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Abstract
The human makes efforts to fulfill his different desires from the
materials needs to the entertainment and luxury. The designer is
using the possibilities including the visual attraction which means
one time the design act materials to make design works and another
time the visual attraction represents one of the critical basics to
success the design act. Its so important to study the visual tend and
it is mechanisms to coordinate and organize the interiors spaces. The
current studies “the visual attraction of the interiors spaces design”
means using possibilities in the interiors spaces design which is
using the descriptive and analytical methods to explain the visual
attraction and possibilities which use in the interior’s spaces. The
results and conclusions appeared there is a weakness in design and
thoughts building which lead to fail to visual attraction resulting in
losing much of discerning the interiors design of the receiver, as well
of absence of much of the sensory and formal effects and a weakness
in design relations which dominate of design building for study
samples. Finally, the study gave much of recommendations adopting
the design building which has a structural system compatible with
the charm and beauty of the interiors design that leads to the visual
attraction mechanisms works properly.
Keywords: Visual attraction, interior spaces.
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الملخص

ِ
حاجاته المختلفة بداي ًة من الحاجات المادية وصوالً إلى الترفيه والرفاهية ،ولتلبية ذلك
يجتهد االنسان لتحقيق
يعمد المصمم إلى استخدام جميع امكانياته بما فيها الشد البصري الذي يعد تارةً أحد أدوات المصمم الفاعلة

ألتمام األعمال التصميمية وتارةً اخرى يمثل الشد البصري من االساسيات الحاسمة لنجاح الفعل التصميمي.
ِ
وبهذا الصدد فمن المهم دراسة الشد البصري
وآلياته في تنسيق وتنظيم الفضاءات الداخلية ،إذ تهدف الدراسة

الحالية إلى " الكشف عن مدى توظيف آليات الشد البصري في تصميم الفضاءات الداخلية " إلى بيان ماهية
ِ
الياته في تصميم الفضاءات الداخلية ،وقد تم استخدام المنهج الوصفي -التحليلي
الشد البصري وتوظيف
لتفسير الشد البصري و ِ
الياته المستخدمة في الفضاء الداخلي .وكانت أبرز النتائج واالستنتاجات التي توصلت
اليها الدراسة بان هناك ضعف بالتصميم وبناء االفكار ادى إلى االخفاق في تحقيق الشد البصري مما أدى

إلى فقدان الفضاء الداخلي للكثير من أثره المميز على المتلقي فضالً عن غياب الكثير من المؤثرات الحسية
والشكلية وضعف العالقات التصميمية الذي هيمن على البنية التصميمية لعينات الدراسة .وأخي اًر طرحت الدراسة

عدة توصيات ابرزها يجب تبنى بنية تصميمية ذات نظام هيكلي يتوافق مع التصميم الداخلي اعالناً على
توظيف اليات الشد البصري بشكل سليم.
الكلمات المفتاحية :الشد البصري ،الفضاءات الداخلية.

المقدمة:
يعبر تص م م ممميم الفض م م مماء الداخلي عن الردرة الناتجة لقدرة المص م م مممم الداخلي وقابليته في تنظيم المفردات والعناص م م ممر باس م م ممتخدام أدوات

التعبير في سم م ممياقات جديدة لتوصم م مميل معنى ضم م مممن نسم م ممق من المعقولية ،وهذا المعنى يغدو قوة كامنة لجذب المتلقي ضم م مممن تصم م ممميم

الفضمماءات الداخلية .وتبقى العمليات التصممميمية بكلها العام والخاو وتحديداً في التصممميم الداخلي بحاجة ماسممة إلى أفضممل الحلول
الن هذا االداء التصممميمي صمماحبه الكثير من التفور في مجال التقنيات التصممميمية الحديثة لإلظهار ،وما الشممد البصممري اال حصمميلة
تفاعل النظم الفضم ممائية من خالل العناصم ممر واالس م م

والعالقات التصم ممميمية ،إذ يكتسم ممب الفضم مماء الداخلي خصم مموصم ممية معينة يمكن

ادراكهما حسم م م م م م ميماً من خالل اإلطمار المتشم م م م م م مكمل والممدرك من خالل ممديمات الحواس .ومن هنما بعمد تفحم ميمداني قماممت بمه البماحثمة في

تص م مماميم الفض م مماءات الداخلية لمحالت بيع الورود والنباتات ،كش م ممف عن افتقار الكثير منها القدرة على الجذب مما أثر س م مملباً في اثارة
المتلقي وتحفيزه.
مشكلة البحث:

وصوالً إلى نقفة ارتكاز لمشكلة البحث والتي يمكن ان تكون وفق التسادل االتي:

" ماهي آليات الشد البصري في تصميم الفضاءات الداخلية “؟
أهمية البحث:

يمكن لالماكن الجذابة التجاررة ان تضم م م م م مماعف من قيمة مركز المدينة وتشم م م م م ممكل الجوهر لهذا المركز كونها جزء من رحلة التسم م م م م مموق،
واهميتها تأتي من كونها وجهة يقصدها شراح مختلفة لتكون واحدة من اكثر السمات التي تعد كمكافأة عند تصميم الفضاءات التجاررة

مع زرادة المنافسة فيما بينها ،إذ ان تأسي

2

روح المكان أحد اسباب نجاحها .لذا تبرز اهمية البحث من خالل- :

الباحثة ،جامعة بغداد ،العراقshaimaa.sami8215@yahoo.com ،
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 .1إسمهام المثيرات  )STIMULIاضماءة ،لون ،ملم  ،اثاث ....الخ) بدور رئي

في تصمميم الفضماء الداخلي لمحالت بيع الورود

لما لها من تأثير مباشر على حواس المتلقي ،باالضافة إلى تحفيز الزبون على حب المكان.

 .2أن الية الشممد هي احدى األدوات المؤثرة في التصممميم الداخلي ،التي تؤخذ بالحسممبان عند قيام المصممممين بعملهم ،باالضممافة إلى
تأسي

هدف البحث:

قاعدة نظررة بأطار معرفي واضح للمبادئ والمفاهيم الناتجة منها ،لتحسين واقع حال الفضاءات التجاررة.

الكشف عن مدى توظيف آليات الشد البصري في تصميم الفضاءات الداخلية.

حدود البحث:

 .1موضوعياً :الشد البصري و ِ
الياته في الفضاءات الداخلية.
 .2مكانياً :محالت بيع الورود والنباتات لجانب الرصافة.
 .3زمانياً.2020-2019 :

التعررفات االجرائية:
.1

الشمد البصمري :هو قدرة المشمهد ضممن الفضماء الداخلي على لفت انتباه المتلقي المشماهد) خاللها وايقافه أو تغيير مسماره نحوه

ورمتلك وفرة من الخصائم المميزة والمحفزة حسياً والمثيرة لالنتباه التي تساعد في توجيهه نحو مصدر التحفيز.

 .2الفض مماءات الداخلية هي المس مماحات المدركة التي يس ممقل عليها الفرد فعالياته وافكاره وانفعاالته من خالل جملة من الخص ممائم
ذات العالقة التي توضح طبيعة تفاعل االنسان مع محيفه تلبي ًة لواحدة أو اكثر من غرائزه.

الفصل الثاني( :اإلطار النظري)

مفهوم اآلليات-:

األلية لغوراً لفظة تفلق مجا اًز على"كل عملية يمكن أن تتكون فيها جملة من المراحل المتعاقبة والمتعلق بعض م ممها ببع

 ،نقول :الية

االنتباه – الية الذاكرة – الية القياس" صممليبا ،1971 ،و .)27أما األلية فلسممفياً فهي " ذاتي الحركة وتفلق على االفعال والحركات
الحيوانية التي تتم دون وعي وهي ليسم ممت صم ممادرة من ارادة ،كما تفلق هذه اللفظة دون وعي ،مثل الرسم ممم اآللي والكتابة األلية والكالم
االلي ،فالفعل يصم ممدر عن الجسم ممم بصم ممورة تلقائية ولي
الحركة واطرادها "

رزوق ،1977 ،و.)46

وليد االسم ممتجابة لمنبه خارجي ،وقد يشم ممبه االلة من حيث اتصم ممافه احياناً بدقة

الشكل رقم ()1يوضح وسيلة عرض ذات هيئة نباتية

وبهذا الصم ممدد يتضم ممح ان مصم ممفلح اآلليه

(املصدر :الباحثة)

المتعمماقبممة لعمليممة معينممة ،والثمماني هو ذاتي
الجسم م ممم بصم م ممورة تلقائية ولي

يمحمم م م ممل ممعمنميميمن االول همو الممم ارح م م ممل

الحركممة أو الفعممل الممذي يص م م م م م م ممدر عن

وليد االسم م ممتجابة لمنبه خارجي ،وبالتالي يمكن القول ان اآلليات تمثل المراحل المتعاقبة المسم م ممتخدمة في
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عملية الش ممد البص ممري واثارة المتلقي ض مممن تص ممميم الفض مماءات الداخلية لمحالت بيع الورود والنباتات .ان مفهوم األلية يش ممبه إلى حد

كبير ص ممياغة جملة مفيدة تتكون من حروف وكلمات عديدة تش ممكل عناص ممرها البنائية ،فاآلليات هي س ممياق لترتيب االجزاء والمكونات

بعالقات نسممقية وبذلك تكتسممب هذه الوحدات شممكالً معيناً ناتجاً من فعلها ضمممن المنجز التصممميمي) .)P .126،1972،EMERY
اذن اآلليات ض مممن المنجز التص ممميمي هي اس مماس للتفاعل ما بين االسم م
اوالً بممالبممدء في تممأسم م م م م م ممي

التصميمي.

و العناص ممر التص ممميمية والعالقات فيما بينها ،حيث ترتبل

الفكرة واليممة تحورلهمما من الالمممادي إلى المممادي بعممد اجراء الكثير من التعممديالت بممما يخممدم تحقيق الهممدف

مفهوم الشد البصري:
ال ش ممك ان الش ممكل الجذاب هو الذي يتص ممف بعناص ممر المثيرات المرئية التي يمكن ان تؤثر في الس مملوك ،والمثيرات متنوعة منها ماهو

معقد كاالشكال المركبة ومنها ماهو بسيل تتصف بالوان انيقة ،ومنها اشكال غير مألوفة.

ان مفهوم الشمد البصمري يعبر عن الفاقة المحققة في االجسمام وقدرتها على شمد المتلقي وتنشميل مراكز االسمتقبال لديه وسمحب انتباهه

وعنمد النظر إلى همذه النتيجمة نجمد ان كمل المتحققمات الجماذبمة تمتلمك طماقمة كمامنمة أو مفعلمة لتمأكيمد فعلهما الجماذب العزاوي،2004 ،

و " .)9كما تؤدي العناصم م م م ممر التي تتصم م م م ممف بالجاذبية في فن التصم م م م ممميم الداخلي دو اًر ارشم م م م ممادياً ووظيفياً في طبيعة الحركة واالداء

واالهمية والقيمة داخل فضم م م م م مماء محدد " الحسم م م م م مميني ،ج ،2008 ،2و .)97من خالل توظيف مفردات تتسم م م م م ممم بنو من الغرابة أو

الالمألوفية مثل استخدام وسائل عرض ذات هيئة نباتية للورد كما في الشكل  )1أو اضافة نسجة غرربة ضمن نسق الفضاء الداخلي
تعمل على اثارة االحاسم م م ممي

واالنتباه لدى االنسم م م ممان مثل اسم م م ممتخدام الحبال السم م م ممقفية والمرايا كأدوات للعرض .ان فعل الجاذبية يتعلق

بالمدركات الحس م ممية من خالل الخص م ممائم البصم م مررة التي تعمل على لفت االنتباه إذ " يحص م ممل الش م ممد بين الش م ممخم والش م ممكل عندما

تتفابق تعبيرات الش م ممكل مع حاجات الش م ممخم فيكون االنجذاب والتفاعل بينهما مجزراً ومرض م ممياً " نعم،2008،و )7ومن خالل ما
طرح فإن عملية الشمد البصمري تعتبر عملية تحفيز بصمري من خالل لفت انتباه االنسمان عن طررق انشماء عالقة غير تقليدية مبتكرة)
بين مختلف اجزاء الفضاء الداخلي.

اإلدراك البصري تفاعل االنسان مع المكان):

يفهم تفاعل االنسمان مع المكان نظرراً بواسمفة النظام اإلدراكي ،فاالنسمان ال يتفاعل مع المكان اال بعد ان يدركه وهذا يتضممن تعرر

هورة االنس ممان .ان حواس االنس ممان هي ابوابه إلى المعرفة.إذ يعتمد عليها اعتمادا جوهررا فمن خاللها تأتيه المعلومات واالحس مماس ممات

المختلفة ورتم تفاعله مع بيئته المحيفة به فتكون خبراته وعالمه اإلدراكي والفكري والتص م م م مموري والتخيلي .ورعد اإلدراك البص م م م ممري احد

المقومات المهمة للمتلقي إذ ان القدرة على المالحظة وادراك االش م ممياء والتمييز بين اش م ممكالها واحجامها والوانها واسم م ممائها والتعرف

عليها في المجتمع ،فاإلدراك ببس م مماطة هو القدرة على فهم مايراه االنس م ممان وتحديد حجمه وش م ممكله ولونه وترتيبه وعالقته مع غيره.اي

تحديد هورة الشم م م م م م ممكل ومعرفة أوجه التشم م م م م م ممابه واالختالف بينه وبين االشم م م م م م ممكال التي لها عالقة به ومعرفة اجزائه المكونه له قناوي،

،1990و .)252فاإلدراك البصم م ممري عملية تجري في المخ عندما نحاول ان نحدد معاني معينة الشم م ممكال تختلف من لونها وتركيبها
بواسم ممفة الضم مموء المنعك

الينا منها عور

والمسممبب الذي يصممفدم بالعين مسممببا الح

ان هناك ثالثة انوا

وجمال،1993،و .)69ورنشم ممأ سم ممر اإلدراك البصم ممري عن طاقة اشم ممعاعية تمثل المثير
البصممري  )HESSELGREN,1975,P137وبتحليل النظم الحسممية البص مررة نجد

وبناء على ذلك فان اإلدراك البصري عملية حركية أساس
تحدد وتشكل الظاهرة هي الضوء واللون والشكل.
ً
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في ربل المعنى بالمتغيرات البص م م مررة اآلتية للعين من البيئة المحيفة ورتفق كثير من العلماء على وجود أربعة عوامل ادراكية حسم م ممية

بصررة هي:

 -1االنتقاء اإلدراكي البصري :ورعني التمييز بين المتغيرات البصررة التي تظهر أوال تظهر أخي اًر عند النظر إلى االشكال.

 -2المرونة اإلدراكية البصم م م م م مررة :وتعني التمييز بين األحجام المتش م م م م ممابهة واألحجام المختلفة ولهذه المرونة مظهر آخر هو القدرة على
ادراك التشابه بين االتجاهات واالوضا التي تحتلها االشكال واالجسام.

 -3الدقة والسرعة اإلدراكية البصررة.

 -4التركيب اإلدراكي البص م م ممري :ورتص م م ممل بالقدرة اإلدراكية المعروض م م ممة باس م م ممم االغالق البص م م ممري وتتعلق هذه القدرة بالوص م م ممول إلى
االستنتاجات من معلومات بصررة جزئية ،الخالدي.)2008:27 ،

وأثبتت التجارب ان الوعي اإلدراكي البص ممري يمكن ان يتم تعلمه من خالل توظيف عناص ممر المكان المادية الش ممكل المادي للعناص ممر

التي تعرف الفضماء الداخلي وتحدده بالصميغة الشمكلية والتي تجعل المعنى واضمحاً وملموسماً وتضممن ادراك المكان .أما ادراك عناصمر

المكان المعنورة فتتمثل بالرموز والمعاني التي تعبر عن الفضم مماء وهذا يعني كما أشم ممار ) (SCHULZان اي نتاج أنسم مماني يمثل رم اًز

ألظهار المعنى في عالقات معينة بين االنس م م م ممان والبيئة ) (SCHULZ, 1981: P.438مما يدل على ان المعنى يرتبل مع البيئة
ِ
عالقته مع االشمياء االخرى ومع المحيل الذي يكون فيه الحيدري .)33 :1996 ،فاالسمتجابة
بشمكل رئيسمي وال يظهر اال من خالل
بشممكل فعال لهذا الرمز يعتمد على المعنى الذي يلحق بهذا الحافز والذي يتفلب لغة مشممتركة بين شمماغلي المكان تسمماعد في فهم ِ
هذه

الرموز وتلك المعاني فضالً عن أدراكها .ومن المنفلقات اعاله يمكن القول ان المصمم يستغل ميول االنسان واهتماماته ليحولها إلى
مفردات عمل ضمن المنظومة التصميمية الكلية ،كما موضح في الشكل .)2

المنبهات المؤثرة في الشد البصري-:

إن االنس م م م م ممان معرض لكثير من المنبهات البص م م م م مررة ض م م م م مممن البيئة المحيفة ولكنه الينتبه اليها جميعاً في وقت واحد بل يختار منها
مايجذبه .وتعتبر هذه المنبهات قوى ضمماغفة خارجية تسممترعي االنتباه لما تتميز به من خصممائم شممكلية ضمممن المحيل التصممميمي،
ومن اهم العوامل الخارجية المؤثرة في الشد البصري:
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شممدة المنبه وحجمه -:عنصممر مهم في جذب االنتباه " فالمنبهات القورة تجذب اكثر من المنبهات االقل شممدة " الدباغ، )2010:58 ،

إذ تعتبر عناصم م م ممر الشم م م ممدة في الفضم م م مماء الداخلي من خالل اللون والحجم والضم م م مموء والفكرة الغرربة من العوامل التي تثير االنتباه في
التصمميم من خالل االثراء البصمري والذي يعتبر صمفة النتاج التصمميمي الذي يمتلك وفرة وزرادة للخصمائم البصمررة من خالل آليات

الجدة والغموض والتنو والتباين ،والغنى أو االثراء واحدة من الشروط األساس التي تعمل على شد انتباه المتلقي.

ومما تقدم نجد ان المثيرات القورة التي لها تأثير مباش م ممر وفعال ض م مممن الفض م مماء الداخلي والتي يتوخى المص م مممم من خاللها الوص م ممول

إلى اعلى قدرة تعبيررة للشد البصري مثالً توظيف وحدة اضاءة مركزرة أو نصب يهيمن بظهوره في المركز الفضائي).

عامل الحركة -:ان العناص ممر التي تظهر بخص ممائم حركة حقيقية ام وهمية " تكتس ممب قيمة جذب اكثر من العناص ممر الس مماكنة كونها

عامل ش ممد بص ممري يثير االهتمام " علي وامل" )114 :1968 ،فالمص مممم البد ان يدرك في تص ممميمه ما هي العناص ممر والتقنيات التي

تثير الدوافع أو الحاجات المادية أو المعنورة يسعى إلى تحقيقها في تصميمه " الحسيني ،ج.)3،2008:170
الشكل رقم  )2يوضح كيفية توظيف المثيرات التي تجذب االنتباه

الشكل رقم  )3يوضح الخصائم االساسية بين اللون

إن المعالجات التصميمية للمحددات االنشائية من خالل التكرار أو التدرج الشكال هندسية أو زخرفية فإنها تحقق ناتجاً إليهام حركي،
ورمكن استخدام وحدات عرض متحركة مثل عارضات متحركة للورود حيث تعمل على شد انتباه المتلقي.

التنظيم والترتيب " :يميل االنس م ممان بفبعه إلى التعلق باالش م ممكال المنظمة بفررقة تتالءم مع تص م مموراته وطبيعته وتس م ممهل على المتلقي
ادراكها " الحسيني ،ج)2008:169 ،3

اذ تميل العناص م م مر التي تنظم وفق نس م م ممق معين إلى ش م م ممد االنتباه اكثر من العناص م م ممر االخرى التي تبدو غير منظمة أو مبعثرة حيث

يؤدي التنو في التنظيم إلى اثراء الفضم مماء بنو من المتعة والتشم ممورق واالثارة معارض م ماً مبدأ النظام الشم ممكلي الذي يتصم ممف بالرتابة أو
الملل كما موضح في الشكل )3 )2

الالمألوفية أو الغرائبية :لم يعد التص م م ممميم الداخلي مجرد جماليات أو اثارة ش م م ممكلية أو لونية النفعال المص م م مممم بل اص م م ممبح يهدف إلى
مخمماطبممة العقممل وتحررممك فعممل المخيلممة لممدى المتلقي اي " عمليممة بنمماء وابتكممار لظواهر جممديممدة من خالل تغيير آليممات النظم والعالقممات

وابتدا انسماق جديدة غير سمائدة لتحقيق الشمد البصمري " نجم،1996،و )136من خالل "اعادة صمياغة عناصمر التصمميم الداخلي
وفق اس م مماليب مبتكرة قائمة على اس م مماس اثارة الدهش م ممة لدى المتلقي من خالل معالجات تص م ممميمية مبتكرة تجعل من الفض م مماء الداخلي
منظومة شكلية جمالية متكاملة ذات ابعاد فنية وفكررة غير مألوفة " فنن ،2009 ،و.)6

ومما تقدم نجد ان الهدف الذي يس م م ممعى المص م م مممم الداخلي إلى تحقيقه هو هدف تعبيري غرائبي وهذا ما يؤدي إلى ان يكون مفهوماً

وله معنى محدد ألنه ذو داللة فنية ومعنى في الوقت نفس م م ممه ،فالمنبهات الجديدة التي تدخل خبرة الش م م ممخم تجذبه اكثر من المنبهات

المألوفة ،فالمعالجات التي يقوم بها المصمم في تحقيق حالة التمايز من خالل توليف أو تنظيم مفردات الفضاء الداخلي ،فاختراق كل
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ما هو مألوف ض مممن نس ممق غير معتاد يعتبر من المظاهر الالمألوفة والتي يلجأ اليها المص مممم لتحقيق محفزات الش ممد البص ممري ض مممن

الفضاء الداخلي.

االعتبارات التصميمية للفضاء الداخلي-:

ان ضرورة التعرف على القوى البنائية للفضاء الداخلي وفاعلية ادائها وما تولده من نواتج شكلية مرئية محققة للشد البصري من خالل
العناصر البنائية للفضاء الداخلي الجدران،السقوف ،االرضية ،الفتحات) وجماليات التصميم المكملة للفضاء الداخلي الضوء ،اللون،

الملم  ،االثاث).

العناصر البنائية للفضاء الداخلي-:

تمثل الجدران المس ممتورات العمودية األكثر فاعلية من المحددات األفقية بس ممبب طبيعة إس ممقاطها المتعامد مع مس ممتوى النظر مما يؤدي

إلى تعزرز الش م ممعور باالحتواء و س م ممهولة اإلدراك والتلقي لها من الناحية البصم م مررة ،وتعتبر من العناص م ممر األولية التي تعرف الفضم م مماء
التجاري عن فض م مماء اخر" ،تش م ممكل الجدران واجهات الفض م مماء التجاري بذلك فإن عملية تص م ممميم واجهات العرض من االمور األس م مماس
والمؤثرة في المجال البصري لكونها تأخذ الجزء االكبر من الحقل البصري للمتبضع " البغدادي ،2004 ،و.)71

االعتبارات التصميمية للفضاء الداخلي-:

من الضمروري التعرف على القوى البنائية للفضماء الداخلي وفاعلية ادائها وما تولده من نواتج شمكلية مرئية محققة للشمد البصمري وذلك
من خالل العناصر البنائية للفضاء الداخلي وجماليات التصميم المكملة للفضاء الداخلي.

لذا نرى ان تحقيق اكبر قدر من الشممفافية ضمممن تصممميم جدران واجهات المحالت من االمور المهمة في تحقيق الشممد البصممري ،حيث
توظف الجدران القواطع) في فض م م م مماء العرض الخارجي كخلفية لواجهات العرض لما تتميز به من ص م م م ممفة جمالية أو تكون عبارة عن

تكورنات شم ممكلية مخص م مصم ممة لعرض الورود عليها ،إذ يمكن توظيف الجدران كخلفيات تسم ممتخدم عليها تشم ممكيالت منسم ممقة لزهور تكون

االكثر فاعلية لكونها تأخذ الجزء االكبر من الحقل البصري للمتبضع.

أما بالنسممبة للسممقوف فتعتبر المسممتورات االفقية العلورة التي تمتلك من الناحية البص مررة اهمية في تحديد الفضمماء الداخلي وتشممكل هذه
المستورات من الناحية الفيزراورة العنصر الواقي للفضاء الداخلي وتقسم انشائياً إلى نوعين-:
 -1السقف االنشائي :والذي يكون جزءاً من النظام الهيكلي.

 -2الس ممقف غير االنش ممائي :مثل الس ممقف الثانوي ،الذي يتخذ أش ممكاالً مختلفة قد تكون مناقض ممة لهيئة الفض مماء الداخلي وهندس مميته
شبر ،1998 ،و.)17

ومن كل ما تقدم ان المصممم يعمل على تحقق العديد من الغايات التصمميمية ضممن التكورنات الشمكلية للسمقوف الثانورة وهي غالباً ما

تجذب االنتباه والنظر اليها ،كما انها تمنح المصممم حررة اختيار الشمكل المكمل للفضماء والتحكم بأرتفاعه فضمالً عن حررة التنورع في
ارتفا السقف وكذلك اشكال والوان السقوف في الفضاء الداخلي ،وايضاً حررة تركيب االنارة التي تعتبر عنصر شد بصري من خالل
اختالف تكورناتها الشمكلية في الفضماء التجاري هذا من جانب ،ومن جانب اخر يمكن اسمتخدام النقو والزخارف البسميفة التي يمكن
ان تعبر عن هورة الفضاء الداخلي وخصوصيته.
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أما بالنسبة إلى االرضيات فهي العنصر األساس لقيام القاعدة الداخلية التي تقوم على أساسه بقية العناصر االخرى وتمثل مسرح
االحداث الذي تتم عليه مختلف النشاطات والفعاليات وما يترتب على ذلك من اثقال وسائل العرض الثابتة اوالمتحركة اي ضرورة

انشائها على نحو آمن البغدادي ،2004 ،و.)72

ومما تقدم يمكن معالجة األرضم م م م ممية بشم م م م ممكل جذاب وذلك من خالل التفور التقني الهائل لمختلف مواد االنهاء في تغليف ارضم م م م مميات

الفضاء الداخلي.

وعموماً ان اهم ما يمكن ان تتميز به المواد المستخدمة في تغفية االرضيات هي المتانة وسهولة التنظيف واالدامة فضالً عن تحملها

لالتس ماخ والرطوبة والجفاف ال س مميما مس مماحة فتحة الباب التي تتعرض لالس ممتخدام والمش ممي بش ممكل كبير .فأفض ممل مادة لتغليف ارض ممية
الفضاء التجاري هي الرخام لما يتمتع به من نقو

وزخارف تولد المتعة الحسية للمتلقي ضمن هورة الفضاء التجاري وخصوصيته.

أما بالنسم ممبة إلى الفتحات فهي تعتبر من العناصم ممر االنتقالية التي تعترض سم ممفوح الجدران وتعفي الفضم مماء التجاري شم ممكله واتجاهه،
تمثل الفتحات في الفضم م مماء التجاري ابواب المداخل وواجهات العرض التي تربل داخل الفضم م مماء بالخارج فهي تعد جزءاً من العناصم م ممر
االنتقالية الفيزراورة والبصررة البغدادي،2004 ،و )73كما موضح في الشكل .)4
جماليات تصميم الفضاء الداخلي:

يعد الضوء احد العناصر المرئية المهمة للشد البصري في الفضاء الداخلي بوصفها طاقة فيزراورة تساعد على تحديد الخواو المرئية

للعناصر البانية للفضاء الداخلي شكل ،لون ،خامة و المادة ،ملم ).
الشكل رقم  )4يوضح العناصر االنتقالية

الشكل رقم  )5يوضح تأثير الضوء في الشد البصري

ان اختالف نو االنارة وشدتها يؤدي إلى اختالف حالة الردرة مما يؤثر على هيئة الفضاء وشكله ،فمثالً العناصر المعرضة النارة

ساطعة تظهر تفصيالً اكثر فقد اوضح العكام) اهمية االضاءة االصفناعية وارتباطها بالصفات الجمالية التي تحققها في قاعات

العروض حيث اشار إلى أن " نمل االضاءة المستخدمة فيها تؤثر على لفت االنتباه نحوها وجذب المتلقي إلى االجسام التي اكتسبت

تشورقاً اضافياً بسبب نمل االضاءة إذ تعد الحزم الضوئية أو الفي
و )97كما في الشكل .)5

الضوئي عامالً تصميمياً مؤث اًر في االضاءة " العكام،2004،

"فالضوء عند تسليفه على عنصر ما بصورة مميزة يؤكد سيادته على باقي عناصر الفضاء وجعله نقفة شد وانتباه للنظر ورقوم بناء

الحقل البصري على اساسه فتوزرع االضاءة بشكل متدرج على بقية العناصر يؤدي إلى حصول تسلسل باالهمية وتحقق اتجاهية

للحركة تبعاً لهذا التسلسل " حارث،2005 ،و.)2

ومن الجدير بالذكر ان الضوء يتمتع بكونه عنص اًر زخرفياً ووسيلة معالجة اكثر فاعلية وتأثي اًر في نفسية المتلقي النها تعد من اولى
المحفزات المرئية الجاذبة للوهلة االولى ،فتكتسب القيمة الضوئية دون غيرها من العناصر فاعلية الشد المباشر النها تؤثر في باقي
العناصر البنائية وبذلك تنعك

وبشكل مباشر على مدركات المتلقي الحسية فتؤثر به .أما االضاءة الفبيعية فيمكن توظيفها من خالل
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التحكم بعدد مواقع الفتحات العمودية في الجدران وحجومه ا فإن التغير المستمر لشدة ضوء الشم

في اليوم تعمل على تحقيق قيم

متنوعة ومتباينة لتحقيق المتعة البصررة للفضاء التجاري.وانفالقاً مما ذكر اعاله نجد ان اهمية دور االضاءة المدروسة في الفضاء
التجاري من خالل تنو نظم االضاءة المباشرة وغير المباشرة مثل النقفية والحجمية والسفحية والخفية) حيث تؤثر درجة التضاد
والتباين ما بين الضوء والظالل بنحت الفضاء التجاري بصورة متألقة.

أما اللون فهو يعد من اكثر االمور تغي اًر من عرض إلى أخر ،إذ غالباً ما تتأثر بالفراز أو المودة) والتي تتصاعد وتتألق في
العرض التجاري ،يعد اللون والنظم اللونية من اهم العناصر البنائية بحكم ما تمتلكه صفاته الظاهرة من قوة تأثير على االستجابات
المحفزة للمدركات الذهنية والحسية للمتلقي فهو اكثر العناصر البنائية تأثي اًر في الشد والتحفيز البصري العزاوي ،2004 ،و.)66
وللون فاعلية وقدرة كبيرة على اعفاء تناق في احجام الفضاءات الداخلية حيث للون االبي وااللوان الباردة القدرة على اعفاء

توسيع في الفضاء الصغير باالضافة إلى انه يكون قيمة جمالية مبتكرة من خالل تفاعله مع التقنيات المعروضة والوان االثاث
واالضاءة والمكمالت ،والعك

بالنسبة لاللوان الحارة أو الغامقة التي تعفي احساساً بالضيق فنن ،2008 ،و.)80

إن اللون هنا اليمكن ان يمثل قوة تحفيزرة بذاته بل هو جزء ال يتجزء من القوى البانية للشكل المحفز والبد من الدقة في انتخاب

وتوظيف اللون كعنصر بنائي العزاوي ،2004 ،و .)67ومن خالل ذلك نجد ان للون دو اًر بار اًز في دعم النسق الشكلي للتحفيز
البصري فضالً عن تكورن خصائم تعبيررة وجمالية جاذبة للفضاء فتؤثر على المتلقي ،وان من اهم العوامل المؤثرة التي يحققها اللون
في تصميم الفضاء التجاري العزاوي ،2004 ،و:)69
-

جذب االنتباه :وهو العامل األساس يقوم على أساس التباين اللوني

-

االثر النفسم م م م م م ممي :فمااللوان تثير االفكمار فمالمداللمة الرمزرمة لكمل لون البمد ان تعبر عن فكرة أو افكمار معتممدة على الخزرن المعرفي

-

االحسم م مماس الحركي :إذ تؤدي فعالية التدرج اللوني أو التدرج بقيمة اللون إلى اظهار ايهامات حركية محققة للسم م ممحب البصم م ممري

السابق.

واالثارة في الفضاء التجاري.

أ كثر النظم المعتمدة في بنية تصميم الفضاءات التجاررة تقع ضمن العالقات اللونية المتباينة والمتضادة لينتج عنها نظم متنوعة في

بنائها التنظيمي الضفاء تعبيرات جمالية مؤثرة للتحفيز البصري وشد االنتباه نحوها.
أما الملم

فيعتبر احد العناصرالبنائية التي تحدد صفات المادة وررتبل الملم

حقيقي ،ورمكن التعرف على الصفات المادية من دون اللجوء إلى لم
صفات بصررة ورؤثر الضوء على ادراك الملم

ورتأثر الضوء بملم

بحاستي البصر اي لم

بصري واللم

حقيقي اسيل ،2001 ،و )20وذلك الن الملم

السفح الذي يضيئه فالسفوح الصقيلة تعك

متألق ومنتظم يلفت االنتباه ،أما السفوح الخشنة فهي تمتم الضوء وتنشره بشكل غير منتظم ،فالملم

اي لم

يمتلك

الضوء بشكل

هو مظهر خارجي لسفوح

التكورنات واالشكال المختلفة التي نراها أو نلمسها وان اخفاء هذا العنصر على السفوح كغفاء نسيجي يميزها عن باقي سفوح التكورن،
فالملم

يمثل نوعية سفح الشئ ،وهو يعتمد على نوعية المادة فهي تحدد اسلوب الملم

ونوعيته ،خامة طبيعية أو صناعية والملم

قد يكون حقيقياً أو وهمياً كما في الرسم ذي البعدين " شعالن ،2000 ،و.)46ان التفور الذي ظهر في التقنيات الحديثة كان له
تأثير كبير في نشوء اشكال متنوعة تبعاً لهذه المواد النه من الفبيعي ان تنفرد هذه المواد بخواو مختلفة عن المواد التقليدية بحكم

تباين الخواو لهذه المواد وادى إلى حدوث تغيرات بصررة وتعبيررة لم تألف من قبل ،حيث كانت اكثر تأثي اًر ولفتاً لالنتباه على

المتلقي راز ،2005 ،و .)43واستناداً إلى ما طرح اعاله نجد ان المصمم يجب ان يمتلك معرفة من خالل خبرته في كيفية
استخدام التنورعات الملمسية المناسبة ضمن الفضاء التجاري كااللواح الزجاجية والبالستيكية والمفاطية والورقية والمعدنية والخشبية
صناعية،طبيعية) وغيرها.
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أما االثاث فهو احد العناصر المهمة في التصميم الداخلي وهو يمثل صفة الربل بين االنسان والفضاء الداخلي ورشير لالثاث

 )CHINGبأنه عنصر تحورل الفضاءات المعماررة إلى فضاءات نفعية واماكن وظيفية انسانية الداء الفعاليات بكفاءة وراحة وهو

يحقق الوظيفة االدائية والجمالية) من خالل تحسين الفضاء التجاري ونزرينه .)P.247,1987,CHING
ومهما اختلفت طبيعة الفضاء فإنها تحقق نوعين من االعتبا ارت اسيل ،2001 ،و:)27

.1
.2

اعتبارات ادائية :وهي العوامل التي لها تأثير على شكل االثاث ومقياسه ،إذ يجب ان يحقق الراحة الفيزراورة المرتبفة بفبيعة
الوظيفة التي يؤديها.
اعتبارات جمالية :ان العناصر البصررة الظاهررة التي تشكل النهائيات الخارجية لكتل االثاث من الهيئة ،اللون ،الخامة،
الملم ،الخ) هي في الغالب تؤدي الدور األساس في التعبير الجمالي.

ولالثاث عدد من انظمة التجميع الخاصة بترتيب قفعه أو اجزائه في الفضاءات الداخلية ومنها التجاررة إذ تقع على عاتق المصمم

الداخلي مسؤولية اختيار النمل التصميمي المالئم لهيئة الفضاء التجاري وحجمه كما موضح في الشكل .)6

الشكل  )6يوضح أشكال تنظيم االثاث البغدادي ،2004 ،و)77

العالقات التصميمية للفضاء الداخلي

إ ن العالقات التصميمية تعتمد على الكيفية التي تنظم بناء االجزاء ووحدة تماسكها الجزئي ومن ثم ربفها ببع

" إذ يؤدي التنو في

تكييف بناء هذه البنيات الجزئية وتحديد موقعها وتنو عالقات ربفها إلى استالم بنى شكلية متنوعة في ابعادها التعبيررة وقيمها

الجمالية الجاذبة وفقاً لنظم العالقات المنتخبة في اظهار جاذبيات متنوعة التنظيم تحمل سمات بنية نظامية موحدة الشد " العزاوي،

 ،2004و.)72

ان العالقات التصميمية التي يظهرها المصمم في الفضاء الداخلي هي بنى شكلية وتعبيررة ورمزرة ووظيفية تحمل تماسكاً في تأثيرها
الستقفاب المتلقي من خالل المثيرات المرئية المحفزة للشد البصري.
وفيما يأتي اهم العالقات الجمالية المؤثرة في توجيه فاعلية الشد في الفضاء التجاري:
•

الوحدة :تعد المرتكز االساس لتكامل جميع العالقات االخرى في النتاج التصميمي فهي تمثل التكورن الكلي إذ التكورن دون

وحدة" ،وهي تعبير واسع ورشمل عناصر متعددة منها وحدة الشكل ،االسلوب ،الفكرة ،الهدف أو الغرض) من العمل الفني
وهذه العناصر جميعها هي التي تثير في الرائي االحساس النهائي بوحدة العمل الفني " غزوان ،2006 ،و )75فالوحدة
في الفضاء هي االواصر البنائية التي تتعامل مع مكونات التصميم وعناصره لتحقق التنو .

•

التوازن :يعني كيفية احداث الترابل ما بين الوحدات التصميمية ضمن الشكل الكلي للفضاء التجاري واالتزان " هو الحالة
التي تتعادل فيها القوى المتضادة " الحسيني ،2002 ،و ،)14ومما تقدم يكون للتوازن ضمن الفضاء الداخلي دور كبير
في تحقيق المتعة في تأمل عناصر التصميم بصورة جذابة.
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•

االيقا  " :نسق تنظيمي لمجموعة العناصر وركون على نوعين أساسين ،االول متماثل يعتمد المصمم فيه على طررقة التشابه
ورتحقق من الصفات المظهررة للشكل والثاني غير متماثل هدفه التنو وتحقيق االيقا " العزاوي ،2004 ،و.)77

وعليه فإن االيقا يقدم مالءمة وضبفاً في احكام العناصر ورتحقق من خالل تكرار عناصر ضمن فواصل زمنية وفترات معينة مثل
االيقا المتدرج الذي يتم فيه تكرار لون أو ملم  ...الخ بأسلوب منتظم ومتتابع ومتغير تدررجياً.
•

التضاد أو التباين " :ورعني جدلية العالقة بين عنصررن من حيث تعارض صفاتها أو خصائصها البصررة ،ولعالقة التضاد
اثر فاعل في مبدأ االستثارة " االمام ،2002 ،و )98وترى الباحثة انه يمكن توظيف التضاد اللوني أو الضوئي أو

الحجمي لتفعيل قوة االثارة والمتعة في التصميم.

•

االنسجام والتوافق :يعد وسيلة " تنظيمية تشير إلى عالقة كل جزء من اجزاء التنظيم مع الجزء االخر ومن ثم عالقته مع
الكل التصميمي فيما يتعلق بالحجم والمساحة واللون واليتحدد بقانون خاو به " العزاوي ،2004 ،و ،)74ورمثل االنسجام

جمع وحدات متشابهة ومتكررة بصورة منسجمة وغير متنافرة في الشكل الوظيفي لتكورن وحدة فنية ذات طابع تعبيري وركون

االنسجام من خالل عدة عناصر وتتجسد بالمواءمة والتناغم ما بين العناصر البنائية للتص ممميم غزوان ،2006 ،و.)81

وترى الباحثة ان زرادة التوافق يولد حالة من الملل وزرادة التنو تولد حالة من االرباك لذا فإن معادلة العالقة مابين التشابه والتنورع

يؤدي إلى توافق البنى التصميمية ضمن الفضاء الداخلي.
مؤشرات اإلطار النظري-:

 .1تعد اليات الشد البصري عملية تحفيز بصري من خالل لفت انتباه االنسان عن طررق انشاء عالقة تصميمية غير تقليدية مبتكرة
بين مختلف اجزاء الفضاء الداخلي.

 .2ان اإلدراك البصري هو العملية التي يتم بواسفتها فهم مثيرات العالم الخارجي التي تجذب انتباهنا وتثير حواسنا ،إذ يستغل
المصمم ميول االنسان واهتماماته ليحولها إلى مفردات عمل ضمن المنظومة التصميمية.

 .3تعتبر المنبهات قوى ضاغفة خارجية تسترعي االنتباه لما تتميز به من خصائم شكلية ذات تأثير مباشر وفعال ضمن المحيل
التصميمي.

 .4تمثل العناصر البنائية للفضاء الداخلي قوى بانية للشد البصري من خالل فاعلية ادائها وما تولده من نواتج شكلية مرئية محققة
لها.

 .5تحمل العالقات التصميمية التي يظهرها المصمم في الفضاء الداخلي تماسكاً في تأثيرها الستقفاب المتلقي من خالل مثيرات مرئية
محفزة للشد البصري.

الفصل الثالث( :اجراءات البحث)

منهج البحث:

اعتمدت الباحثة المنهج الوصفي في تحليل الشد البصري و ِ
الياته في الفضاءات الداخلية.

مجتمع البحث:

ضم مجتمع البحث الفضاءات الداخلية لمحالت بيع الورود والنباتات ضمن مدينة بغداد  /جانب الرصافة ،ورتكون مجتمع البحث من

 9نماذج من خالل تزامنها مع المدة الزمنية لحدود البحث.
أداة البحث:

لغرض تحقيق اهداف البحث جرى اعتماد تنظيم استمارة محاور التحليل مصممة وفقاً للواقع المدروس وقد تم بنادها باالعتماد على ما
اسفر عنه اإلطار النظري من المؤشرات والمالحظة والصور ،التي تناولت المحاور االتية-:
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 .1يمكن تفعيل حالة الشد البصري من خالل توظيف مجموعة منبهات منها :شدة المنبة .عامل الحركة .طبيعة المنبه .التنظيم
اوالترتيب .الالمألوفية أو الغرائبية

 .2تؤدي العناصر البنائية للفضاء الداخلي دو اًر أساساً وفاعالً في الشد البصري من خالل :المحددات .اللون .الضوء .الملم .
االثاث.

 .3تحمل العالقات التصميمية التي يظهرها المصمم في الفضاء الداخلي تأثيرات تستقفب المتلقي من خالل:
الوحدة .السيادة .التوازن .االيقا  .التضاد والتباين .االنسجام والتوافق.

الشكل )7

عينة البحث:

تم اختيار العينة القصدية بنسبة  %33.3من مجتمع البحث والمتمثلة بثالث نماذج لالسباب االتية:

 .1ان تكون المحالت ذات واجهة خارجية ضمن شار عام ،وليست ضمن قيصررة أو فر داخلي.
 .2اختيار المحالت ذات االحجام الكبيرة والتي توفر للمصمم استخدام اليات متنوعة للشد البصري.

 .3التنو في اشكال المحالت المختارة لعينات البحث لتجنب التكرار في الصفات الشكلية التي تتميز بها.

 .4اعتماد التنو في اختيار الموقع الجغرافي للعينات لغرض تجنب التشابه في االساليب الشكلية في مفرداتها.
وصف وتحليل االنموذج )1
الجدول  )1وصف واقع حال االنموذج )1
محل فلوررست) منفقة زرونة.
مساحة الفضاء التجاري 100م.

السمقف ثانوي ذو لون ابي

ارتفا  2.00م إنارة سمبوت اليت

سقفية منتشرة.

ارضية من نو سيراميك ذي لون بيجي.
جدران انشائية ثابتة ذات لون ابي

مغلفة بورق جدران.

وسائل العرض متنوعة وثابتة.
الواجهة زجاجية مع باب للدخول والخروج.

البس م م م مميل الواض م م م ممح المحاور أعفى

الش م م م م ممكل العام :ان الش م م م م ممكل المربع

الفضاء هيئة هندسية منتظمة كما موضح في االشكال  )8 )7والجدول  )1يوضح وصف واقع حال العينة .)1
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المحور االول :تؤدي العناصر البنائية للفضاء الداخلي دو اًر أساساً وفاعالً في الشد البصري خالل :تعامل المصمم الداخلي مع

المفردات االنشائية المحددات) بحذر شديد من خالل استثمار طاقات هذه المفردات في تكورن حالة جديدة من التكورن في االيهام

بكبر حجم الفضاء وجذب للزبون من الل القيم اللونية التي حققت عامالً فاعالً في تجسيد العناصر البنائية للجدران والسقف)

وتكورن حالة شد لالنتباه ،أما الضوء فقد استند المصمم في نظامه إلى تكورن حالة التباين المرئي لالماكن المضاءة مع االقل منها،

إذ نحت المصمم فضاءاً ضوئياً من خالل الكثافة الضؤرة المنسجمة والموضحة بجميع تفاصيل المعالجات الشكلية ،فأظهرت توازناً
وتنوعاً للقيم الملمسية متالئمة مع بقية العناصر البنائية ،أما االثاث فقد تحقق من خالل ايقا توزرعه وتركيبه المناسب لهيئة وحجم

الفضاء الداخلي.

المحور الثاني :يمكن تفعيل حالة الشد البصري من خالل توظيف مجموعة منبهات منها :تحققت شدة المنبه وحجمه بشكل واضح في

تصميم واجهة المحل من خالل االثراء البصري للون وتباين للتنظيم الشكلي في عرض الورود التي جاءت معبرة عن وظيفة الفضاء

التجاري ،أما فيما يخم عامل الحركة فقد تحقق من خالل التكرار والتدرج لوسائل العرض ،مما ادى إلى تحقيق نسجة غير مألوفة
للتنظيم وترتيب المفردات في الحقل المرئي تثير المتعة والجمال.

المحور الثالث :تحمل العالقات التصممميمية التي يظهرها المصمممم في الفضمماء الداخلي تأثيرات تسممتقفب المتلقي من خالل:تحقق قوى
الوحدة الشم م م ممكلية من خالل الخفوط الهندسم م م ممية لوسم م م ممائل العرض والتي جاءت مالئمة لتصم م م ممميمه فضم م م مالً عن هيمنة العالقات اللونية
المنسم ممجمة والتي تعفي االحسم مماس باالثارة ،إذ جاء التوازن وااليقا ما بين اسم ممتخدام اللون االبي مع اللون البيجي ضم مممن تصم ممميم
الفضاء بصورة منسجمة ومتوافقة مع بقية العناصر البنائية للتصميم.

الشكل )8

الشكل )9
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الشكل )10
الجدول )2وصف واقع حال االنموذج )2
محل زهور مواسم بغداد) منفقة الكرادة.

مساحة الفضاء التجاري 10×10م.

السقف ثانوي ذو لون ابي

إنارة نقفية سقفية وجداررة.

االرضية بورسلين ابي

.

ارتفا 2.10م.

جدران انشائية ثابتة ذات لون ابي
وسائل العرض جداررة ثابتة.

.

الواجهة زجاجية تتضمن فتحة للدخول والخروج.

وصف وتحليل االنموذج )2
الشم ممكل العام :ان شم ممكل الفضم مماء الهندسم ممي المسم ممتفيل منح الفضم مماء توجهاً حركياً كما موضم ممح في االشم ممكال )10 )9 :والجدول )2

يوضح وصف واقع حال االنموذج .)2

المحور االول :تؤدي العناصم ممر البنائية للفضم مماء الداخلي دو اًر أسم مماس م ماً وفاعالً في الشم ممد البصم ممري من خالل :ان التعامل مع محددات
الفضمماء لم يتم بالشممكل الذي يسممتثمر طاقات هذه المفردات في تكورن حالة جديدة من الجذب وشممد االنتباه من خالل القيم اللونية التي

لم تسمتغل في تجسميد العناصمر البنائية للجدران والسمقف) ،أما الضموء فلم يسمتخدم بما يتناسمب مع الفضماء في تكورن التباين المفلوب
فاالضم م مماءة لم تؤد وظيفتها من الناحية الوظيفية والجمالية) ولم توضم م ممح المعالجات الشم م ممكلية ،فلم تظهر توازناً وتنوعاً للقيم الملمسم م ممية

للتالدم مع بقية العناص ممر البنائية ،أما االثا ث فلم تحقق اي احس مماس بالش ممد لوجود ايقا رتيب في توزرع وس ممائل العرض على الجدران
فقل واعتماد صفة البساطة في تنظيم االثاث مما ادى إلى ضعف في جانب االثارة.

المحور الثاني :يمكن تفعيل حالة الشمد البصمري من خالل توظيف مجموعة منبهات منها :شمدة المنبه وحجمه لم تسمتغل بشمكل واضمح
في تصمميم الفضماء التجاري فلم تكن هناك أية داللة للتنبيه والشمد للتعبير عن وظيفة الفضماء التجاري ،وكما لم تتحقق انسميابية حركية
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حقيقية ،وهمية) لتص م م ممميم الفض م م مماء الداخلي ولم يكن للتنظيم والترتيب دور يذكر البراز الص م م ممفة الجمالية للفض م م مماء ،وجاءت الوحدات

المكونة للفضاء بشكل عشوائي ولم تخرج عن الفابع المألوف لم االيهام بالشد والجمال.

المحور الثالث :تحمل العالقات التصمميمية التي يظهرها المصممم في الفضماء الداخلي تأثيرات تسمتقفب المتلقي من خالل :لم تتحقق

الوحدة في الفضمماء لعدم تكامل االواصممر البنائية لتحقيق التنو  ،إذ جاء التوازن وااليقا في اسممتخدام االلوان ضمممن تصممميم الفضمماء

بص ممورة غير منس ممجمة ومتوافقة مع بقية العناص ممر التي لم تكون إحس مماسم ماً تعبيرراً النس ممجام التوافق ما بين العناص ممر البنائية للتص ممميم
وبالتالي لم يصل الفضاء للعالقة الجدلية المكونة للتضاد الفعال في مبدأ االستثارة.

الشكل )11
الجدول )3صف واقع حال االنموذج )3
محل زهور اوركيد) منفقة زرونة.

مساحة الفضاء 8×6م.

إنارة سقفية نقفية منتشرة.

ارضية من نو خشب صناعي فاتح.

جدران انشائية ثابتة ذات لون سمائي فاتح.
وسائل العرض جداررة ثابتة.

الواجهة زجاجية تتضمن فتحة للدخول والخروج.
وصف وتحليل االنموذج )3

الشمكل العام :ان شمكل الفضماء الهندسمي ذو هيئة منتظمة مما ادى إلى توجيه حركة المتلقي كما موضمح في الشمكل  )11والجدول
 )3يوضح وصف واقع حال االنموذج .)3

المحور االول :تؤدي العناصر البنائية للفضاء الداخلي دو اًر أساساً وفاعالً في الشد البصري من خالل :محددات الفضاء لم تكتسب

الصفة الجمالية لعدم اهتمام الجانب التصميمي بها وعدم ايقاض الشد لالنتباه والجذب من خالل القيم اللونية التي لم تضف حساً
جمالياً للعناصر البنائية ،أما االضاءة تميزت بادائها الجمالي وتحفيزها البصري الستثارة المتلقي وبالتالي ادت وظيفتها من الناحية

الجمالية .أما القيم الملمسية فلم تتالءم مع العناصر البنائية ولم يكن لها دور يذكر في الشد واالستم ارررة ،ولم يحقق االثاث اي احساس
بصبغة الجمال لوجود ايقا رتيب في توزرع وسائل العرض.
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المحور الثاني :يمكن تفعيل حالة الشد البصري من خالل توظيف مجموعة منبهات منها :شدة المنبه وحجمه ولم يحقق قدرة تعبيررة

للشد البصري وافتقر شدة المنبه لم االثراء البصري لجماليات التصميم ،أما الحركة ومساراتها من خالل المعالجة التصميمية فإنها لم

تحقق ناتجاً اليهام حركي ،وكان للترتيب والتنظيم دور بسيل في الفضاء التجاري لكي يحدد المتلقي حاجته بسهولة ولكن لم يوظف
للجذب البصري والحسي ،وجاءت الوحدات المكونة للفضاء بشكل عشوائي ولم تخرج عن الفابع المألوف لاليهام بالجذب والجمال.
المحور الثالث :تحمل العالقات التصميمية التي يظهرها المصمم في الفضاء الداخلي تأثيرات تستقفب المتلقي من خالل :لم يحقق

التكورن العام للفضاء التجاري اي تعبير عن الوحدة لتثير المتلقي بوحدة العمل الفني ولم يحقق الترابل بين الوحدات التصميمية ضمن

الهيئة الكلية اي توازن أو ايقا في احداث طابع جمالي للفضاء ،ولم تستثمر العالقات التصميمية لتفعيل قوة الجذب وتكورن سلسلة
من االنسجام والتوافق البراز تحفة فنية من االبدا في التصميم إذ لم تحقق العالقة الجدلية للتضاد والتناسب الجمالي وشد االنتباه.

نتائج البحث:

 -1عدم تحقق الدور الفاعل للجذب البصري من خالل المحددات االنشائية ضمن االنموذج  ،)2،3أما االنموذج  )1فقد جاءت
متحققة بفاعلية من خالل معالجتها بورق الجدران متناسب مع حجم الفضاء الداخلي.

 -2حققت جماليات التصميم الداخلي نقاط جذب بصري في االنموذج رقم  )1من خالل الجدران والواجهة الخارجية أما االنموذج
رقم  )3،2فلم يبرز لها اي دور فعال فقد جاءت بصورة رتيبة التحقق االثارة.

 -3حققت وسائل العرض تبايناً وتدرجاً متوافقاً مع هيئة وحجم الفضاء الداخلي في االنموذج رقم  ،)1أما االنموذج  )3،2فقد جاءت
بإيقا رتيب اليحقق اثارة الشد البصري.

 -4تم تحقق شدة المنبه والحركة والتنظيم والترتيب بفررقة غير مألوفة في االنموذج رقم  )1أما النموذج  )3،2فقد اعتمدت صفة
البساطة والتجررد مما ادى إلى ضعف جانب االثارة البصررة.

 -5ضعف العالقات التصميمية ادى إلى اضفاء جانب االثارة والمتعة في تصميم الفضاء الداخلي ضمن النموذج  )3،2أما النموذج
 )1فقد ظهرت بوحدة متماسكة تحقق ايقاعاً متوازناً ومنسجماً مثي اًر وحاض اًر في الفضاء الداخلي.

استنتاجات البحث:

 .1ضعف التصميم أو بناء الفكرة ادى إلى عدم تحقيق الشد البصري .من خالل اختيار اناس ليسوا ذوي تخصم أو خبرة مما افقد
تصميم الفضاء الداخلي الكثير من تأثيره المميز على المتلقي.

 .2هناك غياب الكثير من المؤثرات الحسية والشكلية التي تسترعي انتباهنا بسبب خصائصها المؤثرة في اإلدراك البصري للشد
البصري باستثناء النموذج .)1

 .3ضعف العالقات التصميمية من حيث تواجد القوى البصررة المؤثرة فيها واعتماد صفة البساطة والتجررد في العناصر البنائية

للفضاء الداخلي ادى إلى ضعف االثارة في البنية التصميمية ،إذ يمكن تحقيق جانب االثارة من خالل اليات الوحدة والتوازن
وااليقا والتضاد والتباين واالنسجام والتوافق حيث يؤدي هذا التنو إلى اثراء الفضاء الداخلي.

 .4عدم تحقيق حالة التمايز من خالل افتقار الفضاء الداخلي إلى توليف أو تنظيم مفردات الشكل ،ان اختراق كل ماهو مألوف
ضمن نسق وخصائم غير معتادة للمنبهات الحسية يعتبر من المظاهر الالمألوفة التي يلجأ اليها المصمم لتحقيق قوة شد بصري

عالية في الفضاء الداخلي.

 .5افتقدت التصاميم إلى اهم المنبهات التي تثير االنتباه من خالل شدة المنبه وحجمه والحركة من خالل التدرج والتكرار في نسب
الحجوم ووسائل العرض والتنظيم والترتيب والالمألوفية.

توصيات البحث:
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 .1مراعاة المصممين عند تصميم فضاءات تجاررة تخم محالت الورود بتوظيف مفردات تتسم بنو من الغرابة أو الالمألوفية
كاستخدام وسائل عرض ذات هيئة نباتية.

 .2تعد المنبهات قوى ضاغفة خارجية تسترعي االنتباه لما تتميز به من خصائم شكلية ضمن المحيل التصميمي ،فالمصمم
يوظفها ليحقق محفزات شد بصري ضمن الفضاء الداخلي من خالل عدة اليات :شدة المنبه وحجمه ،عامل الحركة ،التنظيم
والترتيب الالمألوفية أو الغرائبية.

 .3لتحقيق مراكز جذب بصري توصي الباحثة ببناء نظام هيكلي يتناغم مع جماليات التصميم الداخلي فتولد نواتج شكلية مرئية
متوافقة.

 .4التأكيد على تفعيل دور العالقات التصميمية السيما العالقات الشكلية التي لها تأثير رمزي وتعبيري ووظيفي محفز للشد البصري.
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