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 إستخدام املعايري والعهاصر املعمارية اإلسالمية يف الفراغات الداخلية للتصميم الداخلي 

 تليي ارأرننييف املسكو مو وجهة نظر امل

 
 عوض سعد حسو حممدوعمر حممد احلسو نرمة  ، رنا علي أبو أصبع

  كمية الفشػف الجسيمة والتصبيقية –جامعة الدػداف لمعمـػ والتكشػلػجيا 
 السدتخمص 

 جتالسدكغ وفق السشيج والسزسػف اإلسالمي لمفخاغ الجاخمي ولداكشييو، وأنتي ومفخداتتيجؼ الجراسة إلى تفعيل مفيـػ   
كأداة رئيدية في جسع ( اإلستبانةالجراسة )في إجخاءاتيا السشيج الػصفي لسشاسبتو وشبيعة الجراسة، كسا تع إعتساد أداة  الجراسة

العاصسة في  (الستمقي األردني)قيج الجراسة، وتسثمت عيشة الجراسة في مجسػعة مغ  العيشةالبيانات والسعمػمات مغ 
تػجج فخوؽ ذات داللة  لػصف والتحميل لمبيانات إحرائيا خمرت أىع نتائج الجراسة إلى أنووبعج إجخاءات ا األردنية/عساف،

إستخجاـ السعاييخ والعشاصخ السعسارية اإلسالمية في الفخاغات الجاخمية أىسية بيغ إجابات السبحػثيغ تجلل عمى إحرائية 
باحث في خاتسة الجراسة بزخورة القياـ بجراسات أعسق مغ وجية نطخ الستمقي األردني، وأوصى ال في السدكغ لمترسيع الجاخمي

العالسية الخاصة بجراسة األساليب السعسارية و في ضػء التجارب العمسية لو لسدكغ اإلسالمي والفخاغات الجاخمية ا لقيع ووضائف
وفق أحكاـ الذخع مغ ، لتمظ الفخاغات ولداكشيياومخيحة اإلستخجاـ والترسيسية السختمفة لترسيع فخاغات داخمية صحية آمشة 
العسارة  مداكغ وبسحاوالت جادة إلعادة إستخجاميا في، وغيخه خرػصية وستخ وغس لمبرخ وحفاظ عمى راحة الجار

 السعاصخة.

 السدكغ ، الخرػصية ، الفشاء الجاخمي الكمسات السفتاحية :
 

Abstract   

The study aims to activate the concept and vocabulary of the dwelling according to the Islamic 

curriculum and content for the interior space and its residents. In its procedures, the study 

adopted the descriptive approach for its relevance and the nature of the study. The study tool (the 

questionnaire) was also adopted as a main tool in collecting data and information from the 

sample under study. The study sample consisted of a group of (The Jordanian recipient) in the 

Jordanian capital / Amman, and after the procedures for describing and analyzing the data 

statistically, the most important results of the study concluded that there are statistically 

significant differences between the respondents’ answers indicating the importance of using 

Islamic architectural standards and elements in the interior spaces of the interior design in the 

dwelling from the Jordanian recipient’s point of view. In the conclusion of the study, the 

researcher recommended the need to conduct deeper studies of the values and functions of the 

Islamic home and its internal spaces in the light of scientific and international experiences related 

to the study of various architectural and design methods to design healthy, safe and comfortable 
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interior spaces for use for those spaces and their residents, according to the provisions of the 

Shari’s of privacy, concealment, blindness and the preservation of comfort. Neighbor and others, 

and serious attempts to reuse them in contemporary architecture housing. 

 

Keywords: housing, privacy, courtyard 

 
 السقجمة 

ارؼ السدمع مشح ضيػر اإلسالـ إلى يػمشا ىحا، وكانت الغاية مغ وراء ذلظ أخح بشاء السدكغ وتصػيخه الكثيخ مغ إىتساـ السعس
الخرػصية والخاحة واالستقخار واألماف، وكاف تحقيق ىحا كمو يختمف بإختالؼ  الخغبة في الحرػؿ عمى السدكغ الحؼ يػفخ

 .الدماف والسكاف
، سػاء في السذخؽ أو في السغخب، كسا تأثخت العسارة وبطيػر اإلسالـ كاف شبيعيًا أف يتأثخ البيت العخبي بالجيغ اإلسالمي

والفشػف وأساليب الحياة، فقج جاء ترسيع السدكغ في بجاية اإلسالـ بديط السطيخ مػافقًا لسا يالئع مبادغ اإلسالـ وإتجاىاتو 
 .الجيشية واإلجتساعية ، وخاصة فيسا يتعمق مشيا بالخرػصية والحذسة والحخمة

إلسالمي يعج وحجة إجتساعية ال يشفرل فييا البشاء عغ األسخة التي تقيع فيو بل إف السزسػف اإلسالمي فالسدكغ في السشطػر ا
لستصمبات األسخة السدمسة ىػ الحؼ يحجد ترسيسو، فكاف يبشى مغ الجاخل إلى الخارج وليذ العكذ وكانت األسخة تحجد 

 متصمباتيا الدكشية مع البشاء في حجود إمكانياتيا السادية.
 مذكمة الجراسة 

، ضسغ اإلشار اإلسالمي وفق فمدفة ترسيسية مبتكخة راحة الفخدالسكػنات األساسية والسحػرية في الخكائد و  سدكغ ىػ أحجالإف 
 سػػسات ومعػػاييخ بشػػى الباحػػث مػضػػػع دراسػػتو الحاليػػة فػػيلمفخاغػػات،  ضػػسغ التػزيػػع الػػجاخميو بسػػا يحقػػق األىػػجاؼ السخجػػػة مشػػو 

في العسارة السعاصخة وذلظ لسا لو مغ أثخ فعاؿ في التػزيػع الفخاغػي وصياغتيا وإعادة إستخجاميا  اإلسالمي وفق السشيج السدكغ
 ، حيث يجفع ذلظ إلى شخح مذكمة الجراسة وفق التالي :لمسدكغ وعمى سكانييوالجاخمي 

فػي لمفخاغػات الجالميػة تالجساليػة  عمػ  النشيػة الهفيةيػةإسػتخجام تففعلػا السدػكن اإلسػبمي ه يسػا تمعػا لخ  ما أثخ إعادة  -
 ؟الستمقي األردنيالعسارة السعاصخة من تجهة نظخ مدكن 

 أهجاؼ الجراسة 
 تتسثل أىجاؼ الجراسة في :

 . السعاصخةعسارة الفي  لمسدكغ وأثخه في الترسيع الجاخمي السدكغ اإلسالميالتعخؼ عمى ماهية   -1
خميػة لمسدػكغ السعاصػخ برػػرة تتػافػق مػع عػيع وتعػاليع الػجيغ اإلسػالمي وتحقػق لػو الػصػؿ لسعػاييخ ترػسيسية لمفخاغػات الجا -2

 .والخاحة لداكشيوالخرػصية 
 أهسية الجراسة 

ودوره فػػي تشطػػيع العالقػػات  السدػػكغ اإلسػػالميأثػػخ إسػػتخجاـ  تطيػػخ أىسيػػة الجراسػػة فػػي محاولتيػػا لسعخفػػة مػػجػ إمكانيػػة إسػػتثسار
، وكحلظ في محاولػة إليجػاد فػخاغ داخمػي الستمقي األردني الػضيفي والجسالي لداكشييو وفق ترػرإلدراؾ الجور  الجاخميةالفزائية 

وإرتباشيػػػا  وتكػيشيػػػا التذػػػكيمي مشاسػػػب عمػػػى مدػػػتخجمي الفػػػخاغ فػػػي إيجػػػاد الخاحػػػة والجػػػػ السػػػخي  مػػػغ خػػػالؿ الفزػػػاءات الجاخميػػػة
 .بالترسيع السعاصخ
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 فخضية الجراسة
فػػػي  السعػػػاييخ والعشاصػػػخ السعساريػػػة اإلسػػػالميةإسػػػتخجاـ  بػػػيغ إجابػػػات السبحػػػػئثيغ حػػػػؿإحرػػػائية ال تػجػػػج فخوقػػػات ذات داللػػػة 

 .الستمقي األردنيمغ وجية نطخ  اإلجتساعيةتبعا لمبشية الػضيفية و  في السدكغ ترسيع الجاخميالفخاغات الجاخمية لم
 حجتد الجراسة

 . خاصة اإلسالميالسدكغ عامة والبيت  الحجود السػضػعية:-
 السعاييخ اإلسالمية لمسدكغ ولمبيت السعاصخ. الحجود السكانية:-
 العسارة اإلسالمية.الحجود الدمانية: -

 الجراسات الداهقة :
الرػػي   دراسػػات تشاولػػت، وىػػي لترػػسيع السدػػكغ اإلسػػالمي السعػػاييخ والسحػػجداتأدنػػاه دراسػػات سػػابقة تشاولػػت  الجراسػػةدػػتعخض ت

 مي في ضل التكشػلػجيا والتقشيات السعاصخة ، ومشيا ما يمي:السعسارية لبشاءالسدكغ اإلسال
 م(7117،ذيابدراسة ) -1

 (دراسة تحميمية لترسيع السدكغ اإلسالمي في ضل السفاهيع الترسيسية السعاصخة العسارة في اإلسالـ،بعشػاف )
  السدتخمص

حتخاـ ، وإالسعاصخة ردنيةاألسخة ألحتياجات اإ ع معئالالحؼ يتو  لمسدكغ لسعساريةا البحث عغ الري خمرت الجراسة إلى ضخورة 
مي السػػاإللمسدػكغ  نجػػاح الترػسيع السعسػارؼ إسػباب فػي األىػػي أىػع ، والتػي ندػافاإلحيصػػة وحاجػات السجتسػاعي والبيةػة اإلالبعػج 

شطػخ إلػى إسػتعساؿ  محشصػة تقمػج بعيػجا عػغ روحيػا وفمدػفة وجػدىػا أف يتخػاذ العشاصػخ التقميجيػة ألػكاالإبتعاد عغ ، واإلالسعاصخ
 ىحه العشاصخ إستسخارا لسشصق التصػر وليذ تجسيجا لريغة عرخ في إشار العسارة السعاصخة .

  م(7116،النمجاتي دراسة ) -7
 (السفيـػ اإلسالمي لمفزاء الجاخمي الدكشيبعشػاف )

  السدتخمص
يػة اإلسػالمية مػغ السشيػخيغ والجارسػيغ مػغ العػخب الجراسة إلى كيفية اإلستفادة مػغ السعمػمػات الستاحػة عػغ العسػارة الجاخم خمرت

سػػػخة والسدتذػػخقيغ، وتحميػػػل وجيػػات الشطػػػخ والخػػخوج بسفيػػػـػ عمسػػي تحميمػػػي لكيفيػػة بشػػػاء فكػػخ لمسدػػػكغ اإلسػػالمي يمػػػي حاجػػة األ
 عمى وجو الخرػص. اإلسالمية السدمسة، ويتسالى مع تصػر التكشػلػجيا الحجيثة والطخوؼ السشاخية لمسجتسعات العخبية

  م(7111،التها هادراسة ) -3
 (أثخ التذخيع اإلسالمي في عسمية الترسيع نحػ ترسيع إسالمي معاصخبعشػاف )

 :السدتخمص
فيو حاجات األفخاد  ثبت بأنو بشاء مسيد، قجـ نسػذجا رائعا لمحزارة البذخية راعػىقج أف البشاء اإلسالمي خمرت الجراسة إلى أ

حقق تشاغسا كبيخا بيغ حقػؽ الفخد والسجتسع ما أدػ إلى  ع األساسية وحقق الجسػاؿ السسيػد،ووفق بيشيا، وراعى حاجات السجتس
 نأو ،الحؼ ساوػ بيغ أفخاد السجتسع، وأدػ إلى ضيػر السجيشة اإلسالمية الستشاغسة والستآلفة ضيػر السدكغ اإلسالمي السسيػد

والسجتسع والبيةة  الفخدتخاعي حاجات  عشيا السرسسػف واألفػخادلذخعية ال يجب أف يغفل اظ مجسػعة مغ الزػابط واألحكاـ لىشا
خح أوعاداتشا، مع  عجـ التقميج والتذبو بالغخب، فممسدمسيغ عسارتيع التي تسيدت بسالئستيػا لحاجاتشػا وبيةتشػا، مع التي يعير فييا

 تقشيات البشاء السفيجة مشيع والحمػؿ السعسارية السشاسبة لسجتسعشا.
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    م(7118، تألختن ػػبل محسػػجهدراسة)-4 
 بعشػاف )أزمة الخرػصية في العسارة مع التخكيد عمى العسارة السعاصخة(

 السدتخمص
نتياكيػػػا إ حتػخاـ خرػصػية اآلخػخيغ وعػجـإترػاؿ والتػاصػل و يعشػي اإلفي السدكغ مفيػـػ الخرػصػية  خمرت الجراسة إلى أف

 وأف ،اآلخػخيغو خرػصػية الفػخد  ػػ  الػػػجيغ اإلسػػػالمي الكثيػػػخ مػػػغ السبػػػادغ التػػػي تحسػػػي وترػػػػف وقػػػج وضػ ،بػػػالشطخ أو بالدػػػسع
القزػاء عمػى الخرػصػية فييػا تسثمػت ىػحه  الخرػصػية فػي العسػارة السعاصػخة أثػخت عمييػا مجسػعػة مػغ العػامػل أدت إلػى

تصبيقيا في السجف، مسا كاف ليا آثار سيةة عمى عسارة السدكغ  ي وردت إليشػا مػغ الخػارج وتػعالعػامػل فػي أنطسػة البشػاء التػ
 حتياجػػات الدػػكاف الزػػخورية ومشيػػا الخرػصػػية .إسػػتيعاب العسػارة إل وأضيخت القرػر الذجيج في مالئسػة تمػظ

 ت الداهقةفعقلب عم  الجراسا 
عمػى التي أثخت اولت مػضػعات ذات صمة بسباحث الجراسة الحالية في مجاؿ دراسة العػامػل إف الجراسات الدابقة أعاله تش

كانػػت مختبصػػة بالػػجيغ إلػػى مفػػاهيع مدػػتػردة  فػي العسػارة السعاصػخة وأدت إلػى تغييػخ السفػاهيع التػي السدكغ اإلسالميمفيػـػ 
 لمسدكغجػانب تتصخؽ بعسق بجراسة البعج الفزائي التأكيج عمى و إلى التخكيد بعيػػجة عػػغ الػػجيغ، وبحلظ تيجؼ ىحه الجراسة 

لخبط الفزاءات  ا الجاخميفي التشطيع الفزائي السدكغ اإلسالمي ، ودورلووالتخابط الجاخمي لمفخاغات الجاخمية  اإلسالمي،
 لسعاصخة.العسارة اضل التكشػلػجيا و  في الدميع وبالسشيج اإلسالميالجاخمية بعزيا البعس 
 السرطمحات اإلجخائية 

بع حاجػات ذػائو بصخيقػة ىادفػة مخضػية تذػل مػا، وإنسػيعخؼ الترسيع الجاخمي بأنو العسمية التخصيصية لع الترسيم الجالمي: -1
 .(13ص،ـ2012البياتي،،)نداف نفعيا وجساليا في آف واحجاإل

ءات الجاخمية ضسغ القذخة الخارجية لمسبشى بإيجػاد بيةػات أنو: تخصيط وتشطيع وترسيع الفزاالترسيع الجاخمي ب Ch’ing عخؼ
 فيدياوية تمبي الحاجات األساس مغ مػأوػ وتػرثخ فػي لػكل فعاليػات مدػتخجمييا وإدراكيػع ليػا باإلضػافة إلػى تأثيخىػا فػي أمػدجتيع

 . (Ching,1987,p.46)ولخرياتيع،
عي ال حػػجود لكافػػة األمػػػر الترػػسيسية وتفاصػػيميا وخاصػػة اإلدراؾ الػاسػػع و الػػػ  : الترػػسيع الػػجاخمي بأنػػو (عػػجلي)بيشسػػا عػػخؼ 

الجاخميػػة مشيػػا ولمخامػػات وماىيتيػػا وكيفيػػة إسػػتخجاميا والسعخفػػة الخاصػػة باألثػػاث ومقياسػػو وتػزيعػػو فػػي الفزػػاء الػػجاخمي حدػػب 
ة كاإلضػػاءة وتػزيعيػػا أغخاضػػو وبػػاأللػاف وكيفيػػة إسػػتعساليا وإختيارىػػا فػػي الفزػػاء الػػجاخمي وكػػحلظ بػػأمػر التشدػػيق األخػػخػ الالزمػػ

 (.15ـ،ص2008،دبذ وزيتوالدىػر وتشديقيا و باإلكددػارات الستعجدة األخخػ االالزمة لمفزاء حدب وضيفتو ،)
قة زمانية ومكانية ال، ضسغ علكمياسذ التي تختبط فيسا بيشيا األىػ مجسػعة مغ العشاصخ و وعخؼ األسجؼ الترسيع الجاخمي 

 ندجاـ، وتحكسيا أساسيات الترجميع التي يعتسجىا السرسع الجاخمياإللزج وحتى الجاخمي، بجءا مغ ا في الفزاء
 (.5ـ،ص1999سجؼ،)األ

كل الفخاغ الجاخمي  سػاء كانت أسقف أو حػائط أو أرضيات ذبجراسة العشاصخ التي ت لخةبأنو عمع يختز مبا: وعخفو أبػ جج
كالمػف  ؼ ي تكػف مشيا العشاصخ ونػعيتيا وأثخىا الحدي السشطػر متحخكة، والتخكيب الفيديائي لمسادة الت أو عشاصخ ثابتة أو

 .(84صـ، 1971،جج)أبػ  كل.ذوال والسمسذ
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ؽ تحقير غيف م، إذ خمي تحقيقيا في تصميمودالـ المصماعمى ب لتي يجاألساسية ـ المياف امإف الػضيفػػػػػػػػػة  الهفيةيػػػػػػػػػة: -7
ي ػػػػػػلنفسػػػػػػجؼ والجسـ اجاػػػػػػنسإلباػػػػػػع ة تتسػػػػػبيئد اػػػػػػيجفػػػي إو ػػػػفداا ألىػػػػال محققوا ػػػخمي ناجحػػػػجالـ اميػػػػلتصر ااػػػػعتبػػػػغ إة اليمكػػػيفوظلا

 .سميمةمخيحو وػػػػرة ة بصػػػلمختمفااتو طاػػػنلف اػػػنساإلة ػػػسرلمما
ب أللكاؿ ما يناسف امذ تتخصػػشعت مػػغ أجميػػا  وأف ي ػػػلتػػػخاض اعة لألغونػػػلمصء اياػػػأللأداء االؿ ػػػخف يفة يتمثؿ موظلـو امفي
 (.15ـ،ص1987،فاػػف،)عخيتياديصم  لتأراض وألغؾ اتم
"والجسالية" في الذيء ْتعِشي ،وماىيتو ومقاييدو ومقاصجه عمع يبحث في معشى"الجساؿ"مغ حيث مفيػموىي  الجسالية : -3

بذتى  نبشت سائخ"الفشػف الجسيمة"أالسعشى  وعمى ىحا فسا وجج إال ليكػف جسيال، فيو حقيقة جػىخية وغاية مقرجية، أف"الجساؿ
 .(94ـ،ص2000،إماـ )، ألكاليا التعبيخية والتذكيمية

 .ىػ اإليػاء واإلنتفاع،إصصالحا: الدكغ، السدكغ مغ الشاحية المغػية: الدكغ والدكػف  :السدكن -4
ذ ألتقت كمسة السدكغ مغ فعل "سكغ"، والدكػف ىػ اليجوء والدكيشة ىي الصسأنيشة، وإختز أىل السدكغ بالخعاية واإلحتخاـ لي

 ـ( .1996لسا ىػ كسعسار، ولكغ لسغ ىع فيو مغ سكاف،)عبج الباقي،
 ويعػػػخؼ "بيارجػرج"السدػػػكغ بأنػػػو عشرػػػخ أساسػػػي لدرتبػػػاط بػػػيغ الفػػػخد واألسػػػخة والػسػػػط اإلجتسػػػاعي، وىػػػػ يرػػػشع مػػػغ اإلندػػػانية،

 .(59صـ،2007،ر)صبػ 
دػػكغ يحسػػي مػػغ عػػػارض الصبيعػػة ومكػػاف مقػػجس وفػي بحػػث حػػػؿ التكػػػيغ الػػػضيفي لمسجيشػػة اإلسػػالمية تػػخػ "سػػارة ميسشػػة" أف الس

فيػػػ بػػحلظ وعػػاء  ،نذػػاء اليشجسػػي السرػػسع بصخيقػػة فشيػػة وجساليػػة راعيػػةبأنػػو ذلػػظ اإل ،يحفػػع الشدػػاء واألىػػل، لػػحا يعػػخؼ السدػػكغ
 .ـ(1982، مشيسشةسخة بكل ما تحسمو مغ خرػصية وعادات وتقاليج،)فيديائي وضع لتشطيع األ

دوف تكمػػف وىػػػ حمقػػة  شبيعتػػوحؼ يذػػعخ فيػػو الفػػخد بالخاحػػة والخرػصػػية ، ويطيػػخ فيػػو عمػػى  سدػػكغ ىػػػ الفػػخاغ الحقيقػػي الػػفال
 والسجتسع . األفخادالػصل بيغ 

 اإلطار الشظخي لمجراسة 
 مفهسهم السدكن

يعػػج السدػػكغ مػػغ إحتياجػػات الفػػخد األساسػػية، وىػػػ عشرػػخ جػػػىخؼ فػػي تحقيػػق حاجتػػو الدػػيكػلػجية والتػػي تتسثػػل  فػػي إحداسػػو  
ماف، بكػنو الفخاغ الحؼ يزع أفػخاد األسػخه الػحيغ تػخبصيع عالقػات إندػانية وإجتساعيػة، وبإعتبػار الػجيغ اإلسػالمي ديػغ حيػاة ، باأل

فقػػج إىػػتع السزػػسػف اإلسػػالمي بتشطػػيع تمػػظ العالقػػة ليحقػػق لمفػػخد الخاحػػو الدػػكشية والخرػصػػية والتػػي تػػشعكذ إيجابيػػا عمػػى تشسيتػػو 
 . ع ككلونذاشاتو وبالتالي عمى السجتس

ولقػػج وضػػع اإلسػػالـ عػػجة مزػػاميغ أساسػػية ومحػػجدات ترػػسيسية لمسدػػكغ تدػػعى جسيعيػػا لمحفػػاظ عمػػى األسػػخة والسجتسػػع ورعايػػة 
وعػػجـ االضػػخار بػػاألخخيغ، إال أف التصػػػر الحػػالي الػػحؼ يذػػيجه العػػالع برػػػرة عامػػة والسجتسػػع برػػػرة خاصػػة أدػ  حقػػؽ الجػػار،

ففقػج الترػسيع عيستػو التػي ، بالجيغ إلى مفػاهيع نابعػة مػغ نطخيػات وتجػارب وأفكػار غخبيػة  إلى تغييخ السفاهيع التي كانت مختبصة
حث عمييا الفكخ اإلسػالمي وأىسيػا خرػصػية األفػخاد داخميػا وخارجيػا، األمػخ الػحؼ يتصمػب مػغ السرػسع الػجاخمي إسػتخجاع تمػظ 

 . صخ الترسيسية السختمفة لمسدكغسالمية والسشاداة بيا وىػ يشذأ فخاغاتو بيغ العشاالقيع والسزاميغ اإل
 أهسية السدكن -

نتسػػاء لمسكػػاف والذػػعػر باالرتبػػاط وبالخرػصػػية ، كسػػا يسػػش  السدػػكغ سػػاكشيو إحداسػػا بػػالقػة حدػػاس باإلالسدػػكغ يعصػػي الفػػخد اإل
  .ـ(2006بجاع ،)الدركاني،والذجاعة ، كسا يعصي الفخصة لمخمق واإل
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  :يتالرحية لمفخد والجساعة ، وكحلظ تحقيق االحتياجات الدكشية ويسكغ تػضيحيا كاأل ولمسدكغ أيزا أىسية كبخػ مغ الشاحية 
ىشالظ عالقة بيغ إنتذار األمخاض الرحية واإلجتساعية ووجػد ضخوؼ سػكشية غيػخ صػحية أو غيػخ مالئسػة  الرحة العامة: -أ

 . لألفخاد ومغ خالؿ األبحاث التي بخىشت عمى ذلظ
غ بيغ اإلحتياجات الستعػجدة اإلحتياجػات اإلندػانية ومشيػا تمػظ السختبصػة بتػػفيخ الحسايػة مػغ األجػػاء م :اإلحتياجات الدكشية -ب

الخارجيػػة، غيػػخ أيزػػا إحتياجػػات سػػيكػلػجية كالحاجػػة إلػػى األمػػاف وإحتياجػػات مختبصػػة بالسالئسػػة ومشيػػا مخاعػػاة السعػػاييخ الثقافيػػة 
 .ـ(2011،ماسمػ)لألسخة والسجتسع،

 تفائف السدكن -
 .ودور أمشي، كسا أف السدكغ يحافع عمى الحياة الخاصة باألسخة سدكغ وضيفة وقائيةلم -
لمسدػػكغ وضيفػػة الحسايػػة والعػػازؿ بػػيغ الػسػػط الػػجاخمي والخػػارجي، ويػفخاإلسػػتقاللية لألسػػخةعغ السحػػيط ،كسػػا أنػػو يقػػػؼ الػػخوابط  -

 .اإلجتساعية لداكشيو
 .خبط بيغ أفخاد األسخةإف السدكغ يقجـ لألسخة وضيفة عزػية ويردؼ وضيفة ال -
، السدكغ السالئع ذلظ الحؼ يػفخ لمعائمة كامل اإلستقخار -  .ـ(1999والخفاهية،)قدـػ
 السدكن تفق السشهج تال يم اإلسبمية-
وقج عبخ القخآف الكخيع تعبيخا صخيحا وواضػحا عػغ ذلػظ كسػا ، حطيت عسارة السداكغ في التخاث العخبي اإلسالمي بإىتساـ كبيخ 

قػػامتكع ومػػغ إ)وهللا جعػػل لكػػع مػػغ بيػػػتكع سػػكشا وجعػػل لكػػع مػػغ جمػػػد االنعػػاـ بيػتػػا تدػػتخفػنيا يػػـػ ضغػػشكع ويػػـػ ،و تعػػالىفػػي قػلػػ
(، فكمسػة سػكغ فػي األيػة الكخيسػة مػأخػذة مػغ الدػكػف، 80األيػة)سػػرة الشحل،،صػافيا واوبارىا والعارىا اثاثػا ومتاعػا إلػى حيغ(أ

 . ا؛ ألف اإلنداف يمجأ إليو ليختاح فيو مغ الطخوؼ والتقمبات الخارجيوفالبيت ندسيو سكش ،والدكػف ضج الحخكة
لػػػة التػػػي يقترػػػخ أداؤه عمػػػى اإلحتياجػػػات الػضيفيػػػة لالسػػػخة فحدػػػب، بػػػل يػػػػفخ الخاحػػػة فالسدػػػكغ فػػػي السفيػػػـػ اإلسػػػالمي لػػػيذ األ

 . ع التخاثية والثقافية لمسكافلداكشيو، ليجخل الجانب التذكيمي والجسالي أيزا مدتكسال السزسػف اإلسالمي مغ واقع القي
فالسزسػف ىػ السكسل لمذكل، مع السخدوف في وججاف السرسع السدمع مغ عػيع تذػكيمية تخسػبت عشػجه عمػى مػجػ فتػخات تكػيشػو 
العمسي والعسمي ونتيجة لقخاءاتو ومذاىجاتو أو إنصباعاتو، التي قج تتغيخ وتتصػػر بتغيػخ البيةػة التػي يتحػخؾ فييػا حتػى يرػل إلػى 

 .شزػج، حيث تثبت عشجه فمدفة ترسيسية أو نطخية تذكيمية مسيدة أو عيع جسالية معيشة خاصة بوال
في هحثا" ضهاهط بشاء السداكن في الفقا اإلسبمي" ضهاهط بشاء السدكن اإلسبمي الػحي يحقػق الدعػج  (أحسج الدعج)تيمخص

 : العقائجي تالحزاري لألمة اإلسبمية تهي ما  مي
 .امة والخاصةمشع الزخرعغ الع .1
 .الحاجة .2
 .عجـ التصاوؿ في البشياف والتذبو بالغخب .3
 .العػرة ستخ .4
 .السدتخجمة الستانة والقػة ونقاء السػاد .5

بحيث يحقق الخرػصػية لكػل مػشيع ، لمحكػر، وجدء لمألب واألـ، وجدء لمزيػؼ وقدع السدكغ اإلسالمي إلى جدء لمبشات،وجدء
كسػا  ،ق الصسأنيشو والخاحة، ووضع ما بيشو مغ ضػابط فػي ترػػر لمسدػكغ اإلسػالميويحقق الحفاظ عمى العػرات وستخىا، ويحق

 .ـ(2004(،)الدعج،1في الذكل رقع)مػض  ىػ 
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 بترخؼ من الداحثة -( رسم فهضيحي لترهر أحسج الدعج لسخطط السدكن اإلسبمي1شكا رقم )

 م(7114السرجر: ) الدعج،
 :االسبمي لسشظهرتا لسحجدات الترسيسية لمسدكن في السشهج ا-

تختمػػف السحػػجدات الترػػسيسية لفػػخاغ السدػػكغ مػػغ فػػخاغ الخػػخ وفقػػا لمطػػخوؼ البيةيػػة والثقافيػػة والجيشيػػة ، كتػػػفيخ الخرػصػػية فػػي 
السدكغ بإعتبارىا مصمبا أساسيا مغ متصمبات حياة الفخد اليػمية، ويختمف ىحا اإلحتياج بإختالؼ الػسػط الػحؼ يعػير فيػو الفػخد، 

جات الخرػصػية فػي السجتسػع الػاحػج لعػامػل كثيػخة ؛ لػحلظ نجػج أف الخرػصػية مصمػب أساسػي يجػب أف يخاعػى كسا تختمف در 
عشج ترسيع أؼ فخاغ يدتخجمو الفػخد، فالخرػصػية مػغ أىػع العػامػل التػي تػرثخ عمػى الفػخد فػي تعاممػو مػع الفػخاغ الػحؼ يدػتخجمو 

 .وتحجد ما إذا كاف ىحا الفخاغ مالئسا لصبيعتو أـ ال
الػػظ محػػجدات ترػػسيسية ثابتػػة تػػختبط بالعقيػػجة اإلسػػالمية ويحػػجدىا مزػػسػف السدػػكغ قبػػل الذػػكل، كسخاعػػاة عػػجـ التصػػاوؿ فػػي وىش 

لتداـ بحخمة الجيخة والجيخاف، وإتباع مػشيج الػسػصية فػي إقترػاديات البشػاء مػغ عػجـ اإلسػخاؼ أو السبالغػة والسغػاالة اإل البشياف، أو
 ـ(.1996الترسيسية )عبج الباقي،

   :أهم السحجدات  الترسيسية تكيةية فح يقها في فرسيم الفخاغ الجالمي لمسدكن - 
نفػػخاد أو اإلنحدػػار وىػػػ تعشػػي اإل :الخرػصػػية :عخفػػت الخرػصػػية عمػػى أنيػػا مػػغ خاصػػة الذػػيء، والخرػصػػية فػػي المغػػة -1

لذخرػػي سػػتخ العػػػرة والسمػػبذ نصػػالؽ، وىػػحا يعشػػي أف الخرػصػػية بسعشاىػػا السػػادؼ تعشػػي عمػػى السدػػتػػ اعكػػذ العسػػـػ أو اإل
 . وممكية الحـخ الخاص لمسدكغ والجفاع عشو

الخرػصػػػية عمػػػى أنيػػػا تعشػػػي إحتيػػػاج األفػػػخاد لسداولػػػة أنذػػػصتيع السختمفػػػة دوف مخاعبػػػة أومتابعػػػة مػػػغ  (عرػػػاـ رجػػػب)وقػػػج عػػػخؼ
فيو مسا ييػ  سػبل الخاحػة اآلخخيغ، كسا تعشي الحساية مغ فزػؿ اآلخخيغ وحساية أصحابيا مغ اإلتراؿ الخارجي الغيخمخغػب 

 .ـ(1994،رجبواإلستستاع بالحياة مع تػفيخ الحج السشاسب مغ العالقات اإلجتساعية والتعامل مع اآلخخيغ،)
 :فشقدم مدتهيات الخرهصية إل  ثبثة مدتهيات هي مدتهيات الخرهصية:- 
لعػػػاـ عمػػػى مدػػػتػػ الحػػػي الدػػػكشي  والصػػػخؽ تذػػػسل السشػػػاشق والفخاغػػػات ذات اإلسػػػتخجاـ ا الخرػصػػػية عمػػػى السدػػػتػػ العػػػاـ: -أ

 .الخئيدية والسشاشق التجارية في الحي الدكشي، واألماكغ السفتػحة والخزخاء
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وعمى )السدتػػ العاـ( تعشي خرػصية اإلتراؿ والتػاصل وإحتػخاـ خرػصػية األخػخيغ وعػجـ إنتياكيػا بػالشطخ أو بالدػسع، وقػج 
تحسػػػػػي وترػػػػػػف حخيػػػػػة الفػػػػػخد وخرػصػػػػػيتو واحتػػػػػخاـ خرػصػػػػػية االخػػػػػخيغ  بػػػػػيغ الػػػػػجيغ اإلسػػػػػالمي الكثيػػػػػخ مػػػػػغ السبػػػػػادغ التػػػػػي

 ـ(.1995وحخيتيع،)إدريذ ،
ويالحػع أف مقػجار الخرػصػية السصمػبػة يكػػػف أقػل مػا يسكػغ وبالقػػجر الػحؼ يدػسع بإسػتعساؿ السكػػاف وتأديػة وضيفتػو عمػى الػجػػو 

  .ـ(1993،)عمي، األكسل ويكػف اإلتراؿ بيغ األفخاد عغ شخيق الخؤيا والدسع فقط
وتذػػسل السشػػاشق والفخاغػػات ذات اإلسػػتخجاـ العػػاـ عمػػى مدػػتػػ السجػػاورة الدػػكشية  الخرػصػػية عمػػى السدػػتػػ لػػبو العػػاـ: -ب

فيشذػػػػػأ بػػػػػحلظ نػػػػػػع مػػػػػغ األلفػػػػػة والسػػػػػػدة يعصػػػػػي اإلحدػػػػػاس بالتقػػػػػارب   ،اإلترػػػػػاؿ يكػػػػػػف عػػػػػغ شخيػػػػػق التحػػػػػجث والشطػػػػػخ ومدػػػػػتػػ 
 .ـ(1993اإلجتساعي،)عمي، ،

وىػػي أعمػػى مدػػتػيات الخرػصػػية السصمػبػػة ؛ إال أف إسػػتخجاـ السدػػكغ يقترػػخعمى  دػػتػػ الخػػاص:الخرػصػػية عمػػى الس -ج 
 ـ(.1993،ألخاص محجديغ ويسارس فيو العجيج مغ األنذصة وتختمف درجة الخرػصية السصمػبة لكل نذاط،)عمي

 :تيسكن فقديم الخرهصية عم  السدتهى الخاص إل 
ف يحتاج إلى خرػصية ذاتية لمقياـ بػبعس األنذػصة الخاصػة التػي تتصمػب : حيث نجج اإلندارػصية عمى مدتػػ الفخدخ .1

 .وجػده مشفخدا بعيجا عغ األخخيغ حتى مغ أفخاد أسختو
دوف مخاعبػة مػغ األخػخيغ إال  وىػي تعشػي تػػفيخ الخرػصػية الكافيػة لألسػخة لمقيػاـ بأنذػصتيا خرػصية عمى مدتػػ األسخة: .2

 ـ( .1994،إسساعيل(،) 2خاصة ، لكل رقع)أف لكل أسخة أسمػب معيذتيا وأسخارىا ال
 

 
 الداحثة –( مفههم تمزسهن السدكن اإلسبمي 7شكا رقم )

 
  :تيسكن فهفلخ الخرهصية الدرخية لمسدكن اإلسبمي عن طخيق ما  مي

قخار، يعػج السػجخل مػغ ضػخوريات السدػكغ ألنػو يحػافع عمػى حخمتػو ويسػش  سػكانو نػعػا مػغ اإلسػت :فحقلق السجلا السشكدخ -أ 
، لػكل وقج تسكغ السرػسع السدػمع مػغ إسػتخجاـ السػجخل ليحقػق لمدػاكشيغ األمػغ والحسايػة مػغ اإلعتػجاء والفزػػؿ وتقمبػات السشػاخ

عمػػى إحػػجػ جػػانبي السػػجخل السشكدػػخ يػجػػج قاعػػة خاصػػة بػػخب السشػػدؿ يدػػتقبل فييػػا زائخيػػو وتدػػسى الغخفػػة )السخبػعػػة(  (،3رقػػع )
 (.89ـ،ص2004ور االرضي التي تفت  نػافحىا عمى الذاؤع،)بيشدي ،وتكاد تكػف الحجخة لػحيجة في الج
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 الداحثة -( السجلا السشكدخ تالفشاء3شكا رقم )

   :الفشاء الجالمي -ب
تعبخ عغ معشى واحج ولامل ليحا السرصم ، ولغػيا يسكغ  اميمجس يف اي, ولكشالجاخمي اءمفشل ةوالسعساري ةغػيمال هيعاالسف جدتتع

ء عمى أنو الفخاغ الحؼ يتػسط كتمة السبشى، أو السداحة التي تستج أمامو أو حػلو، ومعساريا يسكغ أف يعخؼ الفشاء اف يعخؼ الفشا
عمى أنو فخاغ معيذي غيخ مغصى، ويعتبخ إمتجادا لمفخاغات السعيذية الجاخمية، وقج يحاط بسسخ مغصى يدتخجـ كسدار حخكة أو 

 (.202ـ،ص1997إستخاحو في الذتاء،)رأفت،
   :هم ال يم التي إلتص بها الفشاء الجالمي لمسدكن ما  ميأ
عسل الفشاء الجاخمي عمى إنتقاؿ معطع األنذصة الخارجية لدنداف إلى الجاخل والذعػر بتخابط إجتسػاعي  جتسايية :اإل يم ال -أ

فشػػاء عمػػى إسػػػتيعاب أداء األسػػخة، ومقػػػجرة ال فػػخاغ مشاسػػب وآمػػػغ لمعػػب األشفػػاؿ تحػػػت سػػسع ونطػػخ بػػيغ األفػػخاد مػػغ خػػػالؿ تػػػفيخ
األعسػػاؿ السشدليػػة السختمفػػة وإسػػتقباؿ الزػػيػؼ فػػي فتػػخات إعتػػجاؿ الجػػػ، وأىسيتػػو فػػي تحقيػػق حقػػػؽ الجػػار مػػغ خػػالؿ اإلنغػػالؽ 

 .ـ(2006،يحياوؼ (و،لمجاخل والحخية الذخرية لمسدمع في بيت
  :(، تهي عم  الشحه التالي4 شقدم السدكن العخبي اإلسبمي ذت الفشاء إل  مجسهعة فزاءات ، شكا رقم )

 .فزاء)خاص(عائمي، وىػ األكبخ ويسثل السصبخ والحػش الجاخمي -   
 .فزاء)لبو خاص(،)لبو عاـ( ويسثل غخفة السعيذة ومشصقة الجمػس -   

 عاـ( لمزيػؼ، ويسثل غخؼ إستقباؿ الزيػؼ  .)فزاء   - 

 
 الداحثة -( الفزاءات الجالمية لمسدكن العخبي اإلسبمي4شكا رقم )
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يمعػػب الفشػػاء دور ميسػػا فػػي تييةػػة الطػػخوؼ الخارجيػػة لدندػػاف مػػغ الشاحيػػة البيةيػػة بدػػبب الطػػخوؼ القاسػػية،  نلئيػػة :ال ػػيم ال -ب
لذػجة الحػخارة والخيػاح وحسايػػة السدػكغ مػغ الزػضػاء، ويدػػيع الفشػاء الػجاخمي فػػى تييةػة ىػحه الطػخوؼ مػػغ خػالؿ  تحدػيغ درجػػة 

يع درجة الحخارة بتػفيخ مداحة كبيخة مػغ الطػالؿ، فيبػخد مػغ خػالؿ فتػخة الشيػار والميػل، فأثشػاء الميػل الحخارة، حيث يعسل عمى تشط
تفقج األجداء السختمفة لمفشػاء جػدءا مػغ سػصحيا ويبػخد معػو اليػػاء السالمػذ لػو فيشػدؿ إلػى القػاع ويحػل محمػو اليػػاء األكثػخ حػخارة 

 شػػػػػػػاؿ فتػػػػػػػخة الميػػػػػػل ليتحػػػػػػػؿ الفشػػػػػػػاء إلػػػػػػى مخػػػػػػػدف لميػػػػػػػاء البػػػػػػػارد، والػػػػػػحؼ يختفػػػػػػع بػػػػػػػجوره إلػػػػػػى أعمػػػػػػػى،  وتدػػػػػػتسخ ىػػػػػػحه األليػػػػػػػة

 (.5لكل رقع )ـ(.2006يحياوؼ،)

 
 فكهن مداحة كنلخة من الظبل دالا الفشاء تبالتالي فحدنن درجة الحخارة ليب نهارا

 الداحثة –( الفشاء كسشظم لمحخارة ليب نهارا 5شكا رقم )
 

ي بعشاصخه السختمفة مغ نبات، ألجار، مياه، وتشديق أرضياتو وزخخفتيػا وججرانػو بعػجا أضفى الفشاء الجاخم جسالية:ال يم ال  -ج
لمفػػخاغ ، وبػجػػػده ومػػا يحػيػػو مػػغ جساليػػات يذػػعخ اإلندػػاف بالخاحػػة واإلسػػتخخاء بعػػج قصعػػو لمذػػػارع الزػػيقة الخاليػػة مػػغ جسػػاؿ 

 . ـ(2006(،)يحياوؼ،1صػرة رقع ) الشباتات واأللجار،

 
 افات تالشافهرة في فزاء الفشاء الجالمي( الشد1صهرة رقم )

 م(7111السرجر: ) كنخيت ،
 :لحا حخص السعساري السدمم عم  فحقلق عجة إعتدارات لاصة  هالنلئة الجالمية لمسدكن مشها

ة الفرل بيغ الحخكة القادمة مغ خارج السدكغ وداخمو وبالتالي الفرل بيغ جشاح االستقباؿ وجشاح السعيذة  وسيػلة الحخك -1
وىحا الفرػل الفخاغػي يسكػغ أف يػتع فػي اإلتجػاه األفقػي ، كسػا يسكػغ أف يػتع فػي اإلتجػاه الخأسػي مػع ، والخبط الكامل بيغ العشاصخ

وخرػصػػية السدػػكغ ال تخاعػػى فقػػط بالشدػػبة لمػػجاخل ولكػػغ أيزػػا بالشدػػبة لمخػػارج،  (،6لػػكل رقػػع ) تػػجاخل الفخاغػػات أفقيػػا ورأسػػيا،
 ـ(.1997أحسج،)
ع غػػخؼ الشػػـػ فػػي جشػػاح واحػػج ، وأف يكػػػ ف مػػجخميا بعيػػجا عػػغ السػػجخل الخئيدػػي لمػحػػجة الدػػكشية  ويفزػػل يفزػػل أف تجسػػ -2

 .دخػؿ جشاح الشـػ مغ السعيذة والعكذ
 .ضخورة قخب دورات السياه مغ جشاح الشـػ ، كحلظ فرل أماكغ الػضػء عغ السخاحيس -3
فخادىػا مػغ الػحكػر واإلنػاث، حيػث يػحكخ قػػؿ رسػػؿ هللا  صػمى هللا مػاجية متصمبات السعيذة ألفخاد األسخة في مخاحل نسػػ أ -4

، ويتػػافخ ذلػظ بالسدػاحات التػي تػػفخ لألبشػاء  عميو وسمع "وفخقػػا بيػشيع فػي السزػاجع"، وىػحا يعشػي الفرػل بػيغ األبشػاء عشػج الشػـػ
 ـ(1997)أحسج،،إحداسيع باالنتساء واإلستقاللية والخرػصية الالزمة لكل مشيع
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 الداحثة –( الفرا الفخاغي في اإلفجا  األفقي تالخأسي مع فجالا الفخاغات أف يا ترأسيا 6)شكا رقم 

حجب الخؤية مغ الخارج إلى الجاخل: الػاجية الخارجية لمسدكغ ىي الحجاب الحؼ يحسى سػكاف البيػت مػغ أعػيغ الغخبػاء ،  -5
ة تسػش  أىػل البيػػت بعػجا يعصػي لػػعػرا باإلشسةشػاف، وذلػػظ وقػج حطيػت العسػػارة اإلسػالمية بػحلظ بسعالجػػة الفتحػات السعساريػة برػػػر 

عغ شخيق إستخجاـ السذخبيات الخذبية، التي تقـػ بجورىا عمى حجب الخؤية مغ الخارج إلػى الػجاخل ومشحيػا لسػغ بالػجاخل دوف 
نيػارا و ضػبط مػخور  اإلخالؿ بخرػصيتو،ىحا باإلضافة إلى تعجد عيستيا الفيديائية والتي تتسثػل فػي" ضػبط درجػات الحػخارة لػيال

 .ـ(1997)أحسج،،الزػء واليػاء مغ خالليا
وىػػي تعشػػي تػػػفيخ بيةػػة صػػػتية مشاسػػبة سػػػاء عمػػى مدػػتػػ السدػػكغ أو خارجػػو، حيػػث تحقػػق القػػجر  :الخرهصػػية الدػػس ية -

ى أحاديثػػو السصمػػػب مػػغ الخاحػػة الشفدػػية ، وتدػػاعج االندػػاف عمػػى القيػػاـ بأنذػػصتو السختمفػػة دوف إزعػػاج أو قمػػق مػػغ التصفػػل عمػػ
 (.  ـ1993)أيسغ،،وعالقاتو داخل السدكغ، وتعشي أيزا عجـ إنتقاؿ األصػات إلى الخارج أو إلى الجاخل

والخرػصػػية الدػػسعية ال تعشػػي العػػدؿ التػػاـ عػػغ الػسػػط السحػػيط ، بػػل ىػػي الحسايػػة والتشقيػػة لألصػػػات غيػػخ السخغػبػػة بيػػا، مػػع 
قجر الكػافي، باإلترػاؿ بالػسػط الخػارجي السحػيط بالسدػكغ، وفػي نفػذ الػقػت الدساح بإنتقاؿ الرػت مغ الخارج إلى الجاخل بال

إعصػػاء اإلندػػاف الحخيػػة التامػػة لمتعبيػػخ عػػغ إنفعاالتػػو وأحاسيدػػو السختمفػػة، والحفػػاظ عمػػى إحتػائيػػا داخػػل السدػػكغ وعػػجـ إنتقاليػػا 
 . لمخارج

، ومػػا  تػػختبط  الخرػصػػية الدػػسعية بجرجػػة كبيػػخة بسدػػتػػ الزػضػػاء الػػحؼ إذا زاد عػػغ حػػج معػػيغ يدػػبب عػػجـ القػػجرة عمػػى الشػػـػ
يتختػػػب عمػػػػى ذلػػػػظ مػػػػغ آثػػػار صػػػػحية سػػػػيةة تدػػػػبب عػػػػجـ القػػػجرة عمػػػػى التخكيػػػػد ومػػػػغ ثػػػػع خػػػالؿ فػػػػي أداء االعسػػػػاؿ والقػػػػجرة عمػػػػى 

   .(ـ1993)أيسغ ،،إنجازىا
 م(:1995تيسكن فحقلق الخرهصية الدس ية عن طخيق األفي،)محسهد، 

األصػػات، فػيالحع أف غػخؼ الشػـػ وغػخؼ اإلسػتقباؿ تحتػاج إلػى ىػجوء أكثػخ مػغ غػخؼ ترشيف الفخاغات حدب تفاعميا مع -1
  . األشفاؿ والسصبخ، كسا تكػف صالة السعيذة مرجرا لمزػضاء لكػنيا مخكدا لمتجسع العائمي في السدكغ

 .إستخجاـ الحذػات والسػاد العازلة لألصػات في داخل القػاشع واألبػاب-2
اـ االفشية الجاخمية الخاصة وبالتالي تأميغ اليػجوء لدػاكشي ىػحه السدػاكغ ، فبجراسػة السػجػات الرػػتية التػجيو لمجاخل بإستخج-3

وجػج أنيػػا تتحػخؾ مػػغ مرػادرىا فػػي مػجػػات كخويػة شػيمػػة مدػتسخة وتقػػل سػػخعتيا ولػجتيا كمسػػا إزدات بعػج مرػػجرىا، فكمسػػا زادت 
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التخصػيط الستخاكػب فػي السػجف االسػالمية إسػتصاع أف يػتحكع ديدػبل، ونالحػع أف  5السدافة إلى الزػعف تقػل الزػضػاء بسقػجار
 .وذلظ مغ خالؿ الشيايات السغمقة لمذػارع  في انتذار الزػضاء؛

اإلختيػػػار الجيػػػج لمسػػػػاد اإلنذػػػائية السدػػػتعسمة فػػػي السبػػػػاني، وبخاصػػػة العشاصػػػخ السترػػػمة بالخػػػارج أوالفاصػػػمة بػػػيغ الػحػػػػجات -4
 .السجاورة

 .لكافية بيغ السباني الدكشية ومرادر الزػضاء في حالة تجاورىامخاعاة تػفيخ السدافات ا -5
 .إستخجاـ االلجار والشباتات والعشاصخ الصبيعية لمتخفيف مغ الزػضاء -6
مخاعػاة حػق الجػار: أعصػت التعػاليع اإلسػالمية أىسيػة كبيػخة لمجػػار حيػث قػاؿ رسػػؿ هللا عميػو الرػالة والدػالـ:"مغ كػاف يػػرمغ -7

وقج أدت ىحه التعاليع إلى تػجيو السدكغ إلى الجاخل عمى أفشية فقمل بحلظ مغ وجػد الفتحات ، فال يرذؼ جاره" خخباهلل واليـػ األ
سػالمية عمػى أف عػجـ الدػساح الخارجية، وبالتالي حجب الخؤية داخػل السدػكغ مػغ الجيػخاف ووفػخ الخرػصػية، وتػجؿ التعػاليع اإل

 . والذخوط السمدمة لمبشاءبأف تصل الشػافح عمى الجيخاف كاف أحج القػاعج 
   :من لبل (م1995محسهد، تيسكن مخاعاة حق الجار في فرسيم السدكن،)

عجـ تقابل فتحات السداكغ السصمة عمػى الذػػارع والصخقػات تصبيقػا ألحكػاـ الفقػو االسػالمي التػي دعػت إلػى الحفػاظ عمػى عػجـ -أ
 . كذف حخمات السداكغ مغ خالؿ ىحه السجاخل

 . متخا36-18قيق الحج األدنى لمسدافة بيغ السباني الدكشية الستقابمة والتي تػفخ الخرػصية، بسدافة تتخاوح مغاإللتداـ بتح-ب
الترسيع والسعالجات السعسارية في السدػكغ : عػغ شخيػق تجشػب الػحػجات الستػازيػة الستقابمػة والػتحكع فػي إرتفاعػات جمدػات  -ج

 . ػار والبخوزات والجخػالت في السبانيالشػافح  الستقابمة وإستخجاـ الشباتات واألس
تإزاء مسػا سػػنق ذكػػخ  سػػاهقا، نجػػج أن هشالػل عػػجة عهامػػا أثػػخت سػػمدا عمػػ  فحقلػق السػػشهج اإلسػػبمي فػػي الترػػسيم السعسػػاري 

   :تالجالمي لمسدكن السعاصخ، تفتسثا هح  العهاما في
لثقافيػػػة، العػامػػػل التكشػلػجيػػػو، العػامػػػل الدياسػػػية، ويسكػػػغ  جتساعيػػػة، العػامػػػل اإلقترػػػادية، العػامػػػل اقػػػػانيغ البشػػػاء، العػامػػػل اإل

 :تػضي  ىحه العػامل وفق ما يمي
عجت قػانيغ البشاء مغ أىع العػامل التي أثخت عمػى فقػجاف السزػسػف اإلسػالمي فػي السػجف الدػكشية الججيػجة : قهانلن النشاء  -1

 ـ(:1991ابي،كياأل،)تيسػاء مغ ناحية الذكل أوالػضيفة ، وتسثل ذلظ في األ
 . أعصت ىحه القػانيغ السباني أكبخ عجد مغ الػاجيات -
 . إنفراؿ السباني عغ بعزيا بأبعاد محجدة أدػ إلى ضيق السدافة بيغ السباني وإنفتحت عمى الخارج -
 .تداوت أبعاد القصع  تقخيبا، وندب الخدود واإلرتفاعات وبالتالي تذابيت الترسيسات -
 . بيخة مع اإلنفتاح عمى الخارج ساعج في القزاء عمى الخرػصيةإستخجاـ الفتحات الك -
 .عجـ وجػد عالقات سميسة بيغ الفخاغات الػضيفية داخل السدكغ مسا أدػ إلى عجـ تػافخ الخرػصية الجاخمية -
ففقػجت  نتيجػة لتػجيػو السدػكغ عمػى الخػارج أصػبحت السدػاكغ تصػل عمػى بعزػيا ، أو عمػى الذػػارع السددحسػة بػسػائل الشقػل -

 .الخرػصية الدسعية والسصل الصبيعي الحؼ كاف عمى الفشاء الجاخمي
نسط البشػاء السدػتخجـ : تتعػػجد األنسػػاط التػػي يسكػػغ مػػغ خالليػػا ترػػشيف البشػػاء عمػػى أساسػػو شبقػػا لسجسػعػػة مػػغ اإلعتبػػارات  -

 .،سػػكشي،صحي(مػػا يتعمػػق باإلسػػتخجاـ )ديشػػي،عسخانػػيفيسػا يتعمػػق باإلرتفاعػػات كالبشػػاء األفقػػي والخاسػػي، ومشيػػا 
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غيػخ العػادات والتقاليػج التػي كانػت سػائجة سػابقا مثػل روح الجػػار والسذػاركة والتعػارؼ بػيغ الجيػخاف، ت :العهامػا اإلجتساييػة-7  
 .وأصب  اإلىتساـ بحقػؽ الجار مفقػدة ومشيا حقػؽ خرػصية مدكشو

دكغ لصبقػة محػجودؼ الػجخل إلػى تػػفيخ أكبػخ عػجد مػغ السدػاكغ فػي مدػاحة محػجدة ، فكانػت الشتيجػة أدػ اإلىتساـ بتػفيخ الس -
 .وحجات سكشية متػازية ومتكخرة فاقجة عيع الترسيع التي حث عمييا الفكخ اإلسالمي وأىسيا خرػصية الفخد داخميا وخارجيا

نطخيػات وتجػارب وأفكػار غخبيػة ال تػختبط بسفػاهيع اإلسػالـ ، تغييخ السفػاهيع التػي كانػت مختبصػة بالػجيغ إلػى مفػاهيع نابعػة مػغ  -
 .ـ(1991،)األكيابي،فأصب  ىجؼ كل فخد ىػ إبخاز مبشاه ليصغي عمى السبشى السجاورلو دوف أؼ إعتبارات لمجيخاف

ومخدود  سيصخت الساديات وأعيست السذخوعات مغ واقع ججواىا اإلقترادؼ مغ حيث الخب  والخدارة  :العهاما اإلقترادية-3
رأس الساؿ لتحقق أكبخ عائج مادؼ دوف أؼ إعتبار لسالءمة ىحه السذخوعات لمدكاف مغ الشػاحي اإلجتساعية 

(، فأستخجمت الحػائط  قميمة الدسظ بغخض تقميل التكمفة، في حيغ أف الخرػصية الدسعية ـ1991،كيابي)األ،والػضيفية
 :قترادية إلى األتيل اإلباإلضافة إلى ذلظ أدت العػام ،تدتػجب حػائط سسيكة

أدت سياسػة اإلنفتػاح التػي إنتيجػت إلػى تخاجػع دورىػا فػي عسميػة البشػاء لسحػجودؼ الػجخل، مسػا أدؼ إلػى تفػاقع ضػاىخة اإلسػكاف  -
العذػائي، وما صاحب ذلظ مغ غياب السعاييخ التخصيصية والترسيسية، فشتجت عسارة ليدت فييا أؼ عيع إجتساعية يتحقق فييػا 

 .التالئع مع العػامل اإلجتساعيةالتػافق و 
 .إيجاد شابع نسصي لمعسارة الدكشية ضيخت فييا الختابة والسمل ولع تتالءـ مع البيةة االجتساعية وتحقيقيا لستصمبات الفخد -
األبػػػخاج الدػػػكشية كتعبيػػػخ عػػػغ الثػػػخاء، أدػ إلػػػى تفتيػػػت السجتسػػػع وأصػػػب  سػػػكاف تمػػػظ السبػػػاني يعيذػػػػف فػػػي عدلػػػة عػػػغ  إنتذػػػار -

 .يع، وفي نفذ الػقت أخمت ىحه االبخاج بسبجأ الخرػصية لمسداكغ السجاورةبعز
رغبة السالظ في زيادة العائج السادؼ جعمتيع يمجأوف إلى بعس الػسائل التي ساعجت عمى القزاء عمى الخرػصية الجاخمية  -

سبشػػػى إلػػػى أكبػػػخ عػػػجد مػػػغ الػحػػػجات سػػػتغالؿ أؼ فػػػخاغ عمػػػى حدػػػاب الذػػػػارع وتقدػػػيع مدػػػص  الإوالخارجيػػػة كديػػػادة عػػػجد االدوار و 
 (.ـ1991،)األكيابي،الدكشية، والعسل عمى تخفيس السدص  السعيذي إلى أقل السدتػيات

مػػػر ديشػػو وأفكػػار عقيجتػػو السػجيػػة كانػػت ثقافػػة السجتسػػع فيسػػا مزػػى معبػػخة ومختبصػػة بػػتفيع اإلندػػاف أل  :العهامػػا الثقاةيػػة-4
 ،رة السدػػكغ فػػي صػػػر مختمفػػة ارتبصػػت بخرػصػػيات االسػػالـ ومبادئػػو الستسيػػدةلمدػػمػكيات السختمفػػة فجػػاء إنعكاسػػيا عمػػى عسػػا

وضيخت بػضػح عمى عسارتو الدكشية سػاء عمى السدتػػ الجاخمي أو الخارج، ولكغ مع تجاخل الثقافات برػرة كبيخة كاف ال بػج 
يمػة عمػى مجتسعشػا وبػالصبع كػاف البػجء مغ ضيػر سػمبيات كثيػخة مػغ خػالؿ التغييػخ اإلجتسػاعي والدػمػكي والعػادات السكتدػبة الجخ

 . مغ إنعكاس ذلظ عمى السدكغ الحؼ أصب  غيخ مالئع لداكشيو
أثخ التقجـ العمسي في الرشاعات السختمفة والتي كاف ليا دور كبيخ في تصػيخ شخؽ وأسػاليب اإلنذػاء : العهاما التكشهلهجية -5

تفاعات عالية، وألكاؿ متبايشة وإختل التػازف بيغ الكتػل السعساريػة، إلػى ر إالسختمفة التي أدت الى وجػد ألكاؿ ججيجة مغ البشاء ب
تغييػخ وجػػو السجيشػػة، ولػػجعت أنسػاط وتغييػػخ لػػكل السجيشػػة وضيػخت السبػػاني ذات الفتحػػات الػاسػػعة السختفعػة األمػػخ الػػحؼ كػػاف لػػو 

 ـ(.1989)إبخاهيع،،تأثيخ كبيخ عمى تحقيق السزسػف اإلسالمي في الػحجات الدكشية
بػػػػخز دور الدػػػػيارة بإعتبارىػػػػا العامػػػػل الخئيدػػػػي الػػػػحؼ أعصػػػػى أولػيػػػػة فػػػػي التخصػػػػيط، فأصػػػػبحت الصػػػػخؽ ومػاقػػف الدػػيارات  - 

ومػػػجاخل البيػػػػت مختبصػػػة وقائسػػػة لخجمػػػة الدػػػيارات وتدػػػييل حخكتيػػػا، وبػػػحلظ فقػػػجت السجيشػػػة مطيخىػػػػا اإلندػػػػاني فػػػػي تػػػػػفيخ سػػػػبل 
السذػػػػاة، وأدت الذػػػػػارع الججيػػػػجة إلػػػػى عػػػػجـ تذػػػػجيع الدػػػكاف عمػػػى السذػػػي، وبالتػػػالي إنعػػػجمت العالقػػػات الحخكػػػػة لدػػػػكانييا مػػػػغ 

 . خرػصيتواإلجتساعية بيغ الدكاف ونذأ نػع مػغ العدلػة بػيغ الدػكاف، ولع يعج الفخد يخاعي حقػؽ جاره ومخاعاة 
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مػػغ الخيػػف إلػػى العاصػػسة فتكػنػػت الزػػػاحي العذػػػائية،  أدػ تخسػػيخ الدياسػػة فػػي العاصػػسة إلػػى الشػػدوح :العهامػػا الدياسػػية-6
وقػػج إضػػصخت الحكػمػػات بدػػبب تمػػظ الزػػغػط إلػػى المجػػػء إلػػى أسػػاليب  ،وحسمػػت السشػػاشق القجيسػػة فػػي السجيشػػة أكثػػخ مسػػا تتحسػػل

 مختمفػػػة إلنذػػػاء الزػػػػاحي الججيػػػجة برػػػفة اإلسػػػتعجاؿ واإلسػػػتعارة مػػػغ السرػػػادر األجشبيػػػة كترػػػشيع اإلسػػػكاف، ووضػػػع الخصػػػط
اإلسكانية العاجمة، كسا إستعارت األفكار والقيع التخصيصية والترسيسية الػافجة مػغ الخػارج، وقػج خػخج الشػاس مػغ دائػخة السدػاىسة 

 ـ(.1989)إبخاهيع، ،الفعمية في السذاركة في بشاء مداكشيع، وأصب  القخار فقط محرػرا بيغ األجيدة الحكػمية واإلستذارييغ
 : إجخاءات الجراسة

  لجراسة :مشهج ا
الجراسػة،  لجراسة وتحميل البيانػات الخاصػة بسجتسػع الجراسػة وذلػظ لمػصػػؿ إلػى نتػائج (السشيج الػصفي التحميمي)سة اإتبعت الجر 

يقرػج بػػالسشيج الػصػفي، ىػػػ "أحػج ألػػكاؿ التحميػل والتفدػػيخ العمسػي السػػشطع؛ لػصػف ضػػاىخة أو مذػكمة محػػجدة وترػػيخىا كسيػػًا و 
مػمػػػات مقششػػػة عػػػغ الطػػػاىخة أو السذػػػكمة وترػػػشيفيا وتحميميػػػا وإخزػػػاعيا لمجراسػػػة الجعيقػػػة" )ممحػػػع، عػػػغ شخيػػػق جسػػػع بيانػػػات ومع

عخؼ)الخلػػػػيجؼ( السػػػػشيج بأنػػػػو: مجسػعػػػػة اإلجػػػػخاءات البحثيػػػػة التػػػػي تتكامػػػػل فػػػػي وصػػػػف الطػػػػاىخة او  كسػػػػا ،(324ـ، ص2000
ميػػا تحمػػيال كافيػػا ودعيقا،إلسػػتخالص دالالتيػػا السػضػػػع، وذلػػظ إعتسػػادا عمػػى جسػػع الحقػػائق والبيانػػات وترػػشيفيا ومعالجتيػػا وتحمي
 (.59ـ،ص2000والػصػؿ إلى نتائج أو تعسيسات عغ الطاىخة أو السػضػع محل البحث،)الخليجؼ،

  مجتسع الجراسة :
 سكاف العاصسة )عساف( في السسمكة األردنية اليالسية.يتكػف مجتسع الجراسة مغ 

  علشة الجراسة:
ات محػػجدة إعتسػػجتيا الجراسػػة مػػغ الستمقيػػيغ األردنيػػيغ مػػغ سػػكاف العاصػػسة شػػاءا عمػػى تػػػفخ صػػفة تػػع إختيارىػػا بىػػي عيشػػة قرػػجي
 .األردنية/عساف
 أداة الجراسة :

)الػسػيمة التػػي يمجػأ الييػػا الباحػث لمحرػػػؿ عمػى الحقػػائق والسعمػمػات والبيانػػات التػي يتصمبيػػا انيأداة التػػي عخفيػا رلػػػاف بىػي األ
الجراسة بعج اإلشالع عمى الجراسات الدابقة والسذابية لسػضػع الجراسة الحالية ،تػصمت ، و (115ـ،ص2003،)رلػاف،البحث 

 السشاسبة لصبيعة الجراسة الحالية . األداة ىي  (اإلستبياف)إلى أف أداة 
محاور وتع اإلستعانة باإلستبانة كادأة بحثية إلحراء بعس الجػانب التي تخاىا الباحثة ميسة، وتكػنت اإلستبانة مغ ثالثة 
 : تختبط بسحاور الجراسة، وقج وزعت اإلستبانة عمى عجد مغ السحكسيغ مغ األساتحة ذوؼ اإلختراص في ىحا السجاؿ وىع

 كمية العسارة والفشػف  -د. معترع كخابمية /الجامعة األردنية  -1
 كمية العسارة والفشػف  -د. ميادة الحشاوؼ / جامعة البتخاء  -2
 كمية العسارة والفشػف  -ذخؽ األوسط د. سعج جخجذ/ جامعة ال -3

وبعج التحكيع قامت الجارسة بعسل التعجيالت واإلضافات السػصى بيا مغ قبل السحكسيغ لتكػف بالذكل الشيائي، وتع تػزيع 
ا ومغ ثع جسعت وحممت وكانت نتائج التحميل م ،مغ سكاف العاصسة األردنية/عساف غيياألردن يغاإلستبانة عمى عيشة مغ الستمقي

 يمي :
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  طخيقة فرحيح أداة الجراسة : -
محجدة، وخمرت أداة  جابة عشيا بصخيقةاإلسةمة والجسل الخبخية التي يصمب مغ السبحػث األتتزسغ أداة الجراسة مجسػعة مغ 

لعسخ/ الجرجة / اعالشػ ) ولية لمسبحػثيغاأل سل البياناتذوؿ ياأل، الجدء ستبانة تحتػؼ عمى جدئيغإالجراسة برػرتيا الشيائية إلى 
 .ثالثة معاييخعبارة تع تػزيعيا عمى  16 ل الجدء الثاني عمى عجد مغ العبارات تػزعت عمىذس، وي(العمسية

تع اإلعتساد في ترػحي  األداة عمػى السقيػاس الخساسػي)مػافق بذػجة، مػافػق، محايػج، غيخمػافػق، غيخمػافػق بذػجة( بحيػث تعصػى 
جػػجوؿ  ى التختيػػب، ويسكػػغ تػضػػي  السقيػػاس الخساسػػي مػػغ خػػالؿ الجػػجوؿ التػػالي،( لمسقيػػاس الخساسػػي عمػػ1،2،3،4،5الػجرجات)

 ( 4رقع)
 ( الس ياس الخساسي4ججتل رقم )

 غلخ مهافق هذجة غلخ مهافق محا ج مهافق مهافق هذجة
5 4 3 7 1 

ة وىػػي حاصػػل ومػػغ أجػػل ترػػحي  عبػػارات اإلسػػتبانة تػػع اإلعتسػػاد عمػػى مقياس)ليكػػارت الخساسػػي(، حيػػث يػػتع حدػػاب شػػػؿ الفتػػخ 
وىػػػ أسػػمػب لقيػػاس الدػػػمػكيات  ،0.80فيكػػػف شػػػؿ الفتػػخة بالتػػالي« عػػجد درجػػات السقيػػاس» 5عمػػى «شػػػؿ الفتػػخة »4قدػػسة 

ويعتسػج عمػى ردود  والتفزيالت مدتعسال بػحلظ اإلختبػارات الشفدػية، ويدػتعسل فػي اإلسػتبياف وخرػصػا فػي مجػاؿ اإلحرػاءات،
(، ويسكػػػػغ تػضػػػػيحو مػػػػغ خػػػػالؿ الجػػػػجوؿ www.wikipedia.comصػػػػيغة مػػػػا) اإلعتػػػػخاض عمػػػػى تػػػػجؿ عمػػػػى درجػػػػة السػافقػػػػة أو

 ( :5التالي،ججوؿ رقع)
 ( فرحيح معاما ليكارت الخساسي5ججتل رقم)

 غلخ مهافق هذجة غلخ مهافق محا ج مهافق مهافق هذجة
4.7 - 5 3.4 – 4.19 7.6 – 3.39 1.8 – 7.59 1 – 1.79 

 
 :ألداة الجراسة الثدات تالرجؽ اإلحرائي -

، وتػع حدػاب لػخز 15 عػجد( تع أخح عيشة إستصالعية الستمقي األردنيحرائي إلستسارة اإلستبانة)لحداب الرجؽ والثبات اإل
لفػا كخونبػاخ، ويػضػ  الجػجوؿ التػالي نتػائج الثبػات والرػجؽ اإلحرػائي أثبات وصجؽ اإلسػتبانة مػغ ىػحه العيشػة بسػجػب معادلػة 

 (.6ألردني، ججوؿ رقع)لمستمقي اإلجابات أفخاد عيشة الجراسة 
 اإلستدانة  يدارات( ثدات تصجؽ 6ججتل رقم)

 الرجؽ الثدات عجد ال دارات
16 0.674 0.82 

  :السعالجات اإلحرائية السدتخجمة-
الحـد  يخ اخترارا إلىذوالحؼ ي، «SPSS»حرائيلتحقيق أىجاؼ الجراسة والتحقق مغ فخضياتيا تع إستخجاـ البخنامج اإل 
 حرائية التالية:اإلساليب األجتساعية، وذلظ باستخجاـ نتائج إلمـػ احرائية لمعاإل
 .عامل ألفا كخونباخ لحداب معامل الثبات والرجؽ اإلحرائي ألداة الجراسةم  -

 .التكخارات والشدب السةػية لدجابات -
  .الػسط الحدابي واإلنحخاؼ السعيارؼ  -
 .الجراسة إلختبار فخضيات« مخبع كاؼ»إختبار جػدة حدغ السصابقة  -
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 :لتدار فخضيات الجراسةإحرائي لعلشة الجراسة ت اإلالهصف 
مجتسع الجراسة، وذلظ  ستبياف لعيشةاإلساسية ولسحػر األلعيشة الجراسة لبيانات السبحػثيغ  اإلحرائيالػصف الجراسة  ضخ تع

 :وذلظ كاألتيؿ التحقق مغ صحة فخضيات الجراسة، الؿ الججاوؿ التكخارية، ومغ خالمغ خ
  :عخض النيانات تمشاقذتها -

 الجراسة رالتكخارات والشدب السةػية ونتيجة السػافقة لعبارات محػ  يػض داه: الججوؿ التالي تحميل بيانات األ
 لن ل دارات محهر الجراسةالتكخاري إلجاهات السدحهث(: التهزيع 7)ججتل رقم

 السعا لخ تالعشاصخ الترسيسية لمسدكن 
 

 سبمي(الس يار األتل)السدكن اإل

مهافق  الس ياس
 هذجة

غلخ  محا ج مهافق
 مهافق

غلخ 
مهافق 
 هذجة

الستهسط 
 الحدابي

االنحخاؼ 
 الس ياري 

نتيجة 
 السهافقة

ال يم لتخجم  ةاإلسبمي السعا لخإستخدام  -1
بلن أفخاد العائمة في السدكن لاصة تاأللبؽ 

 تالسجتسع عامة

 مهافق 1.993 3.38 1 1 1 33 43 التكخار
 1 1 1.4 14.7 7 ةالشدد

 أن فقجم يةالسدكن اإلسبميمكن لعمارة  -7
 ندانية تتفيةية فخجم راحة االندان .إحمهل 

 مهافق 1.833 4.15 3 11 7 77 56 التكخار
 1.3 4.3 3 9.4 74 الشددة

هقاية لمالسدكن اإلسبمي عشاصخ  إستخجام -3
من الزهضاء تفهفلخ الخاحة الشفدية 

 لداكشياتاالجتسايية 

 مهافق 1.969 3.46 1 7 18 17 33 التكخار
 1 3 7.7 7.3 14.7 الشددة

 ة في السدكنسبمياإلإستخجام العشاصخ  -4
مان تالسكان تان د تغلخ بتغلخ الفال  ةثابتألنها 

 كان الذكا تالتقشيات هي الستغلخ  فقط

 مهافق 1.768 4.35 1 1 11 43 67 التكخار
 1 1.4 4.3 18.5 76.6 الشددة هذجة

عامب يذكا التهجا إل  الجالا إستخجام  -5
    هاما في فهفلخ الخرهصية لمسدكن اإلسبمي

 محا ج 1.941 3.34 1 16 19 77 7 التكخار
 1 73.5 77.9 39.8 3 الشددة

  الس يار الثاني) السدكن اإلسبمي ذت الفشاء(
ي فالجالمي ال يم الجسالية لمفشاء إستخدام  -1

اإلسبمي في كهنا مترب هالدساء  السدكن
 تالشجهم تالطنيعة

 مهافق 1.767 4.37 1 1 5 79 49 التكخار
 1 1 7.1 17.4 71 الشددة هذجة

 السدكنستخجام الفشاء الجالمي في إ -7
اإلسبمي هذكا فعال في فأملن الستطمدات 

 لمسدكن تساكشياالج شية تاإلجتسايية تالنلئية 

 مهافق 1.945 3.78 1 3 17 43 67 التكخار
 1.4 1.3 7.3 18.5 76.6 الشددة

فزائيا إستخدام المسكن ذو الفناء كمركزا  -3
 خبط التذكيبت الفزائية في عبقة عزهية في 

 االسبميالسدكن عسارة 

 مهافق 1.11 3.56 1 7 77 43 61 التكخار
 1 3 9.4 18.5 75.8 الشددة

ا أعلج ففعلما أن يقزي يسكن لمفشاء إذا م-4
عم  الكثلخ من أتجا القرهر السعسارية بتهفلخ 
أعم  درجات الخرهصية تفهفلخ األمان 

 تاإلستقخار لداكشيا

 محا ج 1.874 3.35 1 17 73 77 16 التكخار
 1 7.3 33.8 39.8 73.5 الشددة

  الس يار الثالث)السدكن في العسارة السعاصخة(
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مي دالا السدكن كشظاما ففعلا الفكخ اإلسب -1
م يذيا من لبل أيات القخان الكخيم تاألحاد ث 
الشنهية كسحجدات فرسيسية لمفخاغات الجالمية 
فمني إحتياجات الفخد دالا السدكن هسا  تهافق 

 مع ضهاهط الج ن تسمهكيات السجتسع

 مهافق 1.175 3.31 1 1 1 43 33 التكخار
 1.4 1 1.4 18.5 14.7 الشددة

نفتاح على اإلستخدام الفتحات الكبيرة مع إ -7

في  الخارج ساعد في القضاء على الخصوصية
 المسكن المعاصر

 مهافق 1.888 4.37 7 3 16 43 65 التكخار
 هذجة
 

 3 1.3 6.9 18.5 77.9 الشددة

في  العسارة اإلسبميةمفخدات  إستخجام -3
السعاصخ السدكن التذكلا الكتم  تالفزائي في 

 رتح العرخالتقشيات الحج ثة ت  تشاسب مع هسا 

 مهافق 1.116 3.55 3 7 77 33 49 التكخار
 1.3 3 11.6 14.7 71 الشددة

إستخجام السجلا السشكدخ في السدكن  -4
السعاصخ ليكهن مطمب ضختري في الترسيم 

 بتحقلق الخرهصية تإحتخام حقهؽ الجار

موافق  1.581 4.69 1 1 18 33 65 التكخار

 1.4 1.4 7.7 14.7 77.9 الشددة ةبشد

شاهعة من نظخيات الفغللخ السفاهيم يسكن  -5
سخفدطة السفاهيم ال إل تفجارب تأفكار غخبية 

ليطغي عم    سنشالهجؼ إبخاز ب تليذهالج ن 
 لحق الجهارعتدار إدتن  لا السنش  السجاتر

 موافق 1.941 4.34 3 1 33 43 56 التكخار

 1.3 1.4 14.7 18.5 74 الشددة بشدة

إعادة الشظخ في قهانلن تفذخيعات يمكن  -6
 يالسداني السعسهل بها حاليا، تالتي لم فخاع

ال يم الثقاةية ت مقهمات النلئة السشالية 
 اإلسبمية في السدكنجتسايية تالستطمدات اإل

 مهافق 1.171 3.94 7 8 7 33 34 التكخار
 3 3.4 3 14.7 14.6 الشددة

الهعي السعساري تالفشي بلن أفخاد تخدام إس -7
السجتسع هسختمف شخائحا تالتعخيف بتخاثشا 

تإعادة الخبط بلن لرائرا النلئية  اإلسبمي،
حتياجافا إتبلن السجتسع هتاإلجتسايية تالثقاةية 
 السعاصخة

 مهافق  1.896 4.13 8 5 16 55 65 التكخار
 3.4 7.1 6.9 73.6 77.9 الشددة

 مهافق 1.353 4.11 26 88 240 567 758 التكخار ػػػػػػػلػػجػػػػػةالشػػػتػ
 1.11 5.16 8.06 15.25 29.17 الشددة

حدب مقياس ق( مػاف)وىي تعشي (، 4.01)متػسط نجج بأنو حرل عمى ، ه لشتائج محػر الجراسةالبعج دراسة الججوؿ أع
 .جاء في العبارات السكػنة لمسحػر السبحػثيغ يػافقػف عمى ما غالبيةليكارت الخساسي، أؼ أف 

 

 :الشتائج تالسشاقذة -
 :نتائج الجراسة - 

إستخجاـ السعاييخ والعشاصخ السعسارية اإلسالمية في في)عالية ذات داللة إحرائية  اتتػجج فخوقال ) بالشطخ لفخضيات الجراسة
%( مغ جسمة 77.50يالحع بأف ما ندبتو)في السدكغ( ومغ خالؿ الججوؿ أعاله،  الفخاغات الجاخمية لمترسيع الجاخمي
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%( عمى نفذ العبارات، بيشسا 15.3وكانت ندبة السحايجوف ) عمى ما جاء في جسيع عبارات الفخضية، السبحػثيغ مػافقػف 
 .%(6.1)بمغت ندبة غيخ السػافقيغ عمى ىحه العبارات

وىي أقل  (0.000)حتسالية ليااإلوأف القيسة  ،(1589.781)بمغت (كاؼ مخبع)ختبار جػدة حدغ السػافقةإحع أف عيسة الكسا ن
ستجابات السبحػثيغ عمى إحرائية في تػزيع إ اللةأنو تػجج فخوؽ ذات د وندتشتج مغ ذلظ ،(0.05)مغ مدتػػ السعشػية

ف أؼ أف إجابات السبحػثيغ تتحيد لعبارة دو  (جةذمػافق ب خيغمػافق،  خيغجة، محايج، ذػافق ب،م )مػافقالعبارات السختمفة
وىػ أكبخ مغ الػسط الفخضي  (4.01)مجتسعة، فقج بم   األولى ةالحدابي الفعمي لعبارات الفخضي لمػسط عيخىا، وبالخجػ غ

 وىحا يجؿ عمى أف إجابة السبحػثيغ عمى ىحه الفخضية كانت ،3وقجره  (1،2،3،4،5)الخساسي حدب ليكارت  لجرجات السقياس
 .الفخضية سنو يتع رفإي فإيجابية وتتحيد لعبارة السػافقة وبالتال

 ( : نتائج مخبع كاي لجاللة الفختؽ إلجاهات السدحهثلن عم  يدارات محهر الجراسة8ججتل رقم )
 قيسة مخبع كاي تال يسة اإلحتسالية  التكخارات تالشدب السئهية تالهسط الحدابي تاإلنحخاؼ الس ياري 

 إلنحخاؼ الس ياري ا الهسط الحدابي الشدب % التكخار الس ياس تدرجة الحخية
 1589.781 قيسة مخبع كاي 1.353 4.11 79.17 758 مهافق هذجة

 15.75 567 مهافق
 1.111 ال يسة اإلحتسالية 8.16 741 محا ج

 5.16 88 غلخ مهافق
 4 درجة الحخية 1.11 76 غلخ مهافق هذجة

 % 111 1679 السجسهع
 

 :مشاقذة تففدلخ الشتائج -
 :لييا بشاء عمى تحميل البياناتإالشتائج التي تع التػصل  راسةفدخ الجته، الالشتائج أع ضؿ عخ المغ خ

ىحا  إيجابا عمى جسيع أسةمة السبحػثيغ تفاؽإنو يسكغ القػؿ بإف السدكغ اإلسالمي حػؿ وؿاألالسعيار ؿ إجابات المغ خ -1
، بيغ أفخاد العائمة في السدكغ خاصة والسجتسع عامةواألخالؽ خجـ القيع تل ةاإلسالمي السعاييخإستخجاـ السحػر، حيث يسكغ 

لمسدكغ  جتساعيةػقاية مغ الزػضاء وتػفيخ الخاحة الشفدية واإل، ولمندافأف تقجـ حمػؿ إندانية ووضيفية تخجـ راحة اإلو 
ف كاف الذكل والتقشيات إف و ثابتة ال تتغيخ بتغيخ الدماف والسكا عشاصخإستخجاـ العشاصخ اإلسالمية في السدكغ ، وأف ساكشيوو 

إستخجاـ التػجو إلى الجاخل يذكل عامال ىاما في تػفيخ الخرػصية لمسدكغ ب"محايج"  بيشسا كاف الجػاب،  ىي الستغيخه فقط
    .سالمياإل
عمى يع تفاؽ السبحػثيغ إيجابا وذلظ بسػافقتإنو يسكغ القػؿ بإفحػؿ السدكغ ذو الفشاء  السعيار الثانيؿ إجابات المغ خ -2

، وأف لمفشاء الجاخمي في السدكغ اإلسالمي في كػنو مترال بالدساء والشجـػ والصبيعة الػضيفية والجساليةإستخجاـ القيع 
كسخكدا فزائيا يخبط ، وإستخجامو بذكل فعاؿ في تأميغ الستصمبات الجيشية واإلجتساعية والبيةية لمسدكغ وساكشيوإستخجامو 

يسكغ لمفشاء ، بأف كاف الجػاب ىػ الجػاب "محايج" ، بيشسا سالمية عزػية في عسارة السدكغ اإلالتذكيالت الفزائية في عالق
إذا ما أعيج تفعيمو أف يقزي عمى الكثيخ مغ أوجو القرػر السعسارية بتػفيخ أعمى درجات الخرػصية وتػفيخ األماف 

 .واإلستقخار لداكشيو
فإنو يسكغ القػؿ بإتفاؽ السبحػثيغ إيجابا عمى بالسدكغ بالعسارة السعاصخة والخاص  السعيار الثالثجابة عمى اإلؿ المغ خ -3

تفعيل الفكخ اإلسالمي داخل السدكغ كشطاما معيذيا مغ خالؿ أيات القخاف الكخيع واألحاديث الشبػية ، بجسيع أسةمة ىحا السحػر
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، يتػافق مع ضػابط الجيغ وسمػكيات السجتسع تمبي إحتياجات الفخد داخل السدكغ بسالكسحجدات ترسيسية لمفخاغات الجاخمية 
يسكغ تغييخ ، و ستخجاـ الفتحات الكبيخة مع اإلنفتاح عمى الخارج ساعج في القزاء عمى الخرػصية في السدكغ السعاصخوأف إ

عمى السبشى السفاهيع الشابعة مغ نطخيات وتجارب وأفكار غخبية إلى السفاهيع السختبصة بالجيغ وليذ بيجؼ إبخاز السبشى ليصغي 
إعادة الشطخ في قػانيغ وتذخيعات السباني السعسػؿ بيا حاليا والتي لع تخاعي مقػمات ، و السجاور لو دوف إعتبار لحق الجػار

إستخجاـ الػعي السعسارؼ والفشي بيغ أفخاد ، و البيةة السشاخية والقيع الثقافية والستصمبات اإلجتساعية اإلسالمية في السدكغ
لخائحو والتعخيف بتخاثشا اإلسالمي، وإعادة الخبط بيغ خرائرو البيةية والثقافية واإلجتساعية وبيغ السجتسع السجتسع بسختمف 

 .بإحتياجاتو السعاصخة
 اإلستشتاجات : -

 :ما يمي ؿ إجخاءات الجراسة يدتشتج المغ خ
 .ناثاإلمغ ( %33.8)مقابل (، %66.2)ندبة السدتجيبيغ مغ الحكػر تسثل  -1
وتمييا %( ، 38.20)  بشدبة (سشة44-36)عسار السبحػثيغ ىي الفةة العسخية ألستبانة أف أعمى ندبة اإلحميل مغ ت  يتز -2

الفةة  أخيخاو %(، ، 19.10)بشدبة.  )سشة35-26)وتمييا الفةة العسخية (، %29.40) بشدبة سشة فأكثخ( 45)الفةة العسخية 
 %(. 7.40)(.بشدبة سشة فأقل 25)العسخية 

 (البكالػريػس) السبحػثيغ أف أعمى ندبة لمسبحػثيغ مغ حيث الجرجة العمسية كانت لفةة ة ستسارا إتحميل يطيخ مغ  -3
وأخيخا فةة (، %21.9 ) بشدبة الستػسط( الجبمـػ)وتمييا فةة %(، 27.0)بشدبة  (الثانػؼ )وتمييا فةة ،  %(38.20)بشدبة

 .%(12.9)بشدبة  )الجراسات العيا(
 الخبصة: -

في لمفخاغات الجاخمية  الػضيفةالتقديسات و عمى اإلسالمية وأثخىا  عساريةالعشاصخ معاييخ و اسة إلى معخفة ىجفت ىحه الجر 
 ععمى الجراسات الدابقة والسختبصة بسػضػ  اإلشالعؿ الومغ خ ،ردنيألالستمقي ا مغ وجية نطخ لمسدكغ الترسيع الجاخمي
 جراسةكمت لجػ الذ، تةختبار الفخضيإىجاؼ الجراسة و أ تي تست لبمػغ جخاءات الاإلشار الشطخؼ و اإلتغصية  ؿالالجراسة، ومغ خ

ستثسار إىحه الجارسة خاصة، وإمكانية  عبعسػميا أثشاء البحث حػؿ مػضػ السدكغ الجاخمي و  الفخاغي لسػضػعات الترسيع قػاعج
أماـ نطخ السرسع  اإلسالميةستخجاع القيع والسزاميغ وإ، السعاصخ العشاصخ السعسارية اإلسالمية في السدكغالسعاييخ و 
 ةالجاخميالفخاغات بذكل مشاسب في ترسيع بذكل إيجابي و  تػضيفيسا، و ستفادة مشيا وتفعيميا أثشاء عسمية الترسيعلدالجاخمي 
 والعشاصخ السعاييخؿ إجخاءاتيا الالجراسة أسدت مغ خ ف ىحهأويسكغ القػؿ  إيجابا، في الستمقيمغ أثخ  ولسا يتخكانو  ،لمسدكغ

 ردف.األفي الترسيع الجاخمي السعاصخ في  لمسدكغالقيع الػضيفية و 
 :السرادرت السخاجع  -

 . 80يةألا سػرة الشحل، ،القخآف الكخيع .1
 

 السخاجع تالسرادر العخبية:
الصبعػػػػػة  الخياض،انيػػػة،، أثػػػػخ التذػػػخيع فػػػي تكػػػػيغ البيةػػػة العسخ السجيشػػػة العخبيػػػة اإلسػػػالمية(، ىػ1414لػػػػؿ، صال )حالي .2

 .األولى
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، قدػػع العسػػارة، كميػة القػيع اإلسػالمية كسػجخل لتحقيػق الخرػصػية فػػي البيةػػة الدػػكشية السعاصػػخةـ(، 1993أيسغ،عمي) .3
  .اليشجسة، جامعة أسيػط

سػالمي فػي ، نػجوة السػشيج اإلالسزسػف والذػكل فػي عسػارة السدػكغ اإلسػالميـ(، 1991كيابي، محسػد عبج اليادؼ)األ .4
 ، مشطسة العػاصع والسجف اإلسالمية.الترسيع السعسارؼ والحزخؼ 

 رؤية تصبيقية مبدصة،الكػيت، دار الكتاب الحجيث. ،مشاىج البحث التخبػؼ ـ(، 2000الخليجؼ،بذيخ) .5
 . 6،العجد19، مرتة لمبحػث والجراسات، السجمجضػابط بشاء السداكغ في الفقو اإلسالميـ(، 2004الدعج، أحسج) .6
 .، دياليالسصبعة السخكدية ،ديالىجامعة ، قػاعج ومفاهيع في الترسيع الجاخميـ(، 2012بياتي، نسيخ قاسع )ال .7
 .األحج البحتخؼ ر ، بيخوت، داالطػاىخ البرخية والترسيع الجاخميـ(، 1971أبػجج، حدغ عدت) .8
 ق العخبية.دار األف ، دراسات في التخاث السعسارؼ والفشي،القاىخةـ(، 2004حسج)أبيشدي،صالح  .9

 .3السجمج، ، بيخوت، مكتبة الحياةالسعخفة والدمصة في السجتسع العخبيـ(، 2007صبػر،أحسج) .10
، كميػػة اليشجسػػة، قدػػع مفيػػـػ الخرػصػػية وتػػأثيخه عمػػى ترػػسيع السدػػكغ فػػي مرػػخـ(، 1994عرػػاـ، رجػػب إسػػساعيل) .11

 .أسيػطالعسارة، جامعة 
، مخكػػػد الجراسػػػات التخصيصيػػػة والسعساريػػػة، السبػػػاني الدػػػكشيةالسزػػػسػف اإلسػػػالمي فػػػي ، ـ(1996عبػػػج البػػػاقي، إبػػػخاهيع) .12

 .خالقاىخة، مر
، قدػػػع دراسػػػة تحميميػػػة لسطػػػاىخ وأسػػػباب التمػػػػث البرػػػخؼ فػػػي السجيشػػػة السرػػػخية السعاصػػػخةـ(، 1996عبػػػج الخلػػػيج،هبة) .13

 .  كمية اليشجسة، جامعة أسيػط العسارة،
 .نتخكػندمتإأبحاث  خاغ، القاىخة، مخكدالبيةة والف ،ثالثية اإلبجاع السعسارؼ ـ(، 1997فت،عمي)أر  .14
 .دارالذخوؽ  ججة، ،السدكغ والبيةةـ(، 1986سمػػ) دمحم سعيج، .15
 . دار السديخة لمشذخ والتػزيع والصباعو ،عساف،مشاىج البحث في التخبية وعمع الشفذ ـ(،2000ممحع،سامي) .16
، قدػػع جسعػػات الدػػكشية بالسجيشػػة السرػػخيةدراسػػة تحميميػػة ألنسػػاط الترػػسيع العسخانػػي لمتـ(، 1993معتػػػؽ، دمحم محسػػػد) .17

 العسارة ، كمية اليشجسة، جامعة أسيػط.
 .29، العجد4السجمج، معيج اإلنساء العخبي لبشاف، ،التكػيغ الػضيفي لمسجيشة االسالمية ـ(،1982سارة حدغ) مشيسشة، .18

 السجبت تالسؤفسخات :
مجمػػػػػػػة الدرقػػػػػػػاء لمبحػػػػػػػػث ، الدرقػػػػػػػاء عسػػػػػػػاف، ،السفيػػػػػػػـػ اإلسػػػػػػػالمي لمفزػػػػػػػاء الػػػػػػػجاخمي الدػػػػػػػكشي ـ(،2016البمػػػػػػػجاوؼ) .19

 .2،العجد16والجراسات،السجمج
 .، مجونة مشذػرة ترسيع السداكغ في السجيشة العخبية اإلسالمية (،ـ2006)الدركاني،خميل حدغ .20
العسارة  ،الخرػصية الجاللة والسفيـػ في تذكيل الفخاغ السعسارؼ في البيةة الدكشية (،ـ1995)إدريذ محسػد، دمحم .21

 .7سجمجالمجمة جامعة السمظ سعػد،  ،الخياض، خصيطوالت
مجمة جامعة ، البعج الػضيفي والجسالي لأللػاف في الترسيع الجاخمي السعاصخ (، سػريا،ـ2008)وزيت،حداـ بذد .22

 .2العجد ،24تذخيغ لمبحػث والجراسات العمسية،السجمج
دكغ اإلسالمي في ضل السفاهيع الترسيسية ، دراسة تحميمية لترسيع السالعسارة في اإلسالــ(، 2017ذياب، سحخ) .23

 .3، العجد1السجمجالسعاصخة، أبػضبي، مجمة العمـػ اليشجسية وتكشػلػجيا السعمػمات،
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الدػشة  ،مجمػة السعسػار،جسعية السيشجسيغ السعسارييغ السرخية القاىخة،، الػضيفػة فػي العسػارةـ(، 1987)ف،سامياػػفعخ .24
 .(8-7الثالثػة، العػجد)

 الدشة الثامشػػػة،مجمػػػػة السجيشػػػػة العخبيػػػػة، ،وضػػػع األسػػػذ الترػػػػسيسية لمسجيشػػػػة العخبيػػػػة (،ـ1989)ذػػػاىيغ،إبخاهيعماجػػػج ال .25
 .39العػجد

جامعة ، ةزمة الخرػصية في العسارة مع التخكيد عمى العسارة السعاصخ أ ،ـ(2008)ج. دحالف،عسارىػػالؿ محسػػج،أحسػػ .26
 .5عجد، ال36مجمة العمـػ اليشجسية،السجمج أسيػط،

، بحػث مشذػػر، السػرتسخ الػجولي الفشػاء الػجاخمي فػي العسػارة السعاصػخة بػيغ األصػالة والحجاثػة (،ـ2006)يحياوػ، فخيجة .27
 األوؿ في العسارة والتخصيط العسخاني، جامعة عيغ لسذ، مرخ.

 الخسائا الجام ية :
مجيشة  القمب في ضبيغ بأمخافيات السراذقة المػف بالترسيع الجاخمي لسدتالعـ(، 1999عباس)سجؼ، فاتغ األ .28

 .ػرة، كمية الفشػف الجسيمة، جامعة بغجادذيخ مشغرسالة ماجدتيخ  ،بغجاد ،بغجاد
، أشخوحة ماجدتيخ أثخ التذخيع اإلسالمي في عسمية الترسيع نحػ ترسيع إسالمي معاصخ ـ(،2011التػاييو، فجخ) .29

 في اليشجسة السعسارية، جامعةالشجاح الػششية، نابمذ، فمدصيغ.
، كساؿ .30 ميشػجس دولػة فػي اليشجسػة السعساريػة،  درجػة، دراسة مقجمة لشيػل اإلسكاف الرحخاوؼ في تقخت (،ـ1999)قدـػ

 قدصشصيشة.
 : الستخجسة لمعخبية الكتب-
 .نطخية التحفيد البذخؼ  متخجع، ،حتياجاتالتدمدل اليخمي لد ـ(،2011أبخاىاـ ىػ. ماسمػ) .31
 ، متخجع، مرخ، الييةة العامة لذروف السصابع األميخية.ي اإلستصيقانطخية فـ(، 2000إماـ، إماـ عبج الفتاح) .32

 الكتب األجشنية:
33. Ch’ing, Francis (1987), Interior Design Illustrated, Van Nastran Reinhold Company, 

N.Y. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

