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 ملخص البحث

االنسان لدیه رغبة دائمة فی تغیر وتجدید  أصبحالتغیر والتجدید المستمر سمة من سمات عصرنا الحدیث، حیث  أصبحلقد 

 .کل ما حوله لما یضیفه علیه من تأثیر سیکولوجی وفسیولوجی یجعله أفضل على کلى المستویین

وقد الحظنا ذلک فی اإلتجاهات المعماریة الحدیثة التی إتبعت فکرة التغییر فی التشکیل عن طریق الحرکة، حیث تناولت 

عیة فی المجال المرئی، أو ذهنیاً فی عملیة اإلدراک، فالحرکة الموضوعیة ) الدینامیکیة( نوعین من الحرکة إما موضو

تعتمد على التقدم التکنولوجى فی ابتکار اسالیب وتقنیات تساعد المصمم فی الوصول إالى الحرکة التی یتخیلها للمبنى 

ى تنتج من قدرة المصمم بالتالعب بالکتل والعناصر وکیفیة التحکم فی ذلک، أما بالنسبة للحرکة الذهنیة )اإلستاتیکیة( فه

التشکیلیة والتی تخلق جو من الحرکة بصورة مختلفة مما یضفى جانباً جمالیاً وإیقاعاً ذهنیا على المتلقى. ومن هذا تظهر 

قی مما سیرفع أهمیة الجانب اإلدراکى للبعد الرابع فی التصمیم وما یعکسه من مدلوالت نفسیة وبیئیة وجمالیة على المتل

من جودة التصمیم بإستخدام فکر الحرکة إلیجاد تکوین معماری یتسم بالحیویة والتفاعلیة والذی سیکون له مردوده 

 . المباشر على التصمیم الداخلى وهذا ما سیسعى إلیه البحث للوصول إلیه وتوضیحه

ی لدى المستخدم للفراغ الداخلی والمبنى بوجه ومن خالل التعرف على مفهوم البعد الرابع وتأثیره على الجانب اإلدراک

عام، والذی سیظهر من خالل سرد البحث لمجموعة من النماذج التی توضح أشکال الحرکة المختلفة وتأثیر ذلک على 

فلسفة الحرکة من خالل الجانب اإلدراکی للمتلقی وما لتأثیره على الجوانب السیکولوجیة والفسیولوجیة لالنسان داخل 

األمر الذی سیصل بنا إلى مجموعة من النتائج من أهمها تأثیر الحرکة على المستخدم  کمتلقی.غ کمستخدم وخارجه الفرا

 .والفراغ والعناصر التی یحویها الفراغ وکیفیة تحلیل شکل الحرکة فی التصمیم تحقیقاً لفلسفة الحرکة

 .االدراك( -الحركة الذهنیة  -الحركة الموضوعیة –البعد الرابع  –: )العمارة الدینامیكیة الكلمات المفتاحية
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