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ABSTRACT  
This research discusses the problem of focusing on visual sense when designing public parks 
and neglecting the other senses. This may cause insufficiency in users’ perception of such parks 
and lack of integration with the nature, because of the shortage of sensual influences needed to 
connect people with context. This issue comprises also visually impaired users who may face 
difficulties in finding their way through parks or enjoy them, due to the lack of sensual stimuli. 
The research aims to conclude design guidelines for public parks to support various types of 
sensory influences to improve the accessibility and enjoyment of both visually impaired and 
sighted users. The methodology depends on induction of the required design principles for such 
purposes by studying past research relevant to the issue, analysing examples of international 
sensory parks, and reviewing the Egyptian code for persons with disabilities. Semi-structured 
interviews with Egyptian visually impaired persons are conducted to explore their experience 
and verify the results to conclude the guidelines. 

KEYWORDS: Landscape design elements, Public parks, Visually impaired people, Sensory influences, 
Perception of Space. 
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 ملخص لا

يناقش البحث مشكككلة التركيع ىلت تصككميم المتنعهاع العامة مظ منبور بصككرم  وىدم االهتمام بالمالراع الحسككية اقدر  بالقدر 

ا لمحكدوديكة   الككايي  ومكا يترتكل ىلت  لك  مظ قصكككككور يي ادرا  العائريظ وىكدم قكدرتهم ىلت االنكدمكاا مح ال،بيعكة المحي،كة  نبر 

  واقتصكككارها ىلت الجوانل البصكككرية أكلر  أو لوجود مالراع حسكككية ةير مرةوبة تن رهم مظ المالراع الحسكككية التي ترب،هم بها
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المكاظ. وه ا التألير يمتد ليشكم  أياكا  اكعاف وياقدم النبر ال يظ قد ي تقروظ لوجود المالراع الكايية التي توجههم ألناس اسكتددامهم 

ىهم بها. ويهدف البحث الت اسككتد ا اقسككل والمت،لباع التصككميمية للمتنعهاع وتسككاىدهم ىلت االئت ف معها وتعيد مظ اسككتمتا

ال عمة لصككياةة دلي  ارشككادم يسككاىد يي تععيع ادرا  المتنعهاع العامة لدم ياقدم النبر والمبصككريظ مظ د   تويير المالراع 

اليه الدراسككاع السككابقة  اع الصككلة  الحسككية الم ئمة التي تدا،ل مدتلف النبم الحسككية  و ل  اىتمادا  ىلت رصككد أهم ما توصككلع 

وتحلي  أمللة ىالمية لمتنعهاع صكممع لمدا،بة الحوال المدتل ة والت اى  معها  والتحق  مظ النتائ  المسكتدلصكة مظ د   مقاب ع 

اقة يي شكدصكية و اسكت، أ رأم مح ىدد مظ اكعاف وياقدم النبر  لم مراجعة الكود الداا بتصكميم ال راةاع الدارجية ل وم االى

 .اوئها  تمهيد ا القتراح اقسل ال عمة للدلي  اإلرشادم

 عناصر تنسيق الموقع، المتنزهات العامة، ضعاف وفاقدي النظر، المؤثرات الحسية، إدراك الفراغ المفتاحية:الكلمات 

 : المقدمة

قادرا   يي انسجام تام لتمد العق  بالكم المناسل مظ المعلوماع التي تجعله    البعض  مح بعاها  اإلنسانية  تعم  الحوال
تت اى   أم تجربة  و.  (Doiphode, 2019)    يهي بملابة البواباع التي ترشده الت ادرا  ويهم العالمىلت ادرا  محي،ه

ةيال  و  .(Pallasmaa, 2005)  واإلدرا يي العق   ايجابي ا  ا   وتتر  ألر  أىم  وأةنتمعبم الحوال دائما ما تكوظ    معها 
التعام  محتألير حاسة أو أكلر       ىلت استمتاأ العائريظ بها  سلب ا  ال راةاع العامة كالمتنعهاع مظ الممكظ أظ يالر   ىند 

 . بالقدر الكايي  الت اى  معهم لقصورها يي  ج لكعنصر   ي قدها مميعاتهامظ لم و  أق ويجع  اندماجهم بالبيئة ال،بيعية 

 المشكلة البحثية  -1

بصريا     ج ابة  تبدو  قد   هاجعلي  هاد  يي االىتبار تعدد حوال مستددميدوظ اق   يراةاع ترييهية   بتصميمهتمام  االاظ  
  بالتصميم البصرم  االهتمامليل نابعا  مظ    هناالدل   و  .ةير البصرية  اقدر   النواحيمظ  م ئمة    وةير  مدروسةةير    لكنها
  كايية   وىدم تويير مالراع ومح عاع   الحوال  باقيىدم االهتمام بمدا،بة    ىظ  ه ناجمولكن  -  وم،لول  يه ا أمر ،بيعي  -

ادراكها مظ    ينبغي   ال راةاعي  التصميم  مما ياعف مظ تجربة المستددم ويحصرها يي دائرة اإلدرا  البصرم يق،.   يي لها  
  ه ه   تت اقمو.  يق،  البصربوليل    والحل ظ  واق  واقنفالعيظ  ب  أم   Ingold   (2000)  كما يقو   النبم الحسية  مدتلفد    

ىناصر    تحوملكنها ال  وقجلهم   صممع مظ قب  المبصريظ    اع بيئ  يواجهوظ  ال يظ   ياقدم النبرومشكلة يي حالة اعاف  ال
   .واالستمتاأ بما حولهم هموالوصو  قهدايتساىدهم ىلت الحركة بس سة ل اقدر   حواسهمتدا،ل  كايية توجيهية

 الهدف من البحث  -2

تدا،ل وتت اى  مح كاية الحوال البشرية    أظ  المتنعهاع تنسي   تصميم وعناصر  ل  يمكظكيف    معرية   التيهدف البحث  
التألير المتباد  بيظ ىناصر    وتحلي    آلية اإلدرا  البشرم لل راغدراسة    مظ د     لعناصرها وسماتهاتكامليا     ادراكاوتحق   

مظ  و  النبرمما يسه  مظ اندماا العائريظ ييها وبداصة ياقدم   تنسي  الموقح وك  حاسة  لدل  بيئة تدا،ل ك  الحوال
 . يراىي تل  االىتباراع  للمتنعهاع دلي  ارشادم تصميمي لصياةةاقسل والمت،لباع التصميمية ال عمة  استد الم 

 منهجية البحث  -3

باإلااية     وآراس المنبريظ المتعلقة بالمواوأ  قبحاث السابقةمظ د   تتبّح ا  تعتمد الدراسة ىلت المنه  االستقرائي
مقاب ع     ل  ىظ ،ري مظ    النتائ  المستدلصة   والتحق  مظاعاف وياقدم والنبر   لتحلي  أمللة ىالمية لمتنعهاع صممع  ل

  لم مراجعة اشترا،اع الكود المصرم ل وم اإلىاقة  يي مصر  اعاف وياقدم النبر  مظ  ىينةمح  واست، أ رأم  شدصية  
بحيث تت اى  مح  تصميم المتنعهاع العامة لرشادم ادلي   ظ ما ا ا كانع به أوجه قصور يي ه ا الشأظ  بغرض صياةةلبيا

 .  ىلت حد السواس المبصريظ وياقدم النبرك  مظ كام  لمت الواالستمتاأ لتحقي  اإلدرا   المدتل ة الحوال 

 اإلدراك -4

المدتل ة  ي بد أوال  مظ دراسة اإلدرا  الحسي والعوام  المالرة    الحسيةدا،ل النبم  ي   حتت يمكظ لتصميم ال راغ أظ
ترجمتها  و   لدماغ مظ د   الحواللتحلي  المالراع القادمة  تم مظ د لها  يىملية معريية بنائية نش،ة  هو  اإلدرا   و  . ييه

 .  (2015)الوق ي  وتمييعها وت سير معانيها  

 مراحل اإلدراك -5-1

( لم  (sensationاإلحسال    :وهي   ظ ىملية اإلدرا  تتم ىلت ل ث مراح أAckerman  (1990  )أواحع  
( ادتلف مح  1972)  Gibsonبعض الباحليظ مل   و(.  (perceptionدرا   ( لم اإل(transportationنق  البياناع  
.  حيث رأ  أنه ليل بالارورم أظ تحدث ىملية االدرا  يي الدماغ وانما يي النبام الشبكي العالي العصبي   ه ا الرأم

ه ه    ويقوم المخ بمعالجتها.  ت اع اليها ل لب اته لإلدرا . يالمعلوماع مالراع حسية تحتاا يق،    ا قائم   اأم أظ هنا  نبام  
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  قادر الحاسة نبام نش،  ي  السابقة  للقاية والنشأة والتعليم والدبراع  اكالمعالجة تدتلف مظ شدا آلدر ،بقا  لعدة ىوام   
 .(Stoffregen, Mantel, & Bard, 2017) ىلت استدراا المعلوماع ىند تعراه للتح يع المناسل

 اإلدراك اإليجابي واإلدراك السلبي -5-2

  .استجابة المستقب ع الحسية للمح عاع الدارجية الم رواة ىليهالعدة قروظ ايترض العلماس أظ اإلدرا  هو  
أظ االىتقاد السائد وقتها كاظ أظ اإلدرا  سلبي.    أمأم حركة صادرة مظ اإلنساظ هي ردة يع  الحقة لإلدرا    وبالتالي ي

( أظ المستقب ع الحسية هي التي تسعت لجمح المعلوماع مظ البيئة 1966)  Gibsonىلت النقيض مظ  ل  ايترض  
نبريته اإلدراكية ىلت االلتقا، النش، للمعلوماع بدال     Gibsonوهي التي تدتار أنما، ال،اقة التي تح عها  وهك ا بنت  

  ا همك وأحيان ا  أحدهما  يجابيا  أو سلبيا   ب  قد يكوظ  اأظ اإلدرا  ليل بالارورة    والواقح  االستجابة السلبية للمنبهاع.  مظ
اإلنساظ   تعمد ىلت نوأ المالر الحسي و،ريقة ت اى  الشدا معه. ياإلدرا  السلبي يكوظ بدوظ  اىتماد ا  أحيان ا أدر  

سل  صوع أو رائحة الت اقنبمة الحسية  بينما اإلدرا  اإليجابي هو اإلدرا   مل  اإلحسال بالنسيم ىلت الجلد أو ت
   .(Ingold, 2000)  لموسيقت أو ج ل عهرة لشمها ل مل  تحري  اليد لتحسل س،ح ما أو االستماأ  ىمد الواىي ىظ 

 ودورها في اإلدراك المتكامل الحسية نظمال -5-3

للمخ  مما يجعلها اقداة   ق تتنالت اشاراع  وتحويلها  مالراع البيئة المادية    باستقبا   هي التي تقومالنبم الحسية  اظ  
)النبر     الحوال الدمسة المعروية  ييالنبم الحسية    وتتمل   المحي،ة.البيئة  م مح  اإلنساظ التعرف ىلت    بها   التي يست،يح

تمدد  والتسارأ  وحاسة التواعظ    مل    بعض الباحليظ حواسا  أدرماليها    وقد أااف  (.الت وقوالشم   واللمل   و السمح   و
واح العا ع وحاسة اإلحسال بالحرارة واقلم  ك ل   و   (2014)العى رانت و هاروظ   الاغ، الدادلي  والرئتيظ  

واالتجاهاع  الحركة  تستشعر  التي  هي  (Maclachlan, 1989)  والم اص   التقليدية  الدمل  الحوال  تب   لكظ   .
الحوال مص،لح   ىلت تل Gibson  (1966  )  وقد أ،ل   باقي الحوال الم كورة.ب  وارتبا، ا  اقكلر تأليرا  والرئيسية  

ا  ويق،  المستقب ع الحسية    ليل  يي مامونه  يشم   قنه   النبم الحسية الناق ع العصبية والمخ وال كرياع  انما أيا 
 ويمكظ التعرف ىلت السماع العامة لك  نبام منها ييما يلي:  .المرتب،ة باإلدرا  والتجارل السابقة

البصري  النظام (أ يوير  و  :الحسي  نبام  أكلر  المحي،ة هو  البيئة  للمبصريظ   معلوماع ىظ  يتم رصد بالنسبة    حيث 
كما أنها     يوجهها اإلنساظ بإرادته  Active  راديةا ىلت حساسية العيظ للاوس  وهي حاسة ااقجسام واقلواظ اىتماد  
 دارا ن،اق اهتمام ه ا البحث.   ا النباموهيمكنه وق ها بإة ق ىينيه.  حيث محدودة بوىي اإلنساظ 

   يصبح الشدا كأنه ج ر مديوظ تحع اقرض    حيثالحياة بدوظ أصواع هي ىعله حقيقية:  الحسي السمعي  النظام ( ل
لد    تولد و  تلرم التجربة الحسية لل راغ   المالراع الصوتية يمكنها أظ ي .  Ackerman  (1990)  ىلت حد قو  
بأناإل  المستعمليظ هما  المالراع السمعية يي ال راةاع  امنه. و  همتن رأظ    كما يمكظ   ه منمتكام   جعس    هم حسال 
المستعم العامة   السمح هي حاسة  .  Pallasmaa  (2005)  كما وص ها   ىمياس  هآ ان  يجع   ارادية  وحاسة  ةير 

Passive  كما  (2014)العى رانت و هاروظ     مصدر التح ير اقو  للد،ر  وهيةير محدودة بوىي اإلنساظ   و  
و ل  للداصية المحي،ية ال ريدة لأل ظ البشرية التي تمكنها مظ    أظ لها ن،اق واسح للغاية يتجاوع حوال أدرم 

 .(Ghel, 2011)يي ن ل الوقع وهو ما تعجع ىنه العيظ البشرية االتجاهاع  التقا، كاية اقصواع مظ كاية 

أ،راف اقصابح أكلر    وتمل العنصر اقساسي يي النبام الحسي اللمسي.    هوالجلد    يعتبر:  النظام الحسي اللمسي ( ا
  يليها  (Ackerman, 1990)  مستقب  حسي لك  بوصة مربعة  9000يهي تحتوم ىلت     أجعاس الجلد حساسية

ويتميع  .  (Pallasmaa, 2005)  مظ تحتهمابململ وكلاية اقرض  و  بالجا بيةبإمكانهما اإلحسال  با،ظ القدميظ  ي
 Active  ارادي  ا  يقد يكوظ اللمل  ؛ ةير محدود بوىي اإلنساظ  وأ  امحدود  يمكظ أظ يكوظ    بأنه النبام الحسي اللمسي  

تتحر    ي ي كلتا الحالتيظمل  الشعور بالنسيم.    Passive    أو ةير ارادممل  أظ يحر  أحد يده ليلمل نباع ما
 Herssens)مستقب ع يي الجلد وترس  اشاراع للمخ ييبدأ النبام الحسي بالشعور باللمل أو الاغ، ىلت الجلد  ال

& Heylighen, 2008)يتوقف بعد يترة. يحاسة     حيث . ولكظ ه ا الشعور ال يستمر ل تره ،ويلة مح لباع المالر
مواد اقراياع ىلت سبي  الملا  ململ  مر وتغيير يي ململ اقشياس كالتبايظ يي  اللمل تحتاا الت التح يع المست 
 . (Ackerman, 1990)لكي يبقت النبام اإلدراكي نش،ا  

يي اقنف  الموجودة  مدتل ة ىظ ،ري  المستقب ع الكيميائية  ال  الروائحيمكظ للبشر تمييع آالف  :  النظام الحسي للشم (د 
(Timea, Cantor, & Buta, 2016) واقمر ال يت،لل اال كمية قليلة مظ الجعئياع لتح يع اقىصال الداصة  

يقيّ و   Passiveحاسة ةير ارادية  وهي  .  بالشم   ا اإلنساظ الرائحة ةريعيا  أكلر منهم  أكلر الحوال ةريعية حيث 
 هني ا  حاسة هو قدرتها ىلت التقا، الروائح ورب،ها  ه ه ال. ولكظ أهم ما يميع  (2014)العى رانت و هاروظ     اجمالي  

   (Tuan, 1974)  يت كر رائحته  يب ا لكنه  نسي شكله كلي  ي  معين ا قد   امكان    عار  ما  اجع  شدص  يما    وهو  .بالمكاظ
 .  أو يت كر مكانا  ما بمجرد شم رائحة مشابهة لرائحته
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ظ يميع أنواأ مدتل ة مظ ال،عام الحلو والمالح والمر والحامض   ىلت أ قدرة  الللساظ  ا  لد :  النظام الحسي للتذوق  (ه
التألير المتباد    أظ  كما   .وال م يمكنه التعرف ىلت مئاع الروائحقدرة النبام الحسي للشم  لكظ تب  ه ه القدرة أق  مظ  

 الت وق. ىلتير بشك  كب تالريعتبر مظ أقوم الرواب، الموجودة بيظ الحوال  يالرائحة  والت وقبيظ حاستي الشم 

تعم  بشك  من ص  ىظ بعاهايإظ    وبوجه ىام الحسية ال  يي  ي    البعض  النبم  تسهم    المتكام    اإلدرا ك  حاسة 
المعلوماع مظ حاسة واحدة بشك  صحيح حتت يحص  ىلت ادرا   للمعلوماع الحسية اقدر   ب  قد ال يتمكظ المرس مظ  

تعويض الحوال   دور يعا  يي  لهالنبم الحسية  بيظ  تكام   ه ا الو.  (Nolen, 2015)مظ حاسة أدرم    لها  معلوماع مكملة
الوالياع المتحدة تم رصد وجود بي ي دراسة نشرع يي مجلة ىلم اقىصال    .ياقدم النبر أو السمح  كما يي حالة  الم قودة

وهي قدرة الدماغ ىلت اىادة تشكي  دري،ة النبم اإلدراكية لديه لتصبح    العصبية ىبر الوسائ،"باهرة تسمي "المرونة  
وأكلر حساسية  بعض الحوال أقوم ىند يقداظ حاسة ما  وبسبل ه ه الباهرة تكوظ النبم الحسية السمعية واللمسية أقوم  

   .(Bates, 2012)ىند اعاف السمح  ةوأكلر حساسي   والنبم الحسية البصرية واللمسية أقومنبرىند اعاف ال

 التي تغفل في تصميمها اإلدراك المتكامل الفراغات إشكالية -5

يي  اظ   ال هظ    وسائ التنوأ  يي  أكلر  تعل   ويجعلها  الحسية  التجربة  يلرم   & Herssens)اإلدرا  
Heylighen, 2008).    لم  العيظ تر  الصورة العامة أوال    يييها ه ا التنوأ  يتحق والبيئة المصممة بصريا  يق، ال 
تكوظ بها صورة ىامة  لحجية   وتجمعها كأجعاس مظ أ  الحوال اقدر  ترصد الت اصي  أوال    بينماتولت اهتماما  للت اصي    

ويدل  مالراع ممتعة لك  الحوال  وبالتالي تصبح     وتكام     مما يجع  اإلدرا  بكاية الحوال أكلر شموال    .ىظ ال راغ
وىند اهما  أو تجاه  الحوال اقدر  يحدث قصور  .  (Vermeerschless, 2013)  البيئة أكلر م سمة لإلنساظ

مظ أسات ة   لعينة أ رأ   تم ىم  است،   (2014)  وهاروظ ي بحث أجراه العى راني  يي ادرا  البيئة واالستمتاأ بها. ي
العمراظ    العمراني لرصد مد  اهتمامهم بتملي  الحوال ةير البصرية يي  تبيظ التصميم  أقروا    أةللأظ    وقد  العينة 

% 100وجود مشك ع صوتية بنسبة    ع العينةرصد   يقد       عّ م  الحوال اقدر  لكنه ادرا  ةير  قهمية    بإدراكهم
 (.  1جدو  ) لعدم واعها يي االىتبار ىند التصميميي ال راةاع القائمة المعروية لديهم  % 75ية بنسبة وشمّ 

للمعاقيظ  بالنسبة    وتتااىف ه ه المشك ع
النبر  ياقدم  ي،وروظقن  مظ  ،رقا     ىادة    هم 

ال راة  بهم   داصةتعوياية   حيث اعلرصد    
مظ    يتحو  حواسهم  لق   اإلبصار  مركع  حاسة 
ا  الم قودة اقدر .  الت  تصبح لحوال  وبالتالي 
بالنسبة لهم لها صوع ورائحة.    ال راةاعىناصر  

ك     يقد   Passini, Proulx (1988 ) ظ مقام 
  أواحع تمكنهم  ياقدم النبر ىلت بحلية ةبدراس

 ،ري    يي البيئة الدارجية ىظ   ممظ ايجاد ،ريقه 
واقصواع   الململ  د    مظ  المعالم  تمييع 

التي اقصواع  والصادرة مظ العناصر المحي،ة  
 م ليحدد موقعه  مألناس حركتهيصدرونها هم أن سهم  

دراسة   ويت  ال راغ.  بها أدر   مظ  قامع 
Hussein  (2010  ) ها اجراس تجربة ب  استهديع

حاسة الشم   ىلتأكلر    يعتمدوظهم  يقهم للبيع  وجدتىلت ىينة تعاني مظ صعوباع التعلم لمعرية كيف يتعريوظ ىلت ،ر
 روائح النباتاع الموعىة ب،و  ال،ري  بيظ المنع  والمدرسة.   مظ د  ىلت ،ريقهم  بها ليستدلوا 

 لمتنزهات العامة والتفاعل مع الحواس المختلفة ا -6

  االسترداس    ممارسة الريااة  أوأو    الترييه المتنعهاع هي مساحة مظ اقرض مدصصة ل ستددام العام بغرض  
ىدة   مظالمتنعهاع    وتتألف  .واالجتماىية  أو لألةراض التعليمية واللقايية  االلتقاس باآلدريظ أو  أو االستمتاأ بجما  ال،بيعة   

العنصر  ك ل   المكوناع ال،بوةرايية مل  شك  اقرض والمناسيل والمنحدراع  و   مظ أهمها   صناىيةومكوناع ،بيعية  
سواس كاظ ،بيعي ا كاقنهار والبحيراع أو صناىي ا كالبر  الصناىية والنوايير  والغ،اس النباتي مظ ندي  وأشجار   المائي

النجيلة  ومس،حاع  وعهور  الدرسانة    وشجيراع  أو  اقدشال  أو  باقحجار  سواس  وتش،يبها  نهوها  ومواد  والممراع 
اإلرش واللوحاع  اإلااسة  ووحداع  كالمقاىد  ال رش  كالبرجوالع  وىناصر  الد ي ة  والمنشآع  المهم ع   وس    ادية 

أظ يحق   للمنتعه  يمكظ    بشك  متواعظ  ومح الدراسة الدقيقة لكي ية دم  ه ه العناصر سويا  .  (2013)المصرم   واقسوار  
 بالجما .واإلحسال  واالستمتاأويمنحهم شعورا  بالحيوية   بجع  العائريظ يشعروظ بالتكام  مح ال،بيعةبك اسة هديه 

 
 الحوال ةير البصرية ىظ است، أ رأ  المتدصصيظ  :(1جدو  )

 ( 2014)العى رانت و هاروظ  المصدر: 
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به  منتعهأم    يراةاع  بك اسةوالحكم     المتنعه   موقح  مل ومتشابكة  عوام  متعددة  ل  تقييم  نتاا  وه  اودرجة االستمتاأ 
الحلو   والجمالية  و،بيعة  ييه    الوبي ية  له  والم،بقة  المكونة  وتنوىها  العناصر  لرائها  لومد     البيئةدصائا  باإلااية 

وكي ية ادرا  النبم الحسية  الناجمة ىظ تل  ال راةاع رتب، بشك  أو بآدر بالمالراع الحسيةت ه العوام وك  ه   .ةالمحي،
واعها  أو  عيادتها أو تحجيمها  وكي ية التحكم ييها بلمالراع الحسية  المتأنية لتل  ا  دراسةالل ل  يإظ    ا. مظ يدركه  وسماع   لها

حسل احتياجاع المستعمليظ هو ال م يادم أسلول ايجابي ت اىلي أو سلبي  ب تقديمها    وأمن ردة أو دمجها مح مالراع أدر   
دم  ياقدم النبر يي التصميم    مراىاة  . أياا  يإظمنها  يي النهاية لنجاح ه ه ال راةاع يي أداس وبائ ها واقهداف المرجوة

  يإ ا كاظ شك  ىم  نحتي  . هالمالراع الحسية  و ل  لحساسيتهم الشديدة تجاها  أداس تل ريح ك اسة    يت،لللمتنعه  الحسي ل
ا  يمل  بالنسبة للمبصريظ  المتنعهمل   داد   أو برجولة    معيظ ىلت    همبصرية يمكننق،ة مرجعية  و  امميع    مظ مكاظ بعيد معلم 
 المعلم البصرم ل     سماأ صوع  همال يمكن  مدتلف  حيث    اقدم النبرلبالنسبة    اقمريإظ    واتجاههم   ممعرية موقعه  سهاأسا
أدر  حولهم وقريب ا منهم لتقوم بدور  عناصر سمعية وشمية وصوتية  يهم يحتاجوظ ل  وبالتاليمكاظ بعيد.  ه ا المظ    لمسه  وال

 . استمتاىهم به واندماجهم ييهويعيد مظ  يي المكاظ ويلرم تجربتهم الحسية معه المعلم البدي  ال م يوجههم 

   اع   ىناصرهاتكوظ    التي  الحدائ يعنت    وال م   Sensory Gardensالحسية    المتنعهاعومظ هنا بهر مص،لح  
منبمة  بهدف تقديم تجربة حسية أكلر لراس لدم  العائريظ مح ال،بيعة. وتعرف    اع متنوىة تدا،ل مدتلف الحوال تألير

Sensory Trust  -  المتنعهاع الحسية بأنها يراةاع    -ة  المملكة المتحد يي  هي منبمة رائدة يي التصميم الحسي ومقرها  و
قيما  لمجموىة واسعة مظ اقنش،ة مظ  التجارل الحسية  وهي تمل  موردا   دارجية مستقلة ومحكومة وبها كم كبير مظ 

ظ ما يميع المتنعه الحسي ىظ المتنعه التقليدم هو وجود مالراع وبناس ىلت  ل  يإالتعليم الت الترييه ا ا تم تصميمها بعناية.  
دل   لمما يادم     لها ص اع داصة تدا،ل الحوال كاية دوظ تغليل حاسة ىلت أدرم أو اقصاس إلحد  الحوالة  حسي

قد يكوظ للمتنعه الحسي هدف محدد مل  ت،وير وبص ة داصة.    ىاقاعبيئة مح عة وم يدة لألشداا بص ة ىامة ول وم اإل
 (Timea et. al., 2016)إلىاقاع  وآمنة لألشداا  وم ابيئة محكمة    اقامة الشم يي الحداق الع،رية  أو  كحاسة بعينها  

 مثلة لمتنزهات حسية عالميةأ -7

اتعتبر المتنعهاع   نما ا    ل  البد مظ دراسة. ل  اع ودم   وم الهمم ييها المتنعهلت،وير تصميم    الحسية مدد   مهم 
 يي اقمللة التالية:  ويتاح  ل  ت اىلها معها ها للنبم الحسية و،ريقة ىناصر رصد كي ية تح يع  يتسنت ناجحة لها  حتت 

  Garten der Sinne الحواس في ألمانيا متنزه -8-1

مدينة    يي  ىام  متنعه  هو 
Merzig    مساحة ىلت   32اقلمانية 
تصميم2مألف   تم  كاية    ه   ليدىم 

  ا حيع    احد  ىشرالحوال ىظ ،ري   
  يستكشف العائر يي  (1  شك )  ي ايراة
متنوىة مالراع حسية  منها  حيع  ك   

ها حديقة الورود التي امن  مظ  وجديدة 
وحديقة اقدشال     تدا،ل حاسة الشم

اللمل حاسة  تدا،ل  والحديقة     التي 
بال المليئة  الصوتيةالصوتية   مالراع 

نشاس  اناىية. كما تم  أو ص  ،بيعيةسواس  
ىناصر جا بة لل،يور وال راشاع  باإلااية  اااية  و  .وتحسل ململ المواد المدتل ة   ح ية أممراع للسير ىليها بدوظ  

يي المتنعه مظ    الرئيسيالح  ع يي مهرجاظ الورود يي شهر يونيو مظ ك  ىام. ويمتد المسار    إلقامةتويير أماكظ  ل
ا مظ ياقدم النبر    - المستعمليظ  درم مما يجع  تجربة  أىائدا للمدد  مرة    عحي ىشرة    باإلحد المدد  مارا      -دصوص 

( رصد ا قهم اقيكار والعناصر التي است ددمع لتح يع النبم الحسية المدتل ة يي  2ويتامظ )جدو     ممتعة وموجهة. 
 .  (Merzig, 2021) المتنعهه ا 

 

 

 

 

 

 
 Garten der Sinne( مد،، منتعه 1شك  )
 ( https://cutt.us/uzHIr )المصدر: 
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 Garten der Sinneعه نت يي مرصد قهم اقيكار والعناصر التي است ددمع لتح يع النبم الحسية المدتل ة ( 2جدو  )
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 المغردة وال راش جا بة لل،يور  نباتاع    اىشاش مجهعة لل،يور  نباتاع تصدر أصواع مح الرياح   

   
 يي الش الع الصناىية درير الماس   ةالع موسيقية ت اىليآ نوايير مائية     
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 روائح العناصر النباتية سواس يي شك  العهور  القنا،ر النباتية  المس،حاع الداراس أو المنصاع النباتية المريوىة 

   

 رائحة العناصر المائية كالبر    رائحة المواد ال،بيعية كاقدشال رائحة اللمار   
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 المنحوتاع والجدارياع التنوأ يي ململ العناصر النباتية 
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 المنصاع النباتية المريوىة  استددام المواد ال،بيعية كاقدشال واقحجار يي مواد النهو  

    
 تغيير الململ ىلت جانبي المسار للتنبيه  مساراع مشاه بمواد نهو مدتل ة بما لها مظ ر ا العناصر المائية 

 Sally Stone Sensory Garden  سالي ستون الحسي بالواليات المتحدة متنزه -8-2

كنسال  والية  ب   Sally stoneيقح متنعه
لتدىيم تجربة عائريه   انشااهتم  قد  و  . اقمريكية

المدتل ة   الحسية  مظ د   الت اى  مح المالراع
يميع.  ( 2شك   ) ما  بها    هوأهم  جدارية   76هو 

منها كوة    مستوياعلت  ى  متنوىة   نباتاع   تدرا 
ىلت المقاىد المتحركة    المعاقيظتناسل  لمدتل ة  

النبر وياقدم  واعاف  جانل   واق، ا   الت 
النباتية ل  باإلااية    المبصريظ لمنصاع 

ال المعلقة  والس    أسقف م المريوىة  مظ  تدلية 
)جدو     البرجوالع. هم ق  رصد   (3ويتامظ 

المتنعها يي  الحسية   ,Botanica)  لمالراع 
2021). 

 Sally Stoneعه نت ( رصد قهم اقيكار والعناصر التي است ددمع لتح يع النبم الحسية المدتل ة يي م3جدو  )
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جدارياع مظ الحجر تدرا منها  

 ىلت مستوياع مرت عةنباتاع 
 المنصاع النباتية المريوىة  تنوأ ململ العناصر النباتية     

   
العناصر المائية ال،بيعية      

 والر،وبة الناتجة ىنها كالبر 
العناصر المائية الصناىية كالنوايير     

 الت اىلية
/ الحار   التبايظ بيظ الب  والنور    

 والبارد / الدايئ والمعتد 

 
 https://botanica.org/map المصدر:( منتعه سالي ستوظ 2شك  )



 المتطلبات التصميمية للمتنزهات العامة لتعزيز إدراكها من خالل المؤثرات الحسية غير البصرية 

 

 
427                                                    JAUES, 17, 62, 2022 

 

   

 استددام مواد ،بيعية يي النهو تغيير ململ اقراياع للتنبيه    
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 أصواع العناصر النباتية مح الرياح العناصر المائية المتحركة سواس ،بيعية أو صناىية     

   
 أماكظ مجهعة للح  ع الموسيقية جا بة لل،يور  نباتاع اقدواع الموسيقية الت اىلية   

ة 
سي

ح
 ال

ت
را

ؤث
لم

ا
ب  

ط
خا

 ت
ي

لت
ا

ة 
س

حا
ال

شم 
 

   
 الجدارياع والمنصاع النباتية المريوىة والعهور رائحة العناصر النباتية يي 

   
 رائحة العناصر المائية المتحركة واللابتة    البرجوالع س   نباتية مدالة مظ 

 Lycoming County Sensory Garden اليكومينج متنزه -8-3

اعاف وياقدم النبر  ويي والية بنسل انيا اقمريكية  وهو متنعه ىام لجميح اقىمار    Lycomingيقح متنعه  
(. ويمتلئ المتنعه بالعديد مظ المالراع لحوال السمح واللمل والشم وحتت  3ىلت الكراسي المتحركة )شك     والمعاقيظ

  .(Globalnbo, 2021) المتنعهب  المتويرةالحسية لمالراع ا تل  قهم أنواأ رصد  (4الت وق. ويتامظ )جدو  
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 Lycomingلمنتعه  منبر ىلوم :(3شك  )
county sensory garden 
 بوالية بنسل انيا اقمريكية 

  https://cutt.us/lYDkpالمصدر:

 

 

 

 

 Lycoming Countyعه نت لتح يع النبم الحسية المدتل ة يي م( رصد قهم اقيكار والعناصر التي است ددمع 4جدو  )
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 أجرال الرياح  أدواع موسيقية ت اىلية العناصر المائيةأصواع   

 

 

 
 ىناصر جا بة لل،يور والحشراع كاقىشاش وعراىة النباتاع الجا بة لهم
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 تنوأ ململ العناصر النباتية  ممشت مظ مواد مدتل ة لتح يع اللمل    ململ العناصر المائية

 

  
 استددام مواد ،بيعية يي اىما  النهو    المنحوتاع ال نية      

https://cutt.us/lYDkp
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 والصدور المبللة الماسرائحة    نباتاع ملمرة تح ع حاسة الشم القنا،ر النباتية 
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 ىصارة الت اح لعصر لمار الت اح مظ المتنعه  عراىة نباتاع ملمرة

 فاقدي النظرضعاف ومع  طالع رأيواستمقابالت شخصية  -8

ىدد  مح  شبه ممنهجة    شدصية  اجراس مقاب عتم  للتحق  مظ العناصر المالرة ىلت ادرا  مستددمي المتنعهاع العامة  
 31كما تم ىم  است، أ رأم لعدد   ياقدم النبر بالمركع النمو جي لرىاية وتوجيه المك وييظ مت،وىيظ مظ اعاف و  8

مشار  أياا  مظ  وم اإلىاقة البصرية. ولقيال مدم تواي  المالراع الحسية المدا،بة للحوال يي اقمللة العالمية مح 
المجتمح المصرم المحلي. والتعرف ىلت المالراع الحسية التي تساىدهم يي ادراكهم لل راغ والمعوقاع التي تحو  دوظ 

واقشياس  بالنسبة لهم   المقاب ع أسئلة محددة حو  أهمية المتنعهاع    عوقد تامن  ناع ك  منهم. ا ( بي3)جدو     ويبيظ   ل  
والمالراع   يعتمدوظ ىليها يي التعرف ىلت ما حولهم   وأكلر الحوال التي  عاروهاالمحببة والمن رة لهم يي المتنعهاع التي  

رةم ت اوع    جاباتهم اوقد تبيظ وجود تواي  يي     ألناس الحركة يي المتنعهوالمعوقاع التي تواجههم     الحسية الم الة لهم
  اقىمار والجنل والماه  الدراسي بينهم وتم اجراس المقاب ع معهم بشك  من ص .

 ياقدم النبر المت،وىيظ إلجراس المقاب ع الشدصية و اعاف  ( بياناع3جدو  )

 المؤهل  الجنس  حالة فقدان النظر  السن رقم المتطوع 

 دراساع ىليا  أنلي  كلي بعد الوالدة  45 1م

 جامعي  كر  كلي من  الوالدة  38 2م

 متوس،   كر  جعئي 29 3م

 متوس،   كر  جعئي 35 4م

 جامعي انلي  كلت من  الوالدة  52 5م

 جامعي  كر  جعئي 25 6م

 جامعي  كر  كلي من  الوالدة  33 7م

 ،الل أنلي  كلي بعد الوالدة  21 8م

(  3حيث أشار )م  ؛جاباتهم ىلت المتنعهاع التي توير سهولة الحركةاعند ساالهم ىظ المتنعهاع الم الة لهم تركعع  ي
التي ال يجد   بالنسبة له هي  المتنعهاع  الهدوس ووجود المس،حاع الداراس    ىوائ  كليرةييها  أظ أيا   باإلااية الت 

كما     ( لصوع المياه2وىظ المالراع الصوتية التي يستمتعوظ بها أشار )م  .ييها الواسعة التي بإمكانه السير أو االسترداس  
له يي حركته.    ة حتت يستددمها كنقا، مرجعي  ويي أماكظ محددة  يي أظ يكوظ صوتها أقو  مظ باقي اقصواع  أبد  رةبته 

( الت أظ اقصواع 6مىجابه بصوع ال،يور حيث انه يعتبرها ى مة ىلت وجود أشجار قريبة. بينما أشار )ا(  4د  )مأبو
كتداد  أصواع ال،يور ونوايير المياه     ىجابه بالمتنعهاع وتشعره بالبهجةادور يي    ا ال،بيعية والصناىية ىلت السواس له

دريظ مما يجعله يشعر باالندماا مح ك  الوس، المحي، به. وىظ اقشياس التي يرةبوظ يي لمسها  مح أصواع العائريظ اآل
بينما     ( الت ململ اقرض تحع قدميه2  بينما أشار )ماقلي ةي  والورود واقشجار والحيواناع  ( لململ النج4أشار )م

ظ ىلت استمتاىهم  يأجمح معبم المت،وى  ( اىجابه باإلحسال بر ا  المياه مظ النوايير. وييما يتعل  بحاسة الشم 5بد  )مأ
هي  ىلت استمتاىهم  سلب ا  روائح تالر    أظ أكلرلت  مح تأكيدهم ى   بروائح العناصر النباتية مظ عهور ومس،حاع داراس

( المعا بيظ الروائح القوية والهادئة. وييما يتعل   7( الت ت ايله للروائح القوية بينما ي ا  )م8أشار )م  روائح القمامة
 .سو  ارتبا،ها ال هني ببعض الروائحبحاسة الت وق يقد ات قوا ىلت ىدم وجود تألير ي كر لها 
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( الت أظ الروائح الصادرة مظ القمامة معىجة له بشك  1ىظ اقشياس المن رة لهم يي المتنعهاع أشار )موىند ساالهم  
وأياا      وتمنعه مظ االستمتاأ بال راغ  باإلااية الت وجود أشوا  يي بعض النباتاع مما يجع  مظ الصعل لمسها    كبير

( الت  5له بعض الجروح وتعي  حركته. بينما أشار )مس   ةير مه به أو منتبمة تسبل  أوجود أةصاظ ىلت اقرض أو  
   والتي تجعله يي حالة مظ انعدام اإلدرا    ايقه الشديد مظ اقصواع العالية والم اجئة التي تصدر مظ مكبراع الصوع

دت ف واال  ىدم انتبام بعض درجاع الس لممشكلة  ىلت اقصواع اقدر  التي يحتاجها يي التوجيه  كما أشار الت    وتشوش
  التي تصاديه عشوائية  الالعوائ     مشكلة( الت  7ووجود بالوىاع يي وس، الممراع. وأشار )م  الم اجئ لمستوياع اقراياع 

اايته يي المتنعهاع ليجع  تجربتهم ييها أكلر  اوىند ساالهم ىما يمكظ أظ يتم    صعبا .  ىلت ،ريقهجع  االستدال   والتي ت
يي الممراع والمنحدراع  وأظ   كدرابعيظ أو كوبستة مل       ( رةبته يي وجود دلي  دائم له ألناس حركته2متاىا  يقد أبد  )ما

ريقة  ( لارورة وجود اليتاع مناسبة ب،4مدتلف لتنبيهه. كما أشار )م  بمواد لها ململ  والس لم  المنحدراع  رصف يتم  
( أظ وجود د،و، يي اقرض  5مساىدة يي الحركة. ويرم )م  ةبراي  لغير المبصريظ  باإلااية الت وجود ىناصر صوتي

بململ مدتلف يوجه ك  منها العائر الت العناصر الرئيسية يي المتنعه مل  الكايتيريا أو بركة المياه الرئيسية أو دوراع 
( أظ وجود أنش،ة ل اقدم 6اعاف وياقدم النبر يي المتنعهاع. كما أااف )متوجيه  تسهي   ااية كبيرة لا المياه سيكوظ  

 (. 8)م معهوهو ما ات      قد تمل  ىام  ج ل له يي المتنعه الداصة ب اقدم النبر الشو داوظ  وريااةالنبر مل  البولين  

يي ىليها  يعتمدوظ  التي  الحوال  أكلر  هي  السمح  حاسة  أظ  الت  المت،وىوظ  أشار  ىام  ال راغ   وبشك   استكشاف 
بينما    .وهي أكلر الحوال التي تساىدهم يي التوجيه  ولكظ وجود أصواع صادبة تجع  تبياظ اقصواع صعبا     الدارجي

استشعار اقرض  مظ د    حاسة اللمل هي أكلر الحوال التي يستددموها يي التعرف ىلت محي،هم القريل منهم سواس  
كليا  أو جعئيا      اىظ ،ري  حركة الهواس التي تع،يهم ان،باأ اظ كاظ ال راغ م توح    مهم أوبأقدا  والعوائ  بالعصا أو بأيديهم أو

أو ىظ ،ري  اإلحسال بحرارة الشمل ىلت الجلد مما يجعلهم يميعوظ بيظ النور والب . لم يلي  ل  حاسة الشم والتي  
 تي ال تكوظ بالارورة متويرة. ( قله اىتماده ىليها قنها دائما مرتب،ة بوجود رائحة قوية وال1أواح )م

ظ للنبر كلي ا  وياقد % 16 منهم    مشارك ا 31جراس است، أ للرأم لعينة ىشوائية مظ اعاف وياقدم النبر شملع اكما تم 
الوالدة  و كلي  لل  وظياقد %  48من   الوالدةنبر  بعد  النبر.36و   ا  يي  شديد  لديهم اعف  الرأم    %  است، أ  وتم ،رح 

وتراوحع أىمار   أو بالتواص  معهم هات يا  بشك  شدصي  1ة الكترونيا  لمظ لديهم قدرة ىلت التعام  مح اقجهعة اإللكتروني
اتجاهاتهم يي    يي تحديد المالراع الحسية التي تساىدهم    د ساالهم ىظوىنىام.    69الت    18المشاركيظ يي االست، أ مظ  

  يةململ اقرا  تغير  مقدمة اجاباتهمجاس يي  كانع اجاباتهم مت قة مح ما جاس يي االستبياناع السابقة والمتنعهاع العامة  
ىند  وصوع ارتداد العصا       لم صوع العناصر المائية وح يف أوراق اقشجارهموصوع ارتداد د،وات    قدامهمأتحع  
ك ل  و  يجاسع يي مرتبة تالية    أصواع ال،يور والحيواناع  أما اتاع والعناصر المائية   ورائحة النب   المواد المحي،ة  لمل

الجسد.   الهواس ىلت  بحركة  اق،عمة واإلحسال  لرائحة  العامة  وبالنسبة  المتنعهاع  يي  ممارستها  ي الوظ  التي  ألنش،ة 
لتحدث  % ىظ ت ايلهم ل45و    سلجلول واالستردال  % ىظ ت ايلهم51منهم ىظ ت ايلهم للمشي والتجو   و%  71  أىرل
   نهم يعتمدوظ ىلت وجود دلي  مبصر معهمأمعبم اإلجاباع    يجاسعدريظ. أما ىظ كي ية ايجاد ،ريقهم يي المتنعهاع  مح اآل

كما    اع  ويععم ه ا الت قلة المالراع الحسية القادرة ىلت توجيههم بم ردهم يي المتنعهاالتجاهاع أو بساا  النال ىظ  
بالمتنعهاع هصرح معبمهم. و الممهدةو  أكلر ما يالر ىلت استمتاىهم  المدل اع     الممراع ةير  الكريهة مظ  والروائح 

أما ىظ ترتيبهم للحوال مظ حيث  .  شيتشوالاالنعىاا واالرتبا  و  حالة مظ  التي تسبل لهمالصادبة  واقصواع     والقمامة
   %12لم حاسة الشم     %81يكانع حاسة السمح هي اقولي بنسبة  أهميتها يي تويير المعلوماع التي توجههم يي المتنعه  

ظ تكوظ تل  الممراع أ%  55% الممراع المستقيمة ىلت الممراع المنحنية  وادتار  65%. كما يا   6وحاسة اللمل  
ألناس    ظ تكوظ المنحدراع للتنبيهأىلت     % الدم  بيظ الممراع المستوية والمنحدراع39مستوية ب  منحدراع بينما يا   

    % أظ وجود لوحاع ب،ريقة براي  سيساىدهم ىلت ايجاد ،ريقهم يي المتنعهاع87  أكد درم. كما  قمظ من،قة    تنق ال
مح تويير مساىدة صوتية تساىدهم ىلت االستدال  ىلت مكانها. وىظ     المتنعه  حيعاعظ تكوظ يي المداد  وبداية  أىلت  

 الممراع ل ستدال  بها ىند الحركة.% منهم وجودها ىلت جانبي 77 رش يا  الىناصر 

 عناصر تصميم وتنسيق المتنزهات المحفزة للنظم الحسية -9

ىناصر    أهم   تحديد يمكظ    ست، أ الرأموالمقاب ع الشدصية وا  تحلي  اقمللة العالميةالمدد  النبرم وواقح    مظ
التركيع يي التصميم  المح عة للنبم الحسية. وبما أظ القصور يي ادرا  المتنعهاع قائم باقسال ىلت    المتنعهاع  تصميم

 .الم،لولالعناصر المح عة للنبم الحسية اقدر  لتحقي  التواعظ    رصد ىلت  ل ل  سيتم االقتصار     ىلت الجوانل البصرية

 عناصر تنسيق الموقع المحفزة للنظام الحسي السمعي -10-1

يإلت جانل اقصواع المدتل ة الصادرة ىند تصميم المتنعهاع العامة. العديد مظ اقصواع ال،بيعية    تويير يمكظ  
واح اقشجار والنباتاع يي اتجاه الرياح جعلها تصدر ح ي  ا  مظ العائريظ ومظ أماكظ لعل اق، ا  ونحوها يمكظ ب

 
1 . Questionnaire link: https://forms.gle/zEqtwnPMBJtd7GFo9 

https://forms.gle/zEqtwnPMBJtd7GFo9
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ا     Garten der Sinneيي متنعه    كما   محبب ا   التي    silver grassو   shelly grassنباتاع  ىند استددامدصوص 
  أشار  مللما  يمكظ االست ادة مظ صوع درير المياه وجريانها وسقو،ها وق،راتهاكما    .تصدر أصوات ا وااحة مح النسيم

الش الع الصناىية يي    مل   المتنعه  مظا ا تم تويير مجارم وش الع صناىية للمياه يي أماكظ معينة  (  2)م  المت،وأ
ىظ (  6( و )م 4)م  المت،وىاظ  مللما ،الل  المغردة  أصواع ال،يوريمكظ االستعانة بو  . Garten der Sinneمتنعه  

ييها   لهاالجا بة  ،ري  عراىة اقشجار   الق،نية  لتبني    حماماع  وأأىشاش صناىية    توييرب  وأ    أىشاشها مل  أشجار 
لرياح  لأجرال    كما يمكظ اااية  .وهو ما تم ت،بيقه يي اقمللة التحليلية ب،رق متنوىة  bird bathsل،يور  ل  نواييرو

  تر  يإظ  ياا   أ  .Lycomig countyكما يي متنعه    ا مح هبول النسيم ت  اصوتصدر أمنحوتاع  ويي بعض اقماكظ  
الجاية  أوراق    بعض محببا  بحيث  ساق،ة ىلت اقرض  النباتاع  ألرا  صوتيا   يتر   اققدام  تحع  أشار   يتم سحقها    كما 

(Pouya, 2017)    ا  يمكظو.  (1الحركة كما أشار )م  يعوقولكظ بما ال التقني يي ت،وير بعض    االست ادة مظ التقدم  أيا 
والسماىاع التي تبث الموسيقت والتعليماع العامة    يةعروض الصوتالمل     ( 7واح )مكما    المالراع الحسية الصوتية

ية  تح يرصوتية  نبم  برشادية مصحوبة  ابلوحاع    ك ل   يمكظ االستعانة و  . السير ىليها  د ىن  اوالمساراع التي تصدر أصوات  
 Garten der Sinneيمكظ استددام أدواع موسيقية ت اىليه مل  متنعهي  و  .( 4)م  اقترح  مللما  ىند اقماكظ الوىرة

اتويير أماكظ للح  ع الموسيقية.  لباإلااية     Sally Stoneو   ة  راةيال  اعحيعلليإظ السعي لدل  هوية صوتية    وىموم 
لكظ  يي التعرف ىليها والتوجه نحوها.  ياقدم النبر والمبصريظ ىلت حد السواس  يساىد  دادله  مرجعية  ال  لنقا،اولمتنعه  ل

   وتشويش  اوااس  احداث  لت يي    و ل بواس،تها   تجنل المبالغة يي التح يعواقصواع  تل   يجل مراىاة المواعنة بيظ  
 . السترداسمحبي المح ارورة تويير حيعاع أدرم هادئة   .دصوصا  ل اقدم النبر قظ السمح لديهم أكلر حساسية

 

 عناصر تنسيق الموقع المحفزة للنظام الحسي اللمسي -10-2

للمساىدة يي ادرا  وتحديد االتجاهاع   أو نعومتها أو ميلها أو انتبامها  ياع دشونة اقرايمكظ التحكم يي درجة  
  أو لمظ يقد تركيعه ألناس المشي   النبرلاعاف    ال سيّمارسائ  م يدة    يوص تغيير ململ اقرض  ي   بالنسبة للسائريظ

ا ىند الحواف    يي أماكظ معينة  أو مستواها  يةنوأ اقرا  يتغيير   ؛(8و )م  ( 2أشار )م  مللما  الممر   لحدودينبههم  دصوص 
مللما    ال راغ أو تشجيعهم للسير يي اتجاه معيظ وتلبي،هم ىظ آدراستعما   ادت ف  أو    ميلهأو    هاتجاه  تغييرو  أ  أو نهايته

مستمر أو كوبستة يي الممراع  وجود دلي     يساىد كما    .Garten der Sinneتم يي المساراع الموجودة يي متنعه  
لها  المائية بأشكالها المدتل ة    عناصرال  ( أظ5أواح )م  ك ل   (.2المت،وأ )م  ييها مللما واحالحركة    والمنحدراع ىلت

 مللما تم بواس،ةالشعور بر،وبة الهواس  و احسال الجلد بر ا  المياه    د    مظ  يي الراس التجارل الحسية يي المتنعه  دور
الت اىلية يي متنعهي   يإظ    .Lycoming countyو    Garten der Sinneالنايوراع  ا  النبر أيا  ياقدم  بعض 

اللمسي ليستشعروا    است،اىوا ت،وير الهواسب  مظ د   تغير احساسهمالعوائ   بنبامهم  ل ل حولهم  مظ  حركة  يإظ      
مل  المستددمة   ج ابةالعناصر النباتية تمل  تجربة لمسية    ظكما أ  . أمر مهم   المتنعهجعس مظ    ك   دراسة حركة الهواس داد 

 Lamb’s earمل     ةداصة يي حالة استددام نباتاع مميع Sally Stone و   Garten der Sinneيي متنعهي  
ا   (Timea,et. al. 2016)بملمسها الشبيه بالق،ظ    Silver sageالتي تتميع بنعومة ملمسها و النباتاع التي   وأيا 

وشجيراع التيظ البرشومي   (ظ ال ي )أو أ    ليراتا  التعرجاع القوية يي أوراقها مل  شجر ييكل   بسبل لها ململ دشظ  
تجع   ( قنها  4كما أشار )متجربة لمسية يريدة  يعد  مجرد االستلقاس ىلت العشل    اظ. ب   (2013)المصرم   والدروأ  

مل     raised bedsالنباتاع يي منصاع مريوىة    بعض  ي ا  واحو  .جسد اإلنساظ يي حالة تكام  مح ال،بيعة
 ىددكبر  أبمستوياع مدتل ة ليصبح بإمكاظ     Sally Stoneو  Garten der Sinne  المنصاع المريوىة يي متنعهي

والتي يمكظ االستمتاأ بها مظ د   تحسسها والنقوش الجدارية  العناصر النحتية  الت جانل    .والت اى  معها   لهاالوصو   
دل  هوية حسية    وبواس،ة  ل  يمكظ  . ( 7مللما أكد )م  ىلت ايجاد ،ريقهم   ربالن  متساىد ياقد التي  اليتاع براي   وك ل   
واالدت ف الم اجئ    والعوائ   الوىرة  اقماكظ   لتح ير مظوك ل  ا   بالمتنعه  ونقا، المرجعية  للحيعاع ال راةيةمميعة  

 .   مح مراىاة أال يادم  ل  لتعلّر السائريظأو مرت عة  أراياع دشنة أو مائلة  مظ  لهاحوحرم    ىم   مظ د    لمناسيلل

 نظام الحسي للشمعناصر تنسيق الموقع المحفزة لل -10-3

المتنعهاع الشمية يي  للمالراع الحسية  العنصر اقساسي  النباتاع  نباتاع تصدر عهورها روائح     تمل   يهنا  
حدث    كماأو رائحة اللمار لألشجار الملمرة    لريحاظ والنعناأ كاج ابة    نباتاع تصدر أوراقها روائحوكالياسميظ     ى،رة

المقاب ع ىلت أهمية رائحة    وظ ييمت،وىالجمح  قد أو  .رائحة العشل اقدار  أو   Lycoming countyيي متنعه  
ة  ك( حيث تمل  له نقا،ا  مرجعيه له ألناس الحر8مل  )ملروائح القوية  ات اي     بيظهم  اولكظ تباينع آرا   العناصر النباتية

صدر ما ي     يمنها التنوأ يي استددام النباتاع  مظ المهم يااَ  أ  .( حيث تساىده ىلت الهدوس واالسترداس 3مل  )م  الهادئة  وأ
ير  أوراقها لتععيع التجربة اللمسية والشمية معا  مل  نباع ابرة الراىي   د صدر رائحة ىن  ومنها ما يرائحة ىظ بعد 

Geranium dissectum    نت   ي  ومنها مالي       تهصدر رائح ي  ومنها ما    أشعة الشملصدر رائحة تحع  ي  ومنها ما
مدتل ة ا  رائحته    Cosmos atrosanguineusو   Lavandula angustifolia يندر  كال  ى،ور  تشبه  ال م 

الش الليموظ  Pelargonium crispumكوالتة ويرائحة  له رائحة  للنباتاع ةير  ال م  المعتادة  الرائحة  الت جانل    
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للعائريظ مما يجعلهم يت اىلوظ مح رائحتها بشك     أقرلالنباتاع    يي جع المنصاع النباتية المريوىة    د وتساى  .الع،رية
( برةبته يي واح العناصر النباتية يي المتناو  6وهو ما يت   مح ما  كره )م  (Chamberlain, 2005)أيا   

النباتاع يي    عجعل  Lycoming Countyأياا القنا،ر النباتية التي تم استددامها يي متنعه    .للمسها والت اى  معها
 Garten der  يي متنعهي  كما يمكظ االستمتاأ برائحة بر  المياه ك ل   لهم شمها ولمسها. أتاحمتناو  العائريظ مما 

Sinne  وSally Stone   النهو  المتنوىة المستددمة  ،بيعية  المواد  الململ  و ب  ويمكظ يي بعض    .والتش،يليي 

  ظ وب ل  يمك  .(2014)العى رانت و هاروظ   اقحياظ استددام مصادر ى،رية صناىية للتغ،ية ىلت الروائح الكريهة  

 لتععيع الدبرة اإلدراكية للمستددميظ. للحيعاع ال راةية المدتل ةهوية شمية مميعة  دل 

 عناصر تنسيق الموقع المحفزة للنظام الحسي للتذوق -10-4

الحاسة اقق    لكنها تعتبر بص ة ىامةحاسة الت وق   الت جانل النبر  تلير المالراع الحسية الداصة بالشم واللمل  
 اال يي حالة  ل اقدم النبر  الارة حسية يي المتنعهأظ حاسة الت وق ال تمل  أم    ست، أ الرأما  يقد اتاح مظ   تأليرا  

واظ كاظ مظ الممكظ مدا،بتها ىظ ،ري  عراىة   .(4)م   بيظما  ك  مظ كايتيرياع المأكوالع السريعة  كوالعأتناو  الم
 Garten   يمتنعه   ما حدث ييملل  المتعلقة بال،عم مظ د   شم تل  اللمار اكرة  الإللارة  لل واكه    قشجار الملمرةا

der Sinne    وLycoming County  .الحتمالية تلولها بالغبار والميكروباع     ّا  أما اقك  منها مباشرة  يغير م
 . المتنعهمظ  يي أماكظ متعددة لشرلاتويير نوايير مياه ك ل  يمكظ مدا،بة حاسة الت وق ب .والمبيداع

 الخارجية الستخدام المعاقين الكود المصري لتصميم الفراغات شتراطات مراجعة ال -10

صدر الكود المصرم لتصميم ال راةاع الدارجية والمباني الستددام المعاقيظ مظ مركع البحوث واإلسكاظ والبناس  
  وهو يتامظ اشترا،اع مدتل ة حسل نوأ اإلىاقة. وسيتم التركيع هنا ىلت االشترا،اع المرتب،ة بتصميم  2003ىام  

ل وم اإلىاقة البصرية. والكود يهتم يي المقام اقو  بتسهي  حركة  وم    -المتنعهاع العامة  ومنها    - ال راةاع الدارجية  
الهمم وتويير اقماظ ال عم لهم. ل ل  يقد اشتر، ييما يتعل  بمساراع الحركة تجنل وجود ىناصر بارعة أو ةائرة يي س،ح  

مل المسار ال يساىد ىلت االنعالق. ويت حالة المساراع المسار  اال يي حالة التوجيه أو التح ير  مح مراىاة أظ يكوظ مل 
التي تكوظ يي ن ل منسول اقس،ح المحي،ة لها يجل أظ يكوظ لها ململ مدتلف للتمييع. كما يجل أال يعيد مي  المسار 

داد متر وبامت  0.80  مح تويير كوبسته بارت اأ  12:1  ويت حالة عيادته ىظ  ل  يتم تصميمه كمنحدر بمي   20:1ىظ  
متر يي بداية ونهاية المنحدر. وتويير ى ماع ان ار حو  العوائ  بدرجة كايية  ويي حالة وجود أحواض عهور أو    0.30

اليتاع قد تمل  ىوائ  ألناس الحركة ييجل أظ تكوظ ىلت د، واحد. كما يعتبر استددام شرائ، ارشادية بململ ومادة نهو 
ساىدة اعاف وياقدم النبر  ويجل أظ ي راىي ييها أظ يتم التعرف ىليها  مدتل ة يي أراياع الممراع أمر ارورم لم 

بسهولة  مح االبتعاد ىظ ةرف الت تيش والبالوىاع حتت ال تادم الت ارباكهم  وأظ يكوظ لونها متبايظ مح الس،ح المحي، 
أمتار ىلت اقق  مظ آدر    10ليسه  التعرف ىليها. كما يتم واعها بعد انتهاس صف اقشجار وىلت ن ل امتدادها لمساية  

(. كما يجل واح ى ماع بارعة ىند تقاب  أكلر مظ مسار حركة وحو  العوائ   4شجرة لتنبيه السائريظ ل ل  شك  )
(.  5متر مظ الب ،اع  اع النتوساع البارعة ىند تغيير االتجاه شك  )  0.90x  0.90وي ا  ىم  مساحة بأبعاد ال تق  ىظ  

 (. 6متر لل ص  بيظ المساراع وبر  المياه أو اقماكظ المعروىة شك  ) 0.10رت اأ ال يق  ىظ واستددام حاجع بارع با

أما يي ادتيار العناصر النباتية ييراىي ىدم استددام نباتاع شوكية أو سامة بالقرل مظ مساراع الحركة  وتجنل  
ىظ   يروىها وأوراقها  كما يجل ته يل اقشجار حتت ال يق  ارت اأ  .عراىة اقشجار التي تسق، ب ور قد تسبل االنعالق

قد واظ تكوظ ج ورها ىميقة حيث اظ اقشجار  اع الج ور الاحلة تشك  د،را     .(7شك   )   س،ح اقرض  مظ  متر  2.00
ارت اىها ىظ    وييما يتعل  بعناصر يرش الموقح كال يتاع ييجل أال يق   ىند امتدادها أس   مساراع المشاة.يعوق السير  

 2.00ويت حالة العوائ  البارعة بارت اأ أق  مظ    .(8شك   )  متر لتسمح ل اقد النبر بالمرور دوظ أظ يص،دم بها  2.00
(. وبالنسبة قىمدة اإلنارة ييجل وجود ى ماع 9شك   )متر    0.10ل أال يعيد بروعها داد  مساراع الحركة ىظ  جي يمتر  

متر لتح ير اعاف النبر    1.60متر الت    1.40متر  وبارت اأ بيظ    0.30شري،ية  اع ألواظ وااحة ب،و  ال يق  ىظ  
متر ىظ مستو  س،ح   0.10ل اقد النبر ىظ    ايق  ارت اأ أم ىنصر قد يكوظ ىائق    ال(. وبشك  ىام يجل أ10شك   )

متر. كما يجل مراىاة واح اقلاث بعيدا  ىظ مساراع الحركة    0.60حا، بع ماع ان ار بعرض ال يق  ىظ  وأظ ي   اقرض
ايجاد منا،  الجلول  كما يراىت أظ تكوظ منا،   النبر ىلت  ياقد  الممر لمساىدة  وأظ يكوظ هنا  ادت ف يي س،ح 

 (. 11شك  )متر  200:100الجلول موعىة ىلت مساياع تتراوح مظ 
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م بعد   10د، ارشادم ب،و  ( 4شك  )
 در شجرة آ

م x 0.90 0.90 ب ،اع بارعة بمساحة(  5شك  )
 الممراع  ىند تغيير اتجاه

لتمييع  سم10حاجع بارت اأ ( 6شك  )
 حدود الممراع 

      
( ته يل اقشجار  7شك  )

 م  2حتت ارت اأ 
( أق  ارت اأ 8شك  )

 م 2ل يتة 
( أقصت  9شك  )

 م  0.10بروعاع 
( الشرائ، 10شك  )

 الملونة قىمدة اإلنارة 
( المساياع بيظ أماكظ 11شك  )
 مح ادت ف ململ الممر ىندها الجلول 

حركة اعاف وياقدم النبر   تأميظ وتيسيرل  يي ةاية اقهمية  انقا،    عرةم أظ اشترا،اع الكود المصرم قد  كر وب
. كارورة تويير نقا،  متكام ادرا  ال راغ بشك     يمّكنهم مظ   لما يمكظ أظ  بقدر كاف    يي ال راةاع العامة  اال أنه لم يت،رق

قماكظ  ا  تعريهم ىلت  وتسه    تساىدهم ىلت تحديد موقعهم مظ ال راغمميعة   و شمية  أأو لمسية    سمعية مرجعية لها هوية  
  دائما بمحدداع رأسية   محا،ةالعامة ال تكوظ     راةاعال  كما أظ  .وجههم ناحيتها وت كرهم اياها يي العياراع التاليةالمدتل ة وت

ياقدم النبر ىلت قيال وادرا    اقمر ال م ينعكل ىلت قدرة   يجع  ارتداد اقصواع اعي ا    مما قد   الدادلية   ال راةاعك
وركع أكلر ىلت حاسة   والشم السمح    لحاستيكما أظ الكود لم يلت ع الت العناصر اإلرشادية المدا،بة    .حجم ال راغ حولهم

ل ل  ياشترا،اع  المقاب ع.    ةيرها كما تبيظ مظاللمل  ىلت الرةم مظ اىتماد ياقدم النبر ىلت حاسة السمح بنسبة أكلر مظ  
 . له ا الغرضوحدها ال تك ي لتحقي  اقهداف الم،لوبة ىند تصميم المتنعهاع  وهو ما ياكد أهمية وجود دلي  ارشادم    الكود 

 بشكل يعزز التفاعل مع الحواس غير البصريةلتصميم المتنزهات  دليل إرشادينحو  -11

  ت صيلي   رشادمادلي   صياةة  لالتي ينبغي واعها يي الحسباظ  المت،لباع التصميمية    تلديا أهم يمكظ    مما سب  
ليل يق،    (  والهدف مظ  ل 4)جدو     ت اى  مح الحوال المدتل ة ةير البصريةتدا،ل وبحيث تتصميم المتنعهاع العامة  ل

 .والارةىا  وتميعا  وانما أياا  إللراس التجربة ال راةية لجميح ال ئاع وجعلها أكلر امتا  ياقدم النبر توجيه وتيسير حركة

( اقسل والمت،لباع التصميمية لصياةة دلي  ارشادم لتصميم المتنعهاع العامة لتدا،ل الحوال ةير البصرية 5جدو  )  

 المؤثر الحسي شكل التأثير ضوابط تحقيق المؤثر
نوع المؤثر  

 الحسي
 الحاسة

تجنل ير، التح يع حتت ال 
وي،غت  صوتها  يشوش

التوجيهية ىلت اقصواع 
 اقدر 

واح اقشجار يي اتجاه الرياح 
 لتصدر ح ي ا  مح حركة الهواس 

  ح يف أوراق اقشجار
 والنباتاع 

 عناصر نباتية
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التي تصدر النباتاع عراىة 
 Silverمل  ةأصواع مميع

Grass & Shelly Grass 

أصواع اقىشال مح  
 النسيم

  تجرحىدم وجود أةصاظ 
اارةأو تج ل حشراع   

تهشم اقوراق الجاية تحع  
 القدميظ 

 اقوراق الجاية 

أال تكوظ بأصواع ىالية 
بشك   هاوأال يتم واع

 يسه  التعلر والسقو، ييه 

وجريانها  المياه صوع درير
محببة  ال وتساق،ها مظ اقصواع

تستعم  يي التوجيه  التي   

 ،بيعية كالش الع
 ومجارم المياه والبر  

 عناصر مائية
 صناىية كالنوايير
 والش الع الصناىية

تجنل واح ىناصر  
جا بة ل،يور وحيواناع 

أو ما ية  ةير محببة  

ج ل  عراىة أشجار ونباتاع ت
ال،يور والحيواناع للمتنعه بشك  

أو     وتويير أىشاش لل،يوردائم
لحيواناع اقلي ة لجعس مدصا   

والق،،  الا ادأ 
 والحشراع 

 أصوات الحيوانات

الحمام والب ب  
  والكرواظ

 أصوات الطيور 

 اوااسوالحام عتجنل ال
سترداسل  تويير أماكظ و  

تويير حيعاع يي أماكظ مدروسة  
 للتجمح والجلول ولعل اق، ا 

أصواع المستعمليظ 
 مظ اق، ا  والكبار 

 أصوات بشرية

أال يص  مد  الرشاشاع 
 للممراع وأماكظ الجلول 

المس،حاع  صوع رم 
 الداراس ل ستدال  ىلت مكانها

رشاشاع المياه  
الرمالمستددمة يي   

 عناصر صناعية 
أال تكوظ بأصواع ىالية 
 بشك  يلير الاجي 

تواح يي اتجاه حركة الهواس  
متنوىة لتصدر أصواع  

 أجرال الرياح 

لة الوصو  اليها وسه
وصيانتها والت اى  معها  

الموسيقي  لععفأدواع ت اىلية   أدواع موسيقية 
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أال تكوظ بأصواع ىالية 
 تالر ىلت باقي اقصواع

انبعاث الموسيقت مظ مكبراع  
 الصوع

 الموسيقي

  نقا، مرجعية يي وجودها
 يسه  الوصو  اليها

 تساىدهم ىلت التوجيه يي ال راغ
رشادية الوحاع 

 صوتية

أظ تكوظ مناسبة ل اقدم 
 النبر 

يي ترييهية صوتية ىروض 
 أماكظ م توحة أو مغلقة

  يةىروض صوت

أظ تكوظ أصواع مناسبة 
ارباك  اال تسبل   

للتنبيه ألناس الحركة ىليها 
أياا   بها ول ستمتاأ  

 س لم تصدر أصواع

ارورة ادت ف الصوع 
 المرتد مظ الممراع للتنبيه  

ممراع مظ مواد تصدر أصواع 
 مدتل ة ىند السير ىليها

نهو الممراع مواد 
 تصدر أصواع

 تعلر عدملأماكنها دراسة 
  بها المستعمليظ وسقو،

 يت شك  جداو  او نوايير 
ىناصر مائية بجانل  

 الممراع 

عراىة نباتاع جا بة شميا  
ولمسيا  لتشجيعهم ىلت 

معها  الت اى   

ىلت ارت اىاع مدتل ة تواح 
 لتناسل ك  العائريظ

المنصاع النباتية  
 المريوىة 

Raised beds 

 ىناصر نباتية
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وأماظ نباية ب العناية
الستلقاسامس،حاع   

كايية داراس  اعتويير مساح
واالسترداسباالا،جاأ تسمح   

االستلقاس ىلت 
 اقىشال

تجنل استددام النباتاع  
 الشوكية والسامة 

بيظ  ادت ف ململ النباتاع 
تح يع لإللارة والالناىم والدشظ   

متنوىة استددام نباتاع 
 ململ ال

تنبي ها وت،هيرها  مراىاة 
 دوري ا 

ة لابت كالبر  والبحيراع  

التحكم يي اغ، الر ا   ىناصر مائية
المنبعث حتت ال يسبل 

ماايقاع  أو أ   

ر ا  المياه مظ النوايير  
والمجارم المائية  والش الع

 الصناىية وال،بيعية
 متحركة 

  مراىاة الدقة يي تصميمها
وتويير حواجع ناتئة  
ملحوبة تبيظ حدود 

ال تسبل الممراع و
   التعلر والسقو،و االرتبا 

حسل  ادت ف ململ اقراياع
  وتحديد  نوىية االستددام

أشر،ة  اع ململ دشظ ولوظ  
لتوجيه  مميع ب،و  الممراع 
 ياقدم النبر 

استددام مواد نهو 
 مدتل ة 

 ىناصر صناىية 

مح تويير  12:1الميو  
   المنحدر ،و درابعيظ ب

تمييع ململ أراياع 
 المنحدراع للتنبيه 

 منحدراع بمي  مناسل

تغيير ململ اقرض 
  ستدال  ىليهال حولها

كالحجر او الدشل إللراس  
 التجربة اللمسية

 مقاىد مظ مواد ،بيعية  

وجودها يي أماكظ تمل   
 نقا، مرجعية

ج ابة  منحوتاع أو جدارياع 
 يمكظ تحسسها 

ىناصر ينية ونحتية  
 جدارية نقوش و

نقا، المرجعية وتوعيح  يي 
ويمكظ االستعانة  الحركة

 بالتوجيه الصوتي 

ىلت ايجاد   لمساىدة ياقدم النبر
ال،ري  ومعرية الشك  ال راةي  

 العام للمتنعه

لوحاع براي  
 ومجسماع 

اإليرا، يي الروائح  تجنل 
   اعنباتاع أو استددام 

والحرا   اارة ائحور
ظ تكوظ نباتاع ةير أىلت 

 شوا  أسامة وال يوجد بها 

ونباتاع  اع  عهور استددام 
 روائح مميعة

رائحة العهور  
والنباتاعواقىشال   

 ىناصر نباتية
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ىلت ارت اىاع مدتل ة لتكوظ 
القرل مظ العائريظب  

المنصاع النباتية  
 المريوىة 

Raised beds 

مراىاة تنبي ها وت،هيرها  
 وصيانتها دوري ا

انبعاث الر ا  واقبدرة مظ المياه 
 لتح يع حاسة الشم 

بر  ال المياه يي رائحة
 والنوايير والبحيراع

 ىناصر مائية

تويير ى ماع ارشادية 
 لتمييع أماكظ الجلول 

 اقدشالكاستددام مواد ،بيعية 
 واقحجار 

المواد المستددمة يي 
ألاث المتنعه  تصنيح  

 ىناصر صناىية 



 المتطلبات التصميمية للمتنزهات العامة لتعزيز إدراكها من خالل المؤثرات الحسية غير البصرية 

 

 
435                                                    JAUES, 17, 62, 2022 

 

ال ت،غت  ىدم المبالغة حتت
 ىلت الروائح ال،بيعية

للقااس ىلت الروائح ةير  
 المرةوبة 

مصادر ى،رية  
 صناىية

واعها يي أماكظ محددة 
حتت ال تنتشر رائحتها يي 

 المتنعه
و ىرباع أو م،اىم أكشا  أ  رائحة ال،عام  

نبايتها وىدم مراىاة 
 اإلكلار منها أو تناولها

الارة  اكرة ال،عم لد  
اللمار المستعمليظ ىند راية  

  اقشجار الملمرة
 كال اكهة والموالح 

 ىناصر نباتية
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واعها يي نبايتها و
 أماكظ محددة يسه 

 ليهااالوصو  

الصالحة للشرللتويير المياه   نوايير مياه الشرل 
 ىناصر صناىية 

كشا  او ىرباع أو م،اىم أ  تويير ال،عام  

 الخالصة والتوصيات  -12

يتجاه  باقي الحوال اإلنسانية اقدر    مظ منبور بصرم بحع لمتنعهاع العامة ا  تصميم   اشكاليةتناو  البحث  
قد تم  و  . ياقدم النبراعاف ومرتادم تل  المتنعهاع مظ المبصريظ و  ها واالستمتاأ بها لد ادراكقصور  ىلت     ل   وألر

المالراع الحسية المدتل ة    المستعملوظالمدتل ة التي يستقب  مظ د لها    الحسيةالتعرف ىلت ىملية اإلدرا  ومراحلها والنبم  
كما تم مراجعة الدراساع السابقة المرتب،ة بالمواوأ   .وظ يي بيئاتهم المحي،ة ويدركونها بشك  متكام يندمج  مالتي تجعله

لحدائ  ص مّ  ىالمية  أمللة  مقاب ع  وتحلي   ىدة  اجراس  تم  ك ل   معها.  والت اى   المتعددة  الحوال  لمدا،بة  ا  مع دصيص 
لها  واست، أ رأم  شدصية   ادراكهم  ال راةاع و،رق  تعّريهم ىلت  أساليل  لتحديد  النبر  مح ىينة مظ اعاف وياقدم 

لتصميم ال راةاع الدارجية رم  الكود المص  االشترا،اع الداصة ب اقدم النبر يي  تم مراجعة  ويي اوس  ل وتحركهم ييها.  
استد ا ىدد مظ اقسل والمت،لباع تم  وبناس ىلت ه ه المناقشاع    للمعاقيظ لبياظ الجوانل التي اهتم بها وتل  التي أة لها.

تدىيم ت اىلها مح الحوال  لدل  هوياع مميعة لها والتصميمية التي ينبغي واعها يي االىتبار ىند تصميم المتنعهاع العامة  
. وه ه اقسل يمكظ  و كرياتهم ىنها  ال هنية بها  همنسانية والراس تجربة مستعمليها وتععيع ادراكهم لها وتقوية ارتبا،اتاإل

يمكظ استددامه    اإلرشادم. ه ا الدلي   ت صيلي له ا الغرض يي المستقب   رشادمادلي   االىتماد ىليها وت،ويرها لصياةة  
وك ل  للمساىدة ىلت تصميم المتنعهاع الجديدة وت،وير   كمتنعهاع حسية.مدم ك استها    الحقا  لتقييم المتنعهاع العامة لقيال

لت ئم  تأهيلها  اىادة  وأياا   ومتعة   ولراس  الارة  أكلر  لتصبح  القائمة  النبر  المتنعهاع  وياقدم  تقييم  اعاف  جانل  الت    
 وت،وير االشترا،اع الداصة بالكود المصرم. 
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