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تعد العمارة المتحركة احدى نتاجات العصر التي ارتبطت بمفاهيم المنفعة والتقنية والجمال ولهذه المفذاهيم التذر ير الكبيذر
واسننذان مذن رذيل رليتذا لحاجاتذا المنذتحد ة مذ تنيذر الرمذان المذل ر فذي بيذان دور التقنيذة المرتصذة

في حركذة المجتمذ

لردمذذة اسننذذان مذذن رذذيل تنذذميط العذذو ام ذ العيلذذة مذذابين هذذه المذذل رات وا ننذذان نفنذذا لمرذذروج بنتذذاج معمذذاري جديذذد
يتم ذذل بالعمذذارة المتحركذذة إ ه يتفااذذل هذذها النتذذاج م ذ الوجذذود ا ننذذاني لممجتم ذ مذذن رذذيل اذذدة اوامذذل يمكذذن انذذتردامها
بصورة تواصمية م المجتم اموما وبالتالي يعذود تر يرهذا امذ ا ننذان مذن رذيل كونذا نتذاج لذا فعذل جمذالي وفعذل و يفذي

وفعذذل تقنذذي وهذذها مذذا توج ذ ا نحذذو البحذذث بتوعذذيا ارتبذذاط العناصذذر الحذذكمية المتحركذذة لممبن ذ مذذن رذذيل العمميذذة التصذذميمية
. وهنا هرت اهمية درانة العيلة مابين النتاج المتحرك وا ننان, وتوعيا مدى تر ر المتمقي بموجة الحركة هه

و يهدف هها البحث ال طرح اطار معرفي ينهم في توعيا العمارة المتحركة من ريل بنا اطار ن ري يربط مابين

الحركة في العمارة وايلتها بالمتمقي لتكون محكمة البحث هي(غياب المعرفة المطروحة ولصورها حول طبيعة العيلة بذين
العمارة المتحركة والمتمقي ) ومن م تطبيق هه العيلة ام ادد من الملحرات المعرفية المحددة وتحميل نتائج هذها التطبيذق
.وانتكحاف وتوعيا العيلة مابين ا ننان والعمارة المتحركة م طرح ا نتنتاجات النهائيا لمبحث

Moving architectureThe Impact of position movement of architectureon
therecipient
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Abstract

The moveable building is considered to be one of the most recent productions of the era which is
related to the concepts of the benefit, beautyand the technique. These concepts have great impact on
the movement of society and human being through his awareness to his recent needs that are changing
through the time, which effect the role of techniques that related to the humans services through
spotlighting the relationship between these effects from one side and the human from the other side to
get anew architectural product represented through the moveable building. This product interacts with
the humans existance in the society through many factors which can be used communicatively with
the society in general.This product affects the human directly becouse it’s a product which has an
aesthetic action, functional, and technical. This research illustrates the connection of the moveable
pattern elements through its design and the effect of this movement to the recipient; this point illustrats
the need of studying the relationship between the moveable product and human.
The target of this research is to put a cognitive framework leads to illustrate knowing the moveable
building through establishing a theoretical framework which will connect between the movement in
the building and its relationship with the recipient,for this reason the problem of the research is ( the
absense and deficiency of the existing knowledge about the relationship between the moveable
building and the recipient ), after that apply this relationship to a number of particular knowleging
indicators, analyse this applicaion, illustrate the relationship between the moveable building and the
recipient and finally find conclusions for Research.
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 -1المقدمة

تعد العمارة اليوم من أرل نتاجذات العقذل البحذري الرذيق الذهي وهبذا ا ليننذان ووجودهذا يعذد عذرورة تجعذل مذن حيذاة

اسننذذان وتفكيذذر متذوارنين بذذين رغبذذات وحاجذذات

تنتهذذي وهذذها يلكذذد وجذذود ايلذذة لويذذة بذذين نتذذاج العمذذارة وبذذين ا ننذذان و

تعتمد هه العيلة امذ متطمبذات واحتياجذات ا ننذان وتهذدف الذ ايجذاد الحمذول المنانذبة لممحذاكل التذي تواجهذا .وممذا يريذد
من تفاال هه العيلة هو ا عافات التي يمكن ان تعذاف الذ نتذاج العمذارة وكمذا هذو فذي العمذارة المتحركذة حيذث اعذيفت
الحركة ال النتاج لترجمة ايلة جديدة بين ا ننان الهي تر ر بالوجود الحركي وفعما النفعذي والتقنذي والجمذالي وكيذف يمكذن
ان تتوافق هه المذل ارت الذ يث مذ ا ننذان والذهي تبذين ان هذه المذل رات الذ يث تحتذاج الذ توعذيا ايلتهذا با ننذان ,اه
تركذر الطذرح امذ توعذيا مفهذذوم العمذارة المتحركذة بصذذورة اامذة با عذذافة الذ تحديذد طبيعذذة العيلذة بذذين العمذارة المتحركذذة

والمتمقي من ريل مل رات المنفعة والتقنية والجمال وهها في الجر ا ول من البحث اما الجر ال اني فيتعذمن اجذ ار تطبيذق
نتبيان نجاح العيلة وانترراج نتائج التحميل وانترراج النتائج النهائية لمبحث في الجر ال الث من البحث المنتل .
وىنا سيتم عرض مشكمة البحث وىي كاالتي-:

(غياب المعرفة المطروحة ولصورها حول طبيعة العيلة بين العمارة المتحركة والمتمقي )

اما عن ىدف البحث فيتمثل ب -:

توعيا المعرفة حول طبيعذة العيلذة بذين العمذارة المتحركذة والمتمقذي مذن رذيل اطذار معرفذي ينذهم فذي توعذيا العمذارة

المتحركة يتم ل في بنا اطار ن ري يربط مابين العمارة المتحركة والمتمقي.

اما عن الفرضيو الرئيسيو لمبحث فتمثمت ب األتي-:

( تحقق المباني المتحركة تكامل تقنذي – جمذالي ,بنذبب التنيذر الحذكمي إه يذلدي الذ تنذمم لذ ار ات صذورية مرتمفذة تنذااد

ام ذ تفااذذل المتمقذذي أو المنذذتردم م ذ هذذه اتبنيذذة)حيث يفتذذرر البحذذث ان الملح ذرات الجماليذذة والنفعيذذة والتقنيذذة فذذي العمذذارة

المت حركذذة تنذذااد امذ تفااذذل المتمقذذي مذ هذذه النتاجذذات براتبارهذذا مذذل رات تريذذد مذذن فائذذدة النتذذاج وتذذل ر بصذذورة جديذذدة امذ
المجتم

نها تقدم ن رة مرتمفة ان العمارة .

اما عن منيج البحث فيطرح األتي-:
-

بنذا اطذار معرفذذي يوعذا العمذذارة المتحركذة والحركذذة الموعذعية المذذل رة فيهذا ويتعذذمن ا طذار المعرفذذي اطذار ن ذذري يذتم فيذذا

انتعرار وتحديد الجوانب المرتبطا بملحرات موعوع البحث .
-

تطبيق ا طار المعرفي النابق ام نموهج معرفي .

-

انتكحاف وتحديد الجوانب المرتبطة بالعمارة المتحركة وا ر الحركة الموععية لمعمارة في المتمقي.
 -2الجزء األول:اإلطار العام لمفيوم الحركة في العمارة المتحركة .
 1-2المفيوم العام لمحركة الموضعية .

تحمل الحركة كل تفاال وانتقال وتنير كون الحي بحال لم يكنا نابقاً أو انتقال الحي من حال إل أرذرى مذ الحفذا

ام صفة الحي وهه ا نتقالة وا نتم اررية في الحدث تولد حركة تتنير وفق اوامل مل رة لحدوث الحركة نفنها .

وتعرف الحركة ب( (Movementوهي حالة تنير الجنم برنتمرار ال نقطة ابتذة وفيهذا نذراة ولذوة ويمكذن ان تعذرف امذ
أنهذذا( تعالذذب لدحذذداث وتنيذذر الحذذدث واحذذداث نقذذيت مكانيذذة ورمانيذذة مذذن رذذيل تحريذذك دارمذذي أو فعذذل رذذارجي مذذل ر,ام
أنذذاا التنيذذر مذذن وعذ الذ وعذ بالتذذدرج ولذذد تحذذدث الحركذذة عذمن ن ذذام أو مرطذذط أو أنذذموب محذذدد

حذذداث تنيذرات

اهرية ترص الحكل الرارجي) ( 2ص )152وارفها المورد برنها تعالب اتحداث وهي تم ل المناورة وتحير الذ أي نحذاط
أو تنير يحدث لمحي وتحير ال اتج ار الحاممة أوالمحولة لمحركة في ا لة أو ا ج ار الميكانيكيذة التذي تعمذل عذمن اليذة

محددة وعدها النكون وال بوت وادم الحراك( 3ص .)596اما حركة الموع أي الحركة الموعذعية وتعذرف برنهذا الحركذة
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فذذي الموعذ  ,وتذذتم بتبذذديل وعذ الجنذذم فذذي المكذذان مذذن دون أنذذتبدال المكذذان نفنذذا ,وتذرتبط الحركذذة بالفعذذل الكحذذفي الذذهي

يمكن با الرلية وا حناا بالعالم الرماني والمكاني فالحركة الموععية هي احذدى منذميات الحركذة التذي يهذتم بهذا البحذث و

تعذرف برنهذا نمنذمة منذذتمرة لمتحذو ت المن وريذة فذذي الحذكل فهذي نمنذمة مذذن اتحذكال ال ابتذة لمنذذار الذرمن ونتيجذة الحركذذة
فان نمنمة من التنيرات تط أر ام الحكل تلدي ال تنمم ل ار ات صورية مرتمفة. (p175 7(.

واميذذا فذذرن الحركذذة ت هذذر نتيجذذة وجذذود مذذل ر يذذلدي الذ حذذدوث فعذذل الحركذذة وتحذذير الذ اتجذ ار والكذذل عذذمن التصذذميم

ذر فذذي الحذذكل الواحذذد لمنتذذاج مذذن
العذذام فهذذي تعمذذل فذذي ن ذذام واحذذد لابذذل لمتجرئذذة ,اماالحركذذة الموعذذعية فرنهذذا تعذذرف بكونهذذا تنيذ اً
ريل نمنمة من الحركات عمن ن ام حركي يوعحا التصميم ليتعامل م اناصر ومكونات الحكل المعمذاري امذ أنذاا

ذر ح ذ ذذكمي ليك ذ ذذون الح ذ ذذكل المعم ذ ذذاري ترجم ذ ذذة لمفكرويجن ذ ذذد ع ذ ذذمن الوجودالذ ذ ذوالعي
العيل ذ ذذة الرابط ذ ذذة بي ذ ذذنهم وين ذ ذذتج ان ذ ذذا تني ذ ذ اً
لمعمارةالمتنيرةام مدى الرمن .

 2-2مفيوم العمارة المتحركة .

لقد بررت العمارة المتحركة ام أنها نوع من المباني المنفردة بحركتهذا التذي مرجذت مذا بذين الميكانيكيذة الحركيذة ومذابين

التقنية والتكنولوجية المتطورة في الولت الحاعر  ,ولد وعحت هذه العمذارة ا ذر التنيذر الفكذري فذي الفكذر المعمذاري فبعذد أن
كانت العمارة موععا لم بات وا نتقرار الحكمي أصبحت متحركة ومتنيرة الحكل و يرتمف الك ير في تحديد مذا هيذة العمذارة
المتحركة واندما تهكر كممة امارة متحركذة يتبذادر الذ ههذن الك يذر مذن النذاا أمذور مرتمفةفبععذهم يعتقذد أن نجعذل كذل مذا

بذذالمبن أو المنذذرل يعتمذذد ام ذ التقنيذذة الحدي ذذة وبععذذهم يعتقذذد انهذذا تم ذذل الرفاهيذذة فقذذط وغيرهذذا مذذن التفنذذيرات التذذي ت ذرتبط
بالطريقة العصرية الحدي ذة ,فهذي العمذارة أو المبنذ الذهي يمكذن أن يتحذرك حذول محذور دوران ) )p10 11وهذي امذ نذواين
 -(1متصذذمة الحركذذة  -:وفيهذذا يكذذون المبنذ بجميذ اج ارئذذا متصذذل بحركذذة واحذذدة  -2 .منفصذذمة الحركذذة -:وفيهذذا يكذذون كذذل
جر أو كل طابق منلول ان حركتا )  .وترتمف اممية الحركة ام حنب التصميم فهناك( -:أ-حركذة دورانيذة مذن رذيل
محور الدوران ال ابت .ب -حركة رطية من ريل نكة مهيئة لمحركة من ريلها يننحب الجر المتحرك .ت -حركة مركبة
مذذن رذذيل الحركذذة حذذول محذذور دو ارنذذي وفذذي نف ذذا الولذذت يتحذذرك حركذذة انتقاليذذة فذذ رذذط منذذتقيم)  .وهنذذا نجذذدأن لمحركذذة

دور ف ذذي ام ذذل العم ذذارة المتحرك ذذة الت ذذي م ذذن الممك ذذن أن ن ذذتحكم به ذذا أتوماتيكي ذذا امذ ذ حن ذذب رغباتن ذذا بك ذذل بن ذذاطة
الموع ذذعية اً

,وبطريقتنا نجعل المنرل متصيً بالمالك وبالطريقة العصرية المنانبة لا ).(p95 11فما يمير هه المبذاني هذو أن كذل حذي

في المبن يعمل عمن ن ام واحد م ل ن ام حنانية الحركة ون ام الصوتيات والتدفئة تعمل مذ بععذها الذبعر با تصذال

م أن مة اسعا ة مما يجعمها ادة أن مة في ن ام واحد و تعمل معا ام ردمذة المبنذ نفنذا((p17 7و يمكذن اجمالهذا
بما يرتي :
أو ً -:أن مة رئينة وهي(  -:)p186 7ن ام اتنحا

 -2ن ام التقنيات والمواد  -3ن ام التحنيل

انيذذا -:ان مذذة انويذذة وهذذي-1 :ن ذذام الحركذذة  -2ن ذذام التدفئذذة والتبريذذد -3ن ذذام ا نذذارة وا عذذا ة  -4ن ذذام الصذذوتيات -5

ن ام حف الطالة

يتبين لنا أن وجود عدد من المتغيرات والمفاىيم في العمارة التي ترتبط بعدد من المجاالت يؤدي الى وجود عوامل مختمفـة
لمتأثير في عمميا و المخطط يوضح ارتباط العمارة المتحركة بعدد من العوامل الميمة التي تؤثر في عمميا.

58

المجمة العراقية ليندسة العمارة ................................................................المجمد( )28العددان( )2-1لسنة 2014

التطور بالحمول

الستراتيجيات

التطوربأنظمة اليندسة المعمارية
الخدمات اليندسية

ستراتيجية الحل المعماري

ستراتيجيات الجمال الحركي وتأثيرها في المتلقي

العمارة المتحركة
طاقة محركة

الحركة والبيئة

مبادئ وتقنيات

مرطط( : )1-1يوعا ارتباط العمارة المتحركة بعدد من العوامل المل رة في اممها المصدر )8,p52)/

ومن خالل ماسبق نجد ان الحركة من الممكن ان توجد في :
-1ستراتيجيات المصمم والفكر الحركي  -2 .السـتراتيجيات التقنيـة و البنـاء المتحـرك  -3 .سـتراتيجيات الجمـال الحركـي
وتأثيرىا في المتمقي .وبوجود ىذه الستراتيجيات الثالثة سوف تختمف العالقة بين كل جزء فعالقة الحركـة فـي العمـارة عنـد
المصمم مختمفة بعالقتيا عند المتمقي.

( 3-2المنفعة -التقنية –الجمال) في العمارة المتحركة

ان القيمة النفعية لمنتذاج تتحقذق بتقديمذا المنفعذة الواعذحة والقذدرة امذ أحذباع حاجذة المتمقذي الجماليذة والو يفيذة وفقذا لمصذورة

الههنيذذة والحاجذذة الماديذذة التذذي ينتحذذعرها المتمقذذي لح ذذة وجذذود النتذذاج وبنذذبب تنيذذر منذذتوى الجمذذال لذذدى المتمقذذين فذذرن امميذذة
أحباع تمك الحاجات لن تكون ينيرة  ,فيجب ام المصمم أن يجد ليماً نفعية متعذددة المنذتويات وحينئذه نذوف تذرداد الفئذات

المنتفعة 1(.ص .)215ومذن أجذل تطبيذق مذل رات التقنيذة والجمذال فيبذد أن يكذون لهذهين المفهذومين صذمة عذرورية بالمنفعذة
حنب مقولة الفيمنوف نانتيانا(لقد اصبا رط المنفعة هو بعينا رط الجمال) .)p119 9(.وحينئه النتذاج المتحذرك يجذب أن
ينذتجيب لحاجذة المتمقذي فذذي أدراك المتعذة وتذهوق الجمذذال الحذكمي اذن طريذذق مذدركات حنذية أو مذذدركات اقميذة وهنذا أصذذبا

التصذذميم النذذاجا هذذو الذذهي يحقذذق ا غذرار والمقاصذذد الحنذذية والماديذذة لممتمقذذي نذوا كذذان هلذذك و يفيذذا أم جماليذاً وبهذذها إن

ليمة النتاج ينتحعرها اسننان ,من رذيل أرتبذاط القيمذة النفعيذة مذ القيمذة الجماليذة مذن رذيل التقنيذة التذي يحتذاج اسننذان

إل أنتردامها ,ويمكن أن تكون التقنية اممية ن امية لتطبيق الن ام المحدد 1(.ص.)215

Design

Technical

Structual dynamics

Dynamic system
Dynamics

Design theory

Enviroment
Machine alement
Engneering

Architecture
مرطط(: ) 3-1يوعا الروابط بين التقنية المتحركة والعمارة المصدر )10,p3(/
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وهنذذا تن ذذتردم العناص ذذر البنائي ذذة  ,ف ذذي البنذذا المتح ذذرك وف ذذق ي ذذة أه ذذداف أنانذذية وف ذذق مع ذذمون فكرت ذذا وهدف ذذا وغرع ذذا

والمكونات الرئينية هي -:

 -1الجانذذب التم يمذذي الميكذذانيكي لمحركذذة  -:انذذدما تحذذتق اتحذذكال هيئتهذذا مذذن الطبيعذذة أو وفذذق ابتكذذارات المصذذمم والجانذذب
التم يمي لمحركة لد يكون والعياً أو ط اررياً أو لريب من التجريد

 -2الجانذذب الذذو يفي لمحركذذة  :هذذو أن يوصذذل التصذذميم المتحذذرك الرنذذالة والنذذرر مذذن المذذادة المصذذممة بمذذا يمبذذي الحاجذذة
العممية لها من لدن المنتردمين أو يردم غرعا

 -3الجانذذب التعبيذذري والجمذذالي  :أ ن يكذذون المبن ذ المصذذمم مذذن اتامذذال التذذي تهذذدف إل ذ جذذهب ا نتبذذا مذذن رذذيل حركتذذا
وتنير حكما وأن يلدي دور التعبيري في تن يم اناصر بحنب كل انصر من اناصر المتحركة فيلدي دور المطموب في
الوحدة المتكاممة الموجودة في الهيئة الكمية لمعمل وا هتمام وا نتمتاع الجمالي (. )p106 12
وهنذذا نيحذ ارتبذذاط كذذل مذذن المنفعذذة مذ التقنيذذة وبالتذذالي ارتبطذذت التقنيذذة مذ الجمذذال مذذن رذذيل الجوانذذب التذذي يمكذذن ان

تنذذتردم فيهذذا التقنيذذة لمتعبيذذر اذذن جمذذال العمذذارة المتحركذذة وبالتذذالي إن النذذرر النهذذائي لوجذذود الجمذذال فذذي العمذذارة اموم ذاً

والتصميم رصوصاً هو تحقيق تذر يرات نوايذة معينذة لهذا ليمذة تعبيريذة هات أبعذاد جماليذة فذي هيئذات فنيذة محنونذة ومن ذورة
تتفاال م البنا المادي المحنوا لممادة المجندة وهو الهي يمكن إدراكا وتقذدير جماليذا بصذفتا الحذي المنب ذق مذن امميذة

التجنيد التي

تعنذي التجميذ لموحذدات البصذرية بطريقذة احذوائية بذل يجعمهذا تكوينذا ينبعذث مذن هذه التراكيذب المتفاامذة مذ

بععها كيً حاميً المحتوى والتعبير ليحقق رنالة جمالية تنطوي ام صيت أيقااية هات توارن حقيقي (. )p12 6

ويمكن انتكحاف ليم الجمال المتحرك ام أناا لدرة المصمم ا بدااية في التطم ال ليم جمالية جديدة متم مة برمق

احكال متنيرة في نفا النتذاج رذيل كذل فتذرة رمنيذة وبعذد ان انذتنفه التصذميم المعمذاري الك يذر مذن الريذارات الجماليذة القذادرة
ام ذ التذذر ير وا لنذذاع فذذاليوم نحذذن بحاجذذة ال ذ لذذيم جديذذدة تعذذد اعذذافة إل ذ منذذاف اسننذذان مذذن جهذذة  ,وتعيذذد ترتيذذب م ذذاهر
الجمال من جهة أررى وفق أهداف تصميمية جديدة تتمير بمرونتها الحركية التي لطالما كانت ابتة ومنتقرة).)p105 12
يتبين لنا ان المنفعة من أىم الشروط التي تعني بأن تقتـرن المنفعـة الوظيفيـة الممموسـة بـالمبنى وبـدونيا تنتفـي صـفة
الوجود لممبنـى ويصـبح نتاجـا ال يختمـف عـن النحـت التشـكيمي فشـرط النفعيـة ىـو أىـم مـا يميـز العمـارة عـن بقيـة الفنـون

األخرى وىذا يعتمد عمى وجود التقنيـة فـي تحقيـق وظـائف المبنـى باسـتخدام المـادة والوسـيمة التـي تمبـي حاجـات اإلنسـان
المتزايدة والتي من ضمنيا الجمال اذ تسعى العمارة المتحركة الى إشباع حالة المستخدم النفسيةالتي تتطمع الى رؤيـة كـل

ماىو جديد.

 -3الجزء الثاني  :االطار النظري

 1-3االطار النظري العام لمفيوم العمارة المتحركة

تتطمذذب امميذذة بنذذا اطذذار ن ذذري اذذن العمذذارة المتحركذذة وايلتهذذا بذذالمتمقي امميذذة بح يذذة فذذي اتطذذر الن ريذذة الكامنذذة فذذي

الدرانات النذابقة مذن أجذل الوصذول الذ أ طذار الن ذري الرئينذي واحذتقاق المفذردات الراصذة امذ أنذا رطذوة مذن رطذوات
مذ ذذنهج البحذ ذذث وهذ ذذها مذ ذذايمكن انتكحذ ذذافا فذ ذذي الد ارنذ ذذات التذ ذذي طرحذ ذذت مفهذ ذذوم العمذ ذذارة المتحركذ ذذة حيذ ذذث تبذ ذذين مذ ذذن تحميذ ذذل

د ارنذ ذذة( )KronenburgRober,2007فقذ ذذد احذ ذذارت إل ذ ذ دور العمذ ذذارة المرنذ ذذة المصذ ذذممة لينذ ذذتجابة وبكذ ذذل نذ ذذهولة إل ذ ذ

المتنيرات التي لد تحصل فيها وبينت الدرانة ان هه ا نتجابة لممباني تعتمد بالدرجة اتول ام التصميم ا ناني لمنتاج
الهي يتحكل بانتردام ا حكال المجردة بهدف التوصل ال التحكيل المن م ا نحائي القابل لمتنيير وفذق ايلذات متنيرةومذ
وع الرطوط اتولية لمنتاج تربط معا رطوط الحركة المرنة التي يمكن ان يتحركها النتاج في المنذتقبل وهنذا يذدرل العامذل
الو يفي ام أنا اامل مهم في تحكيل النتاج المرن ام حنب أمكانية أنتيعاب النتاج لمو ائف المتعددة وهه المبذاني لذد

رصصت سنتردامها تك ذر مذن و يفذة وهلذك مذن رذيل امكانيذة تنييذر الحذكل والفعذا بتفاامهذا مذ الهيكذل وأن وجذود هذها
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النوع من المباني وهذي التذي تعذرف بالمبذاني المفتوحذة أي المنفتحذة امذ العذالم والتنيذر الحاصذل فيذا نذوف يولذد نواذاً جديذداً

مذن النتاجذات( (p7 9ولذد ارفذذت هذه الد ارنذة العمذارة المتحركذذة امذ أنهذا العمذارة التذذي رصصذت لدنتقذال والتنيذر الحذذكمي
والتي يمكن ان تلدي و يفتها بنحو أفعل وفذي أحيذان ارذرى أاتبذرت العمذارة المتحركذة احذدى العذروريات لمتصذميم لقذدرتها
امذ أنذذتيعاب التنيذذر ولذذد صذذنفت الد ارنذذة الحركذذة إلذ إنذواع متعذذددة منهذذا (حركذذة متدارمذذة م ذ التكذذوين  -حركذذة مركبذذة فذذي
الكتل البنائية  -حركة منفصمة ال أج ار  -حركذة دارميذة  -حركذة رارجيذة  -حركذة و يفيذة  -حركذة تعبيريذة رمريذة ))7
. ) p175
اما درانة ( (2008,Chadفقدمت نمنمة متنواة من ا بنية التي درمت فيها الحركة ام أنها جر أناني مذن اممهذا
موعحة بد المباني المتحركة منه اصر النهعة وحت اصذرنا الحذديث وتطرلذت الد ارنذة الذ ا نذباب الفنيذة و ار ارتيذار

هها النذوع فذي اصذر النهعذة وانذباب هورهذا فذي هلذك الولذت حيذث كانذت الحيذاة الطبقيذة التذي يعيحذها المجتمذ هذي احذدى
اتنباب التي ادت ال

هور هكها نذوع مذن المبذاني ,ومذن أحذهر المبذاني التذي هذرت فذي هلذك الولذت هذي المنذارح لمتم يذل

والقا الحعر وناحات المنابقة والقتذال التذي كذان يذتم فيهذا اذرر متنذوع( ).) p9 11ولذد بينذت الد ارنذة أنذا مذن المهذم أرذه
أيجابيذذات هذذه العمذذارة وتطويرهذذا بنحذذو مرتمذذف فذذي اصذرنا الحذذالي هذذها فعذيً اذذن أهميذذة التعذذرف ال ذ رصذذائص الو يفذذة

الحركيذذة لهذذه العمذذارة وتحديذذد نقذذاط القذذوة والعذذعف فيهذذا ومذذن الرصذذائص المهمذذة التذذي أحذذارت اليهذذا الد ارنذذة -1(.رصذذائص

د لية  -2رصائص تركيبية  -3رصائص حركية ) (.) p12 11
اما درانة ) ) Zahahadid ,2010فقد اهتمت بتحكيل هيئات معمارية غير ااديذة تتمبنذها حركذة فنيذة تحيذل تمذك

الهيئذات الذ كتذل تتنذدمج فيهذا و ذائف مفذردات ا نحذا فيمابينهذا حيذث ابذرت المعماريذة اذن أفكارهذا اذن طريذق رنذم هذها
ات فكار وترجمتها ال امارة وعحت فيها أ ذر درذول الحركذة الفنيذة وا ننذيابية الحذكمية والمرونذة الحركيذة امذ الحذكل حيذث
أنذا توجذذد اذذدد كبيذذر مذن اتحذذكال المتولذذدة بهذذها الصذذورة وبهذها ومذ وجذذود الحركذذة فذذي الفكذرة التصذذميمية ,ف نذذا يجذذب اترذذه
بن ار اتبار ااممين أنانين,وهما  -1( -:مقدار ا نطا او ا ج ار المتحركة  -2رد فعل الحركة ام بقية اج ار المبنذ
)  ,وم ذ االتطذذور الحاصذذل فذذي اتفكذذار والتقنيذذات انذذتنمت  Zahaوجذذود التكتونيذذك وهذذو الذذهي ادتذذا أحذذد الونذذائل لتجنذذيد
الفكرة الحركية لمعمارة النائمة بانتردام التقنيذات الحانذوبية لتن ذيم العيلذة اتيحائيذة بذين القذوة و الحذكل  ,وكذهلك فذي تجنذيد

العيلة بين الناحية الجمالية و العناصر اسنحائية حيث ااتبرتا هو منهج جديد يعاف إل منهج التصذميم المعمذاري ,حيذث
متطور يعمل ام تكامل إنتعما َل برامج التصميم الحانذوبية مذ الحركذة الديناميكيذة وادتذا ن امذاً مذن
اً
وجدت الدرانة منهجاً
اتن مذذة الهندنذذية والمكانيذذة )p13 13(.وبهذذها فقذذد وجذذدت الد ارنذذة التكتوينذذك الحركذذي وهذذو الذذهي يعمذذل وفذذق أربعذذة ان مذذة ,
وه ذذي  -1( :الن ذذام ال رف ذذي  -2الن ذذام الهيكم ذذي

 -3الن ذذام الحرك ذذي  -4ن ذذام التجميذ ذ والتن ذذيم ) .ومذ ذ وج ذذود ه ذذه

اتن مذة ت هذذر نتذذائج حذكمي ة حركيذذة ديناميكيذذة تعبذر اذذن منذذتقبل العمذذارة النذائمة التذذي دمجذذت مذابين الحركذذة الحقيقيذذة لمعمذذارة
التي تنتردمها Zahaفي بعر نتاجاتها والحركة الوهمية ا يحائية التي تنتردمها  Zahaفي البعر ا رر (.)p54 13
واحارت درانة ( )Antonio,2010ال

هور ن ام أاادة التحكيل الحكمي الهي مذن الممكذن أن ينذتردم بنذهولة فذي

الن ذذام الحانذذوبي مذ التحقيذذق اتم ذذل لمتقنيذذة الحركيذذة  ,فوجذذدت الد ارنذذة أنذذا فذذي امذذارة أاذذادة التحذذكيل يوجذذد مجذذا ن مهمذذان

وهمذذا -1 (.ن ذذام ااذذادة التحذذكيل  -2التقنيذذة الحركيذذة ) .وبهذذها فقذذد أهتمذذت هذذه الد ارنذذة بنذذوع جديذذد مذذن العمذذل المعمذذاري اه
أهتمذذت براذذادة التحذذكيل الحذذكمي لمنتذذاج وفذذق تقنيذذة حركيذذة ت هذذر النتذذاج بتذذر ير التحذذو ت الحركيذذة فعذذدت أن امميذذة التنييذذر
والتحول دارل الحانبة مذاهي ا امميذة حركيذة تذنعكا مذن فكذر المصذمم إلذ الحانذبة ذم ت هذر النتذاج بمنذاادة اذدد مذن

اآلليات الحانوبية اتررى وهي التي يمكن من ريلها تم يل نمنمة من ا حكال التي ترتبط بالحكل اتصمي لمفكذرة و التذي
تهذذدف الذ احذذداث تنييذذر امذ المنذذتويين الفكذذري والمذذادي وهنذذا جنذذدت الد ارنذذة الحركذذة ا يحائيذذة لمفكذذر المصذذمم فذذي النتذذاج
لتجد منها حركة حقيقية  . ) Pvii,4(.واحارت درانة( ),2011Prof Franz Holzال انتردامات المكائن المتحركة فذي
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مجذذا ت اذذدة ومذذن هذذه المجذذا ت العمذذارة والتصذذميم المعمذذاري ووجذذد أن الديناميكيذذة الميكانيكيذذة والحركيذذة ت ذرتبط م ذ اج ذ ار

مرتمفة في العمارة وهه اتج ار  ,هي :

 -1العناصذذر ال انويذذة  -2الهيكذذل ا نانذذي  -3الحذذكل النهذذائي و يعتمذذد امذ جذذانبين همذذا جانذذب مذذادي وجانذذب حركذذي .
ولذذد أحذذارت الد ارنذذة أنذذا مذذن أجذذل أن يذذتم التوصذذل إل ذ التصذذميم المنانذذب المنذذدمج م ذ الديناميكيذذة الحركيذذة يجذذب أن يعتمذذد
التصذذميم ام ذ تكنولوجيذذا الذذن م الحركيذذة وتعتمذذد هذذه التكنولوجيذذا ام ذ

ذذيث نقذذاط هذذي  -1( -:الهيكذذل الحركذذي -2 .

الحركذذة المتع ذددة ا جنذذام  -3.الحركذذة الكميذذة وهذذي التذذي تنذذااد ام ذ حنذذاب أحذذكال التصذذاميم وانذذد هاك تتكامذذل الصذذورة
الحركية لمنتاج المتول م جوانب ادة منها الجانب الجمالي والتقني وا نحائي).)p5 10(.

مناقشة عامة -:

تــم اســتعراض اىــم النقــاط التــي اشــارت الييــا الدراســات التــي طرحــت مفيــوم العمــارة المتحركــة مــن خــالل عــدة جوانــب

ســاعدت فــي ايجــاد نقــاط ومؤش ـرات متعــددة تــرتبط بالعمــارة المتحركــة و الحركــة وتــم تحميميــا وفــق عــدة مفــاىيم اختمفــت

ترجمتيا بحسب التوجو الفكري لكل باحث ومع وجود الحركة في المباني سوف تتغير االشكال لممتمقي والـذي يتـأثر ادراكـو

باليات ومتغيرات حركية و ييدف البحث ىنا إلى طرح اطار معرفي ونظري شامل يصف العمارة المتحركة ويوضح الجوانـب
المتعمقة بيا من ناحيـة كـال مـن التصـميم والمتمقـي مفترضـا ارتبـاط الحركـة بالمبـاني يغيـر مـن شـكميا وان ليـذا التغيـر

تأثي ار في المتمقي .

 2-3بناء االطار النظري

يتم طرح الملحرات ا نانيا التي تم التوصل لها في المراحل ا وليا لمبحث بقصد بنا ا طار الن ري الهي ااتمد اميا

تطبيق النموهج المعرفي بقصد انتكحاف ملحرات العمار المتحركة وتن يمها عمن اطار ن ري اام وهي كا تي-:
 ملحرات اامة ترتبط بتكوينية النتاج وتم ل الجوانب المتعمقة بالعمارة المتحركة وهي :
 -1الجانب النفعي -:يتحقق من ريل وجود المنفعة الو يفية المممونة بالمبن

فحرط النفعية هو أهذم مذا يميذر العمذارة اذن

بقية الفنون اتررى وتتم ل في أنتجابتها لحاجة المتمقي.
 -2الجانب الجمالي-:يتحقق في العمارة من ريل إحباع حالة المنتردم النفنية في أدراك المتعة وتهوق الجمال الحكمي م
اتر ذذه فذذذي ا اتب ذذار لمكيفي ذذة الت ذذي يمك ذذن به ذذا ان ذذت ارة حان ذذة الجم ذذال وه ذذو ل ذذد يك ذذون معنويذذذا (مرتبط ذذا بذذذالروح والعواطذذذف)
وحنيا(مرتبطا بالحواا ال اهرة).

 -3الجانب التقني -:تتوافق التقنية في تحقيق و ائف المبن بانتردام المادة والونيمة التي تمبي حاجات اسننان المترايدة

 ملحرات راصة ترتبط با ننان الهي يتعامل م النتاج وتتم ل في طبيعة العيلة م النتاج وهي:
-1ايلذة انذذتردامية  -:ويتعذمن ا ننذذان الذذهي ينذتردم النتذذاج المتحذرك والذذهي يتذذر ر بالتقنيذة المنذذيطرة امذ المبنذ والتذذي
تحقق المنفعة لا ونوف توفر لا جمالية حكمية وجمالية نفنية تعبران احنانا بالرعا نتردام هها النتاج.

-2ايلذذة بص ذرية  -:ويتعذذمن ا ننذذان الذذهي يحذذاهد النتذذاج المتحذذرك والذذهي يتذذا ر بجماليذذة الن ذذام الحركذذي لممبن ذ بالدرجذذة
ا ول والهي يقود ا ننان ال انتكحاف التقنية المبداة لهها النتاج با عافة ال المنفعة المتحققة من هه الحركة .
 ملحرات نتراتيجية والتي تتعمن العوامل العمنية التي توجد في العمارة المتحركة وهي .
 -1نتراتيجيات المصمم والفكر الحركي  -:وتتعمن ادد من العوامل التي تترجم كيفية حدوث الحركة وماهي نواها
 -2النتراتيجيات التقنية و البنا المتحرك  -:وتتعمن ادد من العوامل التي تم ل الن م التقنية لتجنيد الحركة.

 -3ن ذذتراتيجيات الجم ذذال الحرك ذذي وتر يره ذذا ف ذذي المتمق ذذي-:وتتع ذذمن الرص ذذائص الحركيةالجمالي ذذة الت ذذي تع ذذاف الذ ذ النت ذذاج
المتحرك.
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جدول ( )1-1يوعا مفردات ا طار الن ري.

ت

المفردات الرئيسيو

المفردات الثانويو

القيم الممكنو

1

جوانب العمارة المتحركة

الجانب النفعي

-حركة و يفية

2

ايلة ا ننان بالعمارة المتحركة

3

نتراتيجيات العمارة المتحركة

الرمز

حركة كمية-حركة فنية

الجانب الجمالي

حركة حكمية-الهيكل الحركي

الجانب التقني

التجمي الحركي-التن يم الحركي

ايلة انتردامية

منفعة  /احناا بالرعا

ايلة بصرية

جمال /احناا بالجمال

التفعيل الجمالي

ن ذذتراتيجيات المص ذذمم والفك ذذر -حركة متدارمة م التكوين
-حركة مركبة في الكتل البنائية

الحركي

-حركة منفصمة ال أج ار

حركة دارمية و حركة رارجيةحركة و يفية وحركة تعبيريةالنذذتراتيجيات التقنيذذة و البنذذا

-التكتونيك الحركي

المتحرك

ن ام ااادة التحكيل-ن ام التكنولوجيا الديناميكية

ن ذذتراتيجيات الجم ذذال الحرك ذذي رصائص د لية
وتر يرها في المتمقي

رصائص تركيبية
رصائص حركية

 -4الجزء الثالث  :التطبيق
 1-4التطبيق العممي

يتجذذا البحذذث هنذذا جذ ار التطبيذذق المطمذذوب وامذ انذذاا ا ننذذان الذذهي يتفااذذل م ذ النتذذاج المتحذذرك وهذذها يعتمذذد امذ نذذواين مذذن العيلذذات

التفاامية مابين ا ننان والنتاج وهي  -1 (:ايلة انتردامية  :ا ننان المنتردم لمنتاج -2 .ايلة بصرية  :ا ننان النا ر لمنتاج).
 2-4تصميم أستمارة االستبانة

بعد اتطيع ام العمارة المتحركة وجدنا أن هه المباني ترتبط م المنتردم الفعمي من جهة وم المتمقي العابر من جهذة

أررى وهها ينااد ام معرفة كيف تل ر هه العمارة ام ا ننان وبهها لنمت أنتمارة ا نتبانة إل نواين.
 منذذتردم ( )1,2,3وفيهذذا يذذتم توعذذيا نذذهولة تعامذذل المنذذتردم م ذ المبن ذ فع ذيً اذذن كيفيذذة تذذر ير الحركذذة ام ذ المنذذتردم مذذن
الدارل .

 متمقي من الرارج (  )2,2,3وفيها يقاا مدى تر ير جمالية الحركة ام المتمقي.
ومن ريل هه ا نتمارتين يمكن ان نتحقق من تفاال ا ننان م هذها النتذاج امذ المنذتويين ا نذتردامي والبصذري
وبعد اج ار ا نتبانة نوف ننتطي التحقق من صحة فرعية البحث الرئينة المتم مة بالتحقق من التكامل التقني والجمالي
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الذهي تحققذا المبذذاني المتحركذة بنذبب التنيذذر الحذكمي والذهي يم ذذل أنذتجابة المبذاني لردمذذة المنذتردم وهذها يعبذذر اذن امكانيذذة
ا ننذذجام التقنذذي م ذ الجانذذب ال ذذاني هذذو الجانذذب الجمذذالي ويم ذذل تفااذذل المتمقذذي فذذي الرذذارج م ذ التنيذذر الحذذكمي الذذهي يعذذد

المتمقذي جمذا حذذكميا حيذث تحتذذاج العذين البحذرية لرليتذذا مذن اجذذل أنتكحذاف مذذاهو غيذر مذرلوف اذذن مبذان انتقمذذت مذن حالذذة
ال بات ال الحركة وهنا يمكن ان نتحقق من مدى التكامذل التقنذي والجمذالي الذهي يمكذن أن تحققذا المبذاني المتحركذة لممتمقذي
بتنمما ل ار ات صورية مرتمفة .
 1-2-4استمارة االستبانة النوع االول والخاصة بالمستخدم وتتضمن االسئمة االتية .
ت

األسئمة الموجية

1

ىل ترى فائدة من وجود المباني المتحركة ؟

2

ىل تشجع عمى وجود اكثر من مبنى متحرك في منطقتك ؟

3

ىل تعتقد ان المبنى المتحرك افضل من المبنى الثابت ؟

4

ىل تعتقد انو لممباني المتحركة اثر سمبي في المجتمع ؟

5

ىل تشعر باألمان وانت داخل المبنى ؟

6

ىل تجد صعوبة في التعامل مع المبنى ؟

7

ىل قمت ببرمجة حركة المبنى الخاص بك وفق نظام معين ؟

8

ىل تفضل االنتقال الى مبنى اخر ؟

9

ال احيانا

نعم

ىل تؤثر حركة المبنى سمبا فيك اثناء قيامك بالعمل ؟

10

ىل تقوم ببرمجة عممك بالتوافق مع حركة المبنى ؟

11

ىل تشعر بالممل وانت في مبنى متحرك ؟

 2-2-4استمارة االستبانة النوع الثاني والخاصة بالمتمقي وتتضمن االسئمة االتية .
ت

االسئمة الموجية

1

ىل تفكر في المرور بـالقرب مـن المبنـى المتحـرك اكثـر مـن مـرة مـن اجـل رؤيـة التغييـر الشـكمي

2

نعم

الحاصل بفعل الحركة ؟

ىل تجد جمالية وابداعا في تغير االشكال ؟

3

ىل تستطيع ان تتوقع كيف يمكن ان يكون الشكل االتي ؟

4

ىل تقف اكثر من  10دقائق أمام المبنى المتحرك لرؤيتو ؟

5

ىل تفكر في الدخول الى المبنى المتحرك او تفضل مشاىدتو من الخارج فقط ؟

6

ىل تفكر في االنتقال من مسكنك الحالي الى مسكن أخر متحرك ؟

7

ىل تعتقد ان لمتقنية دو ار في انتاج المبنى المتحرك ؟

8

ىل يشعرك التغير الشكمي باالنجذاب نحو العمارة المتحركة ؟

9

ىل تعتقد ان التغير الشكمي يعبر عن جمالية العمارة المتحركة؟

10

ىل تشعر بالحيرة اذا تغير شكل مبنى رأيتو سابقا بنحو مختمف ؟

11

ىــل تفضــل مشــاىدة الحركــة الديناميكيــة فــي شــكل ثابــت يــوحي بالحركــة مــن دون وجــود لمفعــل

الحركي في المبنى ؟
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 3-4العينة المنتخبة لتطبيق البحث الميداني

تذذم ارتيذذار محذذروع Modern Stunning Prefabامذ أنذذاا الوجذذود الحركذذي الذذهي يتعامذذل معذذا هذذها المبنذ وفذذق

تنييرات مرتمفة م ي تنيرات جمالية تحدث ابذداااً فذي الحذكل النذاتج مذن رذيل التنيذر الحذكمي العذام لمنتذاج المعمذاري و يقذ

هها المحروع في و ية نيويورك في الو يات المتحدة ا مريكية و تم ارتيذار هذها المبنذ امذ انذاا التطذور الحذديث والتقنذي
الهي وجد في هه المبن وهو الهي تمير بنهولة التعامل المباحر معا ام ااتبار مبن يجند الحركذة بنحذو بنذيط وغيذر

معقد يمكن لممنذتردم التعامذل معذا مذن دون أي لمذق وعذمن أي محذيط وتذم توريذ  60انذتمارة انذتبيان امذ العينتذين 30
انتمارة ال

العينة ا ول (المنتردمة لممبن من الدارل) و 30انتمارة ال العينة ال انية (المتمقي من الرارج ) وأوعحت

ا نذذتبانة تفااذذل العينتذذين م ذ المبن ذ ام ذ ااتبذذار مبن ذ
التقنيات والتكنولوجيا نويا وهها ينااد ام

يوعذذا التطذذورات المعماريذذة ا ري ذرة التذذي تحذذدث نتيجذذة ارتبذذاط

هور ميرة جديدة في مباني المنتقبل و التي يتطم ال وجودها المجتم .
حكل ( )1-1

حكل ( )1-1يوعا الحكل الرارجي لممحروع المصدر Posted in Architecture Design,Home Design /
 -5الجزء الرابع  :النتائج واالستنتاجات
 1-5تحميل ومناقشة نتائج التطبيق

تذذم ادر ذذال البيان ذذات الراصذذة بان ذذتمارة ا ن ذذتبانة بالننذذبة لممن ذذتردم والمتمق ذذي ك ذذي امذ ذ ح ذذدة فذذي البرن ذذامج ا حص ذذائي

( )Spssver.11وتذم ااطذذا ترميذر لكذذل مذن ا جابذذات امذ وفذذق طبيعذة ا جابذذة ومذن ذذم يذتم اذذرر جذدول تكذراري يعكذذا
توري ذ ا ار وا جابذذات الراصذذة برنذذتمارة ا نذذتبانة  .وتتعذذمن امميذذة تحميذذل النتذذائج وفذذق بعذذدين البعذذد ا ول يهذذتم بعيلذذة

النتاج بالمنتردم وكما موعا في جدول ( )2-1اه ييح ان ا جابات تمت وفق مقياا ليكارت ال ي ي بذهلك فذان الونذط
الفرعذذي هذذو ( )1.67ام ذ منذذاحة مقيذذاا ليكذذارت ال ي ذذي وتذذم التوصذذل ال ذ النتذذائج ا تيذذة  -:اه حقذذق هذذه البعذذد ونذذطاً

حنابياً اجمالي بمذ ( )2.41ولمذا كذان الونذط الفرعذي هذو ( )1.67امذ منذاحة مقيذاا ليكذارت ال ي ذي بذهلك فذان الونذط
الحنابي اام من الونط الفرعي بهلك يحير ال تقدم واعا باتجا نهولة التعامل م المباني المتحركة بالننبة لممنتردم

وبم ا نحراف المعياري ا جمالي ( )0.19وهو يحير ال لمة ا رتيفات في ا جابات وأنها كانذت متجاننذة الذ لذدر كبيذر
وهها متوافق ال حد كبير م ليمة اتهمية الننذبية لمبعذد كمذا اه بمذ ( )80.4وهذي ننذبة جيذدة ومذن رذيل جذدول () 2-1
نيح ان جمي ا نئمة الراصة بفقرة التعامل م المباني المتحركة كانت اتوناط الحنذابية لهذا اامذ مذن الونذط الفرعذي
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وهو ( )1.67وهو يعرر بهلك نهولة التعامل م تمك المباني وجا هها متوافقاً م الفرعية التي توعا التعامل م الجانب
درجة االستبانة ( -حجم العينة )30
ا1

ا2

ا3

ا4

ا5

ا6

ا7

ا8

ا9

ا10

ا11

ا جمالي

الوســــــــــــــــــــط

2.93

2.73

2.63

1.97

2.90

1.97

2.90

1.90

2.03

2.17

1.90

2.41

االنحـــــــــــــراف

0.37

0.52

0.67

0.41

0.40

0.49

0.40

0.48

0.49

0.79

0.40

0.19

االىميـــــــــــــــــة

97.8

91.1

87.8

65.6

96.7

65.6

96.7

63.3

67.8

72.2

63.3

80.4

الحسابي
المعياري
النسبية%

التقني.

جدول ( : )2-1يوعا ( منتوى اجابات اينة الدرانة ان فقرات تعامل المنتردم م المبن المتحرك)

امذذا البعذذد ال ذذاني فيتعذذمن أ ذذر تنيذذر الحذذكمي بالننذذبة لممتمقذذي وهذذو  11فق ذرة وييح ذ ان اتجابذذات تمذذت أيع ذاً وفذذق مقيذذاا

ليكذارت ال ي ذذي بذذهلك فذذان الونذذط الفرعذذي هذذو ( )1.67وتذذم التوصذذل إلذ النتذذائج ا تيذذة  .اه حقذذق بعذذد أ ذذر التنيذذر الحذذكمي بالننذذبة
لممتمقي ونطاً حنابيا اجمالياً يبم ( )2.57ولما كان الونط الفرعي ()1.67ام مناحة مقياا ليكارت ال ي ي بهلك فان الونذط
الحنذذابي الفرعذذي يحذذير ال ذ ان التنيذذر الحذذكمي بالننذذبة لممتمقذذي لذذا تذذر ير كبيذذر وبذذارر أمذذا ا نح ذراف المعيذذاري ا جمذذالي فقذذد بم ذ

( )0.21وهذذو يذذدل ام ذ لمذذة اترتيفذذات فذذي اجابذذات العينذذة (المتمقذذي ) وأنهذذا كانذذت متجاننذذة ال ذ حذذد كبيذذر وجذذا هذذها متوافق ذاً م ذ

ا همية الننبية أ جمالي وهي التي بمنت ( )85.7وهي ننبة جيدة جدا همية التنير الحكمي بالننبة لممتمقي وهها ما نيح ا من

ريل جدول ( )3-1بهلك يكون أ ر التنير الحكمي بالننبة لممتمقي ا اًر أيجابياً وبار اًر.
جدول ( : )3-1يوعا ا ر التنير الحكمي لممباني المتحركة بالننبة لممتمقي

درجة االستبانة ( -حجم العينة )30
ا1

ا2

ا3

ا4

ا5

ا6

ا7

ا8

ا9

ا10

ا11

ا جمالي

2.63

2.73

1.83

2.53

2.53

2.03

2.87

2.93

2.93

2.93

1.93

2.57

االنحراف المعياري

0.76

0.69

0.59

0.82

0.68

0.61

0.51

0.37

0.67

0.67

0.78

0.21

االىمية النسبية%

87.7

91.0

61.0

84.3

84.3

67.7

95.7

97.7

97.7

97.7

64.3

85.7

الوسط الحسابي

مما نبق نجد توافق النتائج م الفرعية من ريل تر ير جمالية التنير الحكمي بصذورة أيجابيذة امذ

التكامل بين الجانبين التقني (لممنتردم) والجمالي (لممتمقي ) ومنا تطابق النتائج م فرعية البحث.

المتمقذي وهذها يحقذق

 2-5االستنتاجات

 .1تنير أنتردام الحركة م تنير ا فكار المرهونة في تفنير با عافة ال تر ير التطور التكنولوجي .

 .2يعتمذذد تصذذميم المبن ذ المتحذذرك ام ذ أنذذا جماليذذة وو يفيذذة لمحصذذول ام ذ نتذذاج متميذذر مذذن الناحيذذة الجماليذذة والناحيذذة
التقنية الو يفية .
 .3أرتبذذاط العناصذذر الحذذكمية لمنتذذاج بنحذذو مذذل ر بالرليذذة البص ذرية وهذذي التذذي تنذذهم فذذي الوصذذول ال ذ ادراك جمذذال التنيذذر
الحكمي.

 .4يعتمد التكامل الحركي لممبن ام مجمواة العناصر المتحركة المترابطة و يفياً وتركيبيا و المبادئ وا فكار الحركية.
 .5يعتمد التنير الحكمي الحركي ام انصرين أنانيين هما الهيكل الحكمي والتقنية الميكانيكية.

 .6يحقق التكامل الحركي تكاميً حكمياً وتكاميً و يفياً وتكاميً انحائياً وهو الهي يل ر في النالب ام دور النتاج.
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 .7جمالية الحكل تكمن في القابمية ام ادراكا بحيث تكون صورتا لادرة ام التعبيذر والوصذول الذ المتمقذي فمذن و ذائف
الحكل أنا يعبط أدراك المتمقي ويرحد ويوجا أنتباها في أتجا معين .

 .8ترتبط حركة المبن بصورة مباحرة م التقنية المهيئة لمنيطرة ام هه الحركة من لبل المنتردم .
 3-5التوصيات

 -1يوصذذي البحذذث بعذذرورة التعمذذق فذذي الن ذرة الجديذذدة لمعمذذارة المتحركذذة وتطويعهذذا محميذاً بمذذا يذذتي م و المجتم ذ المحمذذي
والموروث الحعاري م التركيد ام الهوية المحمية.

 -2يوصي البحث بعرورة تفنير ال هور الحركي لممباني وفق ن ريات العمارة وتياراتها .
 -3يوصي البحث بعرورة انتق ار مفردات جديدة لمعمارة المتحركة وفق منتجدات التنير التقني المتول لممنتقبل .
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