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  مستخلص البحث:
متثل العمارة احدى اهم الوسائل التعبريية هلوية اجملتمعات و الشعوب فالعمارة هي جتسيد للمعاين اخلالدة اليت يسعى 

عاين و بالتايل االنسان لتحقيقها و من خالل الشكل املعماري و كيفية معاجلته يسعى االنسان اىل االستدالل لتلك امل
حتقيق حضورها. ان عملية انتاج الشكل املعماري و تفاعله مع معطيات البيئة يعكس رؤية البنية اجلمعية يف ذلك 

  املكان و الزمان و هو يتجسد من مفهوم اهلوية املعمارية .
ية و عناصره و دوره يف يف مدينة السليمان صوصا الواجهات املعمارية املعاصرةيركز البحث على الشكل املعماري و خ

تكوين اهلوية املعمارية و بعدها مت حتديد جمموعة من املتغريات املتعلقة باهلوية املعمارية و العناصر املعمارية للواجهات و 
   مت االستعانة ببعض النماذج يف السليمانية و تطبيق الية القياس عليه ملعرفة االثر املذكور يف الفرضية.

  
  :مشكلة البحث

  يف تكوين اهلوية املعمارية يف اقليم كوردستان وح اثر عناصر الواجهات املعاصرةوض عدم
  
  

  هدف البحث:
  ة يف تكوين اهلوية املعمارية يف اقليم كوردستانتوضيح اثر عناصر الواجهات املعاصر 

  
  

  :فرضية البحث
كر يف تكوين اهلوية املعمارية يف اقليم  ة يف مدينة السليمانية اي اثر يذ عناصر املعمارية للواجهات املعاصر مل تكن لل

  ردستان.و ك
  
  

  اسلوب البحث :
  لقد تضمن اسلوب البحث ثالثة مراحل اساسية لتحقيق هدف البحث و هي:

بناء اطار نظري يوضح العناصر املعمارية للواجهات و مقومات اهلوية املعمارية و حتديد الية تأثري عناصر  -
  الواجهات على اهلوية املعمارية.

 يف السليمانية. معاصرةتطبيق االطار النظري على مناذج العمال  -

  استخالص النتائج و االستنتاجات و التوصيات على ضوء الدراسة العملية. -
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  هيكلية البحث
  

  
 

 

مفهوم الهوية لغويا و 
  فلسفيا
  

  مفهوم الهوية المعمارية
  
  

 مقومات الهوية المعمارية

 استخالص الجانب النظري

 متغيرات الهوية المعمارية مفردات عناصر الواجهات

 لقياساستمارة ا

 على نماذج في مدينة السليمانية اتطبيقه

 االستنتاجات و التوصيات

ري
لنظ
ار ا
الط
ا

 

  الشكل المعماري
 
 

  الواجهات
  
  

العناصر المعمارية 
 للواجهات

  عدم وضوح اثر عناصر الواجهات املعاصرة يف تكوين اهلوية املعمارية يف اقليم كوردستان :مشكلة البحث -
  دف البحثتوضيح اثر عناصر الواجهات املعاصرة يف تكوين اهلوية املعمارية يف اقليم كوردستان : ه -

مل تكن للعناصر املعمارية للواجهات املعاصرة يف مدينة السليمانية اي اثر يذكر يف تكوين اهلوية املعمارية يف  -
  البحث. فرضية اقليم كوردستان.

ملي
 الع
طار
اال

 
 الهوية المعمارية و عناصر الواجهات المعاصرة
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  الشكل المعماري:

، اذ تتميز االشكال املعمارية عن بعضها يف املصمم والناقد على السواء مبا تعنيه االشكال املعمارية املصممة  يهتم
مدى حتقيقها لغايات معينه تعترب معايريا لتلك الفرتة اليت ولد فيها هذا األثر او ذاك ، هذه املعايري تبلورها وحتددها 
ثرية نظرية العمارة . فمنهم من اعترب الشكل املعماري (اجليد) من عرب عن وظيفته املخصص هلا... وقد متيزت اشكال ك

ا للنص اللغوي حيمل رسالة  يف بداية القرن العشرين طبقا اىل هذا املعيار، ومنهم من اعترب الشكل املعماري نصا مشا
كذلك متيزت اشكال معمارية جديدة وفقا هلذا املعيار ...    مشفره باستخدام عناصر معمارية معروفة سابقا وتوظيفها،

يف تكوين أشكاله .... اذ ان معايري التقييم متغريه تتطور على مر الزمن ،  ومنهم من ركز على امكانات مادة البناء
ولكي متر االشكال املعمارية اجلديدة اىل ارض الواقع عليها ان متتثل ملعايري معينه ميكن مناقشتها وتفهمها من الناقد 

صمم اقناع نقاده بتبين هذه االشكال استنادا اىل األرضية املشرتكة اليت أسستها نظرية الشكل مسبقا , إذ يفرتض بامل
  . )25ص 1(املصدر دون غريها يف تأليف الشكل قيد التقييم ,

  و هناك دراسات خاصة بتحليل خصائص الشكل المعماري
االستفادة من تطور التقنيات يف العلوم االجتماعية لدراسة العمارة و الفنون اذ ميز ثالثة عوامل  Graberاقرتح -    

  ملعىن و ذهنية املالحظ.هي الشكل و ا
- و يقول ان الشكل هو الذي يربط املعىن بذهنية املالحظ و بكالم اخر انه ( الوسيلةاليت تعرب عن ذهنية املالحظ

  الفنان او املتلقي 
  

 buildingاىل ان وصف العمارة كلية جيب ان ينفذ بثالثة ابعاد اساسية , هدف املبىن  Schulzو يشري  -    

task  و الشكلform  و التقنيةtechnique  و الطريقة املثلى لتنظيم العمارة كلية يطلق عليها النظام املعماري .
, كما استخدم كلمة الطراز لتميز التنظيم الشكلي , و يستند يف حتليل الشكل املعماري اىل توصيف العناصر 

elements  و العالقاتrelations  . بينها  
  

تحليل الشكلى هو مفتاح الدراسات املعمارية على اختالف النظريات و الفلسفات من خالل هذا يتبني لنا ان ال
على استعارة املفاهيم من حقول معرفية اخرى بشكل مشويل سواء تلك اليت تعتمد املختلفة اليت تتناول العمارة 

  )39ص 2(املصدر
  

  الواجهات:
ي جيعــل اإلنســان حيكــم جنــاح أو عــدم جنــاح تصــميم مــن املعــروف أن املظهــر اخلــارجي والتكــوين الشــكلي للمبــىن هــو الــذ

  ذلك املبىن .
إذا الواجهة املعمارية هي املرآة اليت تعكس حالة املبىن الظاهرية والتعبري عن وظيفته الداخلية بإحيــاء معــني. وتتعــدد 

  )176ص 3(املصدرهذه اإلحياءات والتعابري بدراسة الواجهات فيمكننا تصنيف هذه الواجهات كما يلي: 
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 : الواجهات الفنية ( الفانتازيا ):اوال

الواجهــات الفنيــة يف العمــارة هــي الواجهــات الــيت تســتقي تشــكيلها مــن مــدارس الفنــون اجلميلــة بأشــكاهلا املختلفــة 
(التقليــــدي ، التجريــــدي ، التكعيــــيب ، االنطبــــاعي ، التعبــــريي ، الســــريايل ....اخل مــــن املــــدارس املتنوعــــة ) والبــــد مــــن أن 

ذه الواجهات وظيفة املبىن إىل خارجــة بصــورة أو بــأخرى ، وتكــون مثــل هــذه الواجهــات غايتهــا األساســية لفــت تعكس ه
 3(املصــــدر  ن املبــــىن ذات طــــابع ســــياحي ثقــــايف )أنظــــار املــــارة ( وتعتــــرب مبثابــــة عنصــــر جــــذب للســــياح الســــيما إذا كــــا

  )177ص

  
   -سبوت –بولندا  -وسكنفانتازيا ( السريالية ) في واجهة بناء مؤلف من كافتريا 

  

          
  –ألمانيا  - ) Frank Gehryفانتازيا ( الفن التكعيبي ) في واجهات متحف المهندس المعماري(  

  
  : الواجهات التعبيرية: ثانيا

بطرق خمتلفــة ( اإلنشــاء ، مــواد البنــاء، اإلكســاء....)  هذا النوع من الواجهات يعكس الوظيفة الداخلية للمبىن   
  ويكون هلذه الطرق الدور األساسي للتعبري عن مكنونات الوظيفة الداخلية للمبىن .

عنــد نظرتنــا األوىل لبنــك شــانغاهاي يف اليابــان للمعمــاري نورمــان فوســرت . فــإن إظهــار القــوة اإلنشــائية يف الواجهــات    
رحية، استطاع أن يعرب عــن مــدى كثــرة الوظــائف الداخليــة للمبــىن ومــدى العالقــات القويــة بــني هــذه واستخدام املعدنية الص

  )176ص 3(املصدرالوظائف .   
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) ومدى تعبري واجهة املبىن ( rs and PianoRogeللمعماريني  (  - باريس  –فرنسا  –مركز بومبيدو الثقايف 

  اإلنشائية املعدنية املعقدة  ) عن الوظائـف الداخلية الكثيـرة اليت يؤديها املبىن
  
  

  : الواجهات الرمزية ( ذات الطابع الفلسفي ): ثالثا
 ري ورموز أيضاً . فكما لألرقام تعابري ورموز كذلك لألشكال اهلندسية وبدًء من النقطة وحىت الدائرة هلا تعاب

وممــا ســبق مــن رمــوز و تعــابري لألشــكال اهلندســية ميكننــا أن نســتقرأ التشــكيل املعمــاري لواجهــات الــيت حتمــل طــابع الرمزيــة 
وبدراســة هــذه الواجهــات يــتم التعبــري عــن الوظيفــة الداخليــة للمبــىن بشــكل روحــاين فلســفي وأمثلــة هــذا النــوع مــن دراســة 

مصــر, جــاء التصــميم علــى شــكل قــرص ولريمــز بــه إىل الشــمس  –ثــال مكتبــة اإلســكندرية الواجهــات كثــري فعلــى ســبيل امل
  )180ص 3(املصدروإن النور املنبثق من هذا القرص ما هو إال العلم واملعرفة. 
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  أوسلو ) - Snohetta(شركة   –مكتبة اإلسكندرية                    اليابان للمعماري نورمان فوستر    –هونغ كونغ  –بنك شانغاهاي    

ترمز إلى قرص الشمس والنور المنبعث منها إلى العلم والمعرفة          إظهار القوة اإلنشائية في الواجهات واستخدام المعدنية الصريحة               
  والثقافة 

  
  العناصر المعمارية للواجهات:

  :   كتلةال عناصر  - 1

اجلســم املنفصــل عــن بيئتــه بطريقــة ان امتــداده ميكــن ان يوصــف بوســاطة نظــام احملــاور  يــدل عنصــر اجلســم  معماريــا علــى
  متمثلة  مبا يلي :االقليدية و اوضح مثال للشكل النقي هو اهلرم  و هي 

 املتشكلة من:  المفردات المعمارية -أ  

انت للفتحات ميزة اذا كطولية ، عرضية ،  ضيقة ، واسعة ... اخل )   - أبواب أو نوافذ  (:الفتحات  - 
ا تؤكد الكتلة على عكس اللوح الزجاجي املتدفق مع احلافة اخلارجية اذ حتقق صفة السطح وكذلك عندما  املشكاة فا

 تكون النافذة

وهي ذات أشكال وأبعاد خمتلفة تبعا لوظيفة كل عنصر من عناصر البناء سواء كان مبىن عاما أو األبــواب: 
ر و الغوض املستعمل من أجله . والوضعية اجليدة لألبواب مهمة للغاية من أجل خاصا وتبعا ألمهية كل عنص

األستعمال األمثل للبناء . وهنالك أنواع كثرية ودارجة لألبواب علينا أن خنتار األمثل منها يف أي مبىن وأن نأخذ عدة 
الباب يف حالة فتحه والوظيفة اليت سيقوم أمور بعني األعتبار عند أختيار أي منها كالشكل العام و املساحة اليت حيتلها 

ا قد تقوم بوظيفة التهوية واإلنارة  ا ، فالوظيفة األساسية لألبواب هي املرور دخوال أو خروجا باألضافة غل ا
 واألشراف كاألبواب مطلعة على فريندات والترياسات .

ائف اإلنارة والتهوية فهي تؤمن محاية الغرف و الســكان مــن النـــوافذ : جيب أن تؤمن وظائف عديدة فباألضافة إلـــــــــى وظ
العوامــل اخلارجيــة كعوامــل الطقــس ومنــع تســرب اهلــواء وتســرب املــــــياه األمطــار و احلــرارة وعــزل الظجــيج اخلــارجي و مــن 

ر للحمايــة مــن املمكــن و للــتحكم الكامــل يف هــذه العوامـــــل األســتعانة بــبعض العناصــر اخلارجيــة مثــل األبــاجورات والســتائ
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أشـــعة الشـــمس و مـــن الفضـــوليني و كعنصـــر محايـــة إضـــايف مـــن الضـــجيج ، كمـــا جيـــب إضـــافة الشـــبك املعـــدين الثابـــت أو 
 املتحرك للوقاية من احلشرات .

  االركان -

  زخارف) -اقواس –عناصر طيعة و مثقبة (اعمدة - العناصر الثانوية -

  االطار -

وهــو العنصــر األكثــر األمهيــة و احلساســية رية ، أفقيــة ، شــاقولية .... اخل ) كتل كبــرية ، صــغ  ( التشكيل المعماري –ب 
، و هو ترمجة للمتطلبــات الربنــامج و اإلطــار و املــؤثرات األجتماعيــة و النفســية إىل حجــوم فنيــة معماريــة منســجمة حيــث 

  يلتقي الفكر و املادة معا ليكونا نتيجة ذلك مايسمى بالشكل املعماري . 
ــا فــن التكــوين املعمــاري و تنفيــذ هــذا التكــوين و إخراجــه إىل  والعمــارة هــو   الفــن البنــاء فهــذا يعــين أيضــا إ

حيز الوجود . والتكوين بالنسبة العمارة هو ترتيب األجزاء املختلفة لبناء ما بشكل يوحي معه كــل العنصــر إىل حــدة بــأن 
عمــاري أيضــا هــو وليــد العناصــر اهلندســية مجيعهــا وإن اجملموعة تؤلف كتلة أو جسما واحدا ذا تنظيم الــدقيق .والتكــوين امل
  املقاييس األساسية يف تكوين ما هي الوحدة و التوازن و اإليقاع .  

وكل عمل املعماري يتضمن عنصرا و موضوعا أساسيا وكل ما يتبــع هــذا العنصــر مــن عناصــر أخــرى هــي تأكيــد هلــذا      
توى و معــىن البنــاء معماريــة أمــا الثــانوي يف املعمــاري فهــو كــل مــا يــتمم و العنصر الرئيسي الذي له دور األكرب يف تعني حم

  -خيدم العنصر الرئيسي . و بناء على ماتقدم نستطيع أن نقول إن للتكوين املعماري طريقتان :
 : الطريقة التحليلية  

ل و                           وهــــــي تعــــــين األنتقــــــال مــــــن العــــــام إىل اخلــــــاص ، مــــــن الكــــــل إىل األجــــــزاء و مــــــن الكتلــــــة إىل التفصــــــي  
  وهذا يعين جتميع العناصر املسيطرة و إعطائها األمهية األوىل دون األهتمام بالتفاصيل .

 : الطريقة الرتكيبية 

هـــا األنتقـــال مـــن اجلـــزء إىل الكـــل بـــدءا مـــن التحليـــل دقيـــق وهـــي عكـــس الطريقـــة الســـابقة متامـــا أي نتبـــع في               
للعناصــر و التفاصــيل بغيــة الوصــول إىل التنضــيم اجملمــوع .. أي البــدء و األنطــالق مــــــن قيــاس األدوات و احلــدات لتــأمني 

مات املختلفــة الفــراغ املالئــم مث تلــي ذلــك دراســة العالقــات بــني الوحــدات املختلفــة  ذات العمــل الواحــد ، مث جتميــع اخلــد
  ص) 3(املصدر للوصول إىل الكل .

  

  ( قباب ، مجلوين ، مائل ، حرة ... ) األسقف –ج 

  

  جمسدة مبا يلي :  الحسية عناصرال – 2

يكتسب أي بناء طابعا خاصا و مميزا باألعتماد على بعض األسس و حتت تأثري كثري مــن املــؤثرات  : الطابع – ا
  -والعوامل واليت من أمهها :

 ع : ضو و امل 
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  ونقصد به برنامج املشروع و مبعىن اآلخر وظيفة البناء ، فربنامج أو موضوع مدرسة خيتلف              
  متاما عن برنامج أو موضوع املسرح او دار السينما .  
  

وكذلك املوضوع ملستشفى خيتلف عن املوضوع لفندق وهكذا... فلكل موضــوع عناصــره و احجامــه وعالقاتــه 
  وعه وبالتايل منظره وشكله العام . وإنشاءه ون
  : البيئة و املناخ 

خيتلف يف املناطق احلــارة عنــه يف املنــاطق البــاردة ، وبنــاء علــى ذلــك يعطــي املبــىن ســطوحا مســتوية او فالبناء     
مائلــة وفتحــات كبــرية أو صــغرية وفرينــدات وترباســات وأحــواش داخليــة ...إخل... فهــذا كلــه يــؤثر علــى الطــابع 

  للبناء .  العام
وكذلك االمر بالنسبة للبيئة فلكل شعب تقاليده وعاداته املميــزة الــيت تــرتبط بــالرتاث األجتمــاعي لكــل الشــعب 

  من الشعوب . 
  . شخصية املعماري وأسلوبه وطريقته يف العمل  
 :املواد 

طابعــه عــن املبــىن املعــدين  فاملادة املستعملة يف البنــاء تكســبه طابعــا معينــا و مميــزا فالبنــاء احلجــري خيتلــف يف     
  أو خرساين .

  

. و  (integrity)و التكامــــــل  (Consistency)و األتســــــاق  (Cohesion)هــــــي إلتحــــــام :الوحــــــدة  - ب
ـــع أنـــ (Composition)الوحـــدة هـــي التكـــوين  واع الفنـــون ، فـــال تكـــوين بـــدون الوحـــدة . و هـــذا هـــو احلـــال يف مجي

   البصرية و املرئية .
م  بنهج الواحد للتعبري عنــه ضــمن إطــار الصــورة الواحــدة ، و الوحــدة يف جمــال الفنــون و الوحدة هي األلتزا  

هي تعبري واسع يشمل عناصر متعددة منها وحدة الشكل و وحدة األسلوب الفين و وحدة الفكرة أو اهلــدف أو الغــرض 
دة العمــل الفــين حيــث جيــب مــن العمــل الفــين وهــذه العناصــر مجيعهــا هــي الــيت تثــري لــدى الرائــي األحســاس النهــائي بوحــ

  حتقيق إعتبارين مهمني خالل العمل الواحد مها: 
  عالقة اجلزء باجلزء 

   عالقة اجلزء بالكل  
دة فيــه تطلــب أن يكــون الشــكل متناســقا متماســكا متناســقا مــع نفســه حبيــث ال حــيف العمــل املعمــاري الو   

يتناســب مــع اجملمــوع مثلــه يف ذلــك متيــز فيــه شــائبة و اليفســد مــن هــذا التماســك جســم دخيــل أو غريــب ال 
  سيمفونية مرتابطة منسجمة مرتابطة منسجمة اليتخخللها حلن شاذ . 

وهـــي أيضـــا تـــأيت يف عمليـــة التصـــميم املعمـــاري مـــن صـــحة اخلطـــة و الفكـــرة و بوضـــع العناصـــر بأحجامهـــا   
ا املناسب .    الصحيحة ويف مكا

  :  التوازن -ج

  ناك نوعان من التوازن :ة ، وهالتوازن هو معادلة القوة املعاكس   
  : التوازن الشكلي  
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ه جـــدا يف الطـــرف  لعنصـــر هـــو التـــوازن علـــى طـــريف احملـــور   أو أكثـــر يف طـــرف مـــع العناصـــر متطابقـــة أومتشـــا
أو بتكـــــــــرار املعـــــــــاكس  (Symmetrical)اآلخـــــــــر. و يكـــــــــون التـــــــــوازن الشـــــــــكلي غالبـــــــــا متنـــــــــاظرا متامـــــــــا 

(Reverse Repitition) و أمثلــة التــوازن الشــكلي كثــرية كاألنســان و احليــوان و علــى جهــيت احملــور .
  من األبنية القدمية (الواجهات) .الورود و الطيارة و الباخرة واألثاث و كثري 

  : التوازن غري الشكلي  
ة أو متباينــة يف اجلهــة األخــرى و    هو التوازن على طريف احملور لعنصر أو أكثر يف جهة مع عناصر غــري متشــا

  التوازن ال تناظريا .        يكون هذا
وإن مفهوم التوازن املعماري يف العمارة احلديثة يعين حتقيق األنسجام بــني الكتــل و احلجــوم يف األنشــاء الواحــد 
بغــض النظــر عــن أشــكاهلا ، وإن طريقــة توزيــع هــذه الكتــل و احلجــوم يف تصــميم مــا بشــكل متناســب متناســق 

تل جمتمعة هو ما ندعوه بــالتوازن املعمــاري يف مفهــوم للعمــارة احلديثــة منسجم والتأليف بني هذه احلجوم و الك
  .  

  

املبىن اخلارجية بشكل أو بآخر وتكون بذلك قابلــة للتبــديل   عناصراليت تنعكس على  المؤثرات الخارجيةوهناك 
  مثل :

   . ) لمبنىل(األلوان الخارجية   -  أ           
 تنظيم األلوان : 

  وان مصرا  و مقبوال . و هذا موضوع شخصي و متعلق بالفنان و ال ميكن األمجاع أن يكون األل    -1
  على إعتبار ما مسرا و مقبوال .        

  ان يكون مالئما للغرض .    -2
  أن جيلب اإلهتمام و يكون ذلك عن طريق تباين اللون و القيمة الضوئية و تباين الشدة و تباين ال   -3

  ل بني األلوان . إن اللون النقي يلفت النظر أكثر من اللون القامت و شدة اإلضاءة و تباين الفواص       
  تستدعي األنتباه أكثر من خنقها .        

  أن يؤدي إىل الوحدة عن طريق اهليمنة كهيمنة الشكل أو هيمنة اللون عن طريق املساحة أو    -4
  هيمنة الفاصلة .       

امللمس هــو تعبــري يــدل علــى اخلصائـــــص الســـطحية للمــواد و :   ي للمبنىاإلكساء الخارج الملمس و – ب
  . هذه اخلصائــــص تدرك بامللملس

و امللمس هو املظهر اخلارجي للنسيج الغطائي الطبيعي أو صناعي لألجسام أو األشياء املختلفة اليت نراهــا أو 
الصــــالبة و الشــــفافية وكــــذلك يشــــمل نلمســــها باليــــد ، و يشــــمل ذلــــك األخــــتالف يف النعومــــة و اخلشــــونة و 

الزخـــارف والنقـــوش و النحـــوت ويف تكوينـــات الكبـــرية أو التصـــاميم الـــيت تـــرى عـــن بعـــد ، فـــإن اهلناصـــر الكبـــرية  
كمســـكن منفـــرد ضـــمن جممعـــات ســـكنية ميكـــن أن تنـــتج تـــأثريا ملمســـيا خاصـــا و مـــؤثرا علـــى التكـــوين العـــام 

  لتصميم املنطقة . 
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  هناك ثالث طرق جلمع العناصر  مارية : العالقة بين العناصر المع 
    التطابق -1

يف الشكل ، حيث يكون التكرار يف الفن املرئي بالتطابق ما عــدا إخــتالف يف بعــد التطابق إىل التكرار  يؤدي   
واحــد يف احليــز أي يف موقــع األشــياء . فالعالقــة بــني العناصــر عنــد ذلــك تقــاس ببعــد واحــد و هــي فاصــلة احليــز ، و هــذا 

به إىل فاصلة الزمنية بني نغمتني موسيقيتني متتطابقتني متتاليتني اي غن الفراغ و احليز يف فــن املرئــي يقابــل الســكوت مشا
  أو السكون بني األصوات يف الشعر و املوسيقى . 

  التشابه  -2
ة يف عنصــر أو أكثــر ، فتكــون الوحــدات متوا فقــة عنــدما تشــرتك يؤدي التشابه إىل التوافق الذي ميثل مجــع وحــدات متشــا

  يف أكثر من عنصر أو صفة . 
   التنافر -3

وهذا يؤدي إىل التعارض فالتكرار بالتطابق الكامل ميثل احد الطرفني األقصيني و يقابلهما الطرف اآلخر و هو التنــافر و 
  بينهما التوافق . و التنافر ميثل مجع وحدات غري ذات العالقة أو املرتبطة . 

  و التوافق و التنافر تتعلق بدرجة الفواصل و األختالف بني     الوحـــــدات .التكرار فمجاالت    
مـــا تكونـــان حبالـــة تبـــاين و تعـــارض    فـــإذا مل يكـــن هنـــاك عنصـــر أو بعـــد أو صـــفة مشـــرتكة بـــني وحـــدتني ، فإ

ما تكونان متــوافقتني ، وكلمــا زاد عــدد ة  قصوى ، أما إذا كان هناك عنصر متشابه أو متطابق فيهما فإ العناصــر املتشــا
مـــا تكونـــان مكـــررتني أي حالـــة  أو املتطابقـــة تـــزداد درجـــة التوافـــق بينهمـــا . ويف حالـــة تطـــابق مجيـــع العناصـــر فيهمـــا ن فإ

  التكرار .

  

  مفردات عناصر الواجهات:
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 العناصر الحسية عناصر الكتلة

 السقوف التشكيل املعماري املفردات املعمارية

 المؤثرات الخارجية

 الفتحات

 االركان

 عناصر الثانويةال

 االطار

 كتل افقية

 كتل عمودية

 الطابع

 الوحدة

 التوازن

 االلوان

 االكساء اخلارجي
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  مفهوم الهوية

  لغوياً وفلسفياً: 

ــا: حقيقــة الّشــيء أو الشــخص الــيت متيــزه يعــرف "املعجــم الوســيط" الصــادر عــن جممــع اللغــة العربيــة "اهل ِويــَة"، فلســفياً، بأ

ـــا ال ختـــرج عـــن هـــذا املضـــمون، فاهلويـــة هي:"حقيقـــة الشـــيء ،أو الشـــُخِص املطلقـــة  عـــن غـــريه. ـــة فإ ويف املعـــاجم احلديث

    .املشتملة على صفاته اجلوهرية،واليت متيزه عن غريه، وتسمى أيضا وحدة الذات

ا: "احلقيقة املطلقة املشتملة على ويف كتابه "التعريفات" ي عرف اجلرجاين (السيد الشريف علي بن حممد) اهلوِيَة بأ

  احلقائق إشتمال النُّواة على الشجرة يف الغيب املطلق"

أما قاموس إكسفورد، فإنه يعرف اهلوية بوصفها "حالة الكينونة املتطابقة باحكام، أو املتماثلة إىل حد التطابق التام أو 

  ابه املطلق. والكينونة، هنا، تتعلق بالشيء املادي أو بالشخص اإلنساين.التشت

.ولـــذلك فـــإذا إعتمـــدنا املفهـــوم اللغـــوي لكلمـــة " اهلويـــة "، أو إســـتندنا إىل املفهـــوم الفلســـفي احلـــديث، فـــإن املعـــىن العـــام 

ومــا يتميــز بــه الفــرد أو اجملتمــع للكلمة ال يتغي، وهو يشمل اإلمتياز عــن الغــري، واملطابقــَة للــنفس. أي خصوصــية الــذات، 

    عن األغيار من خصائص ومميزات، ومن قيم ومن مقومات.

  

نستخلص،  أن األمر يتعلق بالتطابق التام ما بني باطن الشيء وظاهره، أو بتماثل التجليات الظاهرة ألي   هناو     

  ويةكينونة مع جوهرها العميق، بال انفصام أو انشطار مهما ضئل، حبيث تتبدى اهل

  

 مفهوم الهوية المعمارية:

ان العمران الي جمتمع و يف اي زمن هو وسيلة مادية تعبريية صادقة عن ماهية و مستوى تقدم و نضج اجملتمعات و 

الشعوب , ال بد من التواصل احلضاري يف العمران افقيا (عرب املكان) و عموديا (عرب الزمان) و هذا على مستوى 

مارسة املهنية , و كل ممارسة تستهدف االنتماء و التواصل ال بد هلا من تطوير صيغ التفاعل مع النظرية املعمارية و امل

  املاضي لتستثمره يف توليد نتاجات احلاضر.

لقــد انقســم املعمــاريني يف طريقــة معــاجلتهم للعمــارة مــن حيــث الــربط بــني املاضــي و ارثــه الغــين بــالرتاث و بــني احلاضــر و 
  )9ص 5(املصدر اىل املستقبل , وميكن تلخيص هذة التوجهات و كما يلي: امكانية املغرية توجها
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  المنهج المحافظ:-1

املتزمت الرافض للعصر بكل ما حيمله من تقدم و غىن و الرافض للتغري و املتقيد بالتقاليد , و هنا ينظر اىل االرث 

ا و استن ساخها و تكرارها مما نتج عنه يف الغالب نتاجات العمراين باعتباره نتاجا ماديا و خصائص شكلية تتم استعار

  معمارية بعناصر تراثية مفتعلة و هذا يعطي بالنتيجة عمارة واجهات 

  

  المنهج المتحرر: -2

الذي فسر التقاليد مبنظور اكثر تفتحا, غلى اعتبارها نتاجا فكريا و ماديا يعكس املاضي و باالمكان تطويرها و تكيفها 

فيكون اساس هذا املنهج التعايش مع احلاضر و االرتباط الفكري باملاضي و حنن نسري باجتاه  مع مستجدات العصر ,

  املستقبل.

  

  التوجه الرافض للماضي بكل مضامينه و اشكاله: -3

  و ينقسم اىل:

تباط التوجه الذي يتبناه مؤيدي االنتماء احلضاري للغرب , حيث يرى مؤيدي هذا التوجه عدم امهية او ضرورة االر  - أ

باالمكانيات احمللية , و التمسك بلغة العصر من اكتشافات و اخرتاعات يف ميدان املواد املصنعة و التكنولوجيا 

  احلديثة.

التوجه الذي يؤمن مؤيدوه بأن املعاصرة تكمن يف تبين احدى املدارس املعمارية لرواد العمارة احلديثة مثل الوظيفية  - ب

  و العضوية....

ج الثاين ( املنهج املتحرر ) ميتلك امكانية التعبري عن اهلوية املعمارية بشكل اصدق و ادق من غريه حيث و نرى ان املنه

  يعتمد على مبدا التعايش مع احلاضر باستحداث االشكال مع احلفاظ على رمزية و روح املاضي .

  

  مقومات الهوية المعمارية:
  يف الطروحات و الدراسات السابقة هناك

ان اهلوية املعمارية ناجتة عن توفر مقومتني اساسيتني مها االنسان كفكر و املكان: منها  ت اكدتادراس -1

  و دراسة اجلادرجي. Correaو دراسة  Schulzطروحات 
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) و John Turnerدراسات اكدت على امهية اجلانب الفكري لتحقيق اهلوية املعمارية: منها دراسة (  -2

 طروحات ( الصقور).

) و  Gregottiنها دراسة ( مانب اللمكاين (البيئة املكانية) للهوية املعمارية: و دراسات اكدت على اجل -3

  دراسة (رزوقي )

  

  و بعد االطالع عن الدراسات السابقة مت حتديد مقومات اهلوية املعمارية بعاملني رئيسيني:

يعات و توجهات , و ما يتعامل مع االنسان كوجود فلسفي و ما يتضمنه من عادات و تقاليد و تشر  العامل االول:

تنتج عنه من اساليب و تكنيكات يلجا اليها االنسان يف معاجلة الظواهر و املعضالت اليت تصادفه يف حياته و بضمنها 

  ظاهرة العمارة.

  

يتعامل مع املكان و البيئة املكانية (املناخ و املادة البنائية) و اليت تشتمل على مفردات ضمنية مثل  العامل الثاني:

راسة املناخ و املعاجلة املناخية و دراسة املبىن و املادة البنائية و كيفية التعامل مع املوقع و مدى فعالية املبىن للوظيفة د

  اليت تتم ضمنه.

  

  مفردات الهوية المعمارية:
   ذاتية املكانو  ذاتية املبىنيتشكل من مفرديت  مكونات اجلانب الذايت:  -1

  ( ما تقوم ذات العمارة به) يتشكل من: ان مفهوم ذاتية المبنى * 

مفردات موضوع املبىن : ان لكل موضوع معماري مفردات خاصة بذلك املوضوع و ختتلف هذه املفردات من  - أ

موضوع الخر (مفردات موضوع السكن ختتلف عن مفردات موضوع الرتفيه او التعليم ) , و يتم حتديد هذه املفردات 

ذا املوضوع.من خالل الدراسات السابقة    املتخصصة 

  مفاهيم موضوع املبىن: و هي املفاهيم اليت طرحت يف الدراسات السابقة و هي: - ب

  

مفهوم التنظيم الفضائي للمبىن : (عالقة الفضاءات مع بعضها) فالتنظيم الفضائي جيب ان يعكس الوضيفة  -  

ت نفسها ختتلف وظيفيا عن بعضها يف نفس االساسية للمبىن , و تسلسل الفضاءات و عالقتها ببعضها و الفضاءا

  البناية.
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ا و هذا  -  مفهوم حجم الفضاءات :بالنسبة حلجم الفضاءات فان كل وظيفة هلا املقاييس الثابتة تقريبا حلجوم فضاءا

  يرجع اىل نوع الفعالية الوظيفية.

ه, اضافة اىل ان يتماشى مع مفهوم شكل الفضاءات: جيب ان يكون شكل الفضاء معرب عن الوظيفة اليت تتم في - 

  شكل وحجم االثاث املوجود فيه.

مفهوم الشكل اخلارجي للمبىن: من الضروري ان ميتلك املبىن مظهرا خارجيا يدل و يؤكد على نوع النشاط املقام فيه  - 

ظهر (و هنا املقصود هو شكل اهليكل الوظيفي للمبىن و ليس الشكل التصميمي هلا ) فاالنسان ميتلك هيكل و م

وظيفي ثابت اينما كان و االختالف هو املفردات التصميمية و ليس املفردات الوظيفية, و املقصود من هذا ان لكل 

مبىن وظيفة شكل اصلح من غريه يتطابق مع املفهوم الوظيفي هلذا املبىن , و هذا الشكل هو شكل وظيفي يلحقه 

  صياغة (الشكل الوظيفي) وصوال اىل الشكل النهائي.الشكل املعماري الذي يظهر فيه دور املعماري و كيفية 

مفهوم اللون: هو احد املفاهيم اليت تعكس و تؤكد نوع الوظيفة فاللون احلار امللفت للنظر و الذي يشد البصر و  - 

  البارد اهلادىء املريح للبصر و غريها هي تأكيد لنوع الفعالية االساسية للفظاء.

  يوضح نوع الفعالية املقامة . مفهوم التأثيث: و هو يعكس و - 

  

  * اما ذاتية المكان فتتضمن مفردات تخصصية ضمنية هي:
  مفردة املناخ: و تتضمن املعاجلة املناخية للمبىن على مستوى التصميم و املادة البنائية. - 

  مفردة املادة البنائية: و تتضمن امكانية استخدام املواد البنائية احمللية. - 

  و تتضمن امكانية التفاعل مع املوقع.مفردة املوقع:  - 

فاملعاجلة املناخية للمبىن جيب ان تكون نابغة من واقع املكان , و ليست مقتبسة من مناطق خمتلفة , و لكي تكون 

فعالة و عملية و تؤدي هذه املعاجلة بالوجه االمثل من االداء و املعاجلة املناخية ليست شرطا ان تكون احدى اوجه 

احلديثة , بل قد تعتمد املعاجلة املناخية التقليدية و تعطي نتائج افضل بكثري من احللول التكنولوجية احلديثة  التكنولوجيا

ا اختصت ب طقس حمدد و  ا جاءت نتيجة سلسلة تراكمية من التجارب عرب االف السنني عالوة على ا و ذلك ال

  س معني).الذي يوضح مفهوم اهلوية املناخية (انتماء املبىن اىل طق

اما بالنسبة اىل اختيار املادة البنائية فهو يعكس انتماء املبىن بشكل واضح اىل بيئة جغرافية معينة و بالتايل يعزز مفهوم 

اهلوية املكانية للمبىن, فان اقتناء املادة البنائية مهم جدا يف ابراز مفهوم االنتماء املكاين للعمارة و الذي بدوره يقود اىل 
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نب الذايت من هذه اهلوية (اهلوية املعمارية) , اضف اىل ذلك ان املادة البنائية احمللية هي غالبا ما تكون حتقيق اجلا

  االفضل من حيث املعاجلة املناخية و العزل احلراري.

ان كذلك املوقع فان العمارة اليت حتقق اهلوية املكانية جيب عليها ان تتفاعل مع املوقع الذي تنتمي اليه خاصة اذا ك

ر او ارض كنتورية اوغريها فيجب على املصمم استثمار هذه  املوقع ميتلك مميزات فردية (كأن يكون مطل على 

  املميزات لتقوية العالقة ما بني املبىن  و املكان الذي ينتمي اليه.

  اجلانب العرضي : -2

و عقائد و عادات و تشريعات و  هو اجلانب الذي يتعامل مع الفكر االنساين و الفلسفي و ما حيمله من تقاليد

احكام و ميكن القول بانه احملمول اخلارج عن ذات املوضوع الحقا له بعد تقومه جبميع ذاتياته . ففي العمارة يكون 

  اجلانب العرضي مكمل للجانب الذايت.

  و من خالل هذا الشرح نستخلص مفردات مقومات اهلوية املعمارية كما يلي: 

  

  وية المعماريةمتغيرات مقومات اله

  
    

 ذاتية املكان ذاتية املبىن

 مفاهيم موضوع املبىن مفردات موضوع املبىن

 مفهوم الشكل اخلارجي للمبىن     

 اللون    

 مفردة املكان

 مفردة املوقع

 مفردة املادة

 الجانب العرضي مكونات الجانب الذاتي

 الهوية المعمارية
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  استخالص المفردات االساسية للجانب النظري

يف هذا اجلزء نوضح كيفية تشكيل املفردات االساسية لالطار النظري وربط و املتغريين اهلوية و العناصر 

  حسب استخالص املعرفة السابقة يف اجلانب النظري.

                   مفردات عناصر الواجهات    - 1 

      كتلةالعناصر ال -     

  العناصر الحسية        -     

  مفردات اهلوية املعمارية - 2

  ذاتية المبنى  -    

  ذاتية المكان -    

  درجة اصالة العنصر -    

  مستوى تحقيق خاصية المعالجة -    

  نمط الحقل الذي تنتمي اليه -    

  )1- 1ة استمارة قياس املتغريات لصياغة البحث (شكلو تعترب هذه املفردات اساسية يف صياغ
    المشروع  تعريف المشروع

  

المتغيرات المتعلقة باختيار 

  اللمبنى

    درجة عرفية النتاج

    المكانية  االطر المرجعية للنتاج

    الزمانية

    نمط الحقل الذي تنتمي اليه

  

  مفردات عناصر الواجھات

  ريةمتغيرات الھوية المعما

  التقيم  المتغيرات

صر
عنا
ال

ال 
لة
كت

  

  اصيل  غير اصيل  خصائص العنصر  الفتحات

درجة اصالة 

  العنصر

  جيد  متوسط  ضعيف  ارتباطه المكاني

  جيد  متوسط  ضعيف  ارتباطه الزماني

  جيد  متوسط  ضعيف  مستوى تحقق خاصية المعالجة 

  يتناسب  ال يتناسب  حالة العنصر مع وظيفة المبنى

  اصيل  غير اصيل  خصائص العنصر  العناصر الثانوية

درجة اصالة 

  العنصر

  جيد  متوسط  ضعيف  ارتباطه المكاني

  جيد  متوسط  ضعيف  ارتباطه الزماني

  جيد  متوسط  ضعيف  مستوى تحقق خاصية المعالجة 
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  يتناسب  ال يتناسب  حالة العنصر مع وظيفة المبنى

  عمودية  افقية    التشكيل المعماري

  يتناسب  ال يتناسب  حالة العنصر مع وظيفة المبنى

  اصيل  غير اصيل  خصائص العنصر  السقوف

درجة اصالة 

  العنصر

  جيد  متوسط  ضعيف  ارتباطه المكاني

  جيد  متوسط  ضعيف  ارتباطه الزماني

  جيد   متوسط  ضعيف  مستوى تحقق خاصية المعالجة 

  يتناسب  سبال يتنا  حالة العنصر مع وظيفة المبنى

  اصيل  غير اصيل  خصائص العنصر  اللون و الملمس

درجة اصالة 

  العنصر

  جيد  متوسط  ضعيف  ارتباطه المكاني

  جيد  متوسط  ضعيف  ارتباطه الزماني

  جيد  متوسط  ضعيف  مستوى تحقق خاصية المعالجة 

  يتناسب  ال يتناسب  حالة العنصر مع وظيفة المبنى  

ية
حس
 ال
صر

عنا
ال

  

    

جزء العالقة   وحدةال

  جزءالب
  تكامل  التصاق  ألتحاق

جزء العالقة 

  لكالب
  تكامل  التصاق  ألتحاق

  يوجد  التوازن

  ) نموذج استمارة قياس المتغيرات1-1الشكل(

  

  

  

  

  الدراسة العملي

  الدراسة اسس اختيار عينات

يف اقليم   عاصرةان طبيعة البحث تتطلب الكشف عن اهلوية املعمارية يف عناصر الواجهات امل

اوجبت انتخاب هذه العينات من داخل االقليم و يف مدينة السليمانية و اكثرية  ردستانو ك

املشاريع تقع ضمن الوظيفة التجارية و السكنية, و مت انتخاب العينات على االسس اليت 

  استند اليها التطبيق و هي املشاريع اليت متثل العمارة املعاصرة يف اقليم كوردستان.
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  االول: غرفة جتارة السليمانية نموذجامل
  

     
  

  
  
  

     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

مستوى  العناصر الثانوية
تحقيق المعالجة الشكلية 

 ضعيفة

الفتحات ارتباطھم المكاني 
  و الزماني ضعيف

في لم تشارك السقوف 
 المعالجات الشكلية
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  غرفة تجارة السليمانية  المشروع  تعريف المشروع

  

المتغيرات المتعلقة باختيار 

  اللمبنى

  واطئة  درجة عرفية النتاج

  ال يوجد  المكانية  االطر المرجعية للنتاج

  فترة الحداثة  الزمانية

  العمارة  نمط الحقل الذي تنتمي اليه

  

  مفردات عناصر الواجھات

  متغيرات الھوية المعمارية

  التقيم  المتغيرات

صر
عنا
ال

ال 
لة
كت

  

  اصيل  غير اصيل  خصائص العنصر  الفتحات

درجة اصالة 

  العنصر

  جيد  متوسط  ضعيف  ارتباطه المكاني

  جيد  متوسط  ضعيف  ارتباطه الزماني

  جيد  متوسط  ضعيف  مستوى تحقق خاصية المعالجة 

  يتناسب  ال يتناسب  حالة العنصر مع وظيفة المبنى

  اصيل  غير اصيل  خصائص العنصر  العناصر الثانوية

درجة اصالة 

  العنصر

  جيد  متوسط  ضعيف  ارتباطه المكاني

  جيد  متوسط  ضعيف  ارتباطه الزماني

  جيد  متوسط  ضعيف  المعالجة مستوى تحقق خاصية 

  يتناسب  ال يتناسب  حالة العنصر مع وظيفة المبنى

  عمودية  افقية    التشكيل المعماري

  يتناسب  يتناسب لا  حالة العنصر مع وظيفة المبنى

  اصيل  غير اصيل  خصائص العنصر  السقوف

درجة اصالة 

  العنصر

  جيد  متوسط  ضعيف  ارتباطه المكاني

  جيد  متوسط  ضعيف  زمانيارتباطه ال

  جيد   متوسط  ضعيف  مستوى تحقق خاصية المعالجة 

  يتناسب  يتناسب ال  حالة العنصر مع وظيفة المبنى

  اصيل  غير اصيل  خصائص العنصر  اللون و الملمس

درجة اصالة 

  العنصر

  جيد  متوسط  ضعيف  ارتباطه المكاني

  جيد  متوسط  ضعيف  ارتباطه الزماني

  جيد  متوسط  ضعيف  حقق خاصية المعالجة مستوى ت

  يتناسب  يتناسبال   حالة العنصر مع وظيفة المبنى  

ية
حس
 ال
صر

عنا
ال

  

    

جزء العالقة   الوحدة

  جزءالب
  تكامل  التصاق  ألتحاق

جزء العالقة 

  لكالب
  تكامل  التصاق  ألتحاق

  يوجد  التوازن
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  سردم يف شارع سامل : مبىن جتاري النموذج الثاين

  
  

                   
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الفتحات ارتباطھم المكاني و الزماني كتوسط

 شارك في المعالجات الشكلية العناصر الثانوية

السقوف شارك قليال في 
 المعالجات الشكلية
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  مركز تجاري  المشروع  تعريف المشروع

  

المتغيرات المتعلقة باختيار 

  اللمبنى

  واطئة  درجة عرفية النتاج

  ال يوجد  المكانية  االطر المرجعية للنتاج

  فترة الحداثة  الزمانية

  العمارة  نمط الحقل الذي تنتمي اليه

  

  ت عناصر الواجھاتمفردا

  متغيرات الھوية المعمارية

  التقيم  المتغيرات

صر
عنا
ال

ال 
لة
كت

  

  اصيل  غير اصيل  خصائص العنصر  الفتحات

درجة اصالة 

  العنصر

  جيد  متوسط  ضعيف  ارتباطه المكاني

  جيد  متوسط  ضعيف  ارتباطه الزماني

  جيد  متوسط  ضعيف  مستوى تحقق خاصية المعالجة 

  يتناسب  ال يتناسب  صر مع وظيفة المبنىحالة العن

  اصيل  غير اصيل  خصائص العنصر  العناصر الثانوية

درجة اصالة 

  العنصر

  جيد  متوسط  ضعيف  ارتباطه المكاني

  جيد  متوسط  ضعيف  ارتباطه الزماني

  جيد  متوسط  ضعيف  مستوى تحقق خاصية المعالجة 

  تناسبي  ال يتناسب  حالة العنصر مع وظيفة المبنى

  عمودية  افقية    التشكيل المعماري

  يتناسب  ال يتناسب  حالة العنصر مع وظيفة المبنى

  اصيل  غير اصيل  خصائص العنصر  السقوف

درجة اصالة 

  العنصر

  جيد  متوسط  ضعيف  ارتباطه المكاني

  جيد  متوسط  ضعيف  ارتباطه الزماني

  جيد  متوسط  ضعيف  مستوى تحقق خاصية المعالجة 

  يتناسب  ال يتناسب  حالة العنصر مع وظيفة المبنى

  اصيل  غير اصيل  خصائص العنصر  اللون و الملمس

درجة اصالة 

  العنصر

  جيد  متوسط  ضعيف  ارتباطه المكاني

  جيد   متوسط   ضعيف  ارتباطه الزماني

  جيد   متوسط  ضعيف  مستوى تحقق خاصية المعالجة 

  يتناسب  ال يتناسب  حالة العنصر مع وظيفة المبنى  

ية
حس
 ال
صر

عنا
ال

  

    

جزء العالقة   الوحدة

  جزءالب
  تكامل  التصاق  ألتحاق

جزء العالقة 

  لكالب
  تكامل  التصاق  ألتحاق

  ال يوجد  التوازن
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  يف خبتياري مسجد خبتياري النموذج الثالث:

  

             
  

  

  

  

االرتباط الزماني و االنتماء 
 الزماني للفتحات جيد

شارك السقوف في 
 المعالجات الشكلية



 23

  مسجد بختياري  المشروع  تعريف المشروع

  

المتغيرات المتعلقة باختيار 

  اللمبنى

  متوسطة  درجة عرفية النتاج

  عراقية  المكانية  االطر المرجعية للنتاج

  فترة العمارة النورية  الزمانية

    نمط الحقل الذي تنتمي اليه

  

  مفردات عناصر الواجھات

  متغيرات الھوية المعمارية

  التقيم  المتغيرات

صر
عنا
ال

ال 
لة
كت

  

  اصيل  غير اصيل  خصائص العنصر  الفتحات

درجة اصالة 

  العنصر

  جيد  متوسط  ضعيف  ارتباطه المكاني

  جيد  متوسط  ضعيف  ارتباطه الزماني

  جيد  متوسط  ضعيف  مستوى تحقق خاصية المعالجة 

  يتناسب  ال يتناسب  حالة العنصر مع وظيفة المبنى

  اصيل  غير اصيل  خصائص العنصر  العناصر الثانوية

درجة اصالة 

  العنصر

  جيد  متوسط  ضعيف  ارتباطه المكاني

  جيد  متوسط  ضعيف  ارتباطه الزماني

  جيد  متوسط  ضعيف  مستوى تحقق خاصية المعالجة 

  يتناسب  ال يتناسب  حالة العنصر مع وظيفة المبنى

  عمودية  افقية    التشكيل المعماري

  سبيتنا  ال يتناسب  حالة العنصر مع وظيفة المبنى

  اصيل  غير اصيل  خصائص العنصر  السقوف

درجة اصالة 

  العنصر

  جيد  متوسط  ضعيف  ارتباطه المكاني

  جيد  متوسط  ضعيف  ارتباطه الزماني

  جيد   متوسط  ضعيف  مستوى تحقق خاصية المعالجة 

  يتناسب  ال يتناسب  حالة العنصر مع وظيفة المبنى

  اصيل  يلغير اص  خصائص العنصر  اللون و الملمس

درجة اصالة 

  العنصر

  جيد  متوسط  ضعيف  ارتباطه المكاني

  جيد  متوسط  ضعيف  ارتباطه الزماني

  جيد  متوسط  ضعيف  مستوى تحقق خاصية المعالجة 

  يتناسب  ال يتناسب  حالة العنصر مع وظيفة المبنى  

ية
حس
 ال
صر

عنا
ال

  

    

جزء العالقة   الوحدة

  جزءالب
  تكامل  التصاق  ألتحاق

جزء العالقة 

  لكالب
  تكامل  التصاق  ألتحاق

  يوجد  التوازن
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  النموذج الرابع: قاعات دراسية

      
  

  
  

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

عدم وجود االرتباط 
 لفتحاتل المكاني

 العناصر الثانوية
تشارك في 

 المعالجات الشكلية
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  قاعات دراسية  المشروع  تعريف المشروع

  

المتغيرات المتعلقة باختيار 

  اللمبنى

  واطئة  درجة عرفية النتاج

  ال يوجد  نيةالمكا  االطر المرجعية للنتاج

  فترة الحداثة  الزمانية

  العمارة  نمط الحقل الذي تنتمي اليه

  

  مفردات عناصر الواجھات

  متغيرات الھوية المعمارية

  التقيم  المتغيرات

صر
عنا
ال

ال 
لة
كت

  

  اصيل  غير اصيل  خصائص العنصر  الفتحات

درجة اصالة 

  العنصر

  جيد  متوسط  ضعيف  ارتباطه المكاني

  جيد   متوسط  ضعيف  الزمانيارتباطه 

  جيد  متوسط  ضعيف  مستوى تحقق خاصية المعالجة 

  يتناسب  ال يتناسب  حالة العنصر مع وظيفة المبنى

  اصيل  غير اصيل  خصائص العنصر  العناصر الثانوية

درجة اصالة 

  العنصر

  جيد  متوسط  ضعيف  ارتباطه المكاني

  جيد  متوسط  ضعيف  ارتباطه الزماني

  جيد  متوسط   ضعيف  وى تحقق خاصية المعالجة مست

  يتناسب  ال يتناسب  حالة العنصر مع وظيفة المبنى

  عمودية  افقية    التشكيل المعماري

  يتناسب  ال يتناسب  حالة العنصر مع وظيفة المبنى

  اصيل  غير اصيل  خصائص العنصر  السقوف

درجة اصالة 

  العنصر

  جيد  متوسط  ضعيف  ارتباطه المكاني

  جيد  متوسط  ضعيف  ارتباطه الزماني

  جيد  متوسط   ضعيف  مستوى تحقق خاصية المعالجة 

  يتناسب  يتناسبال   حالة العنصر مع وظيفة المبنى

  اصيل  غير اصيل  خصائص العنصر  اللون و الملمس

درجة اصالة 

  العنصر

  جيد  متوسط  ضعيف  ارتباطه المكاني

  جيد  متوسط  ضعيف  ارتباطه الزماني

   جيد  متوسط  ضعيف  مستوى تحقق خاصية المعالجة 

  يتناسب  ال يتناسب  حالة العنصر مع وظيفة المبنى  

ية
حس
 ال
صر

عنا
ال

  

    

جزء العالقة   الوحدة

  جزءالب
  تكامل  التصاق  ألتحاق

جزء العالقة 

  لكالب
  تكامل  التصاق  ألتحاق

  يوجد  التوازن
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  يف السليمانية مةاملكتبة العا النموذج اخلامس:

    
  

  
  

  

  

          ثالث:النموذج ال

  

  

  

  

الفتحات : ارتباطھم المكاني 
 و الزماني متوسط

العناصر الثانوية 
ارتباطھم المكاني 

ضعيف و تشاركون 
في المعالجات 

 الشكلية
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  المكتبة العامة  المشروع  تعريف المشروع

  

المتغيرات المتعلقة باختيار 

  اللمبنى

  واطئة  درجة عرفية النتاج

  ال يوجد  المكانية  االطر المرجعية للنتاج

  فترة ما بعد الحداثة  الزمانية

  العمارة  ذي تنتمي اليهنمط الحقل ال

  

  مفردات عناصر الواجھات

  متغيرات الھوية المعمارية

  التقيم  المتغيرات

صر
عنا
ال

ال 
لة
كت

  

  اصيل  غير اصيل  خصائص العنصر  الفتحات

درجة اصالة 

  العنصر

  جيد  متوسط  ضعيف  ارتباطه المكاني

  جيد  متوسط  ضعيف  ارتباطه الزماني

  جيد  متوسط  ضعيف   مستوى تحقق خاصية المعالجة

  يتناسب  ال يتناسب  حالة العنصر مع وظيفة المبنى

  اصيل  غير اصيل  خصائص العنصر  العناصر الثانوية

درجة اصالة 

  العنصر

  جيد  متوسط  ضعيف  ارتباطه المكاني

  جيد  متوسط  ضعيف  ارتباطه الزماني

  جيد  متوسط  ضعيف  مستوى تحقق خاصية المعالجة 

  يتناسب  ال يتناسب  ر مع وظيفة المبنىحالة العنص

  عمودية  افقية    التشكيل المعماري

  يتناسب  ال يتناسب  حالة العنصر مع وظيفة المبنى

  اصيل  غير اصيل  خصائص العنصر  السقوف

درجة اصالة 

  العنصر

  جيد  متوسط  ضعيف  ارتباطه المكاني

  جيد  متوسط  ضعيف  ارتباطه الزماني

  جيد   متوسط  ضعيف  ية المعالجة مستوى تحقق خاص

  يتناسب  ال يتناسب  حالة العنصر مع وظيفة المبنى

  اصيل  غير اصيل  خصائص العنصر  اللون و الملمس

درجة اصالة 

  العنصر

  جيد  متوسط  ضعيف  ارتباطه المكاني

  جيد  متوسط  ضعيف  ارتباطه الزماني

  جيد  متوسط  ضعيف  مستوى تحقق خاصية المعالجة 

  يتناسب  ال يتناسب  حالة العنصر مع وظيفة المبنى  

ية
حس
 ال
صر

عنا
ال

  

    

جزء العالقة   الوحدة

  جزءالب
  تكامل  التصاق  ألتحاق

جزء العالقة 

  لكالب
  تكامل  التصاق  ألتحاق

  يوجد  التوازن
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  مبىن جتاري (قصر رند)النموذج السادس: 

    
  

  
  

  

                  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

و  المكانياالرتباط 
الزماني للفتحات 

 ضعيف

مشاركة العناصر الثانوية و 
 السقوف في المعالجات
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  )قصر رندمبنى تجاري (  المشروع  تعريف المشروع

  

المتغيرات المتعلقة باختيار 

  اللمبنى

  واطئة  نتاجدرجة عرفية ال

  ال يوجد  المكانية  االطر المرجعية للنتاج

  فترة الحداثة  الزمانية

  العمارة  نمط الحقل الذي تنتمي اليه

  

  مفردات عناصر الواجھات

  يةمتغيرات الھوية المعمار

  التقيم  المتغيرات

صر
عنا
ال

ال 
لة
كت

  

  اصيل  غير اصيل  خصائص العنصر  الفتحات

درجة اصالة 

  العنصر

  جيد  متوسط  ضعيف  ارتباطه المكاني

  جيد  متوسط  ضعيف  ارتباطه الزماني

  دجي  متوسط  ضعيف  مستوى تحقق خاصية المعالجة 

  يتناسب  يتناسبال   حالة العنصر مع وظيفة المبنى

  اصيل  غير اصيل  خصائص العنصر  لعناصر الثانويةا

درجة اصالة 

  العنصر

  جيد  متوسط  ضعيف  ارتباطه المكاني

  جيد  متوسط  ضعيف  ارتباطه الزماني

  جيد  متوسط  ضعيف  مستوى تحقق خاصية المعالجة 

  يتناسب  ال يتناسب  حالة العنصر مع وظيفة المبنى

  عمودية  افقية    التشكيل المعماري

  يتناسب  ال يتناسب  حالة العنصر مع وظيفة المبنى

  اصيل  غير اصيل  خصائص العنصر  السقوف

درجة اصالة 

  العنصر

  جيد  متوسط  ضعيف  ارتباطه المكاني

  جيد  متوسط  ضعيف  ارتباطه الزماني

  جيد  متوسط  ضعيف  مستوى تحقق خاصية المعالجة 

  يتناسب  ال يتناسب  حالة العنصر مع وظيفة المبنى

  اصيل  غير اصيل  خصائص العنصر  اللون و الملمس

درجة اصالة 

  العنصر

  جيد  متوسط  ضعيف  ارتباطه المكاني

  جيد  متوسط  ضعيف  ارتباطه الزماني

  جيد  متوسط  ضعيف  مستوى تحقق خاصية المعالجة 

  يتناسب  ال يتناسب  حالة العنصر مع وظيفة المبنى  

ية
حس
 ال
صر

عنا
ال

  

    

جزء العالقة   دةالوح

  جزءالب
  تكامل  التصاق  ألتحاق

جزء العالقة 

  لكالب
  تكامل  التصاق  ألتحاق

  يوجد  التوازن
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  النموذج السابع: دار سكين يف منطقة عقاري

  
  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

الفتحات المرتبطة باالطار 
 المكاني و الزماني

 العناصر الثانوية
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  سكني دار  المشروع  تعريف المشروع

  

المتغيرات المتعلقة باختيار 

  اللمبنى

  واطئة  ة النتاجدرجة عرفي

  خليط عراقي غربي  المكانية  االطر المرجعية للنتاج

  فترة ما بعد الحداثة  الزمانية

  العمارة  نمط الحقل الذي تنتمي اليه

  

  مفردات عناصر الواجھات

  متغيرات الھوية المعمارية

  التقيم  المتغيرات

صر
عنا
ال

ال 
لة
كت

  

  اصيل  غير اصيل  خصائص العنصر  الفتحات

جة اصالة در

  العنصر

  جيد  متوسط  ضعيف  ارتباطه المكاني

  جيد  متوسط  ضعيف  ارتباطه الزماني

  جيد  متوسط  ضعيف  مستوى تحقق خاصية المعالجة 

  يتناسب  ال يتناسب  حالة العنصر مع وظيفة المبنى

  اصيل  غير اصيل  خصائص العنصر  العناصر الثانوية

درجة اصالة 

  العنصر

  جيد  متوسط  ضعيف  يارتباطه المكان

  جيد  متوسط  ضعيف  ارتباطه الزماني

  جيد  متوسط  ضعيف  مستوى تحقق خاصية المعالجة 

  يتناسب  ال يتناسب  حالة العنصر مع وظيفة المبنى

  عمودية  افقية    التشكيل المعماري

  يتناسب  ال يتناسب  حالة العنصر مع وظيفة المبنى

  اصيل  غير اصيل  خصائص العنصر  السقوف

درجة اصالة 

  العنصر

  جيد  متوسط  ضعيف  ارتباطه المكاني

  جيد  متوسط  ضعيف  ارتباطه الزماني

  جيد   متوسط  ضعيف  مستوى تحقق خاصية المعالجة 

  يتناسب  ال يتناسب  حالة العنصر مع وظيفة المبنى

  اصيل  غير اصيل  خصائص العنصر  اللون و الملمس

درجة اصالة 

  العنصر

  جيد  متوسط  ضعيف  اطه المكانيارتب

  جيد  متوسط  ضعيف  ارتباطه الزماني

  جيد  متوسط  ضعيف  مستوى تحقق خاصية المعالجة 

  يتناسب  ال يتناسب  حالة العنصر مع وظيفة المبنى  

ية
حس
 ال
صر

عنا
ال

  

    

جزء العالقة   الوحدة

  جزءالب
  تكامل  التصاق  ألتحاق

جزء العالقة 

  لكالب
  تكامل  التصاق  ألتحاق

  يوجدال   التوازن
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    النموذج الثامن: مبىن جتاري

  
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

الفتحات المرتبطة باالطار 
 المكاني و الزماني 
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  مبنى تجاري  المشروع  تعريف المشروع

  

المتغيرات المتعلقة باختيار 

  اللمبنى

  متوسطة  درجة عرفية النتاج

  خليط عراقي غربي  المكانية  االطر المرجعية للنتاج

  لحداثةفترة ما بعد ا  الزمانية

  العمارة  نمط الحقل الذي تنتمي اليه

  

  مفردات عناصر الواجھات

  متغيرات الھوية المعمارية

  التقيم  المتغيرات

صر
عنا
ال

ال 
لة
كت

  

  اصيل  غير اصيل  خصائص العنصر  الفتحات

درجة اصالة 

  العنصر

  جيد  متوسط  ضعيف  ارتباطه المكاني

  جيد  متوسط  ضعيف  ارتباطه الزماني

  جيد  متوسط  ضعيف  ى تحقق خاصية المعالجة مستو

  يتناسب  ال يتناسب  حالة العنصر مع وظيفة المبنى

  اصيل  غير اصيل  خصائص العنصر  العناصر الثانوية

درجة اصالة 

  العنصر

  جيد  متوسط  ضعيف  ارتباطه المكاني

  جيد  متوسط  ضعيف  ارتباطه الزماني

  جيد  وسطمت  ضعيف  مستوى تحقق خاصية المعالجة 

  يتناسب  ال يتناسب  حالة العنصر مع وظيفة المبنى

  عمودية  افقية    التشكيل المعماري

  يتناسب  ال يتناسب  حالة العنصر مع وظيفة المبنى

  اصيل  غير اصيل  خصائص العنصر  السقوف

درجة اصالة 

  العنصر

  دجي  متوسط  ضعيف  ارتباطه المكاني

  جيد  متوسط  ضعيف  ارتباطه الزماني

  جيد   متوسط  ضعيف  مستوى تحقق خاصية المعالجة 

  يتناسب  ال يتناسب  حالة العنصر مع وظيفة المبنى

  اصيل  غير اصيل  خصائص العنصر  اللون و الملمس

درجة اصالة 

  العنصر

  جيد  متوسط  ضعيف  ارتباطه المكاني

  جيد  متوسط  ضعيف  ارتباطه الزماني

  جيد  متوسط  ضعيف  ة مستوى تحقق خاصية المعالج

  يتناسب  ال يتناسب  حالة العنصر مع وظيفة المبنى  

ية
حس
 ال
صر

عنا
ال

  

    

جزء العالقة   الوحدة

  جزءالب
  تكامل  التصاق  ألتحاق

جزء العالقة 

  لكالب
  تكامل  التصاق  ألتحاق

  يوجد  التوازن
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  مناقشة نتائج التطبيق البحثي:

  قياس املتغريات للعينات املنتخبة ما يلي: تبني من خالل التطبيق بواسطة استمارة

  المتغيرات المتعلقة باختيار المبنى: - 1
  تبني من خالل التطبيق بواسطة استمارة قياس املتغريات للعينات املنتخبة ما يلي:

  من العينات ذات عرفية واطئة. 75ان % تبني:   النتاجدرجة عرفية -

منها 87االطر املكانية للنتاج ال تنتمي اىل املنطقة. و %  من 62تبني ان % االطر املرجعية للنتاج: -

  ال تنتمي اىل االطر الزمانية للمنطقة.

  من العينات تنتمي اىل حقل العمارة. 100تبني ان % منط احلقل الذي تنتمي اليه: -

متوسطة
25%

واطئة
75%

متوسطة   واطئة
  عناصر الكتلة و متغيرات الهوية المعمارية - 2

  الفتحات : -
من الفتحات  66ملتغري انه %ذا افحص العينات املنتخبة فيما يتعلق  تبني من خالل: خصائص العنصر  -

  .خصائصهم اصيلمن الفتحات  34, و %خصائصهم غري اصيل 

ذا املتغري انه % درجة اصالة العنصر -  من الفتحات   36: تبني من خالل فحص العينات املنتخبة فيما يتعلق 

  ندهم ارتباط مكاين جيد.من العينة ع 62عندهم ارتباط مكاين ضعيف و %

  .ط زماين متوسطمن العينة عندهم ارتبا13و %  متوسطمن الفتحات عندهم انتماء زماين  71و %

ذا املتغري انه %: مستوى حتقيق خاصية املعاجلة -  صر امن عن 62تبني من خالل فحص العينات املنتخبة فيما يتعلق 

  .ضعيفمنهم كان مستوى حتققها  25, و %  سطمتو  فيها كان مستوى حتقق صيغ املعاجلةالفتحات  

ذا املتغري انه %: حالة العنصر مع وظيفة املبىن -   87تبني من خالل فحص العينات املنتخبة فيما يتعلق 

  منهم كانت حالتهم غري مناسبة. 13من الفتحات كانت حالتهم متناسبة مع وظيفة املبىن و %

 درجة عرفية النتاج
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اصيل
38%

غير اصيل
62%

اصيل   غير اصيل

جيد
0%

متوسط
38%

ضعيف
62%

جيد متوسط   ضعيف

جيد
13%

متوسط
74%

ضعيف
13%

جيد متوسط   ضعيف

جيد
13%

متوسط
62%

ضعيف
25%

جيد متوسط   ضعيف

يتناسب
87%

ال يتناسب
13%

يتناسب   ال يتناسب
  العناصر الثانوية: -

ذا املتغري انه % خصائص العنصر  - عناصر الثانوية من ال 75:تبني من خالل فحص العينات املنتخبة فيما يتعلق 

  .خصائصهم اصيل لعينةمن ا 25, و %خصائصهم غري اصيل 

ذا املتغري انه %درجة اصالة العنصر -   ويةعناصر الثانمن ال  62: تبني من خالل فحص العينات املنتخبة فيما يتعلق 

  .متوسطمن العينة عندهم ارتباط مكاين  38عندهم ارتباط مكاين ضعيف و %

  .ضعيفمن العينة عندهم ارتباط زماين  13و % متوسطمن الفتحات عندهم انتماء زماين  74و %

ذا املتغري انه %: مستوى حتقيق خاصية املعاجلة -  من  49تبني من خالل فحص العينات املنتخبة فيما يتعلق 

  .ضعيف, و %  منهم كان مستوى حتققها  متوسطكان مستوى حتقق صيغ املعاجلة فيها  ثانويةاصر العنال

ذا املتغري انه %: حالة العنصر مع وظيفة املبىن -   100تبني من خالل فحص العينات املنتخبة فيما يتعلق 

  كانت حالتهم متناسبة مع وظيفة املبىن.عناصر من ال

 االرتباط املكاين خصائص العنصر

 مستوى حتقيق خاصية املعاجلة االرتباط املزماين

 حالة العنصر مع وظيفة املبىن
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اصيل
25%

غير اصيل
75%

اصيل  غير اصيل

جيد
0%

متوسط
38%

ضعيف
62%

جيد متوسط   ضعيف

جيد
13%

متوسط
49%

ضعيف
38%

جيد متوسط ضعيف

جيد
13%

متوسط
74%

ضعيف
13%

جيد متوسط   ضعيف
  

  

  :لمعماريا التشكيل -
ذا املتغري انه -  من املراجع عندهم تشكيل معماري افقي  75% تبني من خالل فحص العينات املنتخبة فيما يتعلق 

  من العينة عندهم تشكيل معماري عمودي. 25و %

ذا املتغري انه %حالة العنصر مع وظيفة املبىن -  من  87: تبني من خالل فحص العينات املنتخبة فيما يتعلق 

  منهم كان حالتهم غري مناسبة.13تشكيل املعماري كان حالتهم متناسبة مع وظيفة املبىن و % ال

  

  

يتناسب
87%

ال يتناسب
13%

يتناسب ال يتناسب

عمودية
25%

افقية
75%

عمودية   افقية
  

  

 االرتباط املكاين خصائص العنصر

 خاصية املعاجلةمستوى حتقيق  االرتباط املزماين

 حالة العنصر مع وظيفة املبىن التشكيل املعماري
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  :السقوف -

ذا املتغري انه % خصائص العنصر  - السقوف من  87:تبني من خالل فحص العينات املنتخبة فيما يتعلق 

  .اصيل غري خصائصهم لعينةمن ا 13, و %اصيل  خصائصهم

ذا املتغري انه %ة العنصردرجة اصال -   السقوفمن    50: تبني من خالل فحص العينات املنتخبة فيما يتعلق 

  من العينة عندهم ارتباط مكاين جيد. 50متوسط و %عندهم ارتباط مكاين 

  من العينة عندهم ارتباط زماين جيد. 25و % متوسطعندهم انتماء زماين  سقوفمن ال 75و %

ذا املتغري انه %: عاجلةمستوى حتقيق خاصية امل -  من  49تبني من خالل فحص العينات املنتخبة فيما يتعلق 

  .جيدمنهم كان مستوى حتققها   38, و % متوسطكان مستوى حتقق صيغ املعاجلة فيها  ثانويةعناصر الال

ذا املتغري: حالة العنصر مع وظيفة املبىن -   100 انه %تبني من خالل فحص العينات املنتخبة فيما يتعلق 

  .بة مع وظيفة املبىنحالتهم متناس كانمن السقوف  

اصيل
87%

غير اصيل
13%

اصيل  غير اصيل

جيد
50%

متوسط
50%

ضعيف
0%

جيد متوسط   ضعيف

جيد
25%

متوسط
75%

ضعيف
0%

جيد متوسط  ضعيف

جيد
38%

متوسط
49%

ضعيف
13%

جيد متوسط   ضعيف
  

  

  

  :اللون و الملمس -

ذا املتغري انه % خصائص العنصر  - االلوان و امللمس من  87:تبني من خالل فحص العينات املنتخبة فيما يتعلق 

  .خصائصهم اصيل لعينةمن ا 13, و %خصائصهم غري اصيل 

 االرتباط املكاين خصائص العنصر

 مستوى حتقيق خاصية املعاجلة االرتباط املزماين



 38

ذا املتغري انه %لعنصردرجة اصالة ا -  اللون و امللمس من    50: تبني من خالل فحص العينات املنتخبة فيما يتعلق 

  .من العينة عندهم ارتباط مكاين متوسط 50عندهم ارتباط مكاين ضعيف و %

  من العينة عندهم ارتباط زماين جيد. 37عندهم انتماء زماين ضعيف و % سقوفمن ال 38و %

ذا املتغري انه %: ية املعاجلةمستوى حتقيق خاص -  اللون و من  49تبني من خالل فحص العينات املنتخبة فيما يتعلق 

  .ضعيفمنهم كان مستوى حتققها   38, و % متوسطامللمس كان مستوى حتقق صيغ املعاجلة فيها 

ذا امل: حالة العنصر مع وظيفة املبىن -   75تغري انه %تبني من خالل فحص العينات املنتخبة فيما يتعلق 

  منهم كان حالتهم غري مناسبة. 25من اللون و امللمس كان حالتهم متناسبة مع وظيفة املبىن و %

جيد
0%

متوسط
50%

ضعيف
50%

جيد متوسط ضعيف

اصيل
13%

غير اصيل
87%

اصيل    غير اصيل
  

جيد
37%

متوسط
25%

ضعيف
38%

جيد متوسط   ضعيف

جيد
13%

متوسط
49%

ضعيف
38%

جيد متوسط   ضعيف
  

  

يتناسب
75%

ال يتناسب
25%

يتناسب   ال يتناسب
  

  

  

 االرتباط املكاين خصائص العنصر

 مستوى حتقيق خاصية املعاجلة االرتباط املزماين

 حالة العنصر مع وظيفة املبىن
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  عناصر الكتلة و متغيرات الهوية المعمارية - 2

  :الوحدة -
ذا املتغريقة اجلزء باجلزء : تبني عال -  من العينات كانت  37% انه من خالل فحص العينات املنتخبة فيما يتعلق 

  عالقة اجلزء باجلزء بني عناصرهم من نوع االلتحاق

ذا املتغري انهقة اجلزء بالكل : تبني الع -  من العينات كانت  62% من خالل فحص العينات املنتخبة فيما يتعلق 

  اجلزء بالكل فيها من نوع التكاملعالقة 

تكامل
62%

التصاق
25%

التحاق
13%

تكامل التصاق التحاق

تكامل
25%

التصاق
37%

التحاق
38%

تكامل التصاق   التحاق

  

  توازن: -
ذا املتغري انه من خالل فحص العيناتتبني   -  من املراجع كان التوازن يوجد بني   62% املنتخبة فيما يتعلق 

  . من العينات ال توجد فيها التوازن 36عناصرهم و %
  

اليوجد
38%

يوجد
62%

اليوجد   يوجد
  

  

  

  

 قة اجلزء بالكلعال قة اجلزء باجلزءعال
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  معامل االرتباط:
االرتباط المكاني -درجة اصالة العنصر -   

 

 الفتحات   
العناصر 
 السقوف الثانوية

اللون و 
 الملمس

 Pearson Correlation 1 1.000(**) -.803 .918 الفتحات
Sig. (2-tailed)   .000 .407 .260 
N 3 3 3 3 

العناصر 
 الثانوية

Pearson Correlation 1.000(**) 1 -.803 .918 
Sig. (2-tailed) .000   .407 .260 
N 3 3 3 3 

 Pearson Correlation -.803 -.803 1 -.500 السقوف
Sig. (2-tailed) .407 .407   .667 
N 3 3 3 3 

اللون و 
 الملمس

Pearson Correlation .918 .918 -.500 1 
Sig. (2-tailed) .260 .260 .667   
N 3 3 3 3 

                                                    
  موجب متوسط                    موجب ضعيف                     سالب جيدموجب جيد                                                         

 

  درجة اصالة العنصر لمتغير رتباط المكانيألال نتيجة لدراسة معامل االرتباط -

) و (اللون و امللمس و الفتحات و اللون و امللمس(و  )الفتحات و العناصر الثانوية(استنتجنا ان  -

و عندهم  االرتباط  االرتباط املكاين قوية جدا على مستوى موجبة طهم عالقةترب العناصر الثانوية)

  .و الضعيف املكاين املتوسط

استنتجنا ان (الفتحات و السقوف) و (العناصر الثانوية و السقوف) و (اللون و امللمس و السقوف)  -

  يعين عالقة عكسية جيدة. تربطهم عالقة سالبة جيدة
  النتماء الزمانيا -درجة اصالة العنصر -

 الفتحات    
العناصر 
 السقوف الثانوية

اللون و 
 الملمس

 (**)Pearson Correlation 1 1.000(**) .945 -1.000 الفتحات
Sig. (2-tailed)   .000 .212 .000 
N 3 3 3 3 

العناصر 
 الثانوية

Pearson Correlation 1.000(**) 1 .945 -1.000(**) 
Sig. (2-tailed) .000   .212 .000 
N 3 3 3 3 

 Pearson Correlation .945 .945 1 -.945 السقوف
Sig. (2-tailed) .212 .212   .212 
N 3 3 3 3 

اللون و 
 الملمس

Pearson Correlation -1.000(**) -1.000(**) -.945 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .212   
N 3 3 3 3 

                                                     
  موجب جيد                     موجب متوسط                   موجب ضعيف                     سالب جيد                                     



 41

  درجة اصالة العنصر الألنتماء الزماني لمتغير نتيجة لدراسة معامل االرتباط -

تجنا ان (الفتحات و العناصر الثانوية) و (الفتحات و السقوف) و (السقوف و العناصر استن -

الثانوية) تربطهم عالقة موجبة قوية جدا على مستوى االنتماء الزماين و عندهم  االنتماء الزماين  

  .املتوسط

) و (اللون و امللمس و اللون و امللمس) و (العناصر الثانوية لون و امللمساستنتجنا ان (الفتحات و ال -

  و السقوف) تربطهم عالقة سالبة جيدة يعين عالقة عكسية جيدة.
  مستوى تحقيق خاصية المعالجة -

  

 الفتحات    
العناصر 
 السقوف الثانوية

اللون و 
 الملمس

 Pearson Correlation 1 .891 .577 .891 الفتحات
Sig. (2-tailed)   .300 .609 .300 
N 3 3 3 3 

لعناصر ا
 الثانوية

Pearson Correlation .891 1 .143 1.000(**) 
Sig. (2-tailed) .300   .909 .000 
N 3 3 3 3 

 Pearson Correlation .577 .143 1 .143 السقوف
Sig. (2-tailed) .609 .909   .909 
N 3 3 3 3 

اللون و 
 الملمس

Pearson Correlation .891 1.000(**) .143 1 
Sig. (2-tailed) .300 .000 .909   
N 3 3 3 3 

                                                        
  موجب جيد                     موجب متوسط                   موجب ضعيف                     سالب جيد                                   

 

  درجة اصالة العنصر الألنتماء الزماني لمتغير اسة معامل االرتباطنتيجة لدر  -

و  لون و امللمس) و (اللون و امللمساستنتجنا ان (الفتحات و العناصر الثانوية) و (الفتحات و ال -

  حتقيق خاصية املعاجلةالعناصر الثانوية) تربطهم عالقة موجبة قوية جدا على مستوى 

  موجبة متوسطة.تربطهم عالقة  )السقوفاستنتجنا ان (الفتحات و  -

) و (اللون و امللمس و السقوف) تربطهم عالقة سالبة السقوف(العناصر الثانوية و  ان استنتجنا -

  جيدة يعين عالقة عكسية جيدة.
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  االستنتاجات:
ة اليت بينت النتائج ان معظم النماذج امتازت بدرجة عرفية واطئة ما يدل على ان معظم النماذج املعماري -1

ردستان و ذلك الفتقار هذه النماذج و ليست هلا صلة بالواقع املعماري املعاصر يف كاجري عليها االختبار 

  املشكلة اىل العمق االجتماعي و االرتباط الفكري بالواقع املعريف ملاضي و حاضر املنطقة .

 ين و الزماين للمنطقة.تبني من النتائج ان غالبية النتاجات املعمارية ليست هلا صلة ببعد املكا -2

ارتباطهم املكاين و الزماين ضعيف و  غالبية عناصر (الفتحات و العناصر الثانوية و اللون و امللمس)ان  -3

 . وسط و تعترب غري اصيلةمت

تشارك يف املعاجلات  هذه العناصرو هذا يعين ان متوسطة م ة املعاجلة فيهمستوى صيغ عناصرغالبية ال  -4

ات كانت باسلوب مكرر و مستنسخ دون التحوير و هذا يدل على فقر الفكر املعماري لكن املعاجل الشكلية

  .فيمكنه معاجلته باسلون ينتمي اىل املنطقة

لسبب اهتمام املصممون بالوظيفة بدال من املعاجلات  عناصر يتناسب مع وظيفة املبىنالو تبني ان غالبية  -5

 .الشكلية

 . وظيفة املبىنو يتناسب معضمهم مع  ةع  افقيلغالبية املشاري التشكيل املعماري ان -6

و ارتباطهم املكاين و الزماين جيد و  خصائصهم اصيلتبني من النتائج ان عنصر السقف يف غالبية املشاريع  -7

 الشكلية, و يتناسب مع وظيفة املبىن. يشارك يف مستوى حتقيق املعاجلة

املعمارية للواجهات املعاصرة يف املدينة ليس له صلة و من واقع هذه االستنتاجات ميكننا القول بان العناصر  -8

 تأثري يف تكوين اهلوية املعمارية. له نطقة و ليسبالواقع احلضاري و و االجتماعي و التأرخيي للم

  

  :التوصيات
يم و استخدامها يف التصام فسر التقاليد,يالذي و  الرتاثية املعمارية للواجهاتالبحث عن اهلوية املعمارية لعناصر 

اعتبارها نتاجا فكريا و ماديا يعكس املاضي و باالمكان تطويرها و تكيفها مع مستجدات العصر , هذا ب املعاصرة 

  التعايش مع احلاضر و االرتباط الفكري باملاضي و حنن نسري باجتاه املستقبل. على اساس
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