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 جامعة أـ القرى  – استاذ مساعد بقسم السكن وإدارة املنزؿ
 

 الملخص

 العناصر املعمارية للحـر املكي كمصدر الستػػػلهاـ تصميم كرسي حدائق املسػػكن برؤية معاصرة (عنواف البحث )

 الىػٍت ا سػيمياالبداع واالبتكػار   اػاؿ تيثيػث املسػكن وتصػميم ابثػاث بالىػاظ علػ  ا رث يهدؼ البحث اذل      
مػػن لػػيؿ تصػػميم كراسػػي لديقػػة املسػػكن برؤيػػة معاصػػرل )ومػػا ةػػابي االصػػالة والداثػػة(  حيػػث يعتػػ  الكرسػػي مػػن أ ػػم 

  نه  الوصىي التحليليامل, واتبي البحث  القطي   الديقة ملا هلا من أمهية وامتيازات وظيىية ومجالية

 : يما يلأ م نتائ  البحث  ومن

برؤيػػة  صػػر املعماريػػة للحػػـر املكػػي ال ػػري تصػػميمات لكرسػػي حديقػػة املسػػكن مسػػتلهم  مػػن العناامكانيػػة عمػػا  -1
 معاصرة  

اعتمػػػاد سياسػػات جسػػػم االنسػػػاف وألياتػػػ  )اهلندسػػػة الب ػػػرية( ةػػػػي تصػػميم كرسػػػي حديقػػػة املسػػػكن  وجػػدت وػػػرورة  -2
 .ا م الضرورات اليت جتب االلذ هبا, اذ أهنا تعما عل  راحة املستخدـ اجلسدية والصحية ؛حيث يعت  من

 : يما يلومن ا م توصيات البحث 

وػػرورة توثيػػق اعمػػاؿ التلديػػد الػػيت جتػػري علػػ  العناصػػر املعماريػػة   الػػـر املكػػي ال ػػري  مػػن اجػػا معرةػػة التػػواري   -1
  ذا االثر التارخيي  القيقية لإلواةات والتعدييت اليت جتري عل 

تزويد املكاتب املعرةية بابحباث العلمية واجمليت املهتمة بتصميم سطػي الكراسػي تختلػ  أنواعهػا ملػا هلػا مػن النىػي  -2
 العاـ للمصممُت واملهتمُت هبذا اجملاؿ 
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Abstract  

The architectural elements of the Makki Mosque as a source of 

inspiration for the contemporary design of the garden chair 

 

Research title(Architectural elements of the Holy Haram as a source of 

inspiration for the design of the garden chair with modern vision) 

The research aims to creativity and innovation in the field of furnishing the 

house Also  aims to design furniture by preserving the artistic heritage of Islam through 

the design of chairs for the garden of the dwelling with a contemporary vision (bearing 

the character of originality and modernity) 

The chair is one of the most important piece in the garden because of its 

important, functional and aesthetic privileges and the research followed the analytical 

descriptive methodology. 

The most important results of the research include:  

1- The possibility of the design of dwelling garden chairs inspired by the 

architectural elements of the Holy Haram with a contemporary vision. 

2.  Found the need to adopt measurements of the human body and it’s mechanisms 

(human engineering) in the design of garden chairs has been identified as one of 

the most important necessities to be introduced, as it works on the physical and 

health comfort of the user. 

The most important recommendations of the research include the following: 

 1.  The need to document the renovation work carried out on the architectural 

elements of the Holy Haram Al-Sharif in order to know the exact dates of 

additions and amendments to this historical impact. 

2- To provide the libraries with scientific researches and magazines that are 

interested in designing various types of chairs for it general benefit to the 

designers and those interested in this field. 
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 :  مقدمة
كػػػوف مرتبطػػػا مػػػي كػػػا مػػػن االنسػػػاف ي والػػػذية واهلامػػػة   التصػػػميم الػػػداللي يعػػػد ابثػػػاث مػػػن املقومػػػات الرئيسػػػي
ذماح    هتيئومعتمدا عل  مىردات  اخل  وظيىية,و  انسانية,     م  ابعادا خمتلىةيتصم   حمققاً  الطبيعيةالبيئة    والعمارة
   (424,صـ 2118املتورل , )عبد  دالا تلك املنظومة ائ آدى  وكماؿ ئم وجتعل  حمققا لكاةة وظايالتصم

سػػػبا الراحػػػة  إجيػػػادوالػػػيت تسػػػاعدل    الديقػػػةملسػػػػػتخدـ  ملعنيػػػةالوسػػػػػائا ا تصػػػميمثػػػػػاث الػػػػػدائق  ػػػػػو أ تصػػػميمو 
 ا نسػانيةوتطػور املسػتلزمات واملتطلبػات  الػزمٍتوتػػدرج بتطػػور القػب  التصاميمكما تطور  ذا النوع من ,  واخلدمة واجلماؿ

, التقنيات, التصنيعيةاملػواد , اهليئات, ةػي الطػرز االلتيؼومػن لػيؿ  الياتية التكي التقػدـ الضػاري ووػرورات  نتيلة
 احتياجػػػاتتلبػػػػ   الػػػيتسطعػػػػة ابثػػػػاث  بتصػػػميمقػػػػـو املصػػػػمم ي  سػػػم ابنسػػػاف,ج مقػػػػايي , البيئػػػة, النسػػػػب, ةػػػػرؽ الػػػػرب 
لكا ن اط  املثاليةوتسػاعدل علػ  أداء أن ػطت  املختلىػة ومن املهم التعرؼ عل   ذل ابن طة وابوواع  الديقةمسػتخدـ 

 عمػػػر)عبػػػد الػػرزاؽ,   هلػػا اسػػػتخدام كيىيػػػة  قػػق الػػػدعم املطلػػو  لػػػ  عنػػد   و, ت جسػػػم ةضػػي عػػن التعػػػػرؼ علػػػ  مقاسػػػػا
 (13ـ, ص2118,

ةهػػػو  املنزليػػة,ويلعػػب أثػػاث الػػدائق دوراً مهمػػا   رسػػم ميمػػ  املكػػاف وللػػػق أجػػواء سػػاحرة بػػُت ثنايػػا الػػدائق 
وال تكتمػػا  ػػذل  والتػػوتر,عػػن االسػػًتلاء واهلػػدوء والتمتػػي يمػػاؿ الديقػػة بعيػػدا عػػن الضووػػاء  حبثػػاً  املكػػاف الػػذي يللػػي اليػػ 

بانتقاء اجللسة امليئمة اليت تزيد من رونق وأناسة املكاف و اكي   تصميمها الطابي العاـ ةتكػوف جػزءا مكمػي  ابجواء اال
 ـ(2111)عل  ,هلا  

والػػيت تػػيثرت وتطػػورت عػػ   حياتػػ ,لػػيت تصػػاحب    مجيػػي مراحػػا همػػة   حيػػاة االنسػػاف ةهػػي املكرسػػي سطعػػة ة
ةكرسػػػي ا م اةػػػور دميػػػز عػػػن كرسػػػي الطبيػػػب وكرسػػػي املنػػػزؿ خيتلػػػ  عػػػن كرسػػػي الديقػػػة ةنلػػػد كػػػا كرسػػػي لػػػ   العصػػػور,

 ـ(2114)اي اف , هبا وصىات مجالية يتحل   معنوية,لصائص وظيىية ومضامُت 

اث حيػث االبػاً مػا توقػ  سطػي ابثػاث بالزلػارؼ كلمسػات ةنيػة تزيػد وتعت  الزلرةة عنصر  اـ   تصميم ابثػ
الزلرةػة   الىػن ا سػيمية مظهػراً هلػذا االبػداع, ة العصػر مػي مسػتلدات  تيئػمةراز حديث لتصػميم سطػي أثػاث  القيمة؛

ذل اف ابتكػر عناصػػر ةقػد اتبػي الىنػػاف املسػلم لطػوات متطػػورة   تػيلي  الزلرةػة, مػػن التبسػي  والتحػوير للزلػػارؼ القد ػة ا
 ـ(2111) الغوؿ ,زلرةية لاصة ب  ترتضيها معادل الدين ا سيمي, 

اػػاؿ التصػػػميم    العلمػػييتواكػػب مػػي التقػػدـ  والػػذيوالرعايػػة املسػػتمرة لتطػػوير املسػػلد الػػراـ  لي تمػػاـ اً ونظػػر 
اجليدة وتوةَت اهلدوء  وا واءةتوةَت سبا الراحة للمستخدـ من حيث التهوية املناسبة  ااالت  وكذلك  وابثاث الداللي

 امليمػ تا يتي  الىرصة للخ وع دالا املسلد إذل جانب تلبية الوظائ  للمستخدـ دالا املسلد وكذلك الرمػز لػبع  
 ـ(2117للمسلمُت  )إمساعيا ,تؤكد كون  دور عبادة خمصص  اليت
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بعناصػػػر معماريػػػة إن ػػػائية ومجاليػػػة متيػػػز الػػػـر املكػػػي ال ػػػري  ( بػػػاف  5ـ,ص2118دي ) أكػػػدت الصػػػاعوسػػػد 
انصػػهرت ةيهػػا ثقاةػػات متعػػددة وتبلػػورت   مكػػاف واحػػد و ػػي ذات ةػػابي ةػػٍت ةريػػد, كانػػ  ومازالػػ  مػػادة لصػػبة جتػػذ  

 انية, ةنية واَت ا  العديد من الدارسُت والباحثُت بتناوهلا من أةرع خمتلىة تارخيية, اجتماعية, حضارية, عمر 

 كبػػاً ا مو ال ػػري  كػػي ةػػًتى الباحثػػة اف تصػػميم كراسػػي حديقػػة املسػػكن مسػػتلهم  مػػن العناصػػر املعماريػػة للحػػـر امل
 للمسكن  الكراسيتصميم عادل تطرح   ةنية ثقاةية  ثروة املعاصرةللرؤية 

 : مشكلة البحث
املسػػكن باال تمػاـ املروػي مػػن سبػا املصػممُت واملهتمػُت ولاصػػة مػن الناحيػة االسػػيمية  حديقػةدل  طػ  كرسػي 

برام ازد ار العصر االسيمي   مجيي النواحي واجملاالت ولاصة الدائق سواء العامة او اخلاصة بالقصور واملساكن ولكن 
االسبػػاؿ علػػ  االثػػاث املسػػتوح  علػػ  العناصػػر   ظػػا االزد ػػار والعوملػػة وظهػػور املػػدارس الديثػػة والىػػٍت عػػزؼ النػػاس علػػ  

ةروحػػػات النظريػػػة سصػػػوراً معرةيػػػا   القاعػػػدة املعلوماتيػػػة أةػػػرزت اال, كمػػػا ةوالزلػػػارؼ االسػػػيمية التصػػػاةها بػػػاجلمود والرتابػػػ
علػػ  مػػا سػػبق  كػػن  ديػػد  وبنػػاءً   ال ػػري لتصػػميم كراسػػي حديقػػة املسػػكن املسػػتلهم مػػن العناصػػر املعماريػػة للحػػـر املكػػي 

 :م كلة الدراسة   السؤاؿ الرئي  التارل

  اذل أي مدى  كن تصميم كرسي حدائق املسكن باالستلهاـ من العناصر املعمارية للحـر املكي ال ري  برؤية معاصرة

 :ف البحثاهدأ
ن لػيؿ تصػميم  مػ ا سػيمي الىػاظ علػ  ا رث الىػٍتابثػاث باملسكن وتصميم  تيثيثاالبداع واالبتكار   ااؿ  -1

  والداثة(كراسي لديقة املسكن برؤية معاصرل )وما ةابي االصالة 

   ديد أس  ومتطلبات تصميم كرسي الديقة املستلهم من العناصر املعمارية للحـر املكي ال ري  -2

 :همية البحثأ
ابػػػراز القػػػيم الىنيػػػة واجلماليػػػة والوظيىيػػػة للعناصػػػر املعماريػػػة   الػػػـر املكػػػي ال ػػػري , وتوظيػػػ  تلػػػك اجلماليػػػات     1

 تصميم كراسي حدائق املسكن من ليؿ )اخلامات واللوف واالواءة(   ااؿ التصميم املنىذ 

وبػػػُت تصػػػميم كراسػػػي حديقػػػة ي  إوػػػاةة علميػػػة جديػػػدة   اجلمػػػي بػػػُت العناصػػػر املعماريػػػة   الػػػـر املكػػػي ال ػػػر    2
 املسكن 

 فروض البحث:
  تصميم كراسي لديقة املسكن مستلهم  من العناصر املعمارية للحـر املكي ال ري  برؤية معاصرة  كن -1

  توجد ةروؽ ذات داللة إحصائية بُت التصميمات اخلم     قيق اجلانب اجلمارل وةقا براء احملكمُت -2

  توجد ةروؽ ذات داللة إحصائية بُت التصميمات اخلم     قيق اجلانب الوظيىي وةقا براء احملكمُت -3
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  راء احملكمُتتوجد ةروؽ ذات داللة إحصائية بُت التصميمات اخلم     قيق اجلانب االستصادي وةقا آل -4

  راء احملكمُتآلتوجد ةروؽ ذات داللة إحصائية بُت التصميمات اخلم     قيق اجلانب النىسي وةقا  -5

   راء احملكمُتتوجد ةروؽ ذات داللة إحصائية بُت التصميمات اخلم     قيق اجلانب املعنوي وةقا آل -6

  البحث:منهج 
  يتبي البحث املنه  الوصىي التحليلي

  ةاستبان البحث:أدوات 

   ـ2118 ػ /1439زمن تطبيق الدراسة   عاـ  :الدود الزمانية: حدود البحث

 ورش العما الذاتية-زلارؼ الـر املكي :الدود املكانية 

   (من احملكمُت 11) لدود الب رية:ا 

     الـر املكي ال ري  املستخدمة   تصميمات كرسي حديقة املسكن ةالدود املوووعية : العناصر املعمارية الزلرةي

 مصطلحات البحث:
واالستىادة منها   ابعماؿ الىنية ب كا أو بآلر, حبيث  )استباسها(( املادة الًتاثية أو )استحضارعملية   و االستلهاـ:

 www.startimes.com بالًتاث ينت    هناية املطاؼ عما ةٍت ذو صلة 

حسية ةنية هتدؼ إذل إعادة صيااة املصدر صػيااة مجاليػة ونىعيػة بػيكثر مػن  عملية االستلهاـ: عمليةوتعرؼ الباحثة      
  املصمم ذل العملية إال بعد إثارة املصدر خلياؿ  وبتيت  العصر,التصميمات املبتكرة وةقاً ملتطلبات   رؤية 

بيهنػػا تلػػك العناصػػر املعماريػػة الوظيىيػػة الزلرةيػػة, والػػيت متيػػز عمػػارة املسػػلد ـ( 2118الصػػاعدي)عرةػػ  املعماريػػة: العناصػػر 
والنواةػػػذ الػػػراـ بيصػػػالتها ووحػػػداهتا الزلرةيػػػة املميػػػزة )املػػػآذف, القبػػػا , ابعمػػػدة, العقػػػود, الواجهػػػات والىتحػػػات  املػػػدالا 

 زلر (, حليات االسق  واالرويات وعناصر الت كيا الاملقرنصات , ال رةات,  وال بابيك

البنػاء  ةبيعة  مساحة من االرض دالا او حبدود املنازؿ و   ظروؼ تتيءـ مي  اأن اؤ اليت يتم   ي املسكن:حديقة 
 .عيوبػػ  ختىػػيالبيػػ  او  مجاليػػة تكمػػاوالػػذي  اجلميػػاالراحػػة واملنظػػر  وتػػوةَتماـ لاالسػػت هبػػدؼ ب لهػػاورابػػة املالػػك لدمػػة 

 (13ـ, ص2116محدوف,)

الىػن   ثػراء والػدالرل والتىػاعلي و عبارة عن سطعة أثاث  قق وظيىة اجللوس إوػاةة إذل  قيػق اجلانػب اجلمػارل  :الكرسي
   (19,صـ2114اي اف ,) .املعاصرالت كيلي 

عػػرؼ  ومعاي ػػةدؿ علػػ  مواكبػػة تػػ  بينػػ  معػػٌت لىظيػػ (:21,صـ2114تعرةػػ  اي ػػاف ) :معاصػػرةبرؤيػػة  الػػزمن أو العصػػر    
 .املخرجات الت كيليةو الدارسة املعاصرة 



      د. نجوى ناصر الحازمي                العناصر المعمارية للحرم المكي 
 

 040   م2109هـ / إبريل 0441رجب  -2ج -2عدد  – 01المجلد  –مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية والنفسية 

 : الدراسات السابقة 
اليت استندت عليها دراسة البحث الارل كوهنا ساعػدة مهمػة لبنػاء السابقة  ناؾ العديد من الدراسات والبحوث 

لبحوث والدراسات املرتبطػة تووػوع ايتم عرض مناس تها  و أي دراسة علمية ولسد الىلوة املعرةية اليت دل يسبق تناوهلا أو 
 وسد مت تقسيم  ذل البحوث والدراسات اذل حموريُت , ي :  البحث , وا م النتائ  اليت أسىرت عنها

  و اثاث الدائقبتصميم الكراسي احملور االوؿ : الدراسات اخلاصة 

تصػميم اثػاث الػدائق العامػة املسػتداـ ) ـ بعنػواف2118, مسيػة عبػدالو ا ,عبد الػرزاؽ, لبػٌت أسػعد وحممػد  دراسة -1
ومػػن نتػػائ  , الوصػػوؿ اذل أسػػ  ومتطلبػػات تصػػميم أثػػاث الػػدائق املسػػتداـ  ػػدؼ البحػػث ( اساسػػيات  ومتطلباتػػ 

البحث أف اعتماد سياسات جسم االنسػاف والياتػ  )اهلندسػة الب ػرية(   تصػميم اثػاث ال ػارع مػن ا ػم الضػرورات 
 تعما عل  راحة املستخدـ اجلسدية والصحية  اليت جيب االلذ هبا, اذ أهنا

ـ بعنواف )الكرسي بػُت الوظيىػة وال ػكا ( ومػن ا ػداؼ البحػث دراسػة تارخييػة 2111دراسة عل , أسعد حسن , -2
للكرسػػي ووظيىتػػ  والقػػيم اجلماليػػة   ال ػػكا, ومػػن ا ػػم نتػػائ  البحػػث :  ػػوؿ مىهػػـو الكرسػػي مػػن سطعػػة أثػػاث 

الزلرةيػػة املختلىػة وعكػػ  علػػ  مػدى العصػػور ابةكػػار واآلمػاؿ والتطلعػػات الىنيػػة محلػ  عػػ  التػػاري  مسػات الطػػرز 
لل ػعو  وابقػخاص اذل عنصػر للبحػػث الت ػكيلي واجلمػارل وإبػراز املهػػارات والقػدرات الىرديػة ا بداعيػة   اػػاؿ 

 التصميم 

ت ػػكيا خمرجػات تىاعليػػة دالالت الكرسػػي املعنويػة   ) ـ بعنػواف2114, اي ػػاف, بديعػة عبػػد الكػر  يػػون  دراسػة -3
 ػػدؼ البحػػث اذل ت ػػكيا خمرجػػات ةنيػػة معاصػػرة لػػدالالت الكرسػػي تىهػػـو الىػػن التىػػاعلي مػػن لػػيؿ (  معاصػػرة

التلربػػة الذاتيػػة ,نتػػائ  البحػػث درايػػة الىنػػاف واةيعػػ  علػػ  أسػػاليب الىػػن الت ػػكيلي )حػػديث ومعاصػػر( يسػػهم   
 استحداث واسي ةٍت اَت ميلوؼ 

  االسيمية العناصرثاث املستوحاة من بالزلارؼ واباخلاصة احملور الثاين : الدراسات 

بعنػػواف ) دراسػػة العناصػػر املعماريػػة للحػػـر املكػػي ال ػػري  لتحقيػػق , ـ2118دراسػػة : الصػػاعدي, عبػػَت بنػػ  مسػػلم,   -1
وتوصػػي  العناصػػر املعماريػػػة مػػدالا جديػػدة   اللوحػػة الزلرةيػػة باسػػتخداـ أسػػلو  الػػنظم( ومػػن ا ػػداؼ البحػػث حصػػر 

االن ائية اجلمالية للحـر املكي ال ري , و ليلها وةق أسلو  النظم كمدليت, للتعرؼ عل  أسسها التارخيية واالن ائية 
العناصػر املعماريػة االن ػائية  :والىلسىية, واسػتلهامها كمىػردات زلرةيػة دالػا اللوحػة الزلرةيػة املعاصػرة, ومػن ا ػم نتائلهػا

ة   الػػـر املكػػي ال ػػري  متثػػا ةػػن بنيػػوي متكامػػا مركػػزة منظومػػة العقيػػدة ا سػػيمية الػػيت تعػػد منالػػاً لصػػباً وانيػػا اجلماليػػ
بػػالقيم اجلماليػػة واملعنويػػة والًتاثيػػة الػػيت دل تغػػَت منهػػا الضػػارة املعاصػػرة ودل تقلػػا مػػن قػػيهنا, وتغنػػ  عػػن االستبػػاس مػػن الطػػرز 

 الغربية 

رؤية معاصرة لتصميم وحدة اثاث من ليؿ ةلسىة ةكر ) بعنواف ـ2118 ,مد ال حات, حممود حماملتورل دراسة عبد -2
املىردات ا سيمية  دراسة تطبيقية لوحدة مكتبة لغرةة معي ة (  دؼ البحث االستىادة من املىردات املعمارية ا سيمية 
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االسػػيمي   الت ػكييت اهلندسػػية  ومػػن ا ػم نتػػائ  البحػث : تظهػػر براعػة املصػػمم املعمػاري    تصػميم وحػػدات ابثػاث
  واخلزانات الائطية واالثاث الثاب  كاببوا املتداللة الىت تصني العيسة بُت ةتحات النواةذ وبُت الىتحات املغطاة  

يػػدرس الكرسػػػي مػػن الناحيػػػة الوظيىيػػػة  –بصػػىة عامػػػة  -بعػػد االةػػػيع علػػ  الدراسػػػات السػػابقة ؛ ة ننػػػا ذمػػد احملػػػور االوؿ 
   كراسػػي حديقػػة املسػػكن  جوانػػب –تىصػػيلياً  –ات ولكػػن دل تػػذكر الدراسػػ مػػي الدراسػػة الاليػػة قمػػا يتىػػ؛ و ػػذا  واجلماليػػة

ةقػػد ا تمػػ  الدراسػػات بتحليػػا , وأمػػا احملػػور الثػػاين املتعلػػق بدراسػػات الزلػػارؼ واالثػػاث املسػػتوحاة مػػن العناصػػر االسػػيمية
ولكػػن دل   , و أةػػادت االةػػار التلػػريث للبحػػث الػػارل ةالدراسػػة الاليػػالزلػػارؼ االسػػيمية املسػػتلهمة و ػػذا مػػا اتىػػق مػػي 

  مستوحال زلارة  من العناصر االسيمية املسكنالسابقة كيىية تصميم كراسي حديقة  تتتناوؿ الدراسا

ذلك نتيلة للتصميم  أكافالعُت املباقرة سواء  تتبين ذي ا سيمية قخصيتها وةابعها املميز ال ةللعمار  ا سيمية: لعمارةا
حيػػث  املعماريػػة,ةقػػد نبػػه املهنػػدس العػػرل   أعمػػاؿ اهلندسػػة  املسػػتعملة,ا مجػارل أـ العناصػػر املعماريػػة املميػػزة أـ الزلػػارؼ 

 االبتدائيػة, القياسػاتاذل جانػب  اجملسػمة,كما ووي االرانيك والنماذج   للتنىيذ,ووي الرسـو والتىصييت الدسيقة اليزمة 
    (121  ت, ص االلىي,) والرياوة كا  ذا وتاج من  اذل التعمق   علـو اهلندسة أف   وال قك

وسد بدت براعػة الىنػاف املسػلم بالتيعػب باملسػاحات اللونيػة النقيػة ذات الوحػدات املتكػررة واملتنوعػة, حيػث اسػتخدـ      
با وػػاةة إذل اسػػتخداـ العناصػػر النباتيػػة اجملػػردة   ابقػػكاؿ اهلندسػػية املتداللػػة كػػاملربي واملسػػتطيا ومتعػػدد ابوػػيع والػػدائرة,

كابز ار تختل  أقكاهلا, واليت حقق  من ليؿ تتابعها بعد روحي ملػا ةػوؽ املػادة مػن االسػتمرارية اليحمػدودة بتحقيػق 
وأكثػػػر مػػػا جتسػػػدت الزلرةػػػة ا سػػػيمية علػػػ  ةتحػػػات اببػػػوا   قػػػعور إنسػػػاين بوجػػػود سػػػوة عظيمػػػة اػػػَت متخيلػػػة  ػػػو ا  

الزلػػارؼ  هلػػاحيػػث أوػػى   واملختلىػػة املتنوعػػة املنػػزرل ابثػػاثوكػػذلك علػػ  سطػػي  املعماريػػةَت ػػا مػػن العناصػػر اال ػػبابيك و و 
 ـ(2111, )الغوؿ .دميزا وةابعاً  رونقا لاصاً 

  :الراـمتيز هبا املسلد  اليتالقيم اجلمالية 

 :يليما والكائنات الية واستصرت الزلارؼ عل   اآلدمية ابقكاؿللو الزلارؼ من  -1

 ةالطبيعيػ ات ر النباتػاأهنم ابتعدوا عػن مظػ اـر املسلموف بالزلارؼ النباتية اَت الزلارؼ النباتية املت ابكة واملتداللة: -أ  
 ةظهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرت زلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارةهم النباتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػردة كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا التلريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد حبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػث ال يبقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؽ 

   (1مثا صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػورة رسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم )متتابعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة يطلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػق عليهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا )ابرابسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك(وابوراؽ اال لطوةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاً منحنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 ـ(  2113وعبد اهلادي, ؼالصرا)

 ( 1صورة رسم ) 

:  ػػو ابقػػكاؿ البسػػيطة كاملسػػتقيمات واملربعػػات واملثلثػػات والػػدوائر املتماسػػة واملقاةعػػة وابقػػكاؿ الزلػػارؼ اهلندسػػية - 
              ارؼ اهلندسية تنقا السداسية والثمانية وابقكاؿ املتىرعة من كا ذلك  والزل

للرائػي إحسػاس بالسػكوف كمػا يبػػدو ةيهػا   بعػ  ابحيػاف إحسػاس بالركػػة نتيلػة   اسػتعماؿ اخلامػات املختلىػة ابلػػواف 
 ( 8ـ,ص2111)الغوؿ, ( 2مثا صورة رسم )  .وتبادؿ الظا والنور عل  ابجزاء الغائرة والبارزة   الزلارؼ

 ( 2صورة رسم ) 



      د. نجوى ناصر الحازمي                العناصر المعمارية للحرم المكي 
 

 043   م2109هـ / إبريل 0441رجب  -2ج -2عدد  – 01المجلد  –مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية والنفسية 

و ي الزلارؼ املكونة من الكتابات والروؼ العربية امل كلة بينواع اخلػ  العػرل املختلىػة, مثػا )الكػو   اخل  العرل: -جػ
والثالػػث والنسػػ  والػػديواين والرسعػػة واَت ػػا( والػػيت متتػػاز بالليونػػة واالسػػتدارة   رسػػم الػػروؼ دمػػا يسػػها ت ػػكيلها وةػػق البػػٌت 

زكػػػي,   ت, )  ( 3صػػػورة رسػػػم )  امثػػػ  واالتػػػزافتتللػػػ  ةيػػػ  مسػػػات اجلمػػػاؿ واالبػػػداع الزلرةيػػػة والىنيػػػة املتناسػػػقة ب ػػػكا 
                                                                                           (234ص

 ( 3 صورة رسم ) 

  :ومنهاةق   مجارلوأحياناً هبدؼ  ومجارل وظيىيهبدؼ  املعمارياستخدم  بع  عناصر الت كيا  -2

( واف اسػػػتخداـ 343ـ,ص2111:  ػػػي بنػػػاء دائػػػري املسػػػق  مقعػػػر مػػػن الػػػدالا مقبػػػب مػػػن اخلػػػارج ) سػػػاجي ,لقبػػػا ا
با أيضا , ةهي دل تكن حي بيئياً ومنالياً أو إن ائيا ووظيىيا ةق , القبا    عمارة الـر املكي ال ري  ل  رؤية لاصة

ةقػػد جػػاء اسػػتعماؿ القبػػا    العمػػارة , لاصػػة   املنػػاةق املسػػقوةة مػػن املسػػلدحيػػث ترمػػز اذل السػػماء , رمزيػػا وروحيػػا
ةهي تساعد عل  توزيي الضغ  الناجم من ثقا , ا سيمية بيسلو  ةريد ودميز عما سبقها من سبا  الضارات السابقة

كمػا اهنػا تقطػي امللػا ,  ةوسد أدى  ذا ابسػلو  البنػائي اذل االستعاوػة عػن السػقوؼ املسػتوي, السق  عل  أربعة جدراف
  ( 4صػػػػػػػػػػػورة رسػػػػػػػػػػػم )  امثػػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػذي وػػػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػػػ  النػػػػػػػػػػاظر اذل جػػػػػػػػػػػدراف ذات مسػػػػػػػػػػػاحة كبػػػػػػػػػػَتل وعلػػػػػػػػػػػ  وتػػػػػػػػػػػَتة واحػػػػػػػػػػدة

 (135ـ ,ص2118) الصاعدي , 
 صورة القبا  من اخلارج 

 ( 4صورة رسم ) 

: احتوت عمارة الـر املكي ال ري  عل  العقد ذو املركزين وتنوع  أعدادل   البوائك ووجدت العقود
البوائػك الثالثيػػة العقػود والرباعيػػة العقػود واخلماسػػية تبعػاً للمسػػاحات اخلاصػة بكػػا منطقػة كمػػا اسػػتخدـ 

 ـ(2117)إمساعيا, ( 5صورة رسم )  امثالعقد املستقيم  

 ( 5صورة رسم ) 

اسػػػػتعمل    املسػػػػاجد   ةبقػػػػات مرسػػػػومة ,  ي حليػػػػات معماريػػػػة ت ػػػػب  لييػػػػا النحػػػػااملقرنصػػػػات:
وتستعما   الزلرةة املعمارية أو بالتدري  من قػكا اذل الػر ولصوصػاً مػن السػط  املربػي اذل السػط  

ارة وتعػػػد مػػػن أ ػػػم وأقػػػهر منػػػاةق االنتقػػػاؿ الػػػيت لعبػػػ  دورا بػػػارزاً   تطػػػور القبػػػا    العمػػػ, الػػػدائري
وسػػد التلىػػ  أقػػكاهلا , كمػػا ميػػزت عناصػػر العمػػارة ا سػػيمية بصػػىة عامػػة,  ا سػػيمية بصػػىة لاصػػة
  (5ـ,ص2117, ) متورل ( 6صورة رسم )  امث بالتيؼ الزماف واملكاف

 

 ( 6صورة رسم ) 

كحامػػا لقسػػق    ػػو عنصػػر ان ػائي مػػن ا ػػم العناصػػر ابساسػية, ةهػػو مػػا يػػدعم بػ  البنيػػاف بعمػدة:ا
 (331ـ, ص2111)ساجي, ( 7صورة رسم )  امثوالعقود والقبا   

 ( 7صورة رسم ) 
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 ػػي املكػػاف العػػارل أو العلػػو, أو مػػا يووػػي أعلػػ  القصػػور واملسػػاجد واَت ػػا, و ػػي الوحػػدات ال ػػرةات: 
  (278ـ,ص2111)ساجي, ( 8صورة رسم )  امثالزلرةية اليت تووي يوار بعضها عند هناية البنياف  

 ( 8صورة رسم )          

مكػػاف االذاف, ةي تمػػاـ الػػذي أعطػػال ا سػػيـ لوظيىتهػػا ول ػػكلها زاد علػػ  حضػػارة  بػػ يقصػػد  املػػآذف:
البناء عنصراً روحانياً متيز بابناسة واالبػداع وابصػالة وجعػا منهػا ظػا رة معماريػة جديػدة تىػردت املدينػة 

 (346ـ, ص2111)ساجي, ( 9صورة رسم )  امث  ا سيمية هبا دوف سوا ا

 
 ( 9صورة رسم ) 

مػػػػن ابسػػػػاليب الػػػػيت اتبعهػػػػا املعمػػػػاري املسػػػػلم   معاجلػػػػة واجهػػػػات املبػػػػاين  ػػػػو الواجهػػػػات والىتحػػػػات: 
تقسػػػيمها اذل عػػػدد مػػػن الػػػدليت والىتحػػػات والػػػيت خيتلػػػ  عػػػدد ا مػػػن واجهػػػة بلػػػرى حسػػػب ةػػػوؿ 

 ( 11صورة رسم )  امثالواجهة, وتقسم الىتحات   العمارة ا سيمية اذل سسمُت: النواةذ واالبوا   
 (161صـ, 2118)الصاعدي , 

 
 ( 11صورة رسم ) 

مث  cathedra مػن االاريػق مػن كلمػة chair ع ػرؼ مسػم  الكرسػي الكرسػي:مىهػـو  كراسػي حديقػة املسػكن  
وتعٍت أجل , و ي سطعة من ابثاث هلػا ظهػر وأربعػة سػوائم صػالة  hedra ومعنال أسىا أو    وكلمة kata  ول  إذل

املقػيم   بػاري  معػٌت الكرسػي أنػ   عنػدما نػتكلم  1353ويووػ  الىنػاف السػوري زيػاد دلػوؿ جللػوس قػخص واحػد عليهػا
علػػ  كرسػػػي تعنػػػال البسػػػي  ةهػػو الكرسػػػي الػػػذي نػػػرال؛ وعنػػدما نػػػتكلم علػػػ  الكرسػػػي تعنػػال املطلػػػق ةهػػػو الكرسػػػي بػػػػ  اؿ   

  ـ(2114)اي اف,التعري , تعٌت أن  مىهـو ووؿ املرئي إذل ال مرئي   

سطعة صناعية با تعدى إذل الىنػوف البصػرية مػن رسػم ورمػ  ومػرورا بتلهيػز ال يعت    القرف الع رين الكرسي ة
ت ػكيلية ذات سػيم وظيىيػة  الىراغ ووصوال إذل الىن التىاعلي, ةلم يعد الكرسي سطعػة أثػاث ةحسػب بػا أصػبح  منحوتػة

ابنابيب البيستيكية, الزجاج, ابكريليك, ابلعا ,  ومجالية ومعنوية  أمتاز الكرسي   صناعت  عل  اخلامات الغريبة مثا
واالسػػًتلاء, ويتميػػز كراسػػي الديقػػة ببسػػاةت  ونعومتػػ  اػػذ  ػػن  مسػػتخدمي  الراحػػة   :(Yates,1988)الػػورؽ, الكرتػػوف  

ةهػو املكػاف الػذي , كراسي الدائق دورا مهماً   رسم ميم  املكاف وللق أجػواء سػاحرة بػُت ثنايػا الػدائق املنزليػة  ويلعب
بعيدا عن الضوواء والتوتر , وال تكتما  ػذل يللي اليها املرء بغية البحث عن االسًتلاء واهلدوء والتمتي يماؿ كا سطعة 

ابجواء االبانتقاء اجللسة امليئمة اليت تزيد من رونق وأناسة املكػاف و ػاكي   تصػميمها الطػابي العػاـ ةتكػوف جػزءا مكمػي 
 https://www.alittihad.ae  هلا

  املسكن تصميم وابعاد اجللسة   حديقة 

https://www.alittihad.ae/
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مػن أ ػم ابوواع التػي يزاوهلا االنسػاف عنػد وجػػودل ةػػي حديقػة املسػكن  ػػي ووػعية اجللػػوس اذ اف اهلػدؼ االساسػي      
مُت ولكػن لتثبي  اجلػال  وبػذلك يػتمكن من احملاةظة عل  الثبػات من اجللوس لي  ةق  محػا وزف اجلسػم بعيدا عػن القد

أثنػػاء أداء ابن ػػطة املختلىػػة   ووػػي اجللػػوس مػػن لػػيؿ راحػػة العضػػيت, أف ووػػي اجلسػػم يتػػيثر بدرجػػة كبػػَتة بتصػػميم 
د املناسػبة   وووي اجللوس اجليد  كن اف نصى  باجملهود الطىي  للعضيت وذلك ينت  من ليؿ وجػود املسػان, اجللسة

أف حسػػػػا  أبعػػػػاد مسػػػػند الظهػػػػر وموسعػػػػ  يعػػػػد مػػػػن االعتبػػػػػارات  -الظهػػػر : : مسػػػند ػػػياملقعػػػد ومػػػن أ ػػػم  ػػػػذل املسػػػػاند 
اذ يعػػد  ػػذا اجلػػزء مػػن املقعػػد مػػن اصػػعب اجػػزاء املقعػػد , التصػػميمية الضػػػرورية واملهمػػػة ةػػػي تصػػميم املقاعػػد للحػػدائق العامػػة

الػدعم الػػيـز ملنطقػػة الىقػػرات الصػدرية ومنطقػػة الىقػػرات القطنيػة  توةَتاذ أف الغاية من وجود املسػند اخللىػي  و  ,اً تصميم
ومنػػػي , ب ػػػكا لػػػاص وذلػػك للوسايػػة مػػػن حػػػدوث  ػػػد  تلػػػك الىقػػػرات والىػػػاظ علػػػ  ال ػػػكا الطبيعػػي للعمػػػود الىقػػػري

عل  املصمم اف يراعي   تصػميم املقعػد املقعد:   سم 83 8 - 78 7ض ما بُت ارتىاع املسند عن االر  تًتاوحتقوسػ  اذ 
من ا م الضرورات اليت جيب االلذ هبا  ارتىاع املقعداف  ظوعرو   ةنيحارتىاع املقعد, عمق املقعد  عناصر أساسية  ي:

يكػػػوف  اذ اف ارتىػػػاع املقعػػػػد جيػػػػب اال, ػتخدـو ػػػو ارتىػػػػاع املقعػػػد وتػػػػا يتناسػػػػب وابعػػػاد املسػػػ, مقاعػػػد الػػػدائق تصػػميمعنػػد 
سائمػة بف  بزاويػةاذ اف مقاسػ  مػن االرض واذل الركبػة مػن الػدالا اثنػاء انثنائهػا , اعلػػ  مػن ةػػوؿ اجلػػػزء اخللىػي مػن السػاؽ

بػػالولز  سيتسػػببالػػدـ وبالتػػارل  توزيػػياذل تقلػػص  يػػؤديبالضػػغ  علػػ  االنسػػلة أسػػىا عظمػػة الىخػػذ دمػػا  سيتسػػببذلػػك 
والثابػػ  مػػي االرض دمػػػا جيعػػػا  الصحي )اخلدر( ةػي السػػاسُت ةضػػي عػػن أف املقعػػد املرتىػػي لػػن يسػػم  للقػػدمُت باالرتبػػاط 

الػػػ  اوػػػطرار املسػػػتخدـ ,بػػدةي  سػػيؤديآمػػػا اذا كػػػاف املقعػػػد تسػػػتوى مػػػنخى  ةػػػيف ذلػػػك , املسػػػتخدـ بووػػػي ايػػػر مسػػػتقر
املناسػػػب  القيػػاس التيػػارمػػػن الػػػدعم  القطنيػػةاذل االمػػاـ دمػػا يسػػبب عػػدـ الثبػػات واالسػػتقرار وحرمػػاف املنطقػػػة  سػػاسي و جذعػػ  

اذل ابرض يػػؤدي اذل الثبػػات  اي مقاسػػػ  مػػػن للػػػ  الركبػػػة, علػػػ  ارتىػػػاع السػػػاؽ بابسػػاسالرتىػػػاع املقعػػػد والػػػذي يعتمػػػد 
عمػػق املقعػػػد سػػم  45 -41يم مقاعػػػد الػػػدائق اذ تػػًتاوح ارتىػػػاع املقعػػد مػػابُت واالسػػتقرار والػػيت تعػػػد مػػػن وػػػرورات تصػػم

كمػػػا اف عػػػدـ   الػػػدائق,اف ملعرةػػة اببعاد امليئمػػة لعمػػق املقعػػد وعروػػ  تيثَت ا ا جيال علػػػ  مسػػػتخدمي مقاعػػػد  :وعرو 
 (12ـ, ص2118,وعمر املستخدمُت )عبد الرزاؽ  بالضرر عل سيعوداملقاعػػد  لتصميم القياساتمراعػػاة تلػػك 

وتعػرؼ النقطػة بالنسػبة للزلرةػة بت ػكيلها  ي أبس  عنصر من عناصر التصػميم,  :النقطة :عناصر كرسي حديقة املسكن
وتبعػػاً لنػػوع اسػػتخداـ النقطػػة ختتلػػ  أقػػكاهلا ,   أبسػػ  صػػورة للوحػػدة املنقطػػة مثػػا : الػػدوائر , املضػػلعات الصػػغَتة جػػداً 

   (29,ص2112) نصر,  وتستخدـ النقطة   زلرةة االثاث واملىروقات املسكن  وأحلامها

جتػال وين ػئ الركػة االاخلػ   ويووػ بعد واحػد و ػو الطػوؿ,  وهلاعبارة عن اموعة نقاط تسَت   مسار معُت,  اخل :    
خيلو من اخلطػوط سػواء لتووػي   ال, ةتصميم الكرسي اً أو رةيع اً يكونرى اخل  مساملساحات,  وجيزأالنمو أو الطوؿ  ويظهر

 ( 76ـ,ص2114  ) اي اف ,ال كا العاـ أو التىاصيا الداللية للكرسي

أوؿ بعػد, وعنػدما  و ػوالنقطة ينػت  اخلػ   و رؾمتدد  وعندال كا,  و أساس   التصميم  النقطة :وابرويةال كا      
وجود اموعة لطوط يتكػوف ال ػكا   وعندما يعطي بعدين,  و وروية الأكثر من ل  ينت  ا ويظهر اجتا  ووؿ اخل  

علػ  الطػوؿ  واالروػيةال ػكا  ويعتمػد و ما يعطي البعد الثالث,  وال كاأروية بدوف قكا,  والقكا بدوف أروية  ال
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يعتمػػد علػػ   والػػذيبوجػػود أروػػية  إاليظهػػر قػػكا الكرسػػي  التصػػميم الكرسػػي  و , والتناسػػب والنسػػبة والعمػػق واالرتىػػاع
ما يضيى   و و  تصميم الكرسي,  ابساسيةيعت  اللوف من العناصر  :للوفالكرسي  ا وكن ثة ليتض  التصميم يالث اببعاد

  ( 77ـ,ص2114 ) اي اف ,كما يعت  اللوف عاما جذ  أساسي ملقتٍت الكرسي  ورؤيت املصمم لتووي  ةكرت  

ادة وسد تكوف  ذا السط  ةبيعياً أو معامػا بطريقػة لاصػة , ناعمػاً ل ػناً ي َت امللم  اذل لواص سط  امل:امللم      
وامللمػػ  وػػدث عػػن مسػػتويات خمتلىػػة أو , وسػػد يكػػوف اػػائراً أو بػػارزاً ةيعطػػي احسػػاس بالبعػػد الثالػػث, ,المػػي أو اػػَت المػػي

 (165,ص2112سهيا ,) منخىضة يتض  ليهلا االلتيؼ   ميمسها

أي أف يكػوف للكرسػي وظيىػة واػػرض  بعػد وظيىػي: :للكرسػي أبعػاٌد جيػب أف يراعيهػا املصػػمام منهػا   :أبعػاد الكرسػي    
يؤدي  تعٌت كرسي املكتب خمتل  عن كرسي ارةة املعي ة,َ ْدور كرسي املكتػب مهيػي ليقػـو اجلػال  عليػ  تهػاـ مكتبػ , ةلػ  

بعػػد واالسػػًتلاء  ؿ   دورل منصػػب علػػ  الراحػػة اجلػػال  عليػػ , أمػػا كرسػػي حديقػػة املنػػز  مقػػايي  ومواصػػىات  ىػػز وتػػري 
بػيف  ُت,ػػػػواملقتنيار ػػػػػػػػوسُت والتلػػػػػػػػػػػمن املس تهدةةػػاملس مي مراعاة الناحية املادية للىئةيكمن   اخلامات والتكلىة  استصادي:

تتضػ    قػكا  أو معػاين داللػة: ومػا الكرسػي ةكػرة أو عػد معنػويب  يػػػػػػػػػػػػػػة للكرسػػػػػػػػػػػػة النهائيػػػػػمام التكلىػػػػػػػػػػػػراعي املصػػػػػػػػػػي
   الكرسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ولاماتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  وحلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ولونػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

: حيػػث إف ا نسػػاف بعػػد مجػػارلالكرسػػي  : يكمػػن    أف يعيػػد قػػعور وذكريػػات زمانيػػة ومكانيػػة لللػػال  علػػ  د نىسػػيعػػب
يبحػػػػػػث عػػػػػػػن اجلمػػػػػػػاؿ   كػػػػػػا قػػػػػػػيء  ةيلػػػػػػػب أف يكػػػػػػػوف التصػػػػػػميم مجػػػػػػػيًي ويبعػػػػػػػث السػػػػػػرو جلميػػػػػػػي حػػػػػػػواس ا نسػػػػػػػاف  

  .(76ـ, ص2114)اي اف,

رئيسػة سسػم الػدائق واملنتز ػات   بلديػة ال ػارسة   يتنػوع أثػاث , تقوؿ حناف اجلاسم :املسكنحديقة لامات كراسي     
الدائق ) الكراسي( ةمن  ما  و مصنوع من الباؿ و و لىي  الػوزف ومصػنوع مػن ت ػابك مىتػوح أو نسػي  حمبػوؾ وذمػد 

وبة   أحضاف الديقة , الكراسي الديدية بالرام من تكلىة العالية ومثن  البا ظ وقكلة االنيق اال ان  ال وقق الراحة املطل
لىيػ  الػوزف نسػبياً لكنػ  سػوى ومتػُت وال يتعػرض للصػدأ  بن أما املصنوع من االملنيـو ةهو مستحب عند الكثَتين وقائي 

ومقػػػاـو للعوامػػػا الطبيعيػػػة املختلىػػػة , وأف ال ػػػروع   انتقػػػاء أثػػػاث الديقػػػة جيػػػب أف يتناسػػػب بالدرجػػػة ابوذل مػػػي مسػػػاحة 
و نػاؾ ليػارات عديػدل متاحػة بابسػػواؽ  , رض مػن وجود ػا , وأف يتواةػق ةػرازل مػػي ةػراز اثػاث املنػزؿالديقػة لتحقيػق الغػ

و ناؾ الطػراز , والىرنسي الذي ي ب  أثاث املقا ي, وا يطارل املناسب ليماكن الواسعة, ةهناؾ الطراز ا ذمليزي التقليدي
   العصري الديث

https://www.alittihad.ae 
أرجوحػة  كمػا يوجػدكنػب  خيتلػ  أقػكاؿ االرجوحػة حيػث يوجػد ارجوحػة ال االرجوحة::  املسكنأنواع كراسي حدائق     

ي تتحمػػا تغػػَتات الطقػػ   وكػػذلك القػػ  تين  و ػػمػػن البيسػػتك أو الػػرا املصػػنوعالكنػػب:  ( 11 ) صػػورة االكرسػػي  مثػػ
 ( 12 ) مثػا صػورة  تسػتطيي تركهػا   الديقػة كػا ةصػوؿ السػنة  تػاج ةقػ   زالػة الوسػائد عليهػاحيػث , والديد املعاجل

كراسػػي   :املركبػػةكراسػػي ال ( 13)  السػػباحة  مثػػا صػػورةاحيانػػاً الكرسػػي الطويػػا واالبػػا مػػا تووػػي عنػػد حػػوض  او السػػرائر:
   www.hiamag.com  ( 14مثا صورة )  أقعة ال م  وتدرأسابلة لطي سهلة التنقا 

https://www.alittihad.ae/
https://www.alittihad.ae/
http://www.hiamag.com/
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 ( 12صورة رسم ) الكنب  ( 11االرجوحة صورة رسم ) 

  

 ( 14صورة رسم )  الكرسي املركب  ( 13صورة رسم ) السرائر 

:املعاصرة تعٌت واسي معي تنا واملستقبا القريب و ي تىاعا متلدد بُت ةكر التصميم مي منو الياة  االثاث والىكر املعاصر
تتخلػػا حياتنػػا  وي ػػكا التصػػميم بوجػػ  عػػاـ جػػزء مػػن ثقاةتنػػا و ثػػا مػػرآة لىػػًتات تارخييػػة خمتلىػػة تعكػػ  مىػػا يم, املسػػتمرة
 (225ـ,ص2115, اخلليوياليومية )

لتطور العلمي والتقدـ التكنولوجي   القبة الزمنية املعاصرة ادى اذل  قيق اةكػار إبداعيػة   ةًتى الباحثة اف نتيلة ا     
تصميم كراسي لديقة املسكن مستلهم من العناصر املعمارية بالـر املكي دما أوجب أمهية دراسة كيىية االستىادة من  ذل 

    االسواؽ احمللية والعاملية االنتاج و ويلها اذل منتلات سلعية يروج هلاالتصميمات   
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 :تصميمات مستلهمة من العناصر املعمارية للحـر املكي ال ري  برؤية معاصرة  ) جتربة البحث ( التطبيقي ا ةار

 ( 0جدول رقم ) 

 

 

 

 

 التصميم االوؿ

 ) ارجوحة كرسي (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

العنصر املعماري من الـر 
 املكي ال ري 

 
 املئذنةبدف  املووي

 يةالزلرةالوحدات 

 
 سطن-بيستك –ل ب  اخلامة 

ارجوحة مقعد ةراز حػديث مت زلرةػ  مسػند الظهػر بزلػارؼ اسػيمية  ندسػية مسػتلهم  مػن العناصػر املعماريػة  التوصي 
  للحـر املكي
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 ( 2جدول رقم ) 

 

 التصميم الثاين

 )كنب حديقة (

 

العنصر املعماري من الـر 
 ال ري املكي 

 
 ناةذ   الواجهة الغربية املووي

  الوحدات الزلرةية

 
 القطن –املعدف _ليوط البيستيك  اخلامة

  كنب حديقة مزلرؼ مسند الظهر واالدرع بزلارؼ اسيمية  ندسية مستوحال من النواةذ الغربية للحـر التوصي 
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 ( 3جدوؿ رسم ) 

 

 التصميم الثالث

 )كنب حديقة (

 

العنصر املعماري من الـر 
 املكي ال ري 

 
 وس  القبة املووي

 الوحدات الزلرةية

 
 جلد -معدف  اخلامة

ومت زلرةة مسند الظهر بزلارؼ اسيمية اعط  لقطعة االثاث مجاؿ لاص  كنب حديقة مصم بطراز عصري التوصي 
  ودميز
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 ( 4جدوؿ رسم ) 

 

 

 

 التصميم الرابي

 ( تظلةسرير حديقة ) 

 

العنصر املعماري من 
 الـر املكي ال ري 

 

 بدف املئذنة املووي

  الوحدات الزلرةية

 
 القماش -اجللد  اخلامة

اةار السرير السىلي بزلارؼ اسيمية اعط    سرير حديقة مصم بطراز عصري ومت زلرة التوصي 
 لقطعة االثاث مجاؿ لاص ودميز 
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 ( 5جدوؿ رسم ) 

 

 

 

 

 التصميم اخلام 

كرسي حديقة )
(املسكن  

 

العنصر املعماري من 
 الـر املكي ال ري 

 
  سمة القبة من الدالا املووي

 الوحدات الزلرةية

 
 البيستك اخلامة 

 مستوحال من دالا سمة سبة الـر  ندسية بدائرة زلرةية  مت زلرة  ظهر الكرسي التوصي 
  املكي ال ري 
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 : والثبات الصدق

  : صدق االستبيان

  يقصد ب  سدرة االستبياف عل  سياس ما ووي لقياس 

مت حسا  الصدؽ  الصدؽ باستخداـ االتساؽ الداللي بُت الدرجة الكلية لكا حمور والدرجة الكلية ليستبياف :
 باستخداـ االتساؽ الداللي وذلك حبسا  معاما االرتباط ) معاما ارتباط  بَتسوف( بُت الدرجة الكلية لكا حمور

, ( والدرجة الكلية ليستبيافاملعنوي اجلانب, النىسي اجلانب, االستصادياجلانب , الوظيىياجلانب , اجلمارل اجلانب)
   واجلدوؿ التارل يوو  ذلك :

 ستبياناالودرجة  ( قيم معامالت االرتباط بين درجة كل محور6جدول )
 الداللة االرتباط 

 0.01 0.742 اجلمارل اجلانب:  احملور ابوؿ
 0.01 0.801 الوظيىي اجلانب احملور الثاين :

 0.01 0.916 االستصادياجلانب  : الثالثاحملور 
 0.01 0.772 النىسياجلانب  : الرابياحملور 
 0.01 0.853 املعنوي اجلانب : اخلام احملور 

( السًتاهبا من الواحد الصحي  دما يدؿ 0.01يتض  من اجلدوؿ أف معاميت االرتباط كلها دالة عند مستوى )         
           عل  صدؽ وجتان  حماور االستبياف

 الثبات :

واتساس   واةرادل ةيما , وعدـ تناسض  مي نىس , دسة االلتبار   القياس وامليحظة reabilityيقصد بالثبات 
و و النسبة بُت تباين الدرجة عل  املقياس اليت ت َت إذل ابداء الىعلي , يزودنا ب  من معلومات عن سلوؾ املىحوص

 Alpha Cronbachمعاما الىا كرونباخ      -1و مت حسا  الثبات عن ةريق :, للمىحوص

    Split-halfةريقة التلزئة النصىية   -2

  ستبياف اال( سيم معاما الثبات حملاور  7جدوؿ ) 
 التجزئة النصفية معامل الفا المحاور

 0.872 – 0.947 0.906 اجلانب اجلمارل:  احملور ابوؿ
 0.750 – 0.822 0.783 اجلانب الوظيىي احملور الثاين :

 0.835 – 0.909 0.864 اجلانب االستصادي : الثالثاحملور 

 0.894 – 0.961 0.925 اجلانب النىسي : الرابياحملور 
 0.851 – 0.923 0.882 اجلانب املعنوي : اخلام احملور 

 0.782 – 0.859 0.813 ككا ثبات االستبياف
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دالة عند مستوى , التلزئة النصىية, يتض  من اجلدوؿ السابق أف مجيي سيم معاميت الثبات : معاما الىا
  دما يدؿ عل  ثبات االستبياف  0.01
 الدراسة :  نتائج

 :  الفرض األول
 احملكمُتوةقا براء     قيق اجلانب اجلمارل التصميمات اخلم  بُتتوجد ةروؽ ذات داللة إحصائية 

 احملكمُتوةقا براء     قيق اجلانب اجلمارل للتصميمات اخلم وللتحقق من  ذا الىرض مت حسا   ليا التباين 
   وو  ذلك :يالتارل  واجلدوؿ

 المحكمينوفقا ألراء  في تحقيق الجانب الجمالي للتصميمات الخمس( تحليل التباين 8جدول )

 مجموع المربعات الجانب الجمالي
متوسط 
 المربعات

درجات 
 الحرية

 الداللة قيمة ) ف(

 4 75.004 300.014 بُت اجملموعات
40.484 

0.01 
 45 1.853 83.371 دالا اجملموعات داؿ

   49  383.385 اجملموع

دما , (0.01( و   سيمة دالة إحصائيا عند مستوى )40.484( إف سيمة ) ؼ( كان  ) 8يتض  من جدوؿ )         
وملعرةة اجتال الداللة مت , احملكمُتوةقا براء     قيق اجلانب اجلمارل التصميمات اخلم يدؿ عل  وجود ةروؽ بُت 

 ( التبار قيىي  للمقارنات املتعددة  9جدوؿ )   : التبار قيىي  للمقارنات املتعددة واجلدوؿ التارل يوو  ذلكتطبيق 

 الجانب الجمالي
 التصميم األول

 2.800م = 
 التصميم الثاني

 9.870م = 

 التصميم الثالث
 8.200م = 

 التصميم الرابع
 5.570م = 

التصميم 
 الخامس

 5.361م = 

     - التصميم ابوؿ
    - **7.070 التصميم الثاين
   - 1.670 **5.400 التصميم الثالث
  - **2.630 **4.300 **2.770 التصميم الرابي
 - 0.209 **2.839 **4.509 **2.561 التصميم اخلام 
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 المحكمينوفقا ألراء  في تحقيق الجانب الجمالي التصميمات الخمس( فروق 0شكل )
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 ( ابيت : 1( وال كا )  9) دوؿ اجليتض  من 

وجود ةروؽ دالة إحصائيا بُت التصميم الثاين وكي من التصميم الرابي والتصميم اخلام  والتصميم ابوؿ عند  -1
  لصاحل التصميم الثاين 0.01مستوي داللة 

  عدـ وجود ةروؽ دالة إحصائيا بُت التصميم الثاين والتصميم الثالث -2

وجود ةروؽ دالة إحصائيا بُت التصميم الثالث وكي من التصميم الرابي والتصميم اخلام  والتصميم ابوؿ عند  -3
  لصاحل التصميم الثالث 0.01مستوي داللة 

  لصاحل التصميم الرابي 0.01وجود ةروؽ دالة إحصائيا بُت التصميم الرابي والتصميم ابوؿ عند مستوي داللة  -4

  ة إحصائيا بُت التصميم الرابي والتصميم اخلام عدـ وجود ةروؽ دال -5

لصاحل التصميم  0.01وجود ةروؽ دالة إحصائيا بُت التصميم اخلام  والتصميم ابوؿ عند مستوي داللة  -6
  اخلام 

, احملكمػُتوةقػا براء  التصػميم الثػاين كػاف أةضػا التصػميمات    قيػق اجلانػب اجلمػارل ومن النتائ  السػابقة يتضػ  أف :
  وألَتا التصميم ابوؿ, مث التصميم اخلام , مث التصميم الرابي, يلي  التصميم الثالث

 احملكمُتوةقا براء     قيق اجلانب الوظيىي التصميمات اخلم  بُتتوجد ةروؽ ذات داللة إحصائية  :الثاين الىرض 

 احملكمُتوةقا براء  قيق اجلانب الوظيىي    للتصميمات اخلم وللتحقق من  ذا الىرض مت حسا   ليا التباين      
  وو  ذلك :يالتارل  واجلدوؿ

 المحكمينوفقا ألراء  في تحقيق الجانب الوظيفي للتصميمات الخمس( تحليل التباين  01جدول ) 

 متوسط المربعات مجموع المربعات الجانب الوظيفي
درجات 
 الحرية

 الداللة قيمة ) ف(

 4 83.255 333.021 بُت اجملموعات

 داؿ 0.01 63.808
 45 1.305 58.715 دالا اجملموعات

   49  391.736 اجملموع

دما , (0.01( و   سيمة دالة إحصائيا عند مستوى )63.808( إف سيمة ) ؼ( كان  ) 11يتض  من جدوؿ )         
وملعرةة اجتال الداللة مت , احملكمُتوةقا براء     قيق اجلانب الوظيىي التصميمات اخلم يدؿ عل  وجود ةروؽ بُت 

  : تطبيق التبار قيىي  للمقارنات املتعددة واجلدوؿ التارل يوو  ذلك
  



      د. نجوى ناصر الحازمي                العناصر المعمارية للحرم المكي 
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 ( اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة 00جدول ) 

 الجانب الوظيفي
 التصميم األول

 2.700م = 

 التصميم الثاني

 7.780م = 

 التصميم الثالث

 6.650م = 

 التصميم الرابع

 5.166م = 

 التصميم الخامس

 9.925م = 

     - التصميم ابوؿ

    - **5.080 التصميم الثاين

   - 1.130 **3.950 التصميم الثالث

  - 1.484 **2.614 **2.466 التصميم الرابي

 - **4.759 **3.275 *2.145 **7.225 التصميم اخلام 
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 احملكمُتوةقا براء     قيق اجلانب الوظيىي التصميمات اخلم ( ةروؽ  2قكا ) 

وجود ةروؽ دالة إحصائيا بُت التصميم اخلام  وكي من التصميم ( ابيت : 2( وال كا )  11) دوؿ اجليتض  من 
  لصاحل التصميم اخلام  0.01الثالث والتصميم الرابي والتصميم ابوؿ عند مستوي داللة 

  لصاحل التصميم اخلام  0.05وجود ةروؽ دالة إحصائيا بُت التصميم اخلام  والتصميم الثاين عند مستوي داللة  -1

 0.01وجود ةروؽ دالة إحصائيا بُت التصميم الثاين وكي من التصميم الرابي والتصميم ابوؿ عند مستوي داللة  -2
  لصاحل التصميم الثاين

  لتصميم الثاين والتصميم الثالثعدـ وجود ةروؽ دالة إحصائيا بُت ا -3

  لصاحل التصميم الثالث 0.01وجود ةروؽ دالة إحصائيا بُت التصميم الثالث والتصميم ابوؿ عند مستوي داللة  -4

  عدـ وجود ةروؽ دالة إحصائيا بُت التصميم الثالث والتصميم الرابي -5

  لصاحل التصميم الرابي 0.01ستوي داللة وجود ةروؽ دالة إحصائيا بُت التصميم الرابي والتصميم ابوؿ عند م -6



      د. نجوى ناصر الحازمي                العناصر المعمارية للحرم المكي 
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, احملكمُتوةقا براء  التصميم اخلام  كاف أةضا التصميمات    قيق اجلانب الوظيىيومن النتائ  السابقة يتض  أف :
  وألَتا التصميم ابوؿ, مث التصميم الرابي, مث التصميم الثالث, يلي  التصميم الثاين

وةقا براء     قيق اجلانب االستصادي التصميمات اخلم  بُتتوجد ةروؽ ذات داللة إحصائية : الثالثالىرض 
 احملكمُت

وةقا براء     قيق اجلانب االستصادي للتصميمات اخلم وللتحقق من  ذا الىرض مت حسا   ليا التباين      
    قيق اجلانب االستصادي للتصميمات اخلم  (  ليا التباين 12جدوؿ )   وو  ذلك :يالتارل  واجلدوؿ احملكمُت

 احملكمُتوةقا براء 

 متوس  املربعات اموع املربعات اجلانب االستصادي
درجات 
 الرية

 الداللة سيمة ) ؼ(

 4 73.989 295.955 بُت اجملموعات

 داؿ 0.01 29.697
 45 2.491 112.117 دالا اجملموعات

   49  408.072 اجملموع

دما , (0.01( و   سيمة دالة إحصائيا عند مستوى )29.697( إف سيمة ) ؼ( كان  ) 12يتض  من جدوؿ )         
وملعرةة اجتال الداللة مت , احملكمُتوةقا براء     قيق اجلانب االستصادي التصميمات اخلم يدؿ عل  وجود ةروؽ بُت 

 ( التبار قيىي  للمقارنات املتعددة  13جدوؿ )  : و  ذلكتطبيق التبار قيىي  للمقارنات املتعددة واجلدوؿ التارل يو 

 اجلانب االستصادي
 التصميم ابوؿ

 9.592ـ = 

 التصميم الثاين

 7.936ـ = 

 التصميم الثالث

 2.714ـ = 

 التصميم الرابي

 6.115ـ = 

 التصميم اخلام 

 4.763ـ = 

     - التصميم ابوؿ

    - 1.656 التصميم الثاين

   - **5.222 **6.878 الثالثالتصميم 

  - **3.401 1.821 **3.477 التصميم الرابي

 - 1.352 *2.049 **3.173 **4.829 التصميم اخلام 



      د. نجوى ناصر الحازمي                العناصر المعمارية للحرم المكي 
 

 058   م2109هـ / إبريل 0441رجب  -2ج -2عدد  – 01المجلد  –مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية والنفسية 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

        
    

        
      

        
      

        
      

        
      

9.592

7.936

2.714

6.115

4.763

               

 
 احملكمُتوةقا براء     قيق اجلانب االستصادي التصميمات اخلم ( ةروؽ  3قكا ) 

 ( ابيت : 3( وال كا )  13) دوؿ اجليتض  من 

وجود ةروؽ دالة إحصائيا بُت التصميم ابوؿ وكي من التصميم الرابي والتصميم اخلام  والتصميم الثالث عند  -1
  لصاحل التصميم ابوؿ 0.01مستوي داللة 

  عدـ وجود ةروؽ دالة إحصائيا بُت التصميم ابوؿ والتصميم الثاين -2

 من التصميم اخلام  والتصميم الثالث عند مستوي داللة وجود ةروؽ دالة إحصائيا بُت التصميم الثاين وكي -3
  لصاحل التصميم الثاين 0.01

  عدـ وجود ةروؽ دالة إحصائيا بُت التصميم الثاين والتصميم الرابي -4

  لصاحل التصميم الرابي 0.01وجود ةروؽ دالة إحصائيا بُت التصميم الرابي والتصميم الثالث عند مستوي داللة  -5

  دالة إحصائيا بُت التصميم الرابي والتصميم اخلام  عدـ وجود ةروؽ -6

لصاحل التصميم  0.05وجود ةروؽ دالة إحصائيا بُت التصميم اخلام  والتصميم الثالث عند مستوي داللة  -7
  اخلام 

, ُتاحملكموةقا براء  التصميم ابوؿ كاف أةضا التصميمات    قيق اجلانب االستصاديومن النتائ  السابقة يتض  أف :
  وألَتا التصميم الثالث, مث التصميم اخلام , مث التصميم الرابي, يلي  التصميم الثاين

 احملكمُتوةقا براء     قيق اجلانب النىسي التصميمات اخلم  بُتتوجد ةروؽ ذات داللة إحصائية  : الرابيالىرض 

 احملكمُتوةقا براء     قيق اجلانب النىسي للتصميمات اخلم وللتحقق من  ذا الىرض مت حسا   ليا التباين      
  وو  ذلك :يالتارل  واجلدوؿ

 

 

 احملكمُتوةقا براء     قيق اجلانب النىسي للتصميمات اخلم (  ليا التباين  14جدوؿ )  
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 متوس  املربعات اموع املربعات اجلانب النىسي
درجات 
 الرية

 الداللة سيمة ) ؼ(

 4 71.488 285.950 بُت اجملموعات

 داؿ 0.01 38.766
 45 1.844 82.984 دالا اجملموعات

   49  368.934 اجملموع

دما , (0.01( و   سيمة دالة إحصائيا عند مستوى )38.766( إف سيمة ) ؼ( كان  ) 14يتض  من جدوؿ )         
وملعرةة اجتال الداللة مت , احملكمُتوةقا براء     قيق اجلانب النىسي التصميمات اخلم يدؿ عل  وجود ةروؽ بُت 

 ( التبار قيىي  للمقارنات املتعددة  15جدوؿ )   : تطبيق التبار قيىي  للمقارنات املتعددة واجلدوؿ التارل يوو  ذلك

 اجلانب النىسي
 التصميم ابوؿ

 4.334ـ = 

 التصميم الثاين

 5.593ـ = 

التصميم 
 الثالث

 2.665ـ = 

 التصميم الرابي

 9.700ـ = 

التصميم 
 اخلام 

 7.802ـ = 

     - التصميم ابوؿ

    - 1.259 التصميم الثاين

   - **2.928 1.669 التصميم الثالث

  - **7.035 **4.107 **5.366 التصميم الرابي

 - 1.898 **5.137 *2.209 **3.468 التصميم اخلام 
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 احملكمُتوةقا براء     قيق اجلانب النىسي التصميمات اخلم ( ةروؽ  4قكا ) 

 ( ابيت : 4( وال كا )  14) دوؿ اجليتض  من 



      د. نجوى ناصر الحازمي                العناصر المعمارية للحرم المكي 
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وجود ةروؽ دالة إحصائيا بُت التصميم الرابي وكي من التصميم الثاين والتصميم ابوؿ والتصميم الثالث عند  -1
  لصاحل التصميم الرابي 0.01مستوي داللة 

  الة إحصائيا بُت التصميم الرابي والتصميم اخلام عدـ وجود ةروؽ د -2

وجود ةروؽ دالة إحصائيا بُت التصميم اخلام  وكي من التصميم ابوؿ والتصميم الثالث عند مستوي داللة  -3
  لصاحل التصميم اخلام  0.01

لصاحل التصميم  0.05وجود ةروؽ دالة إحصائيا بُت التصميم اخلام  والتصميم الثاين عند مستوي داللة  -4
  اخلام 

  لصاحل التصميم الثاين 0.01وجود ةروؽ دالة إحصائيا بُت التصميم الثاين والتصميم الثالث عند مستوي داللة  -5

  عدـ وجود ةروؽ دالة إحصائيا بُت التصميم الثاين والتصميم ابوؿ -6

  عدـ وجود ةروؽ دالة إحصائيا بُت التصميم ابوؿ والتصميم الثالث -7

يلي  , احملكمُتوةقا براء  التصميم الرابي كاف أةضا التصميمات    قيق اجلانب النىسيائ  السابقة يتض  أف :ومن النت
  وألَتا التصميم الثالث, مث التصميم ابوؿ, مث التصميم الثاين, التصميم اخلام 

 احملكمُتوةقا براء  نب املعنوي   قيق اجلا التصميمات اخلم  بُتتوجد ةروؽ ذات داللة إحصائية  : اخلام الىرض 

 احملكمُتوةقا براء     قيق اجلانب املعنوي للتصميمات اخلم وللتحقق من  ذا الىرض مت حسا   ليا التباين      
وةقا براء     قيق اجلانب املعنوي للتصميمات اخلم (  ليا التباين  16جدوؿ )   وو  ذلك :يالتارل  واجلدوؿ
 احملكمُت

 متوس  املربعات اموع املربعات اجلانب املعنوي
درجات 
 الرية

 الداللة سيمة ) ؼ(

 4 139.015 556.060 بُت اجملموعات

 داؿ 0.01 54.908
 45 2.532 113.930 دالا اجملموعات

   49  669.990 اجملموع

دما , (0.01إحصائيا عند مستوى )( و   سيمة دالة 54.908( إف سيمة ) ؼ( كان  ) 15يتض  من جدوؿ )         
وملعرةة اجتال الداللة مت , احملكمُتوةقا براء     قيق اجلانب املعنوي التصميمات اخلم يدؿ عل  وجود ةروؽ بُت 

 ( التبار قيىي  للمقارنات املتعددة   17جدوؿ )  : تطبيق التبار قيىي  للمقارنات املتعددة واجلدوؿ التارل يوو  ذلك
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 املعنوياجلانب 
التصميم 
 ابوؿ

 6.348ـ = 

التصميم 
 الثاين

ـ = 
13.882 

 التصميم الثالث

 9.478ـ = 

التصميم 
 الرابي

 4.118ـ = 

 التصميم اخلام 

 11.151ـ = 

     - التصميم ابوؿ

    - **7.534 التصميم الثاين

   - **4.404 **3.130 التصميم الثالث

  - **5.360 **9.764 *2.230 التصميم الرابي

 - **7.033 1.673 **2.731 **4.803 التصميم اخلام 
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 احملكمُتوةقا براء     قيق اجلانب املعنوي التصميمات اخلم ( ةروؽ  5قكا ) 

 ( ابيت : 5( وال كا )  16) دوؿ اجليتض  من 

وجود ةروؽ دالة إحصائيا بُت التصميم الثاين وكي من التصميم اخلام  والتصميم الثالث والتصميم ابوؿ  -1
  لصاحل التصميم الثاين 0.01والتصميم الرابي عند مستوي داللة 

وجود ةروؽ دالة إحصائيا بُت التصميم اخلام  وكي من التصميم ابوؿ والتصميم الرابي عند مستوي داللة  -2
  لصاحل التصميم اخلام  0.01

  عدـ وجود ةروؽ دالة إحصائيا بُت التصميم اخلام  والتصميم الثالث -3

وجود ةروؽ دالة إحصائيا بُت التصميم الثالث وكي من التصميم ابوؿ والتصميم الرابي عند مستوي داللة  -4
  لصاحل التصميم الثالث 0.01

  لصاحل التصميم ابوؿ 0.05م الرابي عند مستوي داللة وجود ةروؽ دالة إحصائيا بُت التصميم ابوؿ والتصمي -5
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يلي  , احملكمُتوةقا براء  التصميم الثاين كاف أةضا التصميمات    قيق اجلانب املعنويومن النتائ  السابقة يتض  أف :
  وألَتا التصميم الرابي, مث التصميم ابوؿ, مث التصميم الثالث, التصميم اخلام 

 

 النتائ  والتوصيات 

 النتػػػػػػػػػػػائ :

مسػػػتلهم  مػػػن العناصػػػر املعماريػػػة للحػػػـر املكػػػي ال ػػػري   برؤيػػػة امكانيػػػة عمػػػا تصػػػميمات لكراسػػػي حديقػػػة املسػػػكن  -1
 معاصرة  

من ا ػم  كراسي حديقة املسكن تصميم( ةػي الب رية)اهلندسػة  وأليات جسم االنساف  سياسات اعتماد وجدت ورورة  -2
 .والصحية اجلسديةااللذ هبا, اذ أهنا تعما عل  راحة املستخدـ  جتبالضرورات اليت 

    كن تطويعها   اموعة من الزلارؼ املستلهمة الـر املكي ال ري مناذج زلرةية عل  جدراف وسقوؼ وجدت  -3

   لتصميم كراسي الدائق اليةواجلموجدت امكانية استخداـ اموعة من الزلارؼ ذات القيم الرمزية والوظيىية  -4

  السعوديتيصيا اهلوية الًتاثية والدينية من ليؿ التصميمات لكراسي الدائق   املسكن وجدت امكانية  -5

 ات ػػػػػػػػػلتوصيا

ورورة توثيق اعماؿ التلديد اليت جتري عل  العناصر املعمارية   الـر املكػي ال ػري  مػن اجػا معرةػة التػواري  القيقيػة  -1
 لإلواةات والتعدييت اليت جتري عل   ذا االثر التارخيي 

املهتمػة بتصػميم سطػي الكراسػي تختلػ  أنواعهػا ملػا هلػا مػن النىػي العػاـ واجمليت تزويد املكاتب املعرةية بابحباث العلمية  -2
 اجملاؿ واملهتمُت هبذا  للمصممُت

تصميمات ابتكارية مبدع  راسيػ    مجيػي املنتلػات حبيػث تيئػم الًتكيز عل  دراسة ةنوف الزلرةة االسيمية وتوظيىها    -3
   اذوؽ الىرد اجملتمي لتيصيا اهلوية االسيمية

 

 راجيػػػػػػػػامل

 االلىي, ابوصاحل, )بدوف ت (  الىن ا سيمي أصول , ةلسىت , مدارس   دار املعارؼ, لبناف   1

 للحـر وابثاث الداللي التصميم   حاكمة سيم واجلماؿ والوظيىة الرمز  (ـ2117)إمساعيا, هنا ةخري عبد السيـ  2
 التطبيقية, مصر املعهد العارل للىنوف , 7ع, الة العمارة والىنوف , املكي

https://www.researchgate.net/publication/324736176_alrmz_walwzyft_waljmal_qym_hakmt_fy_altsmym_aldakhly_walathath_llhrm_almky
https://www.researchgate.net/publication/324736176_alrmz_walwzyft_waljmal_qym_hakmt_fy_altsmym_aldakhly_walathath_llhrm_almky
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 رسػالة,  معاصػرةدالالت الكرسي املعنوية   ت ػكيا خمرجػات تىاعليػة (  ـ2114)يون   عبد الكر  اي اف, بديعة  3
  املكرمة القرى, مكةماجستَت جامعة اـ 

رسػػالة ماجسػػتَت, , ـ(   تقػػيم بعػ  الػػدائق املنزليػػة  ػ  ظػػروؼ واليػػة اخلرةػـو 2116محػدوف, رانيػػة محػدوف علػػ  )  4
 ة أـ درماف ا سيمية, اخلرةـو جامع

ـ(  القػػيم اجلماليػػة   الزلػػارؼ النباتيػػة ا سػػيمية وزلػػارؼ حركػػة ابرت نوةػػو 2115جػػو رة سػػادل الًتكػػي) , اخلليػػوي  5
رسػػػػالة دكتػػػػورال ,كليػػػػة , واالسػػػتىادة منهمػػػػا   ابتكػػػػار زلػػػػارؼ لتصػػػميم أثػػػػاث ومكمػػػػيت للمسػػػػكن برؤيػػػة معاصػػػػرة

 بَتوت , دار الىكر العرل  ةنوف االسيـ   (ت  دوفب )كي, حممد حسن ز  التصاميم , جامعة أـ القرى

ـ( التصميم   ااالت الىنػوف التطبيقيػة والعمػارة أمهيػة اسػتخداـ الكمبيػوتر   التصػميم   دار 2112ياسر ), سهيا  6
  1ط الكتا  الديث

دراسة العناصر املعمارية للحـر املكي ال ري  لتحقيػق مػدالا جديػدة   (  ـ 2118)عبَت بن  مسلم  الصاعدي,  7
عبػػد العزيػػز, امللػػك  املنػػزرل, جامعػػةكليػػة الًتبيػػة ليستصػػاد   دكتػػورال, رسػػالة,  الػػنظماللوحػػة الزلرةيػػة باسػػتخداـ أسػػلو  

 جدة 

  ,دار املستقبا للن ر والتوزيي ,عماف ,ابردف  ابثاث تاري  ـ( 2113) وعدرل وعبداهلادي, آماؿالصراؼ   8

 عماف  والتوزيي,دار ايلة للن ر   ,االثاث تصميم (  ـ2118)لبٌت اسعد و دى حممود  وعمر,عبد الرزاؽ   9

تصػػػميم اثػػػاث الػػػدائق العامػػػة املسػػػتداـ اساسػػػيات  (  ـ 2118) مسيػػػة عبػػػدالو ا و , لبػػػٌت أسػػػعد و حممػػػد عبػػػد الػػػرزاؽ  11
  الدورل الثاين , التنمية املستدامة للملتمعات بالوةن العرل املؤمتر, ومتطلبات 

رؤيػػة معاصػػرة لتصػميم وحػػدة اثػػاث مػػن لػػيؿ ةلسػػىة ةكػػر املىػػردات ـ( 2118), حممػػود حممػػد ال ػػحات املتػػورل عبػد  11
 ا نسانية,ـو الة العمارة والىنوف والعل التطبيقية,كلية الىنوف     معي ة(تطبيقية لوحدة مكتبة لغرةة  )دراسةا سيمية 

  12ع 

ـ( أثاث الدائق أةضل  من ابملنيـو وأمجل  املنحوت من اخل ب, صحيىة اال اد االلكًتونية, 2111عل , لولة, ) -11
 دل 

  املػػؤمتر الػػدورل معاصػػرةالزلػػارؼ ا سػػيمية كمصػػدر لتصػػميم وحػػدات أثػػاث (  ـ 2111)صػػيح  الغػػوؿ,  ػػديا -11
 بغزة جامعة ا سيمية  اهلندسة, كليةللحىاظ والتي يا   الثالث للًتاث املعماري   جتار  وحلوؿ

 امللتق , بَتوت  دار,  ا سيميةةن العمارة  موسوعة ـ( 2111أمحد ) ساجي, مجعة -12

املػػػػػؤمتر العلمػػػػػي ابوؿ للعمػػػػػارة والىنػػػػػوف ,  املىػػػػػردات املعماريػػػػػة   العمػػػػػارة ا سػػػػػيمية ـ( 2117متػػػػػورل, حسػػػػػن ) -13
 ملستقبا, القا رة ا سيمية: املاوي والاور وا
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العلمػػي ابوؿ للعمػػارة  , املػػؤمتر ا سػػيميةمىػػردات الت ػػكيا املعمػػاري   املبػػاين االثريػػة  ـ( 2117) مهػػراف, أنػػور -14
 واملستقبا, القا رة املاوي والاور  ا سيمية:والىنوف 

  ـ(   النسي  املطرز  العصر العثماين   عادل الكتا  ,القا رة2112نصر ,ثريا ) -15

16- Yates, Simon (1988). An encyclopedia of chairs, Wellfleet press, USA. 
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