
الماء في تصمیم الفضاءات الخارجیة، أثره في صناعة المكانالعمري: 

97

الماء في تصمیم الفضاءات الخارجیة، أثره في صناعة المكان 
انفال عزام حموداتد.أحمد یوسف العمري

مدرس مساعدمدرس 
قسم الھندسة المعماریة/جامعة الموصلقسم الھندسة المعماریة/جامعة الموصل

الملخص 
یقع حقل الدراسة البحثي ضمن عمارة الفضاءات الخارجیة ویھتم بصناعة المكان التي تھدف لخلق امكنة 
ببیئات حضریة تفاعلیة تشجع الناس على استخدامھا والعودة إلیھا ، قابلة للتذكر ، ذات تفرد وتمیز، بما تمتلكھ من 

اشارت االدبیات لدور الماء باعتباره عنصرا مھما من عناصر رموز ومعاني، ذات عالقة بالسیاق العام للمكان، وقد 
البیئة الطبیعیة في الفضاءات الخارجیة المتالكھ اھمیة وجاذبیة وارتباطھ بنواحي حسیة وروحیة وما یضفیھ من رفاھیة 

عة المكان، اال وحیویة تجعل المتلقي یعیش تجربة جدیدة. كما اشارت الى اھمیة  البیئة المبنیة المصممھ جیدا في صنا
انھا لم تدخل في التفاصیل التي تمكن المصممین من توظیف الماء في صناعة المكان ، تم اعادة  استكشاف الماء كعنصر 
تصمیمي والتعمق في الخصائص التصمیمیة التي یمتلكھا واإلمكانات الكامنة لتوظیفھا ثم تم بناء اطار نظري شمل كافة 

، وتم تصمیم وانتقاء مشاھد للماء لحاالت شرات العالقة بین اطراف الموضوعالجوانب المؤثرة واستخالص مؤ
تصمیمیة مختلفة ومعالجتھا ببرامجیات حاسوبیة متعدده لتبدو متحركة واضافة تاثیرات صوتیة لتبدو قریبة من عالم 

اء ذات االلیات المتعلقة بالتعقید ، أظھرت النتائج فاعلیة مجموعة االعدادات التصمیمیة للمالواقع ثم تم القیام باستبیان 
ضمن مستویات مختلفة (الشكلي ، البصري ، السمعي ، اللمسي)، وفاعلیة استثمار خاصیة التحول الشكلي والتعاقب 
واإلیقاع ، والتلوین الضوئي والغرابة ، والحركة والدینامیكیة ، واالنعكاسیة ، واالستلھام من الموروث التاریخي وتباین 

ھا على المتلقي في صناعة المكان.  اثر كل من
الكلمات المفتاحیة : صناعة المكان ، الفضاءات الخارجیة ، الماء ، التصمیم
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Abstract
The current study is within the landscape architecture area and focus on

placemaking that aims at creating interactive and urban environments to encourage the
people to use them again. These are characterized by being retainable and distinguished
with its symbols and significance and context related. Literature have pointed out the
role of water as an important natural element in landscape as being related with sensual
and spiritual aspects in addition to its vitality and comfort that makes the receiver
experience something new. However, and despite referring to the importance of the well
designed built environment on placemaking, these literature have not deeply dealt with
the details that enable the designers to use water in placemaking. Water is examined as a
designing element through deeply dealing with the designing elements and potentials to
be used. Then, a theoretical approach, including all the affecting aspects, is constructed
and relation indicators are derived. Various animated water scenes are designed and
processed with computer software to add audio impacts and a questionnaire was made.
Results have shown the efficiency of the water designing preparations with complexity
related mechanisms within various levels (formal, visual, audio, tactile) and the
efficiency of investing formal transformation, sequence, rhythm, light coloring,
dynamism, reflection and historical heritage use with various impacts of each on
receiver in placemaking.
Keywords: Placemaking, landscape, design , water.
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-المقدمة واھمیة البحث:.1
مع تسارع النمو العمراني للمدن بدأت تعاني من مشاكل حضریة ونتج عن ذلك انفصال واضح بین اإلنسان 

ضغوطا نفسیة ھائلة والبیئة والطبیعة وزاد من تلك الفجوة وجود االنواع المختلفة من الملوثات السمعیة والبصریة وولد ذلك
، لذلك كان لزاما توفیر اماكن ذات فضاءات خارجیة ممیزة ومریحة في المدن یحس من یرتادھا بالمتعة والھدوء والسكینة 
وھو منحى بدأت تتنافس فیھ المجتمعات إلبراز مدنھا بإعطائھا ھویة وقیمة حضاریة من خالل صناعة المكان بإیجاد 

ودة إلى الطبیعة كحل مثالي وبخلق فضاءات تتناغم معھا، وبال شك فان الماء ھو افضل فضاءات خارجیة مریحة وبالع
الوسائل التي تعبر عن البیئة الطبیعیة وتصمیمھ بادراك واعي لخواصھ یساھم بخلق اماكن مریحة لإلنسان على اعتبار ان 

خفیف من الضغوط النفسیة فضال عن الحاجة اإلنسان قیمة علیا واالرتقاء بالحیاة البشریة مع تحسین جودة الحیاة والت
لدراسة البیئة التي یعیش بھا االنسان وتأثیر الماء على رفاھیة البشر  باعتباره احد العناصر المھمة التي تمنح الحیاة للبیئة 

الطبیعیة.

-:Placemakingمفھوم صناعة المكان .2
) من قبل المعما1970وھو المصطلح الذي بدأ استخدامھ عام (

1Bernard Huntوعرفھا .Rapaport

]Moltoch,2001,p.252طویلة. [

-الدراسات السابقة المتعلقة بصناعة المكان :.3
الى صناعة المكان بكونھا عملیة ادراكیة ذھنیة إلدراك المواضع المصممة وإضافة Moltochاشارت دراسة 

معنى وإنشاء صورة ذھنیة للمكان، وعدھا تركیبة ذھنیة تعتمد على الخصائص ذات اإلحساسات القویة فیقال عنھا بأنھا 
یة عالیة قادرة على ان تستذكر بعد فترة طویلة من الزمن، وبعكسھا الالمكانیة التي ال یمكن تذكرھا جدا، ویتم ذات مكان

ادارة المكانیة بتعزیز رضا المستخدم وشعوره باالنتماء وجودة حیاتھ، وھي من األھداف الرئیسة لتصمیم المشھد، ویشمل 
وبھیكل المدینة كنسیج حضري كلي، كما اوضح دور االستلھام من صناعة المكان أیضا تصامیم ذات صلة بالمجموعات 

التاریخ مع الھویة باألشكال الممیزة ذات المراجع المنتخبة برموزھا ودالالتھا في الصورة الذھنیة للمتلقي وإمكانیة تخیلھا 
لبیئي مما یعطي تكامال مع عناصر مع القدرة على التغییر، مع تعزیز الصحة النفسیة وزیادة المتعة الحسیة وتقلیل االجھاد ا

المشھد الدینامیكیة "الماء والنبات" ذات الغنى والتنوع فیمكن التعبیر عنھا بفضاءات مفتوحة ذات معنى عمیق وتوصف 
[Moltoch,2000,p:p:252-253]بكونھا "مكانیة ایجابیة" تعطي شعورا باالرتیاح 

فقد اكدت على اھم مبادئ صناعة الBoydاما دراسة 

ان كان بالماء او بطبیعة استخدام األراضي، مع تحدید اھمیة الوصول لألماكن والجودة البصریة وكیفیة خلق القیم المشتركة 

بموجو

الدراسة قد اكدت على مجاالت متعددة
[Boyd,2002,p:p:2-33]صناعة المكان . 

على دور خصائص صناعة المكان باالھتمام بإدخال فضاءات مفتوحة ذات مقیاس Laniadoكما اكدت دراسة
ي تعزز االحساس واالرتباط بھ وبھویتھ، مع قدرتھا على بشري تشجع على تعزیز العالقة ما بین الناس والمكان وبالتال

التكیف وقابلیتھا على التغییر بما تمتلكھ من معاني وذكریات بتمیزھا وتفردھا، مؤكدة على ضرورة الحفاظ على السیاق 
ة واالجتماعیة العام للمكان ان كان اجتماعیا او سیاق محتویاتھ لتعزیز التفاعل االجتماعي وتشجیع تطویر الھویة الشخصی

وتعزیز المعاني االجتماعیة، واالھتمام بالمحتوى فضال عن النظام البصري المتحقق بالتجانس والالتجانس والتنوع بینھما، 
االحساس بالمكان وبالتالي مساھمتھ في صناعة المكان .في الوقت نفسھ نجد ان الدراسة لم تشر الى دور الماء في خلق

[Laniado,2005,p:p:41-49]

1 Wikipedia  Website , July.,14,2013,Citing Internet source URL:http://en.wikipedia.org/wiki/Placemaking
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اربعة قواعد لصناعة االمكنة اعطت االولویة للمخالطة والتفاعل االجتماعي بین االفراد Driehausوأوضحت دراسة

[Driehaus,2008,p:17]المكان ولكنھا لم تتطرق للدور الذي یلعبھ الماء في صناعة المكان 
Office for Urbanism in association with MMM Groupة بینما اشارت دراس

االتصال الجید بین الناس والمكان واالھتمام بالقدرة على الوصول، و

.[Office for Urbanism in association with MMM Group,2010,p:p:63-133].

-الدراسات التي تناولت توظیف عنصر الماء في التصمیم  :.4
الى التصمیم باستخدام الماء ضمن االمكنة بمجموعة من المؤشرات التصمیمیة كتعزیز السیاق Eckboتطرق 

ن خصائصھ الشكلیة المتعلقة بشكلھ وحجمھ ومقیاسھ ولونھ مما یحقق بدوره بقدرتھ على توجیھ وتشكیل الحركة، فضال ع
[Eckbo,1964,p:p:3-27]جودة المشھد. 

فقد اوضحت دراستھ مجموعة من المفردات التصمیمیة المتعلقة بالتصمیم باستخدام الماء سواء كانت Alpernاما 
اریخي والھویة او الخصائص الشكلیة التي یمتلكھا الماء من مكانیة كتعزیز السیاق المكاني واالستلھام من الموروث الت

(الحجم ، الشكل ، اللون ، االضاءة ، تغیر التشكیل ، الملمس)، فضال عن دور شكل المحتوى المائي وما یمتلكھ من قدرة 
ھ بعدا رابعا وھو الزمن، على تغییر وشد االنتباه، موضحا اثر الدینامیكیة والمتعة الحسیة التي یعطیھا الماء للمكان بإضافت

اما فیما یتعلق بالجمالیات البصریة التي یعطیھا فقد تناولت طرق تشكیلھ وأسالیب تدفقھ واإلضاءة المسلطة علیھ وسطوحھ 
وطریقة انبثاقھ وحوافھ وقعره، واالنعكاسیة واإلیھام كظواھر بصریة تتحقق بوجوده، واحتواء الماء على فعالیة وظیفیة 

الحتفالیة واللعب مما یزید من التفاعل االجتماعي في المكان، والتزیین سواء كان باإلضافات التزینیة النباتیة او كالفعالیات ا
االعمال الفنیة، واخیرا اشارت الى دوره في تعزیز التأثیرات البیئیة، إذ تم التوصل الى جمیع تلك المفردات التصمیمیة التي 

[Alpern,1976,p:p:269-275]وتعمل على جذبھ للمكان من الممكن ان تبقى في ذھن المتلقي 
Harris& Dines

المنزلقة علیھ

وخاصة االضافات النباتیة المساھمة في تحو
[Harris& Dines,1988,sec:2-9]االنتباه للمكان لیبقى في الذھن. 
مجموعة من المفردات التصمیمیة للتصمیم باستخدام الماء مما یعمل على Nasar & Linكما اوضحت دراسة 

لشكلیة المتعددة والتي یمتلكھا سواء كانت (سرعتھ او حجمھ او االضاءة المسلطة علیھ أو جذب المشاھد للمكان بخصائصھ ا
اشكالھ ان كانت (ساكنة او متدفقة او ساقطة او نفاثة او مدمجة)) مع قابلیتھ على التشكیل إذ یخضع لتالعبات المصمم حسب 

فیھ، او بالتحوالت الشكلیة التي یمتلكھا بفعل تغیر الغرض منھ والتي تساعد المصمم على التحكم بشكل المحتوى المتواجد 
حاالتھ المختلفة من الصلبة الى السائلة الى الغازیة، فضال عن مؤشر المتعة الحسیة التي یولدھا ومؤشر تعزیز التأثیرات 

في ذھن البیئیة مع مؤشر الدینامیكیة واالنعكاسیة مما یزید من جمالیة المكان وبالتالي یعمل على بقاء المكان
],p:p:441-449]Nasar & Lin,2003المشاھد.

مجموعة من الخصائص الشكلیة إلستخدام الماء في الفضاءات الخارجیة منھا ما تعلق Burmilاوضحت دراسة 
بالشكل او بالكثافة او االلوان أو االصوات أو االضاءة أو السطوح أو الحافات، وقد تطرق الى مؤشر التزیین ومنھا 

ت التزینیة النباتیة ودورھا في تعزیز السیاق المكاني بالتحدید بتوجیھ الحركة، واالنعكاسیة وما ینتج عنھا من صور االضافا
مختلفة حسب المحیط، وشكل المحتوى المائي وامكانیاتھ التشكیلیة حسب رغبة المصمم، ومؤشر الدینامیكیة التي تزید من 

قاع الناتج عن تغیرات االصوات الخارجة من سقوط الماء، فضال عن دوره في جمالیة المكان مع زیادة تدفق الماء، واالی
تعزیز التأثیرات البیئیة كنوع من االستخدامات المائیة وما یتولد عنھ من احساس بالبرودة تعمل على جذب المشاھد للمكان 

] ,p:p:99-105]Burmil,1999فیبقى تأثیره في ذھنھ.
المفردات التصمیمیة باستخدام الماء مما یعمل على جذب المشاھد للمكان مجموعة منMarcosبینما بین 

بدراسة النافورات بالتحدید إذ اشار الى دور الحجم والشكل واالضاءة وااللوان وانماط الحركة ونوع مواد االنشاء ومواد 
تغیرات االلوان مع االضاءة وأنماط االنھاء والمقیاس في جذب االنتباه للمكان، فضال عن دور التعقید الذي یتحقق بفعل م

الحركة والغرابة التي قد یلجأ المصمم الیھا عند تصمیم محتوى النافورة، مع التطرق الى دور الماء في تعزیز التأثیرات 
والتعاقب واالیقاع بفعل األصوات الناتجة عنھا مع االنارة المسلطة علیھا فضال عن ,البیئیة، واثر التوقیع ضمن المكان، 
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دور التحوالت الشكلیة للماء والتي تتحقق بفعل وجود التأثیرات الضبابیة مما یعمل على بقاء المكان في ذھن المشاھد و 
],p:p:5-29]Marcos,1999یزید من جذبھ للمكان.

الى مجموعة من المفردات التصمیمیة باستخدام الماء مما یعمل على جذب المشاھد Seckinوقد تطرقت دراسة 
للمكان مؤكدا على دور الخصائص الشكلیة للماء من حجم او شكل او مقیاس او مساحة او اضاءة فضال عن مؤشر السیاق 
الذي یتم تعزیزه بقدرتھ على توجیھ الحركة وملء المساحات الفارغة وتغییر مسار الحركة، والدور الذي یلعبھ محتواه 

تي یحتویھا وتأثیراتھ االحتفالیة عند اللعب او العروض المائیة وتعزیز الوظیفي في جذب الناس حسب الفعالیة الوظیفیة ال
التأثیرات البیئیة واالیقاع الذي یتحقق بفعل تأثیراتھ السمعیة الناتجة من حركتھ والتي ینتج عنھا تناغم بفعل التوافق مابین 

تغیر المشاھدین، مع تعزیز التأثیرات الحركة واإلضاءة واألصوات ومؤشر الغرابة الناتجة من تنوع الصور المنظورة ب
الملمسیة باالعتماد على نوع موادالحافات وبارتفاعاتھا فضال عن اإلضافات التزینیة وخاصة النباتیة في تعزیز المشھد مع 

] ,p:p:1-14]Seckin,2010الدینامیكیة مما یزید من المتعة الحسیة واالثارة للمكان ویبقیھ في الذھن.

- ثیة وھدف البحث:المشكلة البح.5

صمیمي في صناعة المكان. الفضاءات الخارجیة في توظیف الماء كعنصر ت

االطــــــــار النظـــــــــري المستخــــــــلص.6
من خالل الدراسات التي تم استعراضھا حول صناعة المكان والدراسات التي تناولت توظیف الماء كعنصر 

ع البحث تصمیمي في الفضاءات الخارجیة، تم بناء االطار النظري واستخالص المفردات االساسیة التي تخص موضو
وشمل ذلك تحدید مفردات صناعة المكان بشكل عام و آلیات تحقیقھ وتحدید مفردات وخصائص الماء كاداة تصمیمیة ثم 

تحدید المفردات المنتخبة لتوظیف الماء في صناعة المكان . 
االشارة الیھا كانت ان  اھم المفردات  التي تمت - . المؤشرات الخاصة بصناعة المكان في الفضاءات الخارجیة:6-1

التواصل مع التفاعل االجتماعي ، القدرة على الوصول للمكان، طبیعة الفعالیات واالستخدامات المختلطة في المكان 
وخاصة قدرتھ االحتفالیة، التمیز والتفرد ، الھویة ، السیاق ، النظام مع العفویة ، تقلیل االجھاد البیئي ، التكیف ، واخیرا 

ة للمكان و مفردة الشكل والحجم واللون و االضاءة، فضال عن اعدادات اخرى كالتزیین واستخدام الخصائص الشكلی
االعمال الفنیة والنباتات اوماتعلق منھا بآلیات الجذب البصري كالغرابة والمبالغة بالمقیاس مما یعطي نوعا من االثارة 

. واإلدھاش للمكان، ومفردة الدینامیكیة والتعقید
صنفت االدبیات الماء حسب طریقة حركتھ -رات المتعلقة بالتصمیم باستخدام الماء في الفضاءات الخارجیة:.المؤش6-2

مجازا الى الماء الساكن ذو الحركة النسبیة للسطح بفعل تیارات الھواء، والماء المتحرك .  
تخدام محتوى الماء في التشكیل نفسھ، وتشمل اس-المؤشرات المـــتعلقة بالماء الساكن في الفضاءات الخارجیة:-:1- 6-2

الخصائص الشكلیة والتي تشمل الشكل والملمس المحتوى الوظیفي و السیاق والتزیین فضال عن دور ومنھا ما تعلق  ب
كأحد الظواھر البصریة المتعلقة بتصمیم الماء الساكن، وھي تعتمد على زاویة النظر وعمق االنعكاسیةواإلضاءة ومفردة 

نھ والعمارة المحیطة كما تحتاج البرك العاكسة الى سطح املس ال یضطرب بالھواء مما تدعو الحاجة لحجب الحوض ولو
الریاح والھواء عن مثل ھذه البرك  لیبدو السطح كمرآة عاكسة . 

یة (كالماء  وتشمل الماء المتحرك مع اتجاه الجاذب- المؤشرات المـــتعلقة بالماء المتحرك في الفضاءات الخارجیة:-:2- 6-2
المنزلق على الجدران  ذو السریان(الھادئ ، المضطرب)، او بشكل الشالل ان كان(حائطي ، غیر منتظم ، مستویات 
متدرجة ، االحواض المتدرجة ، الساقط بشكل مائل منحدر)، اما ان كانت ضد الجاذبیة كـ(الماء المنبثق ، االعمدة المائیة ، 

المتناثر ذو الرذاذ)، اذ یمكن ان یعتمد التصمیم على الماء كأداة تصمیم رئیسیة او یعتمد على الكتلة المائیة الفوارة ،الماء
-التكوین او المنشأ الذي یتحرك الماء من خاللھ فیكون ھو العنصر المسیطر، وحسب ذلك یمكن تصنیفھ الى:

ویتاثر بالسیاق و یتحقق بفعل التوقیع واالستلھام من الموروث التاریخي -التكوین المحتوي للماء المتحرك ھو المسیطر :.أ
public(والھویة، والتزیین بفعل استخدام االعمال الفنیة  art والتي تضاف الى خلفیة الماء الساقط او قد تكون االضافات نباتیة، وقد (

شأ او التكوین المنزلق علیھ الماء او المتحرك خاللھ ومنھا الشكل تتعلق االعدادات بالخصائص الشكلیة للماء المتحرك وتعتمد على المن
واللون واالضاءة والملمس، فضال عن الیات الجذب البصري للماء المتحرك كالمبالغة بالمقیاس والغرابة، والتعقید سواء كان بصریا 

قید باإلضاءة واأللوان المرافقة لحركة الماء المتحرك او باألشكال المحتواه للماء والعالقات بینھا او بالخلفیة المحیطة بالعنصر او التع
التعقید اللمسي بالحافات الملساء او الخشنة او النباتات وعالقتھا بالمجاورات، والتعقید السمعي بتداخل اصوات حركة الماء مع صوت 

.  الموسیقى واصوات الكائنات الحیة

او محتوى الوظیفي عند اداء الماء لفعالیة معینة للترفیھ ولفعالیات احتفالیة وتتعلق بال-:ھو المسیطرتشكیل  الماء المتحرك  .ب
قد یتم تحقیقھا باالعتماد على التأثیرات البیئیة للماء المتحرك كاستخدام الماء المتناثر ذو الرذاذ والمرشات لترطیب الجو في 

المیاه المتحركة من شالالت او حوائط مائیة او االماكن الحارة، فضال عن مفردة التزیین باستخدام النباتات على سطوح
متدفقة، وشكل وحجم ولون واضاءة وملمس الماء، والیات الجذب البصري والسیما المبالغة بالمقیاس والغرابة، ومفردة 
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لنشیط الحركة والدینامیكیة التي تتحقق بفعل حركة الماء المتساقط والمنبثق او النفاث و حسب شكل سریانھ وتدفقھ فمنھ ا
والحیوي او الھادئ وما ینتج من تأثیرات للحركة كاصوات الھدیر والحركة الراقصة والدوامة والحركة المتناثرة، والحركة 
الخطیة والنقطیة والسطحیة والكتلیة، فضال عن التعاقب واإلیقاع والتي تتباین بین االیقاع البصري الشكلي والذي یتحقق 

واالنخفاض او االیقاع اللوني والذي یتحقق بفعل االضاءة وتغیراتھا اللونیة او االیقاع السمعي بتعاقب حركة الماء باالرتفاع 
بفعل الموسیقى وتعاقب االصوات مع حركة المیاه وارتفاعھا وانخفاضھا او حركتھا العمودیة واألفقیة او قد یتحقق االیقاع 

ات مع تغیر أاللوان وطریقة الجریان والتدفق والھبوط وحركة بفعل حركة موجات السطح المائي المتحرك داخلیا بفعل النفاث
الخطوط المائیة المنحنیة او الدورانیة او باألشكال المتعددة، اضافة الى التعقید في االشكال المائیة سواء كان باأللوان مع 

سطح الخشن بفعل االضواء الساقطة واألصوات والھدیر مع صوت الموسیقى والسطح المائي المتحرك بدوامات و ال
التساقط القوي. 

) المفردات  التي تم استخالصھا لتوظیف 1یوضح الجدول (- .  المفردات المنتخبة لتوظیف الماء في صناعة المكان :6-3
الماء في صناعة المكان  :

) یوضح المفردات الخاصة بالیات توظیف الماء في صناعة المكان1جدول رقم (
المفردات 
الرئیسة

المتغیرات الرئیسة 
والثانویة

القیم الممكنة

المفردات 
الخاصة 
بالیات 
توظیف 
الماء في 
صناعة 
المكان

الیات 
مرتبطة 

بالمحتوى 
الوظیفي

تحقیق التفاعل االجتماعي ، استخدامات مختلفة للفعالیات ، تاثیرات ھدف الوظیفةالوظیفة
بیئیة . 

ادائھ فعالیة معینة ( احتفالیة ، ترفیھیة ، بیئیة بفعل عمل المرشات نمط الوظیفة
باستخدام الماء المتناثر او الرذاذ ) . 

الیات 
مرتبطة 
بالسیاق

التوجیھ(مسارات الحركة بخطوط افقیة متناظر او غیر متناظرة)التوقیع
امتالء او إشغال (للمساحات الفارغة بالماء) .

لمسار الحركة .التغییر 
المحوریة في توقیع العنصر بحیث یكون في مركز االبصار . 

االستلھام من الموروث 
التاریخي والھویة

المراجع والرموز: االشكال الممیزة ذات المراجع والرموز 
والدالالت .

الیات 
مرتبطة 

بمعالجات 
سطحیة

نباتیة ، تصامیم للزینة اضافات تزینیة : اعمال فنیة ، اضافات التزیین
ثنائیة او ثالثیة االبعاد باستخدام الفسیفساء او االحجار.

االضافة للعنصر المتحرك علیھ الماء : االعمال الفنیة  تضاف الى 
خلفیة الماء الساقط 

االضافة الماء :االضافات النباتیة على سطحھ
الیات 

مرتبطة 
بقواعد 
شكلیة

مقیاس العنصر المتحرك علیھ الماء ، المبالغة في المقیاس للماء المبالغة بالمقیاس
الساقط او المنبثق

شكل العنصر المتحرك علیھ الماء: االشكال غیر المألوفة للعناصر الغرابة
المتحركة علیھا المیاه .

غرابة االشكال المتكونة من الماء  :غرابة االشكال الناتجة من 
التدفق المائي،االشكال غیرالمالوفة المتكونة بحركة الماء 

-النظام
-التمیز والتفرد

نمط الحركة والدینامیكیة
الحركة

مع الجاذبیة : متدفق ، منزلق على حائط (مستو ، 
فوار) سریان(ھادئ ، مضطرب)، سقوط غیر منتظم ، 

مستویات متدرجة، احواض متدرجة 
ضد الجاذبیة : ماء متدفق، اعمدة مائیة ، كتلة مائیة 
فوارة ، متناثر ذو رذاذ، بشكل الصفیحة الملساء، ذو 

الحركة الراقصة ، ذو الحركة الدوامة . 
شكل 
الحركة

خطیة ، نقطیة ، سطحیة ، كتلیة . 

صوت 
الحركة

ھدیر ، خریر 

المفردات 
الرئیسة

المتغیرات الرئیسة 
والثانویة

القیم الممكنة

المفردات 
الخاصة 
بالیات 

الیات 
مرتبطة 
بقواعد 

تعقید التعقید
بصري 

الشكلیة للعنصر المتحرك علیھ التعقید بالخصائص 
الماء : بالشكل ، باإلضاءة ، باأللوان

شكلي : االشكال المائیة المتعددة.
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توظیف 
الماء في 
صناعة 
المكان

ضوئي: ما بین لون الماء والوان االضاءة المسلطة شكلیة 
علیھ ضمن المشاھد اللیلیة

التعقید بملمس العنصر المتحرك علیھ الماء: ملمس تعقید لمسي
االنھاء.الحافات ، نوع مواد 

ملمس السطح المائي المتحرك: ملمس الحافات،  
نوع مواد االنھاء (املس، خشن)

التعقید باالصوات : باالصوات الناتجة من حركة تعقید سمعي
الماء على العنصر مع صوت الموسیقى  واصوات 

الكائنات الحیة
الیات 

مرتبطة 
باعدادات 
تصمیمیة 

شكل الشكلخصائص شكلیة 
المحتوى 

المائي

مستقر،غیر مستقر،شكل العنصر 
المتحرك علیھ او فیھ الماء ،شكل 

الحافات ،شكل الخلفیة،شكل 
الماء،التدفق المائي، شكل الموجات

التحوالت 
الشكلیة

تاثیرات الشكلیة الصلبة(الثلج): 
طبیعیة حسب الظروف البیئیة 

المحیطة والتي تعمل على تحول الماء 
السائلة الى الصلبة (ثلج)) ، من حالتھ 

أو اصطناعیا .
التاثیرات الشكلیة الضبابیة:بفعل 

الظروف البیئیة الطبیعیة (البرد) او 
بفعل قوة الدفع المائي من النفاثات

حجم الماء:حجم النفاث، الكتلة المائیة الفوارةالحجم
ملمس السطح المائي :  زجاجي ، متعرج متذبذب الملمس

حسب حركة الھواء المحیط ان كان ریاحا او كان 
نسیما 

نوع مادة - ملمس العنصر المتحرك علیھ الماء:
انھاء سواء كانت (سیرامیك ، حجر ، تصامیم 

ثالثیة االبعاد ، نباتات )
ملمس الماء : نوع ماء الخلفیة المنزلق علیھا 

خشنة او ملساء او زجاجیة فتنتج الماء ان كانت
سطوحا مائیة ملساء او خشنة

االلوان الممیزة للعنصر المتحرك علیھ الماء: ألوان اللون
متعددة متمیزة للعنصر من ناحیة صبغتھا ودرجة 

تشبعھاونصوعھا
لون الماء بحد ذاتھ

اضاءة الحوض المائي:افقیة او تحت سطح الماء االضاءة
جانبیة او نقطیة او انتشاریة او مسلطة الساكن او 

من األعلى سواء كانت لیلیة او نھاریة
اضاءة العنصر المتحرك علیھ الماء:االضاءة اللیلیة 

ان كانت افقیة او تحت سطح الماء او جانبیة او 
نقطیة او انتشاریة او مسلطة من االعلى  او 

النھاریة المعتمدة على اشعة الشمس
االنعكاس بالحوض المائي:یعتمدعلى زاویة النظر،عمق الحوض االنعكاسیة

ولونھ،العمارة المحیطة
المفردات 
الرئیسة

المتغیرات 
الرئیسة والثانویة

القیم الممكنة

المفردات 
الخاصة 
بالیات 
توظیف 
الماء في 
صناعة 
المكان

الیات 
مرتبطة 
باعدادات 
تصمیمیة

التعاقب 
واإلیقاع 

االیقاع 
الشكلي 
البصري

االیقاع التعاقبي التكراري : باالرتفاع واالنخفاض للمیاه في النفاثات ، 
او بتعاقب حركتھا على بین المستویین العمودي واالفقي ،ایقاع موجي 

بحركة الموجات  بفعل التساقط المائي او بفعل النوزالت الداخلیة 
،تعاقب الحركة السریانیة والتدفقیة للماء بمستواه االفقي 

االیقاع اللوني : بتعاقب ظھور االلوان الممیزة للشكل الواحد تلو االخر 
وتغیراتھا بفعل تغیرات االضاءة المسلطة علیھا 

االیقاع 
السمعي

االیقاع التعاقبي الصوتي : وینتج من  سماع االصوات ما بین صوت 
الماء والموسیقى واصوات الكائنات الحیة
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-العملیة:. تصمیم البحث والدراسة 7

االلكترونیة والشركات المتخصصة في تصمیم الفضاءات ا

متعددة لتكون جاھزة لالختبار و

Adobe Photoshop CS5
13D Studio Max 2012

Sqirlz Water Reflections)، مع اضافة الحركة الیھا ببرنامج 2الشكل(
) 3وملمسھ وعدد الموجات الناتجة وكثافتھا وحتى في بعض االحیان تغییر الوانھ بشكل یق

Adobe Premiere Pro 2.0
4Windows Movie Maker

افالم واقعیة بمدة مع
)5الشكل (

-كما تطلب اختبار الفرضیات البحثیة اجراء استبیان على عینة قصدیة بمرحلتین :
-

المستخلص .  
-

المكان .

مرحلة االولىال المرحلة الثانیة المرحلة الثالثة المرحلة الرابعة

المرحلة الخامسة المرحلة السادسة المرحلة السابعة المرحلة الثامنة
Adobe Photoshop CS5) یبین مراحل معالجة الصور ببرنامج الـ1شكل رقم (

المرحلة االولى المرحلة الثانیة الثالثةالمرحلة 
3D Studio Max 2012) یبین مراحل معالجة الصور ببرنامج الـ2شكل رقم (
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Sqirlz Water Reflectionsبرنامجیبین مراحل اضافة الحركة المائیة) 3(رقمشكل

Windows Movieبرنامجاستخدامیوضح) 4(رقمشكل
Makerالمصدر:الباحث،

Adobe Premiere Proبرنامجاستخدامیوضح) 5(رقمشكل
المصدر:الباحث2.0

- :وھي كما یلي-اجراءات ضبط  االختبار :.8
لعرض شرائح الحاالت الدراسیة على مجتمع )DataShow(تمت االستعانة بالحاسوب المرتبط بجھاز العرض الـ 

للتمكن من سماع )Microphone(مع استخدام مكبرات الصوت ) MicrosoftPower Point(المستبینین ببرنامج الــ
) في قسم الھندسة المعماریة في جامعة 1اصوات الماء كي یعیش المستبینین اجواء حقیقیة واجري االستبیان في القاعة (

عینة قصدیة دقیقة واحدة كزمن ألداء االختبار لكل شریحة خالل فترة الدوام الرسمي. واختیرتوخصصتالموصل
طلبة 5طلبة الدراسات العلیا و5مھندسین معماریین و5تدریسیین و10مستبینا كعدد كلي ، بین 95معماریة تتكون من 
الثة . من المرحلة الث35من المرحلة الرابعة و35المرحلة الخامسة و

نتائج الدراسة العملیة واالستنتاجات والتوصیات :  .9
بعد اجراء االختبار على عینة البحث وبعد تفریغ محتوى البیانات توصل -. نتائج االستبیان المرحلة االولى  :9-1

-البحث إلى النتائج االتیة:
- مؤشر احتواء الماء على فعالیة وظیفیة:- المشھد االول

X1,X2
) احتواء الماء فعالیة وظیفیة (الجلوس، الطعام) X1)، بمشھدین مثل (6مساھمتھ في صناعة المكان كما موضح في الشكل (

X2مشھد(مع وجود الماء مع اصوات خریر الماء الطبیعیة المنبعثة في حین كان ال
X1%من عینة البحث اتجھت الى (85نجد في المشھد االول ان 

X214)، اذ ان عدم وجود الماء في(X1,X2)في التفوق العددي الواضح بین الحالة (
المؤشر التصمیمي ویؤكد اھمیة احتواء الماء الساكن لفعالیة وظیفیة كسبب في صناعة مكان . 

X1 X2 نسبة التكرارات المئویة

) مؤشر احتواء الماء فعالیة وظیفیة، 6شكل رقم(
-شكل المحتوى المائي :المشھد الثاني :  اختبار مؤشر خاصیة 

X3,X4
(X4%من عینة البحث مالت الى 79)، اذ نجد ان 7المكان كما موضح في الشكل (

المرحلة االولى المرحلة الثانیة المرحلة الثالثة المرحلة الرابعة
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% داللة على التفریق الواضح بن المشھدین مع 17لمستطیل المستقر حصل على ذو اX3)اذ ان شكل المحتوى المائي في (
4X4

المائي في صناعة المكان ومطابقتھ للمؤشر التصمیمي  .

X3 X4 التكرارات المئویةنسبة 

)  مشاھد مؤشر خاصیة شكل المحتوى المائي 7شكل رقم (
-المشھد الثالث :  اختبار مؤشر التزیین السطحي بالنباتات المائیة:

X5,X6مثلت الشریحة المشھدین بماء متحرك(
مؤشر 59X5)، اذ نجد ان 8 ل ا ذات   (

)(X6 النظري. % ، ان ذلك یطابق المؤشر التصمیمي المستخلص من االطار 31حصل على نسبة

X5 X6 نسبة التكرارات المئویة

) مشاھد مؤشر التزیین السطحي بالنباتات المائیة8شكل رقم(
-المشھد الرابع:  اختبار مؤشر التزیین باألعمال الفنیة :

X7,X8
نجد ان 9 اذ   ،(55(X7)

423التكرارات والحصول على نسبة 
دور التزیین باالعمال الفنیة لبركة الماء الساكن في صناعة المكان . 

X7 X8 نسبة التكرارات المئویة

التزیین باألعمال الفنیة)  مشاھد مؤشر 9شكل رقم(
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-المشھد الخامس:  اختبار مؤشر خاصیة االنعكاسیة :
X9,X10مثلت الشریحة المشھدین بماء متحرك (

مطابقة X10)ت الى (% من عینة البحث مال86)، اذ نجد ان 10لیمثل االنعكاسیة بشكلھا الحقیقي كما موضح في الشكل ( ل ا
) ادى X9,X10X9)للمؤشر التصمیمي، ویتضح ذلك جلیا من التفوق العددي بین(

76
ساكن في صناعة المكان، االنعكاسیة، والى دورھا في الماء ال

X9 X10 نسبة التكرارات المئویة

)  مشاھد مؤشر خاصیة االنعكاسیة 10شكل رقم (

-المشھد السادس:  اختبار مؤشر خاصیة الملمس السطحي:
X11,X12مثلت الشریحة المشھدین بماء متحرك (

35)، اذ نجد ان 11للماء الساكن لقیاس مدى مساھمتھ في صناعة المكان كما موضح في الشكل (
في X11الى(

24%، اما في حقل ال فرق منھا فكانت 41اختیرت بنسبة X12)سطح الماء الساكن في (
ذو تاثیر على المشاھد من قبل العینة وبالتالي لم یكن لھذه الخاصیة االثر في صناعة المكان من وجھة نظر عینة البحث .

X11 X12 التكرارات المئویةنسبة 

) مشاھد مؤشر خاصیة الملمس السطحي 11شكل رقم(

-المشھد السابع : اختبار مؤشر االضاءة في الماء الساكن ضمن المشاھد اللیلیة :
X13,X14

12
(X13)افراد عینة البحث مالت وبشكل مطلق الى 

ی
100 . %
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X13 X14 نسبة التكرارات المئویة

) مشاھد مؤشر االضاءة في الماء الساكن 12شكل رقم(

-خاصیة الحركة والدینامیكیة :المشھد الثامن :  اختبار مؤشر 
X15,X16

13
83X16المتحرك اذ نجد ان 

(X15,X16X15
13التكرارات والحصول على نسبة

في صناعة المكان .

X15 X16 نسبة التكرارات المئویة

) مشاھد مؤشر خاصیة الحركة والدینامیكیة13شكل رقم(
-اختبار مؤشر خاصیة التلوین في الماء المتحرك :-المشھد التاسع :

X17,X18
14

ادى X17(X18)% من عینة البحث اتجھت الى 60
% ، وھو ما یشیر الى دور تلوین الماء المتحرك في صناعة المكان. 34الى انخفاض التكرارات والحصول على نسبة

X17 X18 نسبة التكرارات المئویة

)  مشاھد مؤشر خاصیة التلوین14شكل رقم (
-اختبار مؤشر الحركة والدینامیكیة :-المشھد العاشر :

X19,X20
نجد ان 15 اذ  % من 83)، 
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الخاص بالمؤشر التصمیمي الخاص بسX20عینة البحث اتجھت الى 
X19  13بنسبة

انماط السقوط والتدفق في صناعة المكان .  

X19 X20 نسبة التكرارات المئویة

)  مشاھد مؤشر الحركة والدینامیكیة 15شكل رقم(
-المشھد الحادي عشر : اختبار خاصیة التوقیع لتعزیز مؤشر السیاق :

X21,X22مثلت الشریحة المشھدین بماء متحرك (
لشكل( في ا وضح  ان كما م لمك اعة ا نجد ان 16في صن اذ   ،(78(X22 لخاص مؤشر ا ل ا ذات 

مي 14ادى النخفاض التكرارات لـ (X21)بالمحوریة في التوقیع، في حین انعدامھا في(
الذي یشیر لدور توقیع العنصر المائي في المكان لتعزیز السیاق  في صناعة المكان .

X21 X22 نسبة التكرارات المئویة

) مشاھد خاصیة التوقیع لتعزیز مؤشر السیاق16شكل رقم(
-والھویة لتعزیز مؤشر السیاق :المشھد الثاني عشر: اختبار خاصیة االستلھام من الموروث التاریخي 

X23,X24
نجد ان 17 اذ   ،(90

في حقل ال 2(X24)ذات المؤشر الخاص باالX23)اتجھت لـ( %)، اما 
%، ویوضح ذلك دور االستلھام من الموروث التاریخي والھویة في صناعة المكان.  3فرق بینھما فكانت 

X23 X24 نسبة التكرارات المئویة

) مشاھد خاصیة االستلھام من الموروث التاریخي والھویة لتعزیز مؤشر السیاق 17شكل رقم(
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-مؤشر الغرابة :-المشھد الثالث عشر :  اختبار الیات الجذب البصري 
X25,X26مثلت الشریحة المشھدین بماء متحرك (

نجد ان 18االشكال غیر اذ   ،(
X25% من عینة البحث اتجھت الى 64
8%من عینة البحث، ا28ادى الى انخفاض التكرارات الىX26في 

الى دور المؤشر التصمیمي المتعلق بالغرابة باستخدام االشكال غیر المستقرة للماء المتحرك في صناعة المكان.  

X25 X26 نسبة التكرارات المئویة
ومنھامؤشرالغرابة)  مشاھد الیات الجذب البصري 18شكل رقم(

-المشھد الرابع عشر:  اختبار مؤشر التشكیل في التكوین الشكلي للنفاثات  :
X27,X28مثلت الشریحة المشھدین بماء متحرك (

نجد ان 19لقیاس مدى مساھمتھ في صناعة المكان كما في الشكل ( إذ  لخاص X27% من 44)،  ) ا
X28)40

%.16حقل ال فرق بینھما فكانت النسبة 

X27 X28 نسبة التكرارات المئویة
) مشاھد مؤشر التشكیل في التكوین الشكلي للنفاثات 19شكل رقم(

-المشھد الخامس عشر :  اختبار مؤشر الحركة والدینامیكیة :
X29,X30

) لقیاس مدى مساھمتھ في صناعة ا20موضح في الشكل(
نجد انX29X30بشكل عمودي في المشھد ( إذ   ،(72 %
لعددي X29من عینة البحث اتجھت الى وق ا ف من الت

X30 21الى
العمودیة بالماء المتساقط الحائطي كأحد انواع الماء المتحرك في صناعة المكان .

X29 X30 نسبة التكرارات المئویة
)  مشاھد مؤشر الحركة والدینامیكیة 20شكل رقم (
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-اختبار مؤشر التزیین النحتي :-المشھد السادس عشر :
X31,X32

21المكان كما موضح في الشكل(
X32X3158)، اذ نجد انX32الخاص بالت

27ادى الى النخفاضھا لـ X31النحتي، في حین انعدامھ في
الثالثیة االبعاد في الماء المتساقط في صناعة المكان 

X31 X32 نسبة التكرارات المئویة

)  مشاھد اختبار مؤشر التزیین النحتي 21شكل رقم (

-المشھد السابع عشر :  اختبار مؤشر التزیین باألعمال الفنیة  :
X33,X34مثلت الشریحة المشھدین بماء متحرك(

لشكل ( في ا وضح  ان كما م لمك اعة ا 22في صن
نجد ان X34) ومابین انعدامھا في (X33االعمال الفنیة لخلفیة الماء المتساقط في( اذ   ،(59X33

X34
%،یوضح ذلك اھمیة استخدام التزیین باالعمال الفنیة في انھاءات  خلفیة الماء المتساقط في صناعة المكان 36

X33 X34 نسبة التكرارات المئویة

)  مشاھد مؤشر التزیین باألعمال الفنیة  22شكل رقم (

-الغرابة باالشكال غیر المالوفة :-الیات الجذب البصري المشھد الثامن عشر: اختبار 
X35,X36مثلت الشریحة المشھدین بماء متحرك (

م 23

)X36) في حین صمم المشھد الثاني (X35
X35 36على

X36 4123على
التداخل الحاصل بین مؤشري الغرابة والتزیین بالوقت نفسھ . 
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X35 X36 المئویةنسبة التكرارات

)  مشاھد الیات الجذب البصري ومنھا الغرابة23شكل رقم (
-مؤشرالمبالغة بمقیاس الماء المتساقط  :-المشھد التاسع عشر :  اختبار الیات الجذب البصري 

X37,X38
24

نجد ان X38X37كمیة الماء المتساقط في المشھد رقم ( اذ  الى 59)، 
X38. ذات المؤشر التصمیمي الخاص بالمبالغة بالمقیاس، وذلك یبین دورھذا المؤشر التصمیمي في صناعة المكان

X37 X38 نسبة التكرارات المئویة
)  مشاھد الیات الجذب البصري بمؤشر المبالغة بمقیاس الماء المتساقط 24شكل رقم (

-مؤشر المبالغة في مقیاس الماء المتدفق :-اختبار الیات الجذب البصري  -:المشھد العشرون 
X39,X40مثلت الشریحة المشھدین بماء متحرك (

25
نجد ا(X39(X40)المبالغة في مقیاس الماء المتدفق في المشھد رقم  اذ  78ن ).

X40البحث اتجھت الى 
X3911لھا في حین انعدام المبالغة في المقیاس في 

مبالغة في مقیاس الماء المتدفق كأحد حاالت صناعة المكان. دور المؤشر التصمیمي المتعلق بال

X39 X40 نسبة التكرارات المئویة

)  مشاھد الیات الجذب البصري  بمؤشر المبالغة في مقیاس الماء المتدفق 25شكل رقم (
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-اختبار مؤشر التحوالت الشكلیة (الضبابیة)  :المشھد الواحد وعشرون:  
X41,X42

26
نجد ان X42)X41بفعل الظروف  اذ   ،(

68X42 لحالة ات ا ذ
X41%  في 29انخفضت التكرارات الى 

باستخدام العناصر المائیة  بالحالة الضبابیة (البخار) اكثر من السائلة في صناعة المكان

X41 X42 نسبة التكرارات المئویة

)الشكلیة(الضبابیة) مشاھد مؤشر التحوالت 26شكل رقم(
-المشھد الثاني والعشرون :  اختبار مؤشر التحوالت الشكلیة  :
X43,X44

(27X44الشكل(
X44%من عینة البحث اتجھت الى55)، اذ نجد انX43السائلة في المشھد رقم(

42
X43في

السائلة في صناعة المكان .

X43 X44 نسبة التكرارات المئویة

)  مشاھد مؤشر التحوالت الشكلیة  27شكل رقم (
-التشكیالت المائیة غیرالمالوفة ضمن المشاھد اللیلیة :المشھد الثالث والعشرون :  اختبار خاصیة الغرابة في 

X45,X46مثلت الشریحة المشھدین بماء متحرك(
28

X45
X45%من العینة اتجھت الى78، اذ نجد انX46بدون تشكیالت في المشھد

X4617
غیرالمالوفة في صناعة المكان.
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X45 X46 نسبة التكرارات المئویة
)  مشاھد اختبار خاصیة الغرابة في التشكیالت المائیة غیرالمالوفة ضمن المشاھد اللیلیة ، 28شكل رقم(

-والعشرون : اختبار مؤشر التعقید  بالحركة التعاقبیة اإلیقاعیة في المشاھد اللیلیة :المشھد الرابع 
X47,X48مثلت الشریحة المشھدین بماء متحرك(

29
، X47المتحرك بشكل تعاقبي تكراري مع االیقاع الموسیقي على المستوى العمودي واألفقي في المشھد

X48المشھد

وره یؤكد اھمیة ھذا المؤشر في صناعة المكان،.% ،وھذا بد100المشھد االول 

X47 X48 نسبة التكرارات المئویة
)  مشاھد مؤشر التعقید  بالحركة التعاقبیة اإلیقاعیة في المشاھد اللیلیة 29شكل رقم(

-المشاھد اللیلیة :المشھد الخامس والعشرون : اختبار مؤشر التعقید على مستوى  التلوین ضمن 
X49,X50مثلت الشریحة المشھدین بماء متحرك(

30X50
X49وانعدام التلوین الضوئي مع بقاء الحركة التعاقبیة واإلیقاع الموسیقي في المشھد 

57X50اذ نجد ان
35ادى الى انخفاض التكرارات الىX49في

التلوین الضوئي مع التعاقب الحركي واالیقاع الموسیقي للعروض المائیة المتحركة اللیلیة في صناعة المكان .

X49 X50 نسبة التكرارات المئویة

)  مشاھد مؤشر التعقید على مستوى  التلوین ضمن المشاھد اللیلیة 30شكل رقم (
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المشھد السادس والعشرون : اختبار مؤشر التعقید في العروض المائیة الحركیة الضوئیة اللونیة والشكلیة ذات الحركة 
- التعاقبیة االیقاعیة ضمن المشاھد اللیلیة:

X51,X52مثلت الشریحة المشھدین بماء متحرك (

31X51
X52

الخالي من ھذه العروض التشكیلیة مع بقاء الحركة التعاقبیة وتغیرات االلوان واإلیقاع الموسیق
X51%من عینة البحث اتجھت الى80اذ نجد  ان 

اللونیة والشكلیة ذات الحركة التعاقبیة االیقاعیة ، ویتضح ذلك من التفوق العددي لھا في حین انعدام التشكیالت الصوریة في
X5215نخفاض التكرارات الى ادى الى ا

التشكیالت الصوریة  للماء المتحرك في صناعة المكان. 

X51 X52 نسبة التكرارات المئویة

)  مشاھد مؤشر التعقید في العروض المائیة الحركیة الضوئیة اللونیة والشكلیة ذات الحركة التعاقبیة 31شكل  رقم (
االیقاعیة ضمن المشاھد اللیلیة 

-نتائج االستبیان المرحلة الثانیة :9-2
ضلیة المشاھد التي عرضت من اجل الوقوف على تسلسل اف-نتائج التفضیل بین المشاھد التصمیمیة االجمالیة:1- 9-2

للمستبینین بمجملھا الیجاد االكثر تاثیرا في صناعة المكان تم اجراء استبیان ثاني بالطلب من المستبینین تحدید تسلسل 
االفضلیة وبعد تفریغ النتائج وإلیجاد الفروق بین المشاھد التصمیمیة المعروضة على عینة البحث، تم إیجاد المتوسطات 

-) :2مشھد من المشاھد المصممة وفیما یلي عرض لتلك النتائج في الجدول رقم (الحسابیة لكل 

قید الدراسة) یبین االوساط الحسابیة للمشاھد التصمیمیة2جدول رقم (
ت ترتیب المشھد حسب 

االفضلیة
الوسط 
الحسابي

ت ترتیب المشھد حسب 
االفضلیة

الوسط 
الحسابي

1 24 3.56 14 14 14.47
2 26 9.27 15 2 14.62
3 25 9.56 16 16 14.86
4 23 9.94 17 6 14.87
5 21 11.17 18 11 15.03
6 10 11.58 19 20 15.45
7 5 11.78 20 8 15.98
8 12 11.79 21 9 16.07
9 17 12.6 22 15 16.15
10 22 12.97 23 3 16.23
11 4 13.51 24 13 16.44
12 7 13.72 25 18 16.83
13 1 14.37 26 19 18.35
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والذي یمثل التعقید بالحركة والدینامیكیة من خالل االعتماد X47,X48)من خالل ما تقدم نجد ان المشھدین (
على التعاقب الحركي بمستویین افقي وعمودي مع تباین سرعة حركة الماء بینھما مع االیقاع الصوتي لكلیھما  كان لھا 

لى اعلى درجة انتقاء حسب رأي عینة البحث وتسلسلت بعدھا المشاھد كل حسب االفضلیھ  في صناعة المكان، إذ حصلت ع
الوسط الحسابي الذي حصلت علیھ .

-نتائج المقارنة بین المشاھد التصمیمیة للماء الساكن والمتحرك :2- 9-2
التفضیل بین المشاھد ) للعینات المستقلة) من اجل معرفة الفروق في Tاعتمد البحث الوسیلة االحصائیة (اختبار (

الساكنة و المتحركة، اذ كانت التصامیم تحوي على سبعة مشاھد مائیة ساكنة وتسعة عشر مشھدا مائیا متحركا، وفیما یلي 
- عرض لنتائج المقارنة :

)یبین االوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة وقیمة(ت)المحسوبة بین مشاھد الماء الساكن والمتحرك 3جدول رقم(
المعالم االحصائیة مشاھد الماء الساكن مشاھد الماء المتحرك قیمة ت  

المحسوبة
الداللة

الوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعیاري 

الوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعیاري 

درجة التقییم  14.14 1.39 13.26 3.56 0.63 غیر معنوي 
) یتبین عدم وجود فروق ذات داللة معنویة في درجة تقییم مشاھد الماء الساكن ومشاھد 3من خالل الجدول رقم (

وامام 0.05عند نسبة خطأ 2.06وھي اصغر من قیمة ت الجدولیة البالغة 0.63الماء المتحرك اذ بلغت قیمة ت المحسوبة 
لحالتین وما فیھا من عناصر تصمیمیة ممیزة فضال عن تباین اذواق ، ویعزو البحث ذلك الى جمالیة كلتا ا24درجة حریة 

عینة البحث من حیث الماء الساكن والمتحرك فكالھما مفضل لدى عینة المستبینین . 
- نتائج المقارنة بین المشاھد التصمیمیة اللیلیة والنھاریة :3- 9-2

من اجل معرفة الفروق في التفضیل بین المشاھد ) للعینات المستقلة) Tاستخدمت الوسیلة االحصائیة (اختبار (
اللیلیة والنھاریة، اذ كانت التصامیم تحوي على خمسة مشاھد مائیة لیلیة واحدى وعشرون مشھدا مائیا نھاریا، وفیما یلي 

- عرض لنتائج المقارنة :
والنھاریةاللیلیةللمشاھدالمحسوبة)ت(المعیاریةوقیمةالحسابیةواإلنحرافاتاالوساطیبین)4(رقمجدول

المعالم االحصائیة المشاھد اللیلیة المشاھد النھاریة قیمة ت  
المحسوبة

الداللة
الوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعیاري 

الوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعیاري 

درجة التقییم  14.52 1.96 14.52 3.63 4.58 معنوي 

) یتضح وجود فروق ذات داللة معنویة بین تقییم المشاھد اللیلیة والنھاریة ولمصلحة 4من خالل الجدول رقم (
0.05) عند نسبة خطأ 2.06وھي اكبر من قیمة ت الجدولیة البالغة (4.58المشاھد اللیلیة إذ بلغت قیمة (ت) المحسوبة 

ھ الظالم في اظھار االعدادات التصمیمیة للماء ان كان ساكنا او ، مما یشیر الى الدور الذي یلعب24وامام درجة حریة 
متحركا . 

-االستنتاجات :-10
اكدت النتائج إلى فعالیة المفردات التي تم استخالصھا من اإلطار النظري اذ -االستنتاجات العامة لإلطار النظري :10-1

السیاق ان كان بالتوقیع او باالستلھام من الموروث التاریخي باإلمكان اعتمادھا لصناعة المكان وھي ( المحتوى الوظیفي ، 
النباتات ، الخصائص الشكلیة ( الشكل، اللون، والھویة، التزیین ان كان بالتصامیم ثالثیة األبعاد او باالعمال الفنیة او ب

اإلضاءة ان كانت لیلیة تحدیدا) ، اإلنعكاسیة ، الیات الجذب البصري سواء كانت المبالغة بالمقیاس او الغرابة ، التحول 
الشكلي ، الحركة والدینامیكیة ، التعاقب واإلیقاع ، التعقید ) 

یمكن االعتماد على مجموعة من االعدادات التصمیمیة للماء الساكن -:االستنتاجات الخاصة بالدراسة العملیة10-2
والمتحرك وحسب االفضلیة بینھما  لصناعة المكان وھي:

التعقید بالحركة والدینامیكیة من خالل االعتماد على التعاقب الحركي بمستویین افقي وعمودي وتباین السرع بینھما مع )1(
المشاھد اللیلیة .االیقاع الصوتي لكلیھما ضمن 

التعقید الضوئي للعروض الفنیة المائیة باالعتماد على تعقید الصور المعروضة مع تغیرات االلوان والتلوین والحركة )2(
التعاقبیة االیقاعیة ضمن المشاھد اللیلیة.

لجذب البصري للماء مبدأ الغرابة في المشاھد المائیة المتحركة باالعتماد على التشكیالت غیر المألوفة كاحد الیات ا)3(
المتساقط ضمن المشاھد اللیلیة.
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التحوالت الشكلیة في الماء والسیما التكوینات الضبابیة في تصمیم المشاھد المائیة المتحركة .)4(
الحركة والدینامیكیة للماء من خالل تساقط وتدفق الماء في تصمیم المشاھد المائیة المتحركة .)5(
كن في المشاھد المائیة الساكنة بمراعاة زوایا النظر وابعاد العمارة المحیطة .االنعكاسیة بوجود برك الماء السا)6(
تعزیز السیاق من خالل استخدام عنصر الماء مع األشكال ذات االستلھامات التاریخیة وذات العالقة بالھویة لما لھا )7(

من تاثیر على المتلقي .
المشاھد المائیة المتحركة .التزیین باستخدامھ في خلفیة الماء المتساقط  عند تصمیم)8(
التحوالت الشكلیة في الماء والسیما التكوینات الثلجیة للمناطق الباردة او ضمن حلول تكنولوجیة العتمادھا في )9(

التصمیم مع المشاھد المائیة المتحركة 
التزیین باستخدامھ في قعر الماء الساكن  عند تصمیم المشاھد المائیة الساكنة)10(
اضاءة برك الماء الساكن في تصمیم المشاھد المائیة الساكنة.االضاءة والسیما)11(
المحتوى الوظیفي في المشاھد المائیة الساكنة بوجود فعالیة وظیفیة.)12(
التكوینات الشكلیة للنفاثات .)13(
الخصائص الشكلیة للمحتوى والسیما شكل المحتوى غیر الھندسي العضوي )14(
عاد في الخلفیة .التزیین والسیما التزیین النحتي ثالثي االب)15(
التباین في الملمس السطحي للماء الساكن .)16(
التوقیع للعناصر المائیة ضمن المكان لتعزیز السیاق .)17(
المبالغة بالمقیاس للماء المتدفق .)18(
الحركة والدینامیكیة من خالل الحركة الموجیة العمیقة للماء المتحرك .)19(
ماء المتحرك .التلوین المائي باستخدام االلوان الممیزة  في ال)20(
الحركة والدینامیكیة على المستویین العمودي واألفقي .)21(
التزیین وال سیما التزیین بالنباتات المائیة على السطح .)22(
الغرابة لھا اثر في صناعة المكان وال سیما باعتماد األشكال غیر المستقرة .)23(

. التوصیات الخاصة بالباحثین والمصممین :11
-

التصمیمیة عند تصمیم الفضاءات الخارجیة . 
توجیھ مشاریع الطلبة باالھتمام باستخدام الماء في التصامیم مع توظیف البرامج الحاسوبیة التي اعتمدھا البحث-
من النماذج النظریة التي تم التوصل الیھا في التعلیم األكادیمي وبالمشاریع الفعلیة على أرض الواقع األستفادة -
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