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الملخص

 .
ة

المعماریة عن تحدید النقص المعرفي ضمن النظریة المعماریة حول ھذه الخاصیة ، وبذلك تبلورت مشكلة البحث وتحدد 
) (ھدفھ ومنھجھ ببناء إطار نظري شامل لمفردة أساسیة واحدة تمثلت 

والتي بدورھا تحدد صفة النمو أوال ، ثم تطبیق ھذه

لقادرة  وا

.  بالتنطیق فضائیا 
النمو، المرونة، التغیر،التعدیل: الكلمات الدالة 

Growth and Reduction of Flexible Compositions in Architecture

Ghada M. Yonis Shatha Y. Al-Sheikh
Lecturer/Dept. ArchitectureLecturer/Dept. Architectur

Abstract
Growth is presented as one of the important properties which distinguishes flexible

compositions .This property emerges in the middle of twentieth century in some
architectural trends as a reaction towards a problem facing the designers, considering
the production of compositions that can face rapid changes in design requirements over
the time with preserving their architectural identity, however the architecture is a
convertible phenomena . The article discusses the importance of this property and how
it is achieved in architectural products . The framework of this paper consists 0f one
main item (devices 0f achieving growth in flexible compositions) which determine
growth ,firstly, then the application of this item on a sample 0f specialized architects ,
secondly ,finally ,extracting comprehensive description of that property in architecture .
Conclusions have been declared, that growth is achieved by employing both formal and
structural characteristics, considering cellular geometric shape with many similar
fragments or cells which can expand and spread horizontally and vertically like organs,
concentration on the principle of similarity (uniformity) in composing the fragments ,
with articulation as compositional relationships, as well as applying hidden orders
based on modular clustered-grid composition ,traditional structure and zoning space
system.
Keywords : growth  , flexibility ,change, adaptability.
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:الموضوعأھمیة/المقدمة- 1
 .

وذلك ,سبب او ظرف كان او االختزال الياستحداث وظائف جدیدة في التكوین مثال ،

 .
وفي . التكوینات لھذه الخاصیة في قدرتھا على مواجھة التغیرات المستمرة عبر الزمن مع بقائھا محتفظة ب

لمعمد  مط ا ن ذات ال
. ھاطبیعة التكوین العام لان تتغیردون االختزال احیانا الي ظرف كان 

نظام ذلكوقد بعض مالمح ال الى 

 .
.    اعدة فكریة اساسیة یمكن االستناد علیھا في انتاج تكوینات تحمل صفة النموق

:لموضوعلالمعرفة العلمیة السابقة /خاصیة النمو في التكوینات المرنة في العمارة-2
:بخاصیة النمو في عدد من الدراسات والتي شملتقام البحث بتقویم واقع المعرفة النظریة السابقة 

:Suckle(By Their Own Design) /1980دراسة 1.2

"وكل . 
فعلى . المتمیزتین مع اطار من القیم المتداخلة التي شكلت بجملتھا مجموعة متالحمة من المبادئ الموظفة في قیادة العمارة

ث1971
ترتبط ثابتة . بطریقة انشائیة واضحة ومفھومة

. [p.8]" الثابتة وذلك ضمن محاولة االثنین في التعامل مع مشكلة النمو والتغیرباألجزاء
 .

اسلوب تصفیة العناصر الغریبة غیر االساسیة م
. عمد ھرتزبركر الى تضمین كل العناصر ذات المقیاس الصغیر في مخططاتھ

النمو والتغیر، من خالل نظام عمدا الى دمج التقلید الیاباني مع معجم العمارة الحدیثة ضمن حركة میتابولزم وذلك بتكییف
. [p.9]" الكبسوالت المرتبطة الى مركز ساند كما في برج ناكاجین للمعمار كروكاوا

 .
الذین تناولوا صفة الن

"

)Clipped on او
plugged in "([p.31, 32, 40, 42, 43] .

 .

مرونة ةوفرم"السقیفة االنشائیة  ل قدو[p.137]" األكثرا
ذلك تحقق 

. [p.107]" والواجھة الحرة المنفصلة عن الھیكل االنشائي الثابت
 .

.مقیاس لكل الجوانب الخاصة بالیات تحقیق ھذه الخاصیة في نتاجات معماریة معینة
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Al-Nijaidi (Flexibility in the Design of Buildings)/1985دراسة 2.2

مط". [p.1-2]الزمن وما یترتب علیھ من ایجاد الحلول الالزمة لذلك ضمن تسعة فصول  ین ن
وبتقنیة المبنى، في حین adaptationشملت الوقائیة والعالجیة، اما الحلول العالجیة فترتبط بكل من تنظیم عملیة التعدیل 

 "[p.8] ." :1- .
-5. نمط العالقات بین مكونات المباني التي تختلف في مدى عمرھا-4. نمط الھیكل االنشائي-3. نمط نموذج الحركة-2

الخیرة بتقییس الھیكل االنشائي وكذلك وقد اشارت الدراسة الى ارتباط ھذه الخاصیة ا. القدرة العامة على التوسع واالمتداد

.[p.10, 11]". واالمتداد بسھولة
. [p.23]". . الشكلیة والتركیبیة

الى طرق تكییف التغیر عبر الزمن والتي تمثلت بطریقتین االولى تشمل تكییف التغیر ب
 .

". [p.32, 33]. لعناصر المباني
م

. م المرنةالخاصیة االكثر شیوعاً وھیمنة في الدراسات السابقة الخاصة بالتصامی

 ."[p.36, 37, 40, 41, 45] . اشارت كما 
ع"ا

. -3. -2. -1: وتشمل
[p.47, 48] . لتنطیق بتوسیع المباني ونموھا عندما تكون حاجة الى ذلك، عندئذ ارتباط خاصیة ا"وقد اكدت الدراسة على

"وفي اشارة الى . [p.52]". یجب توفیر محور مفتوح دائماً یخصص لنمو وتوسیع المبنى
expansibiltyconvertibility

versatility ."[p.109] .

. االستعمالالفعالیات المتعددة بصنف تعدد
growthchange. من كل منھما ولیس صنفاً متمیزاً عنھم

size or) المقدار او االھمیة(لقیاس او الحجم صنفاً منھ، ویتضح ذلك من خالل تعریف النمو الذي یمثل تغیر في ایعتبرو
magnitudeلخاصیة معینة لظاھرة معینة او مظھر معین .

 .

nature of changeولیس عدد الفعالیات التي یحدث فیھا التغیر .
 ."[p.110] .

. جانب مھم من جوانب تحقق صفة النمو في النتاجات المعماریة

عن اغفال بعض الجوانب ا
.متخصص في موضوع البحث

:2006) / العمارة في العصر االموي(دراسة السلطاني 3.2

 .
تقصي واكتشاف الفكر الكامن وراء استخدام االبعاد وتر

– ."
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. المدن
 .

. [p.11-15, 283]". واخیراً ت. بالعصر االموي

)
" (

اؤ
. المصمم

[p.269-271]". التكوینیةتفظاً بذات السماالعام لھ، بمعنى ان المبنى قد یتوسع او ینقص ویظل محت
-Corbusier ."[p.271و Coreaو Kahn"على 
373] .

 .

.طرح الجوانب فضالً عن ضمنیتھا
: مما سبق اعالهتضحی

الضمنیة من ناحیة، وعدم الشمولیة من ناحیة اخرى وعلیھ تبلورت المشكلة

ھذه ال
النمو 

.االطار النظري وعالقاتھا االكثر اھمیة في تحدید صفة النمو ، ثالثاً 

:االطار النظري لصفة النمو في التكوینات المرنة في العمارة-3
:النظرياإلطارمفردات 1.3

:الجوانب بمفردة اساسیة واحدة تمثلت بـ
:المفردة االولى1.1.3

:ھماآلیات تحقیق صفة النمو في التكوینات المرنة وبدورھا شملت ھذه المفردة متغیرین اساسیین 
.آلیات مرتبطة بخصائص تركیبیة. ب. آلیات مرتبطة بخصائص شكلیة. أ

:شملت كل من
.ر التكویننمو عناصنمط -3. نمط ھیئة عناصر التكوین-2. تعددیة عناصر التكوین-1

:وفیما یتعلق بالمتغیر الخاص بتعددیة عناصر التكوین فقد تراوحت قیمھ ما بین
.شكل متعدد العناصر* . شكل منفرد احادي العنصر* 

الشكل المنفرد احادي العنصراما 
لمنفردة الحرة ا . عن االشكال 

غالبیة المساجد الج"العنصر، كما في تكوینات أحادیةمنفردة أشكالھاكون بالرغم من 
)بالتكوین المرن(العصر االموي والتي انطوت على مفھوم تصمیمي سمي 

) 16شكل (
. من السنین،

وبذلك اكتسبت مباني المساجد الجامعة خاصیة االنتشار ").بانقاص طولھ والزیادة في عرضھ(عندما امر الخلیفة العباسي 
لسلطاني["  ,p.269, 270, 271/2006]ا

مو . /68
والتوسع بشكل مقصود كما في التكوینات ذات السقوف على شكل المظلة التي تغطي كافة الفعالیات كما في مركز زوریخ 

"، حیث ان ھذا المبنى )1شكل (1967في سویسرا للمعمار كوربوزییھ عام 

 ."[1972/p.286/Sharp] .
وفي . 



واالختزال في التكوینات المرنة في العمارةصفة النمو : یونس 

97

"
)2شكل (1971

 "[1980/p.107, 108,
109/Suckle] .

تاو تجمیع الوظائف تحClimatrofficeالتي قادت باتجاه مشروع بحثي سمي ). "3شكل (ودیسیة الجی
 ."[1980/p.114/Suckle] .

.ان تتغیر طبیعة التكوین

:فقد تضمن قیمتین ھماالشكل المتعدد العناصراما 
.شكل متعدد ذو عناصر متشابھة* .متطابقةشكل متعدد ذو عناصر * 

اجة  لح ا
"

 "[1996/p.214, 66/Ching] .
)10شكل(1962

بعاد –" اح با . 651×6جن

. /p.272/2006]السلطاني[" واالنتشار
.التجمیعیة ذات الخالیا النمطیة او المتطابقة المتكررة

. لعامةفي ھذه الحالة صفة التنوع، مع االحتفاظ بھویتھ ا
"، ھذا المبنى )11شكل(1967صفدي عام 

شقة 158
-plans "[1976/p.106ذات 

110/Banham] .
.المجمعات السكنیة

-أ: اما فیما یتعلق بالمتغیر الثانوي الثاني والمتمثل 
.نمط عضوي-ب.نمط ھندسي

:یم الثانویة التالیةاما القیمة االولى فقد تضمنت الق
.ھندسي متاھي* ).خلوي(ھندسي مجزأ * .ھندسي كلي مغلق* 

"
كما ، )التكوین المرن(تكویناتھا الى تجسید خاصیة 

 .
وصل)7شكل (مسجد الكوفة  ذي  ل واسعة الى ا ال ) متر110×110(ت ابعاده 

51 "
,p.56, 57, 58, 65, 66,67/2006]السلطاني[ تي اكدت المالحظات اعاله على كون المساجد ذات النمط المعمد ال. /69

.لشكل وحسب الحاجة دون ان تتغیر طبیعة التكوینفالتشكیل الھندسي المغلق ساعد في نمو ا. الشكل
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)الخلوي(اما فیما یتعلق بالقیمة الثانویة الثانیة والمتمثلة بالنمط الھندسي المجزأ 
تؤكد على " امتلكت صفة النمو في تكویناتھا المرنة، ومنھا تكوینات مباني مجموعة میتابولزم لتي  ا

")4شكل (، 1972
 .

ء مشیراً الى امكانیة اضافة وحدات اخرى وباتجاھات مختلفة مؤكداً بھذا على فكرة النمو والتغیر الممتدة كأذرع في الفضا
 ."][1997/p.44/ ."

وحدة مصنعة تركب في شبكة 200الفضاءات، كل بوظائف مختلفة، والتي یتم انضغاطھا على ھیئة كبسوالت یبلغ عددھا 
(ثالثیة االبعاد، وھذا یمثل نوعاً من العمارة خاصة بالجزء، حیث ان كل عنصر 

 (

. [p.41, 43/Suckle/1980]". بحریة

للمعمار كوربوزیھ      1967عام مركز زوریخ في سویسرا) 1شكل (

للمعمار روجرز1971مركز بومبیدو في باریس عام ) 2شكل ( القبة الجیودیسیة في مونتلایر ) 3شكل (
للمعمار فولر1967عام 
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العناصر المجزأة على ھیئة كبسوالت ھندسیة ذات شكل یتضح مما سبق اقتران صفة النمو بالتكوینات الھندسیة ذات 
 .

. "امكن مالحظة نفس الخاصیة في بعض االعمال المعماریة العالمیة، بحیث 
Kahn1965 ،) 5شكل(  ،"

,p.230/1985]". او متكررةذات وحدات متطابقةاربعة مربعات تجمیع 
231/Jencks].

")9شكل(، 1939
. يللعناصر والتي ربطھا كوربوزییھ بمسار حركة المماش

سلوب . [p.345/Baker/1996]" ولكن باسلوب او نظام المربع المتعامد
.مشتق من الحلزون ولكن باسلوب متعامد یشبھ المتاھة

:اما فیما یتعلق بنمط الھیئة العضوي او الطبیعي فقد تراوحت قیمھ ما بین
.Sموجي ملتف على شكل حرف *. Cحلزوني ملتف على شكل حرف *).شجري(متفرع *

 .branching
. نات والنباتات مع وجود عناصر تنمو على جانبیھھیئة عمودیة خطیة مركزیة متمثلة بالعمود الفقري في الحیوا

اما الخاصیة االخرى فھي الخاصیة الحلزونیة، . التفرع شكل االنقسام واالنشقاق في نموه فینقسم الى اثنین او اربعة وھكذا
مقوس، عندئذ یتشكل الحلزون الذCالتي تمثل ھیئات خطیة ملتفة، وعندما یكون االلتفاف بشكل حرف 

 .S
 ."[1993/p.186-187/Wong] .

واضحة الى كون االشكال الطبیعیة او العضویة قابلة 

 .
بحر، ه "الحلزوني  ار ال قوقعة مح مثل 

ویبقى محتفظاً بوحدتھ العضویة من خ

دار سكن "الشكل الحلزوني ومن االمثلة في العمارة على تحقیق خاصیة النمو باستخدام. [p.366/Ching/1996]" الكلي
Bavinger house1949Bruce Goff ،) 6شكل(

.[p.32/AD.M/1978]". عاماً محققاً بذلك رغبات المالكین لھ30لتغیر خالل ما یقارب للتكوین الذي استمر بالتحول وا

1972جناح تاكارا في اوساكا،) 4شكل (
للمعمار كروكاوا

1965حمامات ترنتون عام ) 5شكل (
للمعمارلویس كان
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:اما فیما یتعلق بنمط الھیئة العضوي او الطبیعي فقد تراوحت قیمھ ما بین
.Sموجي ملتف على شكل حرف *. Cحلزوني ملتف على شكل حرف *).شجري(متفرع *

 .branching
. نات والنباتات مع وجود عناصر تنمو على جانبیھھیئة عمودیة خطیة مركزیة متمثلة بالعمود الفقري في الحیوا

اما الخاصیة االخرى فھي الخاصیة الحلزونیة، . التفرع شكل االنقسام واالنشقاق في نموه فینقسم الى اثنین او اربعة وھكذا
مقوس، عندئذ یتشكل الحلزون الذCالتي تمثل ھیئات خطیة ملتفة، وعندما یكون االلتفاف بشكل حرف 

 .S
 ."[1993/p.186-187/Wong] .

واضحة الى كون االشكال الطبیعیة او العضویة قابلة 

 .
ه "الحلزوني 

ویبقى محتفظاً بوحدتھ العضویة من خ

دار سكن "الشكل الحلزوني ومن االمثلة في العمارة على تحقیق خاصیة النمو باستخدام. [p.366/Ching/1996]" الكلي
Bavinger house1949Bruce Goff ،) 6شكل(

.[p.32/AD.M/1978]". عاماً محققاً بذلك رغبات المالكین لھ30لتغیر خالل ما یقارب للتكوین الذي استمر بالتحول وا

1972جناح تاكارا في اوساكا،) 4شكل (
للمعمار كروكاوا

1965حمامات ترنتون عام ) 5شكل (
للمعمارلویس كان
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للمعمار كوفدار سكن حلزوني) 6شكل (

الكوفةمسجد ) 7شكل(
العمارة اإلسالمیة 

:والذي تراوحت قیمھ ما بیننمو عناصر التكویننمطباما فیما یتعلق بالمتغیر الثانوي الثالث المتمثل 
.نمو خارجي في التكوینات غیر المنتھیة* . نمو داخلي في التكوینات المنتھیة* 

planfacadesection امي، وقد ن ال
"برزت امثلة على ذلك، المباني ذات السقیفة االنشائیة 

التطابق، متكون من سقیفة ب
. والواجھة والمقطع العمودي وذلك لمواجھة وتكییف التغیرات غیر المتوقعة

 "[1980/p.10, 108, 109, 111/Suckle] .

الواسعة الحاویة 

. التغییر باالتجاه العمودي، وكل ذلك مع االحتفاظ بھویة التكوین

 .
. )15شكل (كمثال على ذلك مسجد قرطبة الكبیر، حیث یالحظ من المخطط االفقي، ھناك نمو وتوسیع باتجاه الصحن

(وقد تكون طبیعة النمو خارجي والذي یتضح في التكوینات غیر المنتھیة 

للنسیج العضوي، حیث ان الھیكل الكلي یمثل مزیج مج
. االجزاء الثابتة وتلك المتغیرة، وھذا ما یسمى بالنظریة الدوریة الحیویة
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:وتتراوح قیمھ ما بین. [p.40, 41/Suckle/1980]"یرة القابلة لالستبدال واالضافةالمتغاألجزاءفتمثل 
:نمو كتلوي او خلوي بشكل اضافة او ازالة او استبدال والذي قد یكون اما* 
-ب. -أ

.سطوح
.نمو عضوي انسیابي* 

لى ذلك . النمو باتجاه الجدار الخارجي لمواجھة التغیرات المستمرة ال ع برز كمث م"وقد 

57.5×9829×17
.]p113/2006/السلطاني[مترا

. المسجد مع بقاء تكوینھ مستطیالً منفرداً دون ان تتغیر ھویتھ
باھمیة مسارات الحركة والمقیاس االنسا"المعمار جارلس كوریا التي تتمیز 

او 
.p.1,3/2006]/المھندس منتدى الھندسة المعماریة[" اجنحة لكل ما یستجد فیھ

Tange 1967عام ،
فھذا المبنى یوفر ھیكالً فضائیاً قابل ل"، )12شكل(

 .
open-ended ."[1972/p.286/Sharp] ."

لى جوانب بوضوح من مساند او د ة ع لث مات مث 16عا
.[1976/p.55,105/Banham] .

العام من جھة، ومن جھة اخرى تعكس فاالبراج المختلفة االرتفاع تعكس انطباعاً بانھا كاملة المقیاس بالنسبة الى التكوین "
". ه

الى ارتباط طبیعة النمو بتصمیم المبنى، وھنا التركیز على طبیعة اتشیر المالحظات اعاله ضمنی. /p.44/1997]شیرزاد[

.للكبسوالت الحاویة للوظائف المتغیرة والقابلة لالضافة او االزالة او االستبدال حسب الحاجة
لمعمار لایرمونت ل

وقد . /p.99/1997][" "، والذي 1967صفدي عام 
"

terransenhouser .

طابق من الكبسوالت المترابطة الناتئة كالنسیج المخملي باسطحھا السقفیة المتدرجة الصغیرة، موضحة بذلك النھایة 11بـ 
وفي . [p.106-109/Banham/1976]". المفتوحة للتكوین

.قیاسیة بشكل عمودي متدرج للحصول على تكوینات قابلة للنمو ذات سطوح متدرجة
"واخیراً فیما یتعلق بالنمو العضوي المنساب، فانھ یتضح في االشكال العضویة، 

 "
[1996/p.345/Baker] . حیث ان"

ل مساراً مستمراً في النمو منفردا فالتشكیل الحلزوني یمث. /p.272, 273/2006]السلطاني[". افات الكتلویة المتكاملةاالض
". ال

[1996/p.253, 258/Ching] .العضوي ومن االمثلة االخرى على النمو"
)14شكل(في رامات، 1990عام 
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. من الدرج الذي یبدأ على االرض ویتحلزن عمودیاً نامیاً نحو االعلى

 .
.[Hecker/2001]". الحلزون

بالیات مرتبطة بخصائص تركیبیةالمتغیر االساس الثاني والمتمثل اما فیما یتعلق ب
:التركیبیة للتكوین والتي تضمنت ثالثة متغیرات ثانویة ھي

.انظمة تكوینیة-جـ.عالقات تكوینیة-ب.مبادئ تكوینیة-أ
:وفیما یتعلق بالمبادئ التكوینیة فقد تراوحت ما بین

البساطة* التنوع* التماثل او التشابھ* تكرار او التطابقال* 
اخرى*  الالمركزیة* التعقید* 

repetition

"
 "[1996/p.214/Ching] .

"Kahn ."]لسلطاني p.272/2006]/ا
" "

[1996/p.351/Ching] .ثلة االخرى للمعماري ومن االمKahn
، والذي تم فیھ )15شكل(، 1972عام Texanفي Kimbell Art Museumمن عملیة النمو والتوسیع سھلة ھو متحف 

". توظیف عقود ضخمة بسیطة تم قطعھا من الوسط لالضاءة، وھي تتكرر عبر المجال مقسمة الفضاء الى "
[1988/p.26, 29/Jencks] .

.عملیة نموه سھلة سریعة عند الحاجة

uniformityاما المبدأ الثاني الذي یقترن بخاصیة نمو تكوینات االشكال المرنة ھو مبدأ التماثل 
"similarity

تماثل . layoutللمخطط خالل التركیز على عاملین مھمین  اما ال

. من توحیدھمولكن على قدر كبیر من التشابھ، فضالً عن تقلیل انماط الفضاءات قدر االمكان اكثر 

 .
. الداخلي والممرات الخاصة باالقسام المختلفة المتصلة بھالشارع الرئیسي 

وباختصار فا. طولھ كسلسلة من النمو الكلي للمؤسسة
 "[1985/p.41-44, Al-Nigaidi] .

من خالل 
التشابھ بین وحدات او اجزاء التكوین، فالتشابھ یجعل عملیة النمو واضافة وحدات اخرى الى المخطط امراً ممكناً دون ان 

وقد برز كمثال على ذلك مجمع سكن مونتلایر في كندا، حیث . بامكانھ النمو بسھولةالخاص بتوظیف الممر الرئیسي الذي

"ا . 
p.99/1997]/شیرزاد[" الفضائیة العالیة في التغیر والنمو السریع

"وقد . [p.281/Sharp/1978]". مخطط مختلف15مسبقة الصنع مستقلة ذات 
. [p.108/Banham/1976]". المولد االساسي القابل ل

. طرق ارتباطھا

"اشارت بعض الدراسات او القلیل منھا الى ان 
التشابھ بین اجزاء المبنى، وبتقلیل التشابھ یزداد التنوع والذي  قد یرتبط بزیادة قابلیة المرونة في

.[p.46/Al-Nijaidi/1985]" مقارنة بالتماثلقلة توظیفھ لھ العدید من المحددات والتي قد تكون سبباً في 
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"المجمع السكني في مونتلایر للمعمار صفدي في كماكال المبدأینبخاصیة النمو، وظھر فیھا 

158
 ."

[1976/p.107/Banham].
واخیراً ھناك المبدأ الخاص بالالمركزیة والتي ظھرت في التكوینات المرنة التي 

التي تفردت بخاصیة التكوین المرن والذي ینشأ بفضل "وبرزت كأمثلة علیھا تكوینات المساجد الجامعة ذات النمط المعمد 
لسلطاني[" : وجود عاملین اثنین ھما . /p.269/2006]ا

.تباط خاصیة النمو في التكوینات المرنة بمبدأ الالمركزیة وخاصة في التكوینات الھندسیةاعاله على ار

:فقد تراوحت قیمھ ما بین عالقاتبالعالقات التكوینیةاما المتغیر الثانوي الثاني والمتمثل 
).االنفصال واالرتباط بعنصر آخر(التمفصل * .التداخل* .التماس* .التقارب* 

"

ابھة ضمن تكوینھا، لكنھا ترتبط بعضھا مع البعض بالتقارب وذلك للتعبیر عن متكررة، وبامكانھا قبول فضاءات غیر متش
وھنا اشارة ضمنیة الى كون التكوینات التجمیعیة التي . [p.214, 69/ Ching/1996]". حجومھا ككینونات مستقلة بذاتھا

.تتمتع بخاصیة النمو والتوسیع ترتبط وحداتھا بعالقة التقارب
كاحدى وسائل تشكیل التكوینات التجمیعیة التي "س بین اجزاء التكوین، فانھا تظھر بوضوح ایضاً اما عالقة التما

وھذه . تتمیز بخاصیة المرونة وتحدیداً تلك المتكونة من اشكال تكون متساویة بشكل عام في الحجم والھیئة والوظیفة
بتراص وتماس العناصر او اجزاء التكوین احداھا االشكال تنتظم بصریاً في تكوین متالحم غیر متسلسل ھرمیاً لیس فقط

وكمثال على ھذا النمط من العالقة، ما . [p.66/Ching/1996]" الى االخرى ولكن ایضاً بتشابھ خصائصھا البصریة
یتمیز تكوینھ بخاصیة النمو واالنتشار معتمداً على ارتباط "یظھر في تكوین متحف غاندي للمعمار كوریا في الھند والذي 

، وعبر اقتران ھذه الخالیا وتماسھا، فانھا تخلف فضاءات صغیرة وكبیرة، مفتوحة ومغلقة ویمكن ان تؤلف خلیة)( 51
احداھا حوضاً تزییناً واخرى تنمو من سطحھا االشجار الغریبة وھكذا ومن خالل ھذه المزاوجة في الترتیب، تمكن 

منتدى الھندسة < المھندس[". ر ھذه الخلیة الكتلویة الفضائیة الحیةالمعمار من خلق تكویناً غنیاً بواسطة اسلوب تكرا
./p.2, 3/2006]المعماریة

"

.[p.106/Banham/1976]". فوق االخرى بتشكیل متداخل متعاقب او شطرنجي الترتیب

بمفاصل في مناطق معینة تسمح لھذه الوحدات او العناصر بالحركة والنمو بسھولة عندما یراد التغییر الي سبب كان ومن 
Kahn

"، وھنا )8شكل(، 1965الطبیة في بنسلفانیا عام Richardsتكویناتھ كما في مختبرات 
 .

Kahnلفضاءات المختبر كان من الكونكریت مسبق الصنع، وفیھ عمد 
لخدمة اج ا بر . [p.519/Curtis/1996]". با

.التكوین حسب الحاجة
hidden ordersثل اما فیما یتعلق بالمتغیر الثانوي والمتم

.نظام التوزیع الفضائي-ب. النظام الھیكلي او االنشائي-أ: فیھا بین
.تقنیة النظام االنشائي. * طبیعة النظام االنشائي:* ةوبالنسبة للقیمة االولى فقد شملت القیم التالی

وبالنسبة للنظام 
:والتغییر وقد تراوحت ما بین

النظام التجمیعي الشبكي* النظام التجمیعي* النظام الشبكي * 
یتألف من اشكال وفضاءات تنتظم"وفیما یتعلق بالنظام الشبكي الذي 

 .
. انتظام واستمراریة نمطھا والذي یتخلل العناصر التي ینظمھا
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. [p.221/Ching/1996]". لتكییف الشكل الشبكي او للسماح بنموه او اتساعھ
"بخاصیة فضاءاتھ المرنة ھو مركز زوریخ لل

نى والتي "وفي السیاق ذاتھ . /p/152, 153/1997]شیرزاد[" معلق لمب

وقد . 
في مواضیع الLynchاكد 

 "
[1985/p/47,48/Al-Nijaidi] . وفي ذلك اشارة واضحة الى ان تقلیل المساند

.المفتوح الواسع یسھل عملیة النمو والتغییر في المبنى
یعتبر مرناً وبامكانھ قبول النمو والتغییر بسھولة دون التأثیر على "اما فیما یتعلق بالنظام او التكوین التجمیعي والذي 

 .
، ومن "

. "االمثلة على ذلك 
 "[1996/p/214,

68/Ching] .
افة وحدات او خالیا الى التجمیع كلما استدعت الحاجة الى النمو للحضارات المختلفة تتمتع بقدرة على النمو من خالل اض

.في النسیج الحضري

وفي. معینة مما یسھل عملیة النمو والتغییر في التكوین الى اقصى حد ممكن
modularityالھیكل االنشائي 

 .
. الساس فان كل من التركز والتنمیط للھیكل االنشائي یرتبط بالمرونةا

-p.48, 49, 51/Al/1985]". في المخطط االفقي اما التنمیط فیرجع الى مدى تشابھ وتكرار الوحدات القیاسیة والشبكات
Nijaidi] . امثلة من العمارة المحلیة "وھناك

Central Beheerتكوین المبنى االداري للشكل كما في والتي ترتبط بالتكوینات الشبكیة 
.[p/69/Ching/1996]). 14شكل(، "1972عام 

.

 "[1996/p.596/Curtis] ."
 "[1980/p.52,

54/Suckle] . وفیھ"
3×3اد 1100400

. /p.146/1997]شیرزاد[". متر حیث تم فیھ التركیز على النظام الخلوي المفتوح
.التجمیعیة ذات الخالیا المتكررة على شبكة انشائیة منمطة مقیسة تعطي امكانیة كبیرة على النمو والتوسع

.تقنیة عالیة* .تقنیة تقلیدیة:  * المبنى وقد شملت كل من
حرم

"المعمد والتي 

 "
./p/69, 106/2006]السلطاني[

" .
. لتكویناتھا یفرض اسالیب یتم الوصول لھا من خالل المستوى العالي من التقنیة المطلوبة في المنتج النھائي
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كبسوالت ال . او 
)clipped on ()plugged in (

)7شكل (، 1972للمعمار كروكاوا في طوكیو عام 
,p.32, 39/1980]" . كبسولي ذات تقنیة عالیة

42/ Suckle] .
 .

.بنمو المبنىةرتبطنشائي الثابت، وعلیھ یمكن اعتبارھا ماسالیب لتركیب وربط ھذه الكبسوالت المتغیرة الى الھیكل اال
:القیمة المتمثلة بنظام التوزیع الفضائي او التخصص الوظیفي فقد تضمن القیم التالیةاما 

.تجمیع الوظائف المتشابھة المتغیرة وفصلھا عن الوظائف الثابتة* 
) . المفاصل(تمفصل عناصر التكوین مع التأكید على المناطق االنتقالیة * 
.التكوینحریة توقیع عناصر التكوین او استقاللیة عناصر* 

"فقد . وفیما یتعلق بالقیمة االولى، فقد اظھرت الدراسات ارتباطاً وثیقاً لھا بصفة نمو التكوین

Lynchبط وحسب تالخاص والذي یر
. لتغیراالفعالیات الواقعة في اجزاء مختلفة من المباني في عالقاتھا لدرجة التخصص او 

كما ان االفتراض الخاص بكون ا. التابعة لنماذج مختلفة من التغیر عن بعضھا البعض
. المرونة یعود الكثریة الفعالیات

. وعلى ھذا االساس، فان عالقة التنطیق بالمرونة ترتبط بسھولة التعدیل عندما یراد التغییر. المبنى
ي مباني االسكان خاصة في تنطیق الحمامات والمطابخ وكذلك في المباني االداریة خاصة في تجمیع الخدمات في قنوات ف

 "[1985/p.51-53/Al-Nijaidi] .
Kahn لذي ركز على ا

"الذي Tangeوكذلك توجھ المعمار . فصل الفضاءات الخادمة عن المخدومة والخاص عن العام

". الع
، وفیھ مثلت )12شكل (، 1967یبرز مركز یاماناشي للطباعة في طوكیو عام "وكمثال على ذلك . /p.46/2003]النعمان[

16ا 

. ذات قواطع متحركة
. Kahnاال

". مفتوحة، اتضحت في واجھات المبنى من خالل ترك بعض الجسور والتي تضمنت اشارات بانھا قد تربط في زمن آخر
[1996/p.596/Curtis] .

.التكوین دون تغییر ھویتھ
اما القیمة االخرى المتمثلة بتفمصل عناصر التكوین مع التأكید على المناطق اال

یظھر التكوین عبر "للمختبرات الطبیة في بنسلفانیا حیث Kahnبین فضاءات الفعالیات المختلفة كما یتضح ذلك في مبنى 
 .

على تجمیع االبراج الخدمیة الصماء حول المختبرات الرئیسیة والبرج االداري، حیKahnیعمل 
مسارات ا . /p/99, 100/1997][". لحركة ب

 .
وعلى ھذا االساس، ففي حالة وجود كتل كبیرة بالقرب . وتغییر كل جزء على حدة دون ان تتأثر االجزاء االخرى للتكوین

/p.33, 34/2001]النعیم[".كتل بمفاصل تسمح لالجزاء الكبیرة بالحركةمن بعضھا البعض یفضل ان تفصل ھذه ال



Al-Rafidain Engineering Vol.19 No.2 April 2011

106

.آلیات تحقیق صفة النمو في التكوینات المرنة: القیم الممكنة للمفردة األولى:[3-1]جدول 

اسم 
المفردة

المتغیرات 
القیم الممكنةاالساسیة

نة
مر

 ال
ات

وین
لتك

ي ا
و ف

نم
 ال

فة
ص

ق 
حقی

ت ت
لیا

أ

ت 
لیا

آ
یة

شكل
ص 

صائ
بخ

طة 
رتب

م

ة 
ددی

تع
ر 

ص
عنا

ین
كو

.احادي العنصر) المكعب، الكرة، الھرم، المخروط او اشكال حرة منفردة(شكل منفرد الت

)خلوي(متعدد ذو عناصر متطابقة شكل متعدد العناصر
)مركب(متعدد ذو عناصر متشابھة 

ین
كو

الت
ر 

ص
عنا

ئة 
ھی

ط 
ھندسينم

ھندسي كلي مغلق
)خلوي(ھندسي مجزأ 
ھندسي متاھي

عضوي

)شجري(متفرع 
حلزوني ملتف على شكر 

Cحرف 
حلزوني مخروطي

حلزوني قنوي

موجي ملتف على شكل 
Sحرف 

موجات رفیعة
موجات عریضة

موجات اخدودیة بشكل 
سلسلة

ط 
نم

ین
كو

الت
ر 

ص
عنا

و 
نم

التكوینات نمو داخلي في 
المنتھیة

لالضافة والطرح واالستبدال
لوحة الواجھة المتحركة

المقطع النامي

نمو خارجي في التكوینات غیر 
المنتھیة

) خلوي(نمو كتلوي 
بشكل اضافة او اختزال 

او استبدال

افقي في جمیع االتجاھات

دي
مو

عمودي تراكمي ع
بشكل صفوف

بشكل سطوح
نمو عضوي انسیابي

یة
وین

 تك
دئ

مبا

التماثل او التشابھ
التنوع

البساطة
التعقید

الالمركزیة
اخرى

یة
كیب

تر
ص 

صائ
بخ

طة 
رتب

ت م
لیا

آ

ت 
القا

ع
نیة

وی
التقاربتك

التماس
التداخل

)االنفصال واالرتباط بعنصر رابط(التمفصل 

نیة
وی

 تك
مة

نظ
ا

ئي
شا

الن
و ا

ي ا
یكل

الھ
ام 

نظ
ال

طبیعة النظام االنشائي او 
الھیكلي

النظام 
الشبكي

الشبكة (
)المربعة

)الشبكة المتصالبة(
النظام 
اسلوب حرالتجمیعي

النظام 
التجمیعي 

الشبكي

خالیا او وحدات مقیسة

)تقنیة العمود والجسر(تقنیة تقلیدیة تقنیة نظام التكوین
تقنیة عالیة

نظام التوزیع الفضائي او 
التخصص الوظیفي

الوظائف الثابتة

)المفاصل(االنتقالیة 

التكوین
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"
. امتغیر

لمبنى لعمر ا ني  لزم دى ا لم [p.54, 55/Al-Nijaidi/1985]. ا

توسعو . ال
بانھا تعتمد عملیات تجدید المفردات او العناصر بمستویات ومقاییس "المعمار كروكاوا في تعریف شامل لحركة میتابولزم 

) تفرق بین االجزاء الوظیفیة والالوظیفیة بین العام والخاص(مختلفة 
یمكن اضافة ایة مفردة بشكل مر

. المفردة األولى[3-1]یوضح جدول . /p.46/1997]شیرزاد[". Tangeللمعمار 

:الدراسة العملیة . 4

)30 (
للتصمیم المعماري ، تمثلت مراحل الدراسة العملیة متخصص في مختلف مناھج التصمیم وبمختلف االھتمامات المرجعیة 

:  بما یأتي 
- :

مرفقة ع ل ا
تحف -–مشروع المختبرات لكان (باستمارة االستبیان ھي كل من  مشروع م

مشروع المبنى–مشروع المطبعة لكنزو تانك –مشروع المبنى السكني للصفدي –غاندي لجارلس كوریا 
لكان مشرو––اإلداري لھرتزبركر - حف  مت ال ) –ع 

) . 8-16(األشكال 
-

مشروع المتحف لي كوربوزیھ )9(مشروع المختبرات لكان                       شكل) 8(شكل 
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كنزوتانك–مبنى یامانشي لالتصاالت ) 12(جارلس كوریا         شكل –مشروع متحف غاندي )10(شكل 

زیف ھیكر - المنزل الحلزوني) 14(ھرتزبركر                    شكل -المبنى اإلداري بیھیل) 13(شكل 
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- :)28 (
نمطكل من تعددیة عناصر التكوین ، ھیئة عناصر التكوین ،لفیزیاویةتضمنت اثر خصائص

)V1-V28 (

)  1(ملحق . النمو لتكوین الشكل وضوحیةفتمثل ب) V29(مد عتاما المتغیر الم. الحاالت المنتخبة 
- :

SPSSسوبیة المتغیر المعتمد وفق البرمجیة الحا
.وصف اشمل للظاھرة المبحوثة 

العمارة اإلسالمیة–مسجد قرطبة ) 16(لویس كان                       شكل –مبنى المتحف ) 15(شكل 

النتائج واالستنتاجات.5
:الدراسة العملیة جنتائ1.5

: نتائج اثر خصائص النمو للحاالت الدراسیة المنتخبة –1.1.5

بروزا واضحا لعدد من ھذه [1]أشرت نتائج متوسط قیم اثر الخصائص التي تمكن من نمو التكوین وفقا للجدول –أ 

األفقي ––(من  ارجي  الخ نمو  تكرار –ال ال
نظام ال–عالقة التماس –التماثل –الصارم  –ال

) . تمفصل المناطق االنتقالیة –وفصلھا عن الثابتة 

وضوحیة أما -ب
)2.75 (

ی) 2.41,2.50(
) . 1جدول) (1.66(

) 2جدول: (التيأما نتائج وصف متغیرات الخصائص للحاالت الدراسیة بشكل منفرد فقد كانت كا-ج
.لمشروع المختبرات لكان 2.83بقیمة ) التمفصل-الشكل الھندسي الخلوي المجزأ (أعلى قیمة لمتوسط اثر خاصیة -
. لمشروع لي كوربوزیھ 2.58بقیمة )مالتكرار الصار(أعلى قیمة لمتوسط اثر خاصیة -
. روع كوریالمش2.82بقیمة )الالمركزیة-النمو الخارجي األفقي (أعلى قیمة لمتوسط اثر خاصیة -
. لمشروع ألصفدي 2.85بقیمة )الشكل المتعدد بعناصر متطابقة (أعلى قیمة لمتوسط اثر خاصیة -



Al-Rafidain Engineering Vol.19 No.2 April 2011

110

. لمشروع كنزو تانك 2.75بقیمة ) التمفصل(أعلى قیمة لمتوسط اثر خاصیة -
2.78,2.45) –الشكل الھندسي الخلوي المجزأ (أعلى قیمة لمتوسط اثر خاصیة -

. لمشروع زیف ھیكر 
. لمشروع المتحف لكان 2.83بقیمة)التكرار الصارم (أعلى قیمة لمتوسط اثر خاصیة -
. لمشروع مسجد قرطبة 2.73بقیمة ) النمو الخارجي األفقي (أعلى قیمة لمتوسط اثر خاصیة -

) . 3-1(قیم متوسط اثر الخصائص األخرى على وفق االستبانة للقیم المعنویة [1]ویوضح الجدول

قیم متوسط اثر خصائص النمو للحاالت الدراسیة المنتخبة[1]جدول 
)0-3(للقیم المعنویة من 

المشاریع المنتخبة

خصائص النمو

ان
ك

 -
ات

بر
خت

الم

یھ
وز

رب
كو

ي 
ل

ریا
كو

س 
ارل

ج

دي
صف

ال

نك
وتا

نز
ك

كر
بر

تز
ھر

كر
ھی

ف 
ن زی

كا
-

ف
تح

الم

بة
رط

د ق
سج

م

كل
ة ك

ھر
ظا

ال

V1 2.002.33الشكل المنفرد األحادي
V22.252.502.832.502.752.50الشكل المتعدد بعناصر متطابقة
V31.502.581.251.41الشكل المتعدد بعناصر متشابھة
V4 2.33ھندسي كلي مغلق
V52.832.752.752.502.832.662.04ھندسي خلوي مجزأ
V6 2.08ھندسي متاھي
V72.50يعضوي حلزون
V8 2.33نمو داخلي ضمني محدود
V9 2.752.092.912.502.332.832.912.832.41نمو خارجي أفقي

V10 2.082.582.412.59نمو خارجي عمودي متراكم
V11 2.752.082.33نمو خارجي عمودي متدرج
V12 2.08نمو خارجي عضوي منساب
V13 1.252.581.832.252.582.832.662.00التكرار الصارم
V14 2.332.251.912.751.752.16)التماثل(التكرار اإلیقاعي
V15 2.332.832.25الالمركزیة
V16 2.251.66التنوع
V17 1.191.332.412.162.412.66البساطة
V181.582.08التعقید
V191.50عالقة التقارب
V201.832.502.332.002.332.082.662.502.09عالقة التماس
V21 2.832.16عالقة التداخل
V222.832.25االنفصال واالرتباط بعنصر رابط
V23 1.411.581.412.332.66النظام الشبكي
V24 2.412.412.332.582.58)المقییس(النظام الشبكي التجمیعي
V25 1.662.412.661.501.50نظام التقنیة العالیة
V26 1.332.25النظام التقلیدي
V27 تجمیع الوظائف المتشابھة وفصلھا

عن الوظائف الثابتة
2.551.331.661.952.412.501.502.162.332.09

V28 تمفصل المناطق االنتقالیة او عناصر
الحركة الثابتة 

2.501.661.581.912.752.161.901.85

V29 2.751.662.502.752.252.752.162.252.412.38النمو وضوحیة

لحاالت ) المتغیر المعتمد(وإمكانیة النمو ) المستقلةتالمتغیرا(نتائج قیم عالقات االرتباط بین خصائص النمو . .52.1 ل
[2]الجدول :، وھي كالتالي الدراسیة بشكل منفرد

) 0.001(0.778أشرت النتائج الخاصة بمشروع المختبرات لكان عالقة ارتباط موجبة قویة بقیمة -
) 0.003(0.816-وضوحیةالھندسي المجزأ مع

. مجزأ تمتلك إمكانیة نمو خارجي غیر محدود ة النمو ، ما یدل على ان ھیئة التكوین الوضوحیالضمني مع 
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-0.895)0.003 (
) 0.004(0.803–وضوحیة الشكل المتعدد بعناصر متطابقة مع 

وضوحیة الشكل الھندسي المتاھي مع 
. غیر موفق من الناحیة التصمیمیة عند االستمرار بالنمو بھذا االتجاه 

--0.435)0.001 (
وضوحیةالمتشابھة المتغیرة وفصلھا عن الثابتة مع

. الوظائف كونھ یتكون من عناصر متشابھة وبعالقة التماس بین عناصر التكوین 
) 0.002(0.718-أشرت النتائج الخاصة بمشروع ألصفدي عالقة ارتباط سالبة قو-

، ة النمو وضوحیبین عناصر التكوین مع 
. الزقورة یوفر فرص النمو قد ال یوفرھا استخدام عالقة التقارب 

--0.477)0.003 (

لمتدوالتجاھیة النم) 0.004(0.411-النتائج عالقة ارتباط سالبة بقیمة  دي ا لعمو رج معا
.یعود أیضا الى بساطة التكوین 

-0.458)0.005 (
صر النمو ، ما یدل على ان ھذه العالقة قد توفر إمكانیة انتشار وامتداد لعناوضوحیة التماس بین عناصر التكوین مع 

0.441)0.001 (
. النمو وذلك لنفس السبب وضوحیة لخاصیة تجمیع الوظائف المتشابھة المتغیرة وفصلھا عن الثابتة مع 

-0.489)0.002 (
وضوحیة الخارجي العمودي المتدرج مع 

) 0.003(0.732كما أشرت النتائج عالقة ارتباط موجبة قویة بقیمة . من غیرھا 
. على ان مثل ھكذا تكوینات قد تفرض توظیف تقنیة عالیة للنظام الھیكلي النمو ما یدل

-0.701)0.003 (
كما . وضوحیة الشبكي لھیكلیة التكوین مع 

ة) 0.005(0.602
فضاءات والذي قد یرجع إلى فكر المصمم في توظیف فكرة التنطیق الوظیفي والمتوالنموضوحیة االنتقالیة مع  لة ب مث

. الخادم والمخدوم 
-0.812)0.002 (

وضوحیة التماس بین عناصر التكوین مع 
.  كي في التكوینات ذات النظام الشب

: نتائج عالقات االرتباط للظاھرة المبحوثة ككل . 3.1.5

:وھي كالتالي 
) V12-V19(مابین ) 0.001(0.434عالقة ارتباط موجبة قویة بقیمة -

. التكوین تمكن من النمو الخارجي العضوي المنساب 
-0.593)0.001 ()V7-V18 (

. بعنصر رابط تمكن من توظیف التماثل كمبدأ لتكوین الشكل أكثر من غیرھا 
ما یشیر إلى ان ھیئة عناصر التكوین الھندسي ) V5-V15(مابین )0.020(0.436عالقة ارتباط موجبة قویة بقیمة-

. الخلوي المجزأ قد تتحقق من خالل مبدأ الالمركزیة 
-0.547)0.010 ()V7-V11 (

. ل إلى النمو الخارجي العمودي المتدرج الحلزوني تمی
ما یشیر إلى ان عالقة التداخل ببین عناصر ) V12-V21(ما بین ) 0.004(0.585عالقة ارتباط موجبة قویة بقیمة -

. التكوینات ذات طبیعة النمو العضوي المنساب أكثر من عالقة التقارب 
-0.477)0.010 ()V10-V25 (

. المتراكم للتكوین قد یتحقق من خالل نظام التقنیة العالیة 
-0.569)0.000 ()V4-V8 (

. إلى النمو الداخلي الضمني على األغلب 
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) V17-V25(مابین ) 0.001(0.355-عالقة ارتباط سالبة قویة بقیمة -
. إلى البساطة كمبدأ للتكوین على األغلب 

) V18-V21(مابین ) 0.002(0.676عالقة ارتباط موجبة قویة بقیمة -
. ضفي صفة التعقید كمبدأ علیھ التكوین قد ت

ما یشیر إلى ان النظام الشبكي یعتمد البساطة ) V17-V23(مابین ) 0.010(0.488عالقة ارتباط موجبة قویة بقیمة-
. كمبدأ للتكوین 

ما یشیر إلى ان ھیئة عناصر التكوین الھندسي ) V5-V24(مابین ) 0.002(0.583عالقة ارتباط موجبة قویة بقیمة -
. أ قد تتحقق من خالل النظام الشبكي التجمیعي المقیس المجز

-0.568)0.008 ()V7-V21 (
.الحلزوني قد تفرض عالقة التداخل بین العناصر ألجل ترابطھا 

: نتائج التحلیل العنقودي لمتغیرات الدراسة 4.1.5
Cluster Analysisتم إجراء التحلیل العنقودي لمتغیرات البحث 

(حساب متغیرات متنوعة وعدیدة لمشاھدات مختلفة وكثیرة ، ثم مقارنة تلك المشاھدات 
Dendrogram) مختلفة 

)R-
mode (  [1]المخطط : ، اما النتائج فقد كانت كالتالي

-)V11-V21-V18-V12-V7 ( لت صفة (اذ تمث
في ) ––عالقة التداخل () المنساب 

) ھیئة التكوین الحلزوني(تشكیلھ ، واتخذت 
. الخصائص 
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) V17-V25(مابین ) 0.001(0.355-عالقة ارتباط سالبة قویة بقیمة -
. إلى البساطة كمبدأ للتكوین على األغلب 

) V18-V21(مابین ) 0.002(0.676عالقة ارتباط موجبة قویة بقیمة -
. ضفي صفة التعقید كمبدأ علیھ التكوین قد ت

ما یشیر إلى ان النظام الشبكي یعتمد البساطة ) V17-V23(مابین ) 0.010(0.488عالقة ارتباط موجبة قویة بقیمة-
. كمبدأ للتكوین 

ما یشیر إلى ان ھیئة عناصر التكوین الھندسي ) V5-V24(مابین ) 0.002(0.583عالقة ارتباط موجبة قویة بقیمة -
. أ قد تتحقق من خالل النظام الشبكي التجمیعي المقیس المجز

-0.568)0.008 ()V7-V21 (
.الحلزوني قد تفرض عالقة التداخل بین العناصر ألجل ترابطھا 

: نتائج التحلیل العنقودي لمتغیرات الدراسة 4.1.5
Cluster Analysisتم إجراء التحلیل العنقودي لمتغیرات البحث 

(حساب متغیرات متنوعة وعدیدة لمشاھدات مختلفة وكثیرة ، ثم مقارنة تلك المشاھدات 
Dendrogram) مختلفة 

)R-
mode (  [1]المخطط : ، اما النتائج فقد كانت كالتالي

-)V11-V21-V18-V12-V7 ( لت صفة عضوي (اذ تمث ل ارجي ا الخ نمو  ال
في ) ––عالقة التداخل () المنساب 

) ھیئة التكوین الحلزوني(تشكیلھ ، واتخذت 
. الخصائص 
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) V17-V25(مابین ) 0.001(0.355-عالقة ارتباط سالبة قویة بقیمة -
. إلى البساطة كمبدأ للتكوین على األغلب 

) V18-V21(مابین ) 0.002(0.676عالقة ارتباط موجبة قویة بقیمة -
. ضفي صفة التعقید كمبدأ علیھ التكوین قد ت

ما یشیر إلى ان النظام الشبكي یعتمد البساطة ) V17-V23(مابین ) 0.010(0.488عالقة ارتباط موجبة قویة بقیمة-
. كمبدأ للتكوین 

ما یشیر إلى ان ھیئة عناصر التكوین الھندسي ) V5-V24(مابین ) 0.002(0.583عالقة ارتباط موجبة قویة بقیمة -
. أ قد تتحقق من خالل النظام الشبكي التجمیعي المقیس المجز

-0.568)0.008 ()V7-V21 (
.الحلزوني قد تفرض عالقة التداخل بین العناصر ألجل ترابطھا 

: نتائج التحلیل العنقودي لمتغیرات الدراسة 4.1.5
Cluster Analysisتم إجراء التحلیل العنقودي لمتغیرات البحث 

(حساب متغیرات متنوعة وعدیدة لمشاھدات مختلفة وكثیرة ، ثم مقارنة تلك المشاھدات 
Dendrogram) مختلفة 

)R-
mode (  [1]المخطط : ، اما النتائج فقد كانت كالتالي

-)V11-V21-V18-V12-V7 ( لت صفة (اذ تمث
في ) ––عالقة التداخل () المنساب 

) ھیئة التكوین الحلزوني(تشكیلھ ، واتخذت 
. الخصائص 
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V29النمووضوحیة قیم عالقات االرتباط لمتغیرات خصائص النمو مع متغیر [2]جدول 

المنتخبة عالمشاری

خصائص النمو 

ان
ك

 -
ات

بر
خت

الم

یھ
وز

رب
كو

ي 
ل

ریا
كو

س 
ارل

ج

دي
صف

ال

نك
وتا

نز
ك

كر
بر

تز
ھر

كر
ھی

ف 
انزی

ك
-

ف
تح

الم

بة
رط

د ق
سج

م

V1 0.39-الشكل المنفرد األحادي
0.010

-0.41
0.015

V20.895الشكل المتعدد بعناصر متطابقة
0.000

V3الشكل المتعدد بعناصر متشابھة
V4 0.672ھندسي كلي مغلق

0.001
-0.55
0.005

V50.77ھندسي خلوي مجزأ
0.002

0.381
0.002

0.349
0.011

0.426
0.010

V6 0.81-ھندسي متاھي
0.004

V7 0.343عضوي حلزوي
0.04

V8 0.81-نمو داخلي ضمني محدود
0.000

-0.33
0.042

V9 0.556نمو خارجي أفقي
0.001

-0.47
0.003

0.548
0.001

0.448
0.006

-0.33
0.040

V10 نمو خارجي عمودي متراكم
V11 0.41-نمو خارجي عمودي متدرج

0.016
-0.36
0.020

0.489
0.002

V12 0.43-نمو خارجي عضوي منساب
0.008

V13 0.49-التكرار الصارم
0.000

V14 0.35-)التماثل(التكرار اإلیقاعي
0.030

0.477
0.003

V15 الالمركزیة
V16 0.367التنوع

0.02
V17 0.432البساطة

0.041
0.358
0.050

V180.46-التعقید
0.004

-0.47
0.004

0.347
0.040

V190.36-عالقة التقارب
0.020

0.698
0.020

-0.71
0.000

-0.46
0.003

V200.53-عالقة التماس
0.001

-0.65
0.002

0.458
0.004

0.812
0.001

V21 0.46-عالقة التداخل
0.004

V22االنفصال واالرتباط بعنصر رابط
V23 0.51-النظام الشبكي

0.002
0.701
0.001

0.427
0.009

V24 0.488)المقیس(النظام الشبكي التجمیعي
0.003

0.527
0.001

V25 0.732نظام التقنیة العالیة
0.001

V26 النظام التقلیدي
V27 تجمیع الوظائف المتشابھة وفصلھا

عن الوظائف الثابتة
-0.43
0.002

0.441
0.007

0.602
0.003

V28 تمفصل المناطق االنتقالیة او عناصر
الحركة الثابتة 

0.899
0.001
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-)V19-V22-V6 (
في تشكیلھ ، ما یدل على ان ) عالقة التقارب–التمفصل االرتباط بعنصر رابط –ھیئة التكوین المتاھي (الخصائص 

. الظاھرة المبحوثة 
-)V4-V1-V26-V8 () (

)––
.في تشكیلھ ، ما یدل على ان الشكل األحادي محكوم بھذه الخصائص ) الھندسي المغلق

-V15-V25(ات العنقود الرابع -
V10-V14-V3-V16 ( وكانت) التنوع-التقنیة العالیة للنظام الھیكلي (

تماثل() العناصر المتشابھة–الالمركزیة –النمو العمودي المتراكم (من الخصائص  ) ال
قیمة في المجموعة ككلألكثرالمحرك األھم لھ وللظاھرة ككل باعتباره ا

.نمو التكوین باالستناد إلى التماثل
-)V2-V28-V27-V23-V17-

V13-V20-V9-V24-V5 ( اذ اشتركت كل من) التمفصل– (
لشبكي( لنظام ا تطابقة–-ا لم ناصر ا في ) الع

) البساطة ( تشكیلھ واتخذت صفة
.فة البساطة أساسا لتشكیلھا ص

: االستنتاجات النھائیة الخاصة بوصف ظاھرة النمو في التكوینات المرنة في العمارة 2.5
: االستنتاجات الخاصة بالتطبیق 1.2.5

: بطت بمجموعة من الخصائص الشكلیة والتركیبیة وكما یأتي ارت
تتتحقق صفة النمو من خالل توظیف التكوینا-

تمدة مع
اعتمادھا"

]p.45/1997/شیرزاد[."ثة ة للحداالمیكانیكی
) الخلوي(برز نمط الھیئة الھندسي المجزأ-

نالبساطةوال یكو
.محكوم بشكل یتولد منھ ویبقى ینمو والبد ان یتوقف عند حد معین

-

"وھذا یتفق مع طروحات النجیدي 
" .

[Al.Nijaidi/p.11/1985]
-

التكرار الصارم والالمركزیة وذلك یرجع الى كون تماثل 
طروحات ایضا عن توفیره التنوع الذي یخلق تكوینات بعیدة عن الرتابة التي یولدھا التكرار الصارم ، وھذا ما أكدتھ 

[Al.Nijaidi/p.40 /1985].  "التماثل ھو الخاصیة األكثر شیوعا في التصامیم المرنة اعتبار" النجیدي في 
-

ل
"فرد ، فضال عن إمكانیة النمو واالمتداد أكثر من الشكل المن

[Curtis/p519/1996]."ضد الصندوق األحادي للحداثةالماضي كرد فعل 
قدءبرز النظام الشبكي التجمیعي من بین األنظمة التكوینیة األكثر مال-

إمكانیةإلى 
"الن اإلنشائیة ، 

ربالمرونة والنمو والتغی
" .

[Ching/p.66,214,220/1996]
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والتقنیة التقلیدیة األكثر ارتباطا بالنمو ،مظھر نظا-
"،وھذا یتفق مع طروحات النعیم التي أشارت إلى ان 

" .]/p.38
/2001[

-

یزید من مرونة التكوین یرجع الى التعدیل المستقبلي ) التخصص الوظیفي(فاالفتراض الخاص بكون التنطیق "الثابتة،
Al.Nijaidi/p.52]".نمو وتوسیع المبنىوخاصة  /1985]

: التوصیات 3.5
 *

. خصوصیة ھذا الطراز فیما یتعلق بالظاھرة المبحوثة
.یوصي البحث باالستفادة من القاعدة المعلوماتیة التي وردت فیھ لحل مشكالت الواقع المعماري األكادیمي * 
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:استمارة االستبیان [1]ملحق 
"في التكوینات المرنة في العمارة واالختزالصفة النمو"

في تحقیقھ لھذه الصفةنلتكویاوضوحیة نموما ھو برأیك مستوى تكوین المرفق یتصف بقابلیة النموال:1س
واطئ  □متوسط             □عالي         □

ما ھو برأیك مستوى تأثیر المفردات التالیة في إضفاء صفة النمو للتكوین المرفق ؟ :2س

الشكلت
اثر الخاصیة

واطئمتوسطعالي
الشكل المنفرد األحادي 1
الشكل المتعدد بعناصر متطابقة2
الشكل المتعـدد بعناصر متشابھة 3

مستوى اثر ھیئة عناصر تكوین 
الشكل

اثر الخاصیة
واطئمتوسطعالي

ھندسي كلي مغلق4
)مجزأ(ھندسي خلوي 5
ھندسي متاھي 6
عضوي حلزوني 7

تكوین الشكل 
اثر الخاصیة

واطئمتوسطعالي
نمو داخلي ضمني محدود8
نمو خارجي أفقي9

نمو خارجي عمودي متراكم 10
نمو خارجي عمودي متدرج11
نمو خارجي عضوي منساب 12

مستوى اثر طبیعة مبادئ تكوین 
الشكل

اثر الخاصیة
واطئمتوسطعالي

التكرار الصارم 13
التماثل14
الالمركزیة 15
التنوع16
البساطة17
التعقید 18

مستوى اثر طبیعة
العالقات التكوینیة

اثر الخاصیة
واطئمتوسطعالي

عالقة التقارب19
عالقة التماس20
عالقة التداخل21
االنفصال و االرتباط بعنصر رابط 22

الخاصیةاثر مستوى اثر األنظمة التكوینیة
واطئمتوسطعالي

النظام الشبكي23
النظام الشبكي التجمیعي المقیس24
نظام التقنیة العالیة 25
النظام التقلیدي26

مستوى اثر التخصص الوظیفي 
لعناصر تكوین الشكل 

اثر الخاصیة
واطئمتوسطعالي

تجمیع الوظائف المتشابھة 27
المتغیرة وفصلھا عن الثابتة

تمفصل المناطق االنتقالیة 28

المبنى السكني في مونتلایر كندا[11]الشكل 
1967للمعمار صفدي عام 


