقار هقيمي اخنقيي حي . لتي اهتمدت ا الجمالياب المعاصللللللللللللللرلاوالت هم والمفارقاب  (grotesque)المخ ف والابلللللللللللللل  

االص في حي ةيال البعو  الى طتاجاب العمارل ؛ لتستع د العمارل ه بت ا ، وتستع د التجربي الجماليي العمارل ،هي من اجل هودل القيم 
من ه ا المط فب رهز الاةث حي ةدود هفى بللللللللهل الطتار المعمار  دون  ها اال جابي هفى المجتم  واالطسللللللللان.الةسلللللللليي لفعمارل اثر 

غموض المعرفة بل "  تمثفب المبهفي الاةثيي  الخوض حي  بيعي الوظائف أو الرموز والمراج  التي تةمف ا الطتاجاب المعمارىي. وقد
. وتمثل هدف الاةث بلللللللللللللللل " اسلتكبلاف وحرز الخصلائ  " النتاج المعماري شكل الخصائص االدائية لتحقيق فعل الوقار في حول 

 تتكون من خم  مراةل :تمثفب مط جيي الاةث امط جيي تةف فيي تره بيي االدائيي لتةق ب حعل الوقار حي الطتار المعمار " . و 
 . وتعرىف  حي الةقو  االخرى  ورل هامياص الوقارتةف ل مف وم  المرةفي االولى :
 .ىي لتةد د المبهفي الاةثييدراسي االدبياب المعمار المرةفي الثاطيي : 
 المؤبراب المتعفقي ب لك. استخن  و وهيفيي قياس ا حي البهل المعمار   هفى وج  التةد دادائيي حعل الوقار ح م  المرةفي الثالثي:
حي  لمفرداب الواردل حي الاةث بخصللو  ادائيي حعل الوقارالطظر  من خن  جم  واهادل صلليا ي ابطا  اال ار  المرةفي الثاطيي :

 بهل الطتار المعمار . 
 . المرةفي الخامسي : اختاار اال ار الطظر  من خن  الت ب ب العمفي وتةف ل طتائج  . ومن ثم استخن  االستطتاجاب

  وتم تعرىف داللي الوقار من جواط  مختففي وهما  في :(: gravitas)الوقار تعريف  -2
وقد هان ر هطد العر  من االخنق الفاضفي ويعبر هن مرتاي البرف والطبل والسمو : يعتبر الوقا الوقار كفعل اخالقي 2-1

حضللللللن هن  ان  تصللللللفوا ب ا العفمالمفوك واصللللللةا   ي فترض هفى و (،Al-Naraki,2004,p190) مدح ب ا االطبيا  واالصللللللفيا ي  
النزمي االخنقيي  الرومان القدما  من ب ن أهفى خمسللللللللي هبللللللللر من الفضللللللللائل هطد هتبروا  . (Al-Jahiz,1989,p24)هامي الطا 

واةد من الدهائم التي يقوم هف  ا  ويعتبر. (Goyder,2014,p1-2) حي المجتم والسللللمو لفوصللللو  الى مطصلللل  السللللمعي الةسللللي 
. (https://en.wikipedia.org/wiki/Gravitas) التبلللللللللللله ل ااخنقي لفرجل ااطجف ز  خن  العصللللللللللللور الفيهتور  واادوارد 

وفي هذا نستتتتتتتتدل     ا   .(Goyder,2014,p1-2) جتماهيويعتبر ال وم اةد دهائم الطجاح وهسلللللللللل  الطفو  وهفا ل التفاهل اال
، فهو يؤثر في الفعل االنستتاني كشتتكل  اا كما ت ف االزما  وفي مخالوقار هو م  ضتتم  القيا الستتامية  ند  ميم الم تمعا  

 يؤثر في العمارة كونها احد ت  يا  الفعل االنساني .
ي( اّلتي تدّ  هفى هو مأخو  من ماّدل )وق رحي الفيي العربيي ن الوقار ا: داللته في ال غة  2-2 والموقر  . ثقل حي البللللللللللللللّ

داه ي وال.  و وقر أ  سلللهن وثبب وترزن والوقور هو  . هما تبللل ر الى العظمي هما رزاطيالةفم و وتبللل ر داللي الوقار الى السللله طي والو 
قول  وتبلللللللللللللل ر داللت  الفيويي الى ارتاا   االجفو  والمهوث هما حي  .(13)طوح : ﴾قاراما لكم ال ترجون هلل و  قول  هز وجل :﴿حي 

ط اٌن واِقٌر: أ  ثاِببٌ  ،(33االةزا :)﴾وقرن حي ب وتكن :﴿تعالى  ان . (Dictionary of meanings electronic, website) وج 
 الوقار هو مصدر لففعل وقر ، والمصدر هو ةدث الفعل بدون االبارل الى الزمن 

ويهتا الكحث الحالي بدراستتة ادائية فعل الوقار      و  يه فالوقار هو فعل له قصتتد وادائية)ماضلللي او مضلللارم او امر( 
  .امل دراسة القصدية في كحوث اخرى 

https://en.wikipedia.org/wiki/Gravitas
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هي  اب و  .(gravitasاملللا حي الفيلللي االطهف زىلللي حلللان الوقلللار هو )
ومعطاه  ( امعطى الثق ل،gravis( امعطى الوزن، و)gravitāsاصلللل الت طي )

الجلللللللديلللللللي واالجن  واالهتملللللللام حي قلللللللامو  هول طز لفمصللللللللللللللل فةلللللللاب 
(seriousness, solemnity, or importance) (Collins, 2002) .

نم وحي قامو  اكسللفورد تبلل ر الى معطى الجديي والرزاطي حي التصللرف والك
(seriousness or sobriety, as of conduct or speech ) والجد

 . (Oxford Dictionaries, website)هو هدم الفع  والعبث . 
،  dignityاالةترام ،  Poiseمرادحاب الوقار حي معجم  المعاطي االلكتروطي وقامو   اكسللفورد االلكتروطي هي: االتزانوان 
.  اما prestige، ال  اي calm ، ال دو  sedateness، الرزاطي  sublimity، السللللللللللللللمو nobility، الطبل  solemnityاالجن  

 .lightness، التسرم ، الت ور ، الِخفي   irony، الت هم، الة مب levityاضداد هفمي وقار : ال يش 
:  انب ستتتتتت وكي تفا  ي ويشتتتتتتمل الح ا ادائيي  مما تقدا نستتتتتتتخ ص ا  الداللة ال غوية لمفهوا الوقار هي ذا   انبي 

اطالقها     امكانية كما يتضتتتتتت  . واالرتكاط كاالرض وال  وس وال دية و انب  مالي شتتتتتتك ي مرتكز كالرزانة والستتتتتتكو  والثقل
 .  خاصة فيما يتع ق كالثقل والثكا  المادة وال تقتصر     االنسا 

يشيييار امس مييييبويه  بأنه " ييييبوس يعرفه الجرجاني بأنه " التأني  في التوجه نحو المطالب " و  : داللته االصططحية   2-3
اما المعنى االصييييييييييييييط حي في ال    . (Al-Dorar Al-Sunnaih,online)تكوس في المطالب "عند الحربات التي  النفس وثباتها
 يي البللخ  ال   يمتفك هرامي وةضللورالوقار هو " تصللوىر مجاز  لجا ب  Caroline Goyderتعرح  هارول ن جوىدر االنب ازي . 
يعتمد ويرتكز      مما تقدا يتضتت  ا  التخ ق كالوقار. (Goyder,2014,p2 )تمثل طظام من الصلللوب وليي الجسلللد" وطفو . وهي

 .مثل السكو  والثكا في النتاج المعماري  الوقارفعل حقيق ت نستخ ص خصائصإ مال العقل كالتأني والتركيز. كما 
قول  حي ه ه االيي  هدل موارد مط اورود ووصللف خفب الوقار حي   هر المفسللرون  :القرا  والستنة النبوية في اللته د 2-4
ر   تعالى :﴿ ْوِتك  ِإنَّ أ طه  ْض ِمن ص  ْبِيك  و اْ ض  ِم رِ و اْقِصْد ِحي م  ْوب  اْلة  ة ث   هر المفسرون ان ه ه (. 19)لقمان:  ﴾اا ْصو اِب ل ص 

ويقو  الرسلللو  صلللفى    حي مبلللي  حنيسلللرم وال  ا   .)يقصلللد( االيي اصلللدد توضلللي  سلللماب الوقار .ا  هفى االطسلللان ان يعتد  
 . (Al-Huwaidi,p412) "تكن ل  خفي والجاهفيي وهفا وصف  هفي  وال  "  وبى لمن توقر ولمن لم

هما ان ل  ئي  حقد هان هنم  حصن واضةا، وسفمالرسو  صفى   هفي  وال  حي س رل دا  التخفب االوقار  طقل الروال آهما 
م  ما  طاس   جفساب متعددل اب هاطب بل قد ورد ح  ا هدل أةاد ث داللي أط ا لم تكن هبوائيي  (وسفم ال صفى   هفي  و )جفوس  
 (.Al-Thabet, online)ووقاره  هطدهم حي الةهم هفى هد  ااطسان وهقف ن ل  ئي الجفو  ب ن الطا  رمزىاب اح، والسياق المقام

كطريقة  قالنية م  خالل م  خالل توضتتتي  كيفية التفا ل االنستتتاني  تكو   الوقارخصتتتائص تحقيق فعل ا  نستتتتخ ص 
شك ية  نستخ ص خصائص. كما  الغموض واالرباك والوضوح و دا،  دا التكبر والكطراال تدال و و مم السياق والمقاا  المالئمة

 رض(.  القة المبن  كاال طؤيقة ال  وس )و كالثقل بدال م  الخفة 

م  خالل الطرح الستتابق تتضتت  لنا م مو ة مؤشتترا     خصتتائص تحقيق فعل الوقار والخصتتائص التي تنقض تحقيقه 
الثقل، الستتتكو ، الثكا ، الح ا، الرزانة، ال دية، التأني، التركيز الذهني، اال تدال، االقتصتتتاد، االتزا ، االنضتتتكاط، مثل 

وح، االختزال، الستتتتتتياق، المقاا، الثكا  المتصتتتتتتل كا رض. ومنها الوضتتتتتت  دا التهكا،التعقل،  دا العبث، و دا ال عب،
"هو الفعل االخالقي الناشتتتتتإ م  إ مال العقل في تكوي  الشتتتتتكل ة:نستتتتتتخ ص التعريف اال رائي لفعل الوقار في العمار 

الستتتتتتكو   مالي كويتحقق ب انبي   انب شتتتتتتك ي (، الم تمم، )المقاا()الستتتتتتياق، النمز الو يفيوكما يالئا المعماري 

 الوقار 

 شكلي جمالي علي سلوكي تفا

  الثبات   الثقل  السكون   الجدية  الحلم 

 ان( جواط  الوقار، المصدر الااةث1بهل )
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لعناصتتر التكوينية ل شتتكل في ا والتهكا، وكف العبث وال عب ال د واالنضتتكاطو انب تقا  ي ك، ، والوضتتوحوالثكا  والثقل
 ".المعماري 
 نقد الدراسا  الساكقة  -3

المعمارىي .وقد اسللللللللتةصللللللللل الاةث هفى طوه ن من  تةد د المبللللللللهفي الاةثيي من خن  طقد الدراسللللللللابإلى الفقرل  ت دف ه ه
  الدراساب : 
 ،  رحالعمارل تقصلللى الاةث  رة ن ماابلللرىن لفدهول الى تفع ل حعل الوقار حي: تد و ال  الوقارمكاشتترة طروحا    3-1

 ويي الطت اك االصلللللللللللللللالي والمن اجل همارل ايداديي وقورل"، جا  ح  ا طقد اقيمب حي الجامعي التكطولوجيي " مةفي وهي الطدول التي
تبللللللللوي   وه لك تطاولب الطدول االلوان ومواد االط ا  المضللللللللاحي هفى تفك المااطي، اسللللللللب ي التي تةمل قيمي معمارىي حي ايداد لفمااط

. اما (Kamel,2011, online) ال ائقي حي قيا  المنئم و  ر المنئم حي الواج اب اسللللللللب  ازدةام العطاصللللللللر وحوضللللللللويي ترت ب ا
 Site’s gravitas calls for classic أن وقار الموق   ت ف  همارل هنسلللللللللللللليهيي "تؤهد مقالي وهو هاارل هن رح اليربي ال 

architecture  بوتم مط قيحي مااطي ل بيعي الالمقالي طقد ه ا  " . حي ( حي رىتبللللللللللاموطدRichmond )  التي تةمل صللللللللللفاب  لك
المطا ب  اب العمب التارىخي  ال راز المعاصللر ال   ت فب هفي  المقالي االعمارل العابرل او سللرىعي الزوا . حترى المقالي ان مثل ه ه
اطي حي وىرى ايضلللا ان الما. او الد طي او العا في تةتار الى همارل هنسللليهيي تمتاز االثااب والديمومي ابلللا  اعمارل الب ب االبيض

 ، واطما البد لمااطي مع طي ان تتةمل تفك المسللللللللللللللؤولييهن  لك العمب التارىخي او الد طي ال تمتفك طف  االهميي حي التعب رالمد طي 
(Westfall,2013, online) .  كالمالئمة والحفاظ  التفا  ي  هور مؤشتترا  الخصتتائص ذا  ال انبونالحظ في هذي  الطرحي

ولك  ما يزال الطرح      الهوية، احتراا العمق التاريخي ، الن اا و دا الفوضتتتتتتتت  ، الهدوز و دا ازدحاا العناصتتتتتتتتر ، الثكا  .
وراز الكحث والحافز تعتبر هي الدافم  هاولكن .) ندوة ومقالة(عمل االكاديمي كحسب طبيعة و ودهاوال يخضم لمقوما  ال  مومي

    مفهوا الوقار في العمارة كطريقة منه ية اكاديمية . 
تتطاو  الط وض بواق  همارل ال وم اييي الوصو  الى الوقار وان هان ابهل تبمل ه ه الفقرل دراساب  :ضمنيةدراسا   3-2
 ، او تره زها هفى اةد خصائص  . من خن  طقدها اةد مطقضاب الوقارضمطي 

) واالتالي وقارها حي همارل ال وم وال دو  تب ر الدراسي الى حقدان البعور االسهون (:  Berlage,1996) دراسة 3-2-1
( م  التاسيط synonymousتةق ب السهون والراةي ياتي من خن  الترادف )أن ح. ايقاها ال   دأ ابداكون طتاجات ا  اب ؛ لوه بت ا(

(Simplificationالطاتا من ) ضاظ لتةق ب السهون البد من  االطسجام حي البهل والفون الاةث هن أن و  .التكرار والتوة د القياسي
 تم خاضللللللل  لعموم اكبر ومصلللللللال  اكبر اع د هن سلللللللفبياب الطزهي الفرديي والمطاحسلللللللي التي   جعف  اال وييتااط حاالر  الطف  المتااد .

نخ ص كأ  الدراستتتة تتناول  انب واحد م  .  (Berlage,1996, p137,102,222,48) لصللللال  المصللللفةي المبللللترهياقصللللا ها 
 .السكو  واالنضكاط في النتاج المعماري الوقار وهي مؤشرا  
اسللللللب  ابتعادها هن  الى طوم من العمارل التي تفقد وقارها وه بت اتبلللللل ر الدراسللللللي  ( :Harries,1997دراستتتتة ) 3-2-2

ا  اط ا تتعامل م  الةيال هما  تعامل  ". playboy Architectureالعمارل الفعو "هدح ا االخنقي واالسللللاسللللي . وقد ا فب هف  ا ا
اختفا  صللفي العقنطيي والوظيفيي لفعمارل واهما  المةتوى  والضللِجر من هل بللي  واسللرهي ، ة ث الفعو  القاحز من ج ي إلى أخرى 

-Harries,1997,p8) ( لتجط  المفل والسعي ورا  المث رarbitrary) لفواقعيي، وان جما  ه ه العمارل هو جما  إهتاا ي البعر  
منقضا  تحقيق متع ق ك وهي  انب ضمنيمؤشرا  ال عب و دا العقالنية في النتاج المعماري  خ ص كأ  الدراسة تناول ن. (16

 .الوقار في النتاج المعماري 
ابتعادها  اسب لف  اي والوقار واكثر اطوام الفن حقدان العمارل إن الى تب ر الدراسي  ( :Hoffman,2005دراسة ) 3-2-3

وهي مخالفي  (a cult of self-consciousness) " هاادل الوهي ال اتي" هن الموضوهيي والسببيي وتره زها هفى ما اسماه بلللللللل
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توضلل   هما .يةدد مصلل ره بطفسلل  ان ق د او بللرطمتةرر و أن العمل والطتار اصللا  . أ  لخصللائ  الوقار حي االطضللااط والتةفظ 
( ولكطلل  حي طف  الوقللب مت ور seriousيصللللللللللللللور لطللا هفى اطلل  ةللازم و جللد  )ف م و  الللدراسللللللللللللللللي ان الطتللار حي مللا اعللد الةللداثللي ي  

(desperate(  ح و ةالي من التنه )playful م  المتراكماب من البللللللللهوك )( والمفارقاب السللللللللاخرلparody ) وهو ةالي تعبر ،
االمن واالسلللتقرار والتقفااب والتبلللهيهاب حي هصلللرطا هن  رىب خفب موطتار مبلللوش من الخينب والتصلللوراب من خن   هن حقدان

هدف  دون قصللللد او ( الخيا  واالحهار واالسللللترات جيابexpiringب ا طما تفتقي ط ايي )همفياب الةضللللور والييا ، وتكوىن التقا عا
(Hoffmann,2005,p15-16.)  وكشتكل  متع قة بتحقيق الوقارالعقالنية والتفا  ية ال وانب النخ ص كأ  هذه الدراستة تتناول

. وتناول  منقضتتا  تحقيق الوقار كالنهايا  المفتوحة والتشتتويل والتال ب والنفعية وال د وموضتتو ية العمارةكالستتببية  ضتتمني
 كاالشكال. 
الى مف وم الوقار ابلللهل ضلللمطي هوط  جز  من المطظومي االخنقيي : تبللل ر الدراسلللي ( 2008، المعموري )دراستتة  3-2-4
مصللللمم لفا  ان " حي البطيي المعمارىي الفعل االخنقيالدراسللللي "تتطاو  . المرتا ي االوقار حيما  تعفب بثطائيي البللللجاهي والت ور وط هر

 القرار الط ائي، ومتى ما هاطب تفك االرادل والةرىي تفزم الضلللللللللم ر طةو حي اختيارالتي يفرضللللللللل ا هفى البلللللللللهل الةرىي و حعل االرادل 
تمّ ز قيمي البللللللجاهي حي   ان حتوضلللللل. حاط  سلللللليهون طتار طاا  من حعل اطسللللللاطي اخنقي ال من ةهم هفى واق   القيمي الةهم هفى 

م  الكون وال بيعي من خن  االةسا  التطا م و  استثمار القوى الكوطيي المسخرل،من خن  توه د وان ي الطتار    الاعد ااخنقي 
 ااحقار الروةي والماد والب خ المؤديي إلى ال ييان التقطي و تقويض ال دم و الالت ور واالقدام هفى  ولي  من خن  ،االطظام واالتزان

(Al-Maamouri,2008,p154,160,197) . تحقيق الوقار كشكل ضمني خصائص  نخ ص كأ  هذه الدراسة تناول   انب م
 .الن اا واالتزا  و في اختيار القرار التصميمي كأنه مرتكز كالضمير والموضو ية واالغناز الروحي 

السلللللللابب طسلللللللتخف  تاا ن ال روةاب وتبلللللللتب المعفوماب وهدم بلللللللمول ت ا من ة ث هميي وطوهيي  هر  ال رحمن خن  
ان الدراساب المعمارىي تةاو  الاةث هن الوقار ا رىقي ة ث عمار .الخصائ  المتعفقي افعل الوقار حي بهل الطتار الم
و  يه ،  والتعامل مع  ابللللهل خا اأظ ار أدائيي تةق ب حعل الوقار ضللللمطيي ولكط ا تخفو من وجود دراسللللي متخصللللصللللي 

 النتاج المعماري".  شكل حول الخصائص االدائية لتحقيق فعل الوقار فيتحدد  المشك ة الكحثية بت" غموض المعرفة 
 :الشكل المعماري  و ادائية فعل الوقار -4
وهي ماخو ل من الفعل )أدى(، وأدى البللللللللللللي  امعطى اوصللللللللللللف  او اطجزه ةتى الط ايي. وتاتي امعطى  تعريف االدائية: 4-1

 ا   رىقللي القيللام بلل لللك الفعللل ةسللللللللللللللطللي (، )أدا ه ةسللللللللللللللنالقيللام افعللل مللا او  رىقللي القيللام الل  مثللل )أدا  الزهللال( ا  القيللام بللدحع للا
(Dictionary of meanings electronic, website) طجااال. وتعطي( ف زىيperformance)  اتمام واطجاز همل او طبللللللللاط ما
(does a piece of work or an activity) (Dictionary Cambridge, website.)  و  يه نعرف ا رائيا ادائية فعل الوقار

والموقر( في النتاج  الوقار )الوقوركأنها : الطريقة والكيفية ل قياا وان از واتماا فعل الوقار ليصل ال  النهاية وهي تحقيق صفة 
وم  الطرح الستتتابق تبي  كأ  ل وقار  انبي   انب شتتتك ي و انب تفا  ي . و  ية ستتتتكو  خصتتتائصتتته االدائية ذا  المعماري . 

 .أدائية شك يةخصائص أدائية تفا  ية ، و خصائص  انبي  
طعتبر الفعل االخنقي اخنقيا ا ا لم يهن هطاك اخر ال يمهن ان : لكفعل اخالقي في الشتتتتتتتكفعل الوقار كيفية قياس  4-2

-Al) االختيار)االرادل( اةرىي ومسللللللللللللللؤوليي لفقيام ب  ا الفعل دون   ره حي التفاهل م  االخر  تفاهل مع  ، م  وجود هطصللللللللللللللر

Maamouri,2008, p155) .والتفاهل لفال يمك  ا  تثب  فعل الوقار في الشكل دو  و ود م  يتفا ل معه ال هار ذلك الفع .
 :وان من مقوماب ه ا التفاهل هي .الكف  يعتمد هفى القرا ل الواهيي لفمب د من قبل البخ  )هقنطيي التفاهل(

تعرف ليي الجسلللد اأط ا هاارل هن  (. وKamel,2014,p39) ليي الجسلللد التي تعتمد هفىم اراب التواصلللل   ر الففظي  -
ايةا  من الةرهاب والسلللهطاب تولد اةسلللا  هطد االخر حفكل هضلللو من الجسلللد )هطصلللر حي البلللهل( القدرل هفى التعب ر 
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 هةجم البدن وبللللللهف  الجسللللللد هن طوم من االةسللللللا ، ويضللللللاف الى تفك الةرهاب اط ااهاب وايةا اب طاتجي من مظ ر
ااط  المظ ر حأط  ي عرف البلللللهل حي العمارل  أما. (Kamel,2014,pp150-153)ااالضلللللاحي الى ال طدام و رىقي اتسلللللاق 

الخلللارجي الللل   يم ز التكوىن، او ترت للل  العطلللاصللللللللللللللر واجزا  التكوىن ا رىقلللي متطلللاسللللللللللللللقلللي اة لللث يقلللدم صللللللللللللللورل  هطيلللي 
  .(Ching,1996,p36)متماسهي
والمواقف اموضللللللللللللوهيي وهقنطيي القدرل هفى التعا ي م  المبللللللللللللهنب وهي  وه لك م اراب التواصللللللللللللل الموقفي -

(Kamel,2014,p41) .  الطمط الوظيفي(  ترات المقام ) و بيعيالسلللللياق    بيعي متعفب بخصلللللو  وان الموقف المعمار
 .والمنئمي حي اتخا  البهل او ليي الجسد المطاساي  والمجتم  . 

" هو حصي ة : البهل المعمار  حي حعل الوقار االخنقي طست ي  ان طعرف اجرائيا طمو ر لقيا  ادائيي اهنه ه مما مر  هر و 
الناشتتتتتئة م  التعاطي العقالني مم  ) التفاصتتتتتيل والعالقا (مم ايحازا  لغة ال ستتتتتد (ال و  والمادة، والح ا) مم ايحاز الم هر

مكونة انطكاع )صتتتورة (  يدة او ستتتيئة حول  )المت قي(( فتولد م مو ة احاستتتيس  ند االخروالم تممالموقف )المقاا والستتتياق 
 ".  في الشكل فعل الوقارقيمة 

، من  حي اهنهما توصللفطا الي  إلى تتطاو  ه ه الفقرل اسللتخن  مفرداب اال ار الطظر  اضللاحي  :الدراستتا  الستتاكقة 4-3
 خن  استخن  مفرداب من دراسي ساطدل ومن ثم مماثفت ا بدراساب من ةقل العمارل ليرض استخن  القيم الممهطي. 

  : ومكاشرة    فعل الوقاردراسا  ساندة   4-3-1
والعبث، وهثرل اابلللللللللارل اامسلللللللللاك هن حضلللللللللو  الكنم "الجاةظ الوقار اأط   يعرف: 1989 دراستتتتتتة ال احظ 4-3-1-1

هن الّتةّرك حي ، وقّفي اليضلللللللل ، وااصلللللللليا  هطد االسللللللللتف ام، والّتوّقف هن الجوا  والّتةّفظ من الّتسللللللللّرم،  والةرهي، حيما يسللللللللتيطى
وىت رق الجاةظ الى صللللللفاب تكون مهروهي ب و  الوقار مط ا التب   وهو "ا راح الةبللللللمي وترك التةفظ  والمااكرل حى جمي  اامور

حأط  . طعيتبللالجواااب الفضللي الموالمجاهرل ا الكثار من الف و وال ز  ومخال ي السللف ا "، وه لك قفي االةتبللام لمن  ج  اةتبللام ،وا
 . (Al-Jahiz,1989,p23-31) ا  ، وىتس  صدره لةفظ ما يستترلي  بوقور من لم يضاط لساط 

اختزال الحركة اال ند الضتتتتتتترورة ذا   انب شتتتتتتتك ي ك دة مؤشتتتتتتترا     ادائية فعل الوقار في العمارة منها نستتتتتتتتخص 
التحفظ واالحتراا و دا التهكا و (، في االطار الن ري  عدا العبث )ال دومنها ذا   انب تفا  ي ك(، الن ري  في االطار )الستتتتتتتتتكو  

 .)االلتزاا القيمي في االطار الن ري(
موضلللللللوم الوقار حي التطميي ال اتيي هأليي لفتواصلللللللل م   تتطاو  درسلللللللي جوىدر :  2014( Goyder) دراستتتتتة 4-3-1-2

. وتعتبر اتقان الوقار Authorityأ  هوط  هامل مؤثر، اااضلللللللللللاحي الى السلللللللللللف ي  Influence،وطفو   Confidenceاالخر بثقي  
هي مجموم المعرحلللي  -(2هملللا حي البللللللللللللللهلللل )-  تكون من معلللادلللليان الوقلللار  هلللاملللل مؤثر حي تةق ب الطجلللاح. تللل هر جوىلللدر

(Knowledge( والقصلللللد )purpose( والتعا ف  )passion(  م روح مط ا القفب واالضللللل را )anxiety تبلللللمل المعرحي . )
يمثل القيم واالهداف ،أ  خدمي العفم اما  تكفم والخبرل والثقي والعفم ا رىقي التعب ر الوقورل  وهي تمثل )ه ف تفهر وتعبر(. والقصد  

والتعا ف   -ولي  االضلللرورل ان تكون بخصلللو  قيادل االمي ولكط ا هفى االقل م مي ل  و لمن ةول   -الصلللال  العام والفضللل في 
  . (Goyder,2014,pp1-6ر )واالطفعاالب المبثوثي تجاه االخ يعطي مجموم المباهر واالةاسي 

 
 (Goyder,2014,p5( معادلي جوىدر لفعل الوقار ، المصدر )2بهل )

 وتعني النفعية والستتببية و . وهي ا  يكو  ذو قصتتدالتفا  يةم مو ة م  الخصتتائص االدائية  مما مر ا اله نستتتخ ص
نستتتاني في ا هار الحس اال أي التعاطف و االلتزاا القيمي في االطار الن ري(، ج المعماري مم القيا االنستتتانية )ال د و تالئا النتا

المكا  او مم الم تمم واالنستتا  )االنستتنة مم االرض ذاتها وستتك  االنستتا  فيها او مم ج المعماري م  حيث  القة النتاج النتا

Knowledge + purpose + passion (- anxiety) = Gravitas 
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في االطار  ، والثقلالستتكو  )الوضتتوح والثكا  و دا الق ق واالضتتطراب وخصتتائص ادائية شتتك ية ك.، المالئمة في االطار الن ري( 
 .  الن ري (
و استخدام هامل ال اقي البدطيي هجز  من الوقار و تب ر الدراسي ان ال ها  االجتماهي  : 2014دراسة كامل  4-3-1-3

 من خن السلللللللللف ي )التأث ر والطفو ( والجا بيي هسللللللللل   هفىالقدرل هو و . التأث ر ح  مو  والعقفيي لفتواصلللللللللل م  االخرىن وقرا ل احهارهم
قرا ل ال اب وهي ، و الةضللور الطفسللي والجسللد  وىبدأ من المظ ر العام وىطت ي االروح المطفتةي والتعا ي اصللورل ا جابيي م  االخر

الى ان اتسلاق المظ ر  ويبل رالقدرل هفى صليا ي االحهار واالرا  ابلهل واضل  وسلفيم وسلف  ومقبو  من االخر )الة  المط قي(. 
وقول  ، ال دو  وهدم الضجي ، االةترام وهدم الت هم ، الرزاطي وهدم الخفي، حضن هن الةزم حي ثااب االهداف والماادئ وهدم االثارل

التي تكسلللل  ااةترام والجا بيي الوقورل هي من مقوماب البللللخصلللليي الطاجةي ، والقدرل هفى ضللللاط الم و  واليرائز ااالردال حي تةقيق 
 . (Kamel,2010,pp 150-153, 193)وال  اي 

خصتتتائص  دة مؤشتتترا  مرتكطة كأدائية فعل الوقار لتحقيق الهيكة والستتت طة واالحتراا وهي هذه الدراستتتة م  نستتتتخ ص 
وخصتتتائص تفا  ية مم االخر تشتتتمل . والوضتتتوح الهدوزو االتستتتاق، وهي  مؤثرة في ستتتالستتتة التفا ل اال تما يادائية شتتتك ية 
تقدير االخر التح يل ال يد ل موقف اال تما ي )الستتتياق والتراث والعرف في العمارة (، و و ، الحس المنطقي واالخالقي المالئمة مم

 كاطأو االنضتتتت ضتتتتكز الميول، و ة()الصتتتترام االرادةقوة المكادئ و  الحزا ويشتتتتمل ثكا و ، )االنستتتتنة( واالهتماا كه و دا التهكا كه
 . وااللتزاا القيمي ويشمل االتزا  

م  خالل الدراستتتا  الستتتاندة تا التوصتتتل ال  المفردا  الرئيستتتة ل خصتتتائص االدائية لفعل الوقار وهي خصتتتائص ادائية 
شك ية تشمل السكو  والثقل وما يندرج تحتها م  مسميا ، وخصائص ادائية تفا  ية وتشمل االلتزاا القيمي والصرامة)الحزا( 

المعماري النتاج ل  القيا الممكنة واليا  تحقيق هذه الخصتتتتائص في شتتتتكل وما يندرج تحتها م  مستتتتميا  . ولغرض التوصتتتتل ا
كشكل اكثر دقة و  مية سنتناول الدراسا  المعمارية التي تناول  كشكل مفصل هذه الخصائص وا  لا تشير ال  الوقار ضم  

 طرحها . 
وه ه الخاصلللللليي متعفب ، الطتار المعمار  وهي الدراسللللللاب التي تصللللللف خاصلللللليي مع طي حي  :الدراستتتتا  المعمارية  4-3-2

 من الةقو  االخرى .ي تةق ب الوقار وحب ما استخفصطاه اادائي
العمارل العظمي والوقار  : تتطاو  الدراسلللللللللللللللي ابللللللللللللللها  البطا  الطب ل ال   يمط 1989( Ruskinدراستتتتتتتتتتة ) 4-3-2-1
ولكن اخفا  التقسلليم يفقد المبطى طبف  . هما ان اتسللام ال تخفو من سللمو هظمي الاةر ح ي السلل وح المتسللعي  وت هر مط ا:،والصللرامي

الس وح ال  تعارض م  اضفا  العمب واظ ار الضل والضو  الط  تعب ر هاد  وطب ل هن  بيعي الةيال ، وان صرامي المبطى وقوت  
و قواط ن تةهم ال بيعي تاتي من خن  ا اهي القواط ن وااسللللللللللل  ا قاطون الجا بيي االرضللللللللللليي حضلللللللللللن هن قواط ن و طيي واجتماهيي ا

االطسللللللاطيي . هما يبلللللل ر الى التكوىن المرب  وقوت  وهيفيي اضللللللفا  القول والطظام هفى التكوىن الممتد سللللللوا  ممتد احقيا او هموديا من 
القيا الممكنة المرتكطة بخصائص الصرامة م  ذلك  نستخ ص .(Ruskin, 1989,pp70-103) خن  التكرار الةازم والصللرى 

 . كخصائص ادائية لفعل الوقار واالنسنة )التعبير العادل    طبيعة الحياة( ، والهدوز 
قل لي هنقي المبطى ااالرض واالةسا  االجا بيي والوزن الاصر  )ثأتتطاو  الدراسي مس :1995(Hallدراسة ) 4-3-2-2
والةيال هن المط ب والة  السللللللللفيم حي التجربي الةسلللللللليي لفعمارل  المبطى و رىقي اطتقا  االةما  تعبران االةسللللللللا  بثقل  .التكوىن(

، وهي المسللللؤولي هن تول د االةسللللا  االثااب واالسللللتقرار. وى هر ان اظ ار ثقل المبطى يهون من خن  توه د المةور هفى االرض
القيا م  هذه الدراسة نستخ ص  .(Hall,1995,pp182-192)سفل العمود  واستقامي العطاصر العموديي وتم ز االهفى هن اال
 في النتاج المعماري. تحقيق الوقار كأدائية لالممكنة المرتكطة بخصائص الثقل وخصائص الصرامة 
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: تتطاو  الدراسلللي موضلللوم الوسللل يي حي العمارل االسلللنميي هوط  خفب اسلللنمي يعبرهن 2003دراستتة العبيدي  4-3-2-3
تةق ب  ت هر الدراسللللللي ان من مؤبللللللراب. و االموضللللللوهيي والة  المط قي السللللللفيموه ا  تمثل . االتزان من خن  اه ا  البلللللل   ةق 

تصللل ر م  اعضللل ا او  والتجاورىي تعطي ان لنجزا  اسلللتقنل ت ا وال .التجاورىيالتجرىد و  السلللنميي هيالوسللل يي حي العمارل ااالتزان و 
م  ذلك نستتتتتتتتخ ص . (Al-Obeidi,2003,p58,60) .، ولكط ا جميعا تعمل هفى ابراز وةدل تره بيي متماسلللللللللللهيتختفي منمة ا

 . كخصائص ادائية لفعل الوقارالقيا الممكنة المتع قة كاالتزا  وكا ختزال 
اظ ار خصلللللائ  ( restraintوالتخفظ )اسلللللفو  االطضلللللااط : تتطاو  الدراسلللللي  2012 (Gullingدراستتتتة ) 4-3-2-4

بدال من تفك المعقدل التي ترهز هفى مقدار التقطيي وهيفيي تول د البللللللللهل حي العمفيي حي المصللللللللطعاب المعمارىي  الجمالياب الاسللللللللي ي
آل ت ن لنطضلللااط وهي : اوال ان يهون الةهم هفى المصلللطعاب ال  الدراسلللي التصلللميمي دون الطظر الى الطتار همصلللط  ط ائي. وت هر
االطفصلللللللللللا  الةرحيي والتفاصللللللللللل ل. ثاطيا ويهون  لك من خن  التره ز هفى هفى العمفيي التصلللللللللللميميي حالطتار هو المرتاط االمجتم  

أ  ت ور ه ا السللياق حي المسللتقبل. ن ب و المااطي المةي ي ب ا  ب نوالتكامل م  السللياق من خن  موازطي الر اي حي خفب االطسللجام 
الم طد  المعمار ،  هدفالجد د ال  طايي ان يهون هو ، هما إن لي  مسللتقان لفموق حالسللياق ن المصللمم دائما حي مط قي اطتقاليي إ

  التواض  من حنبد من تةق ب التوازن ب ن دح  المجتم ، وب ن العمل حي إ ار قبو  المجتم  لفتصاميم حي  اب الوقب. وه ا  ت ف
. (Gulling,2012,pp307-3012) ال طةتار إلى أن تكون المااطي بيان بللللللللخصللللللللي مسللللللللبب من قبل المعمار  أ   قبل المصللللللللمم.
مم الستتتتتياق والهوية، واالتزا  بي   المالئمة)االنضتتتتتكاط( ك القيا الممكنة المتع قة كااللتزاا القيميم  هذه الدراستتتتتة نستتتتتتخ ص 

  ال ديد والقديا .
 The Timelessness) تتطاو  الدراسللللللي موضللللللوم خصللللللائ  الجودل النزمطيي :2017( Essawyدراستتتتة ) 4-3-2-5

Quality) اان تاك د االتجاهيي من ة ث  حتبلللل ر الدراسللللي. والوقار الطفو  واالةترامتطتا بللللهل قو  وصللللارم يهسللللا   حي البللللهل التي
تم  ز االهفى واالسلللللللللفل وه لك تأك د المةورىي  ولد طوم من االسلللللللللتقرار والثااب ويمطة ا القول والخفود . وان تم  ز الةدود وتوه دها 

بيعي. وه لك وتفرىب الواج ي االماميي هن الخففيي والجاطبيي وه لك اظ ار الطظام هال طدسلليي واالطضللااط وهدم الفوضللى وترويض ال 
مراهال اختنف ةجم وبلللللهل العطاصلللللر والة  السلللللفيم حي ترت ب ا اة ث يهون البلللللهل متزن وان اهفى درجاب الترت   هي التطاظر 

. [24]هفى المةور  العمود  . هما ان من جودل البللللللللللللللهل ان يهون منئم م  االهراف وم   بيعي الوظيفي المؤدال حي المبطى . 
 لمرتكطة بخصائص الصرامة كخصائص ادائية لفعل الوقار .نستخ ص القيا الممكنة ا

 االطار الن ري : بناز -5
لخصلللائ  أدائيي حعل الوقار اما  طاسللل   بلللامل صللليا ي المفرداب لبطا  ا ار طظر   تم جم  واهادل من خن  ال رح السلللابب

حي لن ار الطظر   والقيم الممهطي وتم توضللللي  المفرداب الثاطويي ، وضلللل   لك( 3) والبللللهل بللللهل الطتار المعمار  وهما حي االتي:
  .(1)مفةب

: وهي الخصللللللائ  المتعفقي ب اب البللللللهل من دون  الخصتتتتائص االدائية الشتتتتك ية لفعل الوقار في النتاج المعماري   5-1
 وتبمل:( او  بيعي الطمط الوظيفيالسياق او المجتم  ا ا  من دون ارتاا  االرتااط ابي  خارر  لك البهل )

( : ويبللللمل مظاهر االسللللتقرار حي البللللهل التي توةي اعدم الةرهي أوالتارةا ، وه لك تبللللمل مظاهر reposeالسللللهون ) -
 . أو االزدةام التي توةي اعدم الصخ  واالكتظاظال دو  حي البهل 

(: وتبلللمل مظاهر الرسلللوخ حي االرض واالةسلللا  السلللفيم اقول الجا بيي االرضللليي ، ه لك تبلللمل مظاهر gravityالثقل ) -
 االةسا  بوزن هتفي المبطى. 

ر حي البلللللللللللهل طت جي وهي الخصلللللللللللائ  التي تظ  الخصتتتتتتتائص االدائية التفا  ية لفعل الوقار في النتاج المعماري: 5-2
  )ا  تفاهف  م  السياق والمجتم  والطمط الوظيفي( وتبمل: ارتاا   )تفاهف ( م  ب   خارر  لك البهل 
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وهي تاتي  ،القيمي لفطتار م  الواق  والمهان االرتااطهفى مقدار ي االلتزام القيم االلتزام القيمي : يعتمد قيا  خصللللللللللللللائ  -
من المنئمي والتعا ف م  الموروث والسللللللياق المعمار  والطمط الوظيفي لفمبطى حضللللللن هن مواكاي المسللللللتةدثاب. وه لك 

االرض التي اهنقي االطسلللللان م  االطسلللللان ، و اهنقي االطسلللللان ارتااط هنقي الطتار م  تعتمد هفى مقدار االلتزام القيمي 
 (. طياالطسيسهن ح  ا وقد ا فب هف  ا )

الصللللرامي : يعتمد قيا  خصللللائ  الصللللرامي هفى مقدار ترجي  موضللللوهيي العمارل وةقيقت ا ) اتيي االطسللللان الموضللللوهي(  -
هفى  اتيي المصلللمم الخاصلللي حي الطتار المعمار . وىتم قياسللل ا من خن  خاصللليي الجد التي يظ ر ح  ا هدم التنه  او 

ة لث مالادئ لا ، ومن خن  خلاصلللللللللللللليلي التوه لد التي تظ ر قول الطتلار  الت هم م  ةقيقلي العملارل من ة لث تلارىخ لا او من
 . المعمار  

 

 ، المصدر الااةثانالدائيي حعل الوقار حي الطتار المعمار   والثاطويي يوض  مفرداب اال ار الطظر  الرئيس(  3بهل )

 التطبيق  -6
  لدف الت ب ب الى اختالار اهتملاديي اال ار الطظر  ومعرحي قول وحاهفيلي القيم الممهطلي لتةق ب ادائيلي حعلل الوقار . يعتمللد  

الت ب ب الفرضيي التاليي : " تتةقب الخصائ  االدائيي الرئيسي لفعل الوقار حي بهل الطتار المعمار  من خن  تةقب القيم الممهطي 
تم اختيار ارب  ه طاب  اب موقف معمار  مبلللللللترك ) وهي خصلللللللوصللللللليي المهان وخصلللللللوصللللللليي المجتم  ، ل ا ". وليرض الت ب ب 

 لفةصو  هفى طتائا اكثر دقي . وخصوصيي الطمط الوظيفي (
 اختاار الفرضيي هفى اهتماد طوه ن من القياساب يعتمد قياس المتغيرا  : ادوا  القياس واس وب 6-1
المتعفقي االقيم الممهطي لفخصللللائ  االدائيي التفاهفيي والبللللهفيي لفعل (( 1)مدمجي م  مفةب رقم ) القيا  التره بياسللللتمارل  -
( ، وهطد 1حعطد وجود الخاصلليي تةصللل القيمي هفى درجي ) رتبيوهان المقيا  هو مقيا   والمسللتخفصللي من اال ار الطظر   الوقار

وسلل ي بتقد ر )طوها رج  ب ن هات ن الخاصلل ت ن سلليعتمد مقيا  اتهدم وجود الخاصلليي تةصللل القيمي هفى درجي )صللفر( . وهطد ال
من خن   لع طابقد تم جم  المعفوماب هن او ويي لجم  التكراراب . ويهون ةسا  القيمي من الطساي المئ( . 0.5ما( وستأخد قيمي )

 مصادر االطترطب والكت  واجرا  مقابفي م  الم طدس ن المباره ن حي تصميم المبطى . 
لقيم  اسللللتمارل( 27)تم اسللللتنم  مجموهي من المعمارىن المتفةصلللل نل(( 2رل القيا  الداللي )االسللللتبيان() مفةب رقم)اسللللتما -

 القيمي الط ائيي لمقدار تةقبلمعرحي االةسلللللللللا  المتولد هطدهم ةو  ال  دراسلللللللللاب هفيا او قد اط اها ( البلللللللللهل )ال يقل هن هوط   
 ئ  االدائيي ابهل هام ضمن مقيا  ترجيةي  تراوح ب ن )ضع ف جدا الى ج د جدا(. الخصا

 خصائص ادائية الوقار في شكل النتاج المعماري

 تفاعلية خصائص  خصائص شكلية

 الشكلثقل  سكون الشكل 

 في الشكلالصرامة   االلتزام القيمي في الشكل

 المالئمة   األنسنة   الجد  التوكيد

 )ذات العمارة والمصمم( الحالة  الموقف )السياق والمقام (

اظهار العقالنية  اظهار القوة 

 الموضوعية و
ما  توافق الشكل

الهصائص الح ية 

 اأو اوية 

توافق الشكل 
النمط الوظيفي 
  والسياق 

االستقرار 

 والهدوء
الحس السليم 

وة الجاذبية قب

 االرضية 



 

207 
 

لمعرحي صللللللللةي وتةف ف ا  هن  رىب برطاما االكسللللللللل (1)بواسلللللللل ي)معامل االرتااط(  ب ن المقياسلللللللل ن مقارطي الطتائاومن ثم  -
  الفرضيي.
 تعريف العينا   6-2

: (A)الرمز  (1950مبن  المحطة العالمية لستتتتتتتتتكك الحديد )-1
امتداد احقي  وىل متطاظر ةو   الامطى ابلللللللللللللهل هام من تبلللللللللللللهل 
ثمان اهمدل اأرتفام اربعي  وابب تةمل سللللللللللقيفي المدخل.  و مدخل 

قاي  اب يةمل التكوىن يمتد هفى جاطبي  اجطةي من ثنثي  وابب . 
 راز برى اطي يعود الى الفترل القو يي المتأخرل. وتم اكساؤها االفون 

تق  ابرار الف روز  ل تمابلللللللللللللي م   بيعي العمارل العراقيي . االزرق 
هفى جللاطبي المللدخللل وهي تمزر  راز العمللارل المةفيللي م  العمللارل 

 (,Abbas,2018)  البرى اطيي

 تكون المبطى من : (B)الرمز (1971مبن  البريد واالتصتتتاال  )-2
 لللابب. ومتوهلللي  (12هتلللل مختففلللي االرتفلللاهلللاب اهنهلللا تمتلللد الى )

ولكن البلللللللهل العام  راهي مةدداب المهان التقسللللللليماب حي واج ات . 
الطاظمي لفتخ يط العمراطي حي  لك البللللارم حضللللن هن خصللللوصلللليي 

توض ف هطاصر  اب ةضور حي ال اكرل من خن   المهان وروة ت 
. هللا تظ ر وةللدل هللأبلللللللللللللهللا  االقوا  و بيعللي مللادل  للابوق الجفقيم

. ار ابلللللها  العطاصلللللر المسلللللتخدمي حي التكوىنالتكوىن من خن  تكر 
(www.almadapaper.net/ar/news/515341/ فبي-االتصببببببببببباالت-مبببنب-

 (ا-عمارة-تنويعات-الرشيد

 
 مصدر الصورة الكاحثا ( مبن  المحطة العالمية ، 4شكل )

 
 ( مبن  البريد واالتصاال  ، مصدر الصورة الكاحثا 5شكل )

مبطى  تكون  :( C)الرمز ا(1975مبن  المصتتتتتتتتترف العقاري )-3
 وابب حضلللللللللللللن هن ال ابب االرضلللللللللللللي ال   يةتو   ابب  8من 

 وابب . البلللهل العام هو مهع  م   10وسللل ي مايعاد  المجموم 
التطاظر ومسللللللللتوةي من العمارل المةفيي  من التاك د هفى خاصلللللللليي 

 ).طلل لللللللا  واللعللض الللتللفلللللللاصلللللللللللللل لللللللل الللمللعللملللللللارىللللللليةلل لللللللث مللواد اال
ttx://www.fadhilajina.com/?q=xroject/102h) 

: مبطى  تكون  (D)الرمز( 2014مبن  وزارة االسكا  واال مار )-4
 وابب . البلللللللهل العام هو مهع  م  التاك د هفى خاصللللللليي  10من 

التطاظر. مسلللتوةي من العمارل المةفيي هأسلللتعارل بلللهل البلللطبلللو  حي 
التدرر الط ائي لكتفي المبطى . يةاو  المبلللللللللللللروم مواكاي الت ور من 

 .خن  مواد البطا  الةد ثي 

 
 ( مبنى المصرف العقاري5شكل)

httx://www.fadhilajina.com/?q=xroject/102 

 
 ( مبنى وزارة االسكان6شكل )

ttp://wikimapia.org/18481463/ar/هاأسكاج-اأعمار-هزارة  

                                                           
( فكلما 0-1عينتين او مجموعتين. وتتراوح درجته من ) او توافق لقياس درجة ترابطالتحليل االحصائي يستخدم هذا المعامل في :  معامل االرتباط.  1

( يدل وجود ترابط قوي ، وكلما تقترب درجته من )الصفر( يدل عل  عدم وجود ترابط . كما تحمل النتيجة اشارة سالبة او موجبة ، تدل 1تقرتب من )

 ( post.html-science.com/2015/04/blog-https://www.arبط . )االشارة الموجبة عل  ان الترابط طردي ، وان االشارة السالبة تدل عل  ان الترا

http://www.almadapaper.net/ar/news/515341/مبنى-الاتصالات-في-الرشيد-تنويعات-عمارة-ا
http://www.almadapaper.net/ar/news/515341/مبنى-الاتصالات-في-الرشيد-تنويعات-عمارة-ا
http://www.fadhilajina.com/?q=project/102
http://www.fadhilajina.com/?q=project/102
http://www.fadhilajina.com/?q=project/102
https://www.ar-science.com/2015/04/blog-post.html
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 تح يل النتائج :  6-3
حي اظ رب طتائا القيا  التره بي والقيا  الداللي تواحب مفةوظ . واأسلللللللللللللتخرار معامل االرتااط ب ن المقياسللللللللللللل ن  6-3-1

(  وضللللللللةان طتائا القيا  التره بي والقيا  الداللي 2( و)1والجدوالن ).  تضلللللللل  صللللللللةي اهتماديي اال ار الطظر  برطاما االكسللللللللل 
 . ( المخ ط البياطي لتواحب اال ار الطظر  م  االستبيان 7ودرجي معامل االرتااط ب ط ما. وىوض  البهل )

 تبيان(( متوسط هل خاصيي ادائيي لفعل الوقار ومعامل ارتاا  ا ب ن المقياس  ن )اال ار الطظر  ، االس1جدو  )
 معامل االرتباط  A B C D الخصائص  االدائية لفعل الوقار 

االدائية 

 الشكلية

 السكون 
 0.91 72.5 80 60 87.5 (اأطار النظري القياس التركيبي )

 62.3 68.9 65.2 83  (اأستبياجالقياس الدألي )

 الثقل 
 0.95 78 88 82 92 (اأطار النظري القياس التركيبي )

 65.2 82.2 67.4 88.1  (اأستبياجالقياس الدألي )

االدائية 

 التفاعلية

األلتزام 

 القيمي 

 0.98 62.5 95 92.5 97.5 (اأطار النظري القياس التركيبي )

 48.1 77 69.6 78.5  (اأستبياجالقياس الدألي )

 الصرامة 
 0.99 70.8 84.7 70.8 86.1 (اأطار النظري القياس التركيبي )

 60 76.3 61.5 79.3  (اأستبياجالقياس الدألي )
 

ادائيي متوسط 
 حعل الوقار 

 المبارى  ه طي الدراسي

 

A B C D 
 70.9 86.9 76.3 90.7 اال ار الطظر  

 58.9 76.1 65.9 82.2 االستبيان 
 0.98 معامل االرتكاط 

المبارى  المتخاي ، ( متوسط ادائيي حعل الوقار حي 2)جدو  
 ومعامل االرتااط ب ن المقياس ن

( مخ ط بياطي لفمقارطي ب ن المقياس ن )االستبيان واال ار الطظر ( 3هل )ب
 المطتخاي  لمتوسط تةقب حعل الوقار لفمبارى 

( طتائا تةق ب القيم الممهطي ة ث تمب االبلللللارل الى القيم التي ةققب طسلللللاي هاليي 1وهما  تضللللل  حي المفةب رقم ) 6-3-2
( االفون البرتقالي اليامب . %50(%  االفون البرتقالي الفات  ، والقيم التي ةققب طسلللاي ضلللعيفي أقل من )100الى  80تتراوح )من 

 متوسط .  وااقي القيم تد  هفى تةقق ا ابهل

 ا ا تاالستن -7
  ا ا  ال انب الن ري :تاستن 7-1 

حي الطتار المعمار  من ة ث ارتاا   اقيم سللللللللللللللاميي وهقنطيي تةق ب حعل الوقار حي العمارل هو اةد مظاهر البطا  الطب ل  يعتبر -
 . ال   هو طتار حعل اطسانمما  ولد البعور اال  اي والرضا واالةترام ل لك الطتار 

قا  حعل الوقار هفعل اخنقي حي العمارل  امجرد خصلللللللللائ  بلللللللللهفيي بل البد من اخر  تفاهل مع  اظ ار قيمي ي   يمهن ان ال -
  . ومقدار التعا ف حي تبه ل الطتار المعمار  والجديي العقل 

ب اب رتا ي الطتار المعمار  من خن  طوه ن من الخصائ  : خصائ  بهفيي م بهل ادائيي حعل الوقار حي تتكون خصائ  -
وهي سللللهون البللللهل وثقل البللللهل، وخصللللائ  تفاهفيي مرتا ي ا رىقي تفاهل البللللهل م  ارتااط خارجي وهي  ا طما هانالبللللهل 

االلتزام  وهي خاصليياالطسلان همجتم  واالطسلان هأطسلان يسلهن حي االرض واالطسلان همصلمم  تخ  العمارل لعاي ام ةقيقي واقعيي 
 البهل . حي  والصراميالبهل  حي القيمي

 استنتا ا  ال انب التطبيقي : 7-2
تم اختاار اهتماديي القيم الممهطي لفخصللللللللللائ  الرئيسللللللللللي ادائيي حعل الوقار حي بللللللللللهل الطتار المعمار  من خن  المقارطاي ب ن  -

 القيا  التره بي والقيا  الداللي وقد تم اثااب اهتماد ت ا وهاالتي : 
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حي البللهل تعبر هفما هاطب التفاصلل ل فعل الوقار االدائيي البللهفيي ل خصللائ الهأةد  تار المعمار  الطتتةقب صللفي السللهون حي  -
هن االسللللتقرار من خن  التطاظر ، وتعبر هن ال دو  حي البللللهل هطدما تكون التفاصلللل ل قف في م  تما ز العطاصللللر ووةدت ا من 

وهفما هاطب الةجوم ثابتي ال تةتو  تتاا  او تي ر حي المقيا  وه لك هطدما يهون دون همفياب الصللللل ر واالطدمار لفعطاصلللللر . 
 والمواد المطسجمي . والةياديي  م  و مقيا  اطساطي . حضن هن االلوان ال ادئيةجال

هل تعبر هفما هاطب التفاصلللل ل حي البللللفعل الوقار االدائيي البللللهفيي ل خصللللائ الهأةد  الطتار المعمار  تتةقب صللللفي الثقل حي   -
تره ز هفى الخ وط والعطاصلللللر العموديي هعمفيي تكرار ل ا او التطاظر ةو  مةور همود  هن الرسلللللوخ حي االرض من خن  ال

ب االحقيي الكب رل من دون اسلللللللطاد همود  او تضللللللل  ب ااارز ، ومن خن  توضلللللللي  اتصلللللللا  المبطى ااالرض هعدم ترك االمتداد
 هن مبطى هفى اهمدل. وتتةقب خاصلللللليي الثقل هفما هاطب التفاصلللللل ل حي البللللللهل تعبررح  الااالرض او المبطى مط قي اتصللللللا  

 .وقفي التفاص ل وةدل االرهان ،وتموج  او تخرىم  االوزن الثق ل لفتكوىن هاظ ار سمك الجدران وهدم حصف  هن المبطى هقبرل 
فعل الوقار من خن  منئمي هل من المادل االدائيي التفاهفيي ل خصللائ الهاةد  الطتار المعمار  تتةقب صللفي االتزام القيمي حي  -

التره ز هفى العمومياب لفةفاظ هفى من خن  االطسللللطي وهي و  لفطمط الوظيفي والسللللياق، وهدم تبللللوي  الموروث،والفون والةجم 
 ل مع . ال ويي العامي ، والمةاحظي هفى االةسا  االفتةاب وهمق ا واالةسا  ااالرض والموق  والتفاه

السللللببيي حي من خن  الجد وهي فعل الوقار حي البللللهل االدائيي التفاهفيي ل خصللللائ الهأةد تتةقب صللللفي الصللللرامي حي البللللهل  -
وهدم الت هم االموروث او اماادئ  ق او الب ئي (يال او الوظيفي او المجتم  او السلللللللللللاختيار الفون والمادل والةجم )اسلللللللللللب  ال يه

وتم  ز مداخف  وقاهدت  وط ا ت  والتاك د هف  ا حضلللللللللن هن توه د قول وتم  ز ةدوده هطدسللللللللليي البلللللللللهل البلللللللللهل هالمةاحظي هفى 
  وسمك الجدران واتسام الس وح . االرهان 

والموضتتتتتو ية في تصتتتتتميا النتاج المعماري  النتاج المعماري البد م  ارادة العقل شتتتتتكل االستتتتتتنتاج النهائي : لتحقيق الوقار في
والموازنة بي  خصائص الشكل المرتكطة كالمادة وال و  والتفاصيل )العالقا  الشك ية والعناصر( ل حصول     در ة  الية م  

 في النتاج المعماري. ( االلتزاا القيمي والصرامة ( واالدائية التفا  ية )السكو  والثقلاالدائية الشك ية )
 التوصيا   7-3

المسااقاب او   وصي الاةث اأهتماد القيم الممهطي المستخفصي حي اال ار الطظر  همعا  ر ةهم هفى الطتاجاب المعمارىي حي -
حي  السللللللمو والصللللللراميالقيم االخنقيي حي المبطى او درجي ، هطدما تكون اليايي واليرض من الةهم تقصللللللي حي الطقد المعمار  

 .كوط ا من طتائا تةقب حعل الوقار حي بهل الطتار المعمار  ؛ ل طى او درجي العقنطيي حي المبطىالمب
حعل الوقار حي الطتار  ادائيي ن ااهتماد الخصلللللائ  المسلللللتخفصلللللي حي اال ار الطظر    وصلللللي الاةث المصلللللمم ن المعمارى -

 ا ا ترجى مباهر الم ااي والسمو والطبل حي طتاج  . المعمار  
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 ا مدمج مع  استمارة القياس التركيبي هوتائجها ( اأطار النظري للهصائص اأتائية لفعل الوقار في شكل النتاج المعماري1ملحق )
المتغير 

 الرئيسي

المتغيرات 

 الثانوية 

 القيم الممكنة 
 الرمز

 العينات
 درجة التحقق

A B C D 

خاصية 

 السكون

االستقرار 

)االحساس 

بعدم 

الحركة 

 والتأرجح(

11Y 

ه وت مفللاصللللللللل رانطللة نيا الموات المهتلفلة  الماتة 

نالصالنة )عد  اقحا  الموات هاختراق نعضها 

 البعض(

Y11-1 1 1 1 1 100 

 Y11-2 1 1 1 1 100 الواج متجاو ة همتدر ة  اللوج 

 Y11-3 1 0 1 1 75 عد  التتانا الحجمي اه التغير في الحجم  الحجم 

الللللللحللللللدهت 

 هال طوح 

 Y11-4 0 0 1 1 50 الشكل المرنا 

 Y11-5 1 0 0 0 25 القاعدة اكبر ما اأر فاع

 Y11-6 1 1 1 1 100 الجدراج القائمة 

عد  اأيحا  ناو  متحول وتيجة قوة خار ية 

 ل حب)اأوحنا  ا اعلى الشكل 

ية في  عد  اأيحا  ن و  متحول وتيجة قوة تاخل

 الشكل )اأ وا  ا هالمط(

Y11-7 1 1 1 1 100 

التكرار المنتظم للعنصلللللللر هالم لللللللللافلللة نيا  التفاصيل 

 العنصر 
Y11-8 1 0.5 0.5 0 50 

تقر )اأ ماج حول المحور  التوازج الم للللللل

 العموتي المركمي( 
Y11-9 1 1 1 1 100 

الهدوء 

)االحساس 

بالصفاء 

وعدم 

الصخب و 

 االكتظاظ(

21Y 

 Y12-1 1 1 1 1 100 او جا  الموات ما حيا صالنتها  الماتة 

 Y12-2 0 0 0 0 0 اللوج اأنيض الحياتي   اللوج 

لهللللده  )كللللاأزرق  منه ا لبللللارتة   األواج ا

 هاأخضر ه در ا  (
Y12-3 0.5 0.5 0 1 50 

 Y12-4 1 0.5 1 0.5 75 ذه مقياس او اوي  الحجم 

الللللللحللللللدهت 

 هال طوح 

 Y12-5 1 1 1 1 100 الحدهت الواضحة

 Y12-6 1 0 0.5 1 63 ال طوح الواسعة

 Y12-7 1 1 1 1 100 قلة عدت العناصر هالتفاصيل الب اطة التفاصيل 

الوحدة في 

 التنوع

عد  التعارضات هالتناقضات نيا 

 العناصر 
Y12-8 1 1 1 1 100 

 مايم العناصلللر ما هحدة التكويا 

  

علللد  ارهلللار  كويا هاحلللد تهج 

اأح اس نالعناصر )تي العناصر 

 مصهورة (  

Y12-9 1 1 1 0 75 

-Y12 هيمنة احد العناصر 

10 
1 0 1 0 50 

 التهطيط المركمي  التضا 

 التهطيط المحوري 

 عد   شتت التهطيط 

Y12-

11 
1 0.5 1 1 88 

  72.5 80 60 87.5    100معدل درجة التحقق من  

خاصية 

 الثقل

 Y2-1 1 1 1 0 75 صلدة هصلبة  الماتة

 اللوج

 

الواج اأركللاج اغمق اه م للللللللاهي الى نقيللة 

 األواج 
Y2-2 1 1 1 0 75 

األوج المشللللتقة ما خصللللائص  رنة المنطقة 

 الطبيعية
Y2-3 1 1 1 0 75 

 الحجم

 Y2-4 1 0.5 1 1 88 ضهامة الكتلة  

 Y2-5 0.5 1 0.5 0.5 63  درج الحجم وحو اأعلى هليس وحو اأسفل

 Y2-6 1 1 1 1 100  للين (صالتة الشكل )عد  

 الحدهت هال طوح
 Y2-7 1 0 0.5 1 63 ا  اع ال طوح 

 Y2-8 1 1 1 1 100  عامد الحدهت ما اأرض 

 التفاصيل

 لللللاكللللليلللللد 

اللللملللحلللور 

 العموتي 

الت كيد على  الهطوط هالعناصللللر 

العموتيلللة في الشلللللللكلللل اكثر ما 

العناصلللر ذات اأمتدات اأفقي في 

 التكويا

Y2-9 0.5 1 1 1 88 

 Y2-10 1 0 1 1 75 التنارر على محور عموتي

عد  امالة الجدراج الى الهارج اه 

 قلب الشكل
Y2-11 1 1 1 1 100 

عد   صلللللغيير مناطق اأ صلللللال 

نيا العناصر العموتية هالعناصر 

 اأفقية 

Y2-12 1 1 1 1 100 

ار باط الجدار الحامل ما العموت 

عالقلللة البعلللد النلللاقلللل ما خالل 

 نينهما

Y2-13 1 1 1 1 100 
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 للللل كللللليلللللد 

ال للم  اه 

 العمق 

ارللللللهللللللار 

 سم 

و لللللللبللة العرض الى 

 اأر فاع اكثر
Y2-14 1 0 0 0 25 

 Y2-15 0.5 0 1 1 63 سم  اأركاج 

 ناسب سم  اأعمدة 

مللقللللاروللللة مللا كللتللللللة 

 المبنى

Y2-16 1 1 1 1 100 

عد    للطيه الفتحات 

 الجدارما حافة 
Y2-17 0.5 1 0.5 0 50 

جدار  عد  فصللللللللل ال

كقشلللللللرة ه  قيبللل  اه 

  هريم   

Y2-18 1 1 1 1 100 

ا  لللللللللللللاع 

 ال طوح  

حات ما  لة عدت الفت ق

ارللهللللار سللللللللمللكللهلللا 

 )خاسفة(

Y2-19 1 1 1 1 100 

اأركاج الحاتة هعد  

  دهير اأركاج
Y2-20 1 1 1 1 100 

قلللللللة الللتللفللللاصلللللللليللللل 

 هالمخارل  
Y2-21 1 1 0.5 1 88 

اأ صللللال 

 ناأرض

عللد  ارهللار  م  ما اأسللللللللاس 

 كتكويا فني
Y2-22 1 1 1 1 100 

 Y2-23 1 1 1 1 100 عد  رفا المبنى على اعمدة 

عد   صلللللغيير مناطق اأ صلللللال 

نيا المبنى هاأرض  )اه قلللللب 

 الشكل(

Y2-24 1 1 1 1 100 

اسللنات عموتي لالمتداتات  اأفقية 

 الكبيرة
Y2-25 1 1 1 1 100 

  78 88 82 92   100معدل درجة التحقق من  

خاصية 

االلتزام 

 القيمي

 المالئمة

13Y 

 الماتة

 Y31-1 1 1 1 1 100 مالئم ما النمط الوريفي

مالئم ما سلللللللياق المنطقة ) اريهية ا تينية ا 

  جارية   (
Y31-2 1 1 1 0 75 

 اللوج

 Y31-3 1 1 1 1 100 مالئم ما النمط الوريفي 

مالئم ما سلللللللياق المنطقة ) اريهية ا تينية ا 

  جارية   (
Y31-4 1 1 1 0 75 

 الحجم

 Y31-5 1 1 1 1 100 مالئم ما النمط الوريفي 

مالئم ما سلللللللياق المنطقة ) اريهية ا تينية ا 

  جارية   (
Y31-6 1 0.5 1 1 88 

الحدهت 

 هال طوح

 مالئم ما خط البنا  للمجاهرات
Y31-7 1 1 1 1 100 

 التفاصيل

التوازج نيا ه وت المورهث قيمللا اهشلللللللكال 

 هنيا ه وت الم تحدث 
Y31-8 1 1 1 0.5 88 

احلللللللللتلللللللللرا  

 المورهث 

علد    شلللللللويل  اأقتبللاسللللللللات 

 التاريهية )التهكم(

عللللد  الللتللكلللللا نللللالللمللورهث 

)علللنللللاصلللللللللر زائلللفللللة غللليلللر 

 ضرهرية(

Y31-9 1 1 1 0.5 88 

 االنسنة

23Y 

 Y32-1 1 1 1 0 75 الماتة  المحلية )اأوتما ( الماتة

 اللوج
اللوج مقتبس ما طبعلللة المنطقلللة اه اعرال 

 المجتما 
Y32-2 1 1 1 0 75 

 Y32-3 1 1 1 1 100 الحجم عد  مناف ة الطبيعة الجغرافية للمنطقة الحجم

الحدهت 

 هال طوح

التفللللاعللللل ما 

 الموقا

 Y32-4 1 1 1 1 100 شكل الموقا 

 Y32-5 1 1 1 1 100 زهايا النظر الى الموقا

 Y32-6 1 1 0.5 1 88 زهايا النظر ما الموقا 

 Y32-7 1 1 1 1 100 طرق الوصول الى الموقا

التفللللاعللللل ما 

اأرض 

)اأح للللللللاس 

نللللالللجللللاذنلليللللة 

 اأرضية(

 الصعوتيالتدرج 

 اأمتدات اأفقي
Y32-8 1 1 0.5 0.5 75 

 التوازج  
Y32-9 1 0.5 1 1 88 

 التفاصيل
-Y32 التركيم على اأودما ية )الهوية العامة(

10 
1 1 1 0 75 
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ا  للللللللللللللللللللاع 

ال لللللطوح ما 

عللللللللللللملللللللللللق 

 اله فات 

ليللللل ما ا  للللللللللاع  ق ت ل عللللد  ا

 ال طوح نكثرة التفاصيل 

ليللللل ما ا  للللللللللاع  ق ت ل عللللد  ا

 ال طوح نتليينها هنتمو ها

عد  التقليل ما عمق اله فات 

ه علهللا م لللللللطحللة اه كبيرة 

  نافس ال طوح 

Y32-

11 
0.5 0.5 1 0 50 

  62.5 95 92.5 97.5   100معدل درجة التحقق من  

خاصية 

 الصرامة 

مظاهر الجد 

)عدم اللعب 

 والتهكم(

14Y 

 Y41-1 1 1 1 1 100 ال ببية المنطقية  في اختيار الموات    الماتة

 Y41-2 1 1 1 0 75 ال ببية المنطقية  في اختيار األواج  اللوج

 Y41-3 1 1 1 1 100 ال ببية المنطقية  في اختيار حجم المبنى  الحجم

الحدهت 

 هال طوح

هضلللللللوح 

الشلللللللكلللل 

ه لللمللليللليلللم 

 حدهته 

  

صلللللللالتة الحلللدهت هعلللد  الليوولللة 

 هالتدهير 
Y41-4 1 1 1 1 100 

 Y41-5 1 1 1 1 100  مييم اأعلى هاأسفل 

 مييم الوا هللللة اأمللللاميللللة عا 

 الهلفية  هالجاوبية 
Y41-6 1 1 0 0.5 63 

 Y41-7 1 1 1 1 100 عد  قلب الشكل

الجدراج الى الهارج اه عد  امالة 

  شقيقها اه  قشيرها اه  مو ها
Y41-8 1 1 1 1 100 

 التفاصيل

عللللللللللللللللد  

تالعللللب  ل ا

نلللتللللاريللل  

 العمارة 

سات التاريهية  شوي  اأقتبا عد    

 )التهكم(
Y41-9 1 1 1 1 100 

عللد  عملقللة العنللاصلللللللر الثللاوويللة 

 ه علها شكل رئي ي )المفارقة(

Y41-

10 
1 1 1 1 100 

عد   ما  راكيب ررفية )زماوية 

 اه مكاوية ( في شكل هاحد

Y41-

11 
0.5 1 1 1 88 

رة
ما
لع
 ا
ئ
ات
مب
 ن
ب
ع
ال
الت
  
عد

 

ى
بن
كم

 

عد  اخفا  ه موي   ق يم 

 البنا  في الشكل 

Y41-

12 
1 1 1 0 75 

عد  اوحنا  اأعمدة اه 

  نحيفها 

Y41-

13 
1 1 1 1 100 

عد  التمدت اه البرهز 

اأفقي الكبير تهج 

 اأسنات العموتي 

Y41-

14 
1 1 1 1 100 

عد   صغيير مناطق 

اأ صال نيا العناصر 

العموتية هالعناصر 

اأفقية  اه نيا المبنى 

 هاأرض  

Y41-

15 
1 1 1 1 100 

عد  رفا المبنى على 

 اعمدة تهج حا ة هريفية

Y41-

16 
1 1 1 1 100 

ا
وي
تك
ك

 

-Y41  عريا القاعدة 

17 
0 0 1 1 50 

-Y41  عريا النهاية 

18 
1 1 1 1 100 

-Y41  مييم محاهر المداخل

19 
1 0 0 0 25 

ه وت هيمنة في  كويا 

 الشكل 

Y41-

20 
1 0.5 1 0 63 

ه وت  وازج في  كويا 

 الشكل 

Y41-

21 
1 1 1 1 100 

اأح اس نالهندسية 

 هالنظا  

Y41-

22 
1 0.5 1 1 88 

-Y41 ه وت الوحدة في التكويا

23 
1 1 1 1 100 

 التوكيد

24Y 

 الماتة
 قوة الماتة هتيمو ها 

 غير هشة هقانلة للك ر هالطي 
Y42-1 1 1 1 0 75 

 اللوج

 Y42-2 0 0 0 0 0 لوج رئي ي حياتي 

المنطقة لوج رئي للللي مشللللتق ما خصللللائص 

 الطبيعية اه التاريهية
Y42-3 1 1 1 0 75 

 Y42-4 1 0 1 1 75 حجم ثانت متضا    الحجم

الحدهت 

 هال طوح

قوة 

 الشكل

 

 Y42-5 0 0 1 1 50 قوة الشكل المرنا

الشكل 

 الممتد

الممتد افقيا ص يحتاج 

الى  كرار ثانت 

لعناصر عموتية  

 متماثلة 

Y42-6 1 0 0 0 25 
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الممتد العموتي ص 

يحتاج  الى  نارر 

 هندسي  عموتي 

 وكيد 

اوتظا  

 الشكل

قلللللللللللللللللللوة 

 ال طوح

 Y42-7 1 1 0.5 1 88 سطوح هاسعة 

ارهار سعة سم  

 ال طوح
Y42-8 0.5 0.5 1 0 50 

قلللللللللللللللللللوة 

 الحدهت

ذات زهايا حاتة )غير 

 م تديرة( 
Y42-9 1 1 1 1 100 

 التفاصيل

-Y42 قوة اأركاج هحد ها هعرض سمكها 

10 
1 0 1 1 75 

-Y42 قوة النهاية  )مدنبة اه سقيفة مرفوعة (

11 
1 1 1 0.5 88 

-Y42 قوة القاعدة  في حجمها اه لووها اه  قاصيلها 

12 
0 0 1 1 50 

-Y42 قوة المداخل هاضحة هنارزة

13 
1 0 0 0.5 38 

  70.8 84.7 70.8 86.1   100معدل درجة التحقق من  

  70.9 86.9 76.3 90.7  معدل درجة تحقق ادائية فعل الوقار لكل مشروع  

 ( مستب ن27م  هدد االجاااب لل )( استمارل االستبيان 2مفةب )
 


