ا ألرضيات الشفافة ودورها يف تصاممي اس توديوهات القنوات الفضائية
وسام صاحل محد
ملخص البحث
ان حبث (الارضيات الشفافة ودورها يف تصاممي اس توديوهات القنوات افضائية) هيدف اىل التعرف عىل دور
الارضيات الشفافة يف فضاءات اس توديوهات القنوات الفضائية واجلانب الادايئ وامجلايل  ,ووضع صيغ تصمميية لبراز
دور الارضيات الشفافة يف فضاءات اس توديوهات القنوات الفضائية .
تربز أأمهية البحث لس امي يف اسهامه يف توضيح مفهوم العالقة اليت تربط الشفافية ابملعاجلات الادائية وامجلالية ل ألرضيات
من خالل توضيح دورها يف تصاممي الفضاءات ادلاخلية لالس توديوهات  ,فض ًال عن اسهامه يف تأأسيس قاعدة نظرية
تبحث يف مثل تكل املفاهمي .
ولتحقيق أأهداف البحث ُأعمتد املهنج الوصفي يف ادلراسة  ,بوصفه املهنج املالمئ للوصول اىل تغطية شامةل ألهداف
البحث  ,وقد مت اختيار عينتني بشلك قصدي  ,وابلعامتد عىل الادبيات وادلراسات اليت تناولت الشفافية يف الفضاءات
ادلاخلية  ,ومت التحليل بتصممي اس امترة مضت عدة حماور ومن امهها :
 -1شلك وجحم الفضاء ادلاخيل لالس توديو وحتقيقه للوظيفة (الاداء وامجلال) .
 -2تعدد مس توايت الارضية وعالقته ابلبعد الاضايف واحلريك والعزل الوظيفي واخلصوصية .
 -3المتيزي اللوين ألرضيات القنوات الفضائية وحتديده ألقسام الفضاء .
 -4اخلامات واملواد املس تخدمة يف ارضيات الاس توديوهات واثرها يف حتقيق الشفافية .
وقد أأسفرت معلية التحليل عن اس تنباط مجموعة من الاس تنتاجات أأمهها :
 -1ان ارضية الفضاء ادلاخيل لس توديوهات القنوات الفضائية حتقق يف تعدد مس توايهتا العزل الوظيفي واخلصوصية بني
لفضاءات الاس توديو املتعددة  ,و أأهنا تضيف بعدا حركي ًا وبرص ًاي للفضاء ادلاخيل لالس توديو.
 -2ان مادة البالس تك ممكن اس تخداهما يف ارضية فضاء الاس توديو وميكن حتقيقها للجانب الادايئ وامجلايل  ,فامي لو تعامل
املصمم مع تكل املواد مبا خيدم الغرض املطلوب لها يف ارضية فضاء الاس توديوهات .
واكنت امه التوصيات للجهات املس تفيدة من البحث أأن جيري تصممي ارضية الفضاءات ادلاخلية لس توديوهات القنوات
الفضائية عىل وفق ما حتققه من جانب ادايئ وجاميل وتعبريي من خالل رؤية تصمميية حتقق اعىل غاايت الاداء وامجلال
والتعبري ,من خالل فكرة تصمميية تؤدي ما مطلوب ألرضيات فضاءات اس توديوهات القنوات الفضائية .
وقد اقرتح الباحث دراسة التقنيات الالكرتونية احلديثة وس بل توظيفها يف ارضيات اس توديوهات القنوات الفضائية .
 1 -1مشلكة البحث -:
يعد التصممي ادلاخيل توظيف للعنارص املادية و البرصية لتقدمي املعاجلات التصمميية الوظيفية عىل وفق فلسفة تصمميية
مبتكرة وابداعية  ,مبا حيقق الاهداف املرجوة مضن الفضاء ادلاخيل  ,وقد تبلورت فكرة شفافية احملددات الافقية لس امي
الارضيات  ,كوهنا متثل مرسح الحداث اذلي تتحقق علية ا ألنشطة النسانية وتتحمل أأثقال اكفة العنارص.
وا ألرضية ختضع ملعيارين ادايئ وجاميل تعبريي ,املعيار الادايئ كوهنا مسطحات تتحقق علهيا ا ألنشطة النسانية  ,ومعيار
جاميل وتعبريي ملا لها من دور كبري يف تصاممي اس توديوهات القنوات الفضائية خالل نوع ونظام اخراهجا اللوين والزخريف
عرب مجموعة من العوامل الفكرية واملادية يف الفضاء ادلاخيل  ,ومن خالل الزايرات امليدانية والاطالع عىل التكوين الشلكي
والانشايئ ل ألرضيات وجد الباحث حاةل قصور ومغوض ملاهية الشفافية يف ارضيات اس توديوهات القنوات الفضائية
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وكيفية التحمك مبس توايهتا  ,مبا حيقق حاةل ادائية جاملية تعبريية لتكل الفضاءات ادلاخيل  ,مما دفع الباحث اىل دراسة
الارضيات الشفافة ودورها يف تصاممي اس توديوهات القنوات الفضائية .
 2 -1امهية البحث -:
تربز امهية البحث ابسهامه يف التعريف عن ادلور اذلي تسهم فيه الشفافية يف ارضيات اس توديوهات القنوات الفضائية
 ,مبا خيدم الفكرة التصمميية لس توديوهات الربامج يف القنوات الفضائية  ,ومن مث تصبح شفافية الارضيات والتعامل معها
اكحدى الادوات املؤثرة يف التصممي ادلاخيل ومن الامور اليت تؤخذ بنظر احلس بان عند قيام املصممني بأأعامهلم التصمميية
 ,وتربز أأمهية البحث اسهامه يف توضيح مفهوم العالقة اليت تربط الشفافية ابملعاجلات الادائية وامجلالية والتعبريية  ,فض ًال
عن اسهامه يف تأأسيس قاعدة نظرية تبحث يف مثل تكل املفاهمي .
 3 -1هدفا البحث -:
 -1التعرف عىل دور الارضيات الشفافة يف فضاءات اس توديوهات القنوات الفضائية واجلانب الادايئ وامجلايل .
 -2وضع صيغ تصمميية لبراز دور الارضيات الشفافة يف فضاءات اس توديوهات القنوات الفضائية .
 4-1حدود البحث-:
 1 -4 -1احلدود املوضوعية  - :يتناول موضوع ادلراسة دور الارضيات الشفافة يف تصاممي اس توديوهات القنوات الفضائية
.
 2- 4 -1احلدود املاكنية  -:يدرس البحث فضاءات اس توديوهات القنوات الفضائية العراقية بغض النظر عن ماكن بث
القناة .
 3 - 4 -1احلدود الزمانية  2012 - :م  2013-م .
 5 -1حتديد املصطلحات -:
ا َل ْر ِض َّية َ -أ ْر ِض َّية:
ا َل ْر ِضيَّة ُ :أ ْج َر ُة ُش ْغلِ ا َلرض وقتًا َما .
و َأرضية احلجرة وحنوها  :ما يقابل سقفها (املعجم الوس يط  .ص . )378
الشَّ َّف ُاف يف اللغة :
شَ فَّ ُاف  ,شَ َّف  ,شفوف ًا  ,شفيف ًا  ,وشفف ًا اليشء’  :اي رق فظهر ما ورائه فهو شفاف (املنجد  . 1996 .ص )394
اذ يعرف املنجد الشفافية ابهنا " لك ما رق من اليشء فظهر ما ورائه "  ,واملورد يعرفها ابهنا " لك يشء رقيق جتىل
للعيان بنور مشع من خلفها " ,اما الشفاف فهو وصف للجسم اذلي يسمح للضوء ابملرور فيه دون تش تيت ,فهو اليشء
الرصحي الواحض للعيان  ,و الشفاف كذكل يعرف بأأن ُه لك ما ل مينع الشعاع من النفوذ اكلزجاج (ابن منظور ) .
واخريا ًمعىن الشفاف اليت جاءت مرادفة فقط مع ما هو معين ابلثوب الشفاف او الرقيق .
التعريف الاجرايئ لالرضيات الشفافة :يه املساحات الافقية اليت تتحقق علهيا ا ألنشطة النسانية  .واملرتكز امجلايل للفضاء
ادلاخيل لس توديوهات القنوات الفضائية  ,من خالل شفافيهتا ونظام اخراهجا اللوين والزخريف .
القناة يف اللغة :
مجع  :قَنَ َو ٌ
ات ( .ق ن و)
َح َف َر قَنَا ًة ُ " :ح ْف َر ًة ُم ْس تَ ِط َ ً
يةل َ ْجي ِري ِفهيَا الْ َما ُء َ ْجي ِري الْ َما ُء ِيف الْقَنَا ِة َو َسطَ َّالز ْرعِ
القَنَا ُة الْ َهضْ ِم َّي ُة "  :الْ َم ْس َ ُ
كل الْهَضْ ِمي .
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َر ُج ٌل َص ْل ُب القَنَا ِة "  :شَ ِديدُ الْ ِم َر ِاس  ,قَ ِوي الشَّ ِكمي َ ِة .
قَنَا ُة التَّلْ َف َز ِة " :الْجِ ه َُاز َّ ِاذل ِي َ ْحي ِم ُل الص َو َر َوي َ ْن ُقلُهَا ِللْ ُمشَ اهَدَ ة .
الاس توديو Studio :
امجلع اس توديوهات :
املصور الفوتوغرا ّيف  ,ويأأيت ايض ًا مكتب دلراسة ّفن من
ُأ ْس ُتوديو  ,ا ْس ُتوديو  ,س توديو  ,مكتب َّ
الرسام والن ّحات أأو ّ
الفنون اكلرقص والغناء والمتثيل  ,وايض ًا هو دار صناعة ا ألفالم السيامنئ ّية  ,ماكن تصوير واخراج ا ألفالم ,وهو ايض ًا مركز
ّ
بث الربامج الذاع ّية والتليفزيون ّية أأو تسجيلها (املورد  . 2007 .ص.) 919
فضائية :
لغ ًة  :ويه من فضاء ومجعها افضية ويه ما اتسع من الارض  ,وتأأيت فضائية مبعىن حمطة تليفزيونية تبث براجمها عرب ا ألمقار
الاصطناعية (املنجد . 1996 .ص .) 586
اصطالح ًا  :يه قناة تليفزيون ّية ّ
تبث ارسالها مجليع دول العامل عرب ش باكت ا ِت ّصال غري أأرض ّية.
التعريف الاجرايئ لــ اس توديو القنوات الفضائية , :وهو ماكن ومركز ّ
بث الربامج الذاع ّية والتليفزيون ّية أأو تسجيلها واليت
تبث براجمها اىل مجيع احناء العامل عرب الامقار الصناعية .
 1-2املبحث الاول  ( :الارضيات والشفافية يف الفضاء ادلاخيل )
 1-1-2الارضيات -:
تعد ا ألرضية العنرص ا ألساس اذلي يوفر القاعدة ادلاخلية اليت تقوم عىل أأساسه بقية العنارص ا ألخرى ويه ذات
سطوح منبسطة  ,متثل مرسح الحداث اذلي تتحقق عليه ا ألنشطة النسانية وتتحمل اثقال اكفة
العنارص ,)Ching1987.p164).وتعترب الارضيات الاجزاء الافقية من البناء وتقسم البناية عىل مس توايت تسمى
ابلطوابق ومهنا الاريض والنصفي والاول وهكذا يس متر اىل الطابق الاخري اذلي سقفه يسمى السطح (زهري2007
ص.) 339
ويف الآونة الاخرية و بفضل التطور التقين الهائل مت تصنيع الواح زجاجية ذات القابلية عىل حتمل اوزان ثقيةل اذ
تس تخدم يف الارضيات فتحقق جمال ً واسعا ً للشفافية مضن املس توى الافقي للفضاء ,وتتخلل هذه الوحدات الزجاجية
بعض اشاكل الاانرة اخملفية مبا يعكس خفة ابلوزن البرصي لكتةل الارضية و يزيد من شفافيهتا ..
كام أأن حتقق املس توايت اخملتلفة ل ألرضية يعطي بعد ًا اضافيا ,وحركي ًا عالي ًا داخل فضاء الاس توديو  ,ويعرب عن العزل
الوظيفي واخلصوصية داخل الفضاء الواحد(حارث السعيدي  2005ص.)126
ان جاملية ا ألرضية تعمتد بشلك أأساس عىل نوع مادة الهناء املس تخدمة اليت تكون عىل نوعني أأرضيات معامرية
و أأرضيات زخرفيه ( أأرضيات تركيبية)  ,ونعين اب ألرضيات املعامرية اليت تدخل مضن العمل النشايئ للبناية مثل البالط,
واملرمر و أأرضية الامسنت ,أأما ا ألرضيات الزخرفية (الرتكيبية) فتدخل مضن معل املصمم بشلك أأساس مبا يضمن حتقيق
الاداء وامجلال ,واليت تضيف عىل الارضية بنية شلكية أأكرث رقة ومرونة مثل السجاد واملوكيت والفلني والشمع والزجاج
والدلائن اخل(مصطفى امحد2001ص .)202
 2-1-2مفهوم الشفافية -:
ان الشفافية يه الاداة اليت تبعث احلياة و الضوء يف الفضاءات ادلاخلية  ,فهيي الاداة املفضةل للمصممني ادلاخليني
يف حتقيق الرغبة يف ادخال اكرب قدر ممكن من الضوء الطبيعي اىل بيئتنا املغلقة ,ومتتد فلسفة الشفافية لتشمل فن التصممي
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ادلاخيل والعامرة لتضيف هلام مسحة جديدة و تعرب عن مفهوم جديد  ,فالشفافية يف الفضاءات ادلاخلية تبعث احلياة
والضوء يف البيئة ادلاخلية املغلقة من خالل التواصل بني املس توايت اما العامودية او الافقية اي تعمل عىل نقل املشاهد
واملعلومات اخلارجية اىل ادلاخل و ابلعكس واملعلومات واملشاهد بني الاعىل والاسفل ويكون ذكل اما ماداي او فكراي
 ,فهيي اداة التواصل بني الفضاءات مبختلف اشاكلها وانواعها املادية والتعبريية(.www.york.com.uk
ان الشفافية يف التصممي ادلاخيل ظهرت لتليب متطلبات التغريات العميقة اليت طر أأت عىل اجملمتع ,اذ تسمح الشفافية
ابنس ياب املشاهد ادلاخلية اىل اخلارج وابلعكس بعدما اكنت الفضاءات ادلاخلية تدخل الرعب واخلوف يف النفس كشاهد
عىل الانغالق والانكفاء عىل اذلات.) www.sudanile.com/main.html(.
ويتوحض لنا مما تقدم وانطالق ًا من ذكل بدت هناكل حتولت يف توظيف الشفافية يف الكثري من الفضاءات ادلاخلية
اخلاصة والعامة  ,فقد وظفت الشفافية يف ادلور السكنية حبيث تعطي الاحساس ابنفتاح وتواصل بيئة السكن ادلاخلية
والبيئة اخلارجية احمليطة  ,وايضا يف الفضاءات العامة ومهنا التجارية مثال حبيث تضفي عىل الفضاءات الاحساس ابلسعة
والاجتاهية وجذب برصي ....اخل .
 3-1-2اخلامات -:
تعد اخلامات من القرارات التصمميية والتنفيذية املؤثرة يف صياغة شلك فضاء الاس توديو  ,ويمت اختيار خامات معينة
دون غريها لعدة اعتبارات وعوامل سيمت التطرق لها لحق ًا يف هذا املبحث من ادلراسة  ,وقد اهمت الكثري من الباحثني
واملصممني حبقيقة تفسري وتأأويل الاس باب اليت اوجبت اختيار هذه اخلامات دون غريها عىل فرض أأهنا العامل املؤثر يف
اظهار البنية الشلكية دون فاعلية العوامل الاخرى سواء فزيايئية اكنت ام غري فزيايئية .
 1-3-1-2الزجاج -:
ان ارتباط مفهوم الشفافية مع الزجاج جاء لكون الزجاج واحدا من اقدم املواد اليت اس تعملت من قبل القداىم  ,اذ
اس تعملوا نوع ًا منه يكون تلقائي ًا يف الطبيعة و يسمى هذا النوع ( الس يح او الزجاج الرباكين )  ,وميكن عدها موادا ً براكنية
اس تخدهما الانسان يف صناعة الساككني و رؤوس الرماح و بعض الادوات املشاهبة  ,وتأأيت امهية الزجاج من خواصه
الفريدة  ,كونه مادة صلبة شفافة و ذات مقاومة كميياوية عالية أأهلته لن يبقى الاف الس نني من دون ان تؤثر فيه العوارض
اجلوية و عوامل التعرية (اجلاف 2000ص ,)293واننا نس تخدمه ليومنا هذا وبطرائق جديدة متطورة و مواكبه ملتطلبات
العرص احلديث .
ويمتتع الزجاج بشفافية ملونة او غري ملونة فيتعامل مع الاضاءة ابنعاكس ية تساوي الامتصاصية والنفاذية  ,ذو تركيب
ملميس انمع صقيل ل ميتكل مناذج ذاتية امنا قد تضاف اليه بأأشاكل متعددة ما بني البارز والغائر كام يف الطابوق الزجايج
او قد تضاف هل مناذج برسومات ملونة (لقاء امحد2002ص . )7
 2-3-1-2انواع الزجاج يف التصممي ادلاخيل -:
ظهرت هناكل العديد من انواع الزجاج اذلي يس تخدم يف جمالت التصممي ادلاخيل و بتقنيات تثبيت خمتلفة ,ملا يمتزي به
من شفافية عالية  ,فضال عن كونه مادة ل حتتاج اىل صيانة عدا تنظيفه  ,لكن من السلبيات اليت تؤخذ عىل الزجاج و
جبميع انواعه هو قابليته للكرس يف معظم احلالت  ,و للتعرف اكرث عىل الزجاج سنس تعرض انواع ًا منه و املس تخدمة يف
جمالت التصممي ادلاخيل وحتديد ًا اذلي ميكن اس تخدامه يف ارضيات الفضاءات ادلاخلية ومت استبعاد الانواع الاخرى
اليت ل ختدم اهداف البحث و اكليت -:
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 -1الزجاج املسطح العادي  -:اكرث انواع الزجاج شفافية ً اذ يمتتع بنقاوه عالية كونه خاليا من اي اضافات  ,يباع عىل
شلك طبقات خمتلفة الابعاد وذات اسامك خمتلفة ترتاوح بني 10-2ممل اذلي يس تخدم يف زجاج النوافذ الاعتيادية و يف
بعض ادليكورات ادلاخلية اىل 20ممل.) www.altaleb1.com/arabic/glass.html).
 -2الزجاج املظلل  -:وهو عباره عن زجاج مسطح شفاف تدخل يف مكوانته اصباغ او اشاكل زخرفية من اجل اكسابه
خواص التظليل وامتصاص اشعه الشمس و مبا يعكس درجات متفاوتة من الشفافية ,كام ان هذا النوع من الزجاج يقلل
من اخرتاق اشعة الشمس لزجاج املباين  ,وهو جزء همم يف التصممي املعامري و املظهر اخلاريج للمباين  ,كام يس تخدم يف
الفضاء ادلاخيل مثل الابواب واطراف السالمل وغريها .
 -3الزجاج املقىس  -:الزجاج املقىس عباره عن نوع من الزجاج املسخن او املقىس ابحلرارة احد اوجه هذا النوع من الزجاج
يكون مغطى أأما ابلاكمل او جزئي ًا بوساطة احدى انواع املعادن  ,فضال ًعن ادلور امجلايل اذلي يؤديه هذا النوع من
الزجاج فانه يتحمك بدخول اشعة الشمس ويس تخدم هذا النوع من الزجاج يف العزل احلراري و تغطية الاسقف.
 3-3-1-2البالس تك-:
البالستيك أأو ما يعرف ابلدلائن يه مادة سهةل التشكيل بصور خمتلفة تتكون أأساسا من سالسل تدعى البولميريات,
منذ أأن عرف العامل الثورة الصناعية ,ل تزال اجملمتعات تشهد التطور مفن عرص الفحم احلجري اىل عرص اذلهب ا ألسود
(البرتول) ,واذلي سامه يف ظهور صناعات جديدة وكثرية تطورت مبرور ا ألايم ,ظهرت الصناعة البالستيكية وازدهرت
و أأصبحت اليوم حتتل الصدارة ابلنس بة للصناعات احلالية نظرا لس تخداماهتا العديدة يف احلياة اليومية وذكل ألهنا تدخل
يف تركيب ا ألش ياء وا ألدوات احمليطة بنا  ,وميكن اس تخداهما يف التصممي بصورة عامة يف الكثري من اجملالت  ,لس امي يف
التصممي ادلاخيل اذ يكون البالس تك من القرارات التصمميية غاية الامهية  ,وذكل ملا ميتاز به من ممزيات متزيه عن املواد
الاخرى  ,لس امي اس تخدامه يف ارضيات س توديوهات القنوات الفضائية  ,وذكل ألنه يعد من املواد سهةل التشكيل,
وميكن صناعهتا ابلوان خمتلفة  ,وميكن ان تكون شفافة او نصف شفافة او معمتة وذكل حبسب الغرض من تصنيعها  ,ويعد
من املواد العازةل للصوت  ,ذلكل فهو من املواد الاساس ية يف تغليف ارضيات فضاءات الاس توديوهات (املوسوعة احلرة
.)2013 .
 4-1-2الاحياء والاهيام البرصي وعالقهتام بأأرضيات الفضاء ادلاخيل -:
تعددت وهجات النظر حول ظاهرة الاحياء فقد نوقشت ظاهرة الاحياء من قبل علامء النفس واللغة ومنظروا العامرة كوهنا
ظاهرة تتعلق ابملتلقي وعالقته ابلبيئة احمليطة به وانعاكسها يف نفسه عن طريق املعاين اليت تثريها او ما يرتمج مهنا عىل شلك
سلوك املس تخدمني فهيا  ,وقد جاء تعريف الاحياء يف لغات عدة العربية مهنا والانلكزيية ووردت ايضا مفردة الاحياء
ومش تقاهتا اللغوية يف عدة مواضع يف القرأآن الكرمي ليكون الاحياء الوس يط بني هللا س بحانه وتعاىل ومجيع خملوقاته ,واكليت:
 1-4-1-2مفهوم الاحياء -:
ان الاحياء هو فعل الاحيائية ومعلية فكرية متسلسةل  Suggestionاليت من خاللها فكرة تقود اىل فكرة اخرى ,
ويه العملية النفس ية اليت من خاللها فكرة معينة حتفز او تتبىن بدون نقاش وبدون امر او اكراه  ,فهو فكرة معينة او
اس تجابة تتأأثر فهيا  ,وينقل الاحياء الافاكر او املعتقدات ابلحياء غري املبارش  ,فهو يشري اىل العملية اليت حتدث ابس تعامل
يشء ما يصل اىل العقل ابلسمع او املشاهدة كنتيجة لرتباطات الافاكر او املعتقدات املبطنة او اخملفية .
ان الاحياء يف الفنون ظاهرة ل يبلغها الا اذلين اوتوا املوهبة والقدرة عىل جتاوزها بعد ادراك مراهما واهدافها عندما
حييلون احياءاهتم اىل نبض احلياة يف لك جديد(اجليخاجني 1980ص.)36
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والاحياء يف التصممي يتحقق من خالل وجود رمز مرتبط بفكرة وارتباطه هبذه الفكرة يكون بشلك غري مبارش واشارت
(لجنر) ان املتلقي عند مشاهدته للصورة فهو يشاهد ما ترمز هل تكل الصورة من تعبري او حمتوى فتتكون دليه صوره
اخرى حترض لذلهن حمكومة بعوامل اذلاتية او منطلقة برتكيب الرمز او الصورة الفنية واشارة اىل ان احيائية شلك ما يعطي
جتس يد جديد للشلك مبعزل عن التجس يد احلقيقي هل وجيعل املتلقي يدركه كام خيل اليه .وهو بذكل يكون شلك دليل
اخر يعترب الغاية الاساس ية للفن ).(Langer1973p.45
 2-4-1-2الهيام -:
وهو رضب من الاحنراف اذلايت عن احملتوى املوضوعي  ,او عن املعطيات احلس ية الفعلية ,وهو وقع يف الومه  ,وتومه
الامر أأي ختيهل ومتثهل وظنه  ,واملوهوم من الاش ياء اذلي ذهب اليه الومه (اسعد رزوق 1977ص. )112
ويف الفلسفة يزنع كتاب و فالسفة الاغريق عند مناقشة الاهيام كخطأأ ادرايك حيس اىل تبين احدى وهجيت النظر
التية -:
الاوىل – تنسب حدوث خطا الادراك احليس أأي الاهيام مىت ما الاحاسيس ُيعول علهيا اكرث من ادلماغ  ,فاملدخالت
احلس ية و مبوجب هذه النظرة متغرية و غري دقيقة  ,ذلا و هبدف تزويد صورة حصيحة للبيئة اخلارجية تربز احدى وظائف
ادلماغ مصححة تكل الاخطاء.
الثانية – اما وهجة النظر الثانية فهيي تعلل حدوث تكل الاخطاء اليت تعارض أأو تداخل معل ادلماغ مع معل الاحاسيس
 ,فا ألحاسيس و مبوجب هذه النظرة دقيقة وراثيا ( فطراي  )inherently ,من مث فهيي املسؤوةل عام تقدمه من صورة
صادقة عن البيئة مقابل حمدودية ادلماغ و قرارات احلمك).( Coven1978p.3
ومن العنارص الاخرى اليت لها تأأثري يف الاحياء والاهيام بشفافية الارضيات يف الاس توديوهات هو عنرص اللون ,
فبتحليل خواصه الاساس ية الصبغة  ,القمية  ,الشدة  ,ميكن عندها فهم الكيفية اليت يس تخدم مبوجهبا اللون و عىل حنو
مؤثر يف احداث انطباعات الاهيام والاحياء ابلشفافية  ,وبضوء هذه احلقائق الثالث انه مىت ما اكنت الهمينة للك من
اللونني الامحر والاصفر عندها تعرف الصبغة بكوهنا دافئة  ,و تتسم بكوهنا مثرية ومنهبة فتبدو متقدمة تطالب ابلنتباه ,
عندها تبدو الاش ياء و الكتل امللونة بلون دائف اكرب واكرث بروز ًا من حقيقهتا  ,فا ألرضيات ذات اللون البارد الفاحت اخلفيف
 ,الفضاء ادلاخيل يبدو اكرب مما هو عليه بفعل خاصية (الرتاجع ) اليت متزي الصبغات الباردة بسبب همينة اللون الازرق
الساكن امللطف ). )Morton.1979.p.224
وكذكل فان للملمس اذلي هو الصفة أأو املزية احملددة للسطوح من اثر يف حتقيق الاحياء والاهيام بشفافية الارضيات
يف فضاء الاس توديو  ,اذ تزداد تكل الصفتان يف الفضاء ادلاخيل نتيجة تباين تنبيه الش بكية لقمي امللمس البرصية النامعة
او اخلش نة اذ انه ابس تخدام قمي امللمس البرصية النامعة او الصقيةل اليت ينعكس علهيا الضوء الساقط تتحقق الارتدادات
املنعكسة من مصادرها الاولية من ضوء و لون و صفات مظهرية  ,و حتصل هذه الظاهراتن مع السطوح امللساء و تزداد
ابلعالقة الطردية بني زاوية السقوط و زاوية الانعاكس وبذكل تعطي احساسا ابلسعة للفضاء ادلاخيل (جمةل نصف ادلنيا).
 2-2املبحث الثاين (القمي امجلالية واجلذب امجلايل يف اس توديوهات القنوات الفضائية)
 1-2-2الاس توديوهات -:
ظهر يف العامل لكه منذ امخلس ينيات مفهوم الاس توديو وهو الشقة الصغرية ذات الغرفة الواحدة واليت حتتوي عىل لك
يشء وتقلصت مساحات الشقق وكذكل ادلور الكبرية وذكل ألن املساحات أأصبحت غالية ,فاحلاجة يه جوهر أألعملية
التصمميية للفضاءات ادلاخلية لس امي الاس توديو ويه ابلتايل س تكون املسوغ ا ألساس للبحث عن الفكرة  ,والتصممي عىل
214

ا ألرضيات الشفافة ودورها يف تصاممي اس توديوهات القنوات الفضائية........................................................................... ..................وسام صاحل محد

العموم قامئ عىل أأساس الفكرة املوضوعية  ,هذه اخلاصية متتاز هبا الفنون  ,والفكر هنا س يكون احملرك ا ألوحد والباين
املنظم للعنارص .والفكر يرتكز عىل مجموعه من ا ألصول  ,يس متد مهنا املصمم فكرته لينتج تصممي انجت من تفاعل هذه العوامل
اليت قد تعد ضواغط تتداخل يف معليه التكوين والبداع فيتداخل العامل البييئ والاجامتعي وتكنولويج والعامل الس يايس
والفكر ادليين لك هذه العوامل تؤثر بشلك أأو بأأخر عىل س يكولوجية املصمم و أآرائه الفكرية اذلاتية (جمةل نصف ادلنيا) ,
وقد خيتلف تأأثري هذه العوامل بنسب متفاوتة ومتبادةل حبسب طبيعة الفكرة واحلاجة مهنا  ,أأل أأن الفكرة تبقى احملرك
ا ألساس يف معليه البدء التصمميي كوهنا تعد حبد ذاهتا ضاغط يؤسس الفكر وابلتايل تؤثر عىل طبيعة التنظمي الشلكي .
 2-2-2ا ألثر التقين والتكنولويج :
تعين التكنولوجيا التنفيذ ابس تخدام معدات يدوية أأو ابلعامتد عىل الطاقة الكهرابئية  ,اللزيرية  ,احلرارية ...اخل  ,اليت
فتحت أأفاق ًا جديد ًة للمصمم لتكوين رؤى تنظميية جديدة وحديثة عىل مس توى الشلك الفضايئ  ,بتصممي ارضيات تبدو
حقيقية لكهنا ومهية وعرض لوحات فنية علية تتبدل مناظره وتصممي اي نوع من ا ألاثث والكسسوارات حبسب ر أأي املصمم
 ,مصدر هذه التقنية تركيبة تبعث اضاءة لزيرية موهجة  ,يمت التحمك هبا عن طريق الكومبيوتر ,كام ميكن اعطاء صورة
حقيقية ملناظر طبيعية اكلبحار او اجلبال مث ًال وكأهنا بيئة حقيقية  .تعطي تأأثريات ضوئية تتسم بصفاهئا وجاملية أألواهنا
,تس تخدم هذه التقنية يف اس توديوهات هوليود وادلول ا ألوربية الغنية للكفهتا العالية  .كام هناك تقنيات مس تقبلية تدخل
مضن تصممي الفضاءات ادلاخلية مثل التقنية الصوتية اليت تتحمك ابلضاءة وحتريك ا ألاثث عن طريق اصدار ا ألمر بصوتك
 ,وغريها الكثري من ا ألفاكر املس تقبلية(احليايل2004ص.)30
 3-2-2احلاجة امجلالية واجلذب امجلايل يف بنية الاس توديوهات -:
ان تصممي الفضاءات ادلاخلية بصورة عامة يتطلب احلاجة اىل مس توى من امجلالية ذلا فأأن جاملية الفضاءات ادلاخلية
لس توديوهات القنوات الفضائية رضورة ل ميكن اغفالها ,فض ًال عن اجلوانب النفعية ويه أأمه ما ميزي التصممي ادلاخيل  ,أأذ
ان احلاجات النسانية متنوعة ومعقدة مهنا احلاجات العلمية والروحية واحلاجات الفزييولوجية وا ألمنية كبناء مأأوى حيمي
نفسه ,من العوارض اخلارجية ,وحاجة انامتئيه مثل تبادل العواطف واملشاعر ,وحاجات اعتبارية مثل حتقيق الرغبات
الفردية والامتيز فض ًال عن حاجة معرفية جاملية كطلب املعرفة وحب امجلال ذلاته(رعد حسون1999ص.)13
ان املعىن العام للجاذبية يتلخص يف الطاقة احملققة يف العنارص وقدرهتا عىل جذب املتلقي وتنش يط مراكز الاس تقبال
احلس ية دليه وحسب انتباهه وعند النظر اىل هذه النتيجة جند ان لك املتحققات اجلاذبة امنا متتكل طاقة اكمنة او مفعةل
لتأأكيد فعلها اجلاذب ويظهر ذكل بوضوح يف النتاجات التصمميية بفعل معليه التحفزي البرصي عن طريق ااثرة أأحاسيس
املشاهد مث ااثرة تفكريه  ,وهذا يتحقق ابنشاء عالقات غري تقليدية بني خمتلف أأجزاء البناء التصمميي ويتعزز ذكل ابختيار
عنارص غري مأألوفة أأو عنارص موضوعية مما يودل متع ًة جيدها هذا ا ألخري يف املسح البرصي وهذه املتعة يه ليست الناجت
الوحيد من املشاعر والانفعالت اليت تتودل عن التصال وادراك املشاهد للبناء التصمميي بوصفه مع ًال فني ًا  ,اذ يضاف اىل
ذكل ( الشعور ابلكتشاف  ,والتأأمل  ,والفهم  ,والتغري املعريف  ,وادلهشة  ,والاهامتم  ,والتوقع ,والشعور ابلغموض
)(شاكر2001ص.)29
 3-2ادلراسات السابقة -:
قام الباحث ابلطالع عىل البحوث وادلراسات يف لكية الفنون امجليةل ولكيات الهندسة ومل جيد دراسة سابقة مشاهبة
ملوضوع البحث .
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مؤرشات الاطار النظري
 -1الشفافية فلسفة تصمميية حديثة بنيت عىل اساس مجموعة من العوامل الفكرية و املادية اليت أأسهمت يف نشوهئا مبفهوهما
احلديث .
 -2التطور يف الاماكنيات التقنية والانشائية  ,اسهم وبشلك فعال يف حتقيق الشفافية يف ارضية الاس توديو ,وتعد
اخلامات واملواد الشفافة والنصف شفافة (الزجاج – البالس تك) من القرارات التصمميية املؤثرة يف صياغة شلك ارضية
فضاء الاس توديو.
 -3تتأأثر الشفافية يف ارضية الفضاء ادلاخيل لس توديوهات القنوات الفضائية بطبيعة العالقة بني الفضاءات  ,سواء أأاكنت
فضاء ًا داخلي ًا مضن اخر ,او فضاءات متجاورة .
 -4تتأأثر فكرة حتقيق الشفافية يف الارضيات لالس توديوهات ابلعوامل البيئية والثقافية والتقنية والتكنولوجيا .
 -5يؤثر اللون و بشلك أأساس يف احساس نا البرصي من خالل مجموعة من العوامل املتغرية هل اليت مهنا  ,التباين  ,التناقض
,الانسجام  ,اخل. ...
 -6مللمس السطوح الاثر الفاعل عىل احساس نا البرصي  ,فقد يعكس الضوء او ميتصه فيؤثر عىل الرؤاي  ,وعىل ادراك
العنارص املكونة للفضاء ادلاخيل .
 -7الاحياء هل فكرة تومه يف ادراك اخلصائص الشلكية ل ألرضية تتحول اىل صورة مث اىل فعل يدركه املتلقي ويترصف عىل
اساسها اس تجابة جاملية (احساس ابملتعة و الااثرة) .
 -8ارضيات اس توديوهات القنوات الفضائية تعد من عنارص الفضاءات ادلاخلية اليت متتكل حاةل تعبريية و وظيفية .
 -9تعد ارضيات الاس توديوهات جزء من العنارص الانتقالية ذات النفوذ البرصي و الفزياييئ  ,وتسهم بشلك أأساس يف
حتديد خصوصية الفضاء ومبس توايهتا اخملتلفة تعطي بعد ًا اضافي ًا وحركي ًا  ,وذا عزل وظيفي وخصوصية لس توديوهات
القنوات الفضائية . ,
 -10ان جامل واداء اي نتاج تصمميي يكون انجت من عنارص تشلكت يف اشاكل (مس تطيل  ,مربع  ,دائري  ,او اشاكل
اخرى) لبنية الفضاء ادلاخيل ل س امي اس توديوهات القنوات الفضائية .
 -11هناكل اعتبارات تصمميية لفضاءات اس توديوهات القنوات الفضائية وتعمتد عىل حتقيق الاداء وامجلال ومعمتدة عىل
رشوط معينة عند التصممي  ,ومهنا مالءمة جحم الفضاء ادلاخيل مع جحم غاايت املس تخدمني ذلكل الفضاء .
 1-1-3مهنجية البحث -:
تناول الباحث املهنج الوصفي يف دراسة دور الارضيات الشفافة يف تصاممي اس توديوهات القنوات الفضائية  ,بوصفه
ا ألسلوب املالمئ للوصول اىل تغطية شامةل ألهداف البحث .
 2-1-3جممتع البحث-:
مشل جممتع البحث الفضاءات ادلاخلية لس توديوهات القنوات الفضائية العراقية بغض النظر عن ماكن بث القناة  ,وقد
تنوعت فضاءات تكل الاس توديوهات يف مكوانهتا التصمميية -:
 3-1-3عينة البحث-:
مل
لغرض حتقيق اهداف البحث قام الباحث ابختيار العينة البحثية من اجملمتع الاصيل للبحث وا متثةل بــــ ( الاس توديو
الرئيس للقناة الفضائية العراقية  ,والاس توديو الرئيس لقناة الفرات الفضائية )  ,من خالل اس تخدام العينة القصدية ,
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وذكل لسعة جممتع البحث وصعوبة احلصول عىل املوافقات من اجلهات املعنية لتصوير العينات واحلصول عىل اخملططات
الافقية والعامودية للفضاءات ادلاخلية  ,وايض ًا للحصول عىل دقة املعلومات يف معلية التحليل .
 4-1-3أأداة البحث-:
بعد الاطالع عىل الادبيات اليت حبثت يف موضوع الشفافية يف احملددات الافقية وجد الباحث ان دور الشفافية يف
ارضيات الفضاء ادلاخيل لس توديوهات القنوات الفضائية تطلبت دراس هتا مضن مبحثني اساس يني و اكلتايل -:
 -1املبحث الاول  :الارضيات والشفافية يف الفضاء ادلاخيل .
 -2املبحث الثاين  :القمي امجلالية واجلذب امجلايل يف اس توديوهات القنوات الفضائية .
و من خالل ادلراسة النظرية اليت تناولهتا هذه املباحث مت اكتشاف مجموعة من املتغريات العامة و اخلاصة و اليت اوحضهتا
املؤرشات املس تنتجة من ادلراسة النظرية  ,و يف ضوء ما تقدم ستمت ادلراسة امليدانية ابس تخدام ثالث ادوات و عىل
النحو الايت -:
 1-4-1-3التحليل -:
فهيي اداة التحليل اليت س نقوم من خالل بناء حماور للتحليل معدة يف اس امترة خاصة للتعرف عن دور الارضيات
الشفافة يف تصاممي اس توديوهات القنوات الفضائية ,وتكونت اداة التحليل من اس امترة مستندة عىل النتاجئ اليت مت احلصول
علهيا من مؤرشات الاطار النظري وادلراسة الوصفية لعينات البحث و تتكون من احملاور التالية -:
احملور الاول (خصائص فضاء الاس توديو العامة ) ويتضمن -:
 -1شلك الفضاء ادلاخيل لالس توديو وحتقيقه للوظيفة (الاداء وامجلال) .
 -2جحم الفضاء ادلاخيل لالس توديو ومالءمته مع جحم غاية املس تخدمني .
 -3العالقات الفضائية .
احملور الثاين (خصائص ارضية الاس توديو ) ويتضمن -:
 -1تعدد مس توايت الارضية وعالقته ابلبعد الاضايف واحلريك والعزل الوظيفي واخلصوصية .
 -2المتيزي اللوين ألرضيات القنوات الفضائية وحتديده ألقسام الفضاء .
 -3التباين البرصي مللمس ارضيات اس توديوهات القنوات الفضائية وحتديده ألجزاء الارضية .
-5

اخلامات واملواد املس تخدمة يف ارضيات الاس توديوهات واثرها يف حتقيق الشفافية  .وللتعرف و ابلتفصيل عىل اجزاء احملاور التحليلية الواردة اعاله مراجعة
الشلك التايل ( )3-3و( )4-3اخلاص ابس امترة التحليل للعينات الاوىل والثانية  ,و قد مت عرض الاداة و الطريقة اليت مصمت هبا عىل مجموعة من اخلرباء للوصول
اىل تقومي هذه الاداة و املصادقة علهيا و قد انلت صفة الصدق واملالمئة ملتطلبات البحث *.

* متت املصادقة عىل الاداة بعد عرضها عىل الاساتذة املدرجة اسامؤمه ادانه -:
 -1أأ.م .د .قدوري عراك .
 -2أأ.م .د .بدراي محمد حسن .
 -3أأ  .م  .د .ابمس قامس الغبان .
 -4أأ  .م  .د  .فاتن عباس لفته .
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 5-1-3ثبات الاداة -:
للتأأكد من اكتساب اس امترة التحليل صفة الثبات حتقق الباحث من هذا الجراء ابعامتده عىل ثبات التحليل عرب
الزمن من خالل اس تخدام الباحث اس امترة التحليل املصممة وتطبيقها عىل مفردة من عينة البحث واعادة تطبيقها عىل
ذات املفردة بعد مرور ثالثة أأسابيع من التحليل ا ألول وقد بلغ معامل الثبات (.)%95
وصف وحتليل العينات
 2-3ادلراسة امليدانية
 1-2-3العينة الاوىل (الاس توديو الرئييس لقناة الفرات الفضائية)
 1-1-2-3الوصف -:
يقع الاس توديو الرئيس لقناة الفرات الفضائية يف مدينة بغداد ,جانب الرصافة ,وحتديد ًا الكرادة الرشقية ,مضن مبىن
مكون من طابقني ,ويقع يف الطابق الاريض من املبىن.
 2-1-2-3التحليل-:
احملور الاول -:خصائص الفضاء ادلاخيل العامة-:
 شلك الفضاء ادلاخيل لالس توديو وحتقيقه للوظيفة (الاداء وامجلال)-:
يمتتع شلك الفضاء ادلاخيل واملمتثل (ابملس تطيل) بتحقيقه وبنس بة عالية للجانب الادايئ وامجلايل ,وذكل لن شلك
املس تطيل يمتتع ابلقدرة عىل حتقيق اعىل مس توى للتقس مي الفضايئ واس تغالل اكرب قدر من املساحة اللكية للمتطلبات
الادائية وامجلالية عىل وفق املفهوم الوظيفي للفضاء ادلاخيل لالس توديو ,مما يعود ابجلانب الاجيايب عىل ذكل الفضاء .
 جحم الفضاء ادلاخيل لالس توديو ومالءمته مع جحم غاية املس تخدمني-:
يمتتع الفضاء ادلاخيل لالس توديو حبجم ظاهري كبري ملا ميتاز به الفضاء من سعة حقيقية ممتثةل بسعة املساحة اللكية
للفضاء ,اضافة اىل العمق وسعة الهيام اذلي حتققه الارضية يف ذكل الفضاء وذكل ملا تعكسه حاةل الامتزج احلاصةل بني
الابعاد احلقيقية ذات السعة وبني ما يدركه املتلقي واملس تخدم من حاةل اهياميه واجيابية من خالل ما ملس ناه من انعاكسات
متأأتية من الاخرتاق البرصي لسطح الارضية .ينظر اىل صورة رمق( .)6-3وبذكل نالحظ ان جحم الفضاءات ادلاخلية
لهذه العينة حيقق وبنس بة عالية غاية مس تخديم هذا الفضاء .
 العالقات الفضائية -:
يمتتع الفضاء ادلاخيل ابس مترارية حزيية مع التقس اميت الفضائية الاخرى اي ان هناكل تواص ًال واس مترار ًا برص ًاي غري معزول
جبدران صدلة ,ويمتتع الفضاء بنفوذ برصي وايض ًا فزياييئ مينح املتلقي واملس تخدم للفضاء الانتقال البرصي من فضاء اىل
اخر مضن الفضاء اللكي احلاوي للتقس اميت الفضائية ,فنالحظ بذكل ان عالقة الفضاءات املتجاورة واملرتبطة بفضاء مشرتك
مفتوح حتقق بنس بة عالية صفة الانفتاح والسعة والتداخل البرصي والفكري وحبسب ما تتطلب طبيعة الربانمج املقدم
عىل ارضية ذكل الاس توديو  ,ينظر اىل صورة (. )7-3
احملور الثاين -:خصائص ارضية الاس توديو-:
 تعدد مس توايت الارضية وعالقته ابلبعد الاضايف واحلريك والعزل الوظيفي واخلصوصية -:
ان تعدد مس توايت الارضية يف فضاء الاس توديو حيقق وبنس بة عالية للبعد الاضايف واحلريك والعزل الوظيفي
واخلصوصية للك جزء من اجزاء الاس توديو  .اذ نالحظ انه يضفي بعد ًا اضافي ًا وحركي ًا ألجزاء الفضاء اخملتلفة وذكل للتباين
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يف ارتفاعات الارضية مما يس تدعي حاةل من الاحساس بتغري الايقاع احلريك والبرصي ايض ًا مما يودل حاةل عدم الاس تقرار
وابلتايل حاةل كرس الراتبة فامي لو اكنت هناكل اس مترارية يف املس توى اللكي ألرضية الاس توديو .وتعدد مس توايت الارضية
يعد ظاهرة من مظاهر حتقيق العزل الوظيفي واخلصوصية ل ألجزاء او للتقس اميت الفضائية ,فمبجرد التباين يف مس توى
الارضية يتحقق الاحساس دلى مس تخدم الفضاء واملتلقي بأأن ذكل اجلزء من الفضاء تتبلور فيه خصوصية وعزل وظيفي
متزيه عن غريه من اجزاء الفضاءات ,مما يساعد عىل ابراز مالمح خلصوصية ذكل اجلزء ,ويبدو ذكل اكشارة اىل ان ذكل
اجلزء ميتكل اسلوب وخصوصية مغايرة ختفي يف طياهتا قمية اجلزء احملدد من الفضاء واذلي اقتىض عليه ذكل المتيزي
واخلصوصية  ,ينظر اىل الصورة رمق(.)8-3
 المتيزي اللوين ألرضيات القنوات الفضائية وحتديده ألقسام الفضاء-:
حقق المتيزي اللوين ألرضيات الفضاء التحديد ألقسام واجزاء الفضاءات املتعددة  ,اذ أأسهم يف حتقيقه خلصوصية وعزل لك
جزء من اجزاء الفضاء عن غريه من خالل التباين اللوين واملمزي ,اذ نالحظ وجود خطوط ابلوان مغايرة للون الارضية
يف اجزاء من الارضية وذكل لعطاء الاحساس ابلعزل واخلصوصية للك جزء وعىل الرمغ من مالحظتنا اىل ان اللون
الغالب عىل لك اجزاء ارضية الاس توديو قد يكون متشاهب ًا او قريب ًا لكن وجود خط بلون اصفر ,قد حدد ومزي اقسام
الفضاء ,ونالحظ ايض ًا يف جزء من الاجزاء انه مت المتيزي من خالل اخلط الاسود الفاصل بني جزء و أأخر من اجزاء
الفضاء ,ينظر اىل صورة رمق(. )8-3
 التباين البرصي مللمس ارضيات اس توديوهات القنوات الفضائية وحتديده ألجزاء الارضية-:
مل حيقق امللمس التباين البرصي يف ارضيات الاس توديو ,ومل يكن هل ادلور يف اعطاء خصوصية لك فضاء من فضاءات
الاس توديو اخملتلفة ,اذ نالحظ حضور امللمس النامع الصقيل يف مجيع اجزاء ارضية الاس توديو مما يس تدعي حاةل القلق
عند السري عىل تكل الارضية ,لس امي اجلزء اذلي اس تخدم فيه الزجاج كأرضية للفضاء ,وذكل ألنه يتصف بغاية النعومة
و أأنه صقيل ويثري حاةل عدم التوازن والقلق عند السري عىل تكل الارضية وعىل الرمغ من صغر املساحة اليت اس تخدمت
فهيا الزجاج لكهنا تدعو اىل الاضطراب واخلوف ابملقارنة مع بقية اجزاء الاس توديو ,ينظر اىل صورة رمق( .) 8-3
 اخلامات واملواد املس تخدمة يف ارضيات الاس توديوهات واثرها يف حتقيق الشفافية-:
حققت وبنس بة قليةل اخلامات واملواد املس تخدمة يف ارضيات الاس توديو يف حتقيق حاةل الاهيام والاحياء بشفافية
الارضيات ,اذ نالحظ حتقيق الشفافية العالية يف جزء من الفضاءات من خالل اس تخدام مادة الزجاج يف الارضية لكنه
مل يمت التعامل مع تكل املادة بشلك يتوافق مع حتقيقها حلاةل الاهيام والتعبريية مع ما يتطلب الربانمج املقام يف ذكل
الاس توديو وقد بقيت مادة الزجاج بدون معاجلات او قصد تصمميي اذ مل يمت ادخال مؤثرات ضوئية حديثة او غريها
فنالحظ اختاذ تكل املادة كامدة ممكةل جاملية فقط للفضاء من دون مراعاة اجلانب الوظيفي والتعبريي ,وقد حقق التواصل
احلاصل بني مادة الزجاج يف الارضية واحملددات العامودية جانب ًا جاملي ًا ,اذ نالحظ اس مترارية اس تخدام الزجاج وبشلك
قصدي عىل جدران ذكل الفضاء مما اعطى جاملية اضفهتا تكل املادة عىل ذكل اجلزء من الفضاء  .ونالحظ ايض ًا اس تخدام
مادة البالس تك يف اجزاء اخرى من ارضية فضاء الاس توديو وتعد مادة البالس تك النصف شفافة ,املس تخدمة يف ارضيات
الاس توديو من املواد الاساس ية يف ارضيات الاس توديوهات وذكل كوهنا تسهم يف حتقيق الشفافية يف الفضاء ,فض ًال عن
أأنه مادة عازةل وذات امتصاص عايل للصوت عند السري عليه  .بيامن نالحظ يف اجزاء اخرى من الفضاء اس تخدام مادة
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بالس تك املعمتة واب ألخص يف ارضية املمر بني الفضاءات وذكل ملا حتمهل تكل املادة من عزل للصوت ,وثبات عند السري
علهيا  ,ينظر اىل صورة( . ) 8-3
 2-2-3العينة الثانية ( الاس توديو الرئيس لقناة العراقية الفضائية )
 1-2-2-3الوصف -:
يقع الاس توديو الرئيس لقناة العراقية الفضائية يف مدينة بغداد ,جانب الكرخ ,وحتديد ًا يف منطقة الصاحلية ,مضن مبىن
ش بكة الاعالم العرايق .
 2-2-2-3التحليل-:
احملور الاول -:خصائص الفضاء ادلاخيل العامة-:
 شلك الفضاء ادلاخيل لالس توديو وحتقيقه للوظيفة (الاداء وامجلال)-:
حقق شلك الفضاء ادلاخيل واملمتثل (ابملس تطيل) وبنس بة عالية مضن الاطار الادايئ وامجلايل لفضاء
الاس توديو ,وذكل لن شلك املس تطيل يتسم ابنه منفذ لتحقيق اعىل مس توى للتقس مي الفضايئ وانه احد
العوامل اليت حتقق اكرب قدر من املساحة اللكية للمتطلبات الادائية وامجلالية ابملقارنة مع بقية الاشاكل ,عىل
وفق املفهوم الوظيفي للفضاء ادلاخيل لالس توديو ,وهذا بدوره يتجىل فيه اجلانب الاجيايب للفضاء ادلاخيل
لالس توديو .
 جحم الفضاء ادلاخيل لالس توديو ومالءمته مع جحم غاية املس تخدمني-:
حيقق الفضاء ادلاخيل لالس توديو جحم ظاهري كبري ملا ميتاز به الفضاء من سعة حقيقية ممتثةل بسعة املساحة اللكية
للفضاء وحبسب ما ذكر اعاله يف وصف العينة ,فض ًال عن العمق وسعة الهيام اذلي حتققه الارضية يف ذكل الفضاء
وذكل ملا تعكسه من عنارص برصية ملمكالت الفضاء من ااثث وتعطي حاةل الامتزج احلاصةل بني الابعاد احلقيقية ذات
السعة وبني ما يدركه املتلقي واملس تخدم من حاةل اهياميه واجيابية من خالل انعاكسات املشاهد البرصية عىل سطح ارضية
الاس توديو .ينظر اىل صورة رمق( .)9-3وبذكل نالحظ ان جحم الفضاءات ادلاخلية لهذه العينة حيقق وبنس بة عالية غاية
مس تخديم هذا الفضاء .
 العالقات الفضائية -:
يمتتع الفضاء ادلاخيل ابس مترارية حزيية مع التقس اميت الفضائية الاخرى ويتصف ابن هل تواصل واس مترار برصي غري
معزول وغري منفصل جبدران صدلة ,ومن جانب أآخر يمتتع الفضاء بنفوذ برصي وايض ًا فزياييئ مينح املشاهد للربانمج
املعروض يف الاس توديو واملس تخدم للفضاء الانتقال البرصي من فضاء اىل اخر مضن الفضاء اللكي اذلي يمل التقس اميت
الفضائية مضن نظام تصمميي ,فنالحظ بذكل ان عالقة الفضاءات املتجاورة واملرتبطة بفضاء مشرتك مفتوح حتقق بنس بة
عالية صفة الانفتاح والسعة والتداخل البرصي والفكري وحبسب ما تتطلب طبيعة الربانمج املقدم عىل ارضية ذكل
الاس توديو  ,ينظر اىل الصورة (. )10-3
احملور الثاين -:خصائص ارضية الاس توديو-:
 تعدد مس توايت الارضية وعالقته ابلبعد الاضايف واحلريك والعزل الوظيفي واخلصوصية -:
حيقق وبنس بة عالية للبعد الاضايف واحلريك والعزل الوظيفي واخلصوصية للك جزء من اجزاء الاس توديو تعدد
مس توايت الارضية يف فضاء الاس توديو  .اذ نالحظ انه يضفي بعد ًا اضافي ًا وحركي ًا ألجزاء الفضاء اخملتلفة وذكل لالختالف
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يف ارتفاعات الارضية مما يتفرد يف حاةل من الاحساس بتغيري الايقاع احلريك والبرصي ايض ًا ,مما يودل حاةل كرس الراتبة
وامللل فامي لو اكنت هناكل اس مترارية يف مس توى ا ألرضية للك اجزاء الاس توديو .وتعدد مس توايت الارضية يبدو كظاهرة
من مظاهر حتقيق العزل واخلصوصية والامهية ل ألجزاء او للتقس اميت الفضائية ,فمبجرد التغاير يف مس توى الارضية يتحقق
الاحساس دلى مس تخدم الفضاء واملتلقي بأأن ذكل اجلزء من الفضاء حتاىك فيه خصوصية وعزل وظيفي متزيه عن غريه من
اجزاء الفضاء ,مما يساعد عىل ابراز مالمح خلصوصية ذكل اجلزء ,ويبدو ذكل اكنطباع اىل ان ذكل اجلزء ميتكل اسلوب
وخصوصية مغايرة ختفي يف طياهتا قمية اجلزء احملدد من الفضاء واذلي اقتىض عليه ذكل المتيزي واخلصوصية  ,ينظر اىل
الصورة (.)9-3
 المتيزي اللوين ألرضيات القنوات الفضائية وحتديده ألقسام الفضاء-:
حقق المتيزي اللوين ألرضيات الفضاء التحديد ألقسام واجزاء الفضاءات املتعددة  ,اذ ينطوي ذكل يف حتقيقه خلصوصية
وعزل لك جزء من اجزاء الفضاء عن غريه من خالل التغاير اللوين واملمزي ,اذ تربز مالمح لك فضاء عن فضاء أآخر من
خالل وجود خطوط ابلوان مغايرة للون الارضية يف اجزاء مهنا  ,ويوجد هناكل ايض ًا فضاءات تتفرد عن غريها من
الفضاءات بأألوان ارضيهتا املمتزية يف ذكل عن لك جزء ومن مالحظتنا اىل الفضاء جند ان الالوان يف الغالب عىل اجزاء
ارضية الاس توديو اهنا غري متشاهبة  ,وقد حددت ومزيت اقسام الفضاءات ,ونالحظ ايض ًا يف جزء من الاجزاء انه مت
المتيزي من خالل اخلط الاسود الفاصل بني جزء و أأخر من اجزاء الفضاء .ينظر اىل صورة (. )9-3
 التباين البرصي مللمس ارضيات القنوات الفضائية وحتديده ألجزاء الارضية-:
مل حيقق امللمس التباين البرصي يف ارضيات الاس توديو ,ومل يكن هل ادلور يف اعطاء خصوصية لك فضاء من فضاءات
الاس توديو اخملتلفة ,اذ نالحظ امللمس النامع الصقيل يف مجيع اجزاء ارضية الاس توديو مما يطر أأ علهيا انعاكس شديد لمكية
الاضاءة الساقطة علهيا وهذا يفقد الارضية المتيزي اللوين فيبدو الفضاء لكه متداخ ًال برص ًاي بسبب الانعاكس الشديد
لالضاءة  ,لكنه يف نفس الوقت يرفد الفضاء حباةل من الاهيام والاحياء بسعة ومعق الفضاء ملا هل من انعاكس ية للضوء
الساقط عليه ,ومن ذكل جند من هجة انه قد حقق حاةل الشفافية ل ألرضية ,لكنه من هجة اخرى سبب عدم المتيزي
والتحديد ألقسام الفضاء ,ينظر اىل صورة (.)9-3
 اخلامات واملواد املس تخدمة يف ارضيات الاس توديوهات واثرها يف حتقيق الشفافية-:
حققت بنس بة قليةل اخلامات واملواد املس تخدمة يف ارضيات الاس توديو حاةل الاهيام والاحياء بشفافية
الارضيات ,اذ نالحظ ذكل يف لك اجزاء الفضاءات من خالل اس تخدام مادة البالس تك يف الارضية لكنه مل يمت
التعامل مع تكل املادة بشلك يتوافق مع حتقيقها حلاةل الاهيام والتعبريية مع ما يتطلب منه الاس توديو  ,وقد اس تخدم
البالس تك املعمت وبدون قصد تصمميي سوى انه يرتبط بتحقيقه الوظيفي من حيث انه مادة مالمئة لالس توديوهات
لقابليهتا عىل امتصاص الصوت ,ومل يمت ادخال مؤثرات ضوئية حديثة او غريها فنالحظ اختاذ تكل املادة كامدة ادائية
فقط للفضاء من دون مراعاة اجلانب امجلايل والتعبريي  .ونالحظ ايض ًا يف اجزاء اخرى من الفضاء اس تخدام خامة
اخلشب واليت حتول دون حتقيق ما يقتضيه الفضاء من اهيام ابلشفافية ألنه خامة عادة ما تس تخدم يف فضاءات
ادارية  ,او حبسب ما يقتضيه الغرض من التصممي  ,ينظر اىل صورة( . )11-3
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 1-4النتاجئ -:
اسفرت ادلراسات التحليلية لعينة البحث عن مجموعة نتاجئ واكليت-:
 -1شلك الفضاء ادلاخيل لالس توديو وحتقيقه للوظيفة (الاداء وامجلال)-:
اكن شلك الفضاء ادلاخيل لس توديوهات القنوات الفضائية للعينات املنتخبة من جممتع البحث واملمتثةل ابلعينتني الاوىل
والثانية حمقق ًا وبنس بة عالية للجانب الادايئ وامجلايل  ,اذ يمتتع بتحقيق اعىل مس توى للتقس مي الفضايئ  ,واس تغالل اكرب
قدر من املساحة اللكية للفضاء ادلاخيل لالس توديوهات .
 -2جحم الفضاء ادلاخيل لالس توديو ومالءمته مع جحم غاية املس تخدمني-:
اكنت جحوم الفضاءات ادلاخلية لس توديوهات القنوات الفضائية للعينتني الاوىل والثانية حمققة وبنس بة عالية مالءمهتا مع
جحم وسعة غاايت مس تخديم تكل الفضاءات  ,كوهنا امتازت حبجوهما الظاهرية الكبرية والواسعة .
 -3العالقات الفضائية -:
اكنت العالقات الفضائية للعينتني الاوىل والثانية حمققة وبنس بة عالية مسة التواصل والاس مترارية يف الانتقال احلريك من
فضاء اىل اخر  ,والانتقال والتواصل البرصي ايض ًا بني الفضاءات املتعددة املوجودة مضن الفضاء اللكي لالس توديو .
 -4تعدد مس توايت الارضية وعالقته ابلبعد الاضايف واحلريك والعزل الوظيفي واخلصوصية -:
اكنت ارضية الفضاء ادلاخيل لس توديوهات القنوات الفضائية للعينتني الاوىل والثانية حمققة وبنس بة عالية للتعدد يف
مس توايهتا بني جزء وأآخر من ارضية الفضاءات ادلاخلية  ,اذ اهنا بذكل حتقق العزل الوظيفي واخلصوصية بني فضاءات
الاس توديو اخملتلفة  ,واهنا قد اضافت بعدا حركي ًا وبرص ًاي للفضاء ادلاخيل لالس توديو.
 -5المتيزي اللوين ألرضيات القنوات الفضائية وحتديده ألقسام الفضاء-:
اكنت الالوان املس تخدمة يف ارضية العينة الاوىل لفضاء الاس توديو متباينة وحمددة ألقسام معينة  ,وغري متباينة وليست
حمددة ألقسام الفضاء يف جزء أآخر  ,حفققت بذكل وبنس بة متوسطة التباين اللوين والتحديد املبتغى يف ارضية اس توديوهات
القنوات الفضائية لعزل وتقس مي الفضاءات عن بعضها مضن الفضاء اللكي الواحد .
 -6التباين البرصي مللمس ارضيات القنوات الفضائية وحتديده ألجزاء الارضية-:
اكنت أأغلبية ملمس سطوح ارضية الفضاءات ادلاخيل لعينيت البحث القصدية الاوىل والثانية غري حمققة للتباين البرصي
واملادي وغري ممزي بني الفضاءات املتعددة  ,كوهنا اتسمت يف معظم اجزاهئا ابمللمس النامع الصقيل  ,فمل يكن للملمس ادلور
يف المتيزي البرصي بني ارضية الفضاءات .
 -7اخلامات واملواد املس تخدمة يف ارضيات الاس توديوهات واثرها يف حتقيق الشفافية-:
اكنت مادة الزجاج والبالس تك املس تخدمة يف ارضية فضاء الاس توديو يف العينة البحثية الاوىل قد حققت وبنس بة قليةل
اجلانب الادايئ وامجلايل  ,وذكل لضعف تعامل املصمم مع تكل املواد مبا خيدم الغرض املطلوب لها يف ارضية الاس توديوهات
.
اما يف العينة البحثية الثانية فقد حققت بنس بة قليةل مادة البالس تك املس تخدمة يف تغليف معوم ارضية فضاء الاس توديو
للجانب امجلايل  ,وذكل لضعف اس تغالل تكل املادة مبا يتالءم وطبيعة وظيفة الفضاء ادلاخيل لس توديو القناة الفضائية .
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 2-4الاس تنتاجات-:
 -1ان شلك الفضاء ادلاخيل لس توديوهات القنوات الفضائية حيقق اجلانب الادايئ وامجلايل  ,اذا اكن يمتتع ابعىل مس توى
للتقس مي الفضايئ  ,وان حتقيق اجلانب الوظيفي للعنارص الشلكية للفضاءات اليت متكن املس تخدم من خاللها من فهم ادائية
الفضاء ويمكن يف الاعامتد عىل تكوين عنارص شلكية ذات اس تدللت لوظائفية فضاء الاس توديو .
 -2تعد سعة جحم الفضاءات ادلاخلية لس توديوهات القنوات الفضائية مينح حتقيق العالقة التبادلية بني جحم الفضاء وجحم
الغاايت ملس تخديم الفضاء.
 -3العالقات الفضائية مضن الفضاء الواحد املشرتك وذات النظام املفتوح حتقق مسة التواصل والاس مترارية يف الانتقال
احلريك من فضاء اىل اخر  ,والانتقال والتواصل البرصي ايض ًا بني الفضاءات املتعددة املوجودة مضن الفضاء اللكي
لالس توديو .
 -4ارضية الفضاء ادلاخيل لس توديوهات القنوات الفضائية حتقق يف تعدد مس توايهتا العزل الوظيفي واخلصوصية بني
لفضاءات الاس توديو املتعددة  ,وتضيف بعدا حركي ًا وبرص ًاي للفضاء ادلاخيل لالس توديو.
 -5تباين الالوان يف ارضية فضاء الاس توديو حيدد أأقسام واجزاء الفضاءات  ,فتحقيق التباين اللوين والتحديد املبتغى
يف ارضية اس توديوهات القنوات الفضائية لعزل وتقس مي الفضاءات عن بعضها مضن الفضاء اللكي الواحد .
 -6ان ملمس سطوح ارضية الفضاءات ادلاخلية لس توديوهات القنوات الفضائية عند تباينه البرصي واملادي ميزي
الفضاءات عن بعضها  ,وامللمس النامع الصقيل يعكس مكية كبرية من الضوء الساقط عليه  ,وينقل مشاهد انعاكس ية
ملوجودات الفضاء ادلاخيل.
 -7ان مادة البالس تك ممكن اس تخداهما يف ارضية فضاء الاس توديو وميكن حتقيقها للجانب الادايئ وامجلايل .
 3-4التوصيات -:
يويص الباحث اجلهات املس تفيدة من البحث أأن ُجيرى تصممي ارضية الفضاءات ادلاخلية لس توديوهات القنوات
الفضائية عىل وفق ما حتققه من جانب ادايئ وجاميل من خالل-:
 -1رؤية تصمميية حتقق اعىل غاايت الاداء وامجلال .من خالل فكرة تصمميية تؤدي ما مطلوب من ادائية وجاملية
ووظيفة تعبريية ألرضيات فضاءات اس توديوهات القنوات الفضائية .
 -2ان متكل ارضية الفضاءات ادلاخلية لس توديوهات القنوات الفضائية بنية شلكية تؤكد معىن دليل للعنارص من
خالل توظيف الشفافية فهيا وتعدد وتباين مس توايهتا والواهنا وملمسها لتعرب عن وظائفية وخصوصية لك فضاء من فضاءات
الاس توديو .
 4-4املقرتحات -:
 -1دراسة شفافية احملددات العامودية والافقية لفضاءات افرتاضية لس توديوهات القنوات الفضائية وعالقهتا ابلبيئة اخلارجية
الطبيعية .
 -2دراسة التقنيات الالكرتونية احلديثة وس بل توظيفها يف ارضيات اس توديوهات القنوات الفضائية .
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The Floors and transparent role in the design studios satellite channels
Wisam saleh hamad
ABSTRACT
The search (floors and transparent role in the design studios satellite channels) and
presented as a study-oriented, and the research aims to identify the role of flooring
transparent spaces studios satellite channels and side performative and aesthetic, and
formulas design to highlight the role floors transparent spaces studios satellite channels.
And highlight the importance of research, particularly in its contribution to the
clarification of the concept of the relationship between transparency and performing
aesthetic treatments for floors by clarifying its role in the designs of the internal spaces of
the studios, as well as his contribution to the founding of the theory of looking at the base
of such concepts.
To achieve the objectives of the research, the researcher based on the descriptive
approach in the study, as the appropriate method to gain access to comprehensive coverage
of the objectives of the research, has been selected samples is my intention, and based on
the literature and studies on transparency in the internal spaces, and use the researcher is
also the tool of research II (questionnaire), which included Astmartin has drawn questions
from which adherents of workers in the channels and viewers of those channels, the
analysis was designed questionnaire included several axes, and the most important:
1- shape and size of the internal space of the studio and achievable for the job
(performance and beauty).
2 multiple layers of earth and its relationship to the extra dimension and motor
insulation career and privacy.
3 color discrimination for flooring satellite channels and selected sections of the space.
4 ores and materials used in flooring studios and their impact in achieving transparency.
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Has resulted in the analysis process for the development of a set of conclusions and the
most important:
1 that the internal floor space for studios satellite channels check in multiple career
highs insulation and privacy between multiple studio spaces, and it adds a dimension to
the physically and visually to the interior space of the studio.
2 that the plastic material may be used in the studio floor space and can be achieved
along with the performative and aesthetic, as if the designer deal with these materials in
order to serve the desired purpose in the floor space of the studios.
The most important recommendations of the beneficiaries of the research that is being
designed floor interior spaces for studios, satellite channels on as achieved by my
performance and aesthetic vision through design verification purposes highest
performance and beauty. During the design of the idea of what is required to perform
advanced functionality and aesthetic expression and function of the flooring spaces studios
satellite channels.
The researcher suggested the study of modern electronic techniques and ways to employ
them in the flooring studios satellite channels.
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