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  الخالصة

ركزز ا الوحوتززاا المعمارمززة عمومززا علززى يراسززة ممززاهيم عامززة دززمف العمززارة لهززا يور  زز  ا ززار 

العمليززة ومززف هززفا الممززاهيم افساسززية ممهززو  التلشزز  وقززد  ززحت  اززكي عززا  دززمف  ززي ت  افعتيايمززة 

وجز   ز  يراسزت وعالقت   مماهيم اخحى متنوعة دمف ا ار تشي العمارة , الزى ا  الحثزا الثزال   

 صي   جدمدة لم متم التوزح  اليهزا مسزحشا  علشزل  الوحيعزة المنوشيزة لز  مشا زي الوحيعزة الالمنوشيزة  ز 

عملزز  لتكززو  الحامززة العامززة للحثززا  ا جززاا يراسززة التمحمززل  ززيف الصززي تيف الموززحوتتيف  زز  دززو 

 اف ار المعح   المعماري العا  تولهما . 

ى العامة لدراسة ممهو  التلش   صي ة العامة دمف العمارة مهدف هفا الحثا لتعحمف الحا

ومثاولة  حت  يغ  عحممية لتثدمد امكانية  حز الثالة المتثششة للممهو  دمف  حيعت  المنوشية او 

الال منوشية  تثدمد الوحت المعح   العا  و   ثم التوج  لحنا  ا ار نظحي لما سحل مثوي مؤشحاا 

معح    م  حين  كثالة  وحيشية للمودوع و ثليي نتائج ذلك التوحيل وقيم و وحيش  على نموذج 

واستكااف و وديح تافا التثشل لمؤشحاا وقيم الصيغ المختلمة النا جة مع  حت افستنتاجاا 

النهائي  والتو ياا.
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ABSTRACT

Generally Architectural proposition has focused on studying general 

concepts in architecture which has an Action in the practical frame, one of 

these basic concepts is the receiving concept whirl it has been presented in 

it is general scheme and its relationship with other various concepts in 

architecture field; this paper studied the receiving concept in new scheme 

whirl did not studied before, the new scheme related to logical and non-

logical nature of the receiving concept so the general vision of this paper 

coordinated to distinguish the proposed themes in sight of the architectural 

knowledge around it. This paper aims to define the general visions for 

studying the receiving concept in its general form in the architecture and 

attempt to present defining forms to specify the ability of distinguishing 

existence of the concept in its logical and non-logical nature by specifying 

the scientific proposal and build theoretical frame consisting pointers and 

practical values of knowledge sample adopted as a case study and analyze 

the results of that sample and discuss the results of the pointers of different 

forms and conclude the final conclusions and future works.     
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 -تمهيد:

 ناولل الوحوتزاا العامزة يراسزة جوانزة عزدة مزف الممزاهيم المزؤثحة      

دمزدة ومزف    تشي العمزارة و زم  نزاوع  ع زها  صزورة مكثمزة ولمزحاا ع

اهزززم اركزززا  العمليزززة  هزززفا الممزززاهيم هزززو ممهزززو  التلشززز  الزززفي شزززكي اتزززد

التصميمية كون  ممثزي تالزة النتزائج النهائيزة وتصزيلة جهزد المصزمم الزفي 

وهنزا كزا  ل امزا  زحت  .متلش  لجهزوي اخزحمف سزحشواسيكو  هو  افساس 

 و وديح يراسة الجهوي والحاى المعح ية المعمارمة الخا ة  المودوع

منوشية  وعف  حمل امكانية يراسة تالة جدمدة توع الممهو  اختصل  ال

التلشزز   زز  العمززارة امززا  تالززة التلشزز  المنوشزز   زز  ودززو   ززحت  صززي 

و وديح للثالتيف و اثحهما  حع هما على اسزاس الوزحت المعح ز  العزا  

   .توع المودوع

ة هززفا وهنززا ف ززد مززف  اشززيح تالززة المعح يززة والمحيانيززة  زز  اثززارة يراسزز

الممهززو   زز  دززو  وجززوي  صززنيف جدمززد ومختلززف لثالززة المنوشيززة مززف 

عدمها ل  دمف ا ار تشي العمارة و وف لتثدمد مؤشزحاا ذلزك الوزحت 

دززمف ا ززار نظززحي متنززوع شززمي  شسززيماا عدمززدة ومززف ثززم  وحيززل ذلززك 

اف زار علزى تالزة النمززوذج المعح ز  الزفي  زم  حينزز  ل زحي التمحمزل  ززيف 

قيم التثشل لكي منهما وعحدها ومناقازة و ثليزي النتزائج الثالتيف و ثدمد 

  اكي عا  و مصيل  و حت افستنتاجاا النهائية عف المودوع.

 -وهنا سيتم عحي ماكلة الحثا المعح ية مما سحل وكاف  :

 المتعديا المؤشحاا النظحم  " عد  ودوت التصور المعح   توع  ثشل

لعالقزز  والتززحا   مززع الممززاهيم لممهززو  التلشزز   زز  العمززارا ردززمف ا ززار ا

 " .ل   افخحى رالثنائياا(( لتثدمد المنوشي  والالمنوشي 

 -اما عف هدف الحثا  يوحت كاأل  :

 ثشزززل المؤشزززحاا النظحمززز  "  ودزززيح التصزززور المعح ززز  تزززوع 

المتعززديا لممهززو  التلشزز   زز  العمززارا ردززمف ا ززار العالقزز  والتززحا   مززع 

 " .لتثدمد المنوشي  والالمنوشي  ل   المماهيم افخحى رالثنائياا((

 -اما عف منهج الحثا  يوحت األ  :

  نزا  ا زار نظزحي مززتم  يز  اسزتعحاي و ثدمزد الجوانززة 

التلش  المح حو   المؤشحاا النظحم  الخا    مودوع 

 .وعلى مستوىاا عدا  مصيلي 

 مثززي الصززيغ المشياسززي     وحيشيزز  معح يزز  ززحت نمززاذج 

 .عليها فتشاالمعتمدا فجي التوحيل 

  النمززززاذج المعح يزززز   علززززى النظززززحيالمعح زززز   وحيززززل

 واسززززتخالن النتززززائج ومناقاززززتها و ثليلهززززاالتوحيشيزززز  

 . اكليف راتايي وثنائ ( الت يح

  نمززززا  ف التثشززززل ودززززيح واستكاززززاف تززززافا  ززززيغ

التلشز  دزمف ا زار الخا    ممهو  المؤشحاا النظحم  

ف منوشيز   واعالقت   الممحياا افخحى ومزدى منوشيز  

 . لك افنما 

 االطار المعرفي العام. 1

 عمارهال. 1.1

 عد العمارة مجاف معح يا معشدا مؤلما مف عزدي مزف العنا زح المتعزدية      

راجتماعية وثشا ية و شنية(   ال عف  نو  اإل زداع الفا يزة و نازا  ز  تشزي 

ة العالقاا المحكحة مف  الماا  يف العشي والثدس الت   تم دزمف عمليز مف

 هز   عحيزح عزف  .[1]التصميم الت   اكي  دورها جوهح العمي المعمزاري

ثشا زة الازعوو وارقزى مززا  تو زي اليز  افمززم والازعوو مزف منجزز اا وف 

ايع علززى ذلززك مززف افثززار التزز  خلمتهززا الث ززاراا الشدممززة  زز   ززالي واي 

الحا دمف و   وايي النيي وغيحها مف الث اراا و زارم  الازعوو تا زي 

ا واثزززار الث زززاراا الشدممزززة المتمثلزززة  ززز  عمار هزززا ومنازززا ها  مخلمزززا

[. 2]الهندسززية  هزز  يليززي علززى التمززاعالا الداخليززة لحوتيززة الث ززاراا

و عتحح العمزارة جز  ام مزف النتزاج الث زاري للمجتمزع الزفي مثمزي معزان  

رم مة ويفلية  عحح عف واقع  وممكف أيراجها دمف عملية  ثشيل الزفاا 

. تيا أ  لكي سيا  ت اري نظا  مزف التحميز  مكزو  [3]كثاجة إنسانية

نا جام عف السلوك افجتماع  أل حايا. وأ  نظا  التحمي  هفا مثمي معزان  

مح حوة  النظم الث ارمة كزو  كزي األشزيا  والموادزيع ممهزم معناهزا مزف 

خالع النظم الث ارمة المحم ة الت   أخف  وحمشة مزاا الازكي المثزدي لهزاا 

و زز   عحمززف  .[4]المعنززى مززاف خززاالع المجتمززاع والث ززارةالززافي مأخززف 

رالجايرج ( للعمارا محاها  عالية إنسانية واجتماعية  تحلزور مماهيمهزا مزف 

ممزززحياا  كومنهزززا مثزززي المكزززا  ال مزززا  واإلنسزززا  ومعتمزززد قيامهزززا علزززى 

مسزززتوماا ثزززالل هززز  الشصزززد واأليا  والتشحزززي و كزززو   زززأعلى مسزززتوما ها 

إ  العمارة إ زحاز [. 5]واز   يها قوح  الثاجة و لحيتهاافنجازمة عندما مت

ت زززاري ووسزززيلة  عحيحمزززة  زززايقة عزززف ماهيزززة ومسزززتوى  وزززور األمزززم 

والازززعوو  شزززد أشزززار رمزززيل  انزززدروا( إلزززى كزززو  العمزززارة ر ياة العصزززح 

المتحجمة الى   ا ( ,  العمارة أمنما وجدا  تماشزى مزع معويزاا الحازح 

ي الزززنل الزززفي  كتحززز   اإلدزززا ة إلزززى  المكزززا  وت زززار   و ارمخززز   مثززز

اذ سزززوا   (.6عحزززوي, ن[.6]المتولحزززاا والممزززاهيم واأل كزززار المسزززتعملة

 الوع  اوفم  اليو  هناك عدة مصمميف ممي و  المالئمة او الكمامة لوزحت 

نظحمززة منمززحية وميالززة فسززتعماع اثنززيف او اكثززح مززف اف كززار المتاززا هة 

ومحاهززا الززحعا نتززاج إنسززان   .[7]لتودززيح مصززدر اف كززار التصززميمية

معحززح عززف الوجززوي المعح زز  واإل ززداع  لانسززا  دززمف العززالم , ومؤكززد 

( ذلك عند  ثث  ماهيزة العمزارة  أنهزا ليسزل مجزحي عمليزة  زنع Drippsر

لتنظيميززة و اززكيالا وإنتززاج لعمززي مسززتشي  ززي هزز  إاهززار أل ززوع الحنززى ا

كو  وافسززتشحار اذ ا  العمززارة هزز  عمززي  نزز   زز  تالززة السزز .[8]الل ززة

متجلى لنا كاكي  صي الي  المزاية الحنائيزة والمكحمزة  عزد المزحور  سزيحورة 

 ثومي  خ ع خاللها العمارة لتاثيح الحيئتيف الوحيعية والثشا ية همزا دز   

ومازكي المكزح جانحزا مهمزا  ز  العمزارة إذ متخزف  [.9]الحيئة ود   الثاجزة

ة ونتاجهزززا ,  شزززد أشزززار الحعزززد المكزززحي أثزززحا ويورا  ززز   عحمزززف العمزززار

المعمارمززة مززف رهي ززي(على سززحيي المثززاع إلززى المثتززوى المكززحي ل شززكاع 

ما  حم  إلي  منتجزاا الهندسزة المعمارمزة مزف  از يي المكزح وإمشزاا  خالع

 مثالا عامة  دع مف أ   كو  مثزا غزالف أو مثزي  لمزدلوفا  متلزك 

ركيزز ة ومززف اية لتمثززي ذلززك المززف الززفي متخززف مززف المزز [.10]أشززكالها سززلما

وإنتاجزز  هززو المثززي  الحيئزز  الززفي موجززدا اإلنسززا   الخيززاع وسززيلة لانتززاج

ليمارس  ي  ناا ا   الثيا ية والحوتية دمف جدرا  وأسشف  مصل  عزف 

  [.11]مؤثحاا الوحيعة غيح المحغوو  يها

 عززد ا   ززم هنززا  ززحت التعززارمف والززحاى المعح يزز  المختلمزز  عززف العمززارا 

ما سحل مشدم  عام  للتعحمف سزيتم التوجز  لتودزيح كو  كممهو  وتشي لي

 الممحيا افساسي  افخحى    الحثا اف وه  ممحيا المنول...

 منطقال. 2.1

 ايح كلمة المنول مزف ناتيزة افشزتشا  الل زوي إلزى الكزال  أو 

إذا ا تعززدنا عززف األ ززي الل ززوي [النوززل, كمززا  اززيح مززف الناتيززة أخززحى 

( إلززى العشززي, أو المكززح, أو الثكززم Logosيونانيززة رواقتح نززا مززف الكلمززة ال

والمنول هو العلم الفي محثا     ثيح المكح و  اسزدا, وهزو  والححها .

الفي م ع الشوانيف الت   عصم الفهف مف الوقوع  ز  الخوزأ  ز  األتكزا , 

 مودوع  هو المكح اإلنسان  مف ناتية خا ة ه   زثت  و سزايا, ومزتم 

 ز  الشزوانيف المكحمزة العامزة التز  متحعهزا العشزي  ل  ذلك عزف  حمزل الحثزا

اإلنسززان   زز   مكيزززحا,  مززا كززا  مزززف التمكيززح موا شززام لهزززفا الشززوانيف كزززا  

 شز  معنزى أخزح  [.12] ثيثام, وما كا  مخالمام لها كا   اسدام  ال حورة

للمنول     عحمما  , وهو أن  علم نظحي وهزو معزد مزف أنسزة التعحممزاا 

هو العلم الزفي  ( أ  المنولكين كما محى ر, وانيف المكحعلم ق  هوللمنول 

أ   هزززاملتو (, وكزززفلك مزززحى ر متثزززحى المحزززايم العامزززة للمكزززح الصزززثيح

ألنها  كو     وس  مجحي مزف التمكيزح,  المنول هو  علم ألمكحة المث ة

هو علزم  اوعلم  وري وأ  العلو  كلها  ورمة  المنول  ان  ومحىوكما 

ا  المنوززل وهززو رعلززم قززوانيف المكززح(,  .[12]رمةقززوانيف المكززح ال ززحو

مكازف عزف المحزايى افساسزية وال زحورمة التز   نوحزل عليهزا امزة عمليزة 

 كحمة , ومايح عليها المكح افنسان  لما متمي     مزف اف زحاي والعموميزة 

. ا  قوانيف المكح    المنول وه   لك الشوانيف الت  ف  د  و حها  ز  كزي 

  منظما مح حا وخاليا مف التناقا اذ ان  افياة را  لم مكف  مكيح تتى مكو

علمززا ( او افلززة التزز   عصززم  ززاتحها مززف الوقززوع  زز  الخوززا او ال لززي 

. و تميز  لمكزح  افدزا ة الزى  زورة المكزحالمكحي لفا  هو مدرس قوانيف ا

 .وانيف المكحمة    المنول  كونهاالش

 ت يح المعح ة  قوانيف عشلية ف خ ع للت ييح او التعدمي .1

 افنسانية لكونها لم  شحر عف  حمل التجح ة 

قوانيف وادثة  فا ها وف ثتاج الى يليي مثحل  ثتها كما  .2

  [.13]انها  ايقة  دقا مشينيا ف  شحر عف  حمل التجح ة

 إمجاي نوع مف العالقزة  زيف أ عزاع لشد تاوع الدارسو     هفا المجاع

خزالع عملياا اإلنتاج    العمزارة, مزف التمكيح الت  مشو   ها الفهف و

محاتزززي الو زززوع إلزززى تزززي المازززكلة الزززح    زززيف  ليزززاا التمكيزززح و

, ولما كانل العملية التصميمية م مجا مف األ عاع الفهنية  التصميمية

وف  عمززي و ززل  ليززة  التزز   حززدو  زز  كثيززح مززف األتيززا  غيززح متززوا حة

ا ززاا لكززي  ح ززا  الصززعو ة  كمززف  زز  إمجززاي مثززي هززفا افر موتززدة

 [.12]محتلة مف محاتي اإلنتاج
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اسززتكماف لمززا  ززم  حتزز  مززف  ودززيح و عحمززف فهميزز  ممززحيا المنوزززل 

وجزة التوجز  لوزحت اهزم منزاهج ويورها العزا   ز  مجزاع العلزم والعمزارا 

و ح  التصميم الثدمث  والت  ممكف ا   عحف دمف ا زار المنوزل العزا  

مزاي فتشزا علزى أي منهزا كاسزاس    التصميم المعماري وكزفلك ليزتم افعت

لتثدمززد منوشيزز  او ف منوشيزز  الوززحت المعمززاري الالتززل ..ليكززو  مززا سززيتم 

 حتززز  هنزززا هزززو دزززمف ا زززار  حنززز  نمزززوذج معح ززز  معمزززاري  وحيشززز  

 وكاف  ....

 المعماريه التطبيقيه النماذج المعرفيه. 3.1

 مراجعة الطرائق الجديدة  ......قالمصمم كصندو. 1.3.1

نصح الماتحك  يف  حائل التصميم الثدمثة هو ا  الوحائزل  ثزاوع ا  الع

ا   علززف عززف التمكيززح الخززان  المصززمم اي  جعلزز  علنيززا ولززيل دززمنيا 

 افنمتات الى خارج العملية التصزميمية و ز  اتيزا  معينزة مجزحي هزفا  ز  

الكلماا و   اتيانا اخحى    رموز رمادزية او كثيزحا  اسزتخدا  الحسزو  

التززز   مثزززي مكونزززاا المازززكلة والعالقزززاا  يمزززا  ينهزززا,  مزززف التودزززيثية 

الوادززح ا  الهززدف افسززاس هززو جعززي العمليززة التصززميمية مسززيوح عليهززا 

 اززكي خززان علززى مسززتوى افنظمززة والمائززدة الكحيززحة افخززحى مززف انمتززات 

التمكيزح التصزميم  هززو ا اتزة المح زة للنززاس افخزحمف كالمسزتعمليف مززثال 

ذلززك  المعلومززاا او التصززوراا التزز  قززد  كززو   لحامززة مززا مثززدل واغنززا 

خارج نوا  معح ة المصمم و جح تز .  افختال زاا  زيف  حائزل التصزميم 

   -وامكانياا استعمالها مكو  مف ثالل نوات :

  :المصمم هنا مثي الصزندو  افسزوي تيا ا  اف داعBlack 

box).خحج من  الشم ة اف داعية  ) 

  :نزا مثزي الصزندو  ال جزاج  المصزمم هتيزا ا  المودوعية

Glass box) ممكف مالتظة عملياا منوشية متعاقحة  جحي )

 ياخل .

   السيوحة على العمليزة التصزميمية: المصزمم كنظزا  مزنظم نمسز

( قززززاير علززززى اكتاززززاف Self Organizing Systemر

 .[14]المساراا السحمعة    منوشة غيح معحو ة

م ن كصوووناديق ال يمكووو  )المصوووم النمووو ذج التطبيقوووي االو . 1.1.3.1

 الصندوق االس د( -رؤية ما بداخلها 

محى اقلية مف منظزحي التصزميم  ازكي خزان ا  الجز   افكثزح قيمزة مزف 

العملية التصميمية هوذلك الج   الزفي مثزدل ياخزي عشزي المصزمم والزفي 

الزى تزد مزا هزو خزارج عزف سززيوح   الواعيزة و ز   زحت هزفا النشوزة  ززأ  

عاردو  المصزمميف المنوشيزيف ومجزدو  انمسزهم وا م  نظحمة اف داع م

   ا ما  كحيح مع المصمميف الممارسيف على الزحغم مزف اف تزحاي غيزح 

عزف وجهزة نظزح الصزندو  افسزوي  صزورة  ممكف التعحيح,  ان   المنوش  

وادززثة مززف الناتيززة المي مولوجيززة  ززالشوع ا  المصززمم الحاززحي مثززي  شيززة 

اا مثزل  هزا وناجثزة  ز  ال الزة  زدو  ا  الثيواناا قاير على انتاج نتاجز

مكو  قايرا على و ف كيمية الثصوع عليها  عندما ممكف و ف اسحار 

اف داع  الوحمشة هفا ممكننا ام زا انهزا مجزحي تالزة خارجيزة مزف الوحائزل 

مالنزا  زدو  الشزدرة ال ام ة المازا هة التز  ننزتج  يهزا اغلزة نتاجا نزا او اع

ح  ززا  التصززميم عمليززة ا داعيززة هزز  وجهززة . ا  وجهززة النظززعلززى  مسززيحها

نظح ا  المصمم ساتح وه  و ف شاعحي لكي ما معزد اسزاس لمعاليزاا 

كي انسا  او اي تيزوا  اخزح ممتلزك جهزازا عصزحيا و ز  دزو  ذلزك  مزف 

المنوش  افعتشاي ا  المعالياا الماهحة مسيوح عليهزا  صزورة ف شزعورمة 

 .[14]ا  نمسح التصميم منوشياننا ممكف , ومف غيح المنوش  ا  نتوقع ا

 -)المصوومم ن كصووناديق شووفافة  النموو ذج التطبيقووي ال ووا ي. 2.1.3.1

 الصندوق الزجاجي(

ا  اغلحية  حائل التصميم  عتمزد علزى كازف التمكيزح التصزميم  لزفا  أنهزا 

 عتمد على ا تحاداا مودوعية وليسل  ا نية رغيزح مدركزة  زالثواس( 

ة للتمسززيح تتززى ا  لززم مسززتوع المصززممو   العمليززة التصززميمية  عززد قا لزز

الممارسززززو  ا  معوززززوا اسززززحاو مشنعززززة لكززززي الشززززحاراا التزززز  متخززززفونها 

وممتززحي مختحعززوا اغلززة الوحائززل المنهجيززة ا  المصززمم لدمزز  معح ززة 

كاملزة عززف مززاذا معمززي واسززحاو ذلزك. ف   ززورة المصززمم المنهجزز   اززح  

لتزز   عوززى لزز  الثاسززحة الحاززحمة لاززخل معمززي  شزز  علززى المعلومززاا ا

ومسزززتمح عحزززح  عاقزززة مخوززز  لززز  مزززف الخوزززواا التثليليزززة والتحكيحيزززة 

والتشييميززة تتززى متو ززي الززى ا  ززي الثلززوع الممكنززة. لكنزز  ام ززا اسززاس 

الوحائل التصميمية المنهجية مثي مور ولوجيز  هندسزة افنظمزة التز  هز  

مخصصززززة للثاسززززحة الحاززززحمة ل ززززحي افسززززتعماع  زززز  تززززي الماززززاكي 

حائززل الصززندو  ال جززاج  لجدمززدة.  الخصززائل الماززتحكة لوالتصززميمية ا

التثليززي هززداف والمت يززحاا والمعاميح, ثحززل  زز  الحدامززة افهزز  كززاأل   ر

ة ل ومززا ومنوشيززا عززايالتشييم مكززو  مززي او محززدأ قحززي الحثززا عززف الثلززوع,مكت

السياسززاا  ثحززل  الحدامززة وهززز  عززاية  عاقحيززة لكنهززا قزززد رولززيل  جحمحيا(,

  .[14](ياا متوازنة اح ية ومكحرة ثتوي على عمل

 عززد ا   ززم هنززا  ززحت و ودززيح النمززاذج التوحيشيزز  السززا ش  متحززيف و اززكي 

وادززح ا  مشيززاس الثالزز  المنوشيزز  مميززي نثززو النمززوذج التوحيشزز  الثززان  

رالصزززندو  الازززماف(  يمززززا مميزززي النمززززوذج التوحيشززز  افوع رالصززززندو  

امتزز  ونتاجزز  وذلززك  ثسززة افسززوي( نثززو تالزز  الالمنوشيزز   زز  مسززارا ور

 (. 1-1المهم العا  لما  حت سا شا....شكي رقم ر

 
( ي ضح الميل المنطقي للنماذج التطبيقيه المعتمده / 1-1شكل رقم )

 )المصدر:الباحث(.

 التلقي.... 4.1

متودززح هنززا اهميزز  عززحي الممززحيا الحئيسززي   زز  الحثززا اف وهزز  ممززحيا 

  الخا    ها و ازكي  مصزيل    يز  التلش  و وديح  حيع  اف ح المعح ي

اسززتنحا  المؤشززحاا التمصززيلي  الخا زز   هززا فجززي اسززتخدامها فتشززا  زز  

التوحيل الفي سيثدي الميي العا  نثو الثال  المنوشي  مف عدمها وذلك  عزد 

الخا ز   تلزك الثزافا واسزتنتاج  ثدمزدها ا   م  وديح النماذج التوحيشي  

 وميلها العا   يما سحل...

ا سززيتم عززحي ممززحيا التلشزز  دززمف ا ززار مززف الوززحت المعح زز  العززا  لززف

والتمصززيل   زز  ا  واتززد تيززا سززيتم عززحي مززا مولززوو عحدزز  دززمف 

ا ار عالق  و ممصي الممحيا مع ممحياا اخحى متنوع  ودزمف ثنائيزاا 

لكزززي ممزززحي يف والتززز  سزززتشع دزززمف مجموعزززاا تيزززا سزززيتم الوزززحت  ززز  

 ثسزززة التشزززارو ثنزززائيتيف مجمزززوعتيف اولزززى وثانيززز  دزززمل كزززي منهمزززا 

ا التلشز  والتز  كانزل يالمعح   وافهمي  النوعي  و حيع  العالقز  مزع ممزح

 وززحت معلومززاا كززي ممززحيا لوتززدها ليززتم  زز  نهامزز  كززي واتززدا عززحي 

المؤشزززحاا المستخلصززز  منهزززا دزززمف جزززدوع و حمي هزززا لتسزززهيي عمليززز  

 التوحيل فتشا وقد كانل كاف  ...

)ثنائيه المعنى/االدراك( ، )ثنائيه  -:المجم عه االولى . 1.4.1

 التعامل/الح ار(

 ثنائيه المعنى/االدراك. 1.1.4.1

 معنىوالتلقي ال - أ

ا  قا ليتنا على التعامي مع  يئتنزا نزا ع اساسزا مزف قزدر نا علزى ر ونتا( ذكح 

 مسيح افتدال المختلمة الى ا ناف وفستجا ة لها اعتمزايا علزى الصزنف 

وهزفا مزا أكزد عليز   .(139 ونتزا,ن.ر[15]ى  محيهزاالفي  نتم  الية فعل

رالجززايرج (  زز  أ  الززدعوة للتنومززع يو   عيززيف المحجززع الماززتحك لدفلززة 

الموتيززاا والمعززالم مززؤيي الززى  شززدا  يفلززة الموتيززاا و زز  النتيجززة ال ززا  

أ  عملية ايراك و أومي المعنى عملية اذ  .[5]توار  يف المصمم والمتلش 

 ية ليسل قصيحة قزد  كزو  مسزتمحة أو متشوعزة, لزفلك أكزد ثتاج لمتحة زمن

على أهمية أ الة المتزحة ال منيزة لمعزي التلشز  لتثشيزل اسزتجا اا ( Jenksر

 ززالمتلش  ف مسززتويع  مسززيح العمززي المعمززاري  صززورة  , جماليززة مختلمززة

المتلشزززيف ومزززع  ثشزززل ذلزززك  لزززيل جميزززع  .[16]محاشزززحة ومزززف أوع قزززحا ة

نتمزا  وكنتيجزة لزفلك ف مازعح جميزع المتلشزيف  اف يزحمتماعلو  مع ذلزك الت 

ل لززدمهم ومززف ف ماززعحو   افنتمززا  ف متثشزز الززى الماززهد الخادززع للت ييززح

ا  األن ززا  واأللززوا  رسززار ح( ومززحى  .[17]ذلززك الاززعور  ززنمل النسززحة

ان  مزف خزالع واألشكاع ف  متلك معزان   زفا ها انمزا  متلزك مزدلوفا ومعز

 معنزى ا  المنزا  ف مسزتخد  هزفا األيواا للتعحيزح عزف  هاالعالقاا الت   ين
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 التجح ززة  ززدعوا للتحكيزز  علززى  صززميم الكتززي  .[18]معنززى خززارج عنهززا

الحنائيززة وتاززد العنا ززح المي مائيززة رالمايمززة( وزمززاية يرجززة النثتيززة للكتززي 

والتكثيف ال خح ز  إلثزارة عوا زف ومازاعح المتلشز  مزف خزالع التحكيز  

 يكو  المودوع  قا ي لتعدي المعان  والتأامالا تسزة  على ذاا المتلش 

 الاعور  األتتوا  كلما اقتح ل نسة ا عاي ي يايل .[19]خححة المحي الفا ية

مزف التوحيشزاا  اف نية مف نسة جسم افنسا  المثال . تيا اشزتشل الكثيزح

 ززز  مجزززاع العمزززارة و ززز  عزززدة ازمنزززة نسزززة ا نيتهزززا مزززف نسزززة جسزززم 

اوريا و  ناولزل التز   زا  التعزارمفاثحا  المعنزى عف اما  .[20]افنسا 

 -:ل ما م

 ثيزا مزتمكف   ما ملمح فثزحا  و عشيزد الثشيشزةهو  كثيف التأثيح المحاشح  -

 .[21]المتلش  مف  كومف عالقة  يف ما محاا وما مكتام   نمس 

والمكززززحة  اززززكي المعمززززاري مززززف قحززززي المتلشزززز هززززو المهززززم افكحززززح للاو  -

كثززززح ثززززحا م ويقززززةم عززززف خصززززائل معينززززة للم ززززا  والمعلومززززاا اف

 .[22]المعماري

  الثشيشزة اف ايراك جدمزد أي  مسيح في شكي مزف افشزكاع مزا هزو  ز او -

 .[15]ومختلف

 ُختَحح الماية  مدى  لحيتهزا لشزيم وتاجزاا هنا  الت فمة افستحجاعية اما عف 

وهفا المحتلزة  ماأي التوا ل  يف الشيم والواقع ومدى التشارو  ينه. المتلش 

ام ززا مثززدل  يهززا النشززد ومززدى مالئمززة المززاية رالكيانززاا المي ماومززة للحيئززة 

للمكح والشيم الزفي  العمحانية( لثاجاا المتلش , ومدى  هم المتلش  وأيراك 

  .[23] ثمل  الماية

 عززد ا   ززم هنززا عززحي مززا سززحل مززف  ززحت معح زز  تززوع الممززحيا سززيتم 

      ودمف الجدوع اف  ... استخالن المؤشحاا الممكن  لها

ي ضح المؤشرات التفصيليه الممكنه  (1-1جدو  رقم )

 :الباحث(.المصدر) لمفرده المعنى ورم زها

 الرمز المفرده

 X.1.1.1 المتحا ال مني  لتلش  و اومي المعان 

 X.1.1.2 المتلش  المنتم  للماهد المت يح

 X.1.1.3 المتلش  الالمنتم  للماهد المت يح

 X.1.1.4 قا لي  التعامي مع الحيئ 

الشزززدرا علزززى  مسزززيح افتزززدال المختلمززز  الزززى 

 ا ناف

X.1.1.5 

 X.1.1.6 الدعوا للتنومع يو   ثدمد محجع ماتحك

 X.1.1.7  لش  الم مو  واولوم  العنصح المكحي

التحكيززز  علزززى  صزززميم الكتزززي الحنائيززز  وتازززد 

 العنا ح المي مائي 

X.1.1.8 

 X.1.1.9 متلش   الثي م ار حا  شعور ال

 X.1.1.10 الاعور  افتتوا 

 X.1.1.11  كثيف التاثيح المحاشح فثحا  و عشيد الثشيش 

 X.1.1.12 المهم افكحح للاكي

 X.1.1.13 افثحا  كايراك جدمد ومختلف

 X.1.1.14 الت فم  افستحجاعي 

 دراكواالتلقي ال - ب

ثززة  النسززحة إلززى أيراك مصززف رالنجيززدي(  وجهززاا عمززارة مززا  عززد الثدا
 -المعنى رالتلش ( إلى ا جاهيف هما:

o  اف جاا افوع مؤكد على افنتما  الث اري  ازكي

تحاثيزة كحيح ياعيام إلى استعماع التشاليد المعمارمة ال

     حت معاٍ   خل العمارة.

o  اف جزززاا الثزززان  جزززا  علزززى شزززكي نتاجزززاا متمحقزززة

 مؤكزززدام علزززى  زززحت معزززاٍ  جدمزززدة م لزززة عليهزززا

الخزززحوج عزززف تشزززي العمزززارة  كزززاأليو ومماثلزززة 

   .[14]اإلنسا  والوحيعة..ال 

مكزززو  افيراك  ززز   مسزززيح كميزززة المعلومزززاا دزززمف اف زززار المعوزززى اذ 

, اذ ا  هنزززاك تززدوي لكميززة المعلومزززاا التزز  ممكزززف  لمحجززع  زز  افيراك

امزا  يمزا مخزل ايراك  .[24]للدماغ ا  مستعملها ومدركها    وقل مثزدي

   ا  الت يحاا  ثشل افتساس  الحدا الناجم مف  هم قواعد النسزل المتلش

وعالقا زز  و شاليززدا المؤيمززة الززى متعززة  كحمززة عميشززة , وا  سززحعة ايراك 

مكزامف العمزي  عتمزد علزى سزتحا يجية التصزميم المتحعزة رالنسز  والتكززحار( 

وهزز  سززتحا يجية  داوليززة مالو ززة ف  سززتحع  رالمتلشزز (  ززحف اي جهززد 

امززا سززتحا يجية المثاكززاة والتنززان والدقززة  زز  انجززاز العمززي علززى  , ذهنزز 

مستوى افج ا   جعي المتلش  متمعف    العمي ومشزار   زيف  كزح  حكيحز  

افعتحززززار خحح زززز  و جح تزززز   واخززززح يفلزززز  للمصززززمم مززززع افخززززف  نظززززح

ارة عا متزز  مززالم مززتم ممكززف ي ززع المتلشزز  لالسززتدفع وأثزز ال زز .[25]السززا شة

اذ ممثزززي التوزززور  .[26]أوفم ودزززما  ايراكززز  للمعويزززاا جلزززة انتحاهززز 

التتززا ع  للتصززوراا الفهنيززة  جح ززة المتلشزز  مززع العمززي ذا زز  و ززوف الززى 

   نززا  عالقززاا افجزز ا   ثدمززد معنززى العمززي مززف خززالع يور المتلشزز   زز

اما التوزور الت امنز  للتصزوراا الفهنيزة  يمثزي  جح زة المتلشز   المكانية ,

مززؤيي ايراك و فعتحزاراا التارمخيزة الخا زة  ز  ,ظزح امزع العمزي اخزفا  ن

ة مهمززة  ززح ح   اززكي كحيززح مززع المعنززى  زز  الحيئززة الث ززحمة وايمززة نمسززي

المتلشزز  للحيئززة الث ززحمة واإلتسززاس  افنتمززا  المكززان  لصززور    إيراك

اإلتسززاس يائمزززا مسزززحل  .[27]تجليززة للمتلشززز  وهززو المازززهد الث زززحيالم

نهما  تمثي  ا  اإلتساس هزو اسزتشحاع الموجزاا عملية اإليراك والعالقة  ي

,  ينمزززا اإليراك هزززو اإلتسزززاس م زززا ا إليززز  معنزززى  والف زززف اا ال زززوئية

الا   المزدرك  زال أيراك يو  إتسزاس ولكزف موجزد إتسزاس يو  أيراك 

والمعنى مدرك  المتلش  على محتلتيف األولى ه  األيراك الثس  والثانية 

سزززم المتلشززز   زززورا  ززز  خيالززز  للمازززهد يحل .[12]المعح ززز  هززز  األيراك

الث ززحي لكزززف ا  لززم  توزززا ل  لززك الصزززور مززع مزززا مدركزز   ززز  المازززهد 

أ  األثزح النزا ج مزف سزلوك  حي الزواقع   ثصزي ازاهحة األغتزحاو.الث 

كززو  افغتززحاو مولززد لززدى  لشزز   زز  الماززهد الث ززحي هززو التنززاقاالمت

و  لكزي  زحي الزفو  المتلش  ن وعا للت ييح كما مح ذكح ذلك مسحشا وهنا مك

  .[28]الخان    لت ييح مكان  الخان     ينعد   فلك افنسجا  أو التنزاغم

ياززعح المتلشزز    الثمامززة واألمززا  ياخززي المكززا  الززفي مززح ح  معزز   عززد ل

اتساس  وايراك  ل  وف مكتمي معناا اف  تثشيل شزح   الثزان   اعتحزار ا  

اززح  الثززان  هززو افجتمززاع المشيززاس افنسززان  هززو الاززح  األوع وذلززك ال

مززا  للمتلشزز  ياخززي الحاززحي تيززا للمجتمززع أهميززة  زز   ثشيززل الثمامززة واأل

أ  وعززز  الصزززورة واسزززتيعا ها ثالثززز  متتزززال   .[29]المازززهد الث زززحي

 -مل  :كما والمحاتي 

  محتلة الوع  المحاشح    افتساس 

  محتلة المعح ة والمهم وانتاج المعح ة الجدمدة 

 [30]نوع  للحيئةمحتلة التثدمد ال  . 

 عززد ا   ززم هنززا عززحي مززا سززحل مززف  ززحت معح زز  تززوع الممززحيا سززيتم 

 استخالن المؤشحاا الممكن  لها ودمف الجدوع اف  ...     

 

( ي ضوووح المؤشووورات التفصووويليه الممكنوووه 2-1جووودو  رقوووم )

 لمفرده االدراك ورم زها )المصدر:الباحث(.
 الحم  الممحيا

 X.1.2.1  اريالتاكيد على افنتما  الث

 X.1.2.2  حت معان  جدمدا والخحوج مف الثشي المعماري

 X.1.2.3  مسيح كمي  المعلوماا دمف اف ار المعوى

 X.1.2.4 الت يحاا المثشش  لالتساس  الحدا

 X.1.2.5  هم قواعد النسل وعالقا   و شاليدا

 X.1.2.6 النس  والتكحار

 X.1.2.7 المثاك  والتنان

 X.1.2.8 معافااثارا افن

 X.1.2.9 جلة افنتحاا ودما  ايراك المعوياا

X.1.2.1 التوور التتا ع  للتصوراا الفهني 

0 

X.1.2.1 التوور الت امن  للتصوراا الفهني 

1 

X.1.2.1 افتساس  افنتما  المكان  والوايم  النمسي 

2 

X.1.2.1 التلش  وانواع افيراك رالثس ,المعح  (

3 

X.1.2.1 عالق  غيح المثسوس  مع الماهد الث حيالتلش  وال

4 

X.1.2.1 التلش  ورسم الصور الخيالي  للماهد الث حي

5 

X.1.2.1 التناقا    سلوك المتلش     الماهد الث حي

6 

محاتززززززززززززززي 

وعززززززززززززززززززز  

الصززززززززززززورا 

 واستيعا ها

X.1.2.1 محتل  الوع  المحاشح    افتساس

7 

محتل  المعح   والمهم وانتاج المعح   

 جدمداال

X.1.2.1

8 

X.1.2.1 محتل  التثدمد النوع  للحيئ 

9 
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وقد ودح رالجايرج ( تشيشة  عامي المزحي مزع الاز   أو مزع الواقزع إذ ف 

متوقززع المززحي  زز   عاملزز  مززع الخصززائل المايمززة رالمي ماومززة(  ثسززة وف 

ا ز  مزف عا متز  وم اجز  وقيمز  وإيراكز  مكتم   فلك  ي م زيف مزف عندم

لهزززفا الخزززوان ممزززاهيم و نوازمزززاا ونظحمزززاا واقعيزززة أو غيحيزززة  يثيزززي 

إيراك  لتلك الخوان إلى  ماا وكثيحام مزا م زيف وممز ج  زماا مزاية 

 موقززف المصززمم الززفي مسززعى  .[5]أخززحى علززى المززاية التزز  متعامززي معهززا

مثززاوع معالجززة ممززحياا للتززأثيح  زز  المسززتعمي أ  موقززف المسززتعمي الززفي 

العمززارة الماززيدة و النسززحة لمسززتعمي النتززاج علززى نثززو مسززتخلل منزز  مززا 

مسزتويع استخال ز  مزف يفلزة ومزف هنزا ممكزف الشزوع  زا  المسزتعمي معيززد 

و ز  اشزارة الزى نزوع  التعامزي المعتمزد  ز  اإليراك  .[21]إنتاج العمزارة

نتاج  المنوشزز  والتلشزز  مودززح رالجززايرج ( ا  كززال مززف التعامززي افسززت

والتعامي العا م   هما  مة  ارقة ومتناق ة وان   زحغم وجويهزا  انز  ف 

موجد تد  ا ي وادح وتشيش   يف افثنيف أثنا  التعامي الزواقع , ألنهمزا 

   .[5]وجها  متحا وا  لظاهحة اإليراك

وموززحت المسززتوى الثسزز  عمومززام الحثززا عززف أياة تسززية لسززد متولحززاا 

  -كيا  الهومة وهفا العملية  شسم إلى محاتي:تاجة دحورمة    

 .المحتلة الحامومة 

 محتلة التصنيع. 

 34, ن2000.رالجايرج ,[31]التلش  محتلة). 

 عززد ا   ززم هنززا عززحي مززا سززحل مززف  ززحت معح زز  تززوع الممززحيا سززيتم 

 استخالن المؤشحاا الممكن  لها ودمف الجدوع اف  ...  

 

 

 ح اروالتلقي ال - ب

مزأ   متحاي زا مزع ممزاهيم كالمنزااحة والخوا زة   الثوار  و م  ممهومزا ف

قامزززززة  شزززززا ال متواجزززززد  يززززز  رالعزززززاري(  المنزززززااحة  تولزززززة ا والجزززززدع

ورالمعتحي(  المعاليزة وهز   زفلك  ختلزف عزف الثزوار الزفي معزحي  يز  

 زي اليهزا والوسزائي أتد المتثاورمف على المعحوي علي  النتزائج التز  و

امززا عززف تززوار التلشزز   زز  العمززارة  يززتم الحززد  يائمززام مززف  .التزز  اسززتعملها

للنتاج( ومنولل المتلشز  منز   ا جزاا  المنظوماا الج ئية رالاكي المي ماوي

 .[25]متماعي  ي  األ ل المكحي للمصمم واأل ل المكزحي للمتلشز  ومثيوز 

 هزز   ززحى كززي نتززاج ا ززداع  مززنجم عززف تززوار  ززيف منظززومتيف رمنظومززة 

المكزززح( ورمنظومزززة التعحيزززح( ومشزززو  هزززفا الثزززوار يومززز  مهمزززا اختلمزززل 

  مشد    ييزحام  زالمعنى المولزل اإل داع ف , التوجهاا والتياراا والمدارس

أل  ال حمزة والازاذ مشزد    ييززحام أم زام لكزف اإلدززا ة والت ييزح النزاجم عززف 

المعززي اإل ززداع  األ ززيي مثمززي  زز  ثنامززاا قيمززام ومماهيمزز  مززدركها المتلشزز  

 النتاج اإل داع  األ زيي مشزد   تمكف النتاج مف إثارة توار  يها مشدار ما م

 .[32]ثحيل معام قوة الت ييح وقوة الت

 عززد ا   ززم هنززا عززحي مززا سززحل مززف  ززحت معح زز  تززوع الممززحيا سززيتم 

 استخالن المؤشحاا الممكن  لها ودمف الجدوع اف  ...     

( ي ضوووح المؤشووورات التفصووويليه الممكنوووه 4-1جووودو  رقوووم )

 لمفرده الح ار ورم زها )المصدر:الباحث(.
 الحم  الممحيا

 X.2.2.1 المتكلم والمتلش 

ر التلشزززز   زززز  تززززوا

 العمارا

المنظومززززاا الج ئيزززز  رالاززززكي 

 المي ماوي للنتاج(

X.2.2.2 

 عامزززززززي وتزززززززوار منظومزززززززاا 

 رالمكح( ورالتعحيح(

X.2.2.3 

)ثنائيه الفكر/اله يه( ، )ثنائيه  -المجم عه ال ا يه :. 2.4.1

 المصمم/االبداع(.

 ثنائيه الفكر/اله يه. 1.2.4.1

 فكروالتلقي ال - أ

الحنية المماهيمية  تأكد مزف كيميزة  زياغة  زورة  عزانل  ا  قيمة المكح   

اتساس الفاا المتلشية والمجتمع عموما و مثي هزفا الممزاهيم التز  مثملهزا 

علزى اهميزة  مزتم التاكيزدكمزا و .[33]افنسا  امتدايام لخححا   التز  مكتسزحها

يور المتلشزز   زز  خلززل المشارنززة وودززع المتاززا هاا وافختال ززاا دززمف 

ما متوا ل وقا ليا   افيراكية والت   ختلف مف شخل الزى اخزح ا حها و 

وا  مززنهج التارمخيززة  زز  هززفا الثالززة فمحنززى علززى  .ومززف مكززا  الززى اخززح

اسزاس التز امف المحئزز  لالنظمزة الازكلية المتعالشززة ولكنز  متثشزل  واسززوة 

ومزفكح ر ونتزا( ا  أي . [34]التحا واا الت  مخلشهزا المازاهد عحزح الز مف

ن  التعحيح ونشي المعلومزة تزاع ايراكز  تتزى األشزكاع المعمارمزة شكي ممك

والمنية الت  محاي لها ا   كزو  مثامزدة او خاليزة مزف المعنزى تسزة ايعزا  

ووادزثة  مصمميها لتعحح عف الثياة ولتنشي رسالة معنومزة رم مزة مهمزة

وكلمززا اقتززحو المعززي مززف الززنم   عززديا معانيزز    جسزد المكززح الززفي انتجهززا.

ف ممكف ايراك  وكلما اقتحو المعي مزف النمزوذج  ثزديا معانيز  و ار م

أ   جح ة التلشز   تثشزل  .[35]و ار مف الصعة ايراك   النسح  للمتلش 

عزززف العالقزززة التحايليزززة  زززيف عزززالم األ كزززار  مزززا مت زززمف مزززف اتساسزززاا 

وايراكزززاا وعزززالم األشزززيا   مزززا مت زززمف مزززف منحهزززاا  ي ماومزززة وغيزززح 

لش  عملية ذهنية  تثشل    عالم المكح تيا ا  نزواة ا  التتيا  ي ماومة. 

, اتزدهما  هفا المعي ه  الشحزوع وافسزتال  المتثشزل  زيف عزالميف متصزليف

وهززو العززالم  هززو العززالم الخززارج  وا خززح هززو عززالم ا تحادزز  أو ياخلزز 

اذا ف  د لمعي المتلش  و تا عا ز  مزف أ  متحا وزا  ز   زميم  .[36]الخان

فا التزحا   مجعزي افيراك متثحكزا علزى شزكي موجزاا عملية األيراك وهز

مكو  تزوار التلشز   ز  العمزارة مزف خزالع و .[12]تد     تا ع و سلسي م

كو  الحد  يائما مزف الازكي المي مزاوي للنتزاج ومنولزل المتلشز  منز   ا جزاا 

 .[37]م واف ل المكحي للمتلشز  ومثيوز متماعي  ي  اف ل المكحي للمصم

ج الززفي ممتلززك الشا ليززة علززى التو ززيي المززؤثح والمشنززع  ززمة للنتززا لتوززحت

لال كار الت  مثملها و صورة موج ة وذلزك  د عز  المتلشز  للمازاركة  ز  

لشواعززززد المألو ززززة الشا لززززة  كززززومف هززززفا اف كززززار والززززفي متثشززززل  خززززح  ا

سحة اإلجماع    الحأي على اسزتعارة معينزة و شوممهزا سزلحام   .[38]للنم 

يهززا مززح ح   السززيا  الثشززا   العززا  واإلشززاراا المحعيززة أو إمجا ززا مززف متلش

, وا  المتلشززيف ملجززأو  إلززى السززيا  ومنتشززو  مززا مالئمهززم مززف  المتعلشززة  زز 

الاززمحاا المت ززمنة  يزز  ومصززنمو  مززا متززو ح  زز  خحززحا هم الثيا يززة عنهززا 

ومززدخلونها دززمف سالسززي يفليززة  صززنيمية خا ززة قززد  ختلززف مززف متلشزز  

  .[17] خح

 ززم هنززا عززحي مززا سززحل مززف  ززحت معح زز  تززوع الممززحيا سززيتم  عززد ا  

 استخالن المؤشحاا الممكن  لها ودمف الجدوع اف  ...     

( ي ضح المؤشرات التفصيليه الممكنه لمفرده 5-1جدو  رقم )

 الفكر ورم زها )المصدر:الباحث(.
 الحم  الممحيا

 Y.1.1.1 قيم  المكح والحني  المماهيمي 

 Y.1.1.2 تاا هاا والمختلمااالمشارن  والم

 Y.1.1.3 الت امف المحئ  لالنظم  الاكلي  المتعالش 

 Y.1.1.4 الاكي المعماري المثامد والخال  مف المعنى

 Y.1.1.5 الاكي المي ماوي والتماعي مع اف ل المكحي للمصمم

 Y.1.1.6 الاكي المي ماوي والتماعي مع اف ل المكحي للمتلش 

 Y.1.1.7 مف النم  ر عدي المعان  وامكاني  افيراك(اقتحاو المعي 

اقتززززحاو المعززززي مززززف النمززززوذج ر ثززززدي المعززززان  و ززززعو   

 افيراك(

Y.1.1.8 

 Y.1.1.9 العالق  التحايلي   يف عالم اف كار رخارج  ياخل (

 Y.1.1.10 احف الشواعد المالو   الشا ل  للنم 

 ه يهوالتلقي ال - ب

ك الازز   والدرامززة  زز  عحززح  صززنيم  و سززميت  ممتلززك اإلنسززا  ممززحية إيرا

و شحمح  إلى أشكاع و ور معحو ة ومف ثم  شييمز  و كييمز  ليصزحح جز  ا 

مززف الحيئززة الثسززية المدركززة , كمززا إ  الشززيم  تكززو  مززف عززاياا شخصززية 

و شاليززد وأعززحاف  تززدرج مززف الشززوة إلززى ال ززعف و ززح ح   مكززا  وزمززا  

م الجوهحمزة لجماعزة مزا وهزفا الشزيم مثديمف ومعتشداا غالحا ما  ازكي الشزي

لززدمها الشززدرة علززى افسززتمحار عحززح الزز مف . ومززف الناتيززة الاززكلية هنززاك 

إ ارا  مثكما  قدر نا على معح ة األشكاع و ميي ها عف  ع ها الحعا 

, اإل ززار األوع اززاهحي وهززو المسززؤوع عززف قززدر نا علززى التعززحف علززى 

ان  إ ار دزمن  ممكننزا مزف األشكاع ااهحما أي  ميي  شكي عف  خح والث

يليه الممكنوه لمفورده ( ي ضح المؤشرات التفص3-1جدو  رقم )

 التعامل ورم زها )المصدر:الباحث(.
 الحم  الممحيا

 X.2.1.1 التعامي مع المحي والواقع

 X.2.1.2 موقف المصمم المؤثح    المستعمي رالمتلش (

 X.2.1.3 معالج  الممحياا المعارم  المايدا

انزززواع التعامزززي المعتمزززد  ززز  

 التلش  

التعامزززززي افسزززززتنتاج  

 المنوش 

X.2.1.4 

 X.2.1.5 التعامي العا م 

محاتزززززززززي سزززززززززد الثاجززززززززز  

 ال حورم  فنتاج اياا تسي 

 X.2.1.6 المحتل  الحاموم 

 X.2.1.7 محتل  التصنيع

 X.2.1.8 محتل  التلش 
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 اتلشز  ممهومزومعتحزح ممهزو  ال .[9]يي  األشكاع  ز   زور ها الوتدومزة م

مززدخي  زز  جوانززة متعززدية  مزز  األيو  عنززى نظحمززة التلشزز   تززأثيح  اواسززع

التثوع العزا  إ  نظحمة التلش   ايح إلى ر اذكا ة ما على األجياع الالتشة 

( ولعززي هززفا مززا لززنل والشززارما لاهتمززا  مززف المؤلززف والعمززي األي زز  إلززى

(  صزمت  لزى أهميزة المنزتج المعمزاري رالزنلمجعلنا نحك  اهتمامنا أكثح ع

 , أ  مازكي هومزة المتلشز  عحزح الز مفالعمي اإل داع  العشلز  الزفي ممكزف 

وع أ   ستث ززح المشولزززة  مسززألة  اززكيي هومزززة المتلشزز  هزز  مسزززألة  ثززا

( أي تتززى  كززو  لنززا جيززديززي العمززارة الجيززدة  ثاجززة إلززى عمالمعحو ززة ر

عمار نززززا المتميزززز ة نثززززف  ثاجززززة إلززززى مجتمززززع معزززز  قيمزززز  التميزززز   زززز  

 عندما مزدرك اإلنسزا  معنزى انتمائز  ومعز  اهميتز  الجوهحمزة  .[9]العمارة

مستويع عند ذلك ا  معحف مزا ومزف هزو.......و  ولمزاذا هزو هنزا....و وأنز  

تمزا  هزفا متولزد مصلح لا   ما وألي شز   مصزلح......و وعزف تاجزة افن

ممهزززو  الهومزززة الزززفي ممكنززز  ا  مح زززدي اشزززكافم متعزززدية ومختلمزززة وغالحزززا 

ماهيزززة الهومزززة  ززز   ( علزززى أسزززل لمهزززمCorreaومسزززتند ر .[39]متحاي زززة

الهومة ليسل مح حوة  الوع  الفا     نثف نعو   شييمام  العمارة ومنها ا 

و  لكزز  لالخززحمف مززع ودززعهم  زز  قالززة مثززدي  ززالحغم مززف انهززم ف مسززع

مكونوا    الصورة الت  ودعناهم  يها لفلك  نثف نجد هومتنزا عحزح  همنزا 

معزززحف مزززنح الوزززا ع الاخصززز   أنززز  و .[40]فنمسزززنا و يئتنزززا مزززف تولنزززا

لمززنح     عحيززحا عززف ذا زز  وهومتزز  و حيمتزز المعاليززاا التزز  مشززو   هززا المتلشزز

يف مزنح ,  يجزة الموازنزة  ز الوا ع الاخص  تدوي ف  تعزدى الزفو  العزا 

الوا ع الاخص  والثحمة الكاملة    التصحف يو  محاعاة لآلخحمف أل  

التنوع الكحيح والممزح  مزؤيي الزى معالجزاا  حيمزة و ودزومة معحزح عنهزا 

مسزتوماا افقتصزايمة وهزو مختلزف  زأختالف ال تلول الحصزحي مصولح ال

  .[41]وافجتماعية

مززحيا سززيتم  عززد ا   ززم هنززا عززحي مززا سززحل مززف  ززحت معح زز  تززوع الم

 استخالن المؤشحاا الممكن  لها ودمف الجدوع اف  ...     

( ي ضوووح المؤشووورات التفصووويليه الممكنوووه 6-1جووودو  رقوووم )

 لمفرده اله يه ورم زها )المصدر:الباحث(.
 الحم  الممحيا

 Y.1.2.1  اكيي هوم  المتلش 

 Y.1.2.2 الشيم و اثيحها  افستمحار عحح ال مف 

عح ززززز  افشزززززكاع اف زززززح الخا ززززز   م

 و ميي ها

 Y.1.2.3 ااهحي

 Y.1.2.4  ا ن 

 Y.1.2.5 العمي اف داع  وهوم  المتلش  عحح ال مف

 Y.1.2.6 العمارا الجيدا والعمي الجيد

 Y.1.2.7 الهوم  وتاج  افنتما 

 Y.1.2.8 الهوم  وافر حا   الث ارا

 Y.1.2.9 التماعي  يف المتلش  والمكا 

 Y.1.2.10 تلش  وال ما التماعي  يف الم

 Y.1.2.11 منح الوا ع الاخص 

 Y.1.2.12 الهوم  وافر حا   الوع  الفا  

 

 ثنائيه المصمم/االبداع . 2.2.4.1

 مصمموالتلقي ال - أ

 ززالمتلش     التثدمززد النهززائ  لحنيززة الصززورةأ  ماززاركة المتلشزز  أساسززية  زز

  هنزاك  ماعزي وكلمزا كزا ثسزة ,  زي للخلزل أم زام  غيح مدعو لالستجا ة 

وكلمززا  تلشزز  قززاي ذلززك إلززى  عاليززة الحسززالةو هززم ماززتحك  ززيف المحسززي والم

اسززتواع المتلشزز  أ  مسززتو   المحسززي لم مززد مززف المهززم اكتسززحل الحسززالة 

و  ززا النظززح عززف اشززكالية عالقززة المعمززار  مجتمعزز   .[42] عاليززة أكحززح

  الجماعيزة ممكننا  حداهة استنتاج يور المجتمع افساس  عف  حمشة ذاكح 

   الثماا علزى افشزكاع والمنتجزاا المعمارمزة واسزتمحارمتها ,  ازخل 

المعمزار المزحي عززاج  عزف افنتمزا  والتنثزز  لزو لزم مكززف التوا زي ال منزز  

فاكحة الجماعيززة التز   امكانهزا الثمزاا تتزى علززى م زمونا ومصزانا  ز  الز

اشززززكاع موروثززززة  شززززدا قيمتهززززا افسززززتعمالية  زززز  الممارسززززاا الثيا يززززة 

اذ ا  افشارة لدور الخحزحة الثسزية الفا يزة للمزحي  صزة  ز   .[43]اليومية

جانة معيف    خدمة الممارسة ولكف أألخيزحة  ازكي ا زارام أعزم للتوحيزل 

   الالواعزز  والززفي  سززحش  محتلززة مززف الززوع  المودززوع  لالنززدماج الززفا

افنمصزززززال  للزززززفاا وهزززززفا مثشزززززل  حقزززززام  زززززيف الخحزززززحة الثسزززززية للمزززززحي 

معيش المعماري    منظومزة مزف نتاجزاا التمزاعالا اذ  .[44]والممارسة

 كمززف نتيجتهززا قناعززاا لهززفا الحيئززة  لمكحمززة  ززيف أ ززحاي وجماعززاا مجتمعزز ا

 تحلززور هززفا الشناعززاا ومجتمززع  كونززل مززف خززالع خحززحة  وملززة مارسززها ال

على شكي مجموعة مزف الزنظم التز  وامزل كعنا زح ا صزاع   زيف أ زحايا 

هنززا محززحز يور و . وهززفا الززنظم  تمتززع  سززلوة كسززلوة الشززانووجماعا زز  

 المصمم    أثنا  عملية التصميم  .[45]الفو  كمعيار     شييم هفا النظم

المنهجيزة أل  هنزاك تالزة  مكو  مسزت حقا  مامزا  عملز  غيزح واع للعمليزاا

راهنة ممليها الظحف الوجويي للعمي وهفا الثالة ه  افندماج  يف الزفاا 

والمودزوع وانصززهار تزاج  الززوع   ينهمززا  ز ذا مززا  ززم  زك افنززدماج  ززيف 

المصمم وعمل  ليحك  انتحاه  على  حمل معينة للعمي  شد قا لية التوا ي 

افنززدماج  ززيف المصززمم وعملزز    ززاذا مززا  ززم  ززك هززفا .[46]و شوعزل أ كززارا

لثظززة الخلززل ليحكزز  انتحاهزز  علززى مززنهج معززيف  شززد قا ليززة التوا ززي مززع 

اذ مكززو  لززالرا  الاخصززية وافتكززا  الفا يززة  .[47]المودززاوع و شوعززل

اثحهززا الكحيززح علززى مصززداقية التشاليززد  زز  العمززارة لتتودززح اهميززة افتكززا  

م التزارمخ   جزاا التزارم  الاخصية والتجح ة الفا ية في مصزمم  ز  الثكز

المثلزز  او العززالم  ف  التجح ززة الاخصززية هزز  اكثززح  ززدقا مززف افتكززا  

اكثزززح مزززا متعلزززل الصزززايقة والمخلصزززة ولكزززف العامزززة تيزززا متعلزززل افمزززح 

وهفا ما مؤشزح وجزوي  نزاقا  زيف ايراك المعمزار  .[7] الن اهة    الثكم

ا تحاي ا  المعمار رالوالة( وايراك مجتمع  لنمل النتاج المعماري مع 

منزتج عمزارة مززف اجزي المجتمززع الزفي معززيش  يز  و لحيززة متولحا ز  وموا شززة 

 -أما أ حاف عملية اف صاع  ثالثة هم: .[48]لتصورا   واعتشايا  

 المعماري رالمصمم(. -1

 النا ج المعماري.  -2

 .[38]المتلش  -3

 عززد ا   ززم هنززا عززحي مززا سززحل مززف  ززحت معح زز  تززوع الممززحيا سززيتم 

 المؤشحاا الممكن  لها ودمف الجدوع اف  ...     استخالن 

( ي ضوووووح المؤشووووورات التفصووووويليه 7-1جوووودو  رقوووووم )

 الممكنه لمفرده المصمم ورم زها )المصدر:الباحث(.
 الحم  الممحيا

 Y.2.1.1 عالق  المعماري  المجتمع

 Y.2.1.2 التوا ي ال من  والفاكحا الجمعي 

 Y.2.1.3 الخححا الثسي  الفا ي  للمحي

 Y.2.1.4 افندماج الفا   الالواع 

 Y.2.1.5 الوع  افنمصال  للفاا

 Y.2.1.6 الت ييح العمل  وقواعد التعشي

 Y.2.1.7 منووم  التماعالا المكحم 

 Y.2.1.8 الفو  معيار     شييم النظم

المصمم واستخدا  ل ز  خياليز  لتثميز  

 المتلش 

Y.2.1.9 

لمحسزي التماعي والمهم المازتحك  زيف ا

 والمتلش 

Y.2.1.10 

الثالززز  الحاهنززز  والظزززحف الوجزززويي 

 للعمي

Y.2.1.11 

 Y.2.1.12 افندماج  يف الفاا والمودوع

 Y.2.1.13  ثل المصمم ف كارا الفا ي 

ا زززززززحاف عمليززززززز  

 اف صاع

 Y.2.1.14 المصمم

 Y.2.1.15 النتاج

 Y.2.1.16 المتلش 

 بداعواالتلقي ال - ب

 كاملية  يف األ عاع الفهنيزة الثا زلة  ز  عمليزة   متحي ررزوق ( عالقة

التلشزز  مززع األ عززاع الثا ززلة  زز  عمليززة اإلرسززاع مززع   ييززح اغنززائ   زز  

تيززا  حززدأ  اعليززة الخلززل مززف األ كززار  , أيراك المتلشزز  ومثيوزز  الثشززا  

الشايمزززة مزززف التجح زززة وافنوحزززاع الثسززز  ومزززف ثزززم مشزززو  الجانزززة العشلززز  

قزد  حزدأ مزف نظزا  ذي عالقزاا  كومنيزة التز   زو ح  تحجمتها إلى الواقزع او 

إ زار التشززا  األ كززار و وايمهززا  تت ززح  زز  الماعليززة منظومتززا  رمنظومززة 

األ كزززار متعزززدية المصزززاير والم زززاميف( ورمنظومزززة التعحيزززح المح حوزززة 

 هزز   زحى كززي نتززاج ا ززداع  مززنجم  .[25] كي وقززوانيف المززاية( شزوانيف الازز

ظومة المكح( ورمنظومة التعحيزح( ومشزو  هزفا عف توار  يف منظومتيف رمن

  اإل زداع ف , الثوار يومز  مهمزا اختلمزل التوجهزاا والتيزاراا والمزدارس

أل  ال حمززة والاززاذ مشززد    ييززحام أم ززام لكززف  مشززد    ييززحام  ززالمعنى المولززل

اإلدا ة والت ييح الناجم عف المعي اإل داع  األ يي مثمي  ز  ثنامزاا قيمزام 

ركها المتلشزز   مشززدار مززا مززتمكف النتززاج مززف إثززارة تززوار  يهززا ومماهيمزز  مززد

لت ييزززح وقزززوة التثحيزززل و زززولها  النتزززاج اإل زززداع  األ زززيي مشزززد  قزززوة ا

 ينل الدراسة  عا الشدراا السامكولوجية المولو زة للشيزا  وقد  .[32]معام 

 العملية التصميمية مستندة دمف الخلمية النظحمزة علزى نظحمزة ركيلمزوري( 

الفهف و عا الوحوتاا السامكولوجية الت   ناولزل ازاهحة اف زداع  لحنا  
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وقززد اشززارا إلززى  لززك الشززدراا  زز  ا ززار تززدمثها عززف ا جاهززاا الحززد   زز  

 -والت   لخصها    ا ار  وجهيف هما: .[25]العملية التصميمية

   ا جزززاا  مثيزززي المكزززحة: مزززح ح  هزززفا اف جزززاا للتصزززميم  زززالممهو

م  صززوراا معينززة مززف خحززحاا التعحيززحي تيززا مثمززي المصززم

سا شة  حدأ  التكامي مع معوياا المازكلة التصزميمية للو زوع 

إلى النتزاج و سزهم الشزدرة السزامكولوجية للمصزمم علزى التمكيزح 

اف تحاقزز   زز  العمززي علززى الززح    ززيف الخحززحاا والمعززارف 

ومخزززز و  الزززززفاكحة التجح زززززة الثسززززية الاخصزززززية للمصزززززمم 

م استشحالها عند جمزع المعلومزاا والمعح ة المودوعية الت  مت

 .[25]عف الماكلة

  :ا جاا التثومح المستمح    عملية الخلل للو زوع إلزى المكزحة

 حدأ  عالية التصميم مف خالع التثزومح او الت ييزح  ز  نظزا  لز  

عالقا زز  التكومنيززة التزز   ززو ح ا ززار افنوززال  فلتشززا  اف كززار 

 ززالتمكيح  زز  و وايمهززا تيززا محززدأ ذهززف المصززمم المعمززاري 

انززواع الثلززوع المجح ززة سززا شام كنشوززة انوززال  ليكززو  اكثززح مززا 

متو ح امام  هو عمي الثادح والماد  و ازكي محزدئ  عمزي 

المحي نمسز  الزفي ممثزي اسزلو   الاخصز  ر النسزحة للمصزمميف 

الممارسززيف( امززا المحتززدئو   يمكززنهم الحززد   مززا موجززوي امززامهم 

ع السززا شة والحززد   تثومحهززا انوالقززا مززف النشززد الموجزز  لالعمززا

 .[25]و ل معوياا المهمة الجدمدة و حلور قواعد اف  لياا

 عد ا   م هنا عحي ما سحل مف  حت معح ز  تزوع الممزحيا سزيتم 

 استخالن المؤشحاا الممكن  لها ودمف الجدوع اف  ...     

( ي ضووووح المؤشوووورات التفصوووويليه 8-1جووودو  رقووووم )

 زها )المصدر:الباحث(.الممكنه لمفرده االبداع ورم 
 الحم  الممحيا

العالقزز  التكامليزز   ززيف اف عززاع الفهنيزز  للتلشزز  

 واف عاع الفهني  لالرساع

Y.2.2.1 

الت ييح افغنائ     افيراك المتلش  ومثيوز  

 الثشا  

Y.2.2.2 

منظومزززززززز  اف كززززززززار رمتعززززززززديا المصززززززززاير 

 والم اميف(

Y.2.2.3 

ف الازززكي منظومززز  التعحيزززح رمح حوززز   شزززواني

 والمايا(

Y.2.2.4 

 Y.2.2.5 ا جاا  مثيي المكحا

ا جزززاا التثزززومح المسزززتمح  ززز  عمليززز  الخلزززل 

 للو وع الى المكحا

Y.2.2.6 

 

 االطار التطبيقي العام. 2

 التطبيق. 1.2

 ززم  يمززا سززحل عززحي و ودززيح الوززحت المعح زز  العززا  والتمصززيل  عززف 

شدمزز  للوززحت الالتززل الممززحياا افساسززي  للحثززا وهزز  العمززارا لتكززو  م

ومززف ثززم المنوززل و ززم عززحي المعح زز  عنزز  وعززف الوحائززل التصززميمي  

المعتمدا كنماذج معح ي  معمارم   وحيشي  و وف لتوديح ميلهزا نثزو أي 

مززف الجوانززة دززمف مشيززاس المنوشيزز  والالمنوشيزز  ومززف ثززم  ززحت التلشزز  

وعززحي  حا وا زز  مززع ممززحياا معمارمزز  اخززحى مهمزز  ودززمف  ززي   

ئيزززاا و زززم  عزززدها اسزززتخالن اهزززم المؤشزززحاا الممكنززز  لكزززي منهزززا الثنا

و حمي هزززا لتكزززو  ا زززارا نظحمزززا للحثزززا  مهيزززدا لتوحيشهزززا علزززى الثزززالتيف 

الخا زتيف  النمزاذج التوحيشيز  التز   زم التو زي لهزا لتثدمزد  ثششهزا  زز  أي 

منهمززا. وهنززا سززيتم  ززحت اجززحا  التوحيززل لززفلك و ثدمززد التثشززل وقيمتزز  

يا وثنائيزز   مهيززدا لوززحت النتززائج الخا زز   زز  ومناقاززتها وتجمزز  لكززي ممززح

 الملحق(....  9-1و ثليلها وذلك  صي   الجدوع اف   رقم ر

 

 -طرح وتحليل ومناقشه النتائج :. 2.2

على الممحياا السا ش  دمف اف ار النظحي  عد ا   م اجحا  التوحيل 

لتثدمد منوشي  او ف الموحوت على تالت  النماذج التوحيشي  الت   م  حنيها 

منوشي  كي منها سيتم  حت و ثليي ومناقا  نتائج التوحيل و اكي اتايي 

 ومتعدي الت يح دمف الج   افوع وعا  دمف الج   الثان  وكاف  ....

 ...المست ى االحادي التغير. 1.2.2

)ثنائيه المعنى/االدراك( ، )ثنائيه  -المجم عه االولى :. 1.1.2.2

 ار(التعامل/الح 

 ثنائيه المعنى/االدراك - أ

 المعنى .1

   سجلل النتائج  ثشل كي مف الشيم الممكن  اف ي  لثال

الصندو  افسوي رالتلش  المنوش ( وكاف  ... 

,X.1.1.3,X.1.1.6,X.1.1.7,X.1.1.9,X.1.1.10ر

X.1.1.11,X.1.1.13.) 

   سجلل النتائج  ثشل كي مف الشيم الممكن  اف ي  لثال

ال جاج ( رالتلش  الالمنوش ( وكاف  ... الصندو  الاماف ر

,X.1.1.1,X.1.1.2,X.1.1.4,X.1.1.5,X.1.1.8ر

X.1.1.12,X.1.1.14.) 

 االدراك .2

   سجلل النتائج  ثشل كي مف الشيم الممكن  اف ي  لثال

الصندو  افسوي رالتلش  المنوش ( وكاف  ... 

,X.1.2.1,X.1.2.2,X.1.2.4,X.1.2.6,X.1.2.11ر

X.1.2.14,X.1.2.15,X.1.2.16.) 

   سجلل النتائج  ثشل كي مف الشيم الممكن  اف ي  لثال

الصندو  الاماف رال جاج ( رالتلش  الالمنوش ( وكاف  ... 

,X.1.2.3,X.1.2.5,X.1.2.7,X.1.2.8,X.1.2.9ر

X.1.2.10,X.1.2.12,X.1.2.13,X.1.2.17,X.1.2.18

,X.1.2.19.) 

 ثنائيه التعامل/الح ار - ب

 التعامل .1

 لنتائج  ثشل كي مف الشيم الممكن  اف ي  لثال  سجلل ا

الصندو  افسوي رالتلش  المنوش ( وكاف  ... 

 (.X.2.1.2,X.2.1.5,X.2.1.7ر

   سجلل النتائج  ثشل كي مف الشيم الممكن  اف ي  لثال

الصندو  الاماف رال جاج ( رالتلش  الالمنوش ( وكاف  ... 

 (.X.2.1.1,X.2.1.3,X.2.1.4,X.2.1.6,X.2.1.8ر

 الح ار .2

   سجلل النتائج  ثشل كي مف الشيم الممكن  اف ي  لثال

الصندو  افسوي رالتلش  المنوش ( وكاف  ... 

 (.X.2.2.2,X.2.2.3ر

   سجلل النتائج  ثشل كي مف الشيم الممكن  اف ي  لثال

الصندو  الاماف رال جاج ( رالتلش  الالمنوش ( وكاف  ... 

 (.X.2.2.1ر

)ثنائيه الفكر/اله يه( ، )ثنائيه  -مجم عه ال ا يه :ال. 2.1.2.2

 المصمم/االبداع(

 ثنائيه الفكر/اله يه - أ

 الفكر .1

   سجلل النتائج  ثشل كي مف الشيم الممكن  اف ي  لثال

 ,y.1.1.4الصندو  افسوي رالتلش  المنوش ( وكاف  ... ر

y.1.1.5, y.1.1.8,y.1.1.10.) 

 ممكن  اف ي  لثال  سجلل النتائج  ثشل كي مف الشيم ال

الصندو  الاماف رال جاج ( رالتلش  الالمنوش ( وكاف  ... 

y.1.1.1,y.1.1.2,y.1.1.3,y.1.1.6,y.1.1.7,y.1.1.9ر

.) 

 اله يه .2

   سجلل النتائج  ثشل كي مف الشيم الممكن  اف ي  لثال

 ,y.1.2.2الصندو  افسوي رالتلش  المنوش ( وكاف  ... ر

y.1.2.4, y.1.2.5,y.1.2.6,y.1.2.8.) 

   سجلل النتائج  ثشل كي مف الشيم الممكن  اف ي  لثال

الصندو  الاماف رال جاج ( رالتلش  الالمنوش ( وكاف  ... 

 ,y.1.2.1, y.1.2.3ر

y.1.2.7,y.1.2.9,y.1.2.10,y.1.2.11,y.1.2.12.) 

 ثنائيه المصمم/االبداع - ب

 المصمم .1

 ي  لثال  سجلل النتائج  ثشل كي مف الشيم الممكن  اف 

 ,y.2.1.2الصندو  افسوي رالتلش  المنوش ( وكاف  ... ر

y.2.1.4, 

y.2.1.6,y.2.1.7,y.2.1.9,y.2.1.11,y.2.1.12,

y.2.1.15.) 
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   سجلل النتائج  ثشل كي مف الشيم الممكن  اف ي  لثال

الصندو  الاماف رال جاج ( رالتلش  الالمنوش ( وكاف  ... 

 ,y.2.1.1ر

y.2.1.3,y.2.1.5,y.2.1.8,y.2.1.10,y.2.1.13,

y.2.1.14,y.2.1.16.) 

 اف داع .2

   سجلل النتائج  ثشل كي مف الشيم الممكن  اف ي  لثال

الصندو  افسوي رالتلش  المنوش ( وكاف  ... 

 (.y.2.2.1,y.2.2.3, y.2.2.6ر

   سجلل النتائج  ثشل كي مف الشيم الممكن  اف ي  لثال

تلش  الالمنوش ( وكاف  ... الصندو  الاماف رال جاج ( رال

 (.y.2.2.1,y.2.2.4,y.2.2.5ر

 المست ى ال نائي التغير.... 2.2.2

 الجزء االو ....

)ثنائيه المعنى/االدراك( ، )ثنائيه  -المجم عه االولى :. 1.2.2.2

 التعامل/الح ار(.

 ثنائيه المعنى/االدراك - أ

 المعنى .1

 ندو  ( قيم ممكن  لثال  الص7سجلل النتائج  ثشل عدي ر

( قيم ممكن  7افسوي رالتلش  المنوش ( مشارن   تثشل عدي ر

لثال  الصندو  الاماف رال جاج ( رالتلش  الالمنوش ( , 

وهفا ما مؤشح  ساوي قيم التثشل للثالتيف دمف مؤشح 

 المعنى.

 االدراك .2

 قيم ممكن  لثال  الصندو  8سجلل النتائج  ثشل عدي ر )

( قيم ممكن  11 تثشل عدي ر افسوي رالتلش  المنوش ( مشارن 

لثال  الصندو  الاماف رال جاج ( رالتلش  الالمنوش ( , 

وهفا ما مؤشح اختالف و شد  لشيم التثشل لثال  الصندو  

الاماف رال جاج ( رالتلش  الالمنوش ( دمف مؤشح 

 افيراك.

 

 ثنائيه التعامل/الح ار - ب

 التعامل .1

 الصندو   ( قيم ممكن  لثال 3سجلل النتائج  ثشل عدي ر

( قيم ممكن  5افسوي رالتلش  المنوش ( مشارن   تثشل عدي ر

لثال  الصندو  الاماف رال جاج ( رالتلش  الالمنوش ( , 

وهفا ما مؤشح اختالف و شد  لشيم التثشل لثال  الصندو  

 الاماف رال جاج ( رالتلش  الالمنوش ( دمف مؤشح التعامي.

 الح ار .2

 يم ممكن  لثال  الصندو  ( ق2سجلل النتائج  ثشل عدي ر

( قيم ممكن  1افسوي رالتلش  المنوش ( مشارن   تثشل عدي ر

لثال  الصندو  الاماف رال جاج ( رالتلش  الالمنوش ( , 

وهفا ما مؤشح اختالف و شد  لشيم التثشل لثال  الصندو  

 افسوي رالتلش  المنوش ( دمف مؤشح الثوار.

 

ائيه الفكر/اله يه( ، )ثنائيه )ثن -المجم عه ال ا يه :. 2.2.2.2

 المصمم/االبداع(.

 ثنائيه الفكر/اله يه - أ

 الفكر .1

 قيم ممكن  لثال  الصندو  4سجلل النتائج  ثشل عدي ر )

( قيم ممكن  6افسوي رالتلش  المنوش ( مشارن   تثشل عدي ر

لثال  الصندو  الاماف رال جاج ( رالتلش  الالمنوش ( , 

شيم التثشل لثال  الصندو  وهفا ما مؤشح اختالف و شد  ل

 الاماف رال جاج ( رالتلش  الالمنوش ( دمف مؤشح المكح.

 اله يه .2

 قيم ممكن  لثال  الصندو  5سجلل النتائج  ثشل عدي ر )

( قيم ممكن  7افسوي رالتلش  المنوش ( مشارن   تثشل عدي ر

لثال  الصندو  الاماف رال جاج ( رالتلش  الالمنوش ( , 

تالف و شد  لشيم التثشل لثال  الصندو  وهفا ما مؤشح اخ

 الاماف رال جاج ( رالتلش  الالمنوش ( دمف مؤشح الهوم .

 ثنائيه المصمم/االبداع - ب

 المصمم .1

 قيم ممكن  لثال  الصندو  8سجلل النتائج  ثشل عدي ر )

( قيم ممكن  8افسوي رالتلش  المنوش ( مشارن   تثشل عدي ر

التلش  الالمنوش ( , لثال  الصندو  الاماف رال جاج ( ر

وهفا ما مؤشح  ساوي قيم التثشل للثالتيف دمف مؤشح 

 المصمم.

 االبداع .2

 قيم ممكن  لثال  الصندو  3سجلل النتائج  ثشل عدي ر )

( قيم ممكن  3افسوي رالتلش  المنوش ( مشارن   تثشل عدي ر

لثال  الصندو  الاماف رال جاج ( رالتلش  الالمنوش ( , 

اوي قيم التثشل للثالتيف دمف مؤشح وهفا ما مؤشح  س

 اف داع.

 

 الجزء ال ا ي....

)ثنائيه المعنى/االدراك( ، )ثنائيه  -المجم عه االولى :. 3.2.2.2

 التعامل/الح ار(.

 ثنائيه المعنى/االدراك - أ

 قيم ممكن  لثال  الصندو  15سجلل النتائج  ثشل عدي ر )

( قيم ممكن  18افسوي رالتلش  المنوش ( مشارن   تثشل عدي ر

لثال  الصندو  الاماف رال جاج ( رالتلش  الالمنوش ( , 

وهفا ما مؤشح اختالف و شد  وادح لشيم التثشل لثال  

الصندو  الاماف رال جاج ( رالتلش  الالمنوش ( دمف 

 مؤشح رثنائي  المعنى/افيراك(.

 ثنائيه التعامل/الح ار - ب

 لصندو  ( قيم ممكن  لثال  ا5سجلل النتائج  ثشل عدي ر

( قيم ممكن  6افسوي رالتلش  المنوش ( مشارن   تثشل عدي ر

لثال  الصندو  الاماف رال جاج ( رالتلش  الالمنوش ( , 

وهفا ما مؤشح اختالف و شد   سي  لشيم التثشل لثال  

الصندو  الاماف رال جاج ( رالتلش  الالمنوش ( دمف 

 مؤشح رثنائي  التعامي/الثوار(.

)ثنائيه الفكر/اله يه( ، )ثنائيه  -عه ال ا يه :المجم . 4.2.2.2

 المصمم/االبداع(.

 ثنائيه الفكر/اله يه - أ

 قيم ممكن  لثال  الصندو  9سجلل النتائج  ثشل عدي ر )

( قيم ممكن  13افسوي رالتلش  المنوش ( مشارن   تثشل عدي ر

لثال  الصندو  الاماف رال جاج ( رالتلش  الالمنوش ( , 

تالف و شد  وادح لشيم التثشل لثال  وهفا ما مؤشح اخ

الصندو  الاماف رال جاج ( رالتلش  الالمنوش ( دمف 

 مؤشح رثنائي  المكح/الهوم (.

 ثنائيه المصمم/االبداع - ب

 قيم ممكن  لثال  الصندو  11سجلل النتائج  ثشل عدي ر )

( قيم ممكن  11افسوي رالتلش  المنوش ( مشارن   تثشل عدي ر

ماف رال جاج ( رالتلش  الالمنوش ( , لثال  الصندو  الا

وهفا ما مؤشح  ساوي قيم التثشل لثال  الصندو  الاماف 

رال جاج ( رالتلش  الالمنوش ( دمف مؤشح رثنائي  

 المصمم/اف داع(.

 

 االستنتاجات        

 و عحيح عف ثشا ة الاعوو و مثيي للنتائج  العمارة تشي معح  

ورموزا و عالية  الث اري للمجتمع ومعامنة ويفف  

اجتماعية وانسانية  عتمد  اثيح ممحياا المكا  وال ما  

  واف داع  لالنسا   المعح يتعحيح عف الوجوك ظهحو 

و اكي مف جانحيف  اكي عا  هما الجانة المكحي والجانة 

 المايي . 

  اساس فمجاي عالقة  يف ا عاع التمكيح الفهنية هو المنول

قوانيف المكح الفي مكاف عف  وعملياا افنتاج وهو علم

المحايم افساسية وال حورمة في عملية  كحمة وهنا موجد 

نوعيف مف الشوانيف المكحمة ه  عشلية وقوانيف وادثة  فا ها 

وممتلك سمة التثوع  ثسة  اثيح الظواهح افجتماعية 

اساس الثكم على اي ركف مف اركا  اي عملية   هوالمثيوة 

 .انتاجية او ا داعية
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  وحت  حائل التصميم الثدمثة مسارمف او  حمشتيف للتمكيح 

الخان  المصمم    ا ار  ثثها وسعيها لجعي العملية 

معاميح افختالف  يف لتكو  التصميمية عملية مسيوح عليها 

السيوحة( ,المودوعية,اف داعه  رالوحمشتيف الموحوتتيف 

 ...هما كي مف...اللتا  

 الشمززز ة اف داعيززة  ازززكي الصززندو  افسززوي:تيا  خزززحج منزز  

  .غاما وغيح ممهو 

  ال جزززاج  الازززماف :تيزززا ممكزززف مالتظزززة عمليزززاا منوشيزززة

 .متعاقحة  جحي ياخل 

  ودثل الحاى العامة عف ممهو  التلش     العمارة مف 

خالع يراسة عالقت  مع المماهيم افخحى المتنوعة    

ائياا  ثسة  حيعتها وثنالعمارة والت  اندرجل دمف 

تشار ة و اثيح  لك العالقة وقح ها مف ممهو  التلش  وشكلل الم

فتشا مجموعتيف مف الثنائياا  حزا  حيعة العامة لها 

ثنائية ر وكانل كاف   المجموعة افولى ودمل ثنائييف هما

(. اما ثنائية رالتعامي/الثوار(( , رر المعنى/افيراك(

( مكح/الهوم (ثنائية رالر المجموعة الثاني  ودمل ثنائييف هما

 .(ثنائية رالمصمم/اف داع(ر

  انما  ك ثشل ممكف ا   عمي  يغ ا حزا نتائج التوحيل

متنوعة لثالت  التلش  رالمنوش  والال منوش ( دمف ا ار 

 -: تشي العمارة وكاف  

 افنما  الحئيسية 

تلشز   ال شزد  وادزح لشزيم التثشزل لثالزة  رئيس  مؤشح  نم -

 ئية رالمعنى /افيراك(.            المنوش  دمف مؤشحاا الثنا

تلشز  ال شزد   سزي    لشزيم التثشزل لثالزة نم  رئيس  مؤشح  -

 المنوش  دمف مؤشحاا الثنائية رالتعامي/ الثوار(.         

تلشز  ال شد  وادح  لشزيم التثشزل لثالزة نم  رئيس  مؤشح  -

 المنوش  دمف مؤشحاا الثنائية رالمكح/ الهومة(.

تلشززز  الاوي لشزززيم التثشزززل لثالزززة  سزززنمززز  رئيسززز  مؤشزززح  -

 للثالتيف دمف مؤشحاا الثنائية رالمصمم/ اف داع(.

 افنما  المحعية..... 

نمزز   حعزز  مؤشززح  سززاوي قززيم التثشززل للثززالتيف دززمف  -

 .مؤشح المعنى

تلش  رالمنوش ( النم   حع  مؤشح  شد  قيم التثشل لثالة  -

 .دمف مؤشح افيراك

تلش  رالمنوش ( اللثالة نم   حع  مؤشح  شد  قيم التثشل  -

 .دمف مؤشح التعامي

تلش  رالمنوش ( النم   حع  مؤشح  شد  قيم التثشل لثالة  -

 .دمف مؤشح الثوار

تلش  رالمنوش ( النم   حع  مؤشح  شد  قيم التثشل لثالة  -

 .دمف مؤشح المكح

تلش  رالمنوش ( النم   حع  مؤشح  شد  قيم التثشل لثالة  -

 .دمف مؤشح الهومة

عزز  مؤشززح  سززاوي قززيم التثشززل للثززالتيف دززمف نمزز   ح -

 .مؤشح المصمم

نمزز   حعزز  مؤشززح  سززاوي قززيم التثشززل للثززالتيف دززمف  -

 .مؤشح اف داع

  متودح ا  ميي ممهو  التلش     العمارة الى تالة المنوشية

ة يدمف مؤشحاا الثنائياا الموحوتة هو تالة عامة و دمه

ا وقيمها  نسة منوشية و ثشل مؤشحا هالاف ا  وروي تالة ال

كحيحة ومشار ة ومساومة     عا الثافا لمؤشحاا وقيم 

اف داع( لتماسها و الثالة المنوشية وخصو ا ثنائية رالمصمم

الة افنتاج اف داع  التصميم   اكي محاشح وقحمة تمع 

منوش  والتلش     العمارة وتيومت  المؤشح اهمية الخيار ال

الة دمنية    العمي ودحورمت  لها ووجويا المستمح كث

اف داع  التصميم  خصو ا راكثح من     تالة العمي 

 يحي( والعمارة عموما.ظالمكحي والتن
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 . على تدا

مو   الحثا   حورة يراسة امكانية وجوي  يغ اخحى  .2
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