
Iraqi Journal of Architecture and Planning, Vol. 22 (2023), Issue 1, Pages 23-47 

 

 

Contents available at Iraqi Academic Scientific Journals 

Iraqi Journal of Architecture and Planning 

 المجلة العراقية لهندسة العمارة والتخطيط
Journal homepage: https://iqjap.uotechnology.edu.iq 

 
 

 

 

 

* Correspondent Author contact: ae.19.11@grad.uotechnology.edu.iq  

   DOI: https://doi.org/10.36041/iqjap.2022.133525.1040  

   Publishing rights belongs to University of Technology’s Press, Baghdad, Iraq. 

   Licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License 

 

Craftsmanship in Contemporary Architecture 

 الحرفية في العمارة المعاصرة
 

Marwa Abdul Raoof Hassan a *, Asmaa M. H. Al- Moqaram b,   Bilal Samir Ali c  
a
 Department of Architectural Engineering, University of Technology- Iraq, Baghdad, Iraq. 

b Department of Architectural Engineering, University of Technology- Iraq, Baghdad, Iraq. 
c
 Department of Architectural Engineering, University of Technology- Iraq, Baghdad, Iraq. 

 

 
 

Submitted: 14/04/2022 Accepted: 29/08/2022 Published: 16/01/2023 

 

K E Y W O R D S   A B S T R A C T  

Craftsmanship, Mastery, 

Quality, Creativity, 

Experience, Skill. 

 
The design and implementation processes play an influential role in the craftsmanship 

analysis. The concept was presented in the previous studies from several aspects and 

levels. Previous studies focused on the intellectual side, others on the performative and 

executive side, and partially on factors of craftsmanship. The research problem is 

determining the extent of craftsmanship's factors at their intellectual and executive levels 

in the contemporary local product. The research aims to define the scope of the 

craftsmanship factors at the levels of their intellectual and executive aspects in 

contemporary local products. The study assumes that the achievement of craftsmanship in 

contemporary local production at the executive level is more significant than at the 

intellectual. This hypothesis was tested within six local samples, selected from 

accomplished projects, where the designer supervised and conducted the craftsman work 

directly. The samples were tested by a questionnaire method that the experts approved. 

Finally, the research discussion and results demonstrated that the craft includes a structure 

built with a set of influences that shape the design and construction processes and a 

mastery of the construction process. The research recommends a close interaction between 

intellectual and executive levels, for such an interaction is critical to the acquisition of 

craftsmanship. 

ة ي ح ا ت ف م ل ا ت  ا م ل ك ل  ا
الحرفية، االتقان، الجودة، االبداع، 

 ، المهارة.الخبرة

صا  خ ل م  ل
 ُطرحسمات الناتج المعماري ذو الكفاءة العالية على مستوى العملية التصميمية والتنفيذية.  إحدىُعدت الحرفية 

 ،األدائيومنها  ،السابقة من عدة جوانب ومستويات، فمنها من ركز على الجانب الفكري  الدراسات مفهوم فيال هذا
)الحاجة المعرفية لتحديد ابعاد ـــ لذا تحددت المشكلة البحثية بـ .وأخرى التنفيذي، وبشكل جزئي بمقومات الحرفية

بتحديد هذه المقومات عّين الهدف ت. فمقومات الحرفية بمستوييها الفكري والتنفيذي في النتاج المحلي المعاصر(
مفترضا أن تحقق الحرفية على المستوى التنفيذي أكبر من الفكري في النتاج  بهذين المستويين في هذا النتاج،

 .وأن حرفية هذا النتاج تزداد مع زيادة تحقق قيم مقوماته .(المحلي المعاصر
، تطلب تحقيق الهدف منهجا كميا بثالث مراحل األولى بناء إطار نظري حول مقومات الحرفية بمستوييها 

واستكشاف طبيعة مؤشراتها في العمارة المحلية المعاصرة، والثاني تفحص هذه المقومات ضمن ست عينات محلية 
وأخيرًا، أظهرت  العينات بأسلوب االستبيان.  تم قياس هذه وقد، نفسهتصميم وتنفيذ مصمم العينة )المبنى(  منمنتخبة 

مناقشة النتائج واالستنتاجات أن الحرفية في العمارة تتضمن بينة مؤلفة من مجموعة من المقومات التي تحدد عملية 
 .، فضال عن الممارسة والمعرفة بالمواد واألدوات وطريقه التحكم بهاوالبناءالتصميم 
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 المقدمة. 1
وبالمستويات العالية من  الجيدة، وترتبط بسمات التصميم بإتقانف الحرفية بانها صفة تمنح المنتج جاذبية كونه مصنوًع يتعر يمكن 

وتقوم على الدقة واالهتمام بالمواد والتفاصيل فضال عن  ،وتنطوي على فعل إبداع ،تتطلب معرفة وإلمام ومهارةو التخطيط واألداء والتنفيذ، 
. فهي عملية دورية يتم فيها اختبار األفكار والمفاهيم مقابل قابليتها للبناء، مما يؤدي إلى قيمته المتفردةوهي تمنح المنتج االبتكار واالتقان 

طرح مفهوم الحرفية في المعرفة السابقة بشكل مقتضب في الدراسات العربية كذلك  .إنشاء حلقة تغذية راجعة مستمرة بين النظرية والتطبيق
لب الدراسات يتضمنها الخلط الواضح بين مفهوم الحرفية ومفهوم الحرفة، فضال عن قلة الدراسات التي تناولت مقومات الحرفية واغ ،األجنبية

 .فضال عن اهم مقوماتها بشكل مفصل وهذا ما دعا البحث التركيز على مفهوم الحرفية

 مفهوم الحرفية - المحور األول .2
)معجم اللغة العربية المعاصرة(. بينما في  ةحرفيالصناعات العمال و األ ،منسوب إلى ِحْرَفةاسم مؤنث في اللغة العربية الحرفية 

. (Dictionary Collins) المعاجم األجنبية فتعرف بانها الجودة التي يتمتع بها شيء ما عندما يكون جمياًل ومفيدا ويتم تصنيعه بعناية فائقة
قاموس بانها جودة  فيما يعرفها(. Oxford learner dictionariesصنعه يدوًيا او اليا )جودة التصميم والعمل الذي يظهره شيء تم 

 (.Dictionary. comالتصميم الجيد أو البناء الجيد )
اما اصطالحيا فقد جاءت التعريفات لتؤكد على ثالث جوانب، جانب فكري يعني المهارة في التفكير والتنفيذ ومهارة وضع الخطط 

(. وجانب ادائي مبدع وماهر الذي يرافق Adamson, p.7الحرفية هي طريقة تفكير من خالل الممارسات من جميع األنواع ) .وتنفيذها
(. وجانب Corrente, 2020تعني الحرفية المهارة للقيام بشيء ما بشكل جيد، فهي تمكن من الجمع بين الخبرة واالختراع واليد ) .العمل

تطلب مهارة ت ،إنشاء األشياء يدوًيا من خالل االستخدام الماهر لألدواتو  مهارة التنفيذ والعمل ببراعة ومهارةاخر تنفيذي الذي يعني جودة و 
 يوضح تعريفات كل جانب منها: (1) (. والشكلKarakul, 2018, p.2تتضمن إبداع الذي يشكل أصالة النتاج )و ومعرفة ودراية 

 

 الباحثون  المصدر: .الحرفية(: جوانب الداللة االصطالحية لمفهوم 1شكل )

 الحرفية في التخصصات المهنية 1.2
، اكبرلتوضيح معنى الحرفية بشكل أدق سيتم التطرق لها في تخصصات مختلفة بهدف تقصي المفهوم والتعرف على معناه بشكل 

 وهو صفه تميز العمل المتسم بالجودة والمهارة العالية والدقة واالتقان. ،الحرفية في جميع مجاالت الحياةتدخل اذ 
تحدد كاًل من اإلداء والجودة، فهي يمتد مصطلح حرفية بشكل واسع عبر العديد من التخصصات، كل تخصص فيه درجة من الحرفية، 

(. أن أي نشاط من األبوة واألمومة إلى البرمجة Aitchison, 2018, p. 25والكثير من أعمال الفكر والتصميم والتنفيذ تتضمن حرفية )
يمكن ان يحتوي على حرفية، فهي ال تشمل نطاق العمل اليدوي الماهر فقط، انما تخدم المبرمج والطبيب والفنان، تتحسن األبوة واألمومة 

 :بعض المجاالت التي ورد فيهابللمفهوم (. فيما يلي توضيح Demircan, 2005, p. 20عندما ُتمارس كحرفة ماهرة، مثلها مثل المواطنة )

للحرفية تأثير حيوي على مدى قدرة القانون على أداء دوره بفعالية في حياة : Craftsmanship in Lawالحرفية في القانون  1.1.2
 كل حيازتها سمة قّيمة للشخصيةــــــــــــــــــــــكم تشـــــــــــــــمة في الحــــالمجتمع وتلبية المتطالبات التي يحتاجها، فالقانون حرفة تتطلب دقة محك
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(Scharffs, 2001 تظهر الحرفية في القانون في صياغة المعاهدات التشريعية بوضوح وببساطة بطريقة توضح بشكل كامل وواضح .)
كذلك الحرفية والمهارة التي يتم بها حل  نوايا مؤلفيها وتكون عاماًل رئيسًا في االرتقاء وتحديد جودة التالعب الذي تمثله لتطوير القانون،

(. تشمل الحرفية أيضا مهارة استخدام d'Aspremont, 2013, p. 201دليل على كل من مهارة وحنكة الدولة القضائية )اال  مشكلة ما هي
دئ، اما األدوات فتشمل الكلمات ومهارات المواد األدوات لكل من المحامين والقضاة، تتمثل المواد بالدساتير والقوانين واللوائح والسوابق والمبا

 (.Peters, 2018, p. 11الجدل والمنطق والخطابة واإلقناع وغيرها )
يتضح مما سبق ان الحرفية في القانون تتمثل بدقة الحكم التي تعطي قيمة له، وبوجودها تشكل مصدر لالستقرار والقدرة على التنبؤ، 

 .استخدامهاكيفية به، كذلك تدخل في مهارة حل مشكله ما والمهارة بالتعامل مع األدوات والمواد و وحيازتها تكن عامال للجودة واالرتقاء 

ف التدريس بانه مهنة تحتاج الى مجموعة من المهارات التي ِص وُ :  Craftsmanship in Teachingالحرفية في التدريس .2.1.2
كتسبة يتم تعلمها من خالل التجربة والممارسة والدراسة المستمرة والتفكير والمعرفة، فالمعرفة الحرفية في التدريس هي الحكمة المتراكمة الم

تتضمن الحرفية في التدريس كما عديدة المتأصلة في التعليم، من خالل خبرة المعلمين حول ممارسة التدريس والمعاني المرتبطة بالمشكالت ال
تطبيق نهج انعكاسي على المشكالت، وتنمية استخدام الخيال وإظهار االلتزام بقيمة الكلمات والعالقات والتجارب، تتضمن أيًضا استخدام 

كذلك وصف اإلتقان التقني بانه جزء .  (Carolina 2009, p. 327)في حل المشكالت واتخاذ القرارات معينةمهارات وقدرات وكفاءات 
من خصائص او سمات المعلم الناجح فمعرفة المعلم باألدوات ماذا يستخدم منها، ومتى وكيفية استخدامها، تشكل هذه االختيارات قلب 

 .(Art, pp. 1-2 2016) الجوانب الفنية والحرفية للتدريس
وقدرات تقنية وعلمية وفنية عالية كذلك القدرة على اتخاذ القرار وحل المشكالت  الحرفية في التدريس تعني استخدام مهاراتاذُا 

يات وتتطلب حرفية التدريس المعرفة باألدوات وكيفية استخدامها وتطويرها والمعرفة بجميع جوانبها المتمثلة بمعرفة المادة والوسائل والتقن
 والتي بمجملها تعطي حرفية التدريس.

غالًبا ما تتجلى الحرفية في تصميم االزياء في الثوب  Craftsmanship in Fashion Design: تصميم األزياءالحرفية في  .3.1.2
 هاء والمواد وغيرهاـــــــــــــــــــــوالتالعب بالنسيج واالنناء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــنماذج والبـــــــــع الـــــــاالت صنــــــهارة في مجــــيمة والجودة والمـــــــــــــــــــــــــــــــنفسه ألثبات الق

(Berry, 2012, p. 49)اء العديد من المهارات ويستخدمها في عملية التصميم بدرجات مختلفةـــــــــــــــ. يمتلك المصمم في تصميم األزي 
(Kuusk, 2016, p. 116) . التفاصيل واالتقان المرتبطة بالعمل إضافة الى الفخامة التي تطبيق دقة من ناحية أخرى ترتبط الحرفية في

 الة والقيمةــــــــــــــــــداع واالصـــــــــــــــــــدل العمل في تصميم الزي بحرفية على االبــــــــــــــــــــــــــــــترافق الزخرفة بالخرز والديباج والتطريز الدقيق كما ي
(Berry, 2012, p. 53). ـــــــــــــــــــــــــــال اليدوية في صــــــــــــــــــــــــــــــاذ ان المهارة الحرفية المتضمنة في االعم نع االزياء هي ما يميزها ويصنع ـــ

 يلية التي تدخل في إنتاج المالبســــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالتفص الصعبةودة واألعمال اليدوية ـــــــــــــــــــــــاالختالف عن ماركات األزياء السائدة حيث الج
(Tuite, and Horton, 2019, p. 2-3). 

يتبين مما سبق ان الحرفية تلعب دوًرا مهما في تصميم األزياء من خالل المهارة واإلبداع والدقة فضال عن الجودة العالية والقيمة 
الزي ويؤكد على أصالة المنتج وبالتالي  ةكذلك صناعة المنتجات يدويا يزيد من قيم التي تعطيها عند العمل بحرفية في تصميم الزي،

 كونه مرغوبا به. وترتبط الحرفية في تصميم األزياء بدقة التفاصيل واالتقان والجودة وبالتالي االبداع.

حرفية الحرفي هي معرفته بالوسائل الالزمة لتحقيق غاية معينة،  Craftsmanship in Crafts: الحرفية في الحرف اليدوية .4.1.2
ايضا يمكن تقييم حرفية الحرفي وفًقا لقدرته على تحقيق األغراض من خالل أخذ األفكار وتحويلها إلى أعمال فنية من خالل االستخدام 

تجميع هذه المواد مًعا بحيث ال تكون النتيجة مفيدة فحسب، يعرف الحرفي الماهر المواد التي يعمل بها وكيفية اذ الماهر للمواد المناسبة، 
فالعمل باليدين أمر مهم، لكن ليس كل عمل باليد يعتبر حرفًيا، النجارون وأطباء األسنان  (Scharffs, 2001, p. 115). بل أنيقة أيًضا
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خبرة واالتقان والممارسة والمهارات العالية ويحتاج ال يجب ان يتضمن العملوبعض الفنانين يعملون باليد، لكن ليس شرط ان يكونوا مهرة، 
 .(Klamer, 2012, p. 23) وللوصول للحرفية إلى التدريب العملي باستمرار للحفاظ على المهارة

تعنى الحرفية في الحرف المهارات والمعرفة بالوسائل واألدوات والمواد للخروج بنتاج ذو جودة عالية، فالحرف اليدوية أكثر من 
 العمل باليد، فلكي تكون حرفية عالية يجب ان تتضمن المهارة والخبرة واالتقان فضال عن الدقة والعناية بصنع األشياء. مجرد

يتبين من جميع ما سبق ان الحرفية صفة تمنح المنتج جاذبية كونه مصنوًع بمهارة ويعمل بشكل جيد وذو جودة عالية، فهي أكثر من 
ترتبط بسمات التصميم الجيدة وبالمستويات العالية من التخطيط والتنفيذ. تتطلب معرفة وإلمام ومهارة  مجرد العمل اليدوي الماهر، اذ

 والتفرد.واالبتكار وتنطوي على فعل إبداع وتقوم على الدقة واالهتمام بالمواد والتفاصيل فضال عن االتقان وهي تمنح المنتج القيمة 

 الدراسات السابقة. 2.2
 .للمشكلة البحثية سيصار الى التعرف على الطروحات التي تناولت مفهوم الحرفية في العمارة المعاصرةبهدف التوصل  

ريق تناولت هذه الدراسة الحرفية ضمنيا على انها تعتمد على المهارات التي يتم تطويرها عن ط: 2010 واخرون  Alkanدراسة  .1.2.2
لى ان جودة العمل يتم تغيير الفكرة األولية وإعادة تتبع الرسم مراًرا وتكراًرا، وبالتالي تحسينها تدريجًيا، في فعل التصميم. كما اشارت الدراسة ا

ين الصنع القة المجربة والمختبرة بين العين واليد اي بين التفكير والفعل. كما وتدرس صراحة العالقة بتحديدها إلى حد كبير من خالل الع
ب أو التصميم ونتيجته. كذلك تشير الدراسة الى ضرورة عدم فصل دور المهندس المعماري عن الممارسة المهنية، كونه قادر على استيعا

 ملية بأجمعها، وبالتالي الخروج بمنتج حرفي عالي الجودة. وفهم األمور وصاحب نظرة شمولية لتطوير الع

 ،الضوء على الحرفية كمتطلب أساسي للمصمم للوصول الى انتاجية بجودة عاليةهذه الدراسة : تسلط 2016دراسة الكرابلية  .2.2.2
إلى المواءمة  حد اإلتقان، كما تتناول الحرفية والفن والفكرة كآلية للتصميم الداخلي والتوصل لبلوغوضبط معادلة الجودة في التصميم الداخلي 

جمال كي تؤلف مع الحرفي المبدع والفنان الخالق منتجا نهائيا يتصف بالدقة وال مع بعضها معاني هذه التصميمات تتفاعل لذلك فان .فيه
تاج النهائي من خالل التوافق بين المصمم )بنظرته الفنية( والحرفي )بنظرته التقنية( لضبط الن وترى الدراسة ان تحقيق ذلك المسعىوالجودة. 

 .م االجادة واالتقان والجودة واالقناع والمرونة والمنفعةيهاد مفيتحدلبمتغيراته الجمالية والتقنية، 

 .يةتعريفه من خالل النظريات والحركات المعمار  انتقال يةتدرس التحقيق في مفهوم الحرفية وكيفو  Aitchison 2012: دراسة .3.2.2
األنشطة  ترتبط بمهارة الصنع. كما تبين الدراسة بأن أي نشاط من حرفيةالتشير الى ان فتتطرق الى الحرفية ومفهومها في العالم الرقمي، و 

لحرفية اوتتمثل  .والمعنى والخبرة ألي تصميم معماري المحيطة يتضمن حرفية، كما ان العالقة بين األجزاء والكل أمر ضروري لتقييم الجودة 
مهاراته في مستخدم قادر على استثمار نفسه و كفي التعامل مع التكنولوجيا والبرامج الحديثة وبراعته فيها في العالم الرقمي بمهارة المصمم 

 .تكاملةاسة بان مطورو البرمجيات ضروريين لحرفية موإنشاء كائنات رقمية تحافظ على إحساسه بالفردية. وبالمثل، تبين الدر  ،صنع العملية
  ه.خصائص المواد وعمليات التصنيع في برنامج تصور التصميم الذي يوفر مالحظات فورية أثناء تصور التصميم وتطوير  يمكن تضمين

العمل اليدوي، فهي تتعلق بتآزر تبين الدراسة الحرفية كطريقة عمل واداء تمتد الى ما هو ابعد من  Biersteker 2015: دراسة .4.2.2
كما وصفت الحرفية بانها عملية هدفها السعي وراء األشياء  .بالتكرار والبراعة والمهارة والتحكم وهو امر يتعلق ،الممارسات الذهنية والمادية

ات لتوجيه عملية التصميم الجيدة الصنع، وللتحقق من هذا الهدف تمت مناقشة وجهات النظر المختلفة باتجاه الصنعة ووضع ستراتيجي
باختيار التدخالت المؤقتة، والعمل مع المواد الطبيعية، وإقامة عالقة )بـوتطوير بنية معبرة وقوية تقوم على المواد، تتمثل هذه االستراتيجيات 

عنها، وخلق تفاصيل  مع الهيكل الحالي، والكشف عن الحرف الموجودة، وتطوير التسلسل الهرمي المادي، وكشف طرق البناء والتعبير
فقد استخلصت الدراسة سلسلة من الصفات التي تمنح النتاج  ،وألن الحرفية يتم تقييمها بشكل أساسي من خالل الجودة المتميزة منطقية(.
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ال فض صدق الموادو  دفء التفاصيل: انما تمثل الصفات الضرورية للوصول للحرفية، وهذه الصفات هي ،وهي ليست صفات شاملة حرفيته،
 .الروحيةعن 

 تضمن الدقة والنيةصفة تبانها  هامفهوم الحرف والحرفية في العمارة فتعرفل هذه الدراسة تطرقت Schukken 2017: دراسة .5.2.2
االتصال: و : السياق وتتمثل هذه المكونات بما يلي .والعناية والفخر بكيفية صنع األشياء. كما تناولت مكونات ما يجعل هندسة العمارة حرفية

تي يخلقها العالقة البمعنى الحرفية في العمارة في الروابط التي يقوم بها المبنى أو الفضاء داخليا بين األجزاء المكونة له وخارجيا  حيث
أما في تصميماته.  يستخدمهاالمعماري أن يكون على دراية تامة بخصائص المواد التي  حيثالمواد والتفاصيل: و المبنى مع محيطه. 

 . والصنعة والمهارة: فالحرفية هي صنع أوبل هي تؤدي غلى فهم كل ما هو جزء متأصل فيهامجرد زخرفة، التفاصيل الناجحة فهي ليست 
 .إنتاج شيء ما بعناية أو مهارة

من الجانب  الحرفية منها تناول يتضح مما سبق ان بعض الدراسات تناولت الحرفية من خالل مفهومها، خصائصها وسماتها، بعضاً       
لجانب الفكري ركزت اغلب الدراسات على ا ولقد .اخرى الى الجانب التنفيذي دراسة الفكري فيما تطرقتدرس الجانب ما  ومنهااالدائي 

مات الحرفية والتنفيذي معا لتحقيق التكامل الحرفي من خالل دمج عمليات التصميم والتنفيذ معا، كما ان بعض الدراسات تطرقت لمقو 
لحرفية اد مقومات الحاجة المعرفية لتحديد ابعا)بـلذا تحددت مشكلة البحث . كل دراسة على مقوم معينحيث ركزت بصورة متجزئة، 

 (.بمستوييها الفكري والتنفيذي في النتاج المحلي المعاصر

 المحور الثاني: بناء واستخالص مفردات اإلطار النظري  .3
ات حل بعد ان تم التطرق لمفهوم الحرفية وتقييم منتجاتها فضال عن اهم الدراسات التي تناولت المفهوم، سيتم هنا تناول أولى خطو 

 بالتعرف على خصائصها وصفاتها ومن ثم استخالص اهم مقومات الحرفية في العمارة المعاصرة النظري  اإلطاروبناء  البحثيةالمشكلة 
 وكما يلي: للوصول إلطار نظري شمولي للمفردات الرئيسية والثانوية والتي ستطبق في الدراسة العملية في المحور القادم

 خصائص وصفات النتاجات الحرفية .1.3
رورية للحرفية التي يمكن ــــــــــــــــــــــــفات الضـــــائص للحرفية وهي ليست قائمة شاملة ولكنها تمثل الصــــــــــــدة خصـــــــــــــــــــــــــــتم التوصل الى ع      

ة والتعبير عنها وهي كاآلتي رؤيتها بوضوح في النتاجات، وهي نتيجة لعملية تسعى إلى العمل مع الصفات المادية المتأصل
(2015,Biersteker) (,2000Wang and Holden( ),2005Wellings( ),2017Schukken): 

إذا كان بإمكان المصمم رسم ما يريد بناءه، فإنه  Drawing and Visualizing: المخططات والرسومات والتصوراتجودة  .1.1.3
أتم الكثير من عمله، فالرسم هو عملية وضع التصميم، فيتم تبسيط جميع الخطوات األخرى من خالل مخططات جيدة، لتصوير  قديكون 

واقع لم يتم بناؤه بعد، بأكبر قدر ممكن من الدقة على الورق، هو إلى حد كبير نتيجة لعمل يمكن تسميته بالحرفية. انها مهارة يشحذها 
(. وتعتبر القدرة على التصميم والتخّيل والتأليف واحدة من أكثر المهارات الحرفية قيمة، باإلضافة إلى Klamer, 2012التكرار والممارسة )

 (. Bergamasco, others, 2018مدى جودة تحقيق الكائن المادي أو تجسيده التصميم أو التكوين أو المخطط )

االهتمام بالتخيل والتكوين هو االهتمام بكل من النتيجة والعملية. فيما  : Outcome and Processالنتيجة والعمليةاالهتمام ب .2.1.3
 يتعلق بالنتيجة، االهتمام بنتائج العمل، فصانع الخزانة يهتم بكيفية استخدامها، ويقيس نجاحه جزئًيا وفًقا لمدى مالءمة المنتج للغرض

ويقاوم االستخدام فيستمر في تلبية الغرض منه. يهتم الصانع كذلك  المقصود، كما يهتم بكيفية استخدام عمله وما إذا كان نتاجه متينا
بالعملية، وبما إذا كانت األساليب المناسبة مستخدمة في عملية اإلنتاج أم ال، فمعرفة كيفية العمل هي عنصر أساسي في الحرفية. يظهر 

قدرة على االستجابة بمرور الوقت حيث يتم اكتساب الخبرة في التفاعل بين النتيجة والعملية في الموقف واستجابته للعيوب، وتتطور هذه ال
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التصميم، لذا يجب العودة لألعمال السابقة كمصدر كبير لمراجعة الطرق وتطوير الخبرة، اي لجمع األفكار القابلة للتطبيق بشكل عام 
(Kocabağ, 2009.) 

بجماليات اإلنتاج، واالهتمام بالتفاصيل،  وبشكل عام جودة البناء، فبينما يتعلق الشكل : Form and Functionالشكل والوظيفة .3.1.3
وتتعلق الوظيفة بمدى مالءمة المنتج لالستخدام المقصود منه، وما إذا كانت المواد من النوع والجودة  .وجودة االنهاء، وسالمة النتاج

 (.Balık, 2017نتاج بمرور الوقت )المناسبين، ومدى االبتكار في المنتج، ومدى ديمومة ال

يعتبر مدى نجاح منتج العمل في االهتمام باالنهاءات والتفاصيل إحدى الطرق في  : Finishingوالمواد  اإلنهاءاتجودة واتقان  .4.1.3
الواقية للعمل، وكيفية تطبيقها للحصول على الديمومة،  المختلفة من االنهاءاتتقييم جودة العمل ومهارة منتجه، فضال عن شرح األنواع 

واللمسات النهائية الجيدة المطبقة بشكل صحيح على سطح ُمجهز بشكل جيد، كذلك الحماية من الماء، وااللتواء، والخدوش وما الى ذلك 
(Scharffs, 2001تصبح العمارة مثالية وكاملة عندما يدعم البناء والتفاصيل فكرة التصم .) يم االساسية وتسليط الضوء عليها، وبالتفاصيل

(. اذ ان من السمات المميزة للحرفية الجيدة هو االنتباه إلى Dulencin, 2016يتم التعرف على المعماري الجيد وطريقة تفكيره أيضا )
كبير على السرعة والدقة التي يمكن بها إنجاز التفاصيل، وغالبا ما يكون هذا االهتمام كبيرا جدا. وقد كان لالبتكار التكنولوجي والتطور تأثير 

 (.Corrente, 2020العمل، والحفاظ عليه من المخاطر التي تفسد الحرفية )
ال يمكن إبعاد العالقة بين المواد وأصولها في الطبيعة أثناء عملية اإلنتاج، يتوصل المعماريون إلى أفكار حول ما يجب فعله بالمواد، 

الذي يتخذه، فإن هذا الشكل ليس هو الذي يخلق العمل، إنه التعامل مع المواد، اذ ان لها دور في صنع المباني  لكن هذا ال يملي الشكل
(، ارتباًطا بأشكال األراضي 2للتاريخ، الموضح في الشكل ) Ningbo(. يثير المبنى الضخم لمتحف Rossi, 2017مثلما يفعل المعماريون )

عام إلى عهد  1200ت الصيني. الترتيب للطوب المعاد تدويره في واجهاته، والتي يعود تاريخ بعضها إلى الجبلية المركزية في علم الكونيا
أسرة تانغ، وهي عبارة عن ترتيب جيولوجي، تعمل تقنيات المبنى اإلنشائية في تناسق إلضفاء القوة الضامة على الهيكل التي ترفعها إلى 

 (.Forker, 2015حالة الحرفية الحقيقية )

   

 Architecture | Wang Shu's Ningbo) :المصدر .التاريخي، مصنوع من الركام المحلي بطريقة تسمى "وا بان" Ningbo(: متحف نينغبو 2شكل )
Museum | CFile - Contemporary Ceramic Art + Design (cfileonline.org).) 

مصطلح صنعة إلى جودة تحقيق مخطط التصميم، فضال عن جودة تنفيذ يشير : Careful Workmanshipالصنعة الدقيقة  .5.1.3
من و (. يبين رينزو بيانو، بأن عملية التصميم المعماري دائرية، تنقل من فكرة إلى رسم، Risatti, 2009التصورات والمخططات للمصمم )

خر، فهي مترابطة مع بعضها البعض ويكمل أحدها اال ةرسم إلى تجربة، ومن بناء إلى فكرة مرة أخرى. ال تعمل هذه الخطوات بصورة مستقل
رنة بين (. فالمقاBalık et al., 2017وباختصار، فإن جودة ودقة الصنعة والعمال المهرة، أمران حيويان لعملية البناء في حرفية العمارة )

يره على العمارة الدقيقة وبالتالي البناء الحرفي وتأث الوسائل المستخدمة والنتيجة ونية الحرفيين والتصميم نفسه يعطي دلياًل على وجود الصنعة
 (.Herres, 2014, p. 15المبنية )
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يكمن معنى الحرفية في الروابط او االتصاالت الداخلية : Context and Connection مع السياق واالرتباطاالتصال  .6.1.3
المكونة للمبنى ذاته، وخارجيا، من خالل العالقة التي يخلقها المبنى مع والخارجية التي يقوم بها المبنى أو الفضاء، داخليا بين األجزاء 

 (.Schukken, 2017, p. 71محيطه الخارجي، يمكن أن تكون هذه الروابط مادية أو تاريخية أو حتى رمزية )

  مقومات الحرفية في العمارة المعاصرة .2.3
 زهاالتي تمي ها وصــــفاتهاكذلك خصــــائصــــومفهومها في المجاالت المختلفة  لمفهوم الحرفية من تعريفات ســــابقابناءًا على ما تم طرحه       

مارة حرفية في العالتم التوصل لمجموعة من اهم مقومات والتي تضمن كل منها مجموعة مقومات بزيادتها وتوفرها تزداد الحرفية وبالعكس، 
  (:3)في شكل  هموضح ادناوهي )الجودة، االتقان، االبداع، الخبرة، المهارة( وكما 

 
 الباحثون  . المصدر:( مقومات الحرفية والجوانب التي يركز عليها كل مقوم3شكل )

ى درجة بحيث يتحقق بأعل ،أي وفق معايير عالية الدقة واالحكام ،وجه اإلتقان هو أداء العمل على أكمل:  Perfectionاالتقان .1.2.3 
 .وتحقيق االتقان في العمل يتطلب المعرفة والمهارة والدقة فضال عن التعاون والمسؤولية والمسائلة والمحاسبة ،ممكنة

يستخدم مصطلح إتقان الحتضان كل من المهارة والتقنية على أعلى مستوى، يعتمد البناء المتقن على مزيج من أشكال المعرفة 
 مهمان ويعمالن في عالقة معقدة، اذ ينتج اإلتقان عن خبرة طويلة في ،شكلي المعرفة ، كالوالمتضمنة Explicit knowledge الصريحة

عبير ، أي نوع من المعرفة يصعب الت" Tacit knowledge عمل العقل والجسد مًعا في وسيط، وتبلغ ذروتها فيما ُيسمى "بالمعرفة الضمنية
ها، جودة المواد وجودة خصائصأيضا  وهو مهارة تجسيد الفكرة على النتاج،جانب اخر مهم في االتقان  .(Herres, 2014كامل )عنها بشكل 

بتحقيق الكمال  فالتصميم الذي يعمل مع المواد لتقليل التعقيد وتحسين األداء الوظيفي والمتانة عالمة على التصميم المتقن، كما يرتبط االتقان
عمل نوع من العمليات، يقدر أن هناك حاجة إلى عشرة آالف ساعة لضبط ال وإلتقان أي( Shiner, 2021) في الحرفية كمعيار لجودة البناء

أو  بدقة، سواء كان األمر يتعلق بالنجارة أو الموسيقى أو فنون الطهي أو نفخ الزجاج وغيرها فإن األمر يتعلق بصنع شيء يمكن رؤيته
 .(Forker, 2015استخدامه )سماعه أو لمسه أو 

درجة  أداء العمل على أكمل وجه أي وفق معايير عالية الدقة واالحكام بحيث يتحقق بأعلى يتضح مما سبق ان اإلتقان هو
 .ممكنة، وتحقيق االتقان في العمل يتطلب المعرفة والمهارة والدقة فضال عن التعاون والمسؤولية والمسائلة

التي ال بد من مراعاة متطلبات وقواعد التصميم و  وللحصول على جودة عالية، هي دقة مالئمة المنتج للتصميم الموضوع :الجودة .2.2.3
لحرفية تتحدد وتختلف باختالف التصميم وحاجاته ومتطلباته، لذا يتطلب ذلك تحديد مهام كل من المصمم والحرفي المنفذ للتصميم، فمفهوم ا

 .(Stylidis, 2019) للتعبير عن الحرفيةمشابه جًدا لمفهوم الجودة من حيث الجوهر، وهو يتضمن مشاركة العديد من المهارات، ويستخدم 
 .(Jonge, 2014العمل )جودة النتائج النهائية لهذا بكما ترتبط جودة األداء في العمل ارتباًطا وثيًقا 
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فال  .(Ndoka, 2017التصميم )يمكن أن ينتج األداء الضعيف والجودة غير المالئمة في النتاج عن خطأ او عيوب في البناء وفي مواد 
ن تعمالن أيًضا فهم كيفية صنع او تنفيذ هذا الشيء، هذا يقسم عملية التصميم إلى فئتي انما، فقط يتطلب تصميم المنتج فهم للشيء النهائي

لثاني من االجانب  .والجماليةمعا: الجانب األول هو إبراز الصفات الشكلية المرغوبة في العمل النهائي، أي المتطلبات الوظيفية والهيكلية 
سعى العمل التصميم هو توقع عملية الصنع او التنفيذ كما يمكن للمصمم أن يتخيل، في كثير من األحيان هاتان العمليتان منفصلتان تماًما، ي

 (.Biersteker, 2015متماسك )في تصميم واحد  العمليتين هاتيناالحترافي إلى الجمع بين 
ل النهائية كل تخدم التفاصي اذبجودة التنفيذ،  قوةجودة التصميم، وتتأثر بعلى تعتمد جودة المنتج النهائي يتضح مما سبق ان 

ي استخدام جودة ففئة من فئات البنية والوظيفة والجمال مع االستجابة لألدوات والمواد المستخدمة في الصنع، تكمن البراعة في العمل 
 .المادة وعملية التصنيع لتقليل التعقيد وتحسين جودة المنتج

فهوم(، لذا فإن يتم فيه الجمع بين الشكل المادي الفعلي والفكرة )المخاصية إبداعية ُتفهم الحرفية على أنها  : Creativity االبداع .3.2.3
عالقة  هناك( Dominiczak, 2015ابداعي )الحرفية هي عملية إضفاء الطابع الرسمي على الشكل المتجسد الذي ينتج عنه إنشاء نتاج 

مشتركة للفرد والعالم بين الحرفية واإلبداع، تستند هذه العالقة إلى حقيقة أن كاًل من اإلبداع والحرفية يرتكزان في النهاية على المشاركة ال كبيرة
 حلوليؤطر اإلبداع من حيث اكتشاف ال كما (.Rossi, 2017مًعا )في عملية التفكير والتنفيذ، فمفهوم األشياء اإلبداعية يجمع االثنين 

رفية التي الجديدة والمبتكرة، اذ ُيفهم على انه عملية تحدث داخل العقل البشري وتؤدي إلى إنتاج ابتكار أو منتج جديد ومفيد، كما في الح
يشمل (.  ,Dominiczak 2015) تحترم وتسعى من خالل نشاطها إلى تعزيز تقنيات العمل الماهرة وإنتاج منتجات مفيدة وحلول مبتكرة

  (:(Mahdavinejad,2015 (Jagtap,2019كاالتي )اإلبداع ثالث مكونات يمكن من خاللها الحكم على المنتج إذا كان ابداعي او ال، وهي 

ة في فالجدة هي االختالف الفكري والتعبيري لذلك النتاج عما سبقه او عاصره، والجد عنصر أساسي لإلبداع Novelty: الجدة .1.3.2.3
حدة المحددة الفهم الرسالة اإلبداعية الجديدة، وفهم الشكل هو اعتماد اللغة المتداولة، وان اعتماد الفهم ال يعني اعتماد الرسالة الواالشكل هي 

 لشكل فقط بلوالجدة ليس مجالها ا. بين المرسل "المصمم" والمتلقي، بل يعني اعتماد الفسحة المحددة من التأويل بداًل من ال نهائية التأويل
في شروطا (. وهي تعبر عن انتاج أفكار تستو 1998س، الشكل الجديد هو شكل لفكرة جديدة )انطانيو ف ترتبط بجدة الفكرة المراد التعبير عنها،

 ةر عن الموقف المثير أي انتاج فني متفرد وفك ةمعينة في موقف معين بحيث تكون هذه األفكار نادرة او ذات ارتباط غير مباشر، وبعيد
  (.Jagtap, 2019التكرار )جديدة نادرة غير مألوفة وقليلة 

عية عن تلك قام باحثو اإلبداع بتضمين مفهوم القيمة في تعريفاتهم لإلبداع لتمييز األفكار أو المنتجات اإلبدا  Value: القيمة .2.3.2.3
. (Harrington, 2018قصد )التي هي فقط غريبة، وهو تمييز يمكن تحقيقه من خالل اإلصرار على أن عماًل جديًدا قد تم إنتاجه عن 

لتشابه ايمكن استحضار الداللة المتزامنة مع ما سبق عند قراءته من متلقيه، والذي يتحقق عن طريق فالقيمة تعني التشابه مع ما سبق حتى 
 لتيوا الشكلي باعتماد بعض المراجع الشكلية "أي دوال سابقة" سواًء كان االستحضار على مستوى المرجع الواحد، أو المراجع المتعددة،

ا (. كم1998س، اجس الفكرة الملتصقة بذهن المصمم وما يتفق مع سياق المشروع )انطانيو ترتبط بمعاٍن معينة "مدلوالت" بما يتفق مع ه
 (.Sefertzi, 2000إيجابي )ان الفكرة الجديدة ليست فكرة إبداعية ما لم تكن ذات قيمة أو تنطوي على تقييم 

الناحية الفكرية القدرة على ابتكار وتوليد أفكار غير عادية وجديدة من نوعها، حيث  منتعني االصالة :  Originalityاالصالة .3.3.2.3
 االختالف مع اآلخرين واالبتعاد عن األعراف والعادات، واستخدام أساليب جديدة ومبتكرة، ومن ناحية تعني جودة األفكار كما تعني النفاذ

اما على المستوى الشكلي فاألصالة تحاكي مفهوم المعاصرة مع الحفاظ على الهوية (. (Mahdavinejad, 2015الى تداعيات بعيدة 
المعمارية، التي تسعى إليجاد كتل بنائية حديثة بنكهة تحافظ على اإلرث المعماري، وإن أكثر الخصائص حيوية فيما يتعلق باألصالة هي 
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ة في طريقة االحتفاظ باألجزاء المفيدة من األفكار القديمة وإضافة أشياء أنه يمكن دائًما أن تتكون من شيء مفيد وجديد، كما تعني األصال
 (. others, 2017Said ,) جديدة ومبتكرة، مما يساعد على مزيد من الكفاءة، وبالتالي فهي نتيجة تحسين المفاهيم والجوانب القديمة

نى أن العملية التي للعملية اإلبداعية، الجدة بمع مكونات ثالثعند تناول المقصود باإلبداع تمت اإلشارة إلى يتضح مما سبق انه        
أن النتاج غير  أدت للنتاج جديدة وتجرئ أو تمارس للمرة األولى. القيمة تعني ان النتاج يحقق فائدة ووظيفة معينة، واألصالة فتعني

بتكارية والنفعية، البد دة والنتاج يتسم بعدم األلفة واالمألوف ويتميز باالبتكار ويرتبط بالموروث. ولكي نحكم على أن العملية تتميز بالج
 .فية بهذا الجانبأن يحقق كل منهما مستويات معيارية معينة، فإذا تحققت هذه المستويات تكون العملية، ويكون النتاج قد وصل إلى الحر 

لعمل ا، أن أداء وخبرة (Amabile, 1998)ه ع لعملتشمل الخبرة كل ما يعرفه الشخص ويمكنه القيام به في المجال الواس :الخبرة .4.2.3
عمل، فالحرفية أكثر أهمية من مقدار الوقت الذي يستغرقه صنع شيء ما، وبالتالي فإن الحرفية مرتبطة ارتباًطا مباشًرا بالمتعة والتفاني في ال

لمهارة والكفاءة، : المعرفة والباتمتطعملية أخذ وعطاء إلنشاء أشياء مادية عالية الجودة باستخدام الخبرة الفنية، تتطلب الخبرة الحرفية ثالثة 
ية، يتم تطوير المهارة تعد معرفة تقاليد المباني والمواد المحلية والتقدم التكنولوجي الجديد والثقافة والمناخ والمكان من المكونات األساسية للحرف

ا كم(. Barker, 2013) إلمكانيات الكامنةمن خالل نهج عملي مدمج، اما الكفاءة فهي القدرة الفطرية للمصمم على فهم صفات المواد وا
 طلب معرفة مسبقةــــــــودة والتي تتـــــــــــــــــكار الموجــــــــــس األفــــــاط عنصًرا أساسًيا إلنتاج أفكار جديدة، على عكـــــــــــــي أي نشـــــــــــــــــــــوتعد الخبرة ف

(Al-Ababneh, 2020 .)ًا نحو اما الخبير فيعرف بأنه الشخص الذي اكتسب المعرفة والمهارات في مجال معين ويطبق المعرفة تدريجي
تصميم الإيجاد حلول للمشكالت، لذلك يتمتع المصمم الخبير في مجال العمارة بفهم فائق لكل مجال من هذه المجاالت في التعامل مع مشاكل 

(Tan et al., 2017 .)من العمليات، يقدر أن هناك حاجة إلى عشرة آالف ساعة من العمل والخبرة لضبط العمل بدقة، وإلتقان أي نوع 
 (.Forker, 2015استخدامه )فاألمر يتعلق بصنع شيء يمكن رؤيته أو سماعه أو لمسه أو 

لمهارات إلى أو بناء أشياء معينة. في الحرفية تشير ا اكتسبت المهارة معنى مرادًفا لـمعرفة كيفية القيام بأنشطة معينة :المهارة .5.2.3
مد على حيث ُتعرَّف المهارات الحرفية على أنها أساليب صنع تعتالمطولة مستوى عاٍل من المعرفة والدراية الفنية الناتجة عن الممارسة 

جودة الستوى إلنتاج المصنوعات اليدوية عالية العمليات اليدوية باستخدام األدوات اليدوية أو اآلالت، والتي تتطلب مهارات عالية الم
(Woolley et al., 2015 .) رة الحرفية على المهارات التي تم تطويرها في سياق الفعل، يتم تحسين المهارة عن طريق تغيير الفكيعتمد

لعمارة الحرفية اتحتاج ، البراعة هي قلب التصميماألولية وإعادة تتبع الرسم مراًرا وتكراًرا، وبالتالي تحسينها تدريجًيا، في فعل التصميم هذه 
 (.Rossi, 2017) تتطلب درجة عالية من المهارة والمعرفة والتنسيقكما  الى مهارات متخصصة تكمن في اإلنتاج وفي عملية اإلنتاج ذاتها

زداد القياس كونها أساسها بزيادتها ت حيث سيتم اعتماد مقومات الحرفية في ،ادناه( 1الموضحة في جدول ) وفيما يلي المفردات الفاعلة
 .الحرفية وبالعكس

 (: المفردات الفاعلة للقياس مع مؤشراتها وقيمها الممكنة1جدول )
المفردات 
 الرئيسة

المفردات 
 الثانوية

 المؤشرات والقيم الممكنة

فية
حر

ال
 

 مستوياتها 
 التصميم

 التصميم جيد
 مصنوع جيدا

 الرسومات والنماذج المعماريةجودة  الرسومات والنماذج
 مستوى التفاصيل والمهارة التي تمارس في المبنى نفسه تنفيذ المبنى

خصائص 
وصفات 
النتاجات 

 الحرفية

جودة المخططات 
 والتصورات والرسومات

 القدرة على التخيل والتأليف والتصميم
 للتصميمأو تجسيده  النتاججودة تحقيق 

 الفكرة المقصودةعدم االنحراف عن 

 النتيجة والعمليةاالهتمام ب
 االهتمام بنتائج العمل النتيجة

 مالئمة المنتج للغرض المقصود منه
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 اظهار العمل الذوق باإلضافة إلى المهارة
 السعي وراء األشياء الجيدة

 العملية

 استخدام االساليب المناسبة للعمل
 معرفة كيفية العمل

 التناغم بين الوسائل والغايات
 مصدر للخبرة العودة للتصاميم السابقة

 جمع وتطوير االفكار

 الشكل والوظيفة

 الشكل

 الجمالية
 االهتمام بالتفاصيل

 جودة االنهاء
 جودة البناء

 الوظيفة
 مالئمة النتاج لالستخدام المقصود

 بمرور الوقتثبات النتاج 
 المواد من النوع والجودة المناسبة

 االنهاءاتجودة واتقان 
 والمواد

 النتاج نفسه جيدا ومصنوع بإتقان
 مدى االهتمام بالتفاصيل

 اللمسات النهائية المطبقة جيدا
 كيفية تطبيق االنهاءات حتى تدوم

 اللمسات النهائية المطبقة بشكل صحيح

 االتصال بالسياق

 بين المساحة المبنية وسياقها 

 أنواع االتصاالت
 بين أجزاء المبنى نفسه داخلية
 بين المبنى ومحيطه خارجية

 ارتباط المبنى بموقعه بعنصر مادي منه اتصال مادي
خلق روابط في تصميم المبنى  اتصال تاريخي

 تعود للماضي
 مادية وانشائية

 باألفكار

 السالمة والمالئمة الهيكلية
 الثبات

 القدرة على التحمل
 تحقيق الجمالية

 صهائخصا

 االهتمام بالتفاصيل

 دقة التنفيذ الداخلي والخارجي في الشكل
 محكمة من حيث اللياقة التشغيلية الوظيفية في الوظيفة

 المتقن واإلنهاءالمالئمة  في االنهاءات
 دقة اختيار وتطبيق المواد في المواد

 الصنعة الدقيقة
 جودة الصنعة
 العمال المهرة

 اختيار المواد
 المعرفة بصفاتها وخصائصها

 استخدام المواد المحلية في الموقع
 الدقة والبساطة والوضوح في تطبيق هذه المواد

 االتصال بالسياق

 بين أجزاء المبنى نفسه داخلية
 بين المبنى ومحيطه خارجية

 ارتباط المبنى بموقعه بعنصر مادي منه اتصال مادي
خلق روابط في تصميم المبنى  اتصال تاريخي

 تعود للماضي
 مادية وانشائية

 باألفكار
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 المحور الثالث: الدراسة العملية  .4
تلزمات بيان المسنا ، سيتم في هبمقومات الحرفية في العمارة المعاصرةبعد أن تم الوصول الى تحديد مفردات اإلطار النظري والخاصة 

تخاب ومعايير ان الفرضيات الرئيسة والتفصيليةالتطبيق مع تحديد األساسية للتطبيق العملي، والتي تتضمن انتخاب المفردات الفاعلة في 
 تمهيدا لتوضيح نتائج التطبيق واالستنتاجات. فضال عن وصف للعينات المنتخبة للتطبيق، ،العينات

امل الخبرة سيتم اختيار أكثر المقومات فاعلية للتطبيق على العينات المنتخبة لذا سيتم تحييد عالمفردات الخاضعة للقياس:  دتحدي .1.4
. وعامل المهارة كونة يتدخل بالمصمم وليس النتاج االف ساعة من العمل( 10كونه متساًو لكل مصمم من مصممي العينات المنتخبة )

 (2ن وكما مبين في جدول )االصالة( للجانب الفكري ،القيمة ،الجدة :)االبداع و واعتماد مقوم )االتقان والجودة( للجانب التنفيذي

 .(: جدول اإلطار النظري للمفردات الفاعلة الخاصة بمقومات الحرفية2جدول )

فية
حر

ت ال
وما

مق
 

قان
االت

 

 جودة الصنعة

 التطابق بين التصميم والتنفيذ
 %80أكثر من 
 %80اقل من 

 يظهر مهارة العامل 

 (100-80مهارة عالية جدا )
 (80-60مهارة عالية )

 (60-40مهارة متوسطة )
 (40-20مهارة ضعيفة )
 (20-0ال يوجد مهارة )

 التصميم للتنفيذقابلية 

 100عالية جدا 
 75عالية 

 50متوسطة 
 25ضعيفة 

 0غير قابل للتنفيذ 

 المبنى تفاصيل دقة تنفيذ

 (100-80دقة عالية جدا )
 (80-60دقة عالية )

 (60-40دقة متوسطة )
 (40-20دقة ضعيفة )
 (20-0ال يوجد دقة )

 جودة المظهر

التناغم واالستقرار البصري 
 للكتلة واجزائها

 (100-80متناغمة بصريا بدرجة عالية جدا )
 (80-60متناغمة بدرجة عالية )

 (60-40متناغمة بدرجة متوسطة )
 (40-20متناغمة بدرجة ضعيفة )

 (20-0غير متناغمة )

  عيوب ظاهرة في الشكل
  

 100ال يوجد عيوب 
 75عيوب قليلة جدا 

 50عيوب قليلة 
 25عيوب كثيرة جدا 

 او الفكرة دعم اإلضاءة للشكل

 )اإلضاءة جزء من الفكرة( 100داعمة كليا 
 داعمة جزئيا

 75داعمة نوعا ما 
 )ليس لها عالقة بالفكرة والشكل( 25غير داعمة 

 مستوى تحقق فكرة المصمم
 الواجهات

 التصميم الداخلي
 100حافات حادة ونظيفة جدا  الحافات الحادة والنظيفة
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 75حادة ونظيفة 
 50حادة ونظيفة نوعا ما 

 25حافات غير دقيقة 

ودة
الج

 
 جودة التصميم 

التنسيق الوظيفي )مالئمة 
التصميم الداخلي مع األنشطة 

 والوظائف المطلوبة(

 عالية جدا منسق وظيفيا بدرجة
 منسق بدرجة عالية

 منسق بدرجة متوسطة
 منسق بدرجة ضعيفة

 غير منسق

المرونة وانسيابية الحركة 
 للفضاءات

 (100-80مرونة عالية جدا )
 (80-60مرونة عالية )

 (60-40مرونة متوسطة )
 (40-20مرونة ضعيفة )
 (20-0ال يوجد مرونة )

التنسيق الموقعي )تنسيق 
 الفضاءات المحيطة بالمبنى(

 (100-80منسق موقعيًا بدرجة عالية جدا )
 (80-60تنسيق عالي )

 (60-40تنسيق متوسط )
 (40-20تنسيق ضعيف )
 (20-0ال يوجد تنسيق )

عدم االنحراف عن الفكرة 
المقصودة عند تجسيدها على 

 الشكل

 100انحراف  ال يوجد
 75انحراف ضعيف 
 50انحراف متوسط 
 25انحراف عالي 

 0انحراف عالي جدا 

 جودة استخدام شاغلي المبنى

 استعماله لنفس الوظيفة
 االهتمام بالفضاءات

 المحافظة على االنهاءات والمواد
 تلبية المبنى بفضاءاته لحاجات االستخدام

جدة
ال

 

 شكل جديد على المجتمع
 

 جديد بدرجة عالية جدا
 جديد بدرجة عالية

 جديد بدرجة متوسطة
 جديد بدرجة ضعيفة

 ال يوجد جدة

المظهر الغير متكرر )مدى مألوفية المظهر بالنسبة 
 للمتلقي(

 

 (100-80غير مألوف )
 (80-60مألوف بدرجة ضعيفة )

 (60-40متوسطة )مألوف بدرجة 
 (40-20مألوف بدرجة كبيرة )

 (20-0مألوف بدرجة كبيرة جدا )

 عدم اعتياد الفكرة أو توقعها

 (100-80غير متوقعة )
 (80-60متوقعة لدرجة ضعيفة )
 (60-40متوقعة لدرجة متوسط )

 (40-20متوقعة لدرجة كبيرة )
 (20-0متوقعة لدرجة كبيرة جدا )

 عدم شيوع الفكرة
 (100-80غير شائعة )

 (80-60)شائعة بدرجة ضعيفة 
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 (60-40)شائعة بدرجة متوسطة 
 (40-20)شائعة بدرجة كبيرة 

 (100-80)شائعة بدرجة كبيرة جدا 

مة
لقي

ا
 

 

 ارتباط المبنى بمحيطه
 

 ارتباط عالي جدا
 ارتباط بدرجة عالية

 متوسطةارتباط بدرجة 
 ارتباط بدرجة ضعيفة

 ال يوجد ارتباط

 تلبية المتطلبات الوظيفية
 ملبي بدرجة عالي جدا

 ملبي بدرجة عالية
 ملبي بدرجة متوسطة

 ملبي بدرجة ضعيفة 
 غير ملبي للمتطلبات

 اعتماد المراجع الشكلية السابقة )التشابه مع ما سبق(
 

 (100-80)تشابه كبير جدا 
 (80-60تشابه كبير )

 (60-40تشابه لدرجة متوسط )
 (40-20تشابه بدرجة ضعيفة )
 (20-0ال يتشابه مع ما سبق )

 خلق روابط في تصميم المبنى تعود للماضي

 المادة 
 األفكار
 الطرز

 باألنماط

 ارتباط المبنى بمحيطه
 الشكلب
 اللون  ب

 تناسب الخصائص مع المساحة المحيطة
الة

الص
ا

 

 )جدة األساليب( استخدام أساليب جديدة 
 

 جديدة بدرجة عالية جدا
 جديدة بدرجة عالية

 جديدة بدرجة متوسطة
 جديدة بدرجة ضعيفة

 لم يستخدم أساليب جديدة

 االرتباط باألعراف والتقاليد
 

 (100-80ارتباط عالي جدا )
 (80-60ارتباط عالي )

 (60-40ارتباط متوسط )
 (40-20ارتباط ضعيف )
 (20-0ال يوجد ارتباط )

 المعاصرة مع الحفاظ على الهوية )االرتباط بالهوية(

 (100-80غير متوقعة )
 (80-60متوقعة لدرجة ضعيفة )
 (60-40متوقعة لدرجة متوسط )

 (40-20)متوقعة لدرجة كبيرة 
 (20-0متوقعة لدرجة كبيرة جدا )
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 فرضيات البحث. 2.4  
ن )درجة تحقق الحرفية في النتاج المحلي المعاصـــر تكون على المســـتوى التنفيذي بشـــكل أكبر متنص الفرضـــــية الرئيســـــة على 

الهدف البحثية و  المشـــكلة والتي تم اشـــتقاقها من . اما الفرضـــيات الثانويةالمســتوى الفكري وتزداد حرفية النتاج بزيادة تحقق قيم مقوماتها(
  يلي:فهي كما  الرئيسي

ر حقق حرفية أكثر مقومات الحرفية للعمارة المحلية فاعلية هو مقوم االتقان الذي يحقق دقة وجودة للتنفيذ، وكلما حقق النتاج اتقان أكث -
 .تنفيذية اعلى

 .مقوم االتقان بشكل أكبر على مستوى المظهر من مستوى الصنعةيزداد مقوم االتقان بزيادة تحقق قيمه، ويتحقق  -
 .يتحقق الجانب الفكري للحرفية بزيادة تحقق قيم االبداع فكلما حققت قيم اعلى حقق حرفية فكرية أكبر ونتاج ابداعي اعلى -
 .المتغير هذا نسب ري بزيادةالقيمة وتزداد حرفية النتاج بالجانب الفك متغيراالبداع هو  متغيراتفاعل من  متغيرأكثر  -
 كلما خرج النتاج عن السياق أكثر وكان غير متوقع وغير مألوف أكثر كلما حقق جدة أكبر. -

تصميم سنوات خبرة في مجال ال 10اعتمد البحث في القياس أسلوب االستبيان ذو المقياس التراتبي واالسمي ولفئة الخبراء بأكثر من 
 .فضال عن التحليل الوصفي لبعض المؤشرات من قبل الباحثين ،والتنفيذ

سيصار  ة،يتطلب الوصول إلى تحديد الحرفية للنتاج المحلي المعاصر اعتماد العديد من المشاريع المختلفمعايير انتخاب العينات:  .3.4
الشراف وسمعة جيدة في مجال التصميم والتنفيذ او اإلى اختيار عدد من المشاريع المتميزة في سياقها العام لمعماريين ذوي خبرة وكفاءه 

 ، واهم معايير انتخابها:لغرض دراستها بصورة تفصيلية
 .ن المباني(ان ال تكن سكنية )بسبب عدم ظهور األفكار التصميمية وذلك لتركيز المصمم على الوظيفة أكثر من الشكل في هذا النوع م -
 .فلسفية او رمزية معينة وذات شكل مميز في سياقها العامفكرة تصميمية او  ،قدر اإلمكان ،تحوي  -
 .متميزة ومتقنة من ناحية التنفيذ والتصميم -
 صمم او المكتب نفسه الذي قام بتصميمها.البناية من تصميم وتنفيذ او اشراف الم -

 منها وقياس أكثر المقومات فاعلية في كالً تم اختيار ست عينات لتطبيق مفردات اإلطار النظري : وصف العينات المنتخبة للتطبيق. 4.4
 .وفيما يلي وصف لكل عينه

منها توزعت  تقع في مدينة السماوة وتتكون من خمس طوابق، أربعة :)A(ة المثنى / العين -المكتبة المركزية في مدينة السماوة  .4.4.1
بين القراءة والعرض، تم إعداد التصميم من قبل المهندس المعماري صفاء المعمار الذي حصل على المركز األول في مسابقة معمارية 

رية، أستلهم معمارية لشطري البناية ذات النوافذ المسماأقيمت في محافظة المثنى. يتجلى الحضور الفكري والفلسفي لهوية المكان بالواجهات ال
 :التاليبالمصمم المعماري فكرته الفلسفية للتصميم من مجموعة األفكار المتنوعة التي تناولها النص لملحمة كلكامش والتي يمكن اختصارها 

في التجسيد من خالل تبادل هذه النسب بتقسيمه  ( في شخصية البطل أنكيدو، وتم تحقيق ذلك3/2+  3/1ألنسان يتكرس بقاعدة )ا –االله 
ير والشر. الى ثالثة اجزاء رئيسة وعمل فصل للكتل بينهم بالمحافظة على النسب السليمة. فكرة الصراع الدائم بين الفناء والخلود وبين الخ

لكتلة سليمة لخلود والتي تمثلت في ابقاء عناصر اووضح استخدام المواد المختلفة المتناقضة كاألحجار والزجاج. الرغبة في القوة والسيطرة وا
عمل وراسخة وبساطة التعبيرية. الربط بين تاريخ المدينة وحاضرها ومستقبلها له تعبير عن فلسفة التواصل مع الماضي من أجل الخلود ب

ينير ية، عندما يخترقها ضياء الشمس لالصالح. كما تعزز الحروف المسمارية حالة التفرد في المبنى من جهة على مستوى الواجهات الخارج
 الفضاءات الداخلية للمبنى بأشكال من الحروف المسمارية.
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 .حثون باإلستناد إلى مصمم المشروعا. المصدر: البوبعد التنفيذ قبل( Aالعينة )-(: صور البناية المكتبة المركزية 4شكل )

، تم تصميم المبنى من قبل مكتب 42ع الكرادة شار  -يقع في بغداد  :)B(ة بغداد / العين –للتجميل في الكرادة  Avon مركز .4.4.2
ع وبأشراف المصمم الكامل على التنفيذ، بارتفا NOVA Architect Gallery ة الطراز الهندسي للمصمم المعماري امين عماد وتنفيذ شرك

لبقية الطوابق، الطابق األول صالون وملحقاته اما الثاني مخصص  ثالث طوابق الطابق األرضي يحتوي على محالت ومدخل منعزل
ستخدام لعمليات الليزر وعيادات االسنان والتجميل وجزء خاص للعمليات. يتطلع المشروع إلى فكرة االلهام البصري ويستخدم تقنية خاصة با

من العميل استخدام عناصر الجذب الخارجية عن مع تقنية خاصة إلنشاء شكل هيكلي غير منتظم، اعتمد التصميم وبطلب  GRS مادة
طريق كتلة غير مألوفة للناظر، قاصدا من ذلك لفت النظر للمبنى في ذهن كل شخص ينظر إليها وخاصة بعمل تصميم فريد فهذا يعطي 

 ا مهم لذلك اختار شكلفرص أكبر لجذب المقابل، اختار لذلك شكل الكريستال لتغليف المبنى على اعتبار المرأة هي شيء ثمين وجماله
رجة يعبر عن الجمالية والثمن العالي فضال عن كون الكريستال يعبر عن االبهار ولفت النظر، كما أن أحادية اللون أو توظيف اللون بد

 ( ادناه:5وكما موضح في الشكل ) .منخفضة يضاعف التأثير ويميز تصميم المحالت التجارية باألناقة والتفرد

  
 . المصدر: الباحثون باإلستناد إلى مصمم المشروع.صور البناية قبل وبعد التنفيذ(: 5شكل )

ركة اوج تصميم وتنفيذ ش 2م (2090) الشارع التجاري بمساحة كلية، يقع المبنى في البصرة (:Cمبنى تجاري في البصرة/ العينة ) .4.4.3
الحضارة للمهندس المعماري محمد فريد. يتكون المبنى من فضاء داخلي كبير مفتوح يسمح باالستخدام المتعدد كما يحتوي على غرف 
للخدمات مثل المحولة والصحيات وساللم الخدمة وساللم مخصصة للهروب. يمكن رصد مفردات لغة البناء والتشكيل في المشروع في 

وتم  ويين اساسيين االول خاص بالحوائط والواجهات الخارجية والتي يراها زائر ومستعمل والمتحرك حول المبنى وتكون انطباعه االولمست
ة الزاخرة فيها استخدام اقواس وحدات زخرفية محلية بسيطة لتأكيد الهوية فهو يستحضر ولو بشكل متواضع قيم وافكار الموروث البنائي للمنطق

ائية مع لحضاري، ويستند في ذلك على نماذج العمارة االسالمية، كونها الحافظة االساسية لبلورة تلك القيم وترسيخ تجاربها البنباإلرث ا
ربة اضفاء روح المعاصرة عن طريق المادة البنائية والواجهات الزجاجية فقد عمد الى استخدام مفردات عصرية حتى ال يبدو المبنى في غ

 ( ادناه:6وكما موضح في شكل ) ن.عن المكان والزما
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 . المصدر: الباحثون باإلستناد إلى مصصم المشروع.(: صور البناية قبل وبعد التنفيذ6شكل )

صممت  2( م1600) النضال بمساحة الكرادة شارع ،: يقع في العاصمة بغداد)D(ة بغداد/ العين - مصرف بغداد الرئيسي. 4.4.4
فرع العراق للمصمم  ،مكتب ُمدن لالستشارات الهندسيةو  Firenze - Italy CADINI GROUP المخططات من قبل الشركة االيطالية

استوحى المصمم تصميمه من العمارة المحلية القائمة ومبدأ التناقض بين  .ستار فليح. يتكون من ست طوابق مع طابق ارضي وسرداب
( )المحلي( والتصميم الداخلي )الحديث( أيضا بلمسه من الطراز المحلي. تم عمل الواجهات بمادة الطابوق )الجفقيمالتصميم الخارجي 

زجاجية وبتشكيالت مختلفة والطابوق هنا استخدم في االنهاءات وليس كمادة بنائية وهو استخدام مغاير لما مألوف كما استخدمت الستائر ال
ل فراغات شكيلي. اما التجربة الفراغية الداخلية فهي تجربة بصرية غنية تتسم بالشفافية المعمارية التي تجعلتحقق التناقض او الحوار الت

عراقية المصرف تنساب مع الفراغ الداخلي التي تمثل وتجسد فكرة االنفتاح على الداخل الراسخة كنسق معماري عمراني جوهري في العمارة ال
حة لخلق المعالجات الخاصة و"غير التقليدية" لتصميم البهو الرئيسي، حيث خلق الفناء فكرة معمارية صريالمحلية، والناحية االخرى اسلوب 

خدام تواصل بصري بين جميع الطوابق مع تسقيفه بقطع زجاجية لالستفادة من أشعة الشمس ودخولها لجميع أجزاء هذا الفناء الذي نفذ باست
 الهياكل الحديدية.

  

 . المصدر: الباحثون باإلستناد إلى مصمم المشروع.البناية قبل وبعد التنفيذ(: صور 7شكل )

، الفكرة يقع المبنى في محافظة واسط، تصميم وتنفيذ المعماري حازم محمد (:Eواسط/ العينة ) –مبنى تجاري ومكاتب في الكوت  .4.4.5
نى ومتداولة، حاول المصمم اظهار المب ةالتصميمية هي اظهار مبنى بطابع وشكل خاص ويكون مرتبط بذاكرة المتلقي برموز واشكال معروف

هر ية استخدام الحروف المسمارية بشكلها االصلي دون ان تظوكانه رقيم طيني عمالق ولكن المشكلة االساسية التي واجهته كانت في كيف
لى بانها عملية نسخ فقط وتكون الحروف صغيرة وتفقد قوتها، ومن هنا جاءت فكرة استخدام الحرف الواحد ولكن بطريقة مجسمة بتحويله ا

كرار تاساسي من الهيكل االنشائي للمبنى وتم  ثالثي االبعاد بدل البعدين عند كتابته، هذا اعطى للشكل قوة في التعبير وايضا كان جزء
بيضاء طبع  الحرف لخلق انطباع باستمرارية الكتابة، استخدم اللون االبيض للمبنى إلعطاء انطباع الورقة البيضاء فكان المنتج النهائي ورقة

ة والتي استطاع إيجاد الحلول المناسب عليه حروف مسمارية مجسمة. كان التحدي التصميمي الذي واجه المصمم كان في المساحة الصغيرة
 ( ادناه:8شكل ) لها عن طريق عمل مخطط مفتوح مع تقسيم داخلي بالقواطع المتحركة الستيعاب الفعاليات جميعها.
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 . المصدر: الباحثون باإلستناد إلى المصمم.(: صور البناية قبل وبعد التنفيذ8شكل )

بنى المبنى في محافظة البصرة، تصميم وتنفيذ المعماري سيف الرديني. يتكون الم قعي :)F(ة العين ShopINI Store – بناية .4.4.6
من مجموعة من الفضاءات الخاصة للعرض )صاالت العرض( وفضاءات الخزن الخاصة بالبضائع العائدة للشركة فضال عن الفضاءات 

مة ألصلية، مع الحفاظ على الطابع المرئي لهوية العالالخدمية الخاصة. اعتمد المصمم تصميم متجر شوبيني كصورة مصغرة لمستودعاته ا
ي اعتمد ( التShopINIالتجارية وكما يظهر في الواجهة االمامية كذلك في التصميم الداخلي للمبنى الذي يعكس فكرة شكل العالمة التجارية )

مماثل  خل الرئيسي إلبراز اسم الشركة واختار لون االحرف األخيرة من الشكل المكتوبة فيه وعكسه على عارضة حديدية كبيرة في بداية المد
ألهمية للونها األصلي )األزرق( كما اعتمد الواجهات الزجاجية الشفافة في الخارج إلظهار فكرة التصميم الداخلي للمبنى وإعطاء االسم ا

 كما ان سمة العالمة التجارية نفسها.ألو ، األكثر لدى المتلقي، يعتمد مخطط التصميم على ثالث مواد )خشب داكن وخشب خرساني فاتح(
 (:9في شكل )

 
 

 

 احثون باإلستناد إلى مصمم المشروع.المصدر: الب .التصميم والتنفيذ -(: واجهة المبنى توضح الفكرة 9شكل )

ي النتاج فبمقومات الحرفية سيتم توضيح اهم النتائج التي توصل لها البحث والخاصة  :المرحلة االولى: نتائج قياس مقومات الحرفية .5
 .المحلي المعاصر وكما يلي تفصيل لكل مقوم ونتائجه

س تحقق عوامل تبين النتائج أمكانية تحقق مقوم االتقان في الناتج عند تجان قياس المتغيرات المرتبطة بمقوم االتقان في الحرفية: .1.5
ما تصميمية على كل المستويات، ومتابعة دقة تنفيذ التصميم وكفاءته بعديدة يتطلب أن يتصف بها التصميم في مدى نضج وعمق الفكرة ال

ما يتوافق مع المخططات الموضوعة، فضال عن عكسه لكفاءة الجهة المنفذة، وهذا ما  ظهر في المشاريع المنتخبة على المستوى العام، أ
مثل  غم واالستقرار البصري للكتلة، مع تميز عوامل أخرى على مستوى تطبيق المتغيرات التفصيلية فقد ظهر تذبذب بعض العوامل مثل التنا

حقة التطابق التصميم مع التنفيذ ودقة تنفيذ تفاصيل المبنى، قد ال يتحقق هذا الشيء في كل المشاريع المعاصرة لكنه يتبع عدة مقومات 
تغيرات الكلي تظهر اتقان عال لكن على مستوى الميتطلب توافرها في الجهة المصممة والمنفذة. كما يمكن مالحظة ان العينات على المستوى 

لتي تتراوح االفرعية يظهر التباين النسبي وجود تذبذب في متغير مهارة االيدي العاملة، وتجسيد الفكرة، والتناغم في أغلب العينات )بالنسب 
المعززة كاإلضاءة واأللوان والتي تتراوح بين  ( يقابله تميز في جوانب تتعلق باالنهاءات ودقة تنفيذها فضال عن المعالجات70 – 50بين 

 .(100الى 75)
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ا المقوم : يكون قياس هذا المتغير لمجموعة من المؤشرات المرتبطة به، فكل ما يخص شكل هذالنتائج المرتبطة بقياس مقوم الجودة .2.5
اد على باالستن ينتقاس وفقا للتحليل الوصفي للباحثف، اما المؤشرات األخرى Ratioي سيتم قياسه باستخدام االستبيان ذو المقياس التراتب

تنسيق تباينا واضحا لقيم تحقق متغيراته ووجود تذبذب واضح في متغير ال( 3)الموضحة في جدول المسطرة الخماسية الرتب، أظهرت النتائج 
%( يقابله 90 – 40نات )بالنسب التي تتراوح بين الحركة في الفضاءات في أغلب العي ةالوظيفي، وتجسيد الفكرة في الناتج والمرونة وانسيابي

 .(100الى  75تميز في جوانب اخرى تتعلق بجودة االستعمال فضال عن تلبية المبنى لحاجات االستخدام )تتراوح بين 

البيئة  بتنسيق كما ظهر تباينا واضحًا جدا بالنسبة لمتغير التنسيق للموقع، يعود ذلك لطبيعة المشروع ومساحته ومدى اهتمام المصمم
عالي جدا( حيث  –الخارجية المحيطة بالمبنى، كما وتشير النتيجة النهائية أيضا الى ان تحقق قيم هذا المقوم بنسب تتراوح بين )عالي 

 (C( والعينة )E( و )H( و )G%( كأعلى نسبة بين العينات الثمانية، تليها العينات )94.06( جودة عالية جدا بلغت )Aحققت العينة )
 (.77.19( )80%( )81.88%( )84.25أيضا حققت جودة عالية جدا بلغت على التوالي )

 .الجودة لجميع العينات المنتخبةاالتقان و مقوم ل(: يبين نتائج التطبيق 3جدول )

قوم
 العينات المؤشرات الم

 (A)   (B)   (C)   (D)   (E)   (F)  

قان
االت

 

 89.85 83.68 95 94.17 91.98 91.7 تطابق التنفيذ مع التصميم
 72.5 85 82.5 72.5 92.5 82.5 يظهر مهارة العامل

 81 72.5 90 95 70 85 التصميم قابال للتنفيذ  
 85.5 70 82.5 82.5 90 82.5 دقة تنفيذ تفاصيل المبنى

 62.5 75 80 75 52.5 82.5 التناغم واالستقرار البصري للكتلة
 100 75 100 100 100 100 عيوب في الشكل عدم ظهور
 100 75 100 100 100 75 دعم اإلضاءة للشكل والفكرة

 75 75 100 75 75 100 تطابق األلوان بين التصميم والتنفيذ
مستوى تحقق فكرة 

 المصمم
 100 100 100 100 100 100 الواجهات

 100 100 25 100 50 75 التصميم الداخلي
 100 75 100 100 100 100 الحافات الحادة والنظيفة

 487.18 457.01 530 506.67 480.31 519.58 المجموع
لكل عينة 100مجموع درجة االتقان من   86.6 80.05 84.45 88.33 76.17 81.2 

ودة
الج

 
 62.5 60 87.5 65 52.5 92.5 التنسيق الوظيفي

 72.5 67.5 85 67.5 62.5 85 المرونة وانسيابية الحركة للفضاءات
 45 67 50 42.5 52.5 87.5 تنسيق الموقع المحيط بالمبنى
 75 77.5 77.5 65 70 87.5 مهارة تجسيد الفكرة على النتاج

استخدام 
شاغلي 
 المبنى

 100 100   100 100 استعماله لنفس الوظيفة
 100 100   100 100 االهتمام بالفضاءات

 100 100   100 100 المحافظة على االنهاءات 
 100 75 100 100 75 100 تلبية المبنى لحاجات االستخدام

 655 674 400 340 617.5 752.5 المجموع
لكل عينة 100مجموع درجة الجودة من   94.06 77.19 68 80 84.25 81.88 

ما يلي النتائج لكل عينة وفيو يتم احتساب نسبة مقوم االبداع بجمع قيم المفردات المرتبطة به  النتائج المرتبطة بقياس مقوم االبداع: .3.5
 .الخاصة بقيم هذه المتغيرات
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النسبة لقيم بتباينا واضحا جدا  ( ادناه4الموضحة في جدول )لهذه المفردة  اشارت النتائج النتائج المرتبطة بقياس مفردة الجدة: .1.3.5
 ها العينةمتغيراتها والتي انعكست على القيم النهائية للمفردة التي أظهرت تذبذبا واضحا في قيم الجدة تراوحت بين )جدة عالية جدا( حققت

(C)  منخفضة( للعينات%( كون الشكل والفكرة جديدة على المجتمع، و)جدة 80.63أعلى نسبة بين العينات الثمانية بلغت )ك (E) و (H)  
جدة منخفضة جدا بسبب انخفاض قيم متغيراتها التي بلغت مجموع  (D) %( على التوالي، فيما حققت العينة58.13%( و )61.25نسب )ب

 .%( كأقل جدة بين العينات الثمانية المنتخبة كون الشكل والفكرة مطروقة ومألوفة لهذه العينات37.5نسبها )
 أكبرج ذو جدة النتائج ان النتاجات التي حققت مظهرا غير مألوفًا وعدم شيوع فكرة المصمم في مجتمعه كما كان النتا كما ويالحظ من

 ق جدة أكبر.وهذا ما يدعم فرضية البحث التي نصت بان النتاج كلما خرج عن السياق أكثر وكان غير متوقع وغير مألوف أكثر كلما حق

ط بمعاٍن عن طريق العودة إلى مراجع شكلية "دوال سابقة" ترتبيكون  تحقق هذا المقومالنتائج المرتبطة بقياس مفردة القيمة:  .2.3.5
قيما  معينة، بما يتفق مع هاجس الفكرة الملتصقة بذهن المصمم وما يتفق مع سياق المشروع، وهذا ما تم مالحظته في اغلب المشاريع فحقق

دا كأعلى نسبة تحقق وبمعدل عالي ج( ادناه 4جدول )الالموضحة في ( Aية في اغلب العينات التي تحققت في العينة )عالية جدا الى عال
( نسبة G( والعينة )D%(، اما بالنسبة لبقية العينات حققت العينة )90( التي حققت نسبة )E%( تليها العينة )91.67والتي بلغت )

%( كونها ابتعدت 41.66( وبنسبة )Cاقل قيمة بمعدل تحقق متوسط نسبيا، ظهرت في العينة ) %( على التوالي، اما %72.5( )74.17)
فكار معينة اال في افكارها عن اللغة المتداولة والمدلوالت المحلية المرتبطة بالبيئة والسياق المحيط رغم اعتماد الفكرة التصميمية لها على أ

 لة. انها كانت خارج حقل العمارة واللغة المتداو 

ع مؤشراتها بأنها متباينة ولجمي ( ادناه4الموضحة في جدول ) تشير نتائج هذا المتغير النتائج المرتبطة بقياس مفردة االصالة: .3.3.5
وندرته  ضعيف(، فاألصالة تعني الجمع بين األفكار القديمة واألساليب بطريقة جديدة وتميز التفكير - وتتراوح معدالت تحقيقها بين )عالي

( حقق G)( والعينة Aمع االرتباط بالهوية والمحلية، وهو ما لم يتم يتحقق او تحقق بنسبة متفاوتة في العينات، حققت اعلى اصالة للعينة )
 %(.42.33( التي حققت )H%( واقل نسبة كانت للعينة )70كل منهما )

ما حقق قيمة اعلى معان ومدلوالت سابقة ومراجع شكلية مألوفة كليالحظ من النتائج ان المبنى بزيادة ارتباطه بالهوية وباعتماده أيضا 
السابقة يزيد من  وهذا ما يدعم فرضية البحث الخاصة بهذا الجانب والتي تنص على ان ارتباط المبنى بالهوية واعتماده المراجع الشكلية

 القيمة.
 .خبةالعينات المنت لجميع ات االبداع(: يبين نتائج التطبيق لمتغير 4جدول )

  (F)   (E)   (D)   (C)   (B)   (A)  المؤشرات/العينات 

جدة
 ال

 42.5 82.5 57.5 22.5 92.5 72.5 شكل جديد على المجتمع
 47.5 85 65 37.5 92.5 85 المظهر الغير متكرر )غير مألوف(

 62.5 80 62.5 52.5 57.5 62.5 عدم اعتياد الفكرة أو توقعها
 80 60 60 36.66 80 66.66 عدم شيوع الفكرة

 232.5 307.5 245 149.16 322.5 286.7 المجموع
لكل عينة 100مجموع درجة الجدة من   71.68 80.63 37.5 61.25 76.88 58.13 

يمة
الق

 40 57.5 80 82.5 32.5 80 ارتباط المبنى بمحيطه 
 97.5 62.5 90 55 65 95 تلبية المتطلبات الوظيفية 

الشكلية السابقةاعتماد المراجع   100 27.5 85 100 97.5 27.5 
 165 217.5 270 222.5 125 275 المجموع

لكل عينة 100مجموع درجة القيمة من   91.67 41.66 74.17 90 72.5 55 

ا ال صا ل  65 87.5 60 35 82.5 72.5 استخدام أساليب جديدة ة
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 32.5 77.5 77.5 82,5 34 67.5 عدم االبتعاد عن األعراف والعادات
 30 45 82.5 82.5 32.5 70 المعاصرة مع الحفاظ على الهوية

 127.5 210 220 117.5 149 210 المجموع
لكل عينة 100مجموع درجة االصالة من   70 49.66 57.17 73.33 70 42.33 
حساب قيمة مقوم االبداع بجمع مجموع هذه  الجدة( سيتم -االصالة -بعد ان تم حساب قيم مفردات )القيمةحساب مقوم االبداع للعينات: 

 :( ادناه5، جدول )وكما يليالمفردات 

 .(: يوضح نسب كل مفردة من مفردات االبداع ونسبة االبداع النهائية5جدول )

 

مجموع قيم   (F)   (E)   (D)   (C)   (B)   (A)  المؤشرات/العينات
 المتغيرات

 61.54 58.13 76.88 61.25 37.5 80.63 71.68 جدة
 70.83 55 72.5 90 74.17 41.66 91.67 قيمة
 61.50 42.33 70 73.33 57.17 49.66 70 اصالة

  155.46 219.38 224.58 168.84 171.95 233.35 المجموع
 68.37 51.82 73.13 74.86 56.28 57.32 77.78 درجة االبداع لكل عينة

 الةاالص – متوسط( وذلك بسبب تباين قيم مفرداته )القيمة -أعاله تباين نسب تحقق مقوم االبداع بمعدل )عال (5) تضح من الجدولي
تها ( وبفرق قليل بين القيمتين بلغت نسبE%( تليها العينة )77.78( بنسبة عالية بلغت )Aالجدة( أكبر نسبة تحقق تتصدرها العينة ) -
قد ف%(، اما بالنسبة لبقية العينات 61.78(  بنسبة )B%( تليها العينة )74.8فقد حققت نسبة متوسطة بلغت ) (G)%( اما العينة 75.07)

( التي حققت نسبة Hة )ادنى نسبة كانت للعين وأخيرا( C%( للعينة )55.55( و )D%( للعينة )57.53حققت قيم ابداع متوسطة بلغت )
أخرى  اما سبب التباين فيعود لتحقق جوانب معينة وافتقارها لجوانب%( مما يدل على انخفاض قيم االبداع نسبيا في هذه العينات. 50.36)

ا كمرفية. في عينات اخرى، بينما العينات التي تم مراعاة جميع الجوانب في تصميمها وتنفيذها ظهرت نتائجها على درجة عالية من الح
 %( االبداع80.42%( الجودة حققت )84.04) يتضح مما سبق ان مقوم االتقان حقق اعلى نسبة من بين مقومات الحرفية جميعا بلغت

 %(.68.37حقق اقل نسبة بلغت )

ما يدعم  ااالصالة( وهذ-أيضا يتضح من النتائج أعاله ان متغير القيمة حقق اعلى نسبة بين متغيرات االبداع األخرى )الجدة
هذا  نسب بزيادة أكثر متغير فاعل من متغيرات االبداع هو متغير القيمة وتزداد حرفية النتاج بالجانب الفكري فرضية البحث التي نصت )

تيان بشيء جديد ايضا يتبين مما سبق التناقض بين مفردتي الجدة والقيمة فالجدة تعني االبتعاد عن األعراف والتقاليد واال  (.المتغير
كن ذلك ال يعني على العكس من ذلك القيمة التي تدعو لالرتباط بالمحلية والهوية، وهذا التعارض ناشئ من تعارض متغيرات تحققهما ولو 

ا وصل الى تحقيق تعارضهما بالنسبة للمصمم وان نجاح المصمم يكن بتحقيق توافقا بينهما، فكلما نجح في خلق هذا التوافق والتوازن كلم
عينة فيتم عن  اما حساب الحرفية لكل يق الجدة والقيمة وبالتالي االبداع والذي يؤدي الى الحرفية من جانبها الفكري.غايته في تحق

 :(6االبداع( لمعرفة درجة حرفية كل عينة وكما هو موضح في جدول ) - الجودة – طريق حساب قيم مقوماتها )االتقان
 .كل عينة هما حققت( يبين نتائج الحرفية لكل عينة من العينات المنتخبة ومقدار 6جدول )

العينات           المجموع لكل مقوم             (A)   (B)   (C)   (D)   (E)   (F)   مجموع القيم 
لكل عينة 100مجموع درجة االتقان من   86.6 80.05 84.45 88.33 76.17 81.2 496.8 

لكل عينة 100الجودة من  مجموع درجة  94.06 77.19 68 80 84.25 81.88 485.38 
لكل عينة 100مجموع درجة االبداع من   77.78 57.32 56.28 74.86 73.13 51.82 391.19 
  214.9 233.55 243.19 208.73 214.56 258.44 مجموع الحرفية لكل عينة
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الجودة  يليه مقومان مقوم االتقان حقق اعلى نسبة من بين مقومات الحرفية جميعا ( أعاله 6الموضحة في جدول ) النتائج تشير
بتحقق الجانب المتمثلة )وهذا ما يؤكد فرضية البحث الرئيسة  ،تحقق من بين العينات االخرى  ةفيما بلغت قيم تحقق االبداع اقل نسب

 .في النتاج المحلي المعاصر( باألبداعمن الجانب الفكري المتمثل  أكثروالجودة  باإلتقانالتنفيذي المتمثل 

 وكاالتي: مما سبق وصل لهام التيختتم البحث مساره بجملة من االستنتاجات التي ت االستنتاجات: .6

يقها جيد فان الفكرة قوية وتطباالتقان بالجانب التنفيذي أكثر من الجانب الفكري فإتقان التنفيذ يعطي حرفية أكثر، اذ مهما كانت تعلق ي -
ة التصميمية اتقان التنفيذ يعطيها قوة أكبر ويعزز الجانب الفكري أكثر ويظهرها بصورة أفضل، وبالعكس فانه مهما بلغت قوة الشكل وقوة الفكر 

 .سينعكس التنفيذ غير المتقن سلبا على الشكل النهائي للمبنى والفكرة، ويظهرها بشكل أضعف
ام بها يظهر الجانب تنفيذها واالهتم وبراعةاذ ان التفاصيل الدقيقة  ،كلما برز جانب الحرفية أكثر اً ناتقا اكثر عمل اعقد وتنفيذهكلما كان ال -

أكثر مع  وكلما كان اتقان العمل والتنفيذ والتفاصيل أكثر انعكس إيجابا على النتيجة النهائية ،الحرفي ومهارة من قام بالعمل بشكل أكبر
هارة العمل كلما قلت عيوب التنفيذ في النتاج النهائي كلما اتضح جانب االتقان أكثر واظهر مأيضا  .مراعاة المطابقة بين التصميم والتنفيذ

ة االتقان هو جودة المواد وجودة خصائصها فكلما كانت المواد ذات جودة عالية ونوعية جيدجانب اخر مهم جدا في تحقيق و  .بشكل أفضل
 .كلما كان التنفيذ اقوى والنتيجة النهائية أفضل والتطابق بين التصميم والتنفيذ اعلى

كل الناتجة اذ إن أكبر فئة من المشاان لألشراف دور أساسي في عملية البناء وإدارة الموقع والسيطرة علية والخروج بجودة نتاج عالية،  -
ير كبير عن سوء الصنعة ناتجة عن النقص العام في االهتمام أثناء تنفيذ العمل في الموقع مع عدم كفاية اإلشراف والمتابعة والذي له تأث

 .على الجودة النهائية
اكنيه سيجعل المبنى يعمل بشكل جيد ويلبي متطلبات  مماتزداد الجودة بمراعاة المصمم لتنسيق الوظائف والمتطلبات الوظيفية للمبنى  -

 .تنسيق مما يؤثر على الجودة النهائيةالعلى أفضل وجه وبالتالي تفادي التغييرات الحاصلة بسبب سوء التوزيع الوظيفي او سوء 
لمنتج لقت الجدة واالصالة واعطت كثر مقوم مؤثر وفاعل من بين مقومات الحرفية هو مقوم االتقان الن الفكرة مهما بلغت من نضج وحقا -

تاج المتقن وحده القيمة وبالتالي االبداع فان عدم اتقان تنفيذها ينعكس سلبا على المقومات األخرى وبالتالي على النتيجة النهائية، كما ان الن
معا إلتقان  ي أيضا، ويجب اتقان الجانبينال يكفي للوصول للحرفية، فالحرفية ال ترتبط بالجانب التنفيذي فقط وانما يجب ادخال الجانب الفكر 

 .العمل
طت فكرة سابقا عند المتلقي او المجتمع على األقل في المكان الذي أنشأ فيه، حتى وان ارتب مألوفإذا كان النتاج شكل جديد على غير  -

لمحلية وبطريقه ااستخدام المواد ، كما ان المبنى بالهوية والمحلية لكن تطبيقها جاء مغايرا على ما تم الفته ورؤيته، فانه يزيد من جدة المبنى
 .بالبيئة الخارجية وبالتالي التواصل واالنتمائية والذي يؤدي لتحقيق القيمةعصرية وبحرفية عالية يزيد من االرتباط 

لي زاد االبداع زادت قيمته وبالتا يقطنهافكلما زاد ارتباط المبنى بمحيطه والبيئة التي القيمة هو متغير الحرفية في االبداع  مكوناتاهم  -
 .فتزداد حرفيته

رفي، كما اساسيا للوصول للحرفية، تكون الخبرة مهمة لكن ليست شرطا للوصول لتنفيذ متقن وبناء حالخبرة بالنسبة للمصمم ليست متطلبا  -
 ان الخبرة مهمة بالنسبة للعمال والمنفذين فكلما زادت خبرة العامل فضال عن مهارته زاد اتقانه للعمل وبالتالي حرفيته.

 :التوصيات.7
ن لمعرفة مكام دمج الجانب الميداني والعمل التقني كشرط أساسي للمصمم ودمجه بسوق العمل من خالل ممارسة عمل التصميم موقعياً  -

 .القوة والضعف في الخامات واليات وطرق تنفيذها
لعمل والتأكيد ا بعد التخرج وممارسة االتأكيد على تطوير الجانب الفكري للمصمم المعماري ويبدأ ذلك من الدراسة االكاديمية ويستمر الى م -

 على استخدام التقنيات الحديثة للتفكير والتخطيط وبجميع المراحل لما لها من إثر في تطوير الجانب الفكري.



Iraqi Journal of Architecture and Planning, Vol. 22 (2023), Issue 1, Pages 23-47 

 

44 
 

 قيام المهندس المصمم بزيارات ميدانية للمشاريع المصممة في مراحل التنفيذ مما يعزز من خبراته وامكانياته وتطوير مهاراته. -

حرفية  المهارة( وبنسب عالية لكل مقوم للحصول على نتاجات ذات-االبداع-الجودة-تضمين النتاجات المعمارية مقومات الحرفية )االتقان -
 .عالية

لبعض اتقوية العالقات مع فريق العمل او كادر تنفيذ المبنى يساعد على يزيد من فرص مشاركة اآلراء واألفكار وفهم الفريق لبعضهم  -
 وتطوير قدرات المصمم التصميمية والتنفيذية ومعرفة كيف يعمل المصمم او العامل وبالعكس.

 افاق البحث المستقبلية: .8
ذه من عمل دراسة مقارنة بين عينات لنتاجات مصممة ومنفذة من مكاتب معمارية معينة، ونتاجات مصممة من مكاتب اخرى لكن منف -

 المصمم في التنفيذ لتحقيق حرفية النتاج. جهة ثانية، لمعرفة مدى فاعلية دور
 اجراء بحوث تخص ابعاد ومقومات الحرفية في التصميم الداخلي للمبنى. -

 اعداد بحوث عن دور الحرفية الرقمية في النتاجات المعمارية ودورها في تصميم وتنفيذ المبنى. -
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 نموذج الستمارة االستبيان: -ملحق 

 

 ...تحية طيبة

ت الفكرية والتنفيذية في دور المهارا -التالية للبحث الموسوم )الحرفية في العمارة المعاصرةنأمل بمساعدتكم في االجابة على االسئلة 

 .حرفية النتاج المعماري المعاصر(

لعمل اليدوي االحرفية خاصية او صفة تمنح المنتج جاذبية كونه مصنوًع بمهارة ويعمل بشكل جيد وذو جودة عالية، فهي أكثر من مجرد 

تنطوي على فعل إبداع، بسمات التصميم الجيدة وبالمستويات العالية من التخطيط والتنفيذ، وتتطلب مهارة ومعرفة ودراية والماهر، اذ ترتبط 

 .لتفردكما تقوم على الدقة واالهتمام بالمواد والتفاصيل فضال عن االبتكار واالتقان وهي تمنح المنتج القيمة واالبداع وا

اصر، لذا فان مساعدتكم بمستوياتها الفكرية والتنفيذية في النتاج المعماري المع الحرفيةلمعرفي حول دور تهدف الدراسة الى اغناء الجانب ا

تسألون بها ستستخدم  سيساعد الباحث في التوصل الى النتائج العلمية المرجوة ونلفت انتباهكم الى ان المعلومات التي الكريمة في اإلجابة

 .ي نرجو منكم اإلجابة بدقه وحيادألغراض البحث العلمي فقط وبالتال
 

 
 

  

  
 

 سنة 15كثر من ا -( سنة                              15-10) :عدد سنوات الخبرة-

 القسم األول: األسئلة المتعلقة بحرفية التصميم 

 ال يوجد -ضعيف        -متوسط       -عالي         -   عالي جدا        - :لمبنىااستخدام أساليب جديدة في تصميم  -1س

 ال يوجد -ضعيف        -      متوسط -الي         ع-         عالي جدا- * :رة على النتاجمدى نجاح في تجسيد الفك -2س 

-متوسط        -الي        ع-لي جدا       عا- :الشكلدى انحراف المصمم عن الفكرة المقصودة عند تطبيقها على م -3س 
 ال يوجد -ضعيف           

 نوعا ما - ال          -نعم        - * :بل ان تعرف الفكرة التصميمية للمبنى، ما مدى توقع الفكرة التصميمية بالنسبة لكق -4س 

ي                لعا-الي جدا                 ع- * :ك ما مدى اقتراب المصمم بأفكاره من األعراف والتقاليد السائدةحسب وجهة نظر - -5س 
 ال يوجد -عيف           ض-متوسط             -

 ال يوجد -    ضعيف  -متوسط    -عالي       -عالي جد     - * :يف ترى التنسيق الوظيفي للمبنى من خالل مخططاتهك -6س 

 ال يوجد -ضعيف  -متوسط   -عالي    -عالي جدا    -طات: لمرونة وانسيابية الحركة للفضاءات حسب ما تراه في المخطا -7س 
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 األسئلة المتعلقة بالحرفية في التنفيذ -القسم الثاني 

 نوعا ما-              ال -                نعم -    * ل أثر التنفيذ على الفكرة التصميمية بحسب ما تراه من الصور اعالهه -8س

 سلبي-إيجابي                     -                                   :التأثيرإذا كان جوابك بنعم فما نوع هذا  -9س 

 ال يوجد -ضعيف   -متوسط       -عالي       -عالي جدا       * :تقييمك لمقدار المهارة التي يظهرها العمل في التنفيذ -10س 

 ال يوجد -ضعيف         -      متوسط     -عالي           -جدا        عالي  * :كيف تقيم دقة تنفيذ تفاصيل المبنى -11س 

 ال يوجد -ضعيف        -متوسط       -     عالي-عالي جدا         * مدى مألوفية المبنى بالنسبة لك )مظهر متكرر( -12س 

تناسب  -اللون              -لشكل             ا- اين ترى ارتباط المبنى بالبيئة المحلية * )يمكن اختيار أكثر من خيار( -13س 
 اليوجد تاثير -جميع ماسبق                     -الخصائص مع المساحة المحيطة         

 ال يوجد -ضعيف         -متوسط          -عالي             -عالي جدا                        * تقييمك لجدة النتاج؟ -14س 

 ال يوجد -ضعيف      -متوسط       -عالي        -عالي جدا          * لمدى لتناغم واالستقرار البصري للكتلة تقييمك -15س 

 االنماط-الطرز       -األفكار        -المادة         - * :حسب ما تراه يتحقق اتصال المبنى بالسياق المحيط من خالل -16س 

 ال يوجد -ضعيف         -متوسط          -عالي         -عالي جدا             * :حليةمدى ارتباط المبنى بالهوية الم -17س 

إذا طلب منك ترتيب العينات االربعة اعاله، كعينات أكثر حرفية في التفكير، فكيف تقوم بترتبها )رتبها بحسب االعلى حرفية  -18س 
 * اوال(

كعينات أكثر حرفية في التنفيذ، فكيف تقوم بترتبها )رتبها بحسب االعلى حرفية إذا طلب منك ترتيب العينات االربعة اعاله،  -19س
 اوال( *


