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Abstract: 
The current study aims to reveal the mural design standards from the viewpoint of plastic artists. The researchers 

uses the descriptive method; through the study tool (polling questionnaire), to which (335) plastic artists responded. 

Among the most prominent results of the study is that (50) standards are built for contemporary mural design. Most of 

the criteria achieved an agreement of "strongly agree" exceeding (50%) on (45) criteria out of (50) criteria, meaning 

only five criteria were between (48.3% - 40.3%). However, these same five criteria achieved more than (70%) when 

collecting the outcome of "strongly agree" with "agree", and this means that there is general agreement among the study 

sample about these fifty criteria. In addition, the standard most agreed upon in the opinion of (275) artists out of the 

(335) sample of the study is: (obtaining the permission of the property owner for the wall on which the mural will be 

placed), where (81.6%) of the total study sample strongly agreed. The study also concluds with a number of proposals 

and recommendations. 
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جهة نظر الفنانين التشكيليينمعايير تصميم الجدارية من و   
 

 

02/09/2020لبحث:استالم ا 19/11/2020قبول البحث:   

 :الملخص
ا طر ق قد اسةةتمدم الباحثان المنها الويةةفي  عو جهة نظر الفنانصا التشةةلصلصصا  و هدفت الدراسةةة الحالية لىلا الفشةة  عا معاتصر م ةةميا الجدار ة ما 

لت ميا  امعيار  ( 50)قد كان ما أبرز نتائا الدراسة أنه ما بناء و   الجنسصا( فنانًّا مشلصليًّا )ما كال 335التي استجاب لها و  ،أداة الدراسة )استطالع الرأي(
دمعنا خمسةةة معاتصر  ا،معيار   (50)ما أيةة   امعيار   (45)( في %50مفو" ) ،معظا المعاتصر نسةةبة امفا" وموافق دشةةدةووقد حّققت الجدار ات المعايةةرة، 

هذا يعني و فق دشدةو مع وموافقو، اعند جمع ناما ومو  ،(%70ر الممسة نفسها حققت ما تتجاوز )(  لَّلا أن هذه المعاتص%3 40-%3 48فقط كانت بصا )
( عصنة الدراسة  335/ةةةة ما أي  )ا( فنان  275لدى عصنة الدراسة حول هذه المعاتصر الممسصا  كما أن المعيار األكثر امفاق ا في رأي ) اعامًّ  اأن هناك امفاق  

كما  .( ما مجم  عصنة الدراسةةةةةةة%6 81دشةةةةةةدة )عليما افق و حصث  ،مالك العقار للحائط الذي سةةةةةةتوهةةةةةةع عليه الجدار ة( هو معيار: )الح ةةةةةةول علا ل ن
 التوييات و عدد ما المقترحات  للاخل ت الدراسة 

 يالت و ر الجداري، فا الجدار ات، الفنون الب ر ة، التربية الفنية، الفا المعاير، الفا المفاهيم: المفتاحّيةالكلمات 

 :المقدمة

حيامه التي عاشةةةةةةةها عا طر ق و سةةةةةةةعا الفنان األول في نق  ح ةةةةةةةارامه 
الرسةةةةومات الجدار ة، فال جدال في أن الت ةةةةميا الجداري هو المر ة التي 

د ةةةةةةةةةمة مار مية  ظّلت، كما مهاوح ةةةةةةةةةار  م ةةةةةةةةة  مار س األما السةةةةةةةةةادقة
 ،دتدةثقافات عو رت عا ح ارات لألجيال القادمة  فهي لغة مشلصلية عبّ 

هةةةةيع مواو  اعنايةةةةر لت ةةةةميمها، فالجدار ات محم  أففار  و  امتبعة  أسةةةةسةةةة  
 يقوم الفنان التشلصلي دإي الها للمجتمع  متنّوعة

 ةةةةةةةةميا التشةةةةةةةةلصلية في التو و أمي دور الفنان في لبراز القيا الجمالية 
نان ، فنجد دأن الفهعناير و  أسس الت مياد اَّلعتناء ما خالل  الجداري 

د منذ القدم، فهي ُمع هعنايةةةةةر و لت ةةةةةميا الجداري األول قد مناول أسةةةةةس ا
 يالقواعد األساسية للت ميا الجداري الذي تنمّ و  ،ما مفردات لغة الشل 

 ،الذو" العام  وو سةةةةةعا الفنانون التشةةةةةلصلصون لىلا منمية السةةةةةلوك الجمالي
اَّلرمقاء دالذو" العام ما خالل م ةةةةةةةةةةةةةميمات عبر نسةةةةةةةةةةةةةق مشةةةةةةةةةةةةةلصلي و 

   و(13)مرئي
عبارة عا فا  ادأنه ،ر ة عا داقي اللوحات العاديةوما يمصز الجدا

أو  ،أو سةةةةياسةةةةية ،أو اجتماعية ،يحم  رسةةةةالة قد مفون ثقا ية ،اجتماعي
د ما ب للويةةةةةةول لىلا القيمة الفنية َّلو غصرها ما المجاَّلت،  وأ ،مار مية

ائي في معر فة اإلجر شةةةةلبي هةةةة  و كما  ،هعنايةةةةر و موفر أسةةةةس الت ةةةةميا 
في  هامرمصبو يجابي لتنظيا عنايةةةةر الت ةةةةميا   اإلالتفاعو :دأنهللت ةةةةميا 

حتا تتحقق الجةةةانةةةي الوظيفي   عالقةةةات للويةةةةةةةةةةةةةول لىلا القيمةةةة الفنيةةةة
 فسةةةةةةةةيو  وأهةةةةةةةةاي المفاجي دأن عنايةةةةةةةةر التفو ا الفني مُ (13)الجماليو 

فهي م ةةةةةةةةدر مها لالبتفار، لذلك علا الفنان أن  ،متانةو الت ةةةةةةةةميا قوة 
العناير و  فاألسةس ،الت ةميا الناج لتفو ا   رمبهاو تنظا هذه العنايةر 

  (10)هي النواة التي تبدأ منها أي م ميا
َأهمياة الفشةةةةةةةةةةة  عا معاتصر م ةةةةةةةةةةةميا د دراسةةةةةةةةةةةات عدتدة نّوهتوقد 
اسةةة ر ، مث  دلت ةةةميا الجداري لعنايةةةر و ما أسةةةس  محو هدما  ،الجدار ة

الفني و مسةةةةةةةتوى التطور الثقافي  للاالتي هدفت التعري  (10))الطرشةةةةةةةان(
ال  لك ما ناحية لبراز جمو  ،القواعد المتعلقة دالعم  الفنيو سةس فق األو 
ذلك دراسةةة كو التار مية  و الجمالية و ألهمصته الفنية  ،اجهة ق ةةر المشةةتاو 

التي استمل ت عناير التشلص  في  ،(31)(حسان ،عبد المجصد ،)محمد
الجدار ات المز ية التي منتمي لفنون ما دعد الحداثة  لذا مأمي الدراسةةةةةةةةةةةةة 
الحالية هةةةةةةةةةما الدراسةةةةةةةةةات التي مسةةةةةةةةةعا لىلا التعام  مع اللوحات  ات 

اسةةةةةةةةةةةةتطالع رأي الفنانصا التشةةةةةةةةةةةةلصلصصا و  ،المسةةةةةةةةةةةةاحة الفبصرة )الجدار ات(
  وهذا ما توهةةةةةةةةةةةةة  اختالفها عا اللوحة العادية ،الممارسةةةةةةةةةةةةةصا لهذا الفا

ثان التعري و  ة نظر جهو معاتصر الت ةةةةةميا الجداري ما لىلا  سةةةةةعا الَباحى
التشةةةلصلصصا، ألنا بناء الت ةةةميا الجداري مرمبط دأسةةةس الت ةةةميا الفنانصا 

جهة نظر ممتلفة مسةةةةةةةةةةةةةاها في مفو ا قاعدة و لف  فنان و  ،هعنايةةةةةةةةةةةةةر و 
 قد مطور ما الممارسات التشلصلية لت ميا الجدار ة  ،معر ية
 :الّدراسةمشكلة 

معتمد ففرة الدراسةةةة الحالية علا التعام  مع اللوحات  ات المسةةةاحة 
َّلختالفها عا اللوحات التشةةةةةةةةةلصلية  ات المسةةةةةةةةةاحة   )الجدار ات(الفبصرة 

اش بن علي حسين آل قمَّاش  أروى شاهر حامد البركاتي الشريف قمَّ

  كلية التصميم و الفنون

 جامعة أم القرى

Gaqahtani@uqu.edu.sa 

 قسم الفنون البصرية

 جامعة أم القرى 

 

https://doi.org/10.12816/0058858



 2021,  الثانيالعدد  – الواحد و العشرون المجلد  –مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات اإلنسانية 

419 
 

 فنيالعمةة  البنةةاء مشةةةةةةةةةةةةةلصليةةة في و العةةاديةةة، فةةإن لفةة  فنةةان ر  ةةة ففر ةةة 
لهذا ربما مفون القيمة التشةةلصلية في العم  الفني ُمفتملة حال و   هإخراجو 

هناك دراسةةات اهتمت بدراسةةة ملك و  ه،عنايةةر و اَّلعتناء دأسةةس الت ةةميا 
التي هدفت لىلا دراسةةةةةة أسةةةةةس  (23)(لعنايةةةةةر، كدراسةةةةةة )علياو األسةةةةةس 
ة يمة  داإلهةةةافة لىلا دراسةةةفي الرسةةةوم الم ةةةر ة القد هعنايةةةر و الت ةةةميا 
التي بَنت عالقة منظيمية بصا العنايةةةةةةةةةةةةر  (8) عطية(أبو  ،زحام ،)الجم 

ا دراسةةةة )الجابري و   الحركةو الت ةةةميمية ما خالل اَّلمزان  التي  (6)(أي ةةة 
حداث مداخ  ابتفار ه ل ةةياغة الت ةةميمات الجدار ة ما هدفت لىلا اسةةت

 التقني و  ،اللونيو  ،خالل التنوع الشللي
لَّلا أن الدراسةةةةةةةةةةات سةةةةةةةةةةادقة الذكر اعتمدت علا الجواني الويةةةةةةةةةة ية 

ا لهذا مأمي الدراسةةةةة الحالية لتسةةةةتطلع رأي الفنانصا التشةةةةلصلصصو التنظصر ة، 
لية أبرز الممارسةةةةات التشةةةةلصحول  ،التشةةةةلصلّيةالفنية ألعمالها الممارسةةةةصا 

ل  بشةةةةةةةةةةةةةو للتعام  مع فا الجدار ات كما تراها الفنانون التشةةةةةةةةةةةةةلصلصون، 
 ممت ر تتلمص سؤال الدراسة الرئيس في:
 جهة نظر الفنانصا التشةةةةلصلصصاو ماهي معاتصر م ةةةةميا الجدار ةا وما 

 حول ملك المعاتصرا
راسة:  َأهَداف الدِّ

 المعايرة  ( بناء معاتصر خاية بت ميا الجدار ة1)
( اسةةتطالع رأي الفنانصا التشةةلصلصا حول معاتصر م ةةميا الجدار ة 2)

 المعايرة 
راسة: َأهميَّة  الدِّ
( الجاني التشةةةةةمي ةةةةةي: التعر ا دمعاتصر الت ةةةةةميا الجداري في 1)

 الدراسات العملية 
 الت ةةةةةةةميا الجداري  بناء ( الجاني التنفصذي: الفشةةةةةةة  عا معاتصر2)
 لتشلصلصصا جهة نظر الفنانصا او ما 
( الجاني العالجي: مأكصد معاتصر الت ةةةةةةةميا الجداري للممارسةةةةةةةصا 3)

 الممارسصا الجدد و مثقيا الفنانصا و التشلصلصا، 
( الجاني التطو ري: مطو ر الت ةةةةةةةةةورات حول معاتصر الت ةةةةةةةةةميا 4)

اسةةةةةةةةةةةةةتطالع رأي و  ،ما خالل الةةدراسةةةةةةةةةةةةةةة الحقليةةة في المصةةدان ،الجةةداري 
 الممارسصا 

راسة  :مصطلحات الدِّ
ا، فهو مؤسةةةس أسةةةس: لغة: وتؤسةةةس، مأسةةةيسةةة 
ا: هي   و(25) ايةةةطالح 

مشةةةةةةةةةةةةةلصلية، ممث  الهدي الذي يحاول الفنان أن يحققه و أسةةةةةةةةةةةةةس جمالية 
  (18)الوظيفي في م ةةةةةةميا العم  الفنيو د ةةةةةةورة معلس الغرا الجمالي 

 لجرائي ا: هي عبارة عا قوانصا منظا بناء العم  الفني 
ا: وهو  و (25)رةعنايةةةةر: لغة: وعن ةةةةر، يعن ةةةةر، عن ةةةة ايةةةةطالح 

ي العنايةةةةةةةةةةةةةر ال ةةةةةةةةةةةةةحيحة للويةةةةةةةةةةةةةول لىلا القرار صنظام أو خطة لترم

ليا السةةةةةةةةةةةةةّ
ا: عبةةارة عا ملمالت  ات مةةأثصر في لنتةةا  العمةة    و(35) لجرائيةة 
 الفني  

م ةميا: لغة: وم ةدر يةماَا/ يةماَا علا/ يةماَا في، والت ةميا فا 
لله دقيق ا دلام  شةةةةةةةةدحصث يمث  العم  ممثصال   ،رسةةةةةةةةا ممطيطّي لعم  ما

ا: هو عملية التفو ا (25)مظهرةو  ناء التمطيط في بو اَّلبتفار و و  ايطالح 
ا: نظام   (6)ظيفة أو مدلولو مهدي لشةةةةةةةةةةةةةيء له ة معطيات محدد لجرائي 

ي بناء ف هعنايةةةةر و مشةةةةلصلي أو د ةةةةري تتطلي مناسةةةةق أسةةةةس الت ةةةةميا 
 العم  الفني 

ْعَياُر في الو معاتصر: لغة: جمع مىعيار   َتَحقاٌق نمو ٌ  مأفلسةةةةةفة هو المى
ا: الموايفات   (27)ٌر لما تنبغي أن يلون عليه الشيءو أو ُمَتَ   ايطالح 

الشروط و لجرائي ا: الموايفات   (15)الشروط الواجي موافرها في الت مياو 
 نبغي مراعامها عند م ميا الجدار ة مالمثالية التي 

ا: (25)جدار ة: لغة: والجدار هو البناء أو الحائىط ما  يهو  ايةةةةةطالح 
قد و قد مفون مسةةةةةةجصلية أو رمز ة، فترسةةةةةةا علا الحائط ألغراا متعددة، 

لجرائي ا: نوع ما أنواع الفنون الب ةةةةةةةةةةر ة  ات   (2)مفون جمالية خال ةةةةةةةةةةة
اسةةةةةةطة بو أو  ،األسةةةةةةق  بواسةةةةةةطة فنانو الحجا الفبصر، ُتنفذ علا الجدران 

   انالفن لشرايمحت  -أو تنفذون ففرة– يقومون دالعم أفراد  ةمجموع
 حدود الدراسة:

 جهه نظر الفنانصاو الحد الموهةةوعي: معاتصر م ةةميا الجدار ة ما 
   لصلّياتات التشالفنانام ،التشلصلصون  الحد البشري: الفنانون  

المتحةةةةدثصا دةةةةالعربيةةةةة في العةةةةالا  الحةةةةد الجغرافي: الوطا العربي، و 
 هة 1441 -م2020الحد الزمني: طبقت األداة ييا  

 الدراسات السابقة:و ار النظري اإلط
 تمهيد:

 متمصز ده األعمال لماعام و تركز اإلطار النظري علا معر ا شام  
و لك ما خالل التعر ا دالغرا ما  الجدار ة عا دقية األعمال الفنية،

العادية  اللوحة التشلصليةمرور ا دالفش  عا مقارنة بصا  ،م ميا الجدار ة
العم  و سا، 160  -غالب ا– ل أهالعهاطو تجاوز أمَّل  ات المقاس الذي 

التي  ،بةةةةإجراءات الدراسة متتا العرا و المساحات الفبصرة،  يالجداري  
 اخمسصوي التي مح الدراسة أداة ل  تت ّما (: 5)الجدول  و الرقا  تبّصنها

 دإعدادها، وقاما كذلكقام الباحثان  ،الجدار ة م ةةةةةةةميا معاتصرمعيار ا ما 
 تحقصق هدي الدراسة  للتفسصر عمليات التحلص  واد

 الغرض من تصميم الجدارية:
ما المالحظ عند م ةةةةةةةةةةةةةميا لوحة فنية اَّلهتمام دإبراز الغرا العام 

امنها   علا خالي اللوحة  ، و لكجدار ةالعند م ةةميا اللوحة  خ ةةويةة 
 رة أو الموهةةةةوع  وحول هذاالففو جي مراعاة الغرا الوظيفي تف ،العادية
هدية فنية و  ،أن الجدار ة م ةةةةةةةةةةةةةةدر فمر (بر لا)و (بصت)ما   كر ك ّ 

  (39)معلس نظرة المتلقي للفشةةةةةةةةةةةةة  عا م ةةةةةةةةةةةةةدر هو ة العم  الجداري 
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ما  ،عنةةد م ةةةةةةةةةةةةةميا اللوحةةة الجةةدار ةةة همةةاإبراز و الففرة و لتحقصق الوظيفةةة و 
المها التركصز علا معاتصر الت ةميا لدقة منفصذها  كما ُمعد أسةس م ةميا 

لتي ُتبنا علصها الت ةةةةةةةميا، فالتعر ا ما األولو ات ا هاعنايةةةةةةةر و اللوحة 
 Abdelrhman((37)( الرحماالتقلصدي للوحة الجدار ة كما أشةةةةةةةةةةةةةار عبد 

كان أ سةةةةةةةواء ،ائاأو سةةةةةةةط  معماري د ،سةةةةةةةق أو  ،حائطأنها لوحة علا 
 او خارجيًّ  ما أسط  داخليًّ ال

 دما ا علا دعض الدراسةةةةةةةةةةةةةات السةةةةةةةةةةةةةادقة )صطالع الباحثَ اوما خالل 
)الوظيفة،  :هةةةةةةةةةرورة ملحة للفشةةةةةةةةة  عا ك   ماهناك  ،( كره سةةةةةةةةةيأمي

 ما في عرا مقارن لف  ،المامات المناسةةةةةةةةبة(و الففرة أو الموهةةةةةةةةوع، و 
  ، و لك وفق اآلمي:اللوحة العاديةو اللوحة الجدار ة 
أو موهةةةةةةةةةةةةةي   ،قد يلون اسةةةةةةةةةةةةةتمدام اللوحة لغرا جمالي الوظيفة:
حقد و في اللوحة   خالل الففرة أو الموهةةةةةوع المتناوللحدث ما  ت وهةةةةةا

أن الجدار ات قديم ا كانت مقوم بوظيفة سةةةةةةةةحر ة أو  (20)(ندراسةةةةةةةةة )عثما
أن  (7)(دراسةةةةةةةةةةةةةة )الجر ان وأوهةةةةةةةةةةةةةحتدتنية أكثر ما كونها لوحة فنية  

اللوحة الجدار ة لها طادع يعلس رسةةةةةةةةةةالة ليجابية لجمهور المشةةةةةةةةةةاهدتا، 
ة  يالهصئات الحلومو القاعات و كاللوحات الجدار ة الموجودة في المطارات 

 معبصر لألحاسةةيس كما  كرتو  ،فاللوحة عبارة عا نق  للمشةةاعر الداخلية
  (26)دراسة

جود ففرة أو و لبناء أي عم  فني ما المها  الفكرة أو الموضوووووووووو :
 لنجاح م ميا اللوحة الجدار ة أوو موهوع يقوم عليه  لك العم  الفني، 

 ،مهاما فه ا المتلقيما الجصد ربطها دموهةةوع أو ففرة مُةةةةةةةةةةةةةةةةملّ  ،العادية
  (19)هوأحاسةةيسةة مالمسةةة مشةةاعر المتلقيو  ،و لك يسةةاعد في مقصيا اللوحة

حت و التي  (46)(Richardson)داإلهةةةةةةافة لدراسةةةةةةة ر تشةةةةةةاردسةةةةةةون  هةةةةةةا
 الموهوع المتعلق بت ميمها و  ،العالقة بصا اللوحة الجدار ة

المامة هي الوسةةةصلة التي ُمبرز الففرة أو الموهةةةوع المتناول  الخامة:
كمةةا معلس األثر الجمةةالي في بنةةاء اللوحةةة الجةةدار ةةة أو  ،اللوحةةةداخةة  
للمامة خ ةةةةةةةةةةةةةائص لدراكية مؤثر في موافق عنايةةةةةةةةةةةةةر اللوحة و العادية  

ما  ك ّ أشةةةةةارت دراسةةةةةة و عندما متفق مع م ةةةةةمون الففرة أو الموهةةةةةوع  
 ي دورها في العم  الفنو علا خ ةةةةةةائص المامة ( 11)(هللا عبدو )الرفاعي 

حت األثر الجمالي و التي  (19)(الوهاب سةةةةةةةة )عبدداإلهةةةةةةةافة لىلا درا هةةةةةةةا
 للمامة في العم  الفني 
في اللوحة الجدارية واللوحة  هوعناصر أسس بناء التصميم 

 العادية:
   صنهماببرز الممصزات للمقارنة ف ال  عّما تت ّمنه ما سرد ألالجداري، و بصا العم  الفني العادي  بنحو دقصقالفر"  توه  (:1) الجدول  و الرقا

 العاديةو بصا اللوحة الجدار ة  هوعناير (: مقارنة أسس الت ميا 1 و الرقا ) جدولال

 عناير
 اللوحة العادية اللوحة الجدار ة الت ميا

النقطة
 كما وجدت النقطة في ،ا للمطاللوحة الجدار ة، حصث ُمعد مسار  أدسط عناير  

حت دو  ،رسومات الموجودة دالفهوي القديمةال  ،ربصنيالش ،)المغربي :راسةقد وها
قد استشهدت داللوحة و  ،أن النقطة بداية أي شيء علا اللوحة (34)توس (

 الجدار ة  ات طوادع م صئة للفنان جاسلون بولوك 

عبارة عا حركة ساكنة َّل أدعاد لها، ولها مأثصر في اللوحة العادية ما حصث الشل  
  (19)األخرى و نقطة المسافات بصا الو األرهية في اختالي أحجامها و 

المط
، في بناء العم  الفني وأساسيّ  ،يعد المط ما العناير المهمة في الت ميا 

 تحقق في اللوحة الجدار ة ما خالل الزخاري الهندسية أو النبامية أو في و 
  (17)أشلالهاو اختالي أحجام المطوط 

ي ا فخ وي   هاوعناير للمط دور مها في محقصق أسس م ميا اللوحة العادية 
ا يمل هوأحجاماللوحات التي مقوم علا المداع الب ري، فما خالل أشلال المط 

  (9) التناسيو يقاع داإلهافة لىلا النسبة اإلو اَّلمزان و محقصق الحركة 

المساحة
 نظر ا َّلرمباطها دشرائ   غالب ا ما متطلي اللوحة الجدار ة مساحات مفتوحة 

ن المساحة لها خايية مهمة في اللوحة   داإلهافة لىلا أ(10)اجتماعية ممتلفة
  (36)الجدار ة إلبراز التفو ا وموهي  العناير

 ،و دائر ةأ ،، وقد مفون مستطصلة مربعةممتل و  متعدد المساحات في اللوحة العادية
نظر ا إلملانية ر  ة المساحات ال غصرة للوحة   (4)أدعادها محدودة لت ميا الموهوعو 

 العادية ما مسافة قر بة 

الملمس
 ا،ب  أو يل ا،أو ناعم   ا،ربما يلون خشن  و  ،هو المظهر المارجي لألسط  الممصزة 

  وعادة ما يلون ممثص  المالمس (22)أو غصر ملموس اقد يلون ملموس  و  ا،أو لصن  
 الب ر ة غصر المحسوسة دمساحات لونية أو شللية كبصرة متجاورة 

  ولفا (6) ئ ها في اللوحة العاديةالمالمس هي أحد أبرز العناير التي متنوع خ ا
ا كالنقطة امجرد وهع أي مأثصر ولو كان دسيط   ية يملا أن ُتدرك في اللوحة الفن ،جد 

 ال غصرة 

اللون 
 

ون فمنذ الع ور القديمة كان الل ،عن ر مها في عملية م ميا اللوحة الجدار ة
  وفي (20)ةالمالمس في الطبيعو مرمبط ا بتف ص  المجتمع وعالقته داألشلال 

العالقات الحسية و األلوان و هذا السيا" أشارت دراسة كونور للا أن األشلال 
  (41)لصهالمنتمي لىلا الطبيعة قب  معَري البشر 

 ،فثيفةلاالتي متمصز غالب ا بتنوع الدرجات اللونية و  ،للون أهمية في م ميا اللوحة العادية
 ودة، نظر ا ألنا اللوحة الجدار ة مرى مادمالي اللوحة الجدار ة التي مفون ألوانها محد

مسافة دعصدة مقارنة داللوحة العادية، فقلة األلوان مساعد علا ر  ة األشلال في الجدار ة 
 بوهوح 
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الفراغ
  فالفراغ ُيحدث (3)ُتدرك الشل  ما خالل عن ر الفراغ في اللوحة الجدار ة 

فراغ لاقد يلون و ر ة، وحدة مفو ا اللوحة الجداو مبادل بصا عناير و عالقات 
، فالفراغ السلبي أو اأي ملموس   ااقعيًّ و ربما يلون و  ،أي غصر مادي اظاهر ًّ 

 في مفو ا اللوحة الجدار ة دشل   جذري  اناإليجابي تؤثر 

فهو  ،يعد الفراغ في اللوحة التشلصلية هو السط  األساسي الذي مقوم عليه اللوحة
راغ وجود الفو   يساعد علا ظهور األشلالكما  ،يساعد في عالقة الشل  داألرهية

الذي استشهد  (34) الشربصني(يحقق اَّلمزان في اللوحة كما  كر في دراسة )المغربي  
 للفنان بصت موندر ان(  -1942وجي و بلوحة )بوجي 

 أسس
 اللوحة العادية اللوحة الجدار ة الت ميا

الوحدة
 

سي اللوحة َّل مفتو وحة الجدار ة، ترادط بصا أجزاء مفو ا اللالالوحدة جزء مها في 
  (5)جود الوحدة التي مربط بصا أجزاء التفو او الجدار ة قيمة جمالية ما غصر 

مون ، حصث يلون التركصز في م العادية متمث  أهمية الوحدة في محقصق نجاح اللوحة
  (5)اللوحة ما خالل التفو نات داخلها

التنوع
 

ية فما خالله متحقق العالقات الجمال ،ثارةإلاو التنوع هو أحد أها مبادئ الحصو ة 
وغصرها  اَّلمزانو التفرار و التنظيمية للوحة الجدار ة  كما يحدث التنوع الوحدة و 

  فاللوحة الجدار ة مفون متنوعة ما (6) وهو ما يمن  الجدار ة الحصو ة واإلثارة
 ،قةمعلمباشرة علا الجدران، أو  ل  قد مفون منّفذة ،حصث المامات المستمدمة

 أو لوحة جدار ة 

 كرت و ق نجاح هذه اللوحة  صلتحق  التنوع ما أها األسس المطلوبة في اللوحة العادية
أن التنوع يلون ما خالل عن ر أو أكثر كالمطوط المستمدمة  (6)(دراسة )الجابري 

 المعالجات و 

اإليقاع
دار ة كما لجالحصو ة التي يحدثها التفو ا داخ  اللوحة او مجال لتحقصق الحركة  

  دراسة ك لليه تداإلهافة لىلا التنوع الذي أشار   (7)  كر في دراسة )الجر ان(
  (32) السعصد( ، هني ،ما )محمود

التوازن و يقاع في اللوحة التشلصلية العادية ما خالل التركصز علا األشلال تتحقق اإل
لوهوح يحققان او  كرت دأن البساطة  (1)(دراسة )ادهون و في عناير مفو ا اللوحة  

شلال التوازن الذي يحقق ُحسا موز ع األيقاع في موز ع العناير، داإلهافة لىلا اإل
 األلوان في اللوحة و 

التفرار
 

التفرار هو لعادة نسس عناير متشابهة دطر قة منتظمة أو غصر منتظمة، كما 
  (34)هو الحال في لوحة التفو ا للفنان بصت موندر ان

ي الدقة متطلو  ،الحركة في اللوحة العاديةو يقاع ق اإلصفي محق للتفرار أهمية دارزة
  (34) اَّلمقان في م ميا اللوحة العاديةو 

اَّلمزان
اَّلمزان عند مراعامه في م ميا اللوحة الجدار ة اَّلرمياح واَّلستقرار عند  ُيحقق 

  فاَّلمزان التماث  في (34) األحجام التي مبني اللوحة الجدار ةو ر  ة المساحات 
  (33)التأثصر في الجدار ةو القوة و مثال  يحقق الريانة  ،اللوحة الجدار ة

موز ع و منهما اآلخر،  ناير مفو ا اللوحة دحصث يلم  ك هنا هو مرمصي ع اَّلمزان
  فالتماث  مثال  (1)الفراغ المحيط بهاو األلوان و مفو نها دامزان بصا األشلال و العناير 

التناظر و ا ما خالل التفرار تبها ل غر حجمها  و في اللوحة العادية يحقق اَّلمزان 
  (12)غصرها ما عناير الت مياو التبادل و 

التناسي
حجام بصا جي مراعاة منسصق األمالتناسي في اللوحة الجدار ة و ق النسبة صلتحق 

قة حجا ارنر في عالو   وهذا ما أكدمه دراسة (7)الملان الذي منفذ  يهو الجدار ة 
  (16) لعمارة الحدتثة ساحاتاللوحة الجدار ة دم

حدات و التناسي في اللوحة العادية يجي مراعاة اَّلمزان الحركي في و لتحقصق النسبة 
  (34)الملمسو المط و كالشل   ،مفو ا اللوحة

السيادة
حت دراسة )و  ثصر اهتمامه، وقد و السيادة األساس الذي يجذب المتلقي    بلعالء(ها
يادة مملنه ما لبراز س   ميا اللوحة الجدار ةفي م تهدقو أن براعة الفنان  (5)

 عن ر كما هو الحال الح ارات السادقة 

  حصث ُمعد (6) مشلصلية لعناير م ميا اللوحة العاديةو السيادة ممن  أهمية د ر ة 
 جذب انتباه موجيه العصا لليه و  ،الجزء المها في اللوحة العادية إلبراز الت ميا

ا لتعصصا معاتصر م ةةةةةةةةميا الجدار ة  هةةةةةةةةع هذه المقارنةو وقد ما  ممهصد 
ب   لك ما قو ها حولها، ئلمعرفة  را لعرهةةةةةةةةها علا الفنانصا التشةةةةةةةةلصلصصا

 إجراءامها البحثية و منها الدراسة  للاالمها التعري 
 إجراءاتها:و منهج الدراسة 

ا للسةةعي ما خالله  اسةةتمدم: راسووةمنهج الد-أ ا محدد  الباحثان منهج 
: األسةةلوب المسةةحي -هو: المنها الويةةفيو  ،راسةةةفي محقصق أهداي الد

 تا بواسةةةةطة اسةةةةتجواب جميع أفراد و  ،فهو ما أسةةةةالصي المنها الويةةةةفي
  أو عصنة كبصرة منها د ةةةةةةةةورة مباشةةةةةةةةرة أو غصر مباشةةةةةةةةرة ،مجتمع البحث

  (21)درجة جودهاو يةةةةة  الظاهرة المدروسةةةةةة ما حصث طبيعتها و بهدي 
دراسةةةات الفنون والت ةةةاميا وقد اسةةةتمدم األسةةةلوب المسةةةحي في عدد ما 

 )(الجابري ) ،(49)(Stratton) ،(28)( ل قماش) ،(42)( KramerDeمث : )

، وهذا األسةةةةةلوب مناسةةةةةي في حالة الدراسةةةةة (29) الحربي(و  ل قماش ) ،(6
 :دأنه سون بصرل عرفه  داإلهافة للا أسلوب محلص  المحتوى الذي الحالية

 ميك وي  للا الويول أج  ما  مطبيقها تتا دحث طر قة عا عبارةو
ما استمدامه في بناء  حصث  و(21)اَّلم ال أسلوب لمحتوى  ومنظا هادي

 أداة استطالع الرأي 
: مجتمع الدراسةةةة الحالي هو عبارة عا عينتهاو  الّدراسووةمجتمع -ب

كان عدد و ، ت مشةةةةلصلّياتوفنانا عصنة دشةةةةر ة متفون ما فنانصا مشةةةةلصلصصا
اة الةةدراسةةةةةةةةةةةةةةة عليةةه حوالي )أل  فنةةان المجتمع الفعلي الةةذي ما موز ع أد

األداة علصها دشةةةةةل  للفتروني عبر مطبصق الوامسةةةةةاب  وّزعتفنانة(  وقد و 
(WhatsApp)،  وسةةةةةةةةةةةةةصلةة التوايةةةةةةةةةةةةةة  اَّلجتمةاعي مو تر و(Twitter) ،
بشةةةل  خا  و  ،(Snapchatوسةةةناب شةةةات ) ،(Telegramومصليجرام )
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مثلوا عصنة  ،ةة(/افنان   335قد استجاب ما هذا المجتمع )و عام، و )فردي( 
 :داآلميممصزت خ ائص العصنة المستجصبة  وقدالدراسة الحالية، 

 صفات عينة الدراسةيوضح (: 2الجدول ذو الرقم )

 

 

 

 

 َّلستطالع رأي الفنانصا ايما الباحثان استبيان   :الّدراسةأداة -جوووووووووو
عمت تي دال ،الدراسات السادقةو دعد لممام اإلطار النظري  ،كأداة للدراسة

بنةةةةاء هةةةةذه األداة  حصةةةةث كةةةةانةةةةت المطوة األولا هي الرجوع لىلا دعض 
السةةةةةةةةةةةةةصد ) ،(6 )(الجابري ) ،(24)(علي) ،(14)(الدراسةةةةةةةةةةةةةةات مث : )شةةةةةةةةةةةةةلبي

كذلك ما الرجوع لىلا قوانصا و ، (15) شلتوت() ،(30)(الماحي) ،(12)( خرون و 
 Boise City of):  معاتصرها مث و مسةةةةةةةةةةةةةادقات م ةةةةةةةةةةةةةميا الجدار ات 

Onslow -); (Jacksonville38); (Auckland Council04Trees
); 44); (Envision Williamston44Council for the Arts
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); (Poor & 47); (Sakip, Bahaluddin, Hassan50(Tsiropinas
); (Stanislaus County Parks and Recreation 45DeGuire

)48Mural 
مطوة كانت الو  ،اسيستبيان علا مقياس ليلرت الممكما ما بناء اَّل

في هذه المطوة ما التعدت  علا و  ،التحقق ما يةةةةةةةةةةد" األداة  يالثانية ه

، ثا (5الجدول  ي الرقا )األداة حتا ظهرت دشةةةةةةةةةةةةةللها النهائي كما في 
 بذلك ما التحقق ما الم ةةةائصو المطوة الثالثة التحقق ما ثبات األداة، 

ق األداة هي مطبصو خصرة األو السةةيلومتر ة ألداة الدراسةةة، ثا المطوة الرادعة 
 طوات:ُتبصّىا مفايص  هذه الم اآلميا علا عصنة الدراسة  والعرا مصدانيًّ 

 ( صدق االستبيان:2الخطوة )
ما معدتلها حتا ظهرت في يةةةةةورمها النهائية كما في و    للتأكد ما يةةةةةدقها،ع ةةةةةو هصئة مدر س( 11األولية علا )ما عرا األداة في يةةةةةورمها 

 أسماء السادة محلمي األداة: يأميما  وفي، (5) ي الرقا  جدولال

 ( ثبات االستبيان:3الخطوة )
 قد ما اختيار عشرة ما أفرادو ما استمدام طر قة لعادة اَّلختبار، 

داة دعد التحقق ما يدقها، ثا جرى دعد شهر األعا  لإلجادةالعصنة  
انفسعلا العصنة  ،هانفسلعادة مطبصق األداة   ا مبعد  لك و ، ها أي  

 معام  ثبات كرونباخ ألفا لف  محور في األداة،  حساب
 ،(Excel لك بتفر غ بيانات األداة ما برناما )و 

ثا  ،(Analyzeما قائمة )و  ،(Spssلىلا البرناما اإلح ائي )
(Scale)، ( ثاReliability Analysis…)،  ثا اَّلنتقال ملقائي ا لتحدتد

 لك بنقلها لىلا قائمة و مه  األسئلة الماية للمحور المراد قياس ثبا
(Items ،) بعد التحدتد و( ما اختيارOK)   إلظهار نتائا معام  الثبات

هلذا تتا مفرار المطوات السادقة لقياس ثبات ك  و للمحور الممتار، 
لحساب معام  الثبات الفلي لجميع المحاور ما و محور في األداة  

ا قسمتهو ات الستة، )جمع جميع معامالت الثب :اَّلعتماد علا المتوسط
 ،(0.799فأيب  معام  الثبات ) ،(6علا عددها 

ة هلل الحمد، رغا كثر و  ابذلك يلون متوسط معام  ثبات األداة مرمفع  و 
 تبصا مفايص  حساب معام  ثبات األداة: اآلميالجدول و فقرات األداة، 

 
 ( تطبيق األداة على عينة الدراسة:4الخطوة )

 هاخ ائ  لدراسة، وثبامها، وسالمةأداة ا يد"دعد التحقق ما 
لونة لها عصنة م تقد استجابو ما لرسال األداة لمجتمع الدراسة،  ،السيلومتر ة

 يأميما  فيو  -(2السابق  و الرقا) جدولُتنظر ال-فنانة و  افنان   335ما 
 مفسصر النتائا و  ،تا مناقشة محلص  البياناتتس

 تفسير النتائج:و تحليل البيانات 
 ،علا الباحثصا استمدام أسالصي لح ائية مقننةالدراسة  طبيعةفرهت 

 ،ا الظاهرةحج للافما خاللها تتا التعرُّي   النسبة المئو ةو  ،التفرارات :هيو 
قد و استطالع رأي عصنة الدراسة حول المعاتصر المدونة في أداة الدراسة، و 

، محت ك  محور مجموعة فقراتمندر   ،كانت األداة ملونة ما ستة محاور
اختتا دسؤال مفتوح، كما ما مفر غ نتائا و فقرة،  (50)مجموع فقرات األداة و 

ثا مناقشة ك  محور علا  (،5الرقا ) اآلمي  ي جدولالادة لألداة في اَّلستج
ي ية و المفتوح لمناقشته دطر قة   متا الباحثان دالسؤال اَّلختياري و ، ةحد

 جودها و مع مبيان التفرارات حال  ،نوعية
 معاتصر م ميا الجدار ةو  ( و وه  أداة الدراسة،5و الرقا )  جدولال

حور
الم

 

 أن تتوافر في الجدار ة: :الفقرة م
 غصر موافق اطالق ا غصر موافق محاتد موافق موافق دشدة

 نسي مفرار نسي مفرار نسي مفرار نسي مفرار نسي مفرار

ر ة
جدا
رة ال
 فف
أ(:
(

 

 %0 0 %7 1 6 %8 3 13 %4 23 79 %6 70 238 ففرة أيصلة )لبداعية وجدتدةو(  1

 %1 3 %9 2 10 %2 6 21 %9 24 84 %9 64 219 اهحة للمتلقي و مقديا رسالة  2
 %0 0 %0 0 %7 7 26 %5 19 66 %5 71 241  موجهامهو ثقافة المجتمع و مراعاة التار س  3
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 %0 0 %0 0 %1 4 14 %9 29 101 %9 64 219  مبرزهاو خامة موظ  لتمدم الففرة  4
 %0 0 %0 0 %8 3 13 %7 26 90 %2 68 230 مناسبة ممدم الففرة  -العراو الطول -مساحة  5
 %0 0 %1 4 %6 2 9 %9 18 64 %5 76 258 حترم هو ة الموقع الذي موهع ده أ 6

التوجهات و األحداث و مفاعلية مع الجمهور و ففرة معايرة  7
 %0 0 %1 3 %8 6 23 %21 71 %6 70 238 الحالية )جذب سياحي، معز ز هو ة   ( 

 %7 1 6 %5 17 %8 27 %9 18 64 %1 66 223 اإلعالنية و العالمات الدعاية و خلو ما الرموز  8

ر ة
جدا
ع ال
هو
 مو
ب(:
(

 

ظائ  محددة لالم ال مع و ظيفة أو و يمدم ففرمها لتحقق  9
 %0 0 %4 1 5 %2 6 21 %7 28 97 %2 63 213 المتلقي

  %1 2 %9 2 10 %7 7 26 %5 25 86 %2 63 213 كبصرة ما المجتمع المتلقي  موهوع تها شر حة 10
 %1 3 %1 4 %1 9 31 %9 32 111 %7 55 188  مناول الموهوع التقلصدي دطر قة جدتدة أو معايرة 11

ادع ط ينتقاة دعناية لتشصر لىلا موهوع  أشلال مو عناير  12
 %2 7 %2 6 21 %2 14 48 %29 98 %3 48 163  ع ري 

ط احد مترادو توجد لَّلا موهوع  َّلالوحدة الموهوعية )دمعنا  13
 %0 0 %1 4 %1 9 31 %6 29 100 %6 59 201  غصر مشتتو 

 القيا األخالقية )الوطنية،و موهوع يحفز األنشطة المجتمعية  14
 %1 2 %1 3 %7 9 33 %37 125 %6 51 174 الوسطية، الفرم، الشجاعة،   (

ما األففار التي معارهها )سرقة، عن ، موهوع يملو  15
 %1 2 %4 4 15 %10 35 %8 30 104 %7 53 181  جر مة،   (

يحقق الموهوع  -ساعة 24يشاهد طوال الصوم -ملان مالئا  16
 %0 0 %4 1 5 %6 5 19 %3 32 109 %5 60 204  مدمه و 

وب
ألسل
: ا
) 
(

 

 %1 4 %6 2 9 %6 5 19 %4 28 96 %62 209 سائقصا لاو دساطة في الت ميا دون معقصد مفرط تربك المشاة  17
 %0 0 %9 2 10 %2 6 21 %6 29 100 %61 206 وحدة األسلوب الفني المالئا للتنفصذ موهوع العم   18
 %0 0 %0 0 %8 3 13 %9 29 101 %5 65 221 منسجمة مع دع ها في العم  و مقنيات ممتلطة  مفنيك/ 19
 %0 0 %0 0 %9 2 10 %4 23 79 %9 72 246  تمدام المامة بدقة داخ  العم ن ا في اسو سيطرة للفنان  20

 خلفصته دطر قة محافظةو خامات مناسي موقع العم  و أسلوب  21
 %0 0 %1 4 %2 3 11 %27 91 %5 68 231  لهو ة المبنا

  العوامو خامات متسا دالديمومة لتقاوم عمليات التمر ي  22
 %0 0 %4 1 5 %2 7 %8 17 60 %6 78 265 الجو ة 

خامات غصر عاكسة ل وء الشمس حتا َّل مزعا المشاة  23
 %0 0 %0 0 %6 2 9 %18 61 %3 78 264  السائقصاو 

ميا
 
 الت
ير
عنا
 :)
)د

 

 قد مفون م احبة للمط العربي/و سمك،  اتالنقطة مفون   24
 %0 0 %0 7 %20 68 %35 118 %4 42 143 األجنبي 

ألجنبي( ا ب ا للتشلص  دالمط )العربي/المط سميك يستمدم غال 25
 %0 0 %7 1 6 %18 61 %4 39 133 %3 40 136  في الزخاريو 

 %0 0 %0 0 %8 3 13 %8 30 104 %9 64 219  ظياقابلية ال غط للتنو سط  مناسي للعم   تتسا دالديمومة  26
 %6 2 9 %4 15 %21 71 %4 28 96 %3 43 146  ألوان غالب ا( 6درجات لونية قلصلة )َّل متجاوز  27

إلبراز مفايص   -بارزو غائر –منوع مالمس أسط  المامة  28
 %0 0 %9 2 10 %13 46 %8 33 114 %46 166 العم 

منظور تراعي زاو ة الر  ة للشارع أو الممر الذي توهع ده  29
 %0 0 %1 3 %2 3 11 %25 85 %70 236  العم 

َّل مؤثر علا السمات و لهاءة مناسبة مبرز التفايص    30
 %0 0 %1 4 %2 7 %9 24 84 %8 71 242  ما يحيط دالعم و المعمار ة 

 %0 0 %0 0 %4 4 15 %6 24 83 %70 237 العم  الفتلة( عند م مياو األرهية )الفراغ و مفام  بصا الشل   31

ميا
 
 الت
سس
: أ
هة(
(

 

 %0 0 %0 0 %7 1 6 %5 22 76 %6 75 255 مماسك في بناء العم  و مفو ا جصد  32
 %0 0 %0 0 %9 2 10 %30 102 %7 66 225 عناير العم   وحدة الشل  عبر الترادط بصا أجزاء/ 33

الريانة و األحجام التي ممن  القوة و امزان في موز ع المساحات  34
 %0 0 %0 0 %6 2 9 %4 26 89 %9 70 239 في العم  

 %0 0 %0 0 %2 3 11 %27 92 %69 233 الحركة في العم  و ليقاع يحقق الحصو ة  35

اغا لتحقصق النمط المتن ها ومردتدمفرار دعض عناير العم   36
 %0 0 %0 0 %3 10 35 %34 115 %8 54 185 المنسجا و 

 %0 0 %0 0 %9 2 10 %23 78 %5 73 248  اهدموقعه لتحفصز مفاع  المشو مناسي بصا حجا العم  و نسبة  37
 %0 0 %4 1 5 %13 44 %26 88 %7 58 198 ألق  لجذب انتباه المتلقي احد علا او سيادة لعن ر  38
 %0 0 %0 0 %5 17 %5 30 103 %64 216 ه ومماسل حدة العم و حركة محقق  39

 :)
)و راح
م

ل  لتا
ا

صذ 
ف اإلو  خر  %0 0 %0 0 %6 2 9 %17 58 %80 270 ممطيط مسبق يحدد مصزانية مف صلية لمتطلبات التنفصذ  40 ا 
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علا ل ن مالك العقار للحائط الذي ستوهع عليه  الح ول 41
 %0 0 %0 0 %1 3 %17 59 %6 81 275 الجدار ة 

 %0 0 %0 0 %1 4 14 %21 72 %8 73 249 موافقة الجهات الراعية علا التمطيطات األولية لها  42
 %0 0 %1 3 %5 17 %28 95 %8 65 222 دحث مسبق عا شركات داعمة للمشروع  43
 %0 0 %0 0 %3 8 28 %26 88 %9 64 219  موقعهو تالءم مع حجا العم  أطر م 44
 %0 0 %0 0 %8 6 23 %25 85 %6 67 228 اإلطار أو المل ية و مناسي بصا العم  و نسبة  45
 %0 0 %0 0 %9 2 10 %5 19 66 %77 261  مدابصر مراعي الحفاظ علصها ما التمر ي أو التدمصر 46

، لعم ال يانة أثناء منفصذ او عية للتثبصت مراعاة األسس ال نا 47
 %0 0 %0 0 %2 3 11 %22 76 %8 73 249 وبعد منفصذه 

 %0 0 %0 0 %2 7 %23 78 %7 74 252 ذه وبعد منفص منفصذ العم السالمة أثناء و مراعاة أسس األما  48

مدة العرا  عبر عقد عم  و الفنية و محدتد للحقو" الففر ة  49
 %0 0 %0 0 %2 3 11 %20 68 %9 75 256 ة ة المستفصدالجهو بصا الفنان 

مالك و  ،إيالح يحدد المسؤوليات للفنانو ييانة و عقد رقادة  50
 %0 0 %0 0 %6 2 9 %21 72 %6 75 255 الجهات  ات ال لة و  ،العقار

السؤال 
 المفتوح:

 معاتصر لا مذكر أعالها /اأه  معيار  

أن الفقرة خالل الجدول  أدناه  : تت   ماالمحور )أ(: فكرة الجدارية
 افقو ث حص ،مفاق ا بصا أفراد العصنة في هذا المحورا( هي الفقرة األعلا 6)

حترم هو ة الموقع أ: و، ونص الفقرة( ما أفراد العصنة%5 76دشدة ) علصها

( بنسبة 4و2): انت الفقرة األق  امفاق ا دشدةالذي موهع دهو، في حصا ك
  ص  دقية الفقرات في الجدول:مفو ( لف   منهما، 9% 64)

 النسبة المئوية للمحور )أ(: فكرة الجدارية: التكرار للمحور )أ(: فكرة الجدارية:

  

  أن المحور )ب(: موهوع الجدار ة: ُتالحظ ما خالل الجدول أدناه
مفاق ا بصا أفراد العصنة في هذا ان األعلا اهما الفقرم ،(10و 9ا )صالفقرم
( ما أفراد العصنة، في حصا كانت %2 63)علصهما افق دشدة و حصث  ،المحور

نص الفقرة: و  ،(%3 48بنسبة ) ،(12الفقرة األق  امفاق ا دشدة هي فقرة )
 .طادع ع ريو ينتقاة دعناية لتشصر لىلا موهوع  أشلال مو وعناير 

 مف ص  دقية الفقرات في الجدول:و 
 مئوية للمحور)ب(: موضوع الجداريةالنسبة ال التكرار للمحور )ب(: موضوع الجدارية

  

( هي 22ن الفقرة )المحور ) (: األسلوب: مفايص  الجدول أدناه  مبصا أ
دشدة لصها عافق و حصث  ،مفاق ا بصا أفراد العصنة في هذا المحوراالفقرة األعلا 

وخامات متسا دالديمومة لتقاوم  ، ونص الفقرة:( ما أفراد العصنة6% 78)
العوام  الجو ةو، في حصا كانت الفقرة األق  امفاق ا دشدة و  ي عمليات التمر 
نص الفقرة: ووحدة األسلوب الفني المالئا و  ،(%61بنسبة ) ،(18هي فقرة )

 مف ص  دقية الفقرات في الجدول:و للتنفصذ موهوع العم و  
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 النسبة المئوية للمحور )ج(: األسلوب التكرار للمحور )ج(: األسلوب

  

قرة ن الفأبرز ما يمصز الجدول أدناه  أمحور )د(: عناير الت ميا: ال
حصث  ،مفاق ا بصا أفراد العصنة في هذا المحورا( هي الفقرة األعلا 30)
علا أن: ولهاءة  ، ونّ ت( ما أفراد العصنة%8 71افق دشدة )و 

ا يحيط مو َّل مؤثر علا السمات المعمار ة و مناسبة مبرز التفايص   

، ون ت (25حصا كانت الفقرة األق  امفاق ا دشدة هي فقرة ) دالعم و، في
ألجنبي( ا سميك يستمدم غالب ا للتشلص  دالمط )العربي/الوالمط  :علا
 مف ص  دقية الفقرات في الجدول:و (، %3 40في الزخاريو بنسبة )و 

 النسبة المئوية للمحور )د(: عناصر التصميم التكرار للمحور )د(: عناصر التصميم

  

ن الفقرة أ ،أدناه سس الت ميا: تت   ما خالل الجدولالمحور )هة(: أ
 افقو  حصث ،مفاق ا بصا أفراد العصنة في هذا المحورا( هي الفقرة األعلا 32)

 مماسكو : ومفو ا جصد ، ونص الفقرة( ما أفراد العصنة%6 75دشدة ) علصها

 ،(36شدة هي فقرة )في بناء العم و، في حصا كانت الفقرة األق  امفاق ا د 
 مف ص  دقية الفقرات في الجدول:و (، %8 54بنسبة )

 النسبة المئوية للمحور )هـ(: أسس التصميم التكرار للمحور )هـ(: أسس التصميم

  

 أن ،أدناه اإلخرا : تت   ما خالل الجدولو المحور )و(: مراح  التنفصذ 
حصث  ،د العصنة في هذا المحورمفاق ا بصا أفرااعلا ( هي الفقرة األ41الفقرة )

( ما أفراد العصنة علا: والح ول علا ل ن مالك العقار %6 81افق دشدة )و 

للحائط الذي ستوهع عليه الجدار ةو، في حصا كانت الفقرة األق  امفاق ا دشدة 
 مف ص  دقية الفقرات في الجدول:و (، %9 64بنسبة ) ،(44هي فقرة )

 اإلخراجوالنسبة المئوية للمحور )و(: مراحل التنفيذ  اإلخراجوتنفيذ التكرار للمحور )و(: مراحل ال

  

وَّلحظ الباحثان ما خالل قراءة النتائا السادقة أن معظا الفنانصا 
 بصنها امفا" عام علا هذه المعاتصر الممسصا، -عصنة الدراسة-التشلصلصصا 

وافق، د، غصر مخصرة ومحاتثة األ ت    لك في قلة اختيار الميارات الثالو 
 غصر موافق لطالق او 

-50

50

150

250

350

17 18 19 20 21 22 23

(
ج

 :
)

ب
و
سل

أل
ا

غير موافق إطالقا  

غير موافق

محايد

موافق

موافق بشدة
0%

20%

40%

60%

80%

100%

17 18 19 20 21 22 23

(
ج

 :
)

ب
و
سل

أل
ا

غير موافق إطالقا  

غير موافق

محايد

موافق

موافق بشدة

-50

50

150

250

350

24 25 26 27 28 29 30 31

(
د

 :
)

م
مي

ص
لت

 ا
ر
ص

نا
ع

غير موافق إطالقا  

غير موافق

محايد

موافق

موافق بشدة
0%

20%

40%

60%

80%

100%

24 25 26 27 28 29 30 31

(
د

 :
)

مي
ص

لت
 ا

ر
ص

نا
ع

م

غير موافق اطالقا  

غير موافق

محايد

موافق

موافق بشدة

-50

50

150

250

350

32 33 34 35 36 37 38 39

(
هـ

 :
)

م
مي

ص
لت

 ا
س

س
أ

غير موافق إطالقا  

غير موافق

محايد

موافق

%0موافق بشدة

20%

40%

60%

80%

100%

32 33 34 35 36 37 38 39

(
هـ

 :
)

م
مي

ص
لت

 ا
س

س
أ

غير موافق اطالقا  

غير موافق

محايد

موافق

موافق بشدة

0

50

100

150

200

250

300

350

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

(
و

 :
)

ذ 
في

تن
ال

ل 
ح

را
م

ج
را

خ
إل

وا

غير موافق إطالقا  

غير موافق

محايد

موافق

%0موافق بشدة

20%

40%

60%

80%

100%

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

(
و

 :
)

ذ 
في

تن
ال

ل 
ح

را
م

ج
را

خ
إل

وا

غير موافق اطالقا  

غير موافق

محايد

موافق

موافق بشدة



 2021,  الثانيالعدد  – الواحد و العشرون المجلد  –مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات اإلنسانية 

427 
 

ذكر معاتصر لا م /اوبالنسبة للسؤال المفتوح الذي ن ه: وأه  معيار  
ي مقننة فالغصر و أعالهو، فقد ين  الباحثان هذه اإلجادات المفتوحة 

 ثالثة أنواع هي: ، وفقاستجادة )الفنانصا عصنة الدراسة(
لفا مأخذ يفة لجرائية و  ،النوع األول: لجادات م منة في معاتصر األداة 

حقو" حفظ الو المستفصد و ( الوهوح التام بصا المنفذ 1مف صلية أكثر  مث : )
ألحوال  ةجصد ةختيار خامة ألوان مفون  ات مقاوم( ا2)  عدم المجامالتو 

 ،المتادعةو شراي اإلو جود جهات رسمية مسؤولة عا التمو   و ( 3)  الطقس
اختيار مواقع مناسبة  ات أهمية  (4)  المصدانيةكذلك ال يانة لألعمال و 
( حفظ 6)  الدقة في العم و ( اإلخال  5)  ستراميجية دمساحات هممةل

 ( مأكصد هو ة الوطا/7)  سواء لم ما الجدار ة أو منفذتها الحقو" الففر ة
سالمية اإلو العربية و ( ممثص  اآلثار التار مية السعودية 8)  المدتنة المنطقة/

 دالمواقع الحصو ة 
 هي أقرب للتفرار دشل  أوو  ،النوع الثاني: لجادات مرمبطة دالمعاتصر

( 2)  العنايرو دوات األو ( حر ة الفنان في استمدام المامة 1دآخر مث : )
الجهة و جود عقد للفنان و ( 3)  ختيار الجدار ات داألماكا العامةمنوع في ا
، اء ما العم ( دعد اَّلنته4)  لتنفصذ الجدار ات لحفظ حق الفنانالمنظمة 
( لبراز الفا 5عنه، ) ةنبذو درع دجاني العم  يلتي  يه اسا الفنان  توهع
 ثقافة المجتمع العام و العربي 

 بع ها كانتو النوع الثالث: لجادات يملا أن مفون معاتصر م افة، 
( 1) مث : ،ن مفون انطالقة لدراسات مستقبليةجهات نظر مفصدة يملا أو 

( اختيار موهوعات مستدعي 2)  هروحو  فنانأن معلس الجدار ة ففر ال
 ،( هناك دعض المنظمصا يستغلون الفنان3ثقيا الفني الهادي، )تالو التأم  

  لألس    يع حقهو  ،لغصره ه نسبو  ،بعد أن تنفذ العم  يطمس موقيعهو 
لعم  مع منفصذ اطبيعة عقد و  ،إملانية التنفصذو  ،( مناقشة قيمة الت ميا4)

المؤسسات و احة دسيطة لوهع لعالن الشركات ( مرك مس5)  الفنان
 محفصز ا لها للمشاركة في نشر الفا دشل  أوسع   الداعمة

 النتائج:
  :آلمياد لنتائا التي مويلت للصها الدراسةا ختام ا، يملا ح ر أبرز

 50عددها )و ( ما بناء معاتصر خاية بت ميا الجدار ة المعايرة 1)
شروط و  ،الممارساتو  ،ث الدراساتدالرجوع لىلا أحد ، و لك(امعيار  

مهتا ال ه،  لك العالامدنو مسادقات م ميا الجدار ات في مقاطعات العالا 
 دالبصئة الح ر ة المفعمة دالفا 

 ا( فنان  335رأي )ممصزت الدراسة الحالية دلونها مصدانية استطلعت ( 2)
ت ميا ل الممسصا معاتصرالحول  ،عبر المقابلة ا وما كال الجنسصا،مشلصليًّ 

 الجدار ة المعايرة 
( 335/ةة ما أي  )ا( فنان  275( المعيار األكثر امفاق ا في رأي )3)

عصنة الدراسة  هو معيار: )الح ول علا ل ن مالك العقار للحائط الذي 
( ما مجم  عصنة %6 81افق دشدة )و حصث  ،ستوهع عليه الجدار ة(

 .الدراسة

( علا %50افق دشدةو مفو" )( معظا المعاتصر حققت نسبة امفا" ومو 4)
دمعنا خمسة معاتصر فقط كانت بصا  ا،معيار   (50)ما أي   امعيار   (45)
(  لَّلا أن هذه المعاتصر الممسة نفسها حققت ما 3% 40-3% 48)

هذا يعني أن و  فق دشدةو مع وموافقو،ا( عند جمع ناما ومو %70تتجاوز )
 .المعاتصر الممسصا لدى عصنة الدراسة حول هذه اعامًّ  اهناك امفاق  

 التوصيات:
 :داآلميتويي الباحثان 

مسادقات و  ،( اَّلستفادة ما نتائا هذه الدراسة عند يياغة شروط1)
 الممتلفة  يةالفنو ة يمؤسسات الثقا الفي  ،م ميا الجدار ة

( اَّلستفادة ما نتائا هذه الدراسة عند مدر س م ميا الجدار ات 2)
 ام أو الجامعي سواء في التعليا الع ،هامعليمو 
 ( اَّلستفادة ما نتائا هذه الدراسة عند القيام بتنفصذ دورات مدر بية3)

 ق صرة المدى  والمدى أطو لة سواء أكانت  ،حول م ميا الجدار ات
ما خالل البحث   ( مطو ر مهارات مدر س م ميا الجدار ات4)
 التجر ي عا طر" مدر س أكثر فاعلية و 
ش  والتنوع بها للف ،الجدار ات ية لدراسةالمنهجيات العلم( مطو ر 5)

  عا جواني ممتلفة
 المقترحات:

 :اآلميةيقترح الباحثان لجراء الدراسات 
الفنانات في  ( مطو ر أداة الدراسة مع مراعاة مالحظات الفنانصا/1)

ميا إلملانية مع  مطبصق الدراسة علا عصنة أكبرو سؤال األداة المفتوح، 
 نتائا الدراسة 

حث عا مشلالت دحثية مثري جواني الممارسة العملية ( الب2)
 لت ميا الجدار ة  

فا و ( لجراء دراسة مقارنة حول الفر" بصا الجدار ة المعايرة، 3)
 معاتصر ك  منهما و الت و ر الجداري، 

( لجراء دراسة مقارنة حول شروط ومسادقات م ميا الجدار ات 4)
 بصا دول ممتلفة ما العالا 

 ات الجدار  منهجيات علمية ممتلفة لدراسة سات مستمدملجراء درا( 5)
ا للفش  ع  البحث القائا علا الفاو البحث النوعي، و دراسة الحالة، 

  معاتصر ربما لا مرد في هذه الدراسة
   في لنشاء دراساتكممارسصا الفنانصا معليقات ما اَّلستفادة( 6)

 في دراسة الجدار ات   خر ا داحثصا توجيهجدتدة ل
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 تقدير:و شكر 
، يشلر الباحثان السادة أع اء هصئة التدر س الذتا قاموا بتحليا أداة الدراسة، كما يمتد الشلر لىلا سعادة د  حور ة عبد اإلله الُسملي

  مدقيقها اللغوي لهذه الدراسةو النحو ة و علا مراجعتها اإلمالئية 


