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طرابلس( )مدينة التقييم البصري للبيئة العمرانية  
 عيسى صالح صوان 

 العالي للتقنيات الهندسية ، زليتن ، ليبيا المعهد 

Aesa.swan@gmail.com 

واء كانوا سالمستعملين  سلوكيات وتأثيرها على.البيئة البصرية للمدينة  ألهميةهذه الورقة البحثية بعنوان التقييم البصري للبيئة العمرانية ,وذلك نظرا الملخص:

ية ددات التشكيليذية والمحتكمن أهمية وضع إطار تحليلي يساعد الجهات المختصة على منح التراخيص وإصدار اللوائح التنفهنا  ومنمقيمين بالمدينة أو الزوار 

نية , اعمرالالبيئة ة أهميونشر الوعي بلحفاظ على الطابع والهوية واستجيب للمتطلبات الحسية والثقافية خلق بيئة حضرية ت هووالهدف األساسي والجمالية 

يلها وتحل لسابقة الدراسات امجموعة من النظريات و باستخداممن خالل منهجية التحليل والمقارنة  وتفترض الدراسة وضع إطار لتقييم البيئة البصرية العمرانية 

 . كذلك  مجموعة من التوصيات لمدينة المقترحة و الخلوص  إلى نتائج تطبيقية  ا تم تطبيقه على نوم تحليليار للوصول إلى إط

 (تصميم حضري ,البصريةالبيئة  ,طرابلسمدينة , تقييم البيئة العمرانية) المفتاحية:الكلمات 
 

انطالقاااا مااان أن تطاااور العلاااوم والفناااون  . المقدمةةةة:1

 ذي يقاااس باه تقادم الشاعوب والبلاادانبمثاباة الترماومتر الا

وازدهارها ولكي يتحقق هذا التطور سواء علاى مساتو  

العلاوم أو الفناون ومختلاف فاروح الحياا  نباد مان إجااراء 

تقياايم نقاادي  بناااء للتجااارب والمشااروعات القائمااة فتحاادد 

انيجابياااات ل خاااذ بهاااا وتحااادد السااالبيات لتالفيهاااا فااااي 

بالتااااالي  الحصااااول  المشاااروعات والتجااااارب القادماااة  و

بشااتى فروعهااا  قعنااا وحياتنااااعلااى تطااور عملااي ناااجح لو

.فاااذا كااان التقياايم نشاااط ضااروري  )علومهااا وفنونهااا (

نرتقااااء العلاااوم والفناااون وتطورهاااا فأناااه ينطباااق علاااى 

هااا العماار  لماا لهاا مان دور بناااء فاي واقعناا وحياتناا وألن

تساااهم باادور كبياار وفعااال فااي تشااكيل البيئااة الحضاارية 

و والتااي هااي جاازء فااي تكااوين حضااار  ا نساااان  بصااريا

 وبيئته .

وعليه كاان عناوان هاذه الدراساة )التقيايم البصاري للبيئاة 

العمرانيااة( دراسااة تحليليااة بمدينااة طاارابلس , بحياا  يااتم 

وضع إطار لتقييم الواقع الحالي للبيئة الحضارية بالمديناة 

فااي إطااار مجموعااة ماان الدراسااات السااابقة والنظريااات 

مارياااة والتخطيطياااة وذلاااك وفاااق المااانهج التحليلااااي المع

لتحدياااااد أبعااااااد المشااااااكلة , كاااااذلك اساااااتخدام الصااااااور 

الفوتوغرافياااة , ومااان تااام الخلاااوص إلاااى مجموعاااة مااان 

النقااااط المهماااة والتاااي يمكااان انساااتفاد  منهاااا فاااي البنااااء 

العملاااي للبيئاااة الحضااارية يمكااان تحديااادها فاااي توصااايات 

يااار عاااون لمااان واقتراحاااات  أتمناااى مااان   أن أكاااون خ

يساهم في أعمار وبناء هذه المديناة أو غيرهاا مان المادن 

 الليبية .

إن ما تشهده مدينة طارابلس مان  الدراسة:. مشكلة 2

حركااة عمرانياااة نتيجااة للنماااو انقتصااادي والتكنولاااوجي 

والاااااذي ناااااتج عناااااه ظهاااااور مبااااااني حديثاااااة كااااااألبرا  

كااااذلك إزالااااة بعااااض  والسااااكنية,والمجمعااااات التجاريااااة 

اء والتجمعاااات ل ااارض التطاااوير مماااا أثاااار جااادن األحيااا

مؤياااد  والمعماااريين بااينواسااعا فااي أوساااط المخططاااين 

ومعاااارض لهاااذا التوجاااه وماااا لاااه مااان أثاااار علاااى البيئاااة 

العمرانياااة للمديناااة وبالتاااالي انعكااااس هاااذه ا ثاااار علاااى 

 المدينة.مستعملي 

كل نلك يقودنا إلاى الساؤال عان ا طاار أو المقيااس الاذي 

ومان  البصارية,ه يمكان تقيايم البيئاة مان الناحياة من خاللا

 التالية:هذا المنطلق يمكن حصر المشكلة في النقاط 

وجاااود إطاااار أو قيااااس يمكااان التوافاااق علياااه لتقيااايم  1.2

 للمدينة.البيئة البصرية 

النظريااة والتطبيقيااة فااي مجااال التصااميم  الدراسااات 2.2

 للمدينة.الحضري 

محاولااة وضااع إطااار ي تكماان فاا الدراسةةة:.أهميةةة 3

لقياس وتقييم البيئة البصرية وهاذا بادوره يسااعد الجهاات 

تحدياد مفااردات وكاذلك  البناااء,تاراخيص  المختصاة بمانح

ومعايير التقيايم والتاي تسااعد علاى تحدياد معاايير جمالياة 

صااياغة التشااكيل  تساااعد علااىجديااد  ومحااددات تشااكيلية 

ضاال, ممااا والتكاوين المعماااري والعمرانااي فااي صااور  أف
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النفسي وانرتقااء بالاذوا العاام  تقويم السلوكيساعد على 

 ل فراد.

 الدراسة:. أهداف 4

خلاااق بيئااااة حضاااارية تساااتجيب للمتطلبااااات البيئيااااة  1.4

 المستعملين.والحسية لد  

إيجاد محددات تشكيلية تساعد على صياغة التشكيل  2.4

ري والتكوين المعماري فاي إطاار الهوياة والطاابع المعماا

 بالمدينة.الخاص 

نشاار الااوعي بالتصااميم الحضااري وا شاااد  بأهميااة  3.4

البيئااة العمرانيااة للحفاااظ عليهااا وعاادم المساااس بمااا يااؤثر 

 بها.على النواحي الجمالية 

ة إطار لتقييم البيئ الدراسة وضع : تفترضالفرضية. 5

 مستنبط من النظريات والدراسات السابقة.العمرانية 

سااوف تتبااع الدراسااة أساالوب  :ةالمتبعةة. المنهجيةةة 6

التحلياال والمقارنااة للدراسااات المهتمااة بالجانااب البصااري 

للبيئة العمرانياة ودراساة أهام النظرياات وكاذلك نظرياات 

ا دراك البصااااااري والااااااربط بااااااين الجوانااااااب الفلساااااافية 

 والتطبيقية.

سااوف تعتمااد الدراسااة علااى  والوسةةا: :. األدوات 7

والدراساات والبحااو  مجموعاة مان المصااادر والمراجاع 

 لهاااا,الساااابقة والمشاااابهة لموضاااوح الدراساااة والمكملاااة 

وكاااااااذلك الدراساااااااات الميدانياااااااة واساااااااتخدام الصاااااااور   

 .الفوتوغرافية.

سااايتم اساااتعمال مجموعاااة مااان  السةةةابقة:. الدراسةةةات 8

 مثل:الدراسات السابقة 

"Kevin Lynch"- -"Putter man" - "Gordon 

Cullen" -"Ronald & Jonathan"-  "Jone 

cato"- 

يهاادف التصاا ميم الحضااري  البيـةةـ:ة البـــةةـرية: .9

إلااى تااوفير بيئااة صاااحية  منااة تااؤدي وظيفتهااا بكفااااء  , 

إضااافة إلااى كونهااا ذات خصااائص جماليااة مميااز  سااواء 

تلاااك التاااي أوجااادتها الطبيعاااة , الموقاااع الج رافاااي , أو 

صاانعها ا نسااان كالعمااار  وملمسااها ومنظومااة الحركااة 

بااه ماان طاارا ومساااحات مفتوحااة خضااراء أو ومااا تتطل

مياااادين ونصاااب, أي أن البيئاااة الحضااارية عباااار  عااان 

سلساالة ماان العالقااات المنظمااة ذات الاانمط المحاادد باااين 

إن محاولة التعامل ماع  ,كماا نسان والعناصر الفيزيائية 

و عاان  البيئااة الحضاارية, تتطلااب أن يعاارف المصاامم شاايئا

القاادر  علااى القيااام بيئااة ا نسااان ويشااعر بهااا وتكااون لااه 

البيئاة البصارية بأنهاا الشاعور  تعرف كما ,بعمل مفيد لها

النفساااي النااااتج مااان الحاااس البصاااري للعناصااار المكوناااة 

للمحااايط الماااادي والمعناااوي, إن هاااذه العناصااار كثيااار , 

وتختلااف ماان إقلاايم إلااى  خاار وماان مدينااة ألخاار  أو ماان 

 (1) موقع  خر وكذلك من مجتمع  خر.

يمكاااااان القااااااول بأنااااااه الحضــةةةةةةـر :  التـــةةةةةةـمي  1.9

اشاااتراطات البنااااء والاااتحكم فاااي العماااران وأناااه ضاااوابط 

ياا وأسس البناء والمعمار والتنمية الواعية الملتزمة بالسا

يااق الثقااافي والعمرانااي الطبيعااي وأنااه ا دار  الفاعلااة لتحق

مااان خاااالل تجسااايد ثقافتهاااا  وتفردهاااا,المجتمعاااات  تماااايز

محها )الظاهر  والكامناة( والتعبير عن خصوصيتها ومال

 الزمان.تلك المرتبطة بالمكان والمت ير  عبر 

 يةة :النســب المادية البــةـرية يةا البي:ةة العمران 2.9

أن عبااار  مااا بعااد الحااربين العااالميين افتقاادت الكثياار ماان 

مظاااهر الجمااال والراحااة وماان هنااا ظهاارت الحاجااة إلااى 

تعااااة معرفاااة أسااااباب ا حساااااس بالراحااااة البصاااارية والم

ر الحسية للمستعملين في العمران القديم هذا انهتماام ظها

في دراسات التحليال البصاري لعماران المديناة الرومانياة 

وعمران عصر النهضة األوروبياة فاي إيطالياا باعتبارهاا 

و بالراحة وانستمتاح البصاري  نماذ  جميلة تبع  إحساسا

لد  المستعملين ألنها تعتمد على خصائص مادية كنساب 

نرتفااح والعارض والطاول ونساب الواجهاات والفتحاات ا

وهاذا نااتج عان انعتقااد بااأن هنااك نساب وأشاكال جميلااة 

فااي ذاتهااا )جمااال مطلااق( وربمااا يكااون إعاااد  اكتشاااف 

كتاب )فيتروفيوس( عن نسب الطرز المعمارياة اليونانياة 

 أحد أبرز العالمات الفكرية التي تدل على ذلك .

باألبعاااد الماديااة للعمااران مااع وقااد اسااتمر هااذا انهتمااام 

باسااتعمال النسااب الذهنيااة  اعتقاااد ضااني بالجمااال المطلااق
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و فاي إنتاا   و رئيسايا التي استقاها من العماار  اليونانياة ساببا

و فااي السااتينيات عناادما قاادم  عمااار  جميلااة ومريحااة أيضااا

)ادموناااد بااااكون( كتاباااه الرئيسااااي عااان تصاااميم الماااادن 

و بمبااادم المحوريااة الروم انيااة ونسااب الفراغااات مسااتعينا

التي تخللت قلب مدينة روما كذلك فاان دراساات جاوردن 

كااالن عاان ا حساسااات التااي يولاادها العمااران ودراسااات 

كريسااتوفر ألكساااندر عاان ل ااة ا نسااان اسااتعانت بااالكثير 

 النهضة.من األمثلة الكالسيكية لفراغات من عصر 

:  انيةرالجــوانب الغــير ماديةة يةا البيـةـ:ة العمــةـ 3.9

مساااتعملي المديناااة يساااتقبلون الماااؤثرات المختلفاااة أثنااااء 

تجااولهم فاااي شاااوارعها ساااواء كانااات ماااؤثرات مادياااة أو 

اجتماعياااة أو ثقافياااة أو اقتصاااادية بحيااا  تكاااون خبرتاااه 

النهائية التي يكونها عن العمران هاي خلايط مان كال هاذه 

الجوانااااب وانهتمااااام بتشااااكيل العمااااران ن يكتفااااي فقااااط 

 رية للمديناة وعالقاة مكوناتهاا المادياة ماانباالنواحي البصا

الجهااة الشااكلية ولكاان يتعااداها إلااى معنااى التشااكيل وتااأثير 

ذلاااك التشاااكيل علاااى فهااام المساااتعملين لعماااران مااادينتهم 

وطريقااااة التعاماااال معااااه فالتشااااكيل العمرانااااي ن يخلااااق 

مااواطنين صااالحين أو أشاارار إن أنااه يجااب عاادم إغفااال 

ن وبيئتااه البصاارية التااي وجاود عالقااة متبادلااة بااين ا نسااا

يعاي  فيهاا وبقاادر ماا ناتحكم فااي العماران ونسايطر عليااه 

و يؤثر علينا وعلى سلوكياتنا وعلى تفاعالتنا ماع  فانه أيضا

 ا خرين على مد  زمني طويل . 

تطاور علام الانفس :  . مدخ  عل  النفس البي:ةا10

و بالرغم أنه مجال بح  جدياد وكانات  البيئي تطوراو سريعا

لوك ا نسان من منظور التأثيرات الداخلية على دراسة س

الفرد والسمات الشخصية مثل مستو  الاذكاء , العملياات 

السااايكولوجية التاااي تحاااد  داخااال العقااال البشاااري مثااال 

التفكير والتذكر والتخيال تام الشاعور واألحاسايس وكانات 

انختبااارات تااتم دون تااأثير البيئااة والمااؤثرات الخارجيااة 

اماال مت ياار ثااانوي فااي تااأثيره علااى علااى اعتبااار أنهااا ع

الساالوك .و تأكاادت أهميااة البيئااة الكليااة فااي التااأثير علااى 

سلوك ا نسان فاي العلاوم السايكولوجية الحديثاة مماا أد  

إلااى حاادو  ت ياار فااي مجااال العلااوم الساالوكية ونمااا هااذا 

علم النفس انيكولوجي ويتنااول  الت ير في اتجاهان هما :

ا نساني ومكونات البيئة التاي  دراسة العالقة بين السلوك

يعااي  فيهااا الفاارد وا خاار علاام الاانفس البيئااي وهااو ذلااك 

المجال من علام الانفس الاذي ياذكر اهتماماه علاى العالقاة 

المتبادلة بين البيئة المادياة والسالوك ا نسااني ماع إضاافة 

 الخبر  البشرية .

هنااك مجموعاة مان  والبي:يةة:الفرديةة  ص. الخـا:1.10

ؤثر علااى ا نسااان وساالوكياته بعضااها ياارتبط العناصاار تاا

ياة بالفرد ذاته مثال خصائصه وخلفيته الثقافياة وانجتماع

والاابعض ا خاار ماان هااذه العناصاار ياارتبط بالبيئااة التااي 

 يلي:تلخيص هذه العناصر فيما  فيها. ويمكنيتواجد 

وهي  البدنية:الخـا:ص الفسيولوجية والقدرات  2.10

والتاي تاؤثر علاى إدراكاه  لإلنساان,القدرات الفسيولوجية 

هااا وبالتااالي اسااتجاباته فااي البيئااة المبنيااة التااي يتواجااد في

و  وتتضاامن ذلااك القاادرات الحسااية والبدنيااة )وتعتمااد أساسااا

 (على الحواس واألعضاء كمستقبالت حسية للبيئة

 وهاي الانظم الثقافياة السااائد  الثقاييةة:الخـةا:ص  3.10

ي ينتماااي إليهاااا الفااارد ومجموعاااة القااايم والمعتقااادات التااا

وتشااكل أساالوب اسااتقباله ورؤيتااه للبيئااة المحيطااة )تعتمااد 

 (.على الخلفية الثقافية التي فيها الفرد

وهااي ا طااار  :الفةةردالجماعةة التةةا ينتمةةا  ليهةةا  4.10

انجتماااعي الاااذي يتحاارك مااان خاللااه الفااارد وتااؤثر فاااي 

القواعاااد التاااي يسااالكها الفااارد فاااي عالقاتاااه ماااع ا خااارين 

فه مانهم وردود أفعالاه تجااه ا خارين )وتعتماد علاى وموق

 (.القيود التي يفرضها المجتمع على الفرد

ن ماويشمل العملياات التاي تفهام  البي:ا:. اإلدراك 11

خاالل مادخالت حسااية للبيئاة المادياة التااي تظهار مباشاار  

 المشاهد.أمام 

تخاااازين وتنظاااايم وإعاااااد   البي:ةةةةا: هةةةةوالتعةةةرف  1.11

صاااور لمعااالم البيئاااة ال يااار الظااااهر   تركيااب واساااتدعاء

 .مباشر 
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 يهااتم بالعالقااة بااين البيئااة البي:ةةا: وهةةو السةةلوك 2.11

 الوسط.والنسق المتكرر للسلوك الذي يتم في هذا 

 وتعتبر العمليات النفسية السابقة من إدراك وتعرف وسلوك

و ففااي الحيااا  الحقيقيااة تتااداخل هااذه  عمليااات متشااابكة معااا

ة معاااو ون تعماال كاال منهااا بمعاازل عاان العمليااات النفسااي

األخااار  بااال تتشاااابك وتتاااداخل وتاااؤثر كااال منهاااا فاااي 

 (1) األخر .

يطلاااق لفااااظ ا دراك فاااي علاااام  :اإلدراكمفةةةاهي   .12 

ي النفس على العملياة التاي تاتم بهاا معرفاة العاالم الخاارج

 الحسية.عن طريق التنبيهات 

شاكال ماان كماا يمكان تعرياف ا دراك بأناه انساتجابة ن ل 

وتاؤدي  وأشياء,حي  أنها مجرد أشكال حسية بل رموز 

هااذه انسااتجابة للقيااام بساالوك معااين كاارد فعاال تجاااه تلااك 

 والرموز.األشكال 

أمااا ا دراك البيئااي فاايمكن تعريفااه بأنااه عمليااة اكتساااب 

معلومات من وعن المحيط الذي يعي  فيه ا نسان وهاي 

 ويعتبار باالواقع.ة عملية فعالة وهادفة حي  تلتقاي المعرفا

ا دراك البيئاااي إحااا د  العملياااات األساساااية التاااي ترجاااع 

باين وإليها عملية اننسجام والتأقلم بين السالوك ا نسا اني 

وهااي تحقيااق  ا نسااان,البيئااة الماديااة التااي يتواجااد فيهااا 

العالقاااة باااين ا نسااا ان المساااتقبل )المااادرك( وباااين البيئاااة 

 (2) المدركة.

نية أن المعرفة ا نسا واإلدراك:الحس الفرق بين  1.12

فانحن   خار,تأتي عان طرياق الحاواس ولايس أي مصادر 

ن عنتعلم أفكارنا بدنو من اكتشافها م روسة داخل عقولنا 

طرياق الخااالق ساابحانه وتعااالى ممااا يعنااي أن أي شااخص 

يستطيع اكتساب أفكاره بنفسه وهو أفضل من يحكم علاى 

قااو  دافعااة علااى يااد  وقااد اكتسااب هااذا المااذهب صاادقها,

"Johnlock" ( فااااي مقالااااة عاااان الفهاااام 1690عااااام )

 (1) ا نساني.

تبلور مفهوم البيئاة المادياة التاي  اإلدراك:نظريات  2.12

تؤثر على سالوك ا نساان فاي عدياد مان النظرياات حيا  

أنهااا ن تعنااي فقااط العواماال الماديااة ولكاان تاام التعاماال مااع 

مركبااات يتكااون منهااا البيئااة الماديااة علااى أنهااا مجموعااة 

الفرد ويتفاعال معاه ويماارس فياه  الفراغ الذي يتواجد فيه

 (3) محدد.مجموعة أنشطة في زمن 

( نظريةةةةات اإلدراك حسةةةةب الفتةةةةرات 1الجةةةةدو  ر ةةةة   
 الزمنية

–النظرية
الفترة 
 الزمنية

 األسس التا تقو  عليها النظرية
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اعتبار  -ية هي حاسة فطريةإن الحاسة البصر
إن انمتداد –التكوينات مجرد بيانات للحواس 

يحس ولكن موقع النقاط في الفراغ الممتد نيتم 
هي ما يحس عن  األلوان فقط -ا حساس بها
ي بطريقة ماعالم ا نسان يبن -طريق الحواس

 ثالثي األبعاد داخل إدراكه.
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ق يمكن اعتبار التباين كتلميح  دراك المفسر للعم
أوكنوح من ا حساس ثنائي الرؤية الذي يصنع 

مستمد  من البيانات ال -العمق بصور  فورية
ن اننفرا  المالئمة با ضافة إلي التباين ماهي إ

تلميحات أولية للمسافة والعمق ,واألساس  دراك 
نية التحري بقت إمكاأ –أبعاد الفراغ الثالثية 

والتجريب, وافترضت أن ا حساس والمعرفة 
شيئين مختلفين ,وإن كل المعروفة تأتي عبر 

 الحواس.
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 بطةا دراك أحد العمليات التلقائية المنظمة والمرت
إن العقل  –بعمليات منظمة أخر  تحد  في المخ 

دراك هو عضو ثالثي األبعاد ,وعليه يكون ا 
أن ا نسان يدرك الصور  –نفسه ثالثي األبعاد 

واألشكال بطريقة تظهرها أكثر بساطة ووضوح 
عبر نسق عام يأخذ خواص ديناميكية تظهر كأنها 

و للموقف الذي  –تتحرك  تختلف رؤية األشياء تبعا
نر  فيه فالحكم ا دراكي قد يكون نسبي أو 

 مت ير.
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على أن المعلومات الحسية التي تصل ن  تعتمد
و مرتبطة بالبيئة الطبيعية  يلعب  –تكون دائما
الحكم على  -المشاهد دورا هاما في عملية ا دراك

 البيئة غير مؤكد تماما إنما هو مجرد احتمانت.
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ا دراك البيئي هو منتج مباشر للمثيرات التي 
التحليل النفسي لوظيفة  –ينا من البيئة تصل إل
عندما يتحرك ا نسان تت ير المشاهد  –الحركة 

 المرئية
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كل إنسان  –تركز على التفاعل بين البيئة والمتلقي 
أن التجربة هي األساس  –يشكل رؤيته الخاصة 

يمكن شرح ن –في معرفة ماذا يجدب انتباه الناس 
ا دراك عن طريق فصل السلوك ا نساني عن 

نية للبيئة تعتمد علي الصور  الذه -الشيء المدرك
عض الصور بأن استقبال  -الخبرات السابقة للفرد

البيئية يأتي كنتيجة للقدر  الفطرية عند الطفل 
كوظيفة للنضج الفسيولوجي أو عن طريق التعلم 

 يئة.من خالل التجربة ا دراكية للب

 المـدر/ تجميع الباحث

وخالل هذه الدراساة ساوف ياتم انعتمااد علاى النظرياات 

 .قدر  على تفسير ا دراك وعناصره المتداولة واألكثر
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ة يمكن اعتباره الوسيلة الرئيساي :البـر اإلدراك  3.12

وللتعااارف  البصاااري,للتعاارف علاااى خصاااائص التشااكيل 

تخياال الهيكاال  علااى البيئااة المحيطااة نبااد ماان القاادر  علااى

وا دراك  المحيطااة,البناائي واسااتيعاب الحقاائق البصاارية 

البصااري لااايس مجااارد حركاااة للعااين وعملياااات تاااتم مااان 

و اتصال بالعالم  خاللها,  الخارجي.ولكنه أيضا

واننطباااح البصااري يعتمااد علااى قاادر  ا نسااان المسااتقبل 

حياا  تختلااف ماان شااخص  خاار تبعاااو نخااتالف طبيعتااه 

 فيه.ياجاته والبيئة نشأ وتاريخه واحت

 William"عاااارف  :والمسةةةةتوياتالمفهةةةو   4.12

Lam"  ا دراك البصاااااري بأناااااه عملياااااة التحقاااااق مااااان

المعلومات الفعلياة مان خاالل العملياات التاي تاتم بواساطة 

هااو الترجمااة الفعليااة لمااا تسااتقبله حاسااة  والااذهن,العااين 

 المحيط.البصر من صفات مميز  للفراغ 

هو  "Smardom"بصري حسب ما ير  إن ا دراك ال

ط كما أنه لايس فقاط نشاا البصرية,األداء الفعال للمعلومة 

للعااااين ولكاااان هااااو تحقيااااق للفرديااااة وانتصااااال بالعااااالم 

و علاى  الخارجي. وا نساان يمكناه إدراك ماا حولاه بصاريا

و لمستو  نضجه  المارتبط  ا دراكاي,أربعة مستويات تبعا

رات والتجاااارب التااي مااار بهااا المشااااهد والمرحلاااة بااالخب

الشاكل وإدراك  هاي: إدراكوهذه المستويات  له,العمرية 

 اللون وإدراك الفراغ وا دراك الحركي

ك يسااتطيع ا نسااان إدرا :العمرانيةةة دراك البي:ةةة  5.12

البيئاة العمرانياة المحيطااة مان خااالل المعلوماات الخاصااة 

شاااحات الموجاااود  فاااي عقااال بهاااذه البيئاااة بعااادد مااان المر

وتقاااااوم هااااذه المرشاااااحات بتعااااديل وترجماااااة  ا نسااااان,

المعلوماااات بالصاااور  التاااي تمكااان ا نساااان مااان فهمهاااا 

وتاارتبط تلااك  ذهنااي,واسااتيعابها وبالتااالي تكااوين انطباااح 

المرشحات بعدد كبيار مان العوامال والمت يارات الخاصاة 

 با نسان منها درجة الثقافاة والخبار  والشخصاية وبعاض

 المثالية.المعايير الخاصة بالصور  البصرية 

والعملية العقلياة التاي يناتج عنهاا تكاوين اننطبااح الاذهني 

اساتقبال الماؤثرات مان  هاي:تمر بثال  خطوات رئيساية 

اننطباااح  المااؤثرات وتكااوينمعنااى علااى  البيئااة وإضاافاء

كما أن تطاور مساتو  تعلايم الفارد مان العملياات  الذهني.

 "Moore" للبيئاة. وحاددعلى إدراك أفضال  التي تساعد

ثااااال  مراحاااال أساسااااية فااااي نمااااط تطااااور المعلومااااات 

وهااي مماثلااة لتطااور  الماديااة.وانسااتقبال المعرفااي للبيئااة 

المراحاال األساسااية الااثال  للتطااور العقلااي التااي حااددها 

"Piaget"  وتالمياااذه وفيماااا يلاااي المراحااال كماااا حاااددها

"Moore": 

دور وينااتظم حااول مكااان نظااام مرجعااي فااردي وهااو ياا .أ

 الفراغ.الفرد الشخصي وحركته في 

نظااام متعااادد  انحتماااانت ذات مرجعياااة ثابتاااة  .ب

متماسكة أو حول أمااكن  ثابتة,وهي تنتظم حول عناصر 

 المحيطة.محدد  في البيئة 

نظااام مرجعياااة مجااارد  أو متناساااقة وهاااي تناااتظم فاااي  .ج

 رئيسية.في اتجاهات  مجرد,عالقة ذات نمط هندسي 

و قدرتنا على تكوين الخرائط المعرفية تلعب دوراو هاما أن ا

فااي عمليااة التااأقلم وتساااعدنا علااى حاال المشاااكل المكانيااة 

التي ترتبط بقرارات أيان ناذهب للوصاول إلاى احتياجاتناا 

فيجااب اسااتخدام الماضااي فااي الوقاات الحاضاار  اليوميااة,

 لحل مشاكل مستقبلية وتعتبر المعطيات المكانياة للخارائط

ية شديد  التعقيد وتحتوي على معلوماات لهاا صالة المعرف

بكال ماان المساافة والتوجيااه للمصاادر البيئيااة حيا  يكااون 

 (1) مكان.المطلوب حساب الزمن الالزم للوصول إلى 

 David Canter"توصل كل من  المساية: 1.5.12

& Stephertagg"  أن دقة الحكم علاى المساافة يعتماد

 Ronald"ة , أماا على وضاوح الصاور البصارية للبيئا

Brig"  فقااااد اقتاااارح أن الدقااااة فااااي الحكاااام علااااى مسااااافة

عمرانياااة هاااو نااااتج لكااال مااان خاااواص البيئاااة والسااالوك 

الشخصاي للفاارد فااي الحصااول علاى معلومااات ماان وعاان 

باين المسااافة  "Downs & Stea"البيئاة , بينماا مياز 

 المعرفية والمسافة المدركية حي  قرر أن :

  المسااافة المدركيااة"Perce ived dista nce" 

هااي: المسااافة التااي يحكاام عليهااا الناااس بااين أنفسااهم وبااين 
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شااااايء مرئاااااي ا ن وتعتماااااد علاااااى الدقاااااة فاااااي ا دراك 

 المرئي.الشخصي للشيء 

  والمساافة المعرفياة"Gognitive distance"  هاي

 المسافة التي يحكام عليهاا الفارد باين نفساه والشايء ال يار

حديااد المسااافة علااى مرئااي أمامااه ا ن وتعتمااد الدقااة فااي ت

المعلومااااات المكانيااااة التااااي تاااام تخزينهااااا فااااي الخريطااااة 

 للمنطقة.المعرفية 

التوج يه  "Passini"عّرف  :المكاناالتوجيه  2.5.12

ه المك اني بأنه ق در  الفرد على تح ديد مكاناه ماع تصا ور

وتمثيلااه للبيئاااة المبنيااة المحااا يطة عاان طرياااق الخااا ريطة 

ولقااد وجااد أن الناااس  "Holahan 1982"المعاا رفية 

الاذين يعيشاون فاي المادن يوجهاوا أنفساهم لمعاالم رئيسااية 

لهذا التكاوين وللعناصار الهاماة الموجاود  فاي تلاك المادن 

بينما الناس  الخ,اجهات مباني ... و –را ط –من أنهار 

الذين يعيشون في مناطق ريفية اساتخدموا وساائل توجياه 

 لااديهم,وأهميتهااا مختلفاة وذلااك نخاتالف نقاااط المرجعياة 

 الرياح.وتتمثل نظم التوجيه في الشمس أو اتجاه 

ياااار  علماااااء الساااالوك مثاااال  الةةةةتعل  والتةةةة كر:3.5.12

"Skinner"  شاااااهد أن الاااتعلم يحااااد  عنااادما يااااربط الم 

انسااتجابة الجديااد  بمثيرهااا ينااتج عاان هااذا ت ياار دائاام فااي 

يحااد  عناادما تكااون األحاادا  التااي تلااي  االساالوك, وهااذ

 (1) أحدا  ايجابية. انستجابة

 Kevin"توصال  البـةر :.عناـةر التكةوين 13

Lynch"  فااي السااتينات لتحديااد العناصاار العمرانيااة التااي

تمثل التشكيل البصري للمدينة وهي عبار  عن مجموعاة 

و كبياااراو فاااي فهااام التكاااوين  مااان النتاااائج التاااي تعاااد إساااهاما

ئاة وتلاك الدراساة التاي أجراهاا عان البي للمدينة,العمراني 

العمرانيااة لمدينااة بوسااطن األمريكيااة وكيفيااة رساام سااكان 

وتوصاال لاان  إلااى عاادد ماان  البيئااات,هااذه المناااطق لهااذه 

النتائج أهمها وجود خمسة عناصر أساسية تستخدم لرسام 

الصور  الذهنية للمكاان مهماا بلاج حجماه وهاذه العناصار 

العقد )نقاط التجماع(  -. العالمات المميز  هي: المسارات

و.المناطق المتجانسة  -دود الح -  (3) عمرانيا

ويمكن تلخيص أهمية تكوين انطبااح ذهان قاوي وواضاح 

 التالي:عن العمران في 

يعطااي إحساااس باألمااان والقاادر  علااى انسااتمتاح  1.13

 المدينة.بالعمران لمستخدمي 

يزيد عن قدر  المستعملين علاى اساتخدام العماران  2.13

 بسهولة

كانياااة باااين عناصااار العماااران تكاااوين عالقاااات م 3.13

 معنى.تضفي عليها 

تكوين انطبااح ذهناي واضاح عان العماران للفئاات  4.13

 (.العاملة )مثل سائق التاكسي

عملية تكاوين اننطبااح الاذهني هاي عملياة عقلياة منظماة 

 أساسية:يلزمها ثال  خصائص 

فالعقاااال ن يمكنااااه إدراك أحااااد عناصاااار  النتبةةةةا : :ولا أ

و لوجود هاذا العنصار العمراالعمران إن  ناي إذا كان منتبها

ويحس بأهميته, وتختلاف درجاة اننتبااه مان شاخص إلاى 

 المختلفة. خر حسب الفئات العمرية وانجتماعية 

ا  كلماااا كانااات عناصااار العماااران بسااايطة  البسةةةا ة: :ثانيةةا

وسااهلة انسااتيعاب فااي العقاال كلمااا زادت فرصااتها لتمثاال 

 المستعملين.ذي يكونه جزء من اننطباح الذهني ال

 أن يكااون العنصاار العمرانااي لااه عالقااة التكةةوين: ثالثةةاا:

وإمكانياة  العماران,مكانية واضحة وقوياة ببااقي عناصار 

  بينهما.تكوين عالقة مكانية جيد  

كمااا أن هناااك مجموعااة ماان األسااس كخصااائص بصاارية 

 والتي يتم من خاللها زياد  التاأثير المطلاوب فاي عملياات

 –ض درجاة التعار  -انخاتالف  يلاي:اك وهي كماا ا در

 (3) المعنى. –التركيب 

. الرؤى الحديثةة لعناـةر التكةوين البـةر  14

اعتماادت بعاااض التوجهااات الفكريااة الحديثاااة  للمدينةةة:

كماا  مختلف,البصرية بأسلوب  "Lynch"على عناصر 

اختلفت هذه األفكار في كونهاا أخاذت انتجااه الفلسافي أو 

حي  يار   الوظيفي,أو انتجاه الواقعي  الحسي,الخيالي 

الااابعض المديناااة كقصاااة أو قصااايد  شاااعرية ومااانهم مااان 
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يجااادها مجموعاااة مااان البياناااات والمعلوماااات البصااارية 

 والسمعية.

 يلي:ومن أبرز هذه التوجهات الفكرية ما 

 "Cato"ويصااف  :"Jone cato"دراسةةات  1.14

القصاة  –ر  ثالثة جوانب )الصو من "Lynch" مكونات

علاى استكشاااف  "Cato"حيا  عماال  (.وتفاعال التصااميم

عن صاور  المديناة فهاذه األفكاار كانات  "Lynch"أفكار 

ط بمثابة مصدر ا لهام األول ونموذ   ستراتيجية األوسا

و عان تكاوين ردود  التصاميم,التفاعلية فاي  وجااء ذلاك بحثاا

أفعاااال عاطفياااة عناااد األشاااخاص ماااع التصاااميم الاااذي هااام 

ده باادنو ماان مجاارد ا عااالم ببساااطة عاان ذلااك المنااتج بصاد

أن المسااتو  األول لااذلك  "Cato"وأوضااح  (.)التصااميم

يحااد  فااي العقاال حياا  تتولااد العاطفيااة كنتيجااة للتفاعاال 

 أي أن ا نسان يستطيع تحسين نوح التصميم,المتزايد مع 

التفاعل بينه وباين التصاميم )العماران المحايط( مان خاالل 

المبدعااة ويااار   "Lynch"فهاام الجيااد ألفكااار التعلاايم وال

"Cato"  مكونات"Lynch"  مختلفة:من ثال  جوانب 

أن سااااااكان المدينااااااة  "Lynch"ياااااار   الـةةةةةةورة: أولا:

يستطيعون فهم مدينتهم من خالل الصور  البصرية والتي 

حااادد عناصاااارها الخمسااااة )الحااادود والعالقااااات المميااااز  

 د.والمسارات والمناطق لمتجانسة والعق

أن تشاكيل المديناة فاي مانظم طبيعاي  "Cato"بينما يار  

واضح ومتماساك يتطلاب إعااد  تشاكيل طبيعياة لماا حولناا 

لكااي  الرؤياة,فاي المديناة ماان عناصار تتسابب فااي تشاتيت 

تصاابح الرؤيااة البصاارية قطعااة تكامليااة ماان حيااا  سااكان 

يااأتي ماان خااالل  "Lynch"المدينااة أي أن تشااكيل مدينااة 

تتشاااكل بحاااذف عناصااار  "Cato"خماااس عناصااار بينماااا 

 الرؤية المشتتة إلى جانب وجود العناصر الخمس السابقة.

حي  أناه يمكان رؤياة المديناة فاي صاور  قصاة أو رواياة 

 اللاااون, بالتقاااديم,فتبااادأ  فيهاااا,مااان حيااا  تتاااابع األحااادا  

إلااااى األلفااااة  والمفاجااااأ ,تاااام التاااادخل باننتباااااه  الواقعيااااة,

 وهكذا.للخالصة ... والمبادرات الرمزية وصونو 

بحياا  أنااه يااتم خلااق بيئااة تفاعليااة  التـةةمي :تفاعةة   ثالثةاا:

تشااجع علااى انسااتعمال والتعاااي  معهااا  وممتعااة,جذابااة 

براحااة وأمااان ويجااب أن تتميااز هااذه البيئااة بااال نى وتعاادد 

األبعاد والتكوينات التصميمية كاألبنياة ومسااحات األلاوان 

نفسااااه تتااااوفر فيهااااا وفااااي الوقاااات  الخضااااراء,والمناااااطق 

لإلنساان. البساطة الضرورية التاي تاوفر الراحاة الطبيعياة 

 / مرفق Lynchلعناصر  Catoروية ( 2  والجدول

: تنااااااول التحليااااال  "Putterman"دراسةةةةةات  2.14

ويعتباار أن  "Lynch"البصااري بمفهااوم حاادي  لعناصاار 

)النوعية البصرية يمكن تحقيقهاا مان خاالل فهام الصاور  

ظاار سااكان وزوار المدينااة , بحياا  تكااون وتركيبهااا فااي ن

الصااور  واضااحة ومتماسااكة( .وقااد شاابه ذلااك الوضااوح 

 بالكلمااات المطبوعااة فتقاارأ كالقصاايد  الشااعرية , وبالتااالي

للتحلياااال يمكااان أن يعااااد ترجمتااااه  "Lynchفاااان نظاااام 

ويطااوح ليقاادم الوصااف الطبيعااي والخصااائص والصااور  

ت اخل , المماراالدقيقة للبيئياة العمرانياة , متضامنة )الماد

 , الحاادود , المناااطق البصاارية , عقااد النشاااط , المعااالم ,

فااااي رؤيتااااه علااااى النااااواحي  "Putterman"ويركااااز 

الوظيفيااة التااي تقااوم بهااا هااذه العناصاار وكيفيااة تصااميمها 

 (3) لتقوم بدورها في تكوين الصور  البصرية للمدينة .

 

:يمكان تصانيف "Gordon Cullen"دراسات 3.14

للتعامال ماع العماران علاى  "Gordon Cullen"منهج 

أنااه رؤيااة تفصاايلية للعمااران يباادأ بتكااوين خباارات جزئيااة 

ي فيمااا بعااد لتكااوين عاان العمااران يساات لها العقاال البشاار

 خبر  إجمالية ورؤية متكاملة للعمران , مما يجعل رؤيته

للعماااران جزئياااه تشاااتمل علاااى البعاااد الثالااا  )انرتفااااح( 

والبعااد الرابااع )الاازمن( با ضااافة إلااى ا حساااس وبحياا  

تكااون هااذه اننطباعااات مجتمعااة اننطباااح الااذهبي العااام 

النهائيااة  للمدينااة ككاال , كمااا أن تكااون الصااور  الذهنيااة

للمدينااة ن يعتمااد بصااور  أساسااية علااى وجااود العنصاار 

البصااري ولكاان يعتمااد بشااكل أكباار علااى كيفيااة الرؤيااة , 

ووقت الرؤياة والظاروف المصااحبة للرؤياة , كاذلك فاان 

  الرؤية الجزئية المؤدية إلى تكوين اننطباح الذهبي
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  Putter manرؤية  ( يوضح3جدول )

 التحليلية PUTTERMAN رؤية العنصر

 المدخل

با ضافة الي العمل كبوابة ونقاط للتفتي  
المن ,فهو يعمل أيضا  الدخولللسيطر  على 

كعالمة لتحديد انتجاهات , والتصميم البصري 
و ويحمل ا حسان  للمدخل يجب أن يكون جذابا

 بالرسمية كما يعكس صور  وهوية المكان.

 الممر ) المسار (

ت لنوعين األول للمركبات  تصنف الممرا
أن ما يجمع بينهما هو  إنوالثاني للمشا  , 

ضرور  مراعا  ت ير وتنوح المناظر على 
طول المسار مع أهمية األخذ بانعتبار سرعة 

في درجة تركيز المشاهد  تؤثرالسير التي 
 وتأمله للتفاصيل من حوله , كذلك فان استخدام

إرشادية عناصر التنسيق من أشجار  ولوحات 
 ,تساهم في تحقيق الراحة والمتعة أثناء السير 

 بنوح انهتمامومن الناحية الوظيفية فانه يجب 
وحجم المرور في تلك المسارات مع وضوح 

 تدرجها واتجاهاتها.

 الحدود

يعتبر الحد مجرد عنصر تنظيمي بين 
ي المكونات العمرانية األخر  , وتفيد الحدود ف

المتنوعة , إضافة  تمييز المناطق البصرية
لكونها استراحة في انستمرارية , فقد  تكون 

العبور منها  نن يمكالحدود في صور   موانع 
ن , أو حدود قابلة لالختراا والعبور , كما يمك

 أن تكون مستمر  أمتقطعة .

المناطق 
البصرية   
)المناطق 
 المتجانسة(

هي مناطق  سهلة التمييز من حي  التراكيب 
في الخصائص والمكونات , وقد  والتجانس

يظهر هذا التجانس في استمرارية التفاصيل 
 المعمارية أو لون المباني , أو استعمال معين
..., وير  أن المناطق البصرية المميز  يجب 
أن تعطي األسماء الفريد  والتي تمثل خاصية 

 سهلة التمييز  في المنطقة.

 عقد النشاط
 ) نقاط التجمع (

تميز بتجمع لنشاط محدد, إما هي أماكن ت
بالعربات أو من قبل المشا  كالميادين أو 
الساحات المفتوحة  أ مفترا الطرا ......, 
وهذه التجمعات هي نقاط نتخاذ القرار مما 
يصعد انتباه األشخاص  ويرفع الوعي 
البصري لدرجة أكبر من المناطق األخر  
على طول المسار , وعقد النشاط تمثل في حد 

اتها حدود فاصلة بين المناطق ما يجعلها ذ
 أماكن منطقية للتعزيز والتحسين البصري .

 المعالم
) العالمات 
 المميز  (

هي نقاط مرجعية تساهم في عملية التوجيه , 
لذا يجب أن تكون ذات ميز  متفرد  عما حولها 
ليسهل إدراكها بين العناصر األخر  المحيطة 

 ى متفرد أو واجهة, وتلك المعالم قد تكون مبن
مميز  التصميم أو عالمة تحمل أهمية تاريخية 

 , أو وظيفية.

 المصدر / تجميع الباح 

النهائياة  كما أن تكون الصور  الذهنية ككل,العام للمدينة 

للمدينااة ن يعتمااد بصااور  أساسااية علااى وجااود العنصاار 

 الرؤيااة,البصااري ولكاان يعتمااد بشااكل أكباار علااى كيفيااة 

كااذلك فااان  للرؤيااة,ووقاات الرؤيااة والظااروف المصاااحبة 

الرؤياااة الجزئياااة المؤدياااة إلاااى تكاااوين اننطبااااح الاااذهبي 

 النهااائي,المتكاماال عاان المدينااة تكااون أهاام ماان اننطباااح 

تكااوين اننطباااح عاان المدينااة يكااون ماان تجميااع  حياا  أن

  (4) لقطات الرؤية الجزئية وإضافة ا حساس إليها.

يعبار  :"Ronald & Jonathan"دراسةات  4.14

"Ronald"  عاان المدينااة بكونهااا )نااص ماان ا شااارات

 حاااركتهم,والنقاااو  يرسااامها البشااار فاااي الفاااراغ خاااالل 

لتصااااميم أي أن ا المكتوبااااة.ويمكاااان أن تقاااارأ كالقصااااائد 

محاولة لتمييز وتطوير ل ة أكثار حساساية ومساتند  علاى 

التصااوير الشخصااي للمناااطق الطبيعيااة والبصاارية وعلااى 

ذلاااك يكاااون العنصااار البشاااري المساااتقبل للصاااور  فاااي 

الفراغاااات العمرانياااة وخبراتاااه وتجارباااه أهااام العوامااال 

أماااااااا  العمراناااااااي.الماااااااؤثر  علاااااااى إدراكاااااااه للفاااااااراغ 

"Jonathan" يناة ليسات كماا نتصاورها فير  أن )المد

 الكاابوس,فقد تكون أساوأ مان  الوهم,أسطور  ناعمة من 

 الخاارائط,فالمدينااة الحقيقيااة نسااتطيع تحديااد أماكنهااا علااى 

والتعرف عليها من ا حصاءات ودراسات علم انجتمااح 

وذلاااااك أن المديناااااة  المعمارياااااة,الحضاااااري والهندساااااة 

ماااات المعاصاار  نساايج غياار ملحااوظ ماان جااداول المعلو

وهااذا النساايج أكثاار  الطاقااة,وتاادقق األنااواح المختلفااة ماان 

وهاذه الرؤياا تجعال ا نساان  ودورهاا.أهمية مان المبااني 

يتفاعاال مااع المدينااة ليساات كعناصاار ماديااة باال ككاام ماان 

و أ ثناااااء اسااااتعمال المعلوماااات التااااي يااااتم اسااااتقبالها يوميااااا

, فتراصاااف الصاااور  والصاااوت وكافاااة ماااا ياااتم المديناااة

لمشاااهد فااي الفااراغ هااو مااا يخلااق لديااه تفساايراو اسااتقباله ا

 & Ronald"ويتفق  يراها.واعتقاداو لمعنى اللقطة التي 

Jonathan"  على أنه ضامن بيئاة حضارية واحاد  نجاد

أفاراداو يتيهااون ل ياااب القواعااد واألهااداف الواضااحة بينمااا 

 خاارين قااد فهمااوا حقيقااة الفااراغ الااذي يتواجاادون فيااه مااع 

در  ا ضافية للمشاهد على فهم معااني األخذ بانعتبار الق

 (3) الفراغ.ا شارات والمعلومات في ذلك 

 :التحليلية. الدراسة 15

الااذي تحليلاي الطااار ا تاام وضاع هاذا  قمااا سابمان خاالل 

استنبطه الباح  لكي يتضامن العوامال األساساية الماؤثر  

وبالتااالي يمكاان  العمرانيااة,علاى الصااور  البصاارية للبيئااة 
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ومن تم صاياغة ضاوابط  للمدينة,ور  البصرية لصا تقييم

 التحكم.

حيةث تة  ت بية  الجةداو  المريقةة مةن خة   كما يتضح 

  رابلس.على مدينة  النمو ج

 :.نتا:ج الت بي 16

الصور  البصرية للمدينة غير واضاحة بشاكل كاافي  .1

وهااذا ناااتج عاان ضااعف المسااارات وتاادرجها وعاادم 

 وذوي انحتياجاااااااتانهتمااااااام بمسااااااارات المشااااااا  

 ا ليات.الخاصة والفصل بينها وبين حركة 

بعض المناطق تفتقر لوجود معاالم ممياز  يمكان مان  .2

 واضح.خاللها إدراك المدينة بشكل 

تفتقااد بعااض المناااطق إلااى التجااانس العمرانااي مااان  .3

 الخاص.حي  الطرز المعمارية والهوية والطابع 

ن يوجااد تااادر  واضااح للفراغاااات العمرانيااة لخلاااق  .4

ح ماان التواصاال والتعاااي  وتااوفير مناااطق ترفيااه نااو

 الجماعية.وممارسة النشاطات 

تفتقاار بعااض األحياااء السااكنية للخصوصااية وبالتااالي  .5

 باألمان.عدم الشعور 

تشوه بصري ناتج عن العشوائية في استخدام الماواد  .6

والطاارز المعماريااة واأللااوان وذلااك فااي ظاال غياااب 

 فاعل.مؤسسات تهتم بالتصميم الحضري وبشكل 

  أحيانا.سوء استخدام عناصر تنسيق المواقع  .7

 عااااان: الصاااااايانةضاااااياح الهوياااااة والطاااااابع نااااااتج  .8

والتحاااويرات ال يااار مدروساااة لااابعض المبااااني ذات 

دن بامبادأ ا زالاة  والثقافياة واعتماادالقيمة التاريخياة 

وإنشااء أبارا  ومبااني  وانهتماام.من مبادأ التطاوير 

مجاورتهاا وطاابع ضخمة بطرز ونسب مختلفة عان 

  لمنطقة.ا

 :التوـيات.  17

  دراسااااة وتطااااوير القااااوانين والتشااااريعات المتعلقااااة

 األساسية.بالعناصر البصرية 

  تقياااايم وتطاااااوير األجهاااااز  ا دارياااااة والتخطيطياااااة

 المختصة.

 المتعلقاة بالدراساات البصارية المعمارياة تطوير المنااهج

 المدن والعمرانية وتخطيط
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