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Abstract
the current research deals with the study of persuasive grooming in
the design of internal spaces through creativity in building visual
scenes, and that the convective and performance richness reflected
in the interior design of sales spaces is a marketing communication
message that has its motivating and persuasive action. the role of
persuasive grooming in the design of interior spaces)? therefore, the
aim was to clarify the role of persuasive grooming in designing the
internal spaces for spaces for selling antiques and gifts in terms of
performance and marketing. the first chapter included the
importance of research, the need for it and the limits of research
and its terminology. the second topic: persuasion and influence on
the recipient, and through those investigations, the theoretical
framework indicators that feed into the topic of the research were
reached, which helped in reaching a systematic method for the
research adopted in the third chapter, which included the research
procedures and methodology ،the relative verification of the creative
aspect in expressing the aesthetic function of the means of
presentation with the absence of modern techniques. the most
prominent conclusions were the absence of the role of the aesthetic
function value in the sales spaces as a promotional dimension and
the classification of that value as an advertising means that has an
effective role in achieving the act of grooming.
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امللخص

تناول البحث احلايل دراسة اإلستمالة اإلقناعية يف تصميم الفضاءات الداخلية عن طريق اإلبداع
يف بناء املشاهد البصرية وأن الثراء احلمايل واالدائي الذي يعكسه التصميم الداخلي لفضاءات
البيع يعد رسالة اتصالية تسويقية هلا فعلها احملفز واالقناع ،فقد تضمن البحث احلايل أربعة
فصول فكانت مشكلة البحث جتسدت ابلسؤال التايل (ما دور االستمالة االقناعية يف تصميم
الفضاءات الداخلية)؟ لذا كان اهلدف إيضاح دور اإلستمالة اإلقناعية يف تصميم الفضاءات
الداخلية لفضاءات بيع التحف واهلدااي من الناحية اإلدائية والتسويقية ،وقد مشل الفصل األول
امهية البحث واحلاجة إليه وحدود البحث ومصطلحاته ،إما الفصل الثاين فتضمن تفصيل
لإلطار النظري الذي اعتمدان عليه والذي تكون من مبحثني؛ األول مفهوم االستمالة ،أما
املبحث الثاين اإلقناع وأتثري ابملتلقي ،ومن خالل تلك املباحث مت التوصل إىل مؤشرات اإلطار
النظري اليت تصب يف موضوع البحث واليت ساعدت يف الوصول إىل طريقة منهجية للبحث
املعتمد يف الفصل الثالث الذي تضمن إجراءات البحث ومنهجيته؛ أما الفصل الرابع فقد
تضمن استعراض للنتائج وكان أبرزها أظهرت العينتني التحقق النسيب للجانب اإلبداعي يف
التعبري عن الوظيفة اجلمالية لوسائل العرض مع غياب للتقنيات احلديثة ،اما االستنتاجات أبرزها
كان غياب دور قيمة الوظيفة اجلمالية يف فضاءات البيع كبعد تروجيي وتصنيف تلك القيمة
كوسيلة إعالنية هلا دورها الفعال يف حتقيق فعل االستمالة.
الكلمات املفتاحية :اإلستمالة ،الفضاءات الداخلية قناعية ،تصميم.
املقدمة
إن االستمالة االقناعية يف تصميم الفضاءات الداخلية هي العملية اليت ميكن بواسطتها التأثري يف موقف املتلقي أو سلوكه دون ضغط
مباشر ،مبعىن تستهدف التأثري يف وجدان املتلقي وانفعاالته وأاثرة حاجاته النفسية واالجتماعية عن طريق خماطبة حواسه ،وإن التصميم
هو الوسيلة العملية اليت يقوم هبا املصمم ابلتأثري على موقف املتلقي وسلوكه؛ عن طريق توظيف خرباته املرتاكمة يف أرسال خطاب
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بصري يستهدف التأثري يف وجدان وانفعاالت املتلقي وأاثرة حاجاته النفسية واالجتماعية والثقافية عرب تشكيالت تعبريية لعناصر
الفضاء لتجذب املتلقي وتستميله ،ويستطيع املصمم توظيف هذه املشاهد لتلبية وإشباع احلاجات ،لذا أن دور املصمم الداخلي يكون
انجحاً يف خماطبة املتلقي واستمالته كما يتمكن من مساعدته على تلبية احتياجاهتم؛ وذلك بعملية اإلقناع ،لذا ميتلك التصميم
الداخلية دوراً مؤثرة يف جمال الدعاية واالعالن ،وأن دور املصمم الداخلي من خالل تقدميه فكرة واضحة ومنطقية متلك حجة قوية من
خالل تقدميها االفضل يف بيئة مليئة ابلتصاميم املنافسة وظيفياً ومجالياً ،للتأثري هبا على املتلقي واستمالته ؛عن طريق اإلبداع يف بناء
املشاهد البصرية لفضاء البيع من أجل حتقيق الثراء اجلمايل والوظيفي؛ الذي يعكسه التصميم الداخلي للفضاءات الداخلية ؛الذي يعد
رسالة إعالنية تروجيية هلا فعلها احملفز يف استمالة واقناع اجلمهور ،لذا يتوجب على القائمني على العملية التصميمية طرحها كوسيلة
اعالنية حتمل مقومات املنافسة من خالل حتفيز القيم اجلمالية والوظيفية لفعل االستمالة يف لفضاء البيع ،مما يكسبه قيمة مهنية تتصف
ابملقدرة على حتقيق اهلدف االعالين والرتوجيي للسلع اوالً وللفضاء اثنياً ،ومن خالل ذلك قدم نفسه وسيلة إعالنية ،ملا ميلكه من
أهداف تنسجم مع أهداف االعالن وهي جذب االنتباه وإاثرة االهتمام وااثرة الرغبة ومن مث إحداث االستجابة يف االستمالة
واالقتناع،
الفصل األول:

مشكلة البحث( :ما دور اإلستمالة اإلقناعية يف تصميم الفضاءات الداخلية) ؟ ليكن موضوعاً حبثياً يعاجل جانب مهم من متطلبات
التصميم الداخلي للفضاءات التجارية.

أمهية البحث :أتيت أمهية البحث من أمهية التصميم الداخلي للفضاءات التجارية ،اليت تلعب دوراً مهماً يف هتيئة بيئة تسويقية تستميل
الزبون احلايل واملستهدف وإقناعه ؛ من خالل حتفيز القيم اجلمالية لوظيفة الفضاء ،من هنا جاءت أمهية البحث كونه يسهم يف اإلثراء
املعريف الذي سيلقي بفائدته العلمية جلميع الباحثني والدارسني والعاملني يف جمال التصميم الداخلي.

هدف البحث :إ يضاح دور اإلستمالة اإلقناعية يف تصميم الفضاءات الداخلية لفضاءات بيع التحف واهلدااي من الناحية اإلدائية
والتسويقية.

حدود البحث:
احلدود املوضوعية :دور اإلستمالة اإلقناعية يف تصميم الفضاءات الداخلية
احلدود املكانية :يتحدد البحث يف فضاءات بيع التحف يف مدينة بغداد جانب الكرخ منطقة العامرية.
احلدود الزمانية :الفرتة الزمنية ما بني ()2019-2018

حتديد املصطلحات :أختذ ابن منظور االستمالة (ميالً) وقال يف هذا الصدد استمال من امليل ويقصد به العدول إىل الشيء واإلقبال
عليه وردت (االستمالة) يف معاجم اللغة العربية مبعان خمتلفة ،لكن اغلبها يتفق على اهنا تشري اىل معىن امليل ابجتاه شيء ،ووردت
مبعناها املراد من البحث يف (معجم الغين) احلديث ،حاول استمالته :جذبه وجعله مييل اىل ...ابلرغم من أن هذا املصطلح مل يرد يف
قواميس اللغة العربية إال أن ابن منظور اعترب االستمالة ميال وقال :استمال من امليل وهو يعين العدول إىل الشيء واإلقبال عليه وكذلك
امليالن .الخترج عمليات االستمالة وأساليب اإلقناع واجلذب االنتباه واالاثرة االهتمام عن كوهنا حماوالت للسيطرة على دوافعه املتلقي
وحاجاته والتحكم يف سلوكه(.إبراهيم ،1981 ،ص  ).4-3واالستمالة مصطلحا علميا نشأ (يف إطاره العاطفي والعقلي) يف علم

النفس االجتماعي(.جيهان ،1971 ،ص ).30مث دخل علم االتصال لتتحول إىل مصطلح اتصايل يشري إىل الدور املهم الذي يلعبه
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اإلقناع(.التهامي ،1974 ،ص.)77جند أن االستمالة تقرتب من االقناع الذي هو عبارة عن إجادة مهارات االتصال ،وهو عملية
تقدمي اقرتاحات مقبولة يرضى هبا املتلقي ،لذا تعد االستماالت (العاطفية ,العقلية ),جزءا من عملية االقناع او احد فروعه ،لذا تعرف
االستمالة اجرائياً :احد اساليب اإلقناع الرامية اىل جذب املتلقي وإحداث استجابة يف سلوكه حىت تصل به اىل االقتناع مبا يقدمه
القائم ابالتصال (املصمم).

مفهوم االستمالة
ويرى ابن سينا " أن كل قوة فامنا حترك بتوسط امليل  ,وامليل هو املعىن الذي نشعر به يف اجلسم املتحرك ،وأن سكن قصراً احس ذلك
امليل ،كأن به يقاوم املسكن مع سكونه طلباً للحركة فهو غري احلركة ال حمالة وغري القوة احملركة ألن القوة احملركة تكون موجودة عند
امتامها احلركة وال يكون امليل موجود"(صليبيا ,1982ص ،)453ويف هذا الصدد جند هنالك موائمة يف الرئي على أن امليل ؛ هو اجتاه
اجلسم عند الشروع ابحلركة ويسبق فعل احلركة ،أي أن حصول االنسان على احتياجات ورغباته ،أما يف التصميم الداخلي جند أن
حركة املتلقي واجتاهه والتنقل يف الفضاء الداخلي للبحث عن ما حيتاجه يستهلك طاقة حركية كربى ،على الرغم من أن املتلقي نفسه
عندما كان ساكناً عن احلركة الفعلية يف احلصول على رغباته واحتياجاته من خالل التفاعل احلسي البصري يف الفضاء الداخلي بينه
وبني حاجاته ،وعلى الرغم من انه غري ملموس لكنه يلعب دورا مميزا يف احلركة أو الشروع يف القيام ابحلركة ذاهتا ،وأن الفرق بني حاليت
كم أكرب من
(التنقل يف الفضاء و التفاعل البصري يف الفضاء )ال يتعدى الفرق يف كمية احلركة ففي األوىل (التنقل) كان هنالك ُ
احلركات ،يف حني أن الثانية (التفاعل البصري) اقل حركة ،أما يف فضاءات البيع اجياد صورة مجالية جذابة تليب رغبات الزابئن من
خالل التفاعل البصري مع البىن الشكلية لعناصر الفضاء كاالضاءة ،والسلع واساليب عرضها وقطع االاثث واالنسجام اللوان مبا حييط
هبا من حمددات فضائية (سقوف واجلدران)؛ تعمل على ميل املتلقي واجنذابه من خالل املسح البصري للفضاء هبذه الصورة يكون
املتلقي يف حال الشروع يف احلركة و حماولة امتالكها ؛ عن طريق شراء هذه القطع ،وأن علماء النفس السلوكيون وصفوه على أنه سلوكاً
يظهر بشكل استجابة أو ردة فعل ،أي ابحلركات اجلسدية انطالقاً من فعل خارجي ،غري أن السلوك العاطفي ينجم عن اإلدراك
احلسي لوضع من األوضاع ،وقد عرفت العاطفة بهنا ميل يشعر به األنسان للتحرك ابجتاه شيء يدرك إبحساسه أنه مفيد أو يبتعد عن
كل شيء يدركه بحساسه أنه ضار (أمحد ,2008ص ،)33أي أن امليل حالة وجدانية واحساس عاطفي يتميز برتكيز االنتباه الذي
هو اهم عناصره ابجتاه موضوع ما يصاحب االنسان ،مبعىن أن االنسان ينتبه إىل ما مييل اليه ،وعليه جند أن هنالك أتثري متبادل بني
امليل واالنتباه كالمها له أتثري مباشر على أختيارات االنسان واستجاابته السلوكية ،وأن فاعلية االستمالة يتوقف إىل حد كبري على إقناع
املتلقي ابلتفكري بشكل منطقي ،لكي تكون احلجج املنطقية فعالة ،فإهنا جيب أن تعتمد إىل حد ما على استمالة دوافع املتلقي ،ويف
هذا الصدد عرف أفالطون االقناع (البالغة) بنه "كسب عقول الناس ابلكلمات " ،وكذلك كان أرسطو يعرفه بنه املقدرة على
كشف السبل املمكنة لإلقناع ،إدرك الفيلسوفني لفهم هذه العملية يتم من خالل علم النفس أو علم العقل كما يسمونه فقد اهتم
ارسطو ابلطريقة اليت يعمل هبا ما يف عصر اإلمرباطورية الرومانية رفع املوضوع إىل مرتبة أحد الفنون اجلميلة اليت كان ينادي هبا الو ّعاظ
(أمحد ,2008ص.)37
 .1االستمالة العاطفية - :العملية اليت ميكن بواسطتها التأثري يف موقف املتلقي أو سلوكه دون ضغط مباشر ،مبعىن تستهدف التأثري يف
وجدان املتلقي وانفعاالته وأاثرة حاجاته النفسية واالجتماعية ؛ عن طريق خماطبة حواسه ،ال سيما أن العاطفة تكوين نفسي مكتسب
يتألف من منظومة من االنفعاالت تنصب يف ذهن صاحبها (املتلقي) على موضوع من املوضوعات ،مما حيظى ابهتمامه حبكم ما مير
عليه من خربات ،وكلما توالت تلك اخلربات ارتبطت تلك االنفعاالت مبوضوعها ارتباطا على خط واف من الثبات ،ويصبح ذلك
املوضوع قابالً الستثارهتا على وفق ما يطرأ عليه من أحوال وتغريات فتيسر االستمالة ملا يتطلبه املوقف من أمناط السلوك (امحد
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,2008ص.) 40-35يف هذا الصدد نرى أن التصميم هو الوسيلة العملية اليت يقوم هبا املصمم ابلتأثري على موقف املتلقي وسلوكه
عن طريق توظيف خرباته املرتاكمة يف أرسال خطاب بصري يستهدف التأثري يف وجدان املتلقي وانفعاالته وأاثرة حاجاته النفسية
واالجتماعية والثقافية ؛ عن طريق خماطبة حواسه ،وأن الوسيلة اليت يستخدمها املصمم الداخلي يف استمالة املتلقي املتذوق حينما
خياطب عواطفه وأحاسيسه ؛ عرب تشكيالت تعبريية لعناصر الفضاء تعكس معاين جتذب املتلقي وتستميله ،ويستطيع املصمم توظيف
هذه املشاهد وحسب طبيعة الفئة اليت توجه اليها الرسالة لتَقبُل ما يقدمه من منجز تصميمي كما يف الشكل رقم ( ،)1ومن املؤكد أن
هذه املشاهد ال متلك ذات القدرة على أقناع اجلميع ،فالعمر واجلنس واجملتمع والثقافة والبيئة كلها عوامل متغرية يتوجب أخذها بعني
االعتبار ،ومبا أن التصميم الداخلي يرتبط ابحلاجات ،فأن دور املصمم قائماً على تلبيتها ،لذا أن دور املصمم مساعدة املتلقي بعملية
اإلقناع.

https://www.mexatk.comشكل رقم ( )1مصدر

 .2االستمالة املنطقية -:هي خماطبة عقل ومنطق املتلقي من خالل ذكر اخلصائص املادية للمنجز التصميمي ،مما جيعلها االقرب
لالسلوب الواثئقي أو احلقائقي ؛ عن طريق توضيح احلقائق املادية اخلاصة ابلفضاء ،وتقدمي احلجج والشواهد املنطقية ،وعادةً ما يعتمد
هذا األسلوب على البياانت الرقمية أو اإلحصاءات أو الرسوم (علي ,2017ص ،)35وأن االستماالت العاطفية تتفوق على احلجج
املنطقية ،ويف الواقع أن االستماالت العاطفية تزداد فاعليتها إىل حد كبري يف أقناع املتلقي ابلتفكري بشكل منطقي ،ولكي تكون احلجج
املنطقية فعالة  ,فأهنا تعتمد إىل حد ما على دوافع املتلقي (اايد  2008ج ،1ص ،)230عموماً أن حتقيق االستمالة املنطقية تتوقف
على دور املصمم الداخلي يف تقدميه فكرة واضحة ومنطقية متتلك احلجة القوية لتقدميها االفضل يف بيئة مليئة ابلتصاميم املنافسة تقنياً
رقم (يف )1مصدر
https://www.mexatk.comشكل
االستخدامات الوظيفية من خالل خرباهتم
املتلقي
ووظيفياً ومجالياً ،وأن تصميم الفضاءات وفق الرتتيب املنطقي الذي اعتاده
السابقة اليت اكتسبوها قادر على إستمالة املتلقي ،وأن حتري املصمم الداخلي ومعرفته هلذه اخلربات واحلاجات تسهل له اختيار اسلوب
جذب مناسب يف فضاءات بيع التحفكما يف الشكل (.)2
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لغة االتصال لإلستمالة يف التصميم -:يندر وجود اتصال تغيب عنه االستمالة ،ما دام املرسلون يستهدفون التأثري يف اآلخرين
ابجتاهات معينة ؛ عرب لغة اتصالية ختاطب العقل خافية بني ثنايها حواراً إغرائياً يثري الروح والعاطفة ،وأن االستمالة يف التصميم
الداخلي جندها ترتكز على لغة اتصالية حتمل بني ثنااي معىن إحيائي للرسالة البصرية للتصميم املوجه إىل املتلقي ،وأن املصمم كونه حيكم
عملية االبتكار وتوجيه املعىن عرب لغة الشكل ال يتعامل مع العناصر على سجيتها ،وامنا خيضعها إىل معاجلات تقنية وفنية للتصميم
املبتكر لتزيد من قدرته لتحقيق فعل االستمالة ،أن االشكال والصور املألوفة ال جتذب االنتباه وتثري الفضول لتؤدي أتثريها يف فعل
االستمالة ،إال بعد معاجلتها إبداعياً ،وألجل فهم املعىن اإلحيائي للرسالة التصميمية اليت يقوم إبجنازها املصمم ،ال بد من معرفة الواقع
الثقايف واملعرفة االجتماعية الذين يفسران االختالف بني اجملتمعات ،واالتصال عملية شعورية يرتبط مبقدرة الفرد على استقبال ومعاجلة
املثريات ويشبه ذلك أتثري االنتباه يف اإلدراك " ،فعمليتا االنتباه واإلدراك عمليتان متالزمتان ألن االنتباه هو تركيز الشعور يف الشيء
واإلدراك هو معرفة هذا الشيء" (عمر ,2014,ص .)79وهنا سيكون معىن اجلذب مرادفاً ملعىن االنتباه الذي يقوم العقل بعده معرفة
املعاين وحتديد املثريات احلسية اليت يستلمها.

مرتكزات الرسالة البصرية
املرسل (املصمم) -:هو الطرف املسؤول عن صياغة الرسالة البصرية (العمل التصميمي) اليت يضمنها االفكار ،واملعاين ،واملعلومات،
والرموز اليت يسعى اىل مشاركة اآلخرين فيها مث يتوىل ارساهلا ،ويكون مدركاً مغزى رسالته البصرية كفكرة ميكن قبوهلا من قبل املتلقي
على املستويني االجتماعي والثقايف ،وإىل أي مدى يستطيع التأثري يف املعاين االحيائية لرسالته البصرية املتمثلة يف منجزه التصميمي ،مما
جيعلها قادرة على حتقيق اجلذب واألاثرة ألستمالة املتلقي( ،البزاز ,2017 ,ص .)27أي أن مهمة املصمم الداخلي هي اختيار
وسائل وأدوات بتقنيات متكنه من جتسيد الفكرة فرمبا ي كون للرسوم والتخطيطات عرب التقنيات الرقمية دور أعمق يف إيصال الفكرة أو
يف بعض املعاجلات اليت جتري على وسيلة إيضاحية ما ،وجند أن اهتمام املصمم الداخلي يف توظيف املعاجلات يف واجهة فضاء بيع
التحف كعنوان للرسالة اليت تعد البوابة األساسية للدخول إىل الفضاء ؛ يبقى حباجة ماسة لتفعيل تقنيات احلديثة يف تلك املعاجلات
بستمرار لتحقيق اجلذب؛ من خالل رسالته التصميمية يتوجب عليه االخذ يف نظر االعتبار املرتكزات التالية لتحقيق فعل الستمالة:
.1البيئي:على املصمم أن ينتقي مستوى البيئة املناسبة لرسالته التصميمية.
 .2الفئة االجتماعية :على املصمم أن يكون مدركاً ملستوى الفئة االجتماعية اليت خياطبها.
.3الثقافة :على املصمم أن يطلع على املستوى والثقايف للفئة اليت توجه اليها الرسالة البصرية.
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.4االقتصادية :أن يراعي اإلمكانيات املادية واملستوى املعاشي الذي تتصف به فئة اجتماعية.
.5احلاجة :يرتتب على املصمم يف استخدام مواد وتقنيات مالئمة للحاجة (احلسيين ,2008,ص.)221-219
الرسالة البصرية للتصميم (املنجز التصميمي) -:أن الرسالة البصرية للتصميم تتمثل يف الشكل املنجز الذي يرتجم إىل لغة اخلطاب
البصري يف موضوع االتصال ،وحتمل الكثري من املعاين والدالالت والرموز اليت تشفر الرسالة البصرية للتصميم لتجعل له شفرة خاصة
هبا ختتلف عن أي عمل أخر ،وأن فن التصميم من الفنون البصرية القائمة على معاجلة لغة الشكل واليت البد للمصمم الداخلي أن
يضمن وسائل توصيل خطاب رسالته البصرية وابلطريقة املناسبة اليت تنجح يف حتقيق فعل االستمالة (احلسيين ,2008,ج,2ص،)70
أن الرسالة التعبريية حلقة مهمة من حلقات متعددة يف حتقيق فعل االستمالة ،وأن الرموز املوظفة يف الفضاء توصل املتلقي إىل أتويالت
ودالالت يستنتج من خالهلا املضامني اجلمالية والوظيفية للفضاء ،كون انتقائها من قبل املصمم جتسد تعبري عن انفعال حقيقي
وصادق يف انتقاء الرموز املعربة ،من خالل ذلك نصل إىل أن تصميم مفردات فضاء بيع التحف تتجاوز اللغة اللفظية يف التعبري ،ومن
خالهلا ميكن للمتلقي يستنتج ابحلد االدان من التعبري ,وظيفة ذلك الفضاء يف ضوء خربته وتذوقه اجلمايل ،هذا ليس ابملهمة السهلة
حيث تتطلب من املصمم إتقان لغة التعبري ليصل إىل الوضوح والفصاحة كما يف الشكل رقم (.)3

https://www.mexatk.comشكل رقم ()3

املستقبل(املتلقي) -:وهو ذلك الطرف الذي يكون مهيأ لفك شفرات الرسالة البصرية للتصميم وحتليلها من أجل فهمها ،وجيب أن
يكون مبستوى فهمه الصحيح للرسالة البصرية ودون ذلك فقد يسيء تفسريها وأتويلها وابلتايل ال تؤدي إىل االستمالة املطلوبة ،وأن
املتلقي ميتلك خيارات عديدة تعتمد على عملية التذوق واصدار االحكام سواء كانت وظيفية أو مجالية ،وأن البيئة اجليدة اليت حتيط
ابملتلقي ذات أتثري ابلغ يف االرتقاء مبستوى التذوق وأصدار االحكام عن الرسالة البصرية للتصميم مبا يبلور خربة مجالية وظيفية
صحيحة ،وال شك أن اخلربة اجلمالية تقوم على جدل بني املصمم واملتلقي الذي يتوجب على املصمم ادراكه للوصول به إىل جدل
مفيد ،مما جيعله قادراً على أاثرة وجذب املتلقي ،وأن الفائدة املتولدة من التصميم هي فائدة مجالية ختص الشكل ،وفائدة وظيفية ختص
جوهر أداء التصميم وفاعليته يف االقناع (احلسيين ،2008 ،ج ،2ص .)75وهنا جند أن املصمم الداخلي هو أول متلقي لرسالته
البصرية ،وأول متذوق هلا بعد ذلك يتم عرض الرسالة على املتلقي املتذوق للتصميم الداخلي الذي ميكن االصغاء إىل أفكاره
وتعليقاته ،وهنا خيتلف املتلقون ابختالف مستوايهتم الثقافية واالجتماعية ،غري أهنم يتفقون يف فهم الرسالة البصرية للتصميم عندما تكن
جديدة خصبة املعاين واألفكار معربة عن اجلمال يف صاحل الوظيفة واملنفعة ،وعند االعتماد على رؤية املصمم ودور املتلقي يف بناء
صورة الرسالة البصرية ،فأن على املصمم أن يضع قواعد وأصول تضبط قضية التلقي ألهنا تشكل حمور أساسي من حماور االقناع نتيجة
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تلقي الفضاء الداخلي اإلبداعي ،وهي الغاية األساسية للمصمم املبدع يف العملية التصميمية ،أي أن تشكيل الصورة الذهنية للمصمم
يف تصميم فضاء بيع التحف أتيت وفقاً لثقافته وامكانياته التعبريية وابلتايل فأن هذه الصورة تنعكس يف خميلة املتلقي ،إذ إن قراءة
الفضاء الداخلي من قبل املتلقي يشكل تكملة.
املبحث الثان :اإلقناع وأتثريهُ ابملتلقي
االقناع :هو عملية حتويل او تطويع افكار وآراء ومفاهيم االخرين حنو رأي مستهدف ،ويتطلب ذلك املعرفة الشاملة والدقيقة ابلفئة
املستهدفة ،وهنا يتضح ان يف هذه العملية طرفني اساسيني ،الطرف األول هو املرسل او املصمم الذي يقوم بعملية االقناع ،والطرف
الثاين هو املستهدف او املستقبل القائم بعملية االقتناع ،وتبدو الصورة مبثابة الذي ميتلك القدرة على التأثري والسيطرة على االخرين
والتأثري فيهم (عامر  , 2006,ص.)225ان عملية االقناع هي (اقصى ما يستطيع ان يفعله االنسان يف جعل االخرين يؤمنون آبرائه
وافكاره واعماله ،وهذا يتطلب اعلى مراحل املعرفة يف االختصاص والتفوق فيه بطريقة مؤثرة جتذب اآلخر) ( OLIVER,1997,

 ،)P.131أما يف التصميم الداخلي فأن القائم ابالقناع هو املصمم الداخلي حيث حيتاج اىل جهود حثيثة إلستمالة املتلقي لتكوين
االستعداد لديهم ابالقناع ،من خالل تغيري وتطوير االفكار السابقة للعملية التصميمية ،او إبزاحتها واحالل افكار جديدة بدالً عنها ,
وهذا يعتمد على تبين االساليب والتقنيات احلديثة يف الفكرة وتنفيذها مبا خيدم رغبات واحتياجات املتلقي بصورة عملية مباشرة ,والبد
للمصمم الداخلي كمرسل للعمل التصميمي ان يكون ملماً بعلم نفس االقناع ،وان يكون خبربته الكبرية ومقدرته قادراً على استمالة
املتلقي والتأثري فيه ،وان دراسة اإلستمالة االقناعية متنح املصمم الداخلي امتالك رؤية واضحة لالحتياجات االنسانية وادراك امهية
احلوافز والرغبات اليت تؤثر يف املتلقي وتستميله وابعادها املادية واملوضوعية وصوالً اىل منشأ وسيكولوجية الفكرة املراد توجيهها ،فضالً
على ان املنطق املساعد لإلقناع يفرض على املصمم قدر كبري من الوضوح يف رسالته االبتكارية و اإلبداعية (احلسيين  ,ج2008 , 1
 ,ص ،)225وجيب على املصمم الداخلي أن ال يتوقع من كل املتلقني أن يكونوا على درجة متساوية ومناسبة من الوعي الثقايف
واالجتماعي الذي ميكنهم من التمييز بسهولة معىن الرسالة البصرية ودالالهتا يف الفضاءات الداخلية (NEWTO ,1961,

) .P.121وأن االقناع هو احد العوامل املهمة يف العملية التصميمية ال سيما التصميم الداخلي ،وأن احدى وسائل االقناع هي عقد
مقارنة بني فضائني لنفس الوظيفة واختبار الفضاء املقدم على مقدرته على املنافسة على مستوى الشكل وجودة الوظيفة ،وهذا يتطلب
ُ
من املصمم الداخلي معرفة جيدة مبقدار ما بوسعه اضافته اىل التصميم من متيز وااثرة لتحقيق اجلذب البصري إلستمالة املتلقي ومن مث
اقناعه ،)ARNHEIM,1999, P.257( ،وجند هنا أن جناح دور اإلستمالة يف االقناع يف فضاءات البيع التحف يتوقف
على أمهية الفضاء ،وال تشمل االستمالة االقناعية هنا االسلوب العقلي القائم على احلجج العقلية والرباهني املنطقية فحسب بل ميتد
ليشتمل النواحي االخرى لإلقناع مثل االسلوب العاطفي أو االحياء غري املباشر ،فاستمالة املتلقني تعتمد على االنفعاالت والعواطف
اكثر منها على املنطق والعقل  ,وان احلقيقة مبفردها ليست كافية لتحقيق استمالة يف ذهن املتلقني ،بل اهنم مييلون اىل تصديق ما
يتناسب مع خرباهتم وميوهلم ،فتجدهم مييلون اىل تصديق ما مييلون اىل تصديقه( ،احلسن  ،2010 ,ص ،)186وبذلك نرى أن
اإلستمالة االقناعية هو جناح العملية التصميمية لفضاء البيع ،ويعتمد على مدى صحة املبادئ واالفكار ،ومدى امكانية توظيفها
لتحقيق عمل موضوعي صادق خيدم املتلقي وهذا املطلب يتحقق من خالل التجربة العملية الواقعية ،وعلى املصمم الداخلي ان يدرك
ان اإلستمالة يف اقناع املتلقي هي عملية صعبة ،وتكمن صعوبتها ابعتمادها ابألساس على ضرورة هتيئة العامل النفسي للمتلقي وحماولة
استمالته من خالل تكوين رغبة لديه وااثرته لتقبل الفضاء ان كان يراه ألول مرة ،او مت اعادة تصميمه شريطة اكسابه كل متطلبات
االاثرة والتشويق بفعل االداء الوظيفية واجلمالية للفضاء.
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متطلبات االستمالة االقناعية يف الفضاءات الداخلية
 .1اجلذب وإاثرة االنتباه -:اجلذب البصري هو شد االنتباه حنو الشيء ؛ حيث عرفه روزنتال (هو حالة ذهنية يوجه فيها الشخص
نشاطه املعريف والعملي ،ويركزه على موضوع أو عمل حمدد وحيدث االنتباه غري اإلرادي إىل موضوع ما بفعل املالمح اخلاصة للموضوع
نفسه مثل ؛ التحول الفجائي ،وقوة التأثري املضاد ،ويتحدد االنتباه اإلرادي هبدف شعوري وهو مسة خاصة ابإلنسان)(روزنتال،
 ،1985ص ،)55ويرادف معىن اجلذب املفردات اللغوية والفلسفية املعربة عن اإلاثرة واالنتباه ليجعل منه مصطلحاً ذو أتثري مباشر
يف سلوك اإلنسان ،ومن الثوابت العلمية أن اجلاذبية هي ما أتسس عليه الكون ،وأن دميومة احلياة متعلقة ابلفاعلية اجلاذبية ما بني كل
عناصر الطبيعة والكون ،ولكن فعل اجلاذبية يف الفن ينئى عن املعاين العلمية ليقرتب من املدركات احلسية ،أي أن معىن اجلذب
تتلخص يف الطاقة املتحققة يف االجسام وقدرهتا على جذب وتنشيط مراكز االستقبال احلسية لديه إلاثرة االنتباه وأن كل املتحققات
اجلاذبة متتلك طاقة كامنة أو مفعلة لتأكيد فعلها اجلاذب (وفاء,2016 ,ص ،)28وهذا ما نراه يف منجزات التصميم الداخلي
لفضاءات البيع ،بفعل عملية التحفيز البصري عن طريق إاثرة أحاسيس املتلقي االدراكية ؛ مث إاثرة تفكريه لتحقيق فعل االستمالة
كأسلوب اقناعي إبنشاء عالقات غري تقليدية بني املكوانته الفكرية والتقنية ،وإنشاء فضاء حيمل معىن الغرائبية غري التقليدية جيذب
املتلقي ليستميله بطرق اظهاره واخراجه ،كما جنده يف فضاءات بيع التحف يف مفرداته التكوينية كوسائل العرض وأنظمة االضاءة
والتقنيات احلديثة على مستوى املادة وتقنيات ربطها كما يف الشكل رقم ( ،)4ولو توقفنا قليالً عند هدف املصمم يف أنشاء فضاء بيع
حيمل معىن الغرائبية والتشويق واإلاثرة واجلذب البصري ،إي أن الرسالة البصرية لفضاء البيع ميتلك أتثري مباشر يف تغيري سلوك املتلقي
يف االستمالة حنوه  ,تُعد وسيلة إعالنية تنافس ما عرفناه من وسائل االعالن .يعد االجتذاب البصر يف التصميم الداخلي مفتاح
اساسي للتعرف إىل مجال التصميم وقيمته الوظيفية ،فضال عن اجلدة على مستوى التصميم يف فضاءات بيع التحف ،أي أن الشكل
املتميز اجلذاب غالباً ما يرتبط ابإلنتاج اجلديد ،وهكذا تربز مهمة الرتويج للتصميم اجلديد عن طريق اتصافه بشكل جديد حيمل
مميزات جديدة وجذابة قادراً على حتقيق فعل (مسري 2011ص , )149وعليه جند هنالك نصيباً للجمالية كوظيفة يف حتقيق فعل
االستمالة ،ال سيما أن قيمة اجلمال ومعايريها الفنية أساس اإلاثرة البصرية ،عندما تؤسر البصر لكثري من عناصر اجلذاب البصري مثل
(اللون والشكل واحلركة واالجتاه والغرابة) ،لتتحول بدورها إىل غاية املنجز التصميمي وهدفه يف اجلذب البصري وأاثرة االنتباه اجتاه
موضوع فيه عالقات جديدة وغريبة.

https://www.mexatk.comشكل رقم ()4

 .2االستمالة و الـتمرد على املألوف -:ال شك أن الفضاء الذي يتصف ابملتمرد هو الذي يتصف بعناصر املثريات املرئية كأشكال
غري مألوفة أو تتسم بشكل غريب أو مل يسبق أن شاهده املتلقي ،وال توجد له صورة عقلية خمزونة يف ذاكرته مما يدفعه الفضول إىل
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فهمه ،وهي وسيلة مهمة لإلعالن عن وظيفة الفضاء يف شكله من خالل تسخري القيم الشكلية الجل التعبري عن رسالة إعالنية حمققة
فعل االستمالة ،وهو ما يسعى اليه املصمم الداخلي من خالل التمرد واالنقالب على الشائع واملألوف من النظم والعالقات التصميمية
لفضاءات بيع التحف ،يعد توظيف التمرد يف الشكل أو غري الشائع أو االمألوف يف حتقيق فعل االستمالة اإلقناعية يف فضاءات البيع
عمالً تقنياً صرفاً ؛ يقع ضمن ابب املعاجلات اليت يقوم هبا املصمم الداخلي أمالً يف جتاوز الواقع ،وذلك بتخطي الظواهر بتوليف
مفردات الواقع ذاته فهي (عملية ب ناء وابتكار لظواهر جديدة من خالل التمرد على آلية النظم والعالقات وابتداع انساق جديدة غري
سائدة لتحقيق االستمالة) ،ومن املظاهر التمرد على الشكل املألوف اليت يلجأ اليها املصمم الداخلي لتحقيق قوة ااثرة عالية ترتكز
على سحب األشياء من مألوفيتها ،وإعطاء اإلحساس للمتلقي بن املرئيات كما يراها الكما يعرفها أو يعتقدها ،أي يرى صوراً غري
الصور املخزونة يف ذاكرته من خالل التغيري الذي مت على خصائص الشكل من حيث التنظيم ؛ ابكتساهبا تنظيماً أخر وخري مثال على
ذلك اجلنائن املعلقة الذي تعد مثاالً حياً تعرب عن التمرد على املألوف ،والذي تؤكد لنا أن هذا النظام توخاه املصمم منذ القدم
(الصحن ,2018ص .)61وفق ذلك على املصمم الداخلي أن يقدم معاجلات تشمل صفات أخرى للشكل ،أي من خالل اللون،
خاصةً حاالت التضاد أو توظيف فئات لونيه غري معتادة والتغاير يف احلجوم أو املساحات أو تفعيل االجتاه بطريقه تثري يف املتلقي
أتمالت وتساؤالت ،ويف التصميم الداخلي جند أن تلك االساليب يف االاثرة لتحقيق فعل االستمالة لفضاءات بيع التحف اكثر
شيوعاً ،وهي أتتى كرد طبيعي جتاه األنظمة التصميمية واألساليب اإلخراجية املعتادة والرتيبة ،وقد ّعد مفهوم االمألوف واحد من
مقومات العملية البنائية يف فضاءات البيع ،وهو من متطلبات الفعالية االدائية الوظيفية يف الرتويج حتت ضاغط االاثرة والتشويق ،وأن
قوى االاثرة والتشويق تكمن يف قدرة املنبهات على لفت االنتباه والرتكيز على الفضاء املدرك كما يف الشكل رقم ( ،)5والتمرد على
املألوف واحدة منها بشرط أن ال تُسبب فعل الغموض والتعقيد وتشتت الفكر لدى املتلقي مما حيول دون حتقيق فعل االستمالة.

https://www.mexatk.comشكل رقم ()5

 .3االستمالة و اجلمال -:ال شك ان فعل االستمالة يرتبط ابجلمال ،وينتج عن االسس التنظيمية اليت تكمن يف ثنااي الشكل
واحملتوى ،وأن ارسطو قد أكد على عامل التناسق كونه مفهوماً للجمالية ،أما االنسجام والقياس يف املنطق عند أفالطون ؛ يعين
االنسجام مع مثال اجلمال بذاته كمبدأ مفارق ،يف حني ان املوضوعية اليت جاء هبا ارسطو جعلته يرى أن اجلمال أمنوذجاً مالزماً
للموضوع اجلمايل ،وأن رؤيته للفن كونه إبداعاً ال اكتشافاً كانت االساس يف جعله يزيد من تركيزهُ على امهية التناظر والوحدة يف
منظوره اجلمايل (ولرت  ,2000,ص ،)42واحملاكاة حسب رؤية ارسطو" ليست نقالً للواقع كما هو ،إمنا استحضار إبداعي ملا ينبغي
ان يكون ليتخطى الواقع حيث الرغبة بواقع أخر " ،وأن أساليب احملاكاة من حيث الوسيلة واملوضوع والكيفية واألسلوب ختتلف ؛ أي
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إن غاية اجلمال هي اجلمالية عند ارسطو ذاك أنه يرى بن " الغاية هي اليت يتحدد هبا املوضوع كموضوع "( ،لذا فانه ال يرى مثة
تعارض بني اجلمال واحملاكاة والفضيلة ،ألن غاايهتا املتعة اجلمالية وابلتايل االستمالة) (فاروق  ،2002ص ،)19وأن حماولة
(ستولينتز) يف التخلص من غموض لفظ اجلمال تندرج ضمن هذا السياق ،فما يلبث ان يضع اجلاذبية يف مقدمة معاين اجلمال عندما
يقول ان اللفظ يدل على املعاين اجلاذبية ،القيم الشكلية الواضحة (ستولينتز ،2007 ،ص  ،)404وجند بذلك أرسطو وأفالطون
يؤكدان بن التوازن والقياس والتناسب ؛ هي أسس اجلمال والكمال يف املوجودات ،فهذه األسس هي مرتكزات تعمل على حتقيق شد
انتباه املتلقي واستمالته حنو الفضاء ،وأن فضاء بيع التحف البد ان يستميل املتلقي ويقنعه أوالً ؛ مث أتتى مرحلة االهتمام ابلرتويج
للوظيفة اليت يؤديها؛ أي أن حتقيق فعل االستمالة يف اقناع املتلقي ال تنبع فقط من املنفعة وحدها ،وامنا تتحكم فيه جودة وكفائة
التصميم من خالل تناسق مفرداته وتوازن عناصره وتناسب مكوانته وغريها من العوامل اليت تستميل املتلقي وتشد انتباهه ،فأن تصميم
فضاء بيع حتف ؛ مثالً يدخل التفضيل واالختيار تبعاً للذوق والرغبة يف التشويق والتأثري يف املتلقي ،فمن شروط إالرتويج للرسالة
البصرية لفضاء بيع التحف هو التأثري ابملتلقي من خالل خضوعه يف جانب واسع النطاق للروابط مجالية جتعل من األشكال يف
الفضاء ذات إاثرة بصرية ،كما أن االنسجام والتناسق لعناصر الفضاء إمنا ختضع لنظام بصري ،والرتويج لوظيفة الفضاء عن طريق
شكله اجلميل حيث يعتمد على احلرفة املشروطة ابملهارات العملية اليت تعد وسيله إلظهار الشكل ومن مث إدراكه ،فأن فكرة اجلمال
جيب أن تكون متكاملة وواضحة ال يشوهبا الغموض والتشتت كي تكون انجحة يف حتقيق فعل االستمالة اإلقناعية.

مؤشرات اإلطار النظري
 .1على املصمم اجياد صورة مجالية جذابة يف فضاء البيع تعمل على استمالة املتلقي وجذبه ؛من خالل التفاعل البصري مع البىن
الشكلية لعناصر الفضاء كاالضاءة ،واساليب عرض التحف واالنسجام اللوين
 .2أن التصميم هو الوسيلة املصمم باثرة احلاجاته النفسية واالجتماعية والثقافية للمتلقي عن طريق خماطبة حواسه عرب معاين تستميله
وحسب الفئة اليت يوجه اليها.
 .3االستمالة املنطقية متتلك احلجة لتقدميها االفضل يف بيئة مليئة ابلتصاميم املنافسة تقنياً مجالياً ووظيفياً.
 .4أن قوى االاثرة والتشويق تكمن يف قدرة املنبهات يف لفت االنتباه لفضاء البيع على أن ال تتسبب يف الغموض والتعقيد وتشتت
الفكر لدى املتلقي.
 .5التأثري ابملتلقي من خالل الروابط اجلمالية اليت جيب أن تكون متكاملة ،كاالنسجام والتناسق والتوازن لعناصر الفضاء.
 .6أن أرضاء املتلقي ينزوي ابجلودة يف أساليب العرض وتقنيات وآليات التنظيم الشكلي لفضاء البيع.
الفصل الثالث:
منهجية البحث:أعتمد البحث املنهج الوصفي يف حتليل العينة ،وذلك للكشف عن دور االستمالة اإلقناعية يف تصميم الفضاءات
الداخلية ألنه األنسب وطبيعة توجه اجملتمع قيد البحث ،الذي يعد من املناهج العلمية املهمة.
جمتمع البحث:أشتمل جمتمع البحث احلايل على التصاميم الداخلية جممع للهدااي والتحف ( 2018ـ )2019
ختدم أهداف الدراسة واألقرب إىل حتقيقها واملتمثلة يف جممع احلارث للهدااي
عينة البحث:مت اعتماد األسلوب االنتقائي ألقصدي واليت ُ
وجممع ستايل للهدااي ،وقد جاء هذا االختيار قصدايً ووفقاً لألسباب التالية:
 .1سهولة احلصول على صور العينات اخلاصة يف عملية التحليل.
 .2كوهنا تعود للقطاع اخلاص ومل يرغب اغلب أصحاهبا التعاون معنا يف موضوع التصوير ودراسة احلالة.
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العينة األوىل :جممع احلارث
يقع يف بغداد العامرية شارع العمل الشعيب حتديداً ،يظهر اجملمع بفعالية وظائف عرض متنوع للبضائع املنزلية من حتف وهدااي وقطع
ااثث ولعب اطفال ،يظهر فضاء اجملمع ابلشكل املستطيل وهو ابربعة طوابق ببعاد ()30×20م أي( )600م للطابق الواحد ،إذ
يبلغ ارتفاع سقفه االنشائي للطابق االرضي()5م وتنفيذ سقف اثنوي بواقع ()50سم عن السقف االنشائي ،اما ابقي الطوابق ارتفاع
السقف االنشائي يبلغ ( ،)4وشيد ابلنظام املفتوح (اعمدة وجسور) ،وجند توزيع االعمدة داخل فضاء اجملمع متساوي املسافات
وتواجدت فتحة للباب من واجهة اجملمع كما يف الشكل رقم ( ،)6يظهر نظام توزيع املوجودات يف الداخل ابلنظام اخلطي وبتكرار
وسائل العرض من حمددات القواطع ،ووظفت هذه القواطع متحركة منقولة غري أهنا متحورة وبوظيفة عرض واحدة ،ظهرت من املعادن
وبلوان متضادة بني االبيض واالسود والذهيب ،وقد شغلت هذه القواطع كوسائل عرض األغلب االعم من املوجودات يف الفضاء
الداخلي للمجمع كما يف الشكل ( ،)8بينما ظهرت وسائل أخرى اصغر حجماً وبذات املعادن والقابلية االستخدامية يف التنقل،
وبلوان االبيض واالسود موزعة يف اجلهة املقابلة للقواطع الرئيسية ،وقد توسطت هذه املوجودات منتصف الفضاء إىل هنايته.ظهرت
املستوايت االفقية السقف مبستوايت متعددة واستغل السقف بتوزيع اإلضاءة وبحجام واشكال خمتلفة ذات اللون االبيض من خالل
السقف الثانوي الذي يظهر يف اغلب أشكال االمنوذج ،وظفت تكوينات هندسية مبستوايت خمتلفة بيضاء تتخللها مساحات
مستطيلة بنية بتأثريات اخلشب كما يف الشكل ( ،)7وقد ظهرت االلوان بني املوجودات وحمددات الفضاء متباينة ابللون والقيم اللونية
ما بني توظيف القيم الباهتة البيضاء يف حمددات الفضاء االنشائية وتوظيف القيم الداكنة وذات االلوان الزاهية والشفافة واالكرستال
والذهيب والفضي يف البضاعة املعروضة كما يف الشكل (.)9 ،8

شكل رقم ( )6تصوير الباحثة لواجهة المجمع

شكل رقم ( )7تصوير الباحثة توضح السقف
واالضاءة
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شكل رقم ( )9تصوير الباحثة الفضاء الداخلي للمجموع

احملور األول :عناصر االتصال يف حتقيق االستمالة
عند النظر إىل فضاء اجملمع جند جناحاً يف انتقاء البيئة والفئة االجتماعية وإمكانية التأثري هبم يف جناح فعل االستمالة ،حيث خاطب
املصمم كافة الفئات العمرية لكال اجلنسني بفعل تنوع املعروضات عرب لغة اتصالية شكلية ختاطب العقل خافية بني معانيها حواراً
اغرائياً يثري عاطفة املتلقي ؛ من خالل اساليب العرض اخلاص ابلتحف الفنية وقطع االاثث ووسائل عرضها ذات التقنيات احلديثة ،مما
عزز ذلك احلوار االضاءة املدروس مبا يناسب املعروضات ووسائل لعرضها ،أن املصمم كونه حيكم العملية التصميمية وتوجيه املعىن يف
فضاء اجملمع مل يتعامل مع عناصر الفضاء على سجيتها ،وامنا اخضعها إىل معاجلات تقنية وفنية ،قد زاد من قدرهتا على حتقيق فعل
االستمالة وللتعبريعن هوية الوظيفة الرتوجيي للفضاء ،فضالً عن احلضور النسيب للجانب اإلبداعي يف التعبري عن الفضاء كونه حيمل
خصوصية يف التعبري عن الوظيفة اجلمالية للسلعة املعروضة مل جند تلك اخلصوصية يف طرق العرض مع غياب اتم للتقنيات احلديثة يف
اساليب العرض ،وأن االرابك احلاصل بسبب التعددية للنوع الواحد من السلعة مما احدث تكدس يف العرض تسبب يف ضعف التلقي
للمتلقي ملا موجود يف الفضاء ،تسبب غياب الغرابة واألاثرة البصرية يف تصميم الفضاء تذبذب فعل االستمالة ،غري أن اخلطاب
اجلمايل املتحقق من خالل املعروضات كان ميتلك النصيب االكرب يف االقناع.
مقومات عملية االستمالة االقناعية
إن االنطباع األول الذي جتسد عرب رؤية منظورة للعينة كشف عن قوى اجلذب واالاثرة حققت جبزئيات أغنت الفضاء ،وولدت
احساس ابلتفاعل بني ذاتية املصمم وموضوع التصميم للوصول إىل االستمالة ،خماطبتاً بذلك فكر املتلقي ابجتاهات قصدية تسهم يف
االثر املرتتب على سلوكه ،وتنظ يم معرفته واتصاله وتفاعله مع الفضاء يف اشكال اكتسبت قيمة نفعية مجالية غنية مبشاهد متسلسلة
جتسدت يف هذا الفضاء ،من خالل املادة والتعبري عن اهلوية وفق اشارات اسلوبية عربت عن الوظيفة من خالل الطابع الرتوجيي
للعارضات ،فضالً عن استاندات العرض ،فتمثل قوى اجلذب للعينة يف التكوينات الشكلية للفضاء الداخلي للمجمع واقرتابه من
التكوينات املتعارف عليها يف للفضاءات الرتوجيية ،واستعار املصمم ألشكال هندسية يف وحدات العرض وحتويرها ووضعها بشكل
يعزز فاعلية التنوع الشكلي املظهري للفضاء ،فضال عن اسلوب جتزئة الفضاء ألكثر من وظيفة مولد ًة مدلوالت نفعية وظيفية مجالية،
وقد مثّل فضاء الرسم واالعمال اليدوية نقطة استقطاب بصري وجذب مجايل يف حضوره غري املألوف ،مبا أفضى إىل اقناع شكلي
للفضاء الكلي وما حيمله من هوية تعبريية ،وأن االشكال التعبريية ذات الطابع الداليل عرب اشارات مرئية تعرب عن حتقيق هلوية الفضاء
من خالل املادة اليت خيضع هلا الشكل التصميمي وذلك عرب توظيف مواد تقليدية لكنها حتمل مسة الثراء والفخامة ،لتمنح التصميم
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بُعداً مألوفاً يف تشكيله هليئة العينة على قدر ما توافقت به مع الضرورات التعبريية الوظيفة النفعية للفضاء ،عن طريق استخدام مادة
الزجاج الشفاف يف العارضات للتأكيد على اجلانب األدائي من انحيّة املتانة واملطاوعة وسهولة التشكيل فضال عن شفافية هذه املادة
ومجاليتها ،يف حني حقق البعد الوظيفي اجلمايل تعبريه عرب تداخل قيم االلوان املعربة عن احليادية جبزئياته اجلاذبة اليت أظهرت عرب
مزجها مع اللون البيض للفضاء متيزاً متقناً من حيث املظهر والتناسق وجودة االضاءة ،وأن تتابع املشاهد على وفق نظام سياقي فرضته
تداخالت املناظر وموضوعية العرض ،إذ كان هلما األثر الفاعل يف تنظيم الفضاء بصرايً الذي عرب عن تنظيم حقق مبدأ االستمرارية يف
متثيل املستوى األدائي ،ملمارسة فعالياته واالحساس البصري عرب شكل ولون واسلوب أخراجه ،وعزز اتصاهلا مع بعضها بتطويع
املفردات لصاحل املتلقي ،وإستمالته بصرايً وذهنياً ابجتاه تفعيل الفضاء وسحب االنتباه ،كما اختاذ التنظيم اخلطي الذي عززته القيمة
االجتاهية املوظفة عرب تنظيم العارضات.

العينة الثانية :جممع ستايل للهدااي
يقع يف بغداد العامرية شارع العمل الشعيب حتديداً ،يظهر اجملمع بفعالية وظائف عرض متنوع للبضائع املنزلية من حتف وهدااي
ومستحضرات جتميل وعطور وقطع ااثث ولعب اطفال ,يظهر فضاء اجملمع ابلشكل املستطيل ()30×10م أي مبساحة ()300م ،إذ
يبلغ ارتفاع سقفه االنشائي للطابق االرضي()4م ،وتنفيذ سقف اثنوي بواقع ()50سم عن السقف االنشائي ،وشيد ابلنظام املفتوح
(اعمدة وجسور) ،وجند توزيع االعمدة داخل فضاء اجملمع متساوي املسافات وتواجدت فتحة للباب االلكرتوين بنظام التحسس
واحدة دخول واالخرى خروج من واجهة اجملمع ،يظهر نظام توزيع املوجودات يف الداخل ابلنظام اخلطي وبتكرار وسائل العرض من
حمددات القواطع ووظفت القواطع املتحركة منقولة ولكن غري متحورة وبوظيفة عرض واحدة ،ظهرت من املعادن وبلوان متضادة بني
االبيض واالسود ،وقد شغلت هذه القواطع كوسائل عرض األغلب االعم من املوجودات يف الفضاء الداخلي للمجمع كما يف الشكل
( ،)12 ،11بينما ظهرت وسائل أخرى اصغر حجماً ومن نفس املعادن والقابلية االستخدامية يف التنقل ،وبلوان االبيض واالسود يف
اجلهة املقابلة للقواطع الرئيسية كما يف الشكل ( ،)12وعلى جهة اليسار وظفت وحدات عرض مواد التجميل واالكسسوارات
والعطور وظهرت كفضاء خاص وتوسطت بني هذين الوحدتني من العرض فسحة وسطية للحركة ،فضالً عن وحدات العرض اللوحية
املسطحة ذات التقسيمات االفقية حلمل اشرطة معدنية خمصصة كأداة عرض جاءت بشكال مستطيلة بيضاء اللون كما يف الشكل
( ،)11ظهرت احملددات االفقية السقف واالرضية يف فضاء اجملمع مبستوى واحد واستغل السقف بتوزيع اإلضاءة الصناعية بوحدات
االفلورسنت وبحجام واشكال خمتلفة ذات اللون االبيض من خالل السقف الثانوي الذي يظهر يف اغلب أشكال االمنوذج ،أما
الوحدات التكوينية ل لسقف الثانوي ظهرت بشكلها املربع الصقيل بيضاء اللون وابنعكاس عايل للضوء ويبلغ ارتفاع السقف الثانوي
بواقع حال ()3م كما يف الشكل ( ،)11 ،10وكانت وسائل العرض اليت تعد االهم بنمط واحد كوحدات ُميكن نقلها وتغيري
مواقعها ،كما واتسمت بثبات طالء ألواهنا وأشكاهلا وابرتفاعات خمتلفة.
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شكل رقم ( )10تصوير الباحثة واجهة ومدخل المجمع

شكل رقم ( )11تصوير الباحثة الفضاء الداخلي

شكل رقم ( )12تصوير الباحثة وسائل العرض

احملور األول :عناصر االتصال يف حتقيق االستمالة
عند رؤية فضاء اجملمع جند جناحاً نسبياً يف انتقاء البيئة والفئة االجتماعية وإمكانية التأثري هبم يف جناح فعل االستمالة ،حيث خاطب
املصمم كافة الفئات العمرية لكال اجلنسني بفعل تنوع صنف املعروضات عرب لغة اتصالية شكلية ختاطب العاطفة املتلقي ؛ من خالل
اساليب العرض اخلاص ابلتحف الفنية غري أنه مل يراعي املستوى الثقايف جملتمع املنطقة اليت يقع فيها اجملمع ،فضالً عن غياب خصوصية
فضاء عرض التحف الفنية من حيث االاثث الذي يفتقر لوسائل عرض ذات تقنيات حديثة معززاً ذلك الضعف توزيع االضاءة الغري
مدروس مبا يناسب وسائل العرض ،فضالً عن غياب للجانب اإلبداعي يف التعبري عن الفضاء كونه حيمل خصوصية يف التعبري عن
الوظيفة اجلمالية للسلعة املعروضة مل جند تلك اخلصوصية يف طرق العرض مع غياب اتم للتقنيات احلديثة يف اساليب العرض ،وأن
التحيري احلاصل بسبب التعدد للفئة الواحد من السلع ة مما أسفر تراكم يف العرض نتج يف ضعف الفهم للمتلقي ملا موجود يف الفضاء،
وأن غياب الغرابة واألاثرة البصرية يف تصميم الفضاء تسبب يف تذبذب فعل االستمالة ،غري أن الرسالة اجلمايل املتحقق من خالل
املعروضات كان ميتلك النصيب االكرب يف االقناع.

مقومات عملية االستمالة االقناعية
إن الوقع الذي جتسد عرب إبصارالعينة كشف عن قوى اجلذب واالاثرة حققت جبزئيات مل تغن الفضاء ،خماطبتاً خبجل فكر املتلقي
ابجتاهات تسهم يف االثر املرتتب على سلوكه ،وتنظيم معرفته واتصاله وتفاعله مع الفضاء يف اشكال اكتسبت قيمة نفعية غنية مبشاهد
غري متسلسلة جتسدت يف هذا الفضاء ،من خالل املادة والتعبري عن اهلوية وفق دالالت اسلوبية عربت عن الوظيفة من خالل الصفة
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الرتوجيي للعارضات ،فضالً عن استاندات العرض  ,فتمثل قوى اجلذب غري متحقق للعينة يف التكوينات الشكلية للفضاء الداخلي
للمجمع واقرتابه من التكوينات املتعارف عليها يف للفضاءات الرتوجيية ،واستعار املصمم ألشكال هندسية واحلرة يف وحدات العرض
ووضعها بشكل يعزز فاعلية التنوع الشكلي املظهري للفضاء ،فضال عن اسلوب جتزئة الفضاء ألكثر من وظيفة مولد ًة مدلوالت نفعية
وظيفية ،أن اضافة تكوينات لسلع ذات اشكال هندسية جمسمة على احملددات العامودية ذات عالقات تنظيمية متباينة لتفعيل قوى
اجلذب بصري قسم منها ما جيعله متفردا منفصالً جزئياً بعالقته االقناعية عن الفضاء الكلي ،وأن االشكال التعبريية ذات الطابع
الداليل عرب اشارات مرئية تعرب عن حتقيق هلوية الفضاء من خالل املادة اليت خيضع هلا الشكل التصميمي وذلك عرب توظيف مواد
تقليدية لتمنح التصميم بُعداً مألوفاً يف تشكيله هليئة العينة على قدر ما تطابقت به مع احلاجات التعبريية الوظيفة النفعية للفضاء ،عن
طريق استخدام مادة الزجاج الشفاف يف العارضات للتأكيد على اجلانب األدائي من انحيّة املتانة واملطاوعة وسهولة التشكيل فضال
عن شفافية هذه املادة ،مما جعل منه وسيلة لتحقيق الفكرة والوظيفة األدائية بكمل وجه ،وإن توظيف مادة الزجاج الشفاف يف واجهة
الفضاء هو إشارة ختاطب اإلحساس بصري للمتلقي من انحية اجلمالية والوظيفية ،مبا عزز حتقق الداللة التعبريية للفضاء الرتوجيي هليئة
العينة ،وأن تتابع املشاهد على وفق نظام سياقي فرضته تداخالت املناظر وموضوعية العرض ،إذ كان هلما األثر الفاعل يف تنظيم
الفضاء بصرايً الذي عرب عن تنظيم حقق نسبياً مبدأ االستمرارية يف متثيل املستوى األدائي ،ملمارسة فعالياته واالحساس البصري عرب
شكل ولون واسلوب أخراجه ،وإستمالته بصرايً وذهنياً ابجتاه تفعيل الفضاء وسحب االنتباه ،كما اختاذ التنظيم اخلطي الذي عززته
القيمة االجتاهية املوظفة عرب تنظيم العارضات حتقيق حركة مرنة داخل الفضاء ،فضالً عن التمازج والتداخل بني اللون البيض واللون
االسود الذي يف اخلزاانت أثرت قيماً اتسمت ابلفخامة ال سيما مفردات السلع اليت أدت قدراً من االغناء البصري ،إذ أضاف بُعداً
أتسم ابالنفتاح الفضائي مسحت ابجلذب البصري ،مما منح الفضاء سعة وامتداداً بصرايً ساندته يف ذلك بساطة عناصر تكوين اهليئة
وقيمه اللونية احليا دية اليت تفاعلت مع القيم الكمية لإلضاءة داخل الفضاء وخارجه مع االظهار اللوين  ,وهبذا اكتسبت العينة التحقق
املضمون التعبريي هلوية.
النسيب يف استمالة املتلقي واقناعه يف ّ

النتائج
 .1بينت نتائج التطبيق يف العينة األوىل أن املصمم حقق استمالة من خالل انتقائه البيئة والفئة االجتماعية املناسبة اليت خياطبها
وإمكانية التأثري هبم اما يف العينة الثانية حقق استمالة نسبية.
 .2حققت االضاءة فعل االستمالة االقناعية للتعبري عن هوية الوظيفة الرتوجيي للفضاء يف العينة األوىل ،غري أهنا مل حتقق ذلك الفعل
يف العينة الثانية
 .3اظهرت العينتني التحقق النسيب للجانب اإلبداعي يف التعبري عن الوظيفة اجلمالية لوسائل العرض مع غياب للتقنيات احلديثة.
 .4التصميم الداخلي لفضاء العينة األوىل احدث حتقق نسيب لإلاثرة والغرابة ،أما يف العينة الثانية احدث غياب الغرابة واإلاثرة عدم
حتقق االستمالة .
 .5وأن االشكال التعبريية حققت هوية الفضاء يف العينة األوىل ،اما يف العينة الثانية االشكال التعبريية حققت نسبياً هوية الفضاء.
 .6استخدام مادة الزجاج الشفاف يف العارضات حققت اجلانب األدائي وسهولة التشكيل فضال مجاليتها يف العينتني.
 .7حقق البعد الوظيفي واجلمايل لاللوان احليادية وجودة االضاءة يف العينة األوىل ،اما العينة الثانية حققت نسبياً البعد الوظيفي
واجلمايل.
 .8أن تتابع املشاهد وفق سياقي تنظيم الفضاء بصرايً حقق مبدأ االستمرارية االحساس البصري يف العينة األوىل ،اما العينة الثانية
حتقق التتابع البصري للمشاهد نسبياً.
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االستنتاجات
 .1الغاء دوراملصمم النموذجي املتخصص يف هيئة بناء اجملمعات التجارية ادى إىل ظهور بعض املشاكل ال سيما انتقائه البيئة املناسبة
واساليب العرض.
 .2أن غياب استخدام املواد والتقنيات احلديثة بسبب ارتفاع اسعارها وعدم توفرها يف االسواق احمللية أثر بشكل سليب على اهليئة
العامة للمجمع.
 .3كان هنالك تذبذب حلضور دور املصمم يف اختيار االنظمة اللونية واالضاءة يف اجملمع.
 .4اللجوء إىل التكدس يف العرض للسلع اليت يلجاء اليها صاحب اجملمع تسبب يف االرابك يف تتابع املشاهد وفق سياق بصري.
 .5غياب دور قيمة الوظيفة اجلمالية يف فضاءات البيع كبعد تروجيي وتصنيف تلك القيمة كوسيلة اعالنية هلا دورها الفعال يف حتقيق
فعل االستمالة.
 .7أن االستمالة هي احد اساليب االقناع الرامية إىل اجلذب برتكيز االنتباه ابجتاه موضوع ما كون االنسان ينتبه إىل ما مييل اليه للتأثري
املتبادل بني امليل واالنتباه له لتأثري مباشر على خيارات االنسان واستجاابته السلوكية.
التوصيات
 .1نوصي بتوسيع دور املصمم الداخلي املتخصص يف تصميم الفضاءات الداخلية ال سيما فضاءات البيع واقتصار دور احلريف يف تنفيذ
القرارات التصميمية.
.2نوصي اصحاب اجملمعات ابلكف عن تكديس البضاعة بشكل يوحي بكثرة العرض مما يقلل الطلب عليها هذا من جانب اما من
اجلانب التصميمي فأهنا تربك احلركة وهلا أتثري سليب يف تشتيت البصر.
 .3نوصي ابلقائمني على عملية التخطيط ابالهتمام بشرحية املصممني كوهنم من يرمسون مالمح املدن كون عملهم هو اكثر التصاق
ابلناس عن طريق توفري بيئة صحية من الناحية النفسية واجلسدية واالستخدامية.
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