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  ملخص البحث
  

 لقد أثبتت الدراسات الحدیثة أن األلوان لها تأثیر على خالیا اإلنسان، فخلق اهللا سبحانه
، والشجر باللون األخضر كل تلك مختلفة، وجعل الزهور لها ألوان باللون األزرقوتعالى السماء 

األمور لم تخلق عبثًا ولكن لحكمة ربانیة، وهذا ما تم اكتشافه حدیثًا، فلكل لون موجة معینة، وكل 
نظرة علماء موجة لها تأثیر على خالیا اإلنسان وجهازه العصبي وحالته النفسیة وهناك فرق بین 

كما أن علماء النفس تحدثوا في علم األلوان بأن هناك عالقة  .الطاقة لكل لون ونظرة علماء النفس
   .بین اللون المفضل لدى اإلنسان وشخصیته

أثر اللون في الفراغات الداخلیة  سلط الضوء علىتل الدراسة توبناءا على ما سبق فقد جاء
كانت محط اهتمام الكثیر من أصحاب المحالت ، والتي يعلى النشاط التسوقللمراكز التجاریة 

في التصمیم  ًا فقد أصبح ذلك واضح. التجاریة بهدف جذب المتسوقین إلى المتجر الخاص به 
الداخلي للمحالت التجاریة واالهتمام بها من الداخل، تبعا لألنماط المختلفة للذوق التابعة لنظریات 

وبالتالي یزید ذلك من نسبة  على النشاط التسوقي للمتسوقین التصمیم الداخلي، فهل یؤثر اللون
  .البیع

التصــمیم الــداخلي فــي محاولــة وضــع ســیناریوهات متوقعــة لمســتقبل  هــذه الدراســةومــن هنــا یــأتي دور 
ـــاجر فـــي ظـــل هـــذا فیمـــا یخـــص اللـــون  التطـــور فـــي المـــواد الخـــام والثقافـــة المتزایـــدة لـــدى مـــالك المت

  .والمتسوقین 
والتوصیات التي ستخدم إن شاء اهللا النتائج  من مجموعة لبحث تم التطرق إلىفي نهایة او 

حاجة إلى التعامل مع هناك أن  ها، حیث كان من أهمفي قطاع غزةمستقبل التصمیم الداخلي 
، وتطبیق ما جاء فیه من اللون في الفراغ الداخلي عن دراسة وعلم لجذب المتسوقین بشكل أكبر

   . أسس ومبادئ
  
 
 
  
  
  



 
 

Abstract 
  

Recent studies have proved that colors affect human cells. Allah  has 
created the blue sky, green trees and colorful flowers for wisdom; they 
have not been created haphazardly. This has recently been realized. Each 
color has a certain wave and each wave has effect on man’s cells, nervous 
system and psychological status. There is a difference between the view of 
energy scientists to each color and the view of psychologists to these 
colors. Psychologists believe that there is a relation between a person’s 
favorite color and his or her personality.  
 
Accordingly, this study highlights the effect of colors of the internal spaces 
at malls on marketing. This has attracted the attention of many shops’ 
owners in order to attract customers to their stores. This has been so 
obvious in the internal design of stores and how important it becomes from 
inside in accordance with the different pattern of taste that are adopted by 
theories of internal design. Does color affect marketing and consequently it 
increases the percentage of sales?  
 
This is the role of this study. It attempts setting prospective  scenarios for 
the future of internal design related to color under the development in 
materials and culture of customers and owners of stores.  
 
At the end of the research, several results and recommendations have been 
considered. These results and recommendations will serve the future of 
internal design in Gaza Strip. One of the most important recommendations 
is that there is a need to deal with color in the internal space scientifically 
so that customers can be attracted in an increasing way. The principles and 
basics that have been mentioned in this research should be applied.  
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  مقدمة البحث
  :تمهید

  تمكن علماء نفس مختصون من تحدید العالقة بین اللون المفضل لدى الشخص منذ بدء الخلیقة 
حالتـه  وبـین -یعكـس شخصـیته ویفصـح عـن میولـه وصـفاته ومزاجـه والـروح المسـیطرة علیـه الـذي-

وسـرعان   ،علـى نفسـیته ن المحیطة باإلنسان تؤثر بصورة مباشرةوأوضح هؤالء أن األلوا . الصحیة
بـبعض األمـراض التـي ُتعـرف  ما یتحول هذا التأثیر إلـى تـأثیر عضـوي یجعـل الجسـم قـابال لإلصـابة

ـــــــــــنفس  ـــــــــــأمراض ال ـــــــــــىالب ـــــــــــنفس جســـــــــــدّیة أي األمـــــــــــراض المتســـــــــــللة إل ـــــــــــاب ال   .الجســـــــــــد مـــــــــــن ب
جـاء هـذا البحـث لیكـون ، صـة بالتصـمیم الـداخليالدراسـات الخامـن نـدرة  قطاع غزة ونظرا لما یعانیه

والدراســة المتعمقــة  منظومــة التصــمیم الــداخلينمــو تنظــیم دراســات تقــوم علــى بدایــةً  لعمــل وٕاعــداد و 
  .باللون لما له من آثار ایجابیة وسلوكیة لدى الفرد

 كمـــا أنـــه فـــي اآلونـــة األخیـــرة بـــات واضـــحا االهتمـــام الزائـــد فـــي التصـــمیم الـــداخلي للمحـــالت
التجاریــة مـــن جمیـــع النـــواحي المختلفــة مثـــل اللـــون واإلضـــاءة والملمــس وغیـــره مـــن عناصـــر التكـــوین 
المعمــاري للفــراغ الــداخلي، بهــدف جــذب أكبــر عــدد مــن المتســوقین للعــودة بــالنفع علــى أصــحاب تلــك 

  .المتاجر 
شــاط علــى النللمراكــز التجاریــة لــذا كــان مــن الضــروري دراســة أثــر اللــون فــي الفــراغ الــداخلي 

  . التسوقي وهو عنوان الدراسة البحثیة 
  

 :البحثأهمیة 
 وأفـرزت األلـوان اسـتخدام في هائال تطورا الدراسات العلمیة أحدثت أن احد على◌ً  خفیا یعد لم

التطـور  لمواكبـة إلیهـا التعـرف مـن البـد المعمـاري كـان التصـمیم منهجیـة فـي التغییـرات تغییـرات هـذه
 المنبهـر ذهـن فـي عدیـدة تـدور ألسـئلة أجوبـة إعطـاءلمحاولـة  لبحـثا أهمیـة تـأتي هنـا مـن العلمـي،

  .خاص بشكل التصمیم الداخلي واأللوان مجال في بالتطورات العلمیة
المتزایـدة فـي غـزة  التصـمیمیةتنبع أهمیة البحث من ندرة الدراسات السـابقة التـي تناولـت واقـع الطفـرة 

زیـادة الـربح ، التـي سـتؤدي إلـى ض جذب المتسوقینبالنسبة لالهتمام بتصمیم المحالت التجاریة بغر 
  . لمالك تلك المتاجر 

مسـتقبل التصـمیم كما وتنبع أهمیة البحث مـن عـدم وجـود أي دراسـات سـابقة تناولـت وبشـكل خـاص 
، ومــا هــي مصــدر جلــب للــرزقاالهتمــام بالمنظومــة التجاریــة ك ازدیــاد فــي ظــل الــداخلي لقطــاع غــزة 

تحقیــق احتیاجــات التــي یمكــن االعتمــاد علیهــا لصــمیمیة للفــراغ الــداخلي المعماریــة التأفضــل الحلــول 



 
 

فــي حاجــة إلــى مثــل هــذه  المجتمعــات وخاصــة الفلســطیني باإلضــافة إلــى أن ، الحاضــر والمســتقبل
  .التصمیم الداخلي التي تتناول واقع  الدراسات

  
  :أهداف البحث

  :وهي كالتالي بأهداف عامة وأخرى خاصة أهداف البحث تحددت 
  :  األهداف العامة

  . وذلك بجذب الزوار للمحالت التجاریة بشكل أكبر، تحقیق أثراً  ایجابیاً  من خالل هذه الدراسة. 1
دراسة االنطباعات النفسیة للشخص من خالل إعجابه ببعض األلوان التي تناسب أنواعاً  معینة . 2

  . لبعض المحالت الموجودة في ذهنه 
  :األهداف الخاصة 

مـن خـالل عوامـل نفسـیة  ،فة تأثیر اللون على تنشـیط حركـة الـزوار داخـل المحـالت التجاریـةمعر . 3
 .لدى اإلنسان 

 دراسة حاالت مشابهة للدراسة البحثیة الستخالص أهم النتائج منها .4

لمنظومـة  خطـوات علـى طریـق تحسـین الوضـع القـائمالوصول إلى نتـائج وتوصـیات تكـون بمثابـة .5
  .لمحالت التجاریة والتركیز على خصائص اللون وسیكولوجیته التصمیم الداخلي ل

  
  :المشكلة البحثیة

دراسـة اللـون بالدرجـة األولـى، بشـكل تفصـیلي مـع تسلیط الضوء علـى ل تأتي الدراسة البحثیة
أي أثـــر اللـــون فـــي الفراغـــات الداخلیـــة علـــى  . التســـوقي للمراكـــز التجاریـــةتوضـــیح عالقتـــه والنشـــاط 

هــل هنــاك عالقــة بــین اللــون والنشــاط ( أي اإلجابــة علــى الســؤال  .لمراكــز التجاریــةالنشــاط التســوقي ل
  ) التسوقي للفراغات الداخلیة للمراكز التجاریة ؟ 

  
   :فرضیة البحث 
یكون تحلیلهـا بـالنفي أو على مـا سـبق فقـد تـم تحدیـد مجموعـة مـن الفرضـیات التـي سـ وبناءاً 

  :فق التالي، وهي و هذه الدراسةخالصة ونتائج  اإلثبات
التصـــمیم الـــداخلي عامـــة ودیكـــورات واختیـــار األلـــوان للمحـــالت التجاریـــة فـــي قطـــاع غـــزة عشـــوائي  .1

  .وینقصه المنهج العلمي 
األلوان لها تأثیر سیكولوجي وفیسیولوجي على اإلنسان، لذلك یجب دراسة نظریات األلوان ومعرفة  .2

  .أهم خصائصها وتأثیراتها على اإلنسان وأنشطته المختلة 



 
 

اللــون فــي الفــراغ الــداخلي عــن دراســة وعلــم لجــذب المتســوقین بشــكل حاجــة إلــى التعامــل مــع هنــاك  .3
 ، وتطبیق ما جاء فیه من أسس ومبادئأكبر

ــــاك ضــــرورة ملحــــة .4 ــــداخلي للمتــــاجر بغــــرض جــــذب  هن ــــاأللوان وتنظــــیم الفــــراغ ال لالهتمــــام الزائــــد ب
 والتأثیر في حركتهم أثناء النشاط التسوقي ، المتسوقین

   .داخل المحالت التجاریة  التسوقیة اك عالقة بین اللون في الفراغ الداخلي وحركة األشخاصهن .5
  :منهجیة البحث 

 خمسة فيالبحث  أدوات تتلخص تم اتباع المنهج التحلیلي الوصفي االستداللي، حیث
  :مراحل سیتم إتباعها في إعداده وهي كالتالي

والمجــالت والنشــرات واألبحــاث  والمخططــات أكبــر قــدر مــن المراجــع والكتــب االســتفادة مــن .1
 .ع لغرض خدمة وٕاثراء البحثتي تتناول مفاهیم حول هذا الموضو المختلفة ال

مركــز الحلــو مثــل  المراكــز التجاریــة العمــل المیــداني والــذي یتمثــل بالزیــارات والمقــابالت فــي  .2
 .الرجالي فارم لبیع مستحضرات التجمیل واإلكسسوارات، ومعرض الكیالي لبیع المالبس

، الدراســـة، وكـــذلك حـــاالت مشـــابهة لموضـــوع تـــي تـــم تجمیعهـــادراســـة وتحلیـــل المعلومـــات ال .3
 .وخارج قطاع غزة في قطاع غزة لمراكز تجاریة باإلضافة إلى تحلیل نماذج 

معـــــاییر خاصـــــة بعالقـــــة اللـــــون والتـــــأثیر النفســـــي لشخصـــــیات االســـــتبیان الخـــــاص بتحدیـــــد  .4
لفئـــة  حیـــث ســیتم توجیـــه االســـتبیان(، لمحـــالت التجاریـــةوعالقـــة ذلـــك بجــذبهم ل ، المتســوقین

 .)المختصین في هذا المجال حكومیا وأكادیمیا

 . النتائج والتوصیات التي تم التوصل إلیها من خالل هذه الدراسة .5

  
 

  ):المحتملة  طرق جمع المعلومات(مصادر المعلومات 
  :    علومات، وهي وفق التاليتم االعتماد في إعداد هذا البحث على العدید من مصادر المسی

  .الدراسةالكتب والمراجع التي تناولت بعض أو أجزاء من موضوع  - 
  .وكذلك المجالت والصحف واالنترنت، األبحاث والدراسات - 
 .وغیر الحكومیةموضوع من المؤسسات الحكومیة التقاریر وٕاحصائیات مختصة ب - 
  .الدراسةالمؤتمرات وورش العمل التي عقدت حول موضوع  - 
  .الزیارات المیدانیةالستبیان و ا - 
 .الدراسةالمقابالت الشخصیة مع المختصین في مجال  - 

  



 
 

  :حدود البحث
 .مدینة غزة : الحدود المكانیة - 

 .تاریخ إعداد الدراسة 32المعلومات ذات العالقة وحتى عام : نیةاالحدود الزم - 
 

  ):المشاكل والصعوبات(معوقات البحث 
  .على بیئة قطاع غزة هوأثر التصمیم الداخلي اقع بو  الكتب والمراجع المتعلقةقلة  - 
لمنظومـة التصـمیم ندرة الدراسات المتخصصة فـي تسـلیط الضـوء علـى التوقعـات المسـتقبلیة  - 

  .االهتمام المتزاید بالقطاع التجاري في ظل  الداخلي في قطاع غزة 
نظرا  غات الداخلیةالمواد الخام المستعملة في تصمیم الفراتعدد السیناریوهات المتوقعة لواقع  - 

 .لالحتالل والحصار اإلسرائیلي

  
  ):طریقة عرض الدراسة(البحث  یةهیكل

  :فصول تتسلسل وفق التالي ةینقسم البحث إلى ست •
 )واقع التصمیم الداخلي(الفصل األول  •

 ) نظریات األلوان وطرز التصمیم الداخلي (الفصل الثاني  •

 ) التأثیر السیكولوجي لأللوان( الفصل الثالث  •

 )حاالت دراسیة( الفصل الرابع  •

 )تحلیل االستبیان(  الفصل الخامس •

 .و ما یتعلق بنتائج وتوصیات البحثالفصل السادس واألخیر وه •

 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

  الهیكلیة العامة للرسالة
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  :الدراسات السابقة
والتـــي تناولتـــه مـــن  البحـــث موضـــوعلدراســـات واألبحـــاث ذات العالقـــة بمـــن اتمـــت االســـتفادة 

واقع التصمیم الداخلي فـي تناول السابقة إلى  الدراساتمن  أي دراسةتطرق تلم بحیث  جوانب أخرى
وحاجتها لمثـل هـذه الدراسـات التجمعات العمرانیة الجدیدة  في ظل واقع ،لقطاع غزة المباني التجاریة

وهكـذا فقـد كـان مـن  ، ه الدراسـةیفسـح المجـال ألهمیـة هـذ وهذا بدوره ألسلوب العلمي، القائمة على ا
  .لتوثیق الواقع الذي یعیشه قطاع غزة وأهم التوقعات لمستقبلهالضروري الخوض في هذا الجانب 

  :البحث ذات العالقة بموضوعوهنا عرض ألهم الدراسات 
  ):1(الدراسة رقم 

Color As A Factor Of Product Choice  
In E-Commerce, Faculty of Engineering, Karen Biers & Lynne Richards, the Degree of 
Doctor of Philosophy in Urban Planning, 2005 
 

لتقیـیم  ، الكترونیـة بهـدف جـذب المتسـوق عبـر االنترنـتاسـتطالعیة  هـذه الدراسـة عـن تجربـةتتناول 
ـــار موقـــع ویـــب  ـــل بآث ـــة علـــى المواقـــف تجـــاه ســـمات المنـــتج المحـــدد والمســـتهلكین لـــون الخالمتمث لفی

تـم إنشــاء صــفحات ویــب باسـتخدام محاكــاة األلــوان مشــبعة تمامــا . المنــتج احتمــال شــراءبالمسـتهلكین 
  .خاصة بالتسوق عبر االنترنت صفحة ویبمعین لتصمیم من برنامج 

نترنــت عــن طریــق األلــوان جــذب المتســوق عبــر االوبالتــالي فــإن هــذه الدراســة تخصصــت فــي عملیــة 
 . المستخدمة في موقع الویب 

   ):2(الدراسة رقم 
The Four Dimensional Impact of Color on Shopper’s Emotions, Malaika Brengman, 
Ghent University, Limburgs Universitair Centrum 
Maggie Geuens, Ghent University , 2004. 

حثیـة عـن األبعـاد األربعـة للــون فـي التـأثیر علـى شـعور المتسـوقین مـن خــالل تتنـاول هـذه الدراسـة الب
وتطبیــق خصــائص اللـون علــى كــل بعــد مــن هــذه األبعــاد . المتعـة ، شــد االنتبــاه، االنفعــال والســیطرة 

  .األربعة والخروج بنتائج للتأثیر على الشعور النفسي للمتسوقین 
، وكیفیـة بعـاد النفسـیة الخاصـة بالشـعور للمتسـوقین تطرقـت إلـى بعـض األوبالتالي فإن هذه الدراسـة 

 .  جذب هؤالء المتسوقینتوجیهها بالشكل الذي یضمن 
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  تمهید     1.1
وقــد فطنــت الحضــارات القدیمــة ، وبــألوان تســر األلبــاب ةالكــون فــي أبهــى صــور خلــق اهللا لقــد 

، ومـــن قبلهـــا خلـــق اهللا األرض ومـــن علیهـــا، علـــى المـــزاج والمشـــاعر والســـلوكّیاتلقـــوة تـــأثیر األلـــوان 
والمخلوقـــات وعلـــى رأســـها اإلنســـان الـــذي ال یخـــرج عـــن اإلمكانیـــات المتـــوفرة التـــي رســـمت مكوناتـــه 

اولهـا مـن مـا حولـه مـن مـواد وألـوان متعـددة ومـوارد بیئیـة، وبشـكل عـام فـإن تلـك وعناصره التـي تـم تن
  .الرغبات أصبحت ملحة من أجل االستقرار

وقد أنتجت الحضارات المتعاقبة أشكاالً  وألوانًا متعددة لعالم التصـمیم الـداخلي، الـذي أصـبح مالزمـًا 
یمكــن تجاهلــه فــي ذلــك العــالم الملــيء  لنــا فــي كــل فــراغ نســكنه ونعــیش بــه، كمــا أن اللــون لــه دور ال

حیث أعطـت للعمـارة والتصـمیم الـداخلي أنموذجـاً  رائعـًا، فكانـت إنتاجـاً  معماریـًا . باإلبداع واالبتكار
ضـخمًا یمتـاز بـالتنوع والتجدیـد واالبتكـار، واسـتمر ذلـك حتـى یومنـا هـذا فمعظـم مسـتخدمي الفراغـات 

لمـا یجلبـه لهـم مـن راحـة واطمئنـان أثنـاء عملهـم أو سـكنهم  الداخلیة یهتمون بتصمیم الفراغ الداخلي،
  .داخل ذلك الفراغ الداخلي

یحتــوى هــذا الفصــل علــى واقــع التصــمیم الــداخلي حیــث ســیتم التطــرق إلــى نبــذة عامــة عــن فلســطین، 
ومـن ثــم ســیتم الحــدیث عــن التصــمیم الــداخلي وأهمیتـه وتطــوره، باإلضــافة إلــى التطــرق إلــى مقومــات 

  . میم الداخليوعناصر التص
وأخیراً  سیلقي الباحث الضوء في نظرة سریعة علـى تطـور التصـمیم الـداخلي فـي قطـاع غـزة بشـكل  

  .خاص
  نبذة عامة عن فلسطین   2.1

المتوسط حتى  األبیضللبحر  الشرقيمن الساحل  لجنوبيارض تشغل الجزء أ هي فلسطین
 ، من بالد الشام الغربي الجنوبيحیث تشكل الجزء  األوسطقلب الشرق  فيتقع  ،األردننهر 

 1. رتیناة التقاء الققطبوقوعها وشبه جزیرة سیناء على ن إفریقیا وشمالي أسیا غربيوتصل بین 
 ،الـثالثتحتوى فلسطین على عدد كبیر من المدن الهامة تاریخیا ودینیـا بالنسـبة للـدیانات التوحیدیـة 

  .وعلى رأسها القدس
والممثلـة حالیـا  اآلن إلـىغیـر المسـتقلة ( یاسـیین همـا دولـة فلسـطین وهى الیوم مقسمة بین كیانین س

 األلـفبعد تهجیر مئات  1948قام بعد حرب عام  الذي(  اإلسرائیليوالكیان ) الفلسطینیة  بالسلطة
  2 ).من الفلسطینیین من وطنهم 

                                                 
   1،   13ص  1983تونس الیكسبو ، "القضیة، الشعب، األرض، فلسطین: "صالح حسن وآخرون 

   2 1973رابطة الجامعیین . بیروت . دار النشر .  2ط 1ج.نبالدنا فلسطی ،مصطفى الدباغ 



 
 

تنوعـة م أرضـاتمتلـك المنطقـة  ،نسـمة تقریبـا 11,900,000یقدر عدد السكان ضـمن هـذه الحـدود ب
  والجبال ، والتالل، الساحليالشرق السهل  إلىمن الغرب  هي، مناطق أربع إلىجدا وتقسم جغرافیا 

 أقصـىوفـى ). غـور األردن (واألغـوار ) جبال الجلیل وجبال نابلس وجبال القدس وجبال الخلیل (  
 3.الجنوب هناك صحراء النقب 

 

 
 طالشرق األوس فيیوضح موقع فلسطین :  )1:1(شكل 

  www.falestine.ps:المصدر 
منـــاطق العـــالم تـــوترا امنیـــا جـــراء مـــا تعتبـــره كثیـــر مـــن  أكثـــرمـــن ناحیـــة سیاســـیة تعتبـــر فلســـطین مـــن 

جانـب العملیـات  إلـىبحـق المـدنیین الفلسـطینیین  إسـرائیلیةالدولیة انتهاكات  اإلنسانمنظمات حقوق 
ملــة العنصــریة كجــدار الفصــل االســرائیلى المعا إلــى إضــافةتزیــد مــن تــأزم الوضــع  التــياالســتیطانیة 

خلــق  فــيكــل هــذه األمــور تســببت  ،اعتبــره الكثیــرون عنصــریا والــذيالضــفة الغربیــة  فــي أقامتــه الــذي
فــان اســم فلســطین یســتخدم  1993منــذ تأســیس الســلطة الوطنیــة الفلســطینیة عــام. ســئ  أمنــىمنــاخ 

 4 .اقعة تحت حكم السلطة الفلسطینیة الو  األراضي إلى أحیانا لإلشارةدولیا ضمن بعض السیاقات 

                                                 
   3 . 46، صعبد القادر إبراھیم حماد

  http://www.sis.gov.ps/arabic/roya/28/page8.html 4    مجلة رؤیة مجلة شھریة بحثیة متخصصة   

http://www.falestine.ps
http://www.sis.gov.ps/arabic/roya/28/page8.html


 
 

  
وهى  ، واألردنبین مصر وسوریة  استراتیجيموقع  فيتقع فلسطین : تاریخ فلسطین    1.2.1 

 إحـدى ، أریحـامدینـة فیهـا وهـى  أقـدمحیث مـرت علـى  ، اإلنسانیةارض الرساالت ومهد الحضارات 
ولهـــذه  ،انتین الیهودیـــة والمســـیحیةوعشـــرون حضـــارة منـــذ األلـــف الثـــامن قبـــل المـــیالد وهـــى مهـــد الـــدی

وفى فلسطین تتكلم الشـواهد التاریخیـة ، تاریخ طویل وجذور بالثقافة والدین والتجارة والسیاسة األرض
وقــد تمــت الســیطرة علــى المنطقــة مــن قبــل العدیــد مــن الشــعوب ، عــن هــذه األرض وهــم الكنعــانیون

والبـابلیین والفـرس  واألشـوریین، إسـرائیل بنـيو  والفلسـطینیینذلـك قـدماء المصـریین  فـيبمـا ، المختلفـة
والممالیـك والعثمـانیون ، واألیـوبیین ، والصـلیبیون، والخالفـة العربیـة ،والرومـان والبیـزنطیین واإلغریق

  5 .م 1948بعد النكبة عام  إسرائیل وأخیراوالبیزنطیون 
  

  نبذة عن التصمیم الداخلي   3.1
 فیما شخصیته عن یعبر أن من اإلنسان تمكن عندما إال فنًیا عمال بوصفها العمارة تبدأ لم  

 Functional " إنسانیة أغراضا یؤدي تكوین بأنها العمارة فعرفت به، وفخر بنائه بمظهر ينفع بناه
Composition  " المجتمـع بحیـاة وثیقًـا ارتباًطـا مرتبطـة ومادیـة مكانیـة حیاتیـة ومتطلباتة وظیفی 

 عـن فضـال واالقتصـادیة واالجتماعیـة والزمانیـة الحضـاریة راتللمـؤث تخضـع فإنهـا لـذا وزمانـه،
  6 . ومناخیة طبیعیة لعوامل خضوعها

  
 

 تعریف التصمیم  1.3.1
وفقــًا لقواعــد ومنظومــات علمیــة التصــمیم بأنــه عملیــة إبــداع وابتكــار  (1)هــالل نمیســو عــرف 

یتعلــق بتعریــف العملیــة  أمــا فیمــا .وقیــة، ناتجــة عــن قــیم وثقافــات متعــددة لهــا ارتباطــات حضــاریةذو 
أنهــا الوســیلة الناضــجة إلثــراء العمــل المعمــاري، وتشــمل ثــالث  (2) أحمــد دأحمــالتصــمیمیة فقــد ذكــر 

التصــور واإلظهــار واالختبــار، وتعــرف كــذلك بأنهــا سلســلة مــن القفــزات : عملیــات فكریــة مهمــة وهــي

                                                 
   5دمشق  –یئة الموسوعة الفلسطینیة ھ ،م1984الطبعة األولى  –) ث–ا(المجلد األول  –طینیة الموسوعة الفلس

   116م ص 2000اسماعیل شوقي . د. التصمیم عناصره واسسھ في الفن التشكیلي  
امعة النهرین، لهدیها م، أستاذة في جامعات العراق آخرها ج2003، دكتوراه في الهندسة المعماریة سنة 1968موالید  :میسون هالل  (1)

  .الكثیر من األبحاث والدراسات 
  

قسم التصمیم  -یعمل في كلیة العمارة والتصمیم. مصر -م، من جامعة القاهرة 1999دكتوراه في التصمیم المعماري عام : أحمد أحمد   (2)
  الجرافیكي



 
 

لتصـــمیمیة هـــي عملیـــة بـــأن العملیـــة ا (1)ومـــن جهـــة أخـــرى عـــرف عبـــد الـــرحمن الـــردادي. اإلبداعیـــة
جمع عناصر من البیئـة ووضـعها فـي تكـوین معـین إلعطـاء شـيء لـه وظیفـة  يأ ،واالبتكارالتكوین 

یفـرق بــین التكـوین والتصــمیم فـالتكوین جــزء مـن عملیــة التصـمیم، ألن التصــمیم  ضوالــبع. مـدلولأو 
هـــو العملیـــة  :قفـــان التصـــمیم بمعنـــى أد كوبـــذل. الشخصـــیةیتـــدخل فیـــه الفكـــر اإلنســـاني والخبـــرات 

التخطیطیة لشكل شيء ما وٕانشائه بطریقة هادفة مرضیة تشبع حاجة اإلنسان نفعًیـا وجمالًیـا فـي آن 
  : واحد حیث یمكن القول أن التصمیم یمتلك واجهتین هما

  
  المظهر الذهني 1.1.3.1

ا في یستمد فكرته من غرض معین ینتمي إلى معیشتنا وكیفیة استعمال األشیاء التي نتداوله
تحقیــق أغراضــنا، وان معظــم العملیــات التصــمیمیة تــدخل فــي معظــم أعمالنــا وحیاتنــا، حیــث تتحــول 
الرؤیــة الذهنیــة الخاصــة إلــى علــم مكتســب مــن العلــیم، وكلنــا یــدرك أن التصــمیم القــیم یتضــمن جــزًءا 

  .عمیًقا من فطرتنا
  
  
  

  مرحلة التنفیذ   2.1.3.1
 ، الذي أصبح لـه وظیفـة فـي حیاتنـا،)العمل الفني( وهي الخروج بالتصمیم إلى حیز المنتج 

ألننــا نریــد دائًمــا ابتكــار طرائــق تنفیذیــة جدیــدة، تطــابق الخامــات المســتحدثة لتوظیفهــا اإلجمــالي بــین 
المنفعــة والجمــال، ومــن هنــا یتحــتم علینــا االبتكــار المســتمر للخــروج بأعمــال فنیــة ممیــزة ذات طــابع 

 7 .جمالهاوظیفي أفضل، ال تقل وظیفتها عن 
  

 الداخليتعریف التصمیم  2.3.1
بـــأن التصـــمیم الـــداخلي هــو عبـــارة عـــن تهیئـــة الفضـــاء الـــداخلي لتأدیـــة  (2)وّضــح نمیـــر قاســـم 

وظائف بأقل جهد ویشمل هذا األرضیات والحوائط والسقوف والتجهیزات، وكذلك یعبر عنـه بأنـه فـن 
عناصـــر التصـــمیم جمیعهـــا علـــى نحـــو  معالجـــة الفـــراغ أو المســـاحة وكافـــة أبعادهـــا، بطریقـــة تســـتغل

                                                 
   (1) ، له الكثیر من األبحاث وأوراق العمل المنشورةرةاألستاذ المساعد بالجامعة اإلسالمیة بالمدینة المنو  : الرحمن الرداديعبد  

   20057، سنة االصدار 16نمیر قاسم خلف ، الف باء التصمیم الداخلي ، جامعة دیالى ، دار الجنوب للنشر ، ص   
والدراسات بمجال الفنون قاسم خلف رئیس قسم التربیة الفنیة في كلیة الفنون الجمیلة بجامعة دیالي، وله الكثیر من األبحاث نمیر   (2)

  البصریة والتصمیم



 
 

هـو اإلدراك " وفـي تعریـف أكثـر شـمولیة لخلـف عرفـه بأنـه  .جمالي یساعد على العمل داخـل المبنـى
والســـیما الداخلیـــة منهـــا وللخامـــات  الواســـع والـــواعي بـــال حـــدود لكافـــة األمـــور المعماریـــة وتفاصـــیلها،

ـــة اســـتخدامها، وهـــو ا ـــوماهیتهـــا وكیفی  راغـــاتوتوزیعهـــا فـــي الف ،اث ومقاییســـهلمعرفـــة الخالصـــة باألث
وكـذلك المعرفـة  ،واختیارها ووضعها في المكان المناسب ،كیفیة استعمالها، الداخلیة حسب أغراضها

بأمور التنسیق األخرى الالزمة كاإلضاءة وتوزیعها وتنسیقها واإلكسسوارات المتعددة األخرى الالزمة 
التصـــمیم الـــداخلي ســـواء كـــان خاصـــًا أو  (1)مصـــطفى أحمـــد. كمـــا عـــرف د. للفضـــاء حســـب وظیفتـــه

عامـًا، أنــه عملیـة تهیئــة للمكـان مــن الـداخل بشــكل یتفـق وأســلوب الحیـاة ســواء المعاصـرة أو إلعطــاء 
 8 .جو كالسیكي معین

  
  
  
  
  

 لمحة تاریخیة عن التصمیم الداخلي 1.2.3.1
 بنــيســانیة، ومنــذ أن إن العمــارة الداخلیــة أو فــن التــزیین ابتــدأت منــذ بــدایات الحضــارات اإلن  

 كمـا أشـارت الـدالئل األثریـة فـي حضـارة العـراق .اإلنسـان جـدران منزلـه األولـي مـن الحجـر والطـین
وجــود تصــمیم داخلــي للمنشــآت القدیمــة وخاصــة الســكنیة منهــا، وفــي فتــرات  وحضــارة مصــر القدیمــة

خالل األختام األسطوانیة  فرعونیة، حیث ظهر منوال شوریةواآل بابلیةوال كادیةواألسومریة كال مختلفة
وألـــواح الطـــین واألحجـــار األثریـــة، وكـــل تلـــك الـــدالئل تؤكـــد بـــأن هنـــاك ترتیًبـــا معیًنـــا تـــم علـــى أساســـه 

 الـدیكورات التصـمیم الـداخلي أهمیتـه مـع نشـر الكتـاب، بفقـد اكتسـأمـا حـدیثًا  .تصمیم هذه المنشـآت
فـي  "Ogden Codman" لمعمـاريوالمهندس ا "Edith Wharton"من قبل الروائیة “ في المنازل

ولــم  حیــث حــددوا مبــادئ النســب والتناســب والتنــاغم فــي تخطــیط الــدیكورات الداخلیــة، ،1897عــام 
و أن ھكمهنــة قبــل القــرن العشــرین، حیــث كــان المتعــارف علیــه قبــل ذلــك الــداخلي  مالتصــمی یعــرف

لداخلیــة، أمــا خــالل القــرن النجــار أو بــائع الســجاد یقــدم النصــائح للزبــون فــي طریقــة توزیــع أعمالــه ا
حیــث  ،میــة وجــود التصــمیم الــداخليھفقــد زادت أ ،واالقتصــادیةللحالــة االجتماعیــة  ةالعشــرین ونتیجــ

ففـي ، واعتُبر أحد المهن التي أبلت المرأة فیها بالًء حسناً ، كان حكرًا على الطبقة العلیا في المجتمع
 ،عمــل الــدیكورات للمبــاني القائمــة أو الغــرفأمریكـا حاولــت المــرأة تكــوین اســتثمار مســتقل مــن خــالل 

وكســوة الجــدران  والتــي كانــت األعمــال فیهــا تعتمــد علــى االختیــار األنســب للمنســوجات واألرضــیات،
                                                 

 .من المعارض واألعمال الفنیة ي، له الكثیرفنان وباحث ذو شهرة عالمیة وحجة في مجال الفن والتصمیم اإلسالم ھو: مصطفى احمد   
(1)   

   20058صدار ، سنة اال17نمیر قاسم خلف ، الف باء التصمیم الداخلي ، جامعة دیالى ، دار الجنوب للنشر ، ص     



 
 

وبـــالتزامن مـــع الحـــرب العالمیـــة الثانیـــة بـــدأ ظهـــور المصـــممین  .واأللـــوان للغرفـــةواألثـــاث واإلضـــاءة 
ن القطـــاع االقتصـــادي رفـــع مـــن قیمـــة التصـــمیم وذلـــك أل المــؤهلین الـــذین عملـــوا بشـــكل غیـــر محلـــي،

الـــداخلي، كمـــا تطـــور المجتمـــع المـــدني فـــي أمریكـــا أثنـــاء وبعـــد الحـــرب العالمیـــة الثانیـــة مـــن خـــالل 
  9 . مهندسین أمریكیین عصریین مثل میس فان دروه

  
  
  
  
  

  أهمیة التصمیم الداخلي   4.1
التكامــل بــین المصــمم المعمــاري ، علــى أهمیــة تشــارلز جنكــزأكــد المنّظــر فــي العمــارة العــالم   

أنــــه البــــد للمصــــمم الــــداخلي مــــن االطــــالع علــــى الشخصــــیة المعماریــــة  "والمصــــمم الــــداخلي بقولــــه
مـن التعریـف المعمـاري للفضـاء، فـي تخطـیط  ربعمـق أكثـوٕادراكها، إال أن التصـمیم الـداخلي ذهـب 

   10".حدوده األولي والتأثیث وٕاغناء الفضاء وتزیین وتكییف الموجودات
وتكمن أهمیة التصمیم الداخلي في توفیر الموائمة والمتانة والمنفعة الجمالیـة داخـل محـیط المكـان، 

ویعـد . الخامـات المناسـبة التـي تـؤدي الوظـائف المطلوبـة بالحـد األدنـى مـن الجهـد والتكلفـة اختیارو 
تقـع علـى  استغالل الفراغ بالشكل األمثل ومعالجـة المشـاكل المعماریـة، مـن أصـعب المهمـات التـي

عـــاتق المصـــمم فـــي عملیـــة التكـــوین اإلبـــداعي للفـــراغ الـــداخلي، مـــع األخـــذ بعـــین االعتبـــار تحقیـــق 
الناحیــة الجمالیــة فــي كــل منشــأة بمــا یتناســب مــع وظیفتهــا، مــن خــالل إیجــاد التنــاغم والتنســیق بــین 

اط وأثـاث الفضـاء وعنصـر النشـ ،حـدود ،سـقف ،عناصر الفضـاء الـداخلي والتـي تتمثـل فـي أرضـیة
  11 .المقام بداخله بما یتالءم مع الغرض الوظیفي والقناعة السیكولوجیة ضمن التصامیم الداخلیة

  
  تطور التصمیم الداخلي    5.1

إن تطور التصمیم الداخلي والتأثیث كان وال یـزال مرهوًنـا بعملیـة تطـور الفكـر اإلنسـاني فـي   
میم الــداخلي بمراحــل عدیــدة ضــمن الحقــب نـواحي الحیــاة المختلفــة، وقــد مــرت عملیــة التصــمیم والتصــ

وقــد تمیــزت وتبلـورت كــل مرحلــة مــن  معـین عبــر عنهــا، ممنهــا اســالتاریخیـة أطلــق علــى كـل مرحلــة 
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. العوامل االجتماعیة واالقتصادیة ،العوامل التكنولوجیة ،خالل مجموعة من العوامل الفكریة والثقافیة
ـــر الـــذي شـــهده ال ـــك نســـتنتج أن للتطـــور الكبی ـــوافر ومـــن ذل عـــالم فـــي المجـــاالت التكنولوجیـــة كافـــة وت

الخامات والتقنیات، فضال عن الدراسات والبحوث المتخصصة وتعدد المدارس الفنیة آثار بالغـة فـي 
  12 .التفاعل أو زیادة االهتمام بدراسة مجال التصمیم الداخلي وتطوره

  
  

  واقع تعلیم التصمیم الداخلي والدیكور في قطاع غزة   1.5.1
سـواء مــن حیـث تــوفر  ،لـیم التصـمیم الــداخلي والـدیكور فــي غـزة یواجــه صـعوبات شــتىإن تع

عـــدد كـــاف مـــن األكـــادیمیین المتخصصـــین بتـــدریس التصـــمیم الـــداخلي، أو مـــن حیـــث تـــوفر قاعـــات 
یضـــاف إلـــى ذلـــك تحـــدیات  ،ومراســـم كافیـــة ومجهـــزة بالوســـائل التكنولوجیـــة الالزمـــة لعملیـــة التـــدریس

  13 .ع السیاسیةخاصة ذات عالقة باألوضا
  

   المعوقات التي تواجه تعلیم التصمیم الداخلي في قطاع غزة  1.1.5.1
   :التصمیم الداخلي والدیكور فیما یلي یعانى منهاویمكن تلخیص المعوقات التي   

كــإغالق المعــابر والحــواجز التــي تمنــع إدخــال المــواد الخــام ، المصــاعب التــي یفرضــها االحــتالل •
تها و ارتفاع أسعارها، وبالتالي التأثیر سلبًا على كفـاءة التعلـیم بمثـل هـذه مما یؤدي ذلك إلي ندر 

  .الكلیات 
 .مما أدى إلى وجود  العدید من المشاكل  ،قلة الدعم و التمویل و غیاب االستراتیجیات الدقیقة •
األمـر الـذي یـنعكس سـلبًا علـى  ،قلة المرافـق التعلیمیـة مثـل الـورش و السـاحات المفتوحـة وغیرهـا •

 14 .الب الراغبین بدراسة هذا المجال الط

   تطور التصمیم الداخلي  2.5.1
 القـرن وبدایـة العشـرین نهایـة القـرن عنـد الـداخلي یممالتصـ مجـال فـي المختصـونلقـد ظهـر   

 الحاصلة للتغیرات نظًرا ،الداخلي والتصمیم جدیدة للتصمیم اتجاهات ، حیث أوجدواوالعشرین الواحد
 قد القدیمة أسالیبه واختفاء بعض االجتماعي الهیكل في الحاصل التغیر أن بدووی الحیاة العامة في

االجتماعیـة  الحیـاة بأشـكال واضـح ارتبـاط ذو الـداخلي التصـمیم أن حیـث ذلـك، فـي رئیسًیا دوًرا لعب
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 المراحـل مـن مرحلـة أي یمیـز الطـراز الـذي أو باألسـلوب یسـمى ومـا والفكریـة، والدینیة واالقتصادیة
 واالجتماعیـة واالتجاهـات االقتصـادیة للعوامـل مباشـر نتـاج إال هـو مـا الطـراز  .المختلفـة خیـةالتاری

 التصـمیم أن القـول ویمكـن المراحـل، مـن تلـك مرحلـة أي تحكـم التـي الدینیـة والمعتقـدات الفكریـة
 روحیـةالجمالیـة وال والقـیم األفكـار إیصـال فـي واسـعة أفكـارا ً  یبلـغ أن الـذي یمكنـه الفـن هـو الـداخلي

  . المنفردة األبنیة مستوى على حتى
 نـواحي فـي اإلنسـاني الفكـر تطـور مرهوًنـا بعملیـة یـزال وال كان والتأثیث الداخلي التصمیم تطور أن

 التاریخیة ضمن الحقب عدیدة بمراحل الداخلي والتصمیم التصمیم عملیة وقد مرت المختلفة، الحیاة
 كـل وبلـورة تمیز إلى العوامل من العدید أدى وقد ها،عبر عن معین اسم منها مرحلة كل على أطلق

  : العوامل هذه بین مرحلة ومن
  )والتیارات الطرز( والمعماریة الفنیة الحركات مثل والثقافیة الفكریة العوامل .1
 على التصنیع في الحدیثة تؤثر التطورات حیث ) والصناعیة العلمیة ( التكنولوجیة العوامل .2

 . الخ.. خدمیة وأنظمة وأثاث وألوان مواد من داخلي،ال الفضاء مكونات جمیع
 اإلنسـان فهـم وطریقـة اإلنسـانيالفكـر  علـى تطـرأ التي المتغیرات وكافة االجتماعیة العوامل .3

  . زمنیة مدة كل في للحیاة
  .  التطور التكنولوجي على المباشرة وتأثیراتها االقتصادیة العوامل .4
 فـي والواضـح الواسـع األثـر العمارة العـالمیین رواد اوال سیم والمعماري للمصمم ومازال كان .5

 یعـد حیـث الفراغـات الداخلیـة، وتصـمیم األثـاث صـناعة وتطـور الفني العـالمي الفكر تطور
 وتوجیـه األثـاث وتصـنیع وتصـمیم الفنیـة، تأسـیس المـدارس فـي قـادة أو رواًدا مـنهم العدیـد

  . الحدیث العصر في العالمي والتصنیع عملیة الصناعة
 وانتشار إبراز في الكبیر الدور والمعماریة والصناعیة الفنیة والمحلیة العالمیة للمعارض إن .6

  . زمنیة فترة عن كل المعبرة الحدیثة الصناعیة واألسالیب المعماریة الفنیة والطرز الحركات
 تـوافر كافـة المجـاالت التكنولوجیـة فـي العـالم شـهده الـذي الكبیـر للتطـور أن یـتم االسـتنتاج ذلـك مـن

 في بالغة آثار الفنیة المدارس وتعدد المتخصصة الدراسات والبحوث عن فضال والتقنیات، الخامات
    15 . وتطوره الداخلي التصمیم مجال بدراسة االهتمام زیادة أوالتفاعل 

  
  

  مقومات وعناصر التصمیم الداخلي   6.1
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 في الداخلي التصمیم وعناصر ماتبتوظیف مقو  األولى بالدرجة معني الداخلي المصمم إن       
 فضـاءات داخلیـة لخلـق وذلـك ،خاصـة أو عامـة فعالیـات ذات كانـت لألبنیـة سـواء الداخلیـة البیئـة

تمثـل  نستعرضـها التـي وعناصـره التصـمیم الـداخلي مقومـات إن مسـتخدمیها، الحتیاجـات مسـتحبة
 أو المبنـى مـن مسـتقبلیة راحـلم فـي إزالتهـا أو وتغییرهـا المصـمم مـن معالجتهـا یمكـن التـي العناصـر

    16 . أخرى وظیفة أو فعالیة إلى الفضاء وظیفة تغییر عند
  

   الداخليعناصر التصمیم  1.6.1
  

  

  
  یوضح عناصر التصمیم الداخلي) 2:1(شكل 

  
  الخط  1.1.6.1

األثـر النـاتج مـن تحـرك ( نـه أللخـط یـرى  الهندسـيوالتعریـف ، عنصر من عناصر التصمیم
  .نه تتابع لمجموعة من النقاط المتجاورة أفقد یرى ، )ر مسا فينقطة 
" ویمكـن القــول ،عمــق أوولـیس لـه عــرض وال سـمك ) لـه طــول  أن يأ( فـالخط یمتـد طــوال  

 أوسـطحین  أوكما یحدد مكان تالقـى مسـتویین  ،ن الخط له مكان واتجاه ویحدد حافة السطحأب
 " .مكان تقاطعهما
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 الفنــيبنــاء العمــل  فــيتصــمیم ذات الــدور الهــام والرئیســي ویعتبــر الخــط عنصــرا مــن عناصــر ال
ن كـــان ذلـــك بـــدرجات إ یخلـــو مـــن عنصـــر الخـــط و  تصـــمیميعمـــل  أيحیـــث ال یكـــاد ، المصـــمم

    17 .األعمال التصمیمیة  فيالخطوط  أشكالبعض ) 2:1(متفاوتة ویبین الشكل رقم 
  

  
  یةبعض األعمال التصمیم فيالخطوط  أشكالیوضح ) : 3:1(شكل رقم 

  www.home-designing.com :المصدر 
  

  الشكل 2.1.6.1
 التــيوهـى تمثــل الخصـائص الفیزیائیــة وتمثـل مجموعــة المالمـح والتكوینــات : الشـكل كمــادة     

وهــى تمثــل حالــة ترجمــة المــواد . كالهیئــة واللــون والملمــس ومــواد البنــاء  ،مباشــرة إدراكهــایمكــن 
حــس كیــان لــه حیــز مــن الوجــود ویــدرك بواســطة ال حالــة مســتقرة وفــى فــيالمســتعملة وتنظیمهــا 

  . اإلنساني
تكـون خصـائص التعبیـر  ،من السابق أعمق إدراكيیتمثل بمستوى ) :  التجریدي( الشكل الدال 

مفـردات یمكـن ربطهـا لتكـوین  هـيفعناصـرها  ، فهمنـا العمـارة كلغـة فـإذاللعناصر المرئیة للشـكل 
األعمــق  اإلدراكــياء والخصــائص ذات المســتوى الجملــة وتشــمل هــذه الخصــائص الكتلــة والفضــ

 أجــزاءنظــام قــائم علــى العالقــات بــین  هــين الخصــائص بمفهومهــا الشــامل أكالنســب والقیــاس و 
  .الجمالیة والنفعیة  بالنواحيویرتبط الشكل عموما  ، المادة نفسها

                                                 
   17 149ص، اسماعیل شوقي . د. عناصره واسسھ في الفن التشكیلي ، التصمیم  
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الداخلیـة  ةمیالتصـمیعنـد اسـتعمال العناصـر بعـین االعتبـار هذه العالقـة  یتم أخذ أنومن المفید 
مجموعـات وال تشـغل كـل منهـا جـزءا مـن الفضـاء  فـيفهذه العناصـر تـنظم  ،الداخليالفضاء  في

  18 .تعرف شكل الفضاء  وٕانمافحسب 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اللون  3.1.6.1
 األثـــاثوحـــده  إبـــرازكمـــا یعمـــل علـــى  الــداخليمجـــال التصـــمیم  فـــيیـــا یلعــب اللـــون دورا حیو 

 أنوممـا ال شـك فیـه ،  وغیرهـا وأسـقف وأرضـیاتوعالقتها بمحتویات التكوین الكلى مـن حـوائط 
ــــون صــــعب  ــــةاختیــــار الل ــــت واحــــد شــــئ صــــعب جــــداً  فــــيجمیعــــا  األذواق إرضــــاءن أل للغای  وق

واالطمئنـان  والكآبـةالفرح والمـرح والحـزن : مثل  التأثیرالنفس باختالف حاالت  في األلوانتؤثر 
          . اغیرهواالضطراب و  اإلرهاقو  والراحة

  -: إلى التأثیراتوتنقسم هذه 
  مثل الحزن والفرح : مباشره تأثیرات  •
 األفرادوتتغیر حسب :  غیر مباشره تأثیرات •

قد یوحى  ضراألخفمثال اللون  أخر إلىمختلفا من شخص  تأثیراوقد یحمل اللون الواحد 
 .والطبیعة بالخضرة اآلخروللبعض  ،للبعض باالضطراب

  : كاألتي األلوانوقد قسمت 
                                                 

   18 150ص، اسماعیل شوقي . د. عناصره واسسھ في الفن التشكیلي ، التصمیم  

  
 أعمال التصمیمیة في األشكالیوضح ) : 4:1(شكل رقم 

 .netinteriordesignwww.: المصدر 



 
 

  الحركة-الحیویة -الحرارة:  األحمر §
  السرور –الشمس :  األصفر §
  اإلثارة -الدفء:  البرتقالي §
  الهدوء – الراحة -االنتعاش:  األخضر §
 الشفافیة –الخیال  –الحلم :  األزرق §
  الصفاء –النقاء  – الطهارة:  األبیض §

مطـاعم  فـي واألصـفر األحمـراسـتخدام اللـون أن عضـویا بمعنـى  اإلنسـاناللون یـؤثر علـى  أنوكما 
 تاركینواالنصراف من المكان  بسرعة األكلوذلك حتى یحث رواد المطعم على  ؛ السریعةالوجبات 

حتــى ال یمكــث  لــواناألوســوف نجــد فعــال كثیــرا مــن المطــاعم تســتخدم هــذه  لغیــرهم مــن الــرواد أمــاكن
   .لغیرهم أماكنهمرواد المطعم كثیرا فیتركون 

علـى  ونفسـي عضـوي تأثیرمن  لما لهایجب التركیز جیدا  األلوانعند اختیار  أنناومن ذلك نستنتج 
  19 .اإلنسان

  

  
  الداخليالتصمیم  فيیوضح اللون ) : 5:1(شكل رقم 

  .daily.com-erdesignwww: المصدر 
  س الملم 4.1.6.1

على السطح المعماري من  ثوما یحدالبصري للسطح المعماري الواقع تحت الضوء  التأثیرهو 
طریقة ، بتأثیر من المادة المكونة للسطح، طبیعتها أللواناودرجات  تداخل بین الضوء والظل

من  هممبملمس معین للسطح والملمس مصدر  إحساسا لإلنسان، هو الذي یعطي ألوانهاتكوینها ، 

                                                 
   19 151ص، اسماعیل شوقي . د. عناصره واسسھ في الفن التشكیلي ، لتصمیم  



 
 

للعناصر والكتل  هم من عوامل التشكیل العامم الجمالیة للسطح المعماري عامل ر الطاقةمصاد
   ..20 والفراغات المعماریة

  

  
  
  
  
  
  
  
  

   أسس التصمیم الداخلي 2.6.1
  

  

  الداخليیوضح أسس التصمیم ) 7:1(شكل 
  الباحث: المصدر 

  
  الوحدة  1.2.6.1

                                                 
   20 151ص، اسماعیل شوقي . د. تشكیلي عناصره واسسھ في الفن ال، التصمیم 

  
  الداخليالتصمیم  فيیوضح الملمس ) : 6:1(شكل رقم 

  .cominteriors-stylewww.: المصدر



 
 

الوحدة هـو التعبیـر عـن الكمـال فـي التصـمیم، إذ ینبغـي أن تبـدو كـل غرفـة وحـدة متكاملـة،    
فــال تظهــر بعــض أجزائهــا وكأنهــا ملحقــات أو أفكــار مســتجدة علــى التصــمیم األصــیل، وفــي الشــكل 

ال الخــط واللــون علــى نحــو ثابــت فـــي یتضــح لنــا أن المصــمم أبــرز وحــدة الغرفــة المرســومة باســتعم
 .الزینة

تعني تآلف العناصر األساسیة في التصمیم، بحیث تكون وحدة كاملة منسجمة،   والوحدة أو التناغم
بالتــالي، أن یتأكــد قبــل إضــافة األثــاث إلــى الغرفــة، أن لــون قطعــة ونســیجها وشــكلها  المصــممعلــى 

  21 .وخطوطها، تتآلف مع عناصر الغرفة على نحو طبیعي

  
  الداخليعناصر التصمیم  فيیوضح الوحدة ) : 8:1(شكل رقم 

  sstyle-design-www.houzz.com/interior: المصدر
  

  المقیاس والتناسب   2.2.6.1
إن تناسب أي غرفة مع أثاثها بالغ األهمیة، علمًا أن بعض أنماط التناسب أكثر جماًال من   

 5، و5إلـى  3و ،3إلـى  2ذات الُبعـدین المتـراوحین بـین فقد وجـد اإلغریـق أن المسـتطیالت . غیرها
 3.1(، أشــــد أناقــــة مــــن غیرهــــا مــــن األشــــكال المتناســــبة، وتحــــاكي غرفــــة تســــاوي أضــــالعها 8إلــــى 

یجب إقامة تناسب صحیح بین الغرفـة وأثاثهـا بحیـث . م2.7م وعرض 3.7وسجادة بطول ) م4.6×
. لصــور الصــغیرة علــى جــدران غرفــة كبیــرةال تفــرش الغرفــة الضــیقة بقطــع أثــاث ضــخمة وال تعلــق ا

.                                                                                                    ویبــــــــین الشــــــــكل نمــــــــاذج التناســــــــب الــــــــدقیق المســــــــتعملة فــــــــي التصــــــــامیم علــــــــى محــــــــوري األبعــــــــاد
                                                 

   21 265ص 1969القاھرة ، دار النھضة للطبع والنشر ، عبد الباقى محمد : ترجمة د. اسس التصمیم : روبرت جیالم اسكوت  

http://www.houzz.com/interior


 
 

جمیعهــا، ألن كــًال منهــا یشــتمل طاقــات  وتتحقــق الوحــدة عــن طریــق اســتغالل أحــد هــذه العناصــر أو
  22 .وحدویة كبیرة

  
  الداخليعناصر التصمیم  فيیوضح المقیاس والتناسب ) : 9:1(شكل رقم 

  www.pinterest.com/designstylenet: المصدر
  

  التوازن   3.2.6.1
ســبیل  األثــاث علــى(فــأي جســم أو مجموعــة أجســام، . إن التــوازن هــو تحقیــق التعــادل فــي التصــمیم 

، یعتبــر متوازنــًا إذا تحققــت لــه صــفة التماثــل أو التنــوع المتــوازن علــى أن یظهــر التنــاغم فــي )المثــال
  23  .كما بالشكل والضوء والظل،  توزیع المسافات والشكل والخط واللون

                                                 
   22 265ص 1969القاھرة ، دار النھضة للطبع والنشر ، عبد الباقى محمد : ترجمة د. اسس التصمیم : روبرت جیالم اسكوت  
   23 271ص 1969القاھرة ، دار النھضة للطبع والنشر ، عبد الباقى محمد : ترجمة د. اسس التصمیم : برت جیالم اسكوت رو 

http://www.pinterest.com/designstylenet


 
 

  
  الداخليعناصر التصمیم  فيیوضح التوازن ) : 10:1(شكل رقم 

  prefwww.mydesignguide.com/style: المصدر
  

  التناغم والتواتر  4.2.6.1
یــأتي اإلیقــاع عــن طریــق معالجــة الخطــوط والســطوح المســتویة والمســاحات بتتــابع منــتظم، والنمــاذج  

یســـتعمل اإلیقـــاع لخلـــق الحركـــة فـــي . الدائریـــة المتكـــررة فـــي الشـــكل تعطـــي التصـــمیم إیقاعـــًا خاصـــاً 
ة، وال یــــتم ذلــــك إال عــــن طریــــق تكــــرار التصــــمیم وتحریــــك المشــــاهد أو المتفــــرج بــــین أجزائــــه المختلفــــ

الخطــوط واأللــوان واألشــكال، ومــا اســتعمال اللــون المشــدد فــي مواضــع حساســة مــن الغرفــة، وترتیــب 
الصـــورة وتنســـیق أغطیـــة الجـــدران وزینتهـــا، إال طـــرق قلیلـــة معـــدودة تســـتخدم فـــي خلـــق إیقـــاع ضـــمن 

  24 .تصمیم داخلي معین
  

                                                 
   24 272ص 1969القاھرة ، دار النھضة للطبع والنشر ، عبد الباقي محمد : ترجمة د. اسس التصمیم : روبرت جیالم اسكوت  

http://www.mydesignguide.com/style


 
 

  
  الداخليعناصر التصمیم  فيتواتر یوضح التناغم وال) : 11:1(شكل رقم 

  www.interiordesignstyle.net: المصدر
 

  بؤرة التركیز  5.2.6.1
 إلیهــاالفــراغ بحیــث تشــیر كــل العناصــر الموجــودة  فــيتلفــت النظــر  التــيمركــز التركیــز  هــي    

سـاعة ضـخمة  أوعناصر الغرفة مثل مكتبة  أهمدون غیرها ویوضع بها عادة  إظهارهاوتعمل على 
  25 لخإ ..تلفاز  وأ

                                                 
   25 278ص 1969القاھرة ، دار النھضة للطبع والنشر ، عبد الباقى محمد : دترجمة . اسس التصمیم : روبرت جیالم اسكوت  

http://www.interiordesignstyle.net


 
 

  
  الداخليعناصر التصمیم  في یوضح بؤرة التركیز) : 12:1(شكل رقم 

  www.mydesignguide.com: المصدر
  

  تطور التصمیم الداخلي في قطاع غزة    7.1
وخاصـة   أصبح الدیكور في قطاع غزة من ضـمن األولویـات بالنسـبة للعدیـد مـن المـواطنین  

واكبة التطورات المتالحقة بالرغم من ظروف الحصار الصعبة التي یمر في محاولة منهم لم، التجار
   .واضحًا لمواكبة التطورات العالمیة ولكن التحدي بات ،بها القطاع وصعوبة دخول مواد البناء

حیـث  ،ى القطـاعبدأت نهضة التصمیم الداخلي في القطاع منذ عودة السلطة الوطنیـة الفلسـطینیة إلـ
یفتقـر إلـى الكثیـر مـن المـواد الخـام التـي تلـزم لتنفیـذ أعمـال  1994قبـل العـام كان قطاع غزة فـي مـا 

  26 .التصمیم الداخلي
عنــدما قــام  ،ســلیم تــرزي: مــن بیــنهم اســم المهنــدسبــرز العدیــد مــن المهندســین لمــع  1987فـي العــام 

 ' .بتصمیم مطعم معتوق وفندق الحلو الدولي
 
 
  

                                                 
   26الباحث  

http://www.mydesignguide.com


 
 

  : مطعم معتوق 1.7.1
  

 
  ح التصمیم الداخلي لمطعم معتوقتوض)  13:1( شكل

  الباحث: المصدر
    

المنهج المتبع فـي التصـمیم الـداخلي لمطعـم معتـوق والـذي كـان األول مـن ) 13:1(رقم  یوضح الشكل
  .نوعه في قطاع غزة في ذلك الوقت

فـالمواد  ،لخـام علـى التصـمیمانعكاس اثر افتقار قطاع غزة للمواد ا) 13:1(رقم شكل من نالحظ من ال
 ).الـدهانات التقلیدیـة  ،األخشـاب ،الزجـاج الملـون( مواد محلیة  مجملهاالمستخدمة في التصمیم كانت 

27  
  
  
  
 
 
  
  
  
  

                                                 
   27الباحث  



 
 

  : فندق الحلو الدولي  2.7.1
  

 
  توضح التصمیم العام لفندق الحلو الدولي) 14:1(صورة 

  الباحث : المصدر
  

ـــدق الحلـــو الـــدول) 14:1(رقـــم  یوضـــح الشـــكل ـــذي یتمیـــز بالفخامـــة والتحـــدي التصـــمیم العـــام لفن ي ال
المواد المستخدمة تبین مـدى افتقـار  ،كعناصر جمالیة في الفراغ الداخليوٕاظهار العناصر اإلنشائیة 

  28 .القطاع في ذلك الوقت للمواد الخام الحدیثة التي تستخدم في التصمیم الداخلي
  

على المجتمـع الخـارجي ونشـاط  ومع دخول السلطة الفلسطینیة وبدء انفتاح القطاع 1994في العام 
التنـــوع والنشـــاط لحركـــة ) 15:1(حیـــث یوضـــح الشـــكل رقـــم  ،رة وتنـــوع المـــواد الخـــام المســـتوردةالتجـــا

  29 .التجارة واالستیراد للمواد الخام المستخدمة في التصمیم الداخلي
  

                                                 
   28الباحث  

   29مدیر في وزارة االقتصاد الفلسطینیة ، محمود المدھون  : مقابلة مع السید  
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حركة استیراد البضائع

 
 غزة  للمواد الخام المستخدمة في التصمیم الداخليیوضح نشاط حركة االستیراد إلى قطاع ) 15:1(شكل رقم 

 2013. وزارة االقتصاد :  صدرالم
    

ومــع هــذا النشــاط للتجــارة بشــكل عــام ولســوق التصــمیم الــداخلي علــى وجــه الخصــوص بــرز 
  . (1)رضا وافي: العدید من المهندسین في هذا المجال لمعت من بینهم المهندسة

ممــا  ، حیــث انــدلعت انتفاضــة األقصــى ، 2000لي حتــى العــام اســتمر نشــاط مجــال التصــمیم الــداخ
 .فتوقفت عجلة التصمیم الداخلي  ، أدى إلى إغالق المعابر وأزمة في المواد الخام

 
  

 (3)رشـید الـرزي، (2)زكریا الحایـك،  (1)رشید عبد الحمید( ومع بدأ نشاط المهندسین  2002في العام 
   . 31الدیرة والتي استهدفت فئة الخریجین الجددفي دورة التصمیم الداخلي في فندق  ) 

مكتـب زوایـا بشـكل رسـمي والـذي ) زكریـا الحایـك ، رشـید الـرزى ( أسس المهندسین  2004في عام 
  .كان له دور بارز في مسار التصمیم الداخلي في قطاع غزة في فترة الحقة 

                                                 
   (1) لالیت هاوس، مطعم جراند یورمطعم ا أبرز اعمالها ، سوق التصمیم الداخلي المهندسات اللواتي عملن في من: رضا وافى  
مرفق صور في . (فندق الدیرة: أحد المعماریین المشھورین في قطاع غزة والشرق األوسط ومن أبرز أعمالھ : رشید عبد الحمید  

   (1))الملحق
  .مزاج كت مترو، مطاعممار من أبرز أعماله، سوبر  2004هندسة والتصمیم الداخلي عام أحد مؤسسي مكتب زوایا لل: زكریا الحایك  (2)

   (3)) مرفق صور في الملحق .(فندق الدیرة : أحد مؤسسي مكتب زوایا للھندسة والتصمیم الداخلي ، ومن أبرز أعمالھ : رشید الرزي  
   31)احد اشھر مكاتب التصمیم الداخلي في قطاع غزة ( مھندس معماري ومدیر مكتب زوایا ، زكریا الحایك : مقابلة مع المھندس  



 
 

ولــم  ،صــمیم الفلــل والبیــوتاسـتمر نشــاط المهندســین فــي مجـال التصــمیم الــداخلي ولكنــه تركــز علـى ت
  .یكن هنالك نشاط في المجال التجاري 

حیث صممت لمیاء شعت فیال . نظیر مهنا  ،اشتهر في هذه الفترة كل من لمیاء شعت  
اتسمت تصامیمها باللمسات الفنیة واإلبداعیة  ،مطعم العافیة ،فیال محمد دحالن ،إیهاب األشقر

مكتب زوایا  یمیزوالطراز الحدیث الذي  ،زت به رضا وافىوالدمج بین الطراز الكالسیكي الذي تمی
.  

حیث اثر إغالق المعابر ومنع  2008استمر النشاط في مجال التصمیم الداخلي حتى عام   
  .وتوقف حركة العمران وحركة التصمیم الداخلي  ،دخول البضائع على نشاط القطاع بشكل عام

وجـــد أنتشـــار فـــي وســط قطـــاع غـــزة األمــر الـــذي بــدأ مفهـــوم التصـــمیم الــداخلي باال ،2009فــي عـــام 
الــداخلي نــذكر  وظهــور العدیــد مــن المكاتــب المتخصصــة بالتصــمیم ،منافســة كبیــرة فــي هــذا المجــال

باإلضـافة إلـى العدیـد مـن المهندسـین الشـباب الـذین ) الخ ...  ، دیزاین ،الكاسا ،مكتب زوایا( منها 
  .توجهوا للعمل الخاص

اط التصـــمیم الـــداخلي للمحـــالت التجاریـــة فقـــد اشـــتهرت الكثیـــر مـــن امتـــازت هـــذه الفتـــرة بنشـــ  
 ،اولیفـــیم مـــول ،محـــل إن دور ،مطعـــم زهـــران( المحـــالت بفعـــل التصـــمیم الـــداخلي الممیـــز لهـــا مثـــل 

  ). الخ ...  ،األندلسیة مول
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
  
  



 
 

  الخالصة   8.1
داخلي خـــالل نظـــرة ممـــا ســـبق ذكـــره فـــي هـــذا الفصـــل حـــول الحـــدیث عـــن أهمیـــة وتطـــور التصـــمیم الـــ

حیـث تنـاول الباحـث موقـع . سریعة، تمهیداً  للحدیث حول عن واقع التصمیم الداخلي في قطاع غـزة
ومنــاخ فلســطین، ومــن ثــم ذكــر نبــذة عــن التصــمیم الــداخلي وأهمیتــه وكیفیــة تطــور التصــمیم الــداخلي 

مرحلــة مــن مراحــل  فهنــاك عوامــل عدیــدة أدت إلــى تمییــز وبلــورة كــل. عبــر الحقــب الزمنیــة المختلفــة
التصمیم الداخلي منها العوامل الفكریة والثقافیة والتكنلوجیة واالقتصادیة، فالتطور الكبیر الذي شهده 
العــالم فــي المجــاالت التكنولوجیــة كافــة وتــوافر الخامــات والتقنیــات، فضــًال عــن الدراســات والبحــوث 

ل أو زیـــادة االهتمـــام بدراســـة مجـــال المتخصصـــة، وتعـــدد المـــدارس الفنیـــة لهـــا آثـــار بالغـــة فـــي التفاعـــ
  .التصمیم الداخلي وتطوره

كمــا واســتعرض الباحــث معوقــات وعناصــر التصــمیم الــداخلي بشــكل عــام، وتطــور التصــمیم الــداخلي 
حیث سیكون كل ذلك تمهیداً  لما سیتم ذكره في الفصل الالحق الذي . في قطاع غزة بشكل خاص 

  .یم الداخلي سیتحدث عن نظریات األلوان وطرز التصم
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  تمهید  1.2
التي تنطلق منهـا أسـس التصـمیم؛ حیـث أن تعتبر نظریات األلوان واحدة من أهم المواضیع 

دراســة اللــون وتــأثیره وخصائصــه تســاعد فــي تحدیــد آلیــة توظیفــه واســتخدامه فــي الفــراغ، ومــع التقــدم 
العلمــي والتنــوع فــي اســتخدام الخامــات وألوانهــا وأنواعهــا لــم تعــد نظریــات األلــوان كافیــة لتحدیــد هویــة 

تهــدف لرســم مالمــح وخصــائص عامــة للتصــمیم  التصــمیم ممــا أدى لظهــور طــرز للتصــمیم الــداخلي
  .والتي تختلف تبعًا للثقافة والظروف الطبیعیة والذوق العام واستخدام األلوان ودرجاتها

یحتـــوي هـــذا الفصـــل علـــى مجموعـــة النظریـــات التـــي تحـــدثت عـــن األلـــوان بشـــكل عـــام وعـــن 
ن نظــرة العلمــاء عــن التصــمیم الــداخلي بشــكل خــاص، باإلضــافة إلــى الحــدیث عــن دائــرة األلــوان وعــ

وأخیـرا سـیتطرق الباحـث إلـى نظـرة سـریعة حـول طـرز التصـمیم الـداخلي وأهـم . توزیع األلـوان داخلهـا
  .الخصائص التي تمیز كل طراز من طرز التصمیم الداخلي

  نظریات األلوان في التصمیم الداخلي   2.2
ألشــیاء إلــى العــین، أو یعــرف الفیزیــائیون ظــاهرة اللــون بأنهــا الشــعاع الملــون المــنعكس عــن ا

هـــو التـــأثیر الفســـیولوجي علـــى شـــبكیة العـــین، ســـواء نـــتج عـــن المـــادة أو عـــن الضـــوء الملـــون، وهـــو 
إحســــاس لــــیس لــــه أي وجــــود خــــارج الجهــــاز العصــــبي للكائنــــات الحیــــة واإلنســــان منهــــا علــــى وجــــه 

   32. الخصوص 
انعكــاس بعضــها إن لألشــیاء والمســطحات خاصــیة امتصــاص بعــض إشــعاعات الضــوء، وارتــداد أو 

فقــد یبــدو ســطح مــا . بمختلــف االتجاهــات نحــو أعیننــا، ویكتســب الشــيء لــون اإلشــعاع الــذي یعكســه
أحمر اللون مثالً ، ألنه نتیجة للضوء الساقط علیه امتص مختلف اإلشعاعات الملونة الموجودة في 

بنقلهـا إلـى المـخ عـن الضوء، عدا اإلشعاعات الحمراء التي عكسها إلى أعیننا ؛ وتقوم العین بدورها 
طریق مجموعة من األلیاف العصبیة الخاصة باللون األحمر، وبذلك یتكون اإلحسـاس بهـذا اللـون ؛ 
ویقال لسطح ما، بأنه أبـیض اللـون، إذا عكـس فـي جمیـع االتجاهـات وبـدون أي امتصـاص، الضـوء 

اعات التي یستقبلها من ویقال لسطح ما أنه أسود اللون، إذا امتص تماماً  كل اإلشع ؛ الذي یستقبله
  33 .الضوء 
  :وهي األلوان، تمییز خاللها من نستطیع قیم أو معاییر خالل من اللون ویتحدد

  

                                                 
   199832 ، سنة االصدار69، صالحرستاني، میشیل عیبوني، االظهار المعماري واللون، دار قابس، لبنان، بیروتربیح  
   33  " "األلوان نظریا وعملیا" إبراهیم الدملخي  سوریة، حلب، الطبعة األولى، مطبعة الكندي، ، سنة االصدار9،10ص 1983" 



 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 أخضـر، أحمـر، " وهي الصـفة التـي نمیـز ونفـرق بهـا بـین لـون وآخـر Hue: صفة اللون  •

وأصــفر ینــتج البرتقــالي وهــذا تغیــر فــي صــفة اللــون  أزرق فعنــد مــزج لــونین أحمــر برتقــالي،
Hue  . 3:2) (2:2(الشكل. (  

تعـرف بأنهــا العالقـة بـین اللــون المضـيء واللـون المعــتم ،بمعنـى أخضــر VALUE القیمـة  •
وتتخـذ بـدورها قـیم مختلفـة باتجـاه  Dark Greenأو أخضـر غـامق   Light Greenفـاتح 

  .اإلضاءة أو العتم 
وتمثـل الدرجـة التـي یتصـف بهـا اللـون مـن Saturation  الكرومـا  اإلشـباع أو مـا یسـمى •

،و التي تتحدد بقـدر اختالطـه بـاألبیض ) نقاء اللون(ناحیة عدد الذرات اللونیة في المساحة 
 34 . )3:2) (2:2(الشكل . أو األسود 

  

                                                 
34 JOHN F. PILE "Color in Interior Design" McGraw-Hill 1997, United States of America, P 33. 

  
  معاییر تحدید اللون) 1:2(شكل 



 
 

    
دائرة األلوان ویتحدد علیها سهم لدرجة ) 2:2(شكل 

  Saturation اإلشباع اللوني
  Hueهم التغییر في أصل اللونوس

  Hue رسم بیاني لدرجات أصل اللون) 3:2(شكل 
 . Value وقیمة اللون 

  Chromaوالكروما 
  .Encyclopedia Britannica, Inc: المصدر  

  

  : وهناك ثالثة أحوال لنقص تشبع اللون ولكل منها تعبیر مستقل وهي كالتالي 
مـن األبـیض وفـي هـذه الحالـة یقـال أن اللـون نقص التشبع الختالط أصل األلـوان بقـدر  •

 ) .فاتح أو باهت أو شاحب ( قد خفف فأصبح 
نقــص التشــبع الخــتالط أصــل اللــون بقــدر مــن األســود وفــي هــذه الحالــة یقــال أن أصــل  •

 . اللون قد ظلل أو صار أغمق أو داكن 
حویـد  أن اللـون قـد( وهنـا یقـال  –نقص التشبع الختالط أصل اللون بقدر من الرمـادي  •

  35 ) .أو عودل أو أصبح أغمق أو أدكن 

  : وفي علم الطبیعة فقد حدد اللون بدالالت ثالث وهي 
إمرار تم فلو . فقد اكتشف إسحاق نیوتن أن كل األلوان موجودة في الضوء  :طول الموجة  •

شعاع ضوئي أبیض من خالل منشور زجاجي فإن هـذا الشـعاع األبـیض سـوف یتحلـل إلـى 
وان عـــددها ســـبعة وتعـــرف بـــألوان الطیـــف وهـــي تبـــدأ مـــن جانـــب باألشـــعة مجموعـــة مـــن األلـــ

البنفسجیة ثم النیلیة ثم الزرقاء ثم الخضراء ثم الصفراء ثـم البرتقالیـة ثـم الحمـراء فـي الجانـب 
 36 )3:2(اآلخر كما هو موضح بالشكل 

                                                 
  35 Berns, Roy S. (2000.( Billmeyer and Saltzman's Principles of Color   ،technology third  edition .Wiley, New 

York  
  Hermann von Helmholtz 36، Physiological Optics  ،as translated in  ne by :Sources of color sce David L. Mac 

Adam  



 
 

 
  
 
 
 
 
  
  
  

  
 

فنتیجــة لظــاهرة االنكســار تظهــر األشــعة بألوانهــا األصــلیة وتســمى بــألوان الطیــف الســبعة أو 
تتمیز بحسب أطوال أمواجها إذ أن لكل أصل لون طـول خـاص للموجـة واألشـعة البنفسـجیة 

  .ألشعة المنظورة طوالً ، وال تعتبر األشعة المرئیة هي أطولها من أقصر موجات ا
كمـــا توجـــد بعـــض اإلشـــعاعات ال تســـتطیع العـــین المجـــردة أن تمیزهـــا مثـــل الموجـــات تحـــت 

  .الحمراء والموجات فوق البنفسجیة 
 .أي النسبة بین اللون وبین كمیة األبیض الموجودة به  :عامل النقاء  •

  عكسة إلى أعیننا من هذه األلوانوء المنقولة أو المنأي كمیة الض :عامل الضیاء  •

  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

  
األلوان الناتجة عن اختراق الشعاع ) 4:2(شكل 

  الضوئي للمنشور الزجاجي
  www.figure-ground.com: در المص

  
  یوضح دالالت األلوان) 5:2(شكل 

http://www.figure-ground.com


 
 

ومــن الســابق فقــد بــرهن العــالم نیــوتن أن الضــوء هــو أصــل اللــون فقــد ثبــت أن الضــوء األبــیض 
ا لنحصــل إلـى ألوانــه األصـلیة، وأن هــذه األلـوان نفســها یمكـن تجمیعهــ) تشــتیته( یمكـن تحلیــه بمعنـى 

  .على الضوء األبیض حیث أن عندما یتواجد الضوء تتواجد األلوان 
قبل القرن العشرین بنـاًء علـى األلـوان النقیـة أو المثالیـة، التـي وصـفت بتجـارب تأسست نظریة اللون 

وهذا أدى إلى أخطاء فـي مبـادئ نظریـة اللـون التقلیدیـة والتـي لـم . حسیة أكثر منها متغیرات فیزیائیة
  37 .اإلمكان تصحیحها في النماذج الحدیثةیكن ب

تعتمد نظریـة اللـون علـى مجموعـة مـن المفـاهیم المرتبطـة بـاللون واسـتخداماته التصـمیمیة والتطبیقیـة 
،والتي ترتبط بمفهـوم اإلدراك البصـري عنـد اإلنسـان ورؤیتـه الفلسـفیة واتجاهاتـه الفكریـة وكلمـا یـرتبط 

  :وهذه المفاهیم هي بالنواحي الفسیولوجیة والسیكولوجیة، 
  

  primary colors: األلوان األولیة   1.2.2
وتعطینا حین مزجها جمیع صفات اللـون  Hueوهي ثالثة تحدد كل منها صفة لون مختلفة 

  :األخرى ،وتتألف من مجموعتین
 .واألزرق  واألصفر وتتألف من األحمر  (Printers Primaries)  ألوان طباعیة  •
 واألخضر  واألصفروتتألف من األحمر  Primaries ) ( Light ألوان ضوئیة •

  

  Warm and Cold Colors: األلوان الباردة واأللوان الدافئة   2.2.2
قسمت األلوان في بحوث السـامین االنطبـاعیین فـي النصـف الثـاني مـن القـرن التاسـع عشـر 

حیــث یعــد  النــاظر، إلـى ألــوان دافئـة وألــوان بـاردة ،وذلــك بحســب االنطبـاع الــذي یتـأتى عــن إحسـاس
ویمثـل اللونـان األبـیض  .واألحمر ومشتقاته من األلوان الدافئـة األزرق ومشتقاته من األلوان الباردة ،

  38.  واألسود الحالة الحیادیة لأللوان بین الدافئ والبارد
  

  Color Harmony: االنسجام اللوني   3.2.2
        یعرف بأنه الترتیب الجید للعناصر المكونة، سواء  Harmony یمكن تعریف االنسجام

وفي التجربة البصریة فإن االنسجام اللوني یسعى لخلق  ...أو اللون أكانت في الموسیقى أو الشعر،
  مشهد جمیل تقرأه العین من خالل نظریات أساسیة وهي :

                                                 
  Hermann von Helmholtz 37، Physiological Optics  ،as translated in  Sources of color scene by : David L. Mac 
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 38 1636جریدة الزمان العدد  اإلسالمیة، العمارة في التضاد انسجام" محض إسالمي إنجاز العمارة في اللون استعمال" ثویني علي  

 



 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  Twin Colors Harmony (Complementary  :المكملة )االنسجام اّلثنائي( •
  )7:2(الشكل . ویتكون بین كل لونین متقابلین في دائرة األلوان 

 Analogous Colors Harmony (Triadic)) الثالثي(انسجام األلوان المتماثلة  •

وتشـكل الخطـوط  ا مجموعة األلوان الثالثـة إلـى جنـب فـي الـدائرة اللونیـة،وهي المتجاورة جنبً 
  )8:2(الواصلة بینها مثلثًا متساوي األضالع  الشكل 

  

    
 االنسجام الثنائي) 7:2(شكل 

Twin Colors Harmony  
 .االنسجام الثالثي  )8:2(شكل 

Analogous Colors Harmony  
  Color Matters , Design and Art Topics Menu ( Color Theory ): المصدر 

 

 Fourth Colors Harmony: االنسجام الرباعي  •
وهــو الحاصــل مــن مجموعــة أربعــة ألــوان متقابلــة فــي الــدائرة اللونیــة ،بحیــث یتعامــد محــور لــونین 

  .متقابلین مع محور اللونین اآلخرین
 Six Colors Harmony: االنسجام السداسي •

  
  یوضح االنسجام اللوني) 6:2(شكل 
  www.figure-ground.com: المصدر 

http://www.figure-ground.com


 
 

باعي ،لكن یتألف من ستة ألوان تتقابل فیما بینها في الدائرة اللونیـة، وهو یشبه االنسجام الر 
  39 .وتشكل بالنتیجة شكالً  مسدساً  یرتكز على محیط الدائرة 

 Nature Colors Harmony: االنسجام الطبیعي  •
تزودنا الطبیعة بأمثلـة كثیـرة عـن مجموعـات لونیـة منسـجمة ،تشـكل مرجعـًا لخلـق منظومـات 

 )10:2(الشكل . Color Schemeلونیة مماثلة 
  

 

  

 

  
 االنسجام الثالثي) 9:2(شكل 

Analogous Colors Harmony  
 االنسجام الطبیعي) 10:2(شكل 

Nature Colors Harmony  
Color Matters , Design and Art Topics Menu( Color Theory )  

 

  

  Colors Contrastتباین األلوان   4.2.2

این بأنــه شــدة وضــوح األلــوان فیمــا بینهــا ،ویتخــذ هــذا التبــاین أشــكاًال نســتطیع أن نعــرف التبــ
وتضـعف صـفات التبـاین باالنتقـال إلـى األلـوان الفرعیـة  .متعـددة فـاأللوان األولیـة المتباینـة فیمـا بینهـا

ویزداد الضعف باالنتقال إلى ألوان فرعیة من الدرجة  )أخضر بنفسجي، برتقالي،(من الدرجة الثانیة 
بحســب تــدرج قــیم  أو valueوهنــاك التبــاین بــین األلــوان بحســب تــدرج قیمــة اللــون  .ة وهكــذاالثالثــ

  40 .وهناك التباین بین األلوان الدافئة واأللوان الباردة  Saturationاإلشباع اللوني  
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  استخدام األلوان المتباینة في التصمیم الداخلي) 11:2(شكل 
  1998، عیلبونيالحرستاني ، : المصدر 

  
ــك المســاحة البیضــاء الموجــودة  وتتصــل بالتبــاین ظــاهرة تســمى ظــاهرة االنتشــار البصــري ،ومثــال ذل
علــى مســاحة مربعــة ســوداء ،تبــدو للمشــاهد أكبــر مــن مســاحتها الحقیقیــة ،وبالمقابــل تبــدو المســاحة 

  )12(الشكل .السوداء على أرضیة بیضاء أصغر من مساحتها الحقیقیة
ومثالهــا  Saturation واإلشــباع اللــوني value رة تتعلــق بقیمــة اللــونأیًضــا یتصــل بالتبــاین ظــاه

 المســـاحة الرمادیـــة علـــى أرضـــیة بیضـــاء تبـــدو أفـــتح مـــن المســـاحة الرمادیـــة علـــى أرضـــیة ســـوداء
 41) 14(الشكل .كما تمیل المساحة الرمادیة بشكل واضح إلى لون األرضیة) 13(الشكل.
  

 

  
  

 

  
  

التباین من خالل ) 12:2(شكل 
ساحة سوداء داخل مساحة م

  بیضاء أكبر والعكس

التباین من خالل ) 13:2(شكل 
مساحة رمادیة  داخل مساحة بیضاء 

  وسوداء

التباین من ) 14:2(شكل 
خالل مساحة رمادیة  داخل 

  .مساحة حمراء وبیضاء 
  Color Matters , Design and Art Topics Menu( Color Theory ): المصدر 
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  ق األلوانتواف 5.2.2
؛  نقول أن تكویناً  لونیاً  قد حقق توافقاً  ، إذا ما أثر على العین وعلـى الـنفس تـأثیراً  حسـناً   

وفــي دائــرة األلــوان، نــرى أن األلــوان األساســیة الثالثــة، تمثــل التوافــق المثلــث لأللــوان ؛ فــالتوافق هــو 
الـــدائرة اللونیـــة، وفـــي بعـــض الصـــفة األساســـیة لمجموعـــة لـــونین، وقـــد یـــأتي مـــن ألـــوان متجـــاورة فـــي 

أو قـد یكـون بـین  )Monochromatic Harmony(األحیان من تدریج لوني لنوع واحد من األلوان
  Contrast( 42( األلوان المتقابلة والمتكاملة وهو ما ندعوه التضاد أو التباین

  

      
التوافق المثلث ) 15:2(شكل 

  لأللوان األساسیة
توافق األلوان ) 16:2(شكل 

  لمتجاورةا
تباین بین لون ) 17:2(شكل 

رئیسي ولونین متجاورین 
  مكمالن له

 1998الحرستاني ، عیلبوني ،: المصدر 
 

 وتوافق األلوان قد یكون مزیجاً  من اللون األبیض والرمادي واألسود . 
 

  

 
  

  استخدام األلوان المتوافقة) 18:2(شكل 
  Prof.Nagwa Abo-Alenain (2010)Open Learning Unit (Fine Arts): المصدر 

  .وافقة السابقة كاللون األحمر مثال ً ویمكن إضافة لون مع األلوان المت
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 وهناك التوافق اللوني ذات المجموعة اللونیة أحادیة اللون .
 

  

      

  استخدام األلوان المتوافقة ذات المجموعة اللونیة الواحدة) 20:2(شكل 
  Prof.Nagwa Abo-Alenain (2010)Open Learning Unit (Fine Arts): المصدر 

  
ویمكن أیضا أن یكون التوافق اللوني باستخدام األلوان المتجاورة لبعضها البعض في دائرة األلوان 

  .ي استخدام األلوان الحارة أو الباردة سواء ف

  

  

  استخدام األلوان المتوافقة) 19:2(شكل 
  Prof.Nagwa Abo-Alenain (2010)Open Learning Unit (Fine Arts): المصدر 

 

 

 

 

 

  



 
 

  

 

  

  استخدام األلوان المتوافقة ذات المجموعة اللونیة الواحدة) 21:2(شكل 
  Prof.Nagwa Abo-Alenain (2010)Open Learning Unit (Fine Arts): المصدر 

 

 

امیم فـي عـالم التصـمیم هذا وتعتبـر نظریـات األلـوان السـابقة تلـك أسـاس تقـوم علیـه الكثیـر مـن التصـ
بشكل عام، والتصمیم الداخلي بشكل خاص، حیث یهدف المصمم خالل ذلـك لوضـع رؤیـة واضـحة 

  43 .ومریحة للتصمیم من قبل عین المستخدم ، وهذا یعكس انطباعًا ایجابیًا في النفس
  

  دائرة األلوان  3.2
علم منهـــا كیـــف نخلـــط تعتبـــر الوســـیلة العلمیـــة لدراســـة األلـــوان ونســـتطیع عـــن طریقهـــا أن نـــت

   .األلوان مع بعضها، ودائرة اللون تتضمن وتتفق مع تسلسل ألوان الطیف 
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  دائرة األلوان) 22:2(شكل 

  اسماعیل شوقي، التصمیم عناصره وأسسه: المصدر 



 
 

وقد قام كثیراً  من العلمـاء بترتیـب األلـوان مـن خـالل دوائـر مختلفـة ومتعـددة، ولكـن الترتیـب 
علـى دائـرة األلـوان االثنـي عشـر "  )1(یوهـانز آیتـین" لمبسط واألكثر شیوعاً  هو الذي قـام بتنظیمـه ا

  44". مشتقة " الثة ألوان ثالثیة وأخرى ثانویة وث" أولیة " لوناً حیث تتكون من ألوان أساسیة 
ان، وتشـــمل وهنـــاك دائـــرة األلـــوان األساســـیة ذات  العشـــرة األلـــوان، وهـــي طریقـــة منســـل لترتیـــب األلـــو 

  ) 23:2(شكل : خمسة ألوان أساسیة، وخمسة ألوان مركبة كالتالي 
 .األصفر، األخضر، األزرق، األرجواني، األحمر : األلوان األساسیة  - 
 : وهي خلیط لكل اثنین من األساسیة كما ذكرها منسل وهي : األلوان المركبة  - 

 .أحمر مزرق وهو مكون من اللون األحمر مع األرجواني  •
 .سجي وهو مكون من اللون األحمر مع األزرقبنف •
 . برتقالي وهو مكون من اللون األحمر واألصفر •
 .أخضر كاشف وهو مكون من اللون األصفر واألخضر •
 45 .فیروزي وهو مكون من اللون األزرق واألخضر •
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  الدائرة اللونیة ذات العشرة ألوان) 23:2(شكل 
  1998،الحرستاني ، عیلبوني : المصدر 



 
 

  : نظام اللون للعالم منسل 1.3.2
ـــون، وكثافـــة اللـــون، والعالقـــات بینهـــ  ـــون، قیمـــة الل ـــل اتـــدرج الل ـــة تمث ، إن المجموعـــة الدائری

تـدرجات اللـون فـي توالیهـا المناسـب، ویشـیر العمـود المركـزي إلـى میـزان القیمـة، والطـرق التـي تشــیر 
  46 .ت تزاید قوة الكثافة كما تشیر إلیها الترقیمات إلى الخارج من المركز تظهر خطوا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  : لتنظیم األلوان ذات األثنى عشر لوناً ) شفریل( دائرة   2.3.2

وتنــتج بــاقي األلــوان . ســیة، هــي األحمــر ، األصــفر ، األزرق تتكــون مــن ثالثــة ألــوان أسا          
  )25:2(شكل :عن طریق خلط لونین متجاورین بنسب مختلفة ، وهي 

وتعتبــر هــذه األلــوان مكملــة ) برتقــالي ، برتقــالي كاشــف  –أحمــر كاشــف : ( بــین األحمــر واألصــفر  •
  .للون األساسي الثالث وهو األزرق 

  .وتكمل هذه األلوان اللون األحمر) مخضر ، أخضر فیروزي  أصفر: ( بین األصفر واألزرق  •
 47 .وهذه األلوان مكملة لألصفر) أزرق داكن ، بنفسجي ، أرجواني:( بین األحمر واألزرق  •
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  كثافة وتدرجات اللون بست كثافات وثماني تدرجات) 24:2(شكل 
  1998الحرستاني ، عیلبوني ،: المصدر 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  

 

  

 

 
  

  األلوان الثالثیة) 28:2(شكل   األلوان الثانویة) 27:2(شكل   األلوان األساسیة) 26:2(شكل 

 1998الحرستاني ، عیلبوني ،: المصدر 
  

یطلــق علــى مجموعــة األلــوان بــین األصــفر واألحمــر، وبعــض امتــداد األحمــر مــع األزرق، بــاأللوان 
األزرق مـع األحمـر، بــاأللوان الدافئـة؛ وعلـى مجموعـة األلـوان بـین األصــفر واألزرق، وبعـض امتـداد 

 48 .الباردة، وربما تعود أسباب التسمیة إلى عامل نفسي وفیزیولوجي
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  دائرة شفریل ذات األثنى عشر لونا ً ) 25:2(شكل 
  1998الحرستاني ، عیلبوني ،: المصدر 



 
 

وفق قطر الدائرة ، ونالحـظ أنـه ) أو مقابالتها ( تدلنا دائرة األلوان، على األلوان ومكمالتها 
السـخونة؛ یمكننـا كلما مال اللون الساخن إلى البرودة، كلما كان اللون المقابل له یمیل عكسیاً  نحو 

 .االستفادة من ذلك في ایجاد األلوان المتضادة والمتناسقة مع بعضها أثناء عملیات التلوین 
وعلى الرغم أن أصباغ األسود واألبیض ال تعتبر ألواناً  حقیقیة، إال أن إضافتهما إلى أصباغ ملونة 

لونـة تولـد ظـالً ، بینمـا تولـد لونیة ؛ إن إضافة األسود إلـى صـبغة م) تونات(تولد مساحات وظالل و
  إلـى لـون یتولـد) وهـو مـزیج مـن األسـود واألبـیض ( إضافة األبیض مسحة؛ وعندما یضاف الرمـادي

 49 ).ونا ً ت( 
  

 

  

 

  
إضافة اللون األسود واألبیض إلى ) 30:2(شكل   األلوان الدافئة واأللوان الباردة) 29:2(شكل 

  أصباغ ملونة
  1998بوني ،الحرستاني ، عیل: المصدر 

  
  طرز التصمیم الداخلي 2-4

تتنـوع طـرز التصـمیم الـداخلي التـي بــدورها تعطـي تكوینـات وتشـكیالت مختلفـة داخـل الفــراغ 
. طــرز التصــمیم الــداخلي المختلفــة فإنــك تكــون قــادرا علــى تطــویر طــرازك الخــاص ةبدراســالــداخلي و 

متفقــا علیهــا فــي تخطــیط التصــمیم هنــاك تنــوع كبیــر فــي أنظمــة التصــمیم الــداخلي، لكــن هنــاك طرقــا 
الـــداخلي والـــدیكور والتـــي یمكـــن تصـــنیفها علـــى أنهـــا أســـالیب خاصـــة للوصـــول إلـــى طـــرز التصـــمیم 

  .الداخلي المقبولة

                                                 
  73ص "مرجع سابق " ، "االظهار المعماري واللون  "میشیل عیلبوني ، ربیح الحرستاني     49    

  



 
 

إن طــرز التصــمیم الــداخلي متجــددة بتجــدد األفكــار وظهــور مــواد التشــطیب والخامــات الجدیــدة والتــي 
 .اخلي بشكل أفضلتهدف في مجملها إلى إبراز فراغات التصمیم الد

هناك بعض أساسیات طرز التصمیم الداخلي التي یتم تطبیقها على مختلف قطع األثاث والتصمیم و 
 50 .الداخلي والخارجي

  

  : بشكل عام یمكننا تصنیف طرز التصمیم الداخلي األكثر أهمیة كالتالي
  
  
 

 تقلیدي الطراز ال •

  معاصرالطراز ال •
  الطراز الساحلي •
  طرز الدول المختلفة   •
  الطراز األمریكي  •
  الطراز الشرقي •
 االنتقائيالطراز  •

 
 
  

   Traditional style   الطراز التقلیدي  1.4.2
اغات أقل ویمكن في بعض األحیان أن یستخدم إبراز فر  یمتاز بالتماثل والهدوء في التكوین،

عادة ما تستخدم األخشاب الداكنة في التشطیبات، على سبیل المثال تستخدم أخشاب . تكلفا ورسمیة
مــــع  الفاتحــــةاألســــالیب المطــــورة مــــن هــــذا الطــــراز أدخلــــت اســــتخدام األلــــوان . الكــــرز والمــــاهجوني

  . antiqueالتشطیبات التي تمثل االكساءات القدیمة 

 .المزین والمزركش، والقماش المطبع باأللوان والورد الجوري یستخدم القماش القطنيویمكن أن 
  51 .یمكن أن تضفي الجلود البنیة الداكنة جوا من الكالسیكیة الساحرةكما 

                                                 
  50       Lees-Maffei, G, 2008, Introduction: Professionalization as a focus in Interior 
Design History, Journal of Design History, P.13. 

  
  51       Lees-Maffei, Previous reference, Introduction: Professionalization as a focus in 
Interior Design History, Journal of Design History, P.46. 

  

  یوضح طرز التصمیم الداخلي) 31:2(شكل    
  1998عیلبوني ،الحرستاني ، : المصدر      



 
 

 
  :ویندرج تحت الطراز التقلیدي مجموعة من الطرز الفرعیة هي كالتالي 

  
  
 

  طراز العالم القدیم •

   طراز الحمالت •

   طراز التاریخ األمریكي •

  الطراز التوسكاني  •

 الطراز الریفي •
  

  

  
  طراز العالم القدیم   1.1.4.2

یتخللهـــا  تفاصـــیل محفــورة وملفوفــةمــع وجــود  تتنــوع التشــطیبات مـــن المتوســطة إلــى الداكنـــة
  . زهور والفواكه والمخالب واألقدام المكورةوال acanthusزخارف محززة مثل أوراق 

 

    
  استخدام التشطیبات المتوسطة والداكنة مع التفاصیل المحفورة والملفوفة) 33:2(شكل 

  interiors.com-www.style: المصدر 
 
 
 
  

                                                                                                                                               
  

  
  یوضح طرز تندرج تحت الطراز التقلیدي) 32:2(شكل 

  1998اني ، عیلبوني ،الحرست: المصدر 



 
 

 Expeditionary) اإلرسالیات(طراز الحمالت   1.4.22.  

 تفاصــیل أقــل وخطــوط أوضــحمــع  كنـة الثریــةالتشــطیبات الدایمیـل هــذا الطــراز إلــى اســتخدام 
ـــاطق باإلضـــافة إلـــى  كمـــا ، والبـــامبومندمجـــة مـــع األغصـــان والخیـــزران  االســـتوائیةلمســـات مـــن المن

   . تستخدم الجلود في التكسیاتو 
  

 Heritage Americanالطراز األمریكي   1.4.23.
اسـتخدام الـدهان مـع التركیـز علـى  ،إلـى داكنـة متوسـطةتشـطیبات یستخدم الطراز األمریكي 

  52 .في التصمیم الداخلي للفراغ  العناصر الكالسیكیةمع استخدام  ،في التشطیبات

  
  

 

                                                 
  52       Lees-Maffei, Previous reference : Professionalization as a focus in Interior 
Design History, Journal of Design History, P.83. 

  

 

    
استخدام التشطیبات الداكنة مع التفاصیل القلیلة الوضوح واستخدام جذوع أشجار المناطق ) 34:2(شكل 

  یةاالستوائ
  interiors.com-www.style: المصدر 

 

  

 

  
  خدام التشطیبات المتوسطة إلى الداكنة ووضوح العناصر الكالسیكیة في التصمیماست) 35:2(شكل 

   /www.style-interiors.com: المصدر 
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 Tuscan Villa الطراز التوسكاني 1.4.24.  

التشــطیبات مــع اســتخدام  ،تشــطیبات فاتحــه اللــون وألــوان ترابیــةیســتخدم الطــراز التوســكاني 
  . ور والمعادنوالصخ cotta terraالثریة من 
 

    
  استخدام التشطیبات الترابیة الفاتحة والثریة مع تطعیمها بالقطع الحجریة) 36:2(شكل 

  www.style-interiors.com: المصدر 
 

 Rustic Styleالطراز الریفي    1.4.25.  

یعكـــس الطـــراز الریفـــي الفتـــرة التاریخیـــة مـــن القـــرن التاســـع عشـــر فـــي منطقـــة الغـــرب القـــدیم،     
یعتبـــر عجـــل العربـــة والشـــمعدان همـــا و  ،متمثـــل فـــي الریفـــي والمنـــاطق الزراعیـــة وغابـــات األشـــجارال

  .المحفزان في التصمیم لتلك الفترة
اعتمد استخدام المواد في تلك الفترة على الخامات المتوفرة في تلك الفترة التاریخیة من أخشاب، كما 

  53 . حدید، نحاس وفخار
 

  

  

المواد الطبیعیة كالحجر استخدام ) 37:2(شكل 
  الطبیعي واألخشاب ودهانها بألوان فاتحة

استخدام الزوایا الدورانیة مع البیاض ) 38:2(شكل 
  .الخشن للجدران 

   /www.style-interiors.com: المصدر 

                                                 
  53       Piotrowski, C, 2004, Becoming an Interior Designer, John Wiley & Sons, New Jersey, USA.P49. 
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  Contemporary Styleالطراز المعاصر  2.4.2  

قـاء قطـع األثـاث تیـتم ان،كمـا و  لةأو مصـقو  بأنها ناعمةالتشطیبات في جمیع األحوال  تمتاز    
تمتـــاز و  ،األنیـــق Art Decoإلـــى طـــراز  stark Bauhaus minimalismبدایـــة مـــن طـــراز 

 ، ومن أنواع هذه الطرز المعاصرة أو المنحنیة قلیال جدا الحادةالتكوینات بخطوطها 
• Urban   الحضري 
• The BauHouse  Style  باوھاوس  
• Retro  ریترو  
• Art Deco   وأرت دیك  
• Mid-Century Modern   منتصف القرن المعاصر 

 

 Urban Style  حضريالالطراز   1.2.4.2  

كبیـــر فـــي التنـــوع مـــع ال ،كثیـــرة ومنطلقـــة بقلیـــل مـــن الزخـــارف اً خطوطـــیســـتخدم هـــذا الطـــراز   
  . microfiberو   leatherستخدموت التشطیبات

  

    
  والرزینةتنوع التشطیبات واستخدام الخطوط المتزنة ) 39:2(شكل 

   /www.style-interiors.com: المصدر 
 

 The BauHouse  Style الباوهاوسطراز   2.4.22.  

ــــوان إلــــى    ــــى التبســــیط فــــي التصــــمیم وتمیــــل األل ــــةیعتمــــد هــــذا الطــــراز عل ــــیض، ( المتعادل أب
أي ألــوان تســتخدم تتجــه إلــى كونهــا ألوانــا أساســیة مثــل األحمــر الــذي یســتخدم فقــط فــي و  ..)رمــادي
باإلضافة إلـى اسـتخدام  ،الرقیقة الخرسانةیستخدم الزجاج والمعدن وطبقات كما و  .ات مدروسةومض

  . المواد معادة التصنیع في التصمیم الداخلي مع استخدام التوحید القیاسي
  

http://www.style-interiors.com/


 
 

    
  .استخدام األلوان الهادئة ومواد خام متنوعة كالزجاج والمعادن ) 40:2(شكل 

  www.style-interiors.com: المصدر 
 The Retro Style ریتروطراز   2.4.23.

 وهــي موضــة ال  1960و  1950طــراز متقلــب نــاتج عــن الموضــة الســائدة فــي الفتــرة   
 Kitschy الطاوالت العریضة وو  و ثقافة البوبSputnik style 54  
  

    
  استخدام الخطوط والعناصر المتضاربة والغریبة ذات األلوان المتصارعة) 41:2(شكل 

  www.style-interiors.com: المصدر 
  

 Art Deco Style أرت دیكو طراز  2.4.24.

كانت فترة األرت دیكو من أقصـر الفتـرات تاریخیـا، حیـث تـأثر بشـكل سـلبي نتیجـة الحـرب   
، حیـــث یتمیـــز هـــذا الطـــراز  ، حیـــث واجـــه العـــالم الواقـــع الصـــعب الـــذي خلفتـــه الحـــربالثانیـــةالعالمیـــة 

یتجه هذا الطراز حـدیثا إلـى اسـتخدام معة، كما و الوال الفاتحةالتشطیبات التقلیدیة و  نسیابیةالخطوط ابال
أسـطح الكـروم ، باإلضـافة إلـى اسـتخدام  األخشاب فاتحة اللون التي تظهـر عـروق وحبیبـات األخشـاب

  .  وهو مادة تحمل خصائص الزجاج والبالستیك acrylicالزجاج و و  والمرایا

                                                 
  54       Piotrowski, C, 2004, Becoming an Interior Designer, John Wiley & Sons, New Jersey, USA.P52. 
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  م المواد الخشبیة البسیطة التي تظهر عروق وحبیبات األخشاباستخدا) 42:2(شكل 

  www.style-interiors.com: المصدر 
 Century Modern Style-Mid العصر الحدیث طراز  2.4.25.

، كما ویتمیـز الشكل یتبع الوظیفةیعتمد على الطراز على النظریة المعماریة المعروفة بأن   
األشــكال العضــویة ، كمــا أنــه یمیــل إلــى اســتخدام   قریبــة مــن األرضالخطوط المســتقیمة الطویلــة والبــ

 55 . القلیل من الزخارف التي ال تستخدم في أحیان أخرىمع  والمتماثلة
  

    
  استخدام الخطوط المستقیمة والقریبة من األرض مع بساطة تفاصیل قطع األثاث) 43:2(شكل 

  www.style-interiors.com: المصدر 
 

  Coastal style طراز الساحليال  4.23.

، تســــتخدم األلیـــــاف الطبیعیــــة فـــــي التنجیــــد وٕاكســـــاء االســـــترخاءطــــراز مــــبهج ویبعـــــث علــــى   
التشـطیبات . من البحـر و األصـداف والمنـارات المستوحاةتحتوي هذه التنجیدات تشكیالت . األرضیات

زرق واألخضـر واألبـیض أو فاتحة اللون أو مدهونه، تستخدم المجموعات اللونیة البهیجة من اللون األ
 .األحمر المخفف، یضاف البرتقالي واألصفر إلى المجموعة أحیاناً 

                                                 
  55       Lees-Maffei, Previous reference : Professionalization as a focus in Interior Design 
History, Journal of Design History, P.91. 
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یتجـــه هـــذا الطـــراز حالیـــا الســـتخدام األصـــداف فـــي االكســـاء، واســـتخدام الطـــاوالت واألشـــكال المرجانیـــة 
  .والمطبوعات

م فــي التشــطیب مــواد ، ویســتخدالحــواف الناعمــة والمســتدیرة أحیانــاكمــا یمیــل هــذا الطــراز إلــى اســتخدام 
 المرتكــزةاألسـطح الناعمـة مـع المخـدات مــع تمیـزه بوجـود  اللـون متوسـطةأخشـاب البلـوط طبیعیـة مثـل  

  56 .على ظهور األثاث

    
  استخدام األلوان الترابیة الفاتحة اللون والقریبة من البیئة الساحلیة) 44:2(شكل 

   /www.style-interiors.com: المصدر 
  

  صةالخال   5.2
ممــا ســبق ذكــره فــي هــذا الفصــل حــول الحــدیث عــن أهمیــة اللــون، وأهــم معــاییر تمییــز          

اللــون، باإلضــافة لخصــائص األلــوان وتصــنیفاتها، وعوامـــل تحدیــد اللــون فــي الطبیعــة خــالل نظـــرة 
سریعة تمهیداً  للحدیث عن نظریات األلوان فـي التصـمیم الـداخلي ودائـرة اللـون وتقسـیمات األلـوان، 

یث تنقسم بشكل عام إلى ألوان أساسیة وأخرى مركبة، كما تطرق الباحث إلى الحدیث عن توافـق ح
 .األلوان وانسجامها ویمكن تحقیق ذلك من عدة أنواع 

وأخیـــرًا اســـتعرض الباحـــث طـــرز التصـــمیم الـــداخلي، فمنهـــا التقلیـــدي والمعاصـــر والســـاحلي، والطـــراز 
  .الطرز األخرى  األمریكي والشرقي واالنتقائي، وغیرها من

ـــك تمهیـــداً  لمـــا ســـیتم ذكـــره فـــي الفصـــل الالحـــق الـــذي ســـیتحدث عـــن التـــأثیر  حیـــث ســـیكون كـــل ذل
 .السیكولوجي لأللوان 

 

                                                 
  56       Lees-Maffei, Previous reference : Professionalization as a focus in Interior Design 
History, Journal of Design History, P.103. 
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  الثالث الفصل
  

  التأثیر السیكولوجي لأللوان 
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1.3
3 

  مقدمة

  اإلعجاز العلمي للون 2.3

  األلوان في علم النفس 3.3

  اعتباریات في تطبیقات األلوان 4.3

  العالج باأللوان 5.3

  اإلنسان تأثیر األلوان على سلوك 6.3

7.3  
 

 الخالصة



 
 

  تمهید     1.3
إن التأمــل فــي الكــون كــان والزال هــو مصــدر اإللهــام الرئیســي لنظریــات العلــم التــي توصــل 
إلیها العلماء، والمحیط من حولنا زاخر بأشكال وأصناف الخلق التي تتنوع في صفاتها وألوانهـا، وقـد 

ـــظ اللـــون فـــي آیـــات ومواضـــع  عـــدة فـــذكر األســـود واألبـــیض واألصـــفر ذكـــر اهللا فـــي محكـــم كتابـــه لف
هذا وتترك األلوان بأنواعهـا تـأثیرات فـي الـنفس البشـریة كالشـعور بالراحـة، . واألحمر واألزرق وغیرها

القلق، الـدفء، البـرودة، ومـن هنـا اتسـعت الدراسـات حـول األلـوان وطـرق االسـتفادة مـن تأثیراتهـا فـي 
 .هم في التأثیر على سلوك الجنس البشريالتصمیم وفي العالج النفسي كونها تلعب دور م

یحتوى هذا الفصل على دراسة التأثیر السیكولوجي لأللوان عن طریق التعرف على األعجاز العلمي 
للون واللون في القران الكریم وفى علـم الـنفس باإلضـافة إلـى الحـدیث عـن علـم طاقـة األلـوان وكیفیـة 

بـبعض األمـراض، وأخیـرا سـیتكلم الفصـل عـن تـأثیر  تأثیر األلوان على عالج اإلنسان عنـد اإلصـابة
  .األلوان على سلوك اإلنسان 

  
  .اإلعجاز العلمي للون  3-2

لق اهللا تعالى كل ما في الكـون وسـخره لخدمـة اإلنسـان ولتحقیـق راحتـه وسـعادته، وشـاءت خ
، وفـي الوقـت القدرة اإللهیة علـى أن تكـون المخلوقـات جمیلـة مـع كونهـا نافعـة، فیفیـد اإلنسـان وینتفـع

ذلـك الجمـال الرائـع المنبـث فـي لوحـة الكـون بدیعـة  …ذاته یستمتع بجمـال المخلوقـات وتعـدد ألوانهـا 
 . الصنع

ولقــد دعانــا المــولى عــز وجــل إلــى التأمــل فــي الكــون، وفــي مــا خلــق مــن إنســان وحیــوان ومــن نبــاٍت 
األلــوان التـي نحكــم علیهــا وقـد ذكــر اهللا فــي محكـم آیاتــه بعضـًا مــن . وجمـاد كــي نفكـر ونعقــل ونتــدبر

، فــذكر بفكرنــا الحــدیث أنهــا ألــوان طبیعیــة أو ألــوان أساســیة، كمــا نعتبــر أن بعضــًا منهــا ألوانــًا ثانویــة
ـــوان التـــي نطلـــق علیهـــا أساســـیة، وذكـــر مـــن األلـــوان ). األزرق  ،األصـــفر، األحمـــر( وهـــي مـــن األل

یقــول ســبحانه  . األبــیض واألســود وهــو مــن األلــوان المركبــة وكــذلك تــم ذكــر " األخضــر"   الثانویــة
" ِإنَّ ِفي َذِلَك آلَیاٍت للعاِلِمیَن ‘وَأْلَواِنُكم‘ ِتِه َخلُق السََّمواِت واألْرِض واخِتَالُف ألِسَنِتُكمایَ آ َوِمنَ  :"وتعالى

  ) 22سورة الروم آیة (  
  )13سورة النحل آیة(  "ِفي َذِلَك آلَیًة لَِّقْوٍم َیذَّكَُّروَن  َوَما َذَرَأ َلُكْم ِفي اَألْرِض ُمْخَتِلًفا َأْلَواُنُه ِإنَّ :"وقال تعالى

وهنــا وان كانــت لفظــة ألوانــه بمعنــى أجناســه فــإذا أخــذنا اللفــظ علــى ظــاهره نــرى أن اهللا عــز وجــل قــد 
عامــة ولــم یحــددها لیــوحي ) مختلــف ألوانــه ( ووضــع جملــة . جعــل اخــتالف األلــوان بمثابــة األصــل



 
 

ثم ذكر اهللا بعد ذلك في آیات عدیدة بعضًا . لحیوان فتكون عبرة وعظة وتذكرة بتعدد ألوان النبات وا
 57  .من األلوان كل على حدة

 اللون في القرآن الكریم 1.2.3

ورد لفظ ألوان ومشتقاته في سبع آیات فقط من القرآن الكریم، فقد ذكر لفظ ألوان وهـو جمـع 
ولكـن فـي سـت آیـات، كإشـارة مـن المـولى عـز  في القرآن الكریم في مواضع سبعة أیضاً ) لون(كلمة 

یتكــون منهــا الضــوء األبــیض، كمــا جــاء ذكــر لفــظ  يوجـل إلــى األطیــاف اللونیــة الســبعة المعروفــة التــ
ولقـــد وردت تلـــك األلفـــاظ فـــي المواضـــع . لـــون مفـــردة مـــرتین فـــي آیـــة واحـــدة مـــن آیـــات القـــرآن الكـــریم

  :التالیة

ــظ لــون ُیَبــیِّن لََّنــا َمــا َلْوُنهَــا َقــاَل ِإنَّــُه َیقُــوُل ِإّنهَــا َبقَــَرٌة َصــْفَراُء فَــاِقٌع لَّْوُنهَــا َتُســرُّ  قَــاُلوْا اْدُع َلَنــا َربَّــكَ ( :لف
  )69البقرة ( ) النَّاِظِرینَ 

ِلـٌف َأْلَواُنـُه ُثمَّ ُكِلي ِمن ُكلِّ الثََّمَراِت َفاْسُلِكي ُسُبَل َربِّـِك ُذلُـًال َیْخـُرُج ِمـن ُبُطوِنهَـا َشـَراٌب مُّْختَ ( :لفظ ألوان
  ) 69النحل (  ) ِفیِه ِشَفاء ِللنَّاِس ِإنَّ ِفي َذِلَك آلَیًة لَِّقْوٍم َیَتَفكَُّرونَ 

  )22الروم () ِإنَّ ِفي َذِلَك آلَیاٍت للعاِلِمینَ ‘وَأْلَواِنُكم‘ ُف ألِسَنِتُكمالَیِتِه َخلُق السََّمواِت واألْرِض واختِ آ َوِمنَ (

 َه َأنَزَل ِمَن السََّماء َماء َفَأْخَرْجَنا ِبِه َثَمَراٍت مُّْخَتِلًفا َأْلَواُنَها َوِمَن اْلِجَباِل ُجَدٌد ِبیٌض َوُحْمرٌ َأَلْم َتَر َأنَّ اللَّ (
  )27فاطر (   )مُّْخَتِلٌف َأْلَواُنَها َوَغَراِبیُب ُسودٌ 

َك ِإنََّمـا َیْخَشـى اللَّـَه ِمـْن ِعَبـاِدِه اْلُعَلَمـاء ِإنَّ اللَّـَه َعِزیـٌز َوِمَن النَّاِس َوالدََّوابِّ َواألْنَعاِم ُمْخَتِلٌف َأْلَواُنُه َكـَذلِ (
   ) 28فاطر (  )َغُفورٌ 

فًـا َأْلَواُنــُه ثُــمَّ َألَـْم تَــَر َأنَّ اللَّـَه َأنــَزَل ِمـَن السَّــَماء َمـاء َفَســَلَكُه َیَنـاِبیَع ِفــي األْرِض ثُـمَّ ُیْخــِرُج ِبـِه َزْرًعــا مُّْخَتلِ (
  58 ) 21الزمر (   )َفَتَراُه ُمْصَفر ا ُثمَّ َیْجَعُلُه ُحَطاًما ِإنَّ ِفي َذِلَك َلِذْكَرى ألْوِلي األَْلَبابِ َیِهیُج 

قـــال " اللـــون" أو الهیئـــات " األجنـــاس " و" األصـــناف " واأللـــوان هنـــا قـــد تـــأتي للتعبیـــر عـــن النـــوع    
فــة مــن بــین حنطــة وشــعیر وسمســم وأرز یعنــي أنواعــًا وأصــنافًا مختل: الطبــري فــي تفســیره للفــظ ألــوان
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أو قد تـأتي لتـدلل علـى اخـتالف الطعـم كمـا فـي سـورة النحـل اآلیـة  . ونحو ذلك من األنواع المختلفة
   "َیْخُرُج ِمن ُبُطوِنَها َشَراٌب مُّْخَتِلٌف َأْلَواُنهُ  " ...... 69

یحصـــر، أو  غیرهـــا ممـــا الأجناســـها مـــن الرمـــان والتفـــاح والتـــین والعنـــب و : ألوانهـــا: يوقـــال الزمخشـــر 
  59 .هیئاتها من الحمرة والصفرة والخضرة ونحوها

  .وفیما یلي استعراض لأللوان كما وردت في القرآن الكریم

في موضع واحد من القرآن الكریم في سورة البقرة فـي قولـه " اَألْبَیُض " أتى لفظ :   األبیض •
ـــــیَّ ".... :تعـــــالى ـــــوْا َواْشـــــَرُبوْا َحتَّـــــى َیَتَب ـــــَن َوُكُل ـــــَیُض ِمـــــَن اْلَخـــــْیِط اَألْســـــَوِد ِم َن َلُكـــــُم اْلَخـــــْیُط اَألْب
وتفسیر رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم عن كلمـة األبـیض هنـا  ) 187البقـرة (    ...... "اْلَفْجرِ 

  .النهار والخیط عبارة عن اللونأي بیاض 

الجنـة بأحسـن  فـي سـورة الصـافات حیـث وصـف اهللا تعـالى نسـاء أهـل" َبـْیٌض " وقد أتـى لفـظ 
    60 )49الصافات(ّ◌َ◌ْكُنونٌ  ْیٌض بَأنَُّهنَّ َ كَ " تعالى  ان النساء وذلك في قولهألو 

ذكر لفظ األسود ومشتقاته سـبع مـرات فـي سـت آیـات، منهـا مرتـان جـاءت لتعبـر   :األسود  •
ـــیََّن لَ " ..  :عـــن كنـــه اللـــون األســـود وقـــد وردت كمـــا یلـــي ـــوْا َواْشـــَرُبوْا َحتَّـــى َیَتَب ُكـــُم اْلَخـــْیُط َوُكُل

  ) 187البقرة (   ......"اَألْبَیُض ِمَن اْلَخْیِط اَألْسَوِد ِمَن اْلَفْجرِ 

ــَماء َمــاء َفَأْخَرْجَنــا ِبــِه َثَمــَراٍت مُّْخَتِلًفــا َأْلَواُنَهــا َوِمــَن اْلِجَبــالِ "   ُجــَدٌد َأَلــْم تَــَر َأنَّ اللَّــَه َأنــَزَل ِمــَن السَّ
  61 ) 27فاطر ( " َواُنَها َوَغَراِبیُب ُسوٌد ِبیٌض َوُحْمٌر مُّْخَتِلٌف َألْ 

مـــرة واحـــدة كمـــا جـــاء ذكـــر مشـــتقات اللفـــظ فـــي ثالثـــة " َصـــْفَراء " جـــاء ذكـــر لفـــظ :  األصـــفر •
َصـْفَراء " مواضع من القرآن الكریم معبرة جمیعها عن اللون األصفر ودرجاته، فقد ذكر لفظ 

َقــاُلوْا اْدُع َلَنــا "  :قولــه ســبحانه وتعــالىمــرة واحــدة فــي ســورة البقــرة، وذلــك فــي وصــفه للبقــرة ب" 
(   "  بأنهـا َربََّك ُیَبیِّن لََّنـا َمـا َلْوُنهَـا قَـاَل ِإنَّـُه َیقُـوُل ِإّنهَـا َبقَـَرٌة َصـْفَراء فَـاِقٌع لَّْوُنهَـا َتُسـرُّ النَّـاِظِرینَ 

ین كما هو دارج یثیر الع يهو صفة للون الذ" الفاقع " وقد یتبادر إلى الذهن أن .  ) 69البقرة 
وهو األمر الذي أثار في الباحث التساؤل حول ما آل إلیه علماء علم " فاقع " بالنسبة للفظ 
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ًا لألعصاب ویكسـب ئالنفس بأن اللون األصفر المخلوط باألبیض یعتبر مریحًا للنظر ومهد
الـــنفس الســـرور، ولـــذلك یســـتخدم فـــي طـــالء غـــرف المرضـــى النفســـیین، أمـــا اللـــون األصـــفر 

فهو مثیر للعین وغیر مریح، وهنا یأتي اللبس " األصفر الفاقع " اطع أو بالمفهوم الدارج الس
هـو مثبـت علمیـًا، وكانـت هـذه هـي نقطـة البـدء فـي  بین ما نفهمه من القرآن الكریم وبـین مـا

هــذا البحــث، وعنــد البحــث فــي المراجــع العربیــة وعدیــد مــن تفاســیر القــرآن الكــریم فقــد أجمــع 
أي أنها صفراء اللون من الصفرة المعروفة " َصْفَراء : " ین في قوله عز وجلجمهور المفسر 

  .أي صافیة اللون من شدتها" َفاِقٌع لَّْوُنَها " و
مــن أي لــون آخــر،  لقــد حظــي اللــون األخضــر فــي القــرآن الكــریم باالهتمــام أكثــر:  األخضــر •

أللـــوان كلهـــا وأشـــرفها فهـــو یمثـــل فـــي البیـــان اإللهـــي الخیـــر والجمـــال والســـالم، وهـــو أفضـــل ا
ـــك عنـــد البحـــث عـــن اللـــون األخضـــر فـــي آیـــات  القـــرآن الكـــریم فقـــد أتـــت كلمـــة  ویتضـــح ذل

الَّـِذي َجَعـَل َلُكـم "  :مرة واحدة فقط لیدلل بها على الشيء الحـي، ففـي قولـه تعـالى" األخضر"
ْنـُه ُتوِقـُدوَن  َن الشََّجِر األْخَضـِر َنـاًرا فَـِإَذا َأنـُتم مِّ وحـدیثًا أجـروا تجـارب السـتخدام ، )80یـس ( " مِّ

ــك بجعــل المــریض یرتــدي ثوبــًا مــن لــون معــین أو  األلــوان فــي عــالج بعــض األمــراض، وذل
یجلس في غرفة حوائطها وفرشها من نفس هذا اللون، ویقوم بتركیز نظره لفترة محـددة علیـه 

تشــفوه أن فــي الوقــت الــذي یحصــر فیــه ذهنــه ویتأمــل مكــان األلــم الــذي یعانیــه، فكــان ممــا اك
اللــــون األخضــــر بالــــذات یقتــــل الجــــراثیم والبكتریــــا ویســــكن اآلالم ویقــــاوم اإلنهــــاك والشــــعور 
بالتعــب، فیشــعر صــاحبه بأریحیــة وســعادة ویشــفي مــن األمــراض المیكروبیــة، وبــذلك عرفــوا 

 يخضر في مقابرهم لحفظ المومیاوات من التحلل البكتیر السر في استخدام الفراعنة للون األ
هللا العظــیم فــي قرآنــه الكــریم عنــدما جعــل اللــون األخضــر لــون لبــاس أهــل الجنــة وصــدق ا. 

ولون فرشهم لیلفتنـا إلیـه وٕالـى وجوبیـة التشـبه بهـم فـي مالبسـنا وفرشـنا فـي الـدنیا لعلنـا نـذوق 
ذلــك فضــًال عــن مــا یؤدیــه لــون الخضــرة مــن تقویــة للنظــر والزیــادة فــي  .جــزءًا مــن ســعادتهم 

یمـا یقولـه أهـل الطـب أن اللـون األخضـر یجمـع الـروح الباصــر حاسـة البصـر، وسـبب ذلـك ف
جمعــًا رفیقــًا مســتلذًا غیــر عنیــف، وٕان كــان اللــون األســود یجمــع الباصــر أیضــًا لكنــه یجمعــه 

  62. ى ضد ما یجمعه اللون األخضربعنف واستكراه عل
ن فـي موضــع واحـد فقـط مـن القــرآ" زرقـاً "فـي البحـث عـن اللـون األزرق أتــت كلمـة :  األزرق •

وِر َوَنْحُشُر اْلُمْجِرِمیَن "  :الكریم وأتت بمعنى الحزن والهم، ففي قوله تعالى َیْوَم ُینَفُخ ِفي الصُّ
  .دة مـا هـم فیـه مـن األهـوال والحـزنقیل معنـاه زرق العیـون مـن شـ.  ) 102طه ( " َیْوَمِئٍذ ُزْرًقا 
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ــغ المــوت أو الحیــاةوقــد ورد فــي القــرآن فــي هــذه اآلیــة داللــة علــى أن هــذه األجســام ال  . تبل
ــــي احتبــــاس  ــــى األزرق فهــــي تعن ــــدما یتحــــول إل ــــون الــــدم هــــو األحمــــر وعن ــــالمعروف أن ل ف

تـدل علــى شــدة " زرقــًا " وكلمـة . األكسـجین الشــدید وفسـاده، وهــي أصـدق تعبیــر عـن الحشــر
زرقاق، مع ما یكتنفه من كآبة شـدیدة وحـزن عمیـق وشـعور باإلشـراف علـى المـوت، وهـو اال

تمامــًا مــن اللــون األزرق الفــاتح والــذي یعــرف فــي ألــوان الطیــف بــاللون األزرق  علــى العكــس
ـــذي یغمـــر ســـطح األرض فـــي البحـــار واألنهـــار والمحیطـــات،  ـــد ال النیلـــي، وهـــو اللـــون الوحی
ویغلفهـــا ویـــنعكس مـــن الغـــالف الجـــوي علـــى شـــكل مســـطح أزرق عـــریض ال نهـــائي یســـمى 

از بتخفیــف التــوتر والعصــبیة عنــد اإلنســان الســماء، وهــو لــون قابــل للتــأثر ســلبي بــارد، یمتــ
بعكس اللون األحمر المثیر لألعصاب والباعث للهیجـان، واللـون األزرق النیلـي فـي السـماء 

  63 .سمٌو وعمق ویرمز إلى المحبة والرومانسیة، وفي المیاه برودة وارتواء 
ن القـرآن في موضـع واحـد فقـط مـ" حمر"في البحث عن اللون األحمر أتت كلمة   : األحمر •

مصـدره مـن اللـون األحمـر  يالكریم لتـدلل علـى كنـه اللـون وصـفته، وأن اخـتالف األلـوان یـأت
َألَـْم تَـَر َأنَّ اللَّـَه َأنـَزَل ِمـَن السَّـَماء "  :فقـد ذكـر المـولى عـز وجـل فـي كتابـه الكـریم. واألبیض 

اْلِجَباِل ُجَدٌد ِبیٌض َوُحْمٌر مُّْخَتِلٌف َأْلَواُنَها َوَغَراِبیُب َماء َفَأْخَرْجَنا ِبِه َثَمَراٍت مُّْخَتِلًفا َأْلَواُنَها َوِمَن 
  ) 27فاطر ( " ُسوٌد 

وكمـــا ثبـــت مـــن المشـــاهدات الحقلیـــة والدراســـات المعملیـــة لأللـــوان الطبیعیـــة وكیفیـــة تكوینهـــا 
عــن امتزاجهــا وتــداخلها مــع الصــبغات الحمــراء األولیــة، بمعنــى آخــر أن الصــبغات  الناشــئ
جمیعهــا یــدخل فــي تركیبهــا األساســي الصــبغات الحمــراء الراجــع إلــى تحلــل عنصــر  اللونیــة

64 .الحدید في الطبیعة
  

  
   : شدة الحرارة معاللون  تغیر  2.2.3

ثُـمَّ  اْحَمرَّتْ ُأوِقَد َعَلى النَّاِر َأْلَف َسَنٍة َحتَّى (  َقالَ َعْن النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلََّم  ُهَرْیَرةَ  َأِبي
ْت ثُـمَّ ُأوِقـَد  رواه )َأْلـَف َسـَنٍة َحتـَّى اْسـَودَّْت َفِهـَي َسـْوَداُء ُمْظِلَمـٌة  َعَلْیهَـاُأوِقَد َعَلْیَها َأْلَف َسَنٍة َحتَّى اْبَیضَّ

كیف یتغیر لون اإلشعاع مع اشتدار الحـرارة مـن الحمـر  الحدیثلنا  یفصل. رجاله ثقات و ، الترمذي
، و سـخناه تسـخینًا كافیـًا فإنـه أو أي شـيء آخـر ،حدیـد بقطعـةأتینا  لو .سود إلى األبیض ثم إلى األ

رفعنا حرارته أكثر فإنه یغدوا أبیض سیاًال، و إذا زدنا التسخین أیضـًا و  ویحمر، فإذا زدنا التسخین 
 نحـتفظأضعافًا نـر اإلشـعاع أخـذ یمیـل إلـى اللـون الـداكن ثـم یتبخـر، و إذا اسـتطعنا أن  حرارتهرفعنا 
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كلمـا زاد  الحـرارةو كلمـا ارتفعـت . باألبخرة في مكان محصور ثم رفعنا حرارتها فإنها تسود ثـم تسـود 
  65. االسوداد 

  
  :المحدود ومجالها العین  3.2.3

   .الحاقة  38/69بما تبصرون وما ال تبصرون ﴾  أقسم﴿ فال 
إلنسـان محصـور بمجـال اإلنسـان وٕان كانـت أمامـه، ذلـك ألن إبصـار ا یبصـرهاكثیرة ال  اءأشی هناك

  66 .واألحمرال یرى بعد طرفي المجال بعینیه، وطرفي المجال محدود بالبنفسجي  فهومحدد لأللوان 
  

  

  
  

  یوضح مجال رؤیة اإلنسان بین البنفسجي واألحمر) 1:3(شكل 
  أشرف فتحي عبد العزیز ،نسانیة والتطبیقیة لجمالیات العلوم اإل يمدخل إدراك :المصدر 

 
 
 
  

 .البنفسجي وال تحت األحمر وما یتلو هذین اللونین من ألوان فوقال یرى اللون  فإلنسان
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  األلوان في علم النفس 3-3
لأللوان تأثیر كبیر على نفس اإلنسان، فقد تحدث فیها إحساسات بعضها یریح النفس    

شعور الفرح أو الحزن و الكآبة ؛ وبشكل  والبعض اآلخر یضطرب منها، وقد تستطیع أن تعطینا
عام تثیر األلوان الكاشفة البهجة، وهي أكثر دینامیكیة من األلوان الداكنة التي تعتبر أكثر جموداً ، 
وللون تأثیر غیر مباشر بفعله الفیزیولوجي الخاص بتوسیع أو تضییق الغرف، وكذلك بواسطة فعله 

  ب إلى الشكل المباشر عن طریق القوى الفعالةالمكاني في الحصر والتحریر بحیث یقتر 
  ) 2:3(شكل . المنبعثة من مختلف األلوان " االندفاعات"  
  

  ثانیة/  بـبلیوناهتزاز األلوان  عةسر ) 1:3(جدول 
نسانیة والتطبیقیة  لجمالیات العلوم اإل يمدخل إدراك :المصدر 

  أشرف فتحي عبد العزیز
  ثانیة/  بلیون 750      البنفسجي

  ثانیة/  بلیون 634         األزرق

  ثانیة/  بلیون 570        األخضر

  ثانیة/  بلیون 520         االصفر

  ثانیة/  بلیون 500        اليالبرتق

  ثانیة/  بلیون 434           األحمر

  ثانیة/  بلیون 300  الحمراء  تحت
  



 
 

تبدو الغرف الطویلة أقصر ) 2:3(شكل 
عندما تكون الجدران العرضیة التي 
  تحددها بارزة وواضحة بشكل كبیر

تعطي األلوان القاتمة ) 3:3(شكل 
غرف إحساساً  بالثقل، وتظهر ال

وكأنها أقل ارتفاعاً  عندما تكون 
  السقوف داكنة

تعطي إحساساً  ) 4:3(شكل 
بالخفة، وتبدو الغرف أكثر 
ارتفاعاً  عند الجدران داكنة 

  والسقوف كاشفة
  Color Matters , Design and Art Topics Menu: المصدر 

( Color Theory )  
  

رة، ویتبعــه اللــون األصــفر، ومــن ثــم اللــون األحمــر وللــون البرتقــالي فــي هــذا المجــال قــوة انــدفاع كبیــ
األلـوان البـاردة " فاألخضر فاألرجواني واألزرق، واألزرق المائل إلـى االخضـرار، ومـن ثـم البنفسـجي 

  .والتي لیس لها قوة اندفاع ضعیفة " ذات الفعل السكوني 
وان الفقیـرة بهـا فعلـى العكـس، واأللوان الغنیة باالندفاعات ال تناسب إال المساحات الصغیرة، أمـا األلـ

  ) 3:3(شكل   67 .فهي تناسب المساحات الكبیرة 
  
  

    
  األلوان القاتمة والكاشفة وتأثیرها على االنسان) 6:3(شكل   األلوان الخفیفة واأللوان الثقیلة) 5:3(شكل 

  43ص "اإلظهار المعماري واللون  "میشیل عیلبوني ، ربیح الحرستاني
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  . الدافئة واأللوان الباردة األلوان   1.3.3
ربمــا تعــود تســمیة األلــوان المائلــة للحمــرة بلــون الــدم أو النــار وهمــا مصــدر الحــرارة والحیــاة بــاأللوان 

  .الحارة أو الدافئة، وألن األلوان الباردة توحي بالهدوء والبرودة كلون السماء الزرقاء والمیاه
أفعالهــا، إذ أن لــذلك تــأثیر كبیــر علــى اختیــار فــي كــل األحــوال، ال یهمنــا مــن هــذه التســمیات ســوى 

األلوان المناسبة في أمكنتها الصحیحة، وٕالى الغرض المتوخي الحقاً  منها، سواء كانت عمالً  فنیاً  
  68 .محضًا، أم كانت عمالً  معماریاً  أو زخرفیاً  یتوخي منه نواحي معیة بحد ذاتها 

  
 

  
  واأللوان الباردة قسام األلوان الدافئةأیوضح ) 7:3(شكل 

    "اإلظهار المعماري واللون "میشیل عیلبوني ، ربیح الحرستاني: المصدر 
 

  .تزید من النشاط، وتنعش، وتثیر في بعض األحیان  : األلوان الدافئة 1.1.3.3
ذات تأثیر في األعلى بحیث تنعش الروح ؛ وفي الجانـب : األلوان الدافئة والكاشفة  •

  .ء ؛ وفي األسفل تخفف وترفع تعطي إحساساً  بالدف
ذات تـــأثیر فـــي األعلـــى بحیـــث تعطـــي العـــزل، والعظمـــة؛ : األلـــوان الدافئـــة والقاتمـــة  •

 .وفي الجانب تغطي ؛ وفي األسفل تؤمن الخطوات والتماسك 
  .تؤدي إلى االسترخاء، وتهديء، وتزید من األلفة  : األلوان الباردة  2.1.3.3

ت التــأثیر فــي األعلــى مضــيء، ومــریح، ومــن الجانــب ذا: األلــوان البــاردة والكاشــفة  •
  .تقود ؛ ومن األسفل تجعل المستوى أملساً  وتحرض على الركض

ذات التأثیر من األعلى بحیـث تعطـي إحساسـاً  بالتهدیـد ؛ : األلوان الباردة والقاتمة  •
 69. ومن الجانب إحساساً  بالبرد والحزن؛ ومن األسفل بالثقل والجذب 
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المكمالت التي ) 8:3(شكل 

توضع بجانب بعضها البعض 
  تحسن بعضها البعض

إذا وضع الرمادي ) 9:3(شكل 
أو المحاید مقابل خلفیة ملونة، 
فإنه یمیل إلى التأثر بمكمل 

  اللون

یبدو الرمادي ) 10:3(شكل 
أكثر دكانة إذا وضع على 

  خلفیة بیضاء

  73ص "واللون  اإلظهار المعماري "میشیل عیلبوني ، ربیح الحرستاني
  

   اعتبارات في تطبیقات األلوان   4.3
  : آثار األلوان المتجاورة على بعضها البعض  1.4.3  
لعل أهم ما علینـا تـذكره حـول اللـون، هـو أن ال أهمیـة للـون نفسـه، إن األمـر البـالغ     

بـل األهمیة هو جمع مختلف األلوان مع بعضها ؛ إن العین ترى اللون لیس نفسه أو بنفسـه، 
  .في عالقته مع الوسط الذي هو فیه، أي بیئته 

أیضــًا، أن الــذین لــدیهم عمــى ألــوان ، لیســو عمیانــاً  بخصــوص لــون  نلقــد أثبــت الفیســیولوجیو 
واحد، بل للونین أو ألربعة، وأن العین تتحسس اللون لیس بالمفرد، إنما بـالزوج ؛ وهـذا یمكـن 

، فــإذا نظــرت إلــى أي لــون لحــوالي ) التلویــة الصــورة ( إیضــاحه بالعملیــة المألوفــة، أال وهــي 
ثالثین ثانیة، ثم نظرت إلى صفحة بیضاء، فإنك ترى المكمل لذلك اللون ؛ ودلیل آخر لهذا، 
وهو أن العین عندما ترى هـدفاً  معینـاً  مـدهونًا، فإنهـا تسـتدعي مكمـل لـذلك اللـون فـي بیئتـه؛ 

فة محایـدة، فـأن العـین تـرى مسـحة مـن على سبیل المثال، إذا وضعت كرسیاً أمام خلفیـة كاشـ
اللــــون األحمــــر فــــي تلــــك الخلفیــــة ؛ وأیضــــًا، عنــــدها تضــــع لــــونین رئیســــیین بجانــــب بعضــــهما 
البعض، فهما یبدوان وكأنهما متأثران باللون المحذوف، كاللون األحمر عندما یوضـع بجانـب 

كثیفـان جـداً   األزرق فإنه یأخـذ مسـحة صـفراء ؛ إذا اسـتعمل ضـوءان متضـادان أو متكـامالن
ولهما نفس القیمة ضد بعضهما البعض،  فإنهما یتضاربان مصدران تذبذباً  متعباً  ؛ وعندما 
تســتعمل ألــوان متضــاربة وبینهــا اختالفــات قویــة فــي القیمــة جنبــاً إلــى جنــب، أو أحــدهما ضــد 



 
 

، اآلخــر، فــإن األلــوان ســتثبت مكانتهــا ولكنهــا ال تتضــارب ؛ وعنــدما تســتعمل ألــوان ممزوجــة
بتجــانس ذو قیمــة متوســطة، ضــد بعضــها الــبعض، فإنهــا ســتمیل إلــى االخــتالط مــع بعضــها 

إن ) االنصــهار المكــاني اإلضــافي( الــبعض، وعلــى بعــد معــین یصــبح الخــتالف غیــر مرئــي 
   .الیابانیة ) شیبوي(هذه األخیرة هي األساس لغالبیة مخططات 

  

      
إذا حدقنا على النقطة السوداء ) 11:3(شكل 

لتي تقع تحت المركز مباشرة لمدة ثالثین ا
ثانیة، ثم نظرنا إلى النقطة السوداء في الفراغ 
األبیض على یمینها، فإن التركیز على أحد 
  .األلوان سیقلل من حساسیة اللون تجاه اللون

األلوان ذات ) 12:3(شكل 
القیمة والكثافة المتساویتین، 
تتضارب لدى وضعها بجانب 

یسبب بعضها البعض، مما 
  التذبذب 

تبدو األلوان ) 13:3(شكل 
الدافئة واأللوان الرمادیة 
الكاشفة، أنها تتقدم نحو 
العین، بینما تبدو األلوان 

الباردة والرمادیة الداكنة على 
  أنها تتراجع   

  73ص "االظهار المعماري واللون  "میشیل عیلبوني ، ربیح الحرستاني
  

، لكن القیمة أیضا تتأثر لدى تكدیس األلوان ؛ إن التغیر في لیس فقط تدرج اللون هو الذي یتأثر
القیمة یمكن رؤیته عندما توضع دائرة رمادیة على خلفیة بیضاء، وكلما أضفنا األسود إلى الخلفیة 

وأصبحت أكثر دكانة بشكل متزاید، تصبح الدائرة الرمادیة كاشفة أكثر، وتظهر في هذه الحالة 
ن كاشفة أكثر أو داكنة حسب مجموع القیمة النسقیة للون المجاور أو إمكانیاتها في جعل األلوا

الخلفي ؛ تذكر أنك إذا وضعت األبیض واألسود بجانب بعضهما،  فسیظهر األبیض أكثر بیاضاً ، 
واألسود أكثر سوادًا، وأن األلوان التي تختلط بشدة مع بعضها،  تخفي شیئاً  معینًا،  وأن األلوان 

یئاً  معینًا،  ولهذه الحقائق حول اللون العدید من التطبیقات في العمارة والفنون المتضادة تبرز ش
  )14:3(شكل  70 .األخرى
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في تدرجات القیمة من األسود إلى األبیض، فإن الدوائر الصغیرة هي جمیعها متطابقة من ) 14:3(شكل 
  .حیث المقیاس، لكنها تظهر أن العین ال ترى اللون وحده

  46ص "اإلظهار المعماري واللون  "میشیل عیلبوني ، رستانيربیح الح
  

  تأثیر الضوء على اللون 2.4.3
بـــدون الضـــوء ال وجـــود للـــون، والضـــوء بنوعیـــه الطبیعـــي واالصـــطناعي، عنصـــر هـــام مـــن 
ــاً   تركیــب أیــة غرفــة، فالســجاد یبــدو أكثــر عمقــًا، واألقمشــة أكثــر ترفــًا، وتأخــذ المعــادن بهــاءً  محبوب

تصبح أكثر نعومة، والجو العام یصبح درامیاً  أو بهجیاً  أو دافئاً  ویـوحي باأللفـة، ومـن واألخشاب 
األنســـب أن یكـــون االهتمـــام األول عنـــد تخطـــیط نظـــام اللـــون لغرفـــة معینـــة، أن ینصـــب علـــى كمیـــة 
ونوعیة الضوء الطبیعي الذي یدخل الغرفة ؛ وتعتمد كمیة الضوء الطبیعـي الـذي یـدخل إلـى الغرفـة، 

عدد وحجم وموقـع النوافـذ ؛ فالغرفـة ذات النوافـذ القلیلـة أو الصـغیرة، والتـي یـدخلها ضـوء قلیـل،  على
ینبغي أن تكون ذات ألوان تعكس الضـوء، بینمـا الغرفـة ذات المسـاحة الكبیـرة مـن الزجـاج، قـد تكـون 

ج ؛ إن أكثــر بهــاءً  بهــا إذا ســاد فیهــا اللــون الــداكن الــذي یمــتص بعــض الضــوء ممــل یقلــل مــن التــوه
  71. النسبة المئویة للضوء المنعكس من بعض األلوان الكثیرة االستعمال وردن في الجدول أدناه 

  

  النسبة المئویة للضوء ا لمنعكس من بعض األلوان) 2:3(جدول 
  حرستاني وعیلبونى، اإلظهار المعماري للون :المصدر 

  النسبة المئویة للضوء المنعكس  اللون
  89%  أبیض
  87%  عاجي

  65%  أزرق سماوي
  63 %  رمادي كاشف
  62%  أصفر داكن

  56%  أخضر كاشف
  22%  حشائشي أخضر

 16%  بني جوزي
   2%  أسود

لتأمین دخول الكمیة الالزمة من الضوء الطبیعي، وفي نفس الوقت تجنب التوهج، ینبغي أن نخطط 
فـي هـذا المكـان، وعلـى أي لون لمكان معین، ضمن العالقة مع الخصائص االنعكاسـیة للموجـودات 

وجــه التحدیــد لألشــیاء التــي تشــكل الخلفیــات ؛ فعلــى ســبیل المثــال، تمــتص الجــدران الســوداء القســم 
األكبر من الضوء، بینما تعكس الجدران البیضاء القسم األكبر منه ، وینطبـق هـذا علـى تـأثیر فـرش 
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كثــر تعتیمــاً  ممــا لــو فرشــت األرضــیات، فالســجادة الداكنــة ذات الســطح غیــر اللمــاع، تجعــل الغرفــة أ
  .العاكس للضوء ) الموكیت ( أرض الغرفة بالقینیل 

إن نوعیــة الضــوء الطبیعــي تعتمــد علــى االتجــاه الــذي یــأتي منــه، وأیضــاً  علــى الوقــت مــن النهــار ؛ 
فالضوء اآلتي من الشمال یتصف بالبرودة، والضوء من الشرق أكثـر دفئـاً  مـن ضـوء الشـمال، لكنـه 

ن ضـوء بعـد الظهیـرة الـدافئ واآلتـي مـن الجنـوب والغـرب ؛ ولیسـت نوعیـة الضـوء فقـط أكثر برودة م
هــي التــي تختلــف بــاختالف نقــاط البوصــلة التــي یــأتي منهــا، لكنــه یختلــف أیضــاً  بــاختالف األوقــات 
خالل الیوم، فالضوء اآلتي من الغرب في أوقات ما بعد الظهیرة المتأخرة، یحتوى الكثیر من الضوء 

وبســبب هــذه االختالفــات، فــإن مــن الحكمــة اســتعمال األلــوان األكثــر دفئــاً  فــي الغــرف ذات األحمــر، 
الضــوء البــارد، واســتعمال األلــوان األكثــر بــرودة فــي الغــرف المشمســة المكشــوفة مــن جهــات الجنــوب 
والغرب ؛ وبما أن نوعیة الضوء تختلف أیضاً  خالل الیوم، فمن المرغوب فیه اختیار األلوان بعنایة 

  72. ومالحظتها خالل مختلف أوقات النهار 
  

    
  

یوضع كرسي ذو قیمة ) 15:3(شكل 
كاشف أمام جدار أسود ، یبدو أكبر 
  حجماً  ، ویؤكد نفسه بشكل أوضح

یذوب الكرسي ذو ) 16:3(شكل 
القیمة الكاشفة إذا وضع مقابل 

  خلفیة من نفس القیمة

یوضع كرسي ذو قیمة ) 17:3(شكل 
ر كاشف، یولد وضعاً  داكنة أمام جدا

  درامیاً ،  لكنه أقل تعبیراً  عن التضاد

  31ص  "المعماري واللون  اإلظهار "میشیل عیلبوني ، ربیح الحرستاني
 ونظریاتـه وناللـ لمفهـوم الداخلیـة العمـارة فـي المصـمم معرفة خالل ومن سبق ما خالل من

 التي األلوان مجموعة وهي Color Schemeاللونیة  بالمنظومة یعرف ما اعتماد یتم بحثها، الوارد
 الـوظیفي بالبعـد تـرتبط عامـة لمعـاییر وأسـس طبقـا ً  محـدد داخلـي لفـراغ مناسـبة المصـمم یجـدها

 .  الفراغ لهذا والجمالي

                                                 
ridge, MA: MIT Press, CambVision Science: Photons to Phenomenology Palmer, S.E. (1999)..  
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 دراسـات هـي اسـتخدامها وطرق المختلفة راتهاوتأثی نظریاتها و األلوان دراسة أن إلى اإلشارة وتجدر
 الفهم هذا مثل تحتوي ال القدیمة في القرون ةالداخلی العمارة تصامیم أغلب فإن وبذلك نسبًیا، حدیثة
 معـان وفـق أو الشخصـیة واألذواق لألهـواء األلـوان وفقًـا اسـتعملت وبـذلك ونظریاتـه، اللـون عـن

 تحمـل منطقـة لكـل الشـعبي والمـوروث والـدین بالمعتقـد حیـث ارتباطهـا من ورموزها األلوان ودالالت
  . نفسها لیدوالتقا العادات

 إبـراز عناصـر علـى یعمـل فهـو الـداخلي، الفـراغ مجـال فـي حیوًیـا دوًرا یـؤدي اللـون فـإن ثـم، ومـن
 اللـون یحتـل كمـا .وف وجـدرانقوسـ ضـیاتأر  مـن الفـراغ، فـي التشـكیل بمحتویـات وعالقتهـا األثـاث
 علینـا تملیـه الـذي فـاألثر وبـذلك. العامـة والخاصـة الحیـاة فـي نشـاطاتنا أوجه جمیع في مهمة مكانة

  73 . للفرد والعضلي الشعور الحسي على سینعكس الفراغ في األلوان
  

  :الداخلیة الفراغات ألهم لأللوان النفسیة التأثیرات أهم یأتي فیما
   Residential Spaces السكنیة لفراغاتا 1.2.4.3

 لونا أما الطعام، غرف في استعماله المفید من لذا الرغبة، یحاكي أنه بخاصیة األحمر اللون یحتفظ
 الطبیعة ألوان فهما الحیاة، وحب والراحة بالشعور بالهدوء اإلنسان یمدان فإنهما واألخضر، األزرق

  .النوم  غرف في استعمالها المناسب من لذلك
  

    
استخدام األلوان الدافئة الحارة ) 18:3(شكل 

في فراغات الطعام تضفي دفئاً  على المكان 
  واحساسًا بالحمیمیة

استخدام األلوان الرزینة كاألزرق ) 19:3(شكل 
  .واألخضر یضفي هدوءا وراحة في غرف النوم 

  
  http://lh3.ggpht.com: المصدر 
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 الفراغات في  توظیفها المفید من لذا الطاقة، لونا هما ي،والبرتقال األصفر فاللونان أخرى جهة ومن
 الحـافز بـدور الفـاتح البرتقـالي یقـوم كمـا الطعـام تحضـیر ومكـان المعیشـة غـرف مثل حیویة، األكثر

  .المكتب غرفة في المسیطر اللون یكون أن یمكن وبذلك اإلیجابي،
  

   Public Spacesالعامة  الفراغات 2.2.4.3
 مجمعات تجاریة من Non Residentialالسكنیة  غیر الفراغات جمیع عام بشكل وتمثل  
 حكومیـة ومستشـفیات، وأبنیـة صـحیة عنایـة ومراكـز ودینیـة، ثقافیـة وأبنیـة ومطـاعم، ومحـال،
  :الفراغات تلك من عدًدا هنا ونستعرض ....وسفارات

 فـي افئـةالد األلـوان اسـتعمال غالًبـا یـتم:   Restaurants & Cafésوالمقـاهي المطـاعم - 
  .الهضم لعملیة منشًطا تأثیًرا ألن له الوردي والبرتقالي، استعمال یتم حیث الطعام، صاالت

  

    
  استخدام األلوان الدافئة الحارة في فراغات الطعام تضفي دفئاً  على المكان ) 20:3(شكل 

  http://www.travnet.co.in/hotel: المصدر 

  الصحیة  العنایة ومراكز المستشفیات   3.2.4.3 
 نفس في األلوان للتأثیر استخدام یتم لذا والهدوء، بالراحة الشعور إلى -الغالب في -المرضى یحتاج

 كاللون الهادئة األلوان إلى ویتم اللجوء الصارخة، األلوان تجنب فیتم ایجابًیا، تأثیًرا وجسمه المریض
 وأمـاكن الجلوس صاالت في أما بقلیل، أعتم السقف لوًنا إعطاء ویتم الجدران، في الفاتح األخضر
   74للشفاء التماثل عملیة في للمساعدة بحذر والدافئة األلوان الحیویة بعض إدخال فیتم النقاهة،
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 من الهادئة رجات التد استعمال) 21:3(شكل 

 في األلوان الدافئة من قلیل مع األخضر ألوان

  المستشفیات وغرف قاعات

استخدام األلوان الرزینة كاألزرق ) 22:3(شكل 
  .واألخضر یضفي هدوءا وراحة في غرف النوم 

  http://archimags.com: المصدر 
  

 Work Spacesالعمل  فراغات  4.2.4.3

تبًعـا  ،صـناعیة معامـل خاصـة، مكاتـب والمكاتـب، العمـل أمـاكن فـي األلـوان اختیـار یـتم  
 العمـل الذي یحتاجـه التركیز ودرجة الفراغ هذا مستخدمي عدد ناحیة من الوظیفي، النشاط لمستوى
 وتـأثیر محفـز طـابع ذات اسـتعمال ألـوان إلـى ویعمـد وتـدرجاتها، األلـوان تكرار یتجنب لذا .الوظیفي
 مستقل وبشكل التركیز یتم كما ،المخضر البرتقالي واألزرق مثل الفردي النشاط مستوى في إیجابي

 الحـارة األلـوان اسـتعمال فیهـا یـتم فالسكرتاریة فیه، العمل ونوع كل مكتب طبیعة على المكاتب، في
 أن التبـاین ویمكـن قلیلـة هادئـة رزینـة ألـوان ذات فتكـون واإلدارة االجتماعـات قاعـات أمـا.  المتباینة
  75 .الملل  لتجنب الدافئة األلوان بعض تتخللها

    
 في تباین ذات دافئة استخدام ألوان) 23:3(شكل 

  االستقبال ردهة
 في التباین قلیلة دافئة استخدام ألوان) 24:3(شكل 

  االجتماعات قاعة
  http://lh3.ggpht.com: المصدر 
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  Educational & Cultural Spaces ةوالثقافی التعلیمیة الفراغات  5.2.4.3
 لكـل فـراغ، الـوظیفي النشـاط نوع ناحیة من بعضها عن والثقافیة التعلیمیة الفراغات تختلف 
 عمـر اخـتالف فضـال عـن ...مسـارح موسـیقى، قاعـات متـاحف، ثقافیـة، مراكـز جامعـات، مكتبـات،
 علـى والثقافیـة التعلیمیـة فراغـاتال فـي التأكیـد یـتم راشـدین، شـباًبا، أطفـاال وعموًمـا الفـراغ، شـاغلي

 إلـى تـؤدي وٕانمـا وغیرهـا، البنفسـجي مثـل الذهن تشتیت تسبب ال المنسجمة التي األلوان مجموعات
قلـیال  تنحـى بحیـث الفاتحـة األلـوان درجـات اسـتخدام ویـتم التفكیـر، علـى وتحض تحفیز العقل عملیة
 یـتم كمـا الشدیدة المبهـرة، واالنعكاسات الملل تسبب التي البیضاء السطوح تجنب ویتم الدفء، نحو

  76 .الدراسیة والمكتبات القاعات في السیما و التباین شدیدة األلوان تجنب
  

    
  إیجاب حافز إلعطاء الدافئة األلوان ذات الفراغات على حدیثًا التأكید) 25:3(شكل 

  http://www.shrirag.com: المصدر 

  
 كان وٕان بالدفء والبرودة إحساسنا في أساسًیا وًراد تؤدي والدافئة الباردة األلوان أن بالذكر والجدیر

 البـاردة األلـوان اسـتعمال الحالـة فـي هـذه توظیـف یـتم لـذلك فسـیولوجًیا، ولـیس نفسـًیا اإلحسـاس هـذا
 وذلـك البحریـة، الجهـة فـي الداخلیـة الدافئـة للفراغـات واأللـوان القبلیـة، الجهـة فـي الداخلیـة للفراغـات
 .الطقس باعتدال واإلیهام لإلیحاء
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  Commercial Spacesالفراغات التجاریة   6.2.4.3
نوع  على رئیسي بشكل التجاریة والمجمعات المحال في األلوان استعمال یرتكز  

 المحال والمعروضات، باتجاه الناس لجذب وبراقة حارة ألوان استخدام الغالب كان وٕان المعروضات
  .بالفراغ واالتساع اإلحساس عطاءإل خاص، بشكل الباردة األلوان تستعمل كما
  

 

  

 

  
 الجذب عامل قلتحقی المحال اّلتجاریة في الباردة األلوان مع الدافئة األلوان تباین) 26:3(شكل 

  االنتباه وجلب
  http://lh3.ggpht.com: المصدر 

  
  العالج باأللوان  3-5

مــزج اهللا عــز وجــل جســم اإلنســان بعناصــر وموجــات  77 :یقــول الــدكتور ســمیر البهواشــي  
كهربیة وٕاشعاعات تتجانس مع األشعة الكونیة والموجات الكهرومغناطیسیة والذبـذبات اللونیـة، ولكـل 

ــــره تمامــــًا شــــخص إشــــعاعات  ــــذبات عــــن غی ــــي طــــول الموجــــة والتــــردد وعــــدد الذب ــــف ف خاصــــة تختل
كــل إنســان یرســل إلــى الكــون واآلخــرین إشــعاعات خاصــة بــه ویســتقبل مــنهم إشــعاعات فكالبصــمات، 

   .أخرى فإذا كانت متقاربة نتج عن ذلك تفاهم ومحبة قویة وٕاذا كانت متنافرة نتج عنها العكس
ها طول موجي معین تقوم المستقبالت الضوئیة في الشبكیة بترجمتها واللون عبارة عن طاقة مشعة ل

وتحتــوي الشــبكیة علــى ثالثــة ألــوان هــي األخضــر واألحمــر واألزرق وبقیــة األلــوان تتكــون  .إلـى ألــوان
 .من مزج هذه األلوان الثالثة

یـؤدى إلـى وعندما تدخل طاقـة الضـوء إلـى الجسـم فإنهـا تنبـه الغـدة النخامیـة والجسـم الصـنوبري ممـا 
إفــراز هرمونــات معینــة تحــدث مجموعــة مــن العملیــات الفســیولوجیة، وبالتــالي الســیطرة المباشــرة علــى 

  .تفكیرنا ومزاجنا وسلوكیاتنا
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والغریب أن لأللوان تأثیرا على مكفوفي البصر تمامـًا كالمبصـرین وذلـك نتیجـة لتـرددات الطاقـة التـي 
فیـنج "لصینیون القـدماء فـي عـالج األمـراض وتسـمى بالــتتولد داخل أجسامهم وهذه الفكرة استخدمها ا

 ".شوي
هرامـــات لمقاومـــة الجـــراثیم وقتـــل البكتیریـــا ألوأیضـــًا اســـتخدم الفراعنـــة اللـــون فـــوق األخضـــر داخـــل ا 

  78 .وبالتالي المحافظة على المومیاوات
  

  على األلوان  دراسات وتجارب  1.5.3
خاللهــا تســجیل جمیــع االنعكاســات التــي  ابتكــر فریــق مــن العلمــاء أجهــزة ووســائل یمكــن مــن  

تصدر عن اإلنسان نفسیًا أو جسـمیًا تحـت تـأثیر األلـوان، فتبـین أن لأللـوان حسـب أنواعهـا، تـأثیرات 
في اإلنسان تتمثل في تسارع ضربات القلب، وتناوب حركات الجفون فتحًا وٕاغماضـًا، وازدیـاد قابلیـة 

بتهـــا وٕافرازهـــا العـــرق، واخـــتالف فـــي حركـــات التـــنفس، الكـــف لتوصـــیل الحـــرارة والكهربـــاء بازدیـــاد رطو 
   .واختالف في الرسوم البیانیة التي تسجل نشاط الدماغ

 .دي(اكتشـف العـالم  1878وأظهرت بعض الدراسات نتائج مهمة حول هـذا الموضـوع؛ ففـي العـام 
أثیرات عالجیـة لألشـعة الملونـة المختلفـة تـ أن المبادئ العلمیة التي تشرح لماذا وكیف )غادیالي .بي

  .متنوعة في الكائن الحي
وهـو  )موسـوعة فـن قیـاس األلـوان الطیفیـة(وبعد سـنوات مـن البحـث نشـر غـادیلي  1933وفي عام  

   .تحفة في مجال العالج باللون
والنظریات التي تم تطویرها تنحدر من عمل غادیالي، فقد أكد أن ألوان الفعالیات الكیمیائیة هي فـي 

   .لترددمجموعات ثمانیة ا
 البنــاءظ علــى تــوازن مناسـب بــین عملیتــي فـاویمكـن الحصــول علــى صـحة جیــدة فقــط فیمـا لــو تــم الح

   .هاهدمیض وهي مجموع العملیات المتصلة ببناء البروتوبالزما و ألاللتین تشكالن معا ا الهدمو 
م بتــألیف موســوعة علمیــة عــن األلــوان األساســیة 1980قــام العــالم منــدل األلمــاني فــي عــام  •

األلـــوان المكملـــة لبعضـــها وكیفیـــة التـــداوي بهـــا عـــن طریـــق أجهـــزة عالجیـــه مختلفـــة تســـمى و 
ألـوان أساسـیة للعـالج  سـتةوحـدد العـالم األلمـاني  .بأجهزة العالج الطبیعـي باألشـعة الملونـة 

  .األصفر واألزرق والبرتقالي واألخضر والبنفسجي  واألحمر  :وهى
ن یزیــد التركیــز والنشــاط ألصــحیح لأللــوان یمكــن وأظهــرت البحــوث الحدیثــة أن االســتخدام ا
  .%78إلى  55والقدرة على التعلم والفهم والتذكر بحوالي 

                                                 
, Cambridge, MA: MIT PressomenologyVision Science: Photons to Phen Palmer, S.E. (1999)..  
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امرأة  60في كلیة التمریض بسان دییجو تم فیها تعریض  1982دراسة أخرى أجریت عام 
دقیقــة  15فـي متوســط العمـر یعــانین مــن التهـاب المفاصــل الرومــاتیزمي للـون األزرق مــدة 

  .حسنا ملحوظا في شدة األلم الذي خف بدرجة كبیرة عن ذي قبلفشهدن ت
تم فیها تسلیط أضواء حمراء اللون على عیون مجموعـة  1990أجریت عام   وبینت دراسة

% 93  مــن المرضــى یعــانون مــن الصــداع النصــفي فــي بدایــة ظهــور النوبــة فتعــافى حــوالي
بب فـــي ذلـــك إلـــى أن اللـــون مـــنهم بشـــكل جزئـــي نتیجـــة هـــذا العـــالج وأرجـــع المعـــالجون الســـ

  .األحمر یزید ضغط الدم الشریاني ویوسع األوعیة الدمویة
كما بینت التجارب أن لأللوان أیضا تأثیرا في مـدى إحساسـنا بـالحرارة، حیـث أجریـت دراسـة 

ن وجــود النــاس فــي غرفــة مطلیــة بــاللون األزرق یــدفعهم إلــى رفــع أفــي النــرویج عرفــوا منهــا 
ة ثـــالث درجـــات أعلـــى مـــن أفـــراد یجلســـون فـــي غرفـــة مطلیـــة بـــاللون مؤشـــر التدفئـــة المركزیـــ

   .األحمر
كمــا أثبتــت دراســات أخــرى أن خفــة األلــوان ودكانتهــا بعمقهــا وتــدرجها یــؤثر فــي دقــة إدراكنــا 

   .للوقت، كما یؤثر في قدرتنا على التركیز والتذكر
لنقــاب عــن أن كمــا كشــف أخصــائیو الجلدیــة فــي مركــز بوســطن الطبــي بالوالیــات المتحــدة ا •

  .حزمة من الضوء األزرق قد تعید نضارة الشباب إلى البشرة وتزید الوجه تألقا وجماال
وفســر علمــاء مركــز بوســطن ذلــك بــأن الخالیــا التالفــة تخضــع لهــذا التفاعــل الــذي یســبب انفصــالها 

رة كنتـائج وتساقطها لمدة أسبوع لیحل محلها خالیا جدیدة سلیمة، وأشـاروا إلـى أن نتائجهـا لیسـت مثیـ
عملیة إعـادة تسـطیح الجلـد بـاللیزر، لكـن مـدة التعـافي فیهـا أقصـر، وهـي بـدیل بـنفس جـودة عملیـات 

   .التقشیر الكیماوي وقد تكون أفضل منها كونها أبسط وأقل عدوانیة وٕایالما
وأبــان الخبــراء أن هــذه التقنیــة المضــادة للشــیخوخة مكلفــة للغایــة، حیــث یصــل ســعر الجلســة الواحــدة 

  .دوالر، كما أن آثارها على المدى الطویل لم تتضح بعد ألنها ما زالت حدیثة 800ا إلى منه
وال یقتصــر تــأثیر األلــوان فــي اإلنســان فحســب، وٕانمــا یمتــد لیأخــذ تــأثیرًا أبعــد مــن هــذا، إذ للحیوانــات 

اعي والنباتات أیضًا استجاباتها لأللوان؛ فقد أثبت بعض التجـارب أن الـدجاج إذا تعـرض لضـوء صـن
ملون، فإنه یبیض بسرعة أكثر مـن سـرعته المعتـادة، وأن دیـدان األرض یجـذبها اللـون األحمـر، كمـا 

تحــب اللــون األحمــر والبرتقــالي واألصــفر  44أن الحشــرات القارضــة عدیمــة األرجــل مــن فصــیلة أم 
 ولكـن الفراشـات تحـب بوجـه خـاص األلـوان األزرق .وتهرب مـن اللـون األزرق والبنفسـجي واألخضـر

واألخضر والبنفسـجي، فیمـا الـذباب یحـب جمیـع األلـوان مـا عـدا اللـون األزرق فإنـه ینفـر منـه، ولهـذا 
   .نجد أن الغرف المطلیة باللون األزرق تكاد تخلو من الذباب



 
 

ومن ثم یتم اختیار اللون  ،نجد أیضًا أن كل عضو أو عضلة أو عظمه في جسدنا لها ذبذبة محددة
فـإن ذلـك ینـتج  ،دد وٕاذا تغیـر تـردد أي ذبذبـة فـي أي جـزء مـن أجـزاء الجسـمالذي یتوافق مع هـذا التـر 

الـــذي مـــن الممكـــن عالجـــه ببســـاطة عـــن طریـــق إمـــداد الجـــزء المتغیـــر ذبذبتـــه بلونـــه  ،عنـــه المـــرض
 وٕاذا حاولنا صیاغة هذه العالقة بشكل آخـر نجـد أن كـل عضـو مـن أعضـاء الجسـم لـه .المناسب له
والرئــة یكــون لونهــا یمیــل إلــى ،  والكبــد لونــه عنــابي مائــل إلــى البنــي ،فالقلــب لونــه أحمــر :لــون معــین

  الرمادي
 

      
  تلون أعضاء الجسم الداخلیة بألوان مختلفة تمیل إلى الحمرة والبنیة والرمادیة ) 27:3(شكل 
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افتراضــًا وٕانمــا حقیقــة أثبتهــا علــم الجراحــة والتشــریح فأجســامنا مــن الــداخل متلونــة وهــذا لــیس   

ــــــة ــــــاتهم أن األعضــــــاء والعضــــــالت ملون ــــــداخل وٕاثب ــــــى جســــــم اإلنســــــان مــــــن ال  .بعــــــد إطالعهــــــم عل
ــك فــإن العــالج بــاأللوان یعتمــد علــى إمــداد جســم اإلنســان ومناطقــه المختلفــة وتحدیــدًا  وبنــاء علــى ذل

ٕامـداد جسـم اإلنسـان بالطاقـة الموجـودة فـي األلـوان و . المریضة باأللوان المناسـبة حتـى یتحقـق الشـفاء
أو تنـاول األطعمـة التـي تتفـق ألوانهـا  ،یتم بعـدة طـرق أبسـطها التعـرض ألشـعة اللـون العالجـي نفسـه

وقـدیمًا قـال الحكمـاء أخبرنـي مـاذا  -كمـا ذكـر سـابقا-وطاقتها مع لون وطاقة العضـو المـراد عالجـه 
 79 .تأكل أخبرك من أنت

 
  

                                                 
   79 . العالج باأللوان ، صیحة جدیدة فى عالم الطب  ، دكتور محمد السقا عید 



 
 

  ن من منظور سیكولوجياأللوا  6.3
     اللون األخضر 1.6.3

ویمكننـا  ،الذي یمثل لون الطبیعة والنمو والتـوازن ویعبـر عـن التنـاغم مـع األشـیاء مـن حولنـا  
 3500ومن حیث الطاقة هـو لـون متوسـط الطاقـة والذبذبـة وتبلـغ طاقتـه  ،أن نستخدمه كرمز للسالم

ف عنـه أنـه قـادر علـى امتصـاص كـل الطاقـات ومعرو % 100وطاقة هذا اللون إیجابیة ، انجستروم
ــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــة التــــــــــــــــــي تتعــــــــــــــــــرض ل ــــــــــــــــــة وغیــــــــــــــــــر الحی  .الســــــــــــــــــلبیة مــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــل األجســــــــــــــــــام الحی

والدلیل على ذلـك أن اإلنسـان المكتئـب أو الحـزین عنـدما یجلـس فـي مكـان ملـئ باألشـجار والنباتـات 
 .الخضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراء یــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزول اكتئابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ویصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبح ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعیدًا ونشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیطاً 

واللــون األخضــر كــان لــه مكانــة خاصــة  ،األلــوان للعــالج ومعــروف أن الفراعنــة هــم أول مــن اســتخدم
حیث استخدموه كغطاء لجسـد الفرعـون بعـد تحنیطـه ومـن ثـم وضـع الجسـد المحـنط والمكفـن ، عندهم

ألنــه وفقــًا لعلــم الفونــغ شــوي أو طاقــة  ،بــاللون األخضــر فــي الثلــث األول مــن مقبــرة علــى شــكل هــرم
والجــزء األول مــن قمــة الهــرم  ،وتجمیــع الطاقــة بداخلــهالمكــان فــإن الشــكل الهرمــي یعمــل علــى تركیــز 

وضـع الجسـم المحـنط فـي مكـان ذي طاقـة . ولـنالحظ معـًا الحكمـة مـن ذلـك، تتركز فیها أعلـى طاقـة
ــم یــأت قطعــًا بــدون علــم  عالیــة وٕاحاطتــه بلــون طاقــة عالیــة ومتزنــة أیضــًا هــذا التصــرف أو التقلیــد ل

وكذلك أهل الجنـة تكـون  ،تزنة ومجردة من كل السلبیاتوالطاقة في اللون األخضر تكون م .ودراسة
 .نفوسهم صافیة وقویة ومنزهة عن كل الصـفات السـلبیة مـن فسـق وكـذب التـي تمثـل الطاقـة السـلبیة

اللـــون األخضـــر مناســـب جـــدًا فـــي غـــرف النـــوم ألنـــه یســـاعد علـــى االســـترخاء والهـــدوء وهـــي صـــفات 
یناسب اللون األخضر أماكن العمـل التـي نحتـاج وال ، مطلوبة حتى ینام الشخص براحة وبدون تعب

  .ألنه كما ذكرنا لون یساعد على اإلحساس بالهدوء والسالم ،فیها إلى بذل مجهود ذهني أو جسمي
  

     اللون األحمر  2.6.3

 ،  انجستروم 6500أعلى األلوان طاقة ویرمز إلى القوة والحیویة ویتمثل بالنار وتبلغ طاقته    
الــذي ال نســتطیع أن نســتخدمه فــي غــرف النــوم وأمــاكن الراحــة واالســترخاء ألنــه  وهــو اللــون الوحیــد

وبالتـالي فـإن ، یصدر ذبذبات عالیـة تـؤدي إلـى زیـادة فـي حركـة ونشـاط الخالیـا وتسـارع دقـات القلـب
 .الشخص الذي ینام في أماكن ملیئة باللون األحمر سیعاني من األرق والكوابیس واألحالم المزعجـة

واألمــاكن التــي تحتــاج إلــى النشــاط  ،مــر یناســب كثیــرًا األمــاكن المخصصــة للعــب األطفــالاللــون األح
لـذلك  ،وهـو یـدل أیضـًا علـى كـرم الضـیافة والطمـوح والمشـاعر الجیاشـة ،والحیویة إلنجـاز العمـل بهـا



 
 

نالحــظ أن المطــاعم الشــهیرة تعتمــد علــى اســتخدام اللــون األحمــر فــي دیكوراتهــا حیــث یــتم اســتخدامه 
  . للمفارش والورودكلون 

 
 صفراللون األ 3.6.3

  

ـــر عـــن الصـــالبة وقـــوة العقـــل   ـــون األرض ویعب ـــارات ، و ل ـــون األصـــفر التی وتحمـــل أشـــعة الل
وتنبه العملیات  ،المغناطیسیة الموجبة التي نتنفسها وتثیرنا فتقوى وتنشط حركة األعصاب في الجسم

وخصوصـــًا  ،وینظـــف ویعـــالج الحـــروق، ةویولـــد الطاقـــة فـــي العضـــالت ویحســـن البشـــر  ،العقلیـــة العلیـــا
ألنــه یســاعد علــى تحلــل ، كمــا یســتخدم لكــل حــاالت الرومــاتیزم والتهابــات المفاصــل ،مــرض األكزیمــا

وفــي حالـة نقصــان أشـعة هــذا اللـون فــي أي جـزء مــن  ،الترسـبات الكلسـیة التــي تترسـب فــي المفاصـل
 .اللــون المناســب لعــالج هــذه الحالــةأجــزاء الجســم فإنــه یــؤدي إلــى الشــلل الجزئــي أو الكلــي لــذا فهــو 

ألنــه  ،ینصــح دائمــًا بــأن نجلــس وخلفنــا قطعــة لونهــا أصــفر خاصــة لمــن یعملــون فــي أعمــال كتابیــة
ویفضـل اسـتخدامه فـي أمـاكن تجمـع األسـرة وغـرف النـوم ألنـه لـون  ،یساعد على اإلبداع فـي الكتابـة

لراحــة ویزیــد مــن مشــاعر التجــاوب یســاعد علــى تخفــیض الطاقــة وبالتــالي یمهــد لعملیــة االســترخاء وا
ـــــــــــــو األســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري الحنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون  .والجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
 اللون األزرق 4.6.3
ویشیر األزرق الناصع  ،الباهت والسماوي منه یعبر عن نبل األخالق والمثالیة في التقوى  

واللون األزرق هو لون الصفاء والهدوء ویناسب كثیرًا غرف النوم وأماكن  ،إلى اإلخالص والوفاء
 .الشعور بالغضب ویزیل ضغوط الحیاة الراحة ألنه یقلل

یناسب اللون األزرق أماكن االجتماعات التي یكثر فیها المجادالت والمشاحنات ألنه یساهم في 
 .تقلیلها وتهدئتها

، وبالفطرة نجد األشخاص الذین یعانون من ضغوط وحاالت قلق یلجأون الستنشاق هواء البحر
ي لذلك هو أن حركة األمواج في البحر إضافة إلى لونه وبالفعل تزول كل مشاكلهم والسبب الحقیق

األزرق یساعد على سحب الطاقة السلبیة واستبدالها بأخرى إیجابیة وتجدیدها في المناطق المحیطة 
 .بالبحر

وعندما نتحدث عن كل األلوان فإن صفاتها تنطبق على كافة درجات اللون المختلفة ولكن بتفاوت 
ألزرق الكحلي یكتسب مواصفات اللون األزرق إلى جانب صفات اللون فمثًال ا ،في قوتها أیضا

 .األسود وكلما مالت درجة اللون إلى القتامة وتحدیدًا اللون الكحلي یزداد إحساس الشخص بالحزن



 
 

 اللون البنفسجي 5.6.3
وكثرة التعرض له تزیدالشعور  ،ویفضل استخدامه في دورات المیاه والحمامات، هو لون الهدوء

لذلك كلما كان یرمز له بالحزن في األغاني القدیمة وهو لون الروحانیات واحترام الذات ، لحزنبا
 .والشرف

 
 اللون البرتقالي  6.6.3

والداكن منه یدل على  ،والفاتح منه یدل على الصحة والحیویة ،یرمز اللون البرتقالي إلى الطاقة
 .الغرور

وعالج  ،ومعالجة حصى الكلى والمرارة ، هاق والتعبأشعة اللون البرتقالي تستخدم في حالة اإلر 
 .المغص الحاد والتشنجات العضلیة

البرتقالي من مشتقات األحمر والبنفسجي بنسب مختلفة واللون البرتقالي مناسب لغرف الطعام 
 .والممرات ألنه لون الترحیب ومساعد على عملیة الهضم

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون األبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیض واألســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود 7.6.3   الل

األبیض یستخدم مع األلوان  ،واألسود امتصاص لجمیع األلوان ،س لجمیع األلواناألبیض هو انعكا
ــــــــــــــه ــــــــــــــرتبط ب ــــــــــــــي ت ــــــــــــــوان الت ــــــــــــــوازن لكــــــــــــــل األل ــــــــــــــق الت ــــــــــــــي تحقی ــــــــــــــه یســــــــــــــاهم ف  .األخــــــــــــــرى ألن

وكلمــا تعمــق  ،أمــا اللــون األســود فكثــرة التعــرض لــه تزیــد مــن شــعورنا بــالحزن وتعمــق إحساســنا بــذاتنا
ــــــــــــــــــه كلمــــــــــــــــــا هاجــــــــــــــــــت األحــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــنفسإحســــــــــــــــــاس اإلنســــــــــــــــــان بذات ــــــــــــــــــي ال ــــــــــــــــــة ف  .زان المكبوت

الــذین وصــلوا لمراحــل معینــة مــن العلــم والــورع  نالمســیحییلــذلك نجــد بعــض القساوســة ورجــال الــدین 
 .یرتـــدون اللـــون األســـود ألنهـــم یملكـــون شـــعورًا عمیقـــًا باإلیمـــان یعـــززه ویقویـــه ارتـــداؤهم للـــون األســـود

 
فـــي طبیعـــة األلـــوان التـــي یفضـــل أن یتـــرك اإلنســـان نفســـه علـــى فطرتهـــا وطبیعتهـــا  ،وأخیـــراً   

ألن الجســم یمیـــل إلــى تعــویض الــنقص فـــي  ،یتعــرض أو یتعامــل معهــا فــي ملبســـه ومأكلــه ومســكنه
وهــذا مــا یفســر ســلوكیاتنا وتفضــیلنا لتنــاول طعــام معــین دون اآلخــر أو ارتــداء أزیــاء  ، طاقتــه تلقائیــا

 .بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــألوان معینـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
ة التــي یكــون لونهــا أصــفر أو أخضــر مثــل أیضــًا الفیتامینــات تــرتبط بــاأللوان حیــث نجــد أن األطعمــ

واألطعمـة الحمـراء مثـل الطمـاطم والتفـاح  (c) تكـون غنیـة بفیتـامین) األجـاص(اللیمـون أو الكمثـرى 
ــــــــــــــــامین  .أو المركــــــــــــــــب (b21) األحمــــــــــــــــر تكــــــــــــــــون غنیــــــــــــــــة بفیت



 
 

واألطعمــة الصــفراء تكــون غنیــة بفیتــامین واألطعمــة الكحلیــة اللــون أو التــي لونهــا أزرق داكــن تكــون 
 . واألطعمــــــــــــــــة البنفســــــــــــــــجیة تكــــــــــــــــون غنیــــــــــــــــة بفیتــــــــــــــــامین ، یــــــــــــــــة بفیتــــــــــــــــامینغن

أود أن أشـــیر إلـــى أن العـــالج بـــاأللوان كطریقـــة عالجیـــة ال تحتـــاج إلـــى مجهـــود فـــي تعلمهـــا ، وأخیـــراً 
وفائدتها تكمن في أنها تساعدنا على التواصل مع أنفسنا وطاقاتنـا وتؤهلنـا للتجـاوب مـع كـل األشـیاء 

  80 .أیضاً المحیطة بنا ومع مشاعرنا 
  

  طاقة األلوان    7.3
هي أقرب جزء  )1(األلوان هامة جدًا في الحیاة ، علینا جمیعًا أن نفهم أساسیاتها ، الشاكرات  

طاقي لوجودنـا المـادي، وعلینـا أن نعـي وبشـكل حقیقـي المبـادئ العامـة لحیاتنـا ومكوناتهـا ومظاهرهـا 
في مجال هام هو طاقة الشاكرات في  بحث ال في هذا وأبعاد كل شيء فیها، ونحن إذ نتطرق اآلن 

الجسـم ووظائفهـا وآثارهـا وفعالیتهـا، لتشـكل بدایـة الفهـم األساسـي لوجودنـا، مـن خـالل التفاعـل بـالفهم 
 . والتمرن واكتساب الخبرات التي تساعدنا على بناء معرفتنا

ات مختلفـة، اللون مظهـر هـام لكینونـة حیاتنـا، ألنـه بذاتـه طاقـة یعبـر عـن ذاتـه بطـرق وذبـذب  
وكل ذبذبة تشكل جزءًا من الكل األعظم، كاملة في ذاتها وجزءًا من المخطط األعظم، ویمكننا رؤیة 
ذلك خالل النظر لكل شاكرة، كل واحدة وما یمثلها من لون هي مستقلة بذاتها، حیث هي كاملة في 

تعطلــت أو لــم تتــوازن  ذاتهــا حتــى لــو كانــت تشــكل جــزءًا مــن الكــل فــي تــوازن الحیــاة اإلنســانیة، فــإذا
واحدة من هذه الشاكرات، سنواجه مظهرًا لحالة عدم توازن جسماني في كل جسدنا، ولكي نكـون فـي 

 .وذلـــــك عـــــن طریـــــق المســـــارات  وضـــــع صـــــحي ســـــلیم، یجـــــب أن تكـــــون شـــــاكراتنا فاعلـــــة ومتوازنـــــة
 لقــــةهــــذه المســــارات مغ ان كانــــت منهــــا الطاقــــة وعلــــى األغلــــب جســــم اإلنســــان تمــــروالمســــارات فــــي 

ــــــــــــي هــــــــــــذا المســــــــــــار ، نتیجــــــــــــة اإلهمــــــــــــال ــــــــــــة ف ــــــــــــق إمــــــــــــرار الطاق  .یمكــــــــــــن فتحهــــــــــــا عــــــــــــن طری
الفــرد منــا بعــض التصــرفات الســلبیة وتعتریــه مشــاعر الخــوف والشــكوك  وهــذا مــا یفســر حــین ینتــاب 

أسـباب ذلـك  خلـال بتـوازن الشـاكرات ممـا أدى إلـى إن ها، ر مرغوب بتلك المشاعر الغی  وغیرها من
 .عــــــــب باألحاســــــــیس والمشــــــــاعر وأثــــــــر حتــــــــى علــــــــى طــــــــرق تفكیرنــــــــاإتــــــــالف صــــــــحة البــــــــدن وتال

 .إذا فـــــــــــــــــأن فـــــــــــــــــتح الشـــــــــــــــــاكرات یمنحهـــــــــــــــــا تلقــــــــــــــــــى طاقـــــــــــــــــات الكـــــــــــــــــون المفیـــــــــــــــــدة للجســــــــــــــــــم 
  81اتالشاكر  هيو ، طاقتك فیها  تي تنظمأهم المناطق السنتعرف على  و 

                                                 
   80 . العالج باأللوان ، صیحة جدیدة فى عالم الطب  ، دكتور محمد السقا عید 

عني الدوالب أو العجلة ، وسمیت بذلك ألن رؤیتها من مسقط والتي ت) تشاكرا(ومفردها ) تشاكراز(تسمى  باللغة السنسكریتیة القدیمة  )1(
  رأسي وهي تدور تجعلها تشبه حركة العجلة

   81 . العالج باأللوان ، صیحة جدیدة فى عالم الطب  ، دكتور محمد السقا عید 



 
 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الشاكرات  1.7.3

والتـــي تعنـــي الـــدوالب أو ) تشـــاكرا(ومفردهـــا ) تشـــاكراز(تســـمى  باللغـــة السنســـكریتیة القدیمـــة   
العجلــة، وســمیت بــذلك ألن رؤیتهــا مــن مســقط رأســي وهــي تــدور تجعلهــا تشــبه حركــة العجلــة، ولكــن 

د مخروطي الشكل یدور كما یدور اإلعصار، فیسحب الطاقة من حقیقة المركز هو أنه ثالثي األبعا
وهـــي موجـــودة علـــى امتـــداد . الخـــارج إلـــىالـــداخل، وعكســـًا بعكـــس یســـحبها مـــن الـــداخل  إلـــىالخـــارج 

العمود الفقري، من العصعص إلى الهیبوثاالموس في الدماغ، وتعتبر وجودها مهمًا حیث أن مراكـز 
هـذه  إلـىفإنها تنقلها عبر مسـارات الطاقـة  اإلنسانئمة لمنفعة الطاقة عندما تمثل الطاقة لتصبح مال

النهایات العصبیة، والتي بدورها تغذي الغدة الدرقیة األقرب منه، حیث تبدأ مراكز الطاقة نموها منـذ 
نعومة اظفارنا، وأول مركز یبدأ في النمو هو مركز القاعدة ویستغرق كل مركز حتى یبلغ قمته سبع 

 82 . سنوات
ومكان وخواص  ،غیر ان لكل شاكرا لوناالسفل طیع أن تعرف ألوانها من الصورة في وتست 

:يكالتال " الشاكرا" مراكزأمراض عدة و ن نعالج من خالله أ محددة وباإلمكان  
  

                                                 
  الدكتور أحمد حجازي/ تألیف    أثر األلوان على العقل والجسم_ كتاب  82

  
  یوضح مناطق الشاكرات في جسم اإلنسان) 28:3(شكل 

  109ص  "المعماري واللون  ظهاراإل "عیلبوني ، الحرستاني : المصدر 



 
 

  )تالحیاة و المو ( مركز الجذر  1.1.7.3 
كـون الشـاكرا بحالـة عندما ت، فهذه الشاكرا مرتبطة بجزء وعینا المعني باألمان، البقائیة والثقة  

  .نقیة یكون الشخص قادرًا على الشعور باألمان، ویكون حاضر الذهن ومستقراً 
باألمــان أو الخــوف  ظهــر ذلــك علــى شــكل قلــق وقلــة الشــعورعنــدما یوجــد تــوتر فــي هــذه الشــاكرا، یو 

  وعندما یكون التوتر أكبر من ذلك یظهر على شكل تهدید بالبقاء
یضـا حاسـة أالتناسـلي  از الهیكلـي، الـّرجلین، الغـدد الكظریـة، والجهـازالجهـ فـيو هذه الشاكرا تـتحكم 

  م ا األاسمه شاكرا الجذر مرتبطة مع عنصر .الشم مع عضو الشم مرتبطان بشاكرا الجذر
اللـــون االحمـــر  ینـــه الجســـم ویثیـــره ویدفئـــه وزیـــد مـــن معـــدل  ضـــربات القلـــب والنشـــاط المـــوحي للمـــخ 

شــخص یكــون لن األ؛ الحمــراء دلــةحكــوم علیــه باإلعــدام یرتــدي البلــذلك نجــد  ان الم؛ ومعــدل التــنفس
وبالتالي البدلـة الحمـراء  بحالة انهیار عصبي واللون االحمر محفز لضربات القلب والجهاز العصبي

  83 .تهديء من أعصابه إلى حین إعدامه 

  
 الدم لجنسي والبرود الجنسي وكذلك لفقر مرض العجز اكن اللون االحمر یعالج عدة امراض أغیر 

ن أولئك الذین یعانون من ارتفاع ضغط الدم علیهم أوالتهابات المثانة البولیة  والمشاكل البولیة و 
  .ن من شانه یزید من ضغط الدم أنبوا الغرف ذات الدیكور االحمر حیث یتج
  
  
  

                                                 
, Cambridge, MA: MIT Presson Science: Photons to PhenomenologyVisi Palmer, S.E. (1999)..  
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  األحمر  شاكرات الحیاة أو الموت وعالقتها بارتداء بدلة اإلعدام باللون) 29:3(شكل 

  117ص  "المعماري واللون  اإلظهار "عیلبوني ، الحرستاني : المصدر 



 
 

  العجزمركز  2.1.7.3
ســئول عــن نقــاء الوجــه و النــور هــو المركــز المســئول عــن التناســل وحــب البقــاء كمــا أنــه الم  

، ویمثلهـا اللـون وتعتبر منطقة العجز مخزن الطاقة في الجسـم البشـري ،یظهر فیه عند البعض الذي
لــوان لتنبیــه الشــهیة  وتخفیــف التعــب  لــذلك یفضــل اســتخدام مفــارش الطعــام  فضــل األأوهــو تقــالي البر 

  .شخاصباللون البرتقالي وكذلك یرفع معدل الشهیة عند األ
فـي حـاالت الضـعف  یضـاً أن ارتداء المالبس البرتقالیة یزید مـن مسـتوى طاقتـك بالعمـل ومفیـد أغیر 

 .ي الشــــــــــــــــــــــــــــــفاء والمــــــــــــــــــــــــــــــداواةوتعتبــــــــــــــــــــــــــــــر وظیفتــــــــــــــــــــــــــــــه األساســــــــــــــــــــــــــــــیة هــــــــــــــــــــــــــــــ،  العــــــــــــــــــــــــــــــام
فهــو یعمــل علــى تهدئــة األعصـــاب وأنســجة العضــالت، كمــا یقـــي مــن األمــراض المرتبطــة بالجهـــاز 

  84 . البولي التناسلي، ویحسن من عملیة الهضم
  

  الضفیرة الشمسیةمركز  3.1.7.3
یعتبر الضفیرة الشمسـیة المسـئول عـن الشخصـیة مـن ناحیـة قوتهـا أو ضـعفها و تأثیرهـا فـي   

وعــن  ، فعــن طریــق الجســم األثیــري ترســل إشــارات إلــى اآلخــرین تعلمهــم بشخصــیتك ،و تأثرهــاالغیــر 
وعنــد نشــاط هــذا المركــز یكــون للشــخص شخصــیة ، طریقهــا تتعــرف علــى شخصــیة الطــرف المقابــل

لذاتــه و لآلخــرین و متمتعــًا بقــدر جیــد مــن  كمــا یكــون محبــا . مــؤثرة فــي اآلخــرین بصــورة ملحوظــة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوة اإلر  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة و ق  . ادةالحیوی

یــرتبط مركــز الضــفیرة الشمســیة بالغــدة الكظریــة و الكلــى و هــو مــن المراكــز التــي تتغــذى مــن الطاقــة 
ومن هنا یتبین لنا الحاجة الفطریة لمالمسـة هـذا المركـز عنـد لقـاء األشـخاص  ،)الذكریة ( األرضیة 

ــــك المركــــز للمحافظــــ ، ذوي الشخصــــیات القویــــة المــــؤثرة ة علــــى نجــــد أن المــــرء یضــــع یــــده علــــى ذل
  .شخصیته من قوة الشخصیة المقابلة

  فاكتبه على ورقة صفراء ردت ان تتذكر شیئاً أواللون االصفر أشد ایقاعا للذاكرة لذلك كلما 
لوان باسـتعمال اب وقـد یقـوم مخـتص بـالعالج بـاألئـثیر مثیر للطاقة ویساعد للتخلص مـن االكتأوله ت

  85 .لدم اللون االصفر لعالج تقلص العضالت وانخفاض سكر ا
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  القلبمركز  4.1.6.3
هو المركز المسئول عن المشاعر لدى اإلنسان الرتباطه بالغشاء القلبي و الذي عن طریقه   

 فأنـت تشـعر حتمـاً . وهـو الوسـیط فـي نقـل المشـاعر منـك و إلیـك  ،یشعر اإلنسان بمختلف المشـاعر
توازنـه تـزداد المشـاعر كما أنك عن طریـق هـذا المركـز فمـع  ،و بغض من یبغضك ،بحب من یحبك

أمـا حـین یقـل نشــاطه  ،الجیـدة مثـل مشـاعر الحـب و الرحمـة و العدالـة واإلحســان و القبـول و الرضـا
تـــتحكم فیـــه المشـــاعر الســـلبیة كـــالبغض و الكراهیـــة و القســـوة و الظلـــم و الـــرفض للـــنفس و لآلخـــرین 

ــــــــــــــــــداخلي ــــــــــــــــــه ال ــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــاحبها بمشــــــــــــــــــاعر ســــــــــــــــــلبیة مــــــــــــــــــدمرة لكیان  . فیحی
أن أكثــر مــن یعــاني مــن المشــاكل المرتبطــة بمركــز القلــب هــم األشــخاص اللـــذین  و الجــدیر بالــذكر

 . تعرضــــوا لمواقــــف عاطفیــــة شــــدیدة و لــــم یكــــن لــــدیهم الحكمــــة الحتــــواء تلــــك المواقــــف الصــــعبة
و القلـب و نالحـظ حاجـة اإلنسـان عنـد تعرضـه لموقـف عـاطفي  الصـعتریةیرتبط مركز القلب بالغدة 

ــــــــــــــك بإمــــــــــــــداده بكمیــــــــــــــة إضــــــــــــــ  86 . افیة مــــــــــــــن الطاقــــــــــــــةقــــــــــــــوي و ذل
ن نعـالج أوباإلمكان  واللون األخضر لون الطیعة حیث له تأثیر ملطف ومهدئ على الجسم والعقل 

یمكن االســتفادة مــن االشــیاء الخضــراء فـ ،و القلــقأمــراض البشــر الــذین یعـانون مــن االكتئــاب أبعـض 
  .الخروج بجولة بالحدائق الخضراء التي تحیط بهم ك
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  رات مركز القلب باللون األخضر شاك) 30:3(شكل 

المعماري  اإلظهار "عیلبوني ، الحرستاني : المصدر 
  119ص  "واللون 



 
 

  الحلقمركز  5.1.7.3
وفــي  ،هــو المركــز المســئول عــن التواصــل و التعبیــر عــن الــذات و البــوح بمكنونــات الــنفس  

عـن مرئیاتـه بكـل وضـوح و التعبیـر عـن حالة توازن هذا المركز یتحقق لصاحبه القدرة على التحدث 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه و مشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعرة والتوصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع اآلخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرین   .ذات

أما حین یقل نشاط هذا المركز یجد الشخص نفسه غیر قادر علـى إیصـال فكـره بشـكل سـلیم و یجـد 
ــــــــــــــــــــــــــــــي الحــــــــــــــــــــــــــــــدیث أمــــــــــــــــــــــــــــــام اآلخــــــــــــــــــــــــــــــرین  . صــــــــــــــــــــــــــــــعوبة ف

 من الغذاء في الجسموهي الغدة المسئولة عن معدل إنتاج الطاقة . یرتبط هذا المركز بالغدة الدرقیة 
و مــن المالحـــظ حاجــة المـــرء لتغذیــة هـــذا المركـــز بصــوره ال شـــعوریة عنــد الحاجـــة إلــى التعبیـــر فـــي 
مواقـف التـي یجـد فیهـا صـعوبة فـي إخـراج الحـدیث مـن جوفـه كـذلك عنـدما یجـد صـعوبة فـي التعبیــر 

  .عن مشاعره و أحاسیسه نجده یلمس حلقه بشكل عفوي
كمــا یــؤدي الــى انخفــاض  ،ثیر مطمــئن  ویــؤدي الــى الشــعور باالســترخاءلــه تــأكمــا أن اللــون األزرق 

  87 .ضغط الدم  ونبض القلب وعدد مرات التنفس 
عند وضعهم بفصل أ صبحوا أهدأطفال ذوي المیول العدائیة ن األأحدى الدراسات إولوحظ في 

ارة الرطبة  ولوحظ  ان اللون االزرق یجعل الناس الذین یسكنون في  االجزاء الح زرقأدراسي 
  زرقاء او لف  قطعة زرقاء حول العنق" كنزة"الم  الحنجرة ارتداء آولتخفیف  یشعرون بالبرودة
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شاكرة مركز الحلق وعالقتها بارتداء الوشاح ذو اللون ) 31:3(شكل 

  األزرق
  120ص  "االظهار المعماري واللون  "عیلبوني ، الحرستاني : المصدر 



 
 

  )العین الثالثة ( الوعي ركز م 6.1.7.3
یرمــز إلیــه بالبصــیرة فهــو المركــز المســئول عــن الحــواس العلیــا لــدى اإلنســان أو مــا یســمى    

كالتخاطر عن و التوقع والحدس وغیرها من الحواس التـي  ،بالحاسة السادسة و هي أكثر من حاسة
 . 88ینــــــــــــــــــــدر وجودهــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــین الغالبیــــــــــــــــــــة العظمــــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــــن البشــــــــــــــــــــر

وهي ، الجهاز الغدديلغدة النخامیة وهي تشكل رابط مهم بین الجهاز العصبي و یرتبط هذا المركز با
ــــــــــــرز هرمونــــــــــــات تــــــــــــؤثر علــــــــــــى النمــــــــــــو والتطــــــــــــور  .الجنســــــــــــي وٕاعــــــــــــادة اإلنتــــــــــــاج بالجســــــــــــم تف

المركــز بصــورة الإرادیــة عنــد الحاجــة لكمیــة أكبــر مــن الطاقــة فنالحظهــا عنــد الحاجــة  أمــا تغذیــة هــذا
 ةوهــي مالحظــ، ها مكــان مركــز الــوعي بیــده إلمــداده بالطاقــةوالتــي یالمــس صــاحب ،الملحــة للتفكیــر

وأنـــت تختبـــر أي  بشـــكل كبیـــر عنـــد المفكـــرین والكتـــاب و غیـــرهم ممـــن یتصـــل عملهـــم بـــالتفكیر مـــثالً 
  .تخبط بكف یدك على جبهتك من أجل التذكر اختبار أال تجد نفسك ال شعوریاً 

  
  مركز التاج  7.1.7.3

وهـو المركـز  . لحالة الروحانیـة و الرقـي الروحـي والنفسـيمركز التاج المركز المسئول عن ا  
بالخالق جـل شـأنه و فـي تـوازن هـذا المركـز مـع المراكـز األخـرى یتحقـق التـوازن  التصالابالمختص 

 . العقلـــــــــــــــــــــــــــــــي و النفســـــــــــــــــــــــــــــــي و الجســـــــــــــــــــــــــــــــدي للشـــــــــــــــــــــــــــــــخص
ة یعتبــر مركــز التــاج الغــدة األثیریــف الروحانیــات أمــا عنــد نشــاط هــذه المركــز فــإن صــاحبة یــركن إلــى

وقــد تالحــظ أن لإلنســان تصــرف  ،لخصائصــها  ةموازیــة للغــدة الصــنوبریة و لــه خصــائص مشــابهلا
التصـــرف عنـــد وقـــوع الكـــوارث والفواجـــع فیعمـــد الشـــخص  ویكـــون ذلـــك، فطـــري عنـــد الحاجـــة لتغذیتـــه

 لوضع یده بشكل ال شعوري على هذا المركز و ذلك لكي یمده بالطاقة التي تساعده لتحمل الموقـف
 فـروة الـراس، وهو مناسب وجید ألمراض یبعث على االنتعاش واالحساس بالسلم والسعادة یخلق جوا

  89 . الصداع النصفي ومشاكل الكلى 
  
  
  
  
  

                                                 
, Cambridge, MA: MIT PressVision Science: Photons to Phenomenology S.E. (1999). Palmer,.  

88   
, 1866, as The Sensations of Vision –Physiological Optics  Hermann von Helmholtz,89

, David L. MacAdam, ed., CambridgeSources of Color Science translated in.    



 
 

  .تأثیر األلوان على سلوك اإلنسان  2.7.3
للــون تــأثیر علــى الجســم والــنفس والطبــع والمــزاج، اللــون یســمو بــالروح ویغــذي األعصــاب،   

واضح في حیاتنا الیومیة ، فمنه ما یبعـث فـي الـنفس السـرور والسـعادة،  ویریح اإلحساس، وله تأثیر
ومنــه مــا یبعــث الملــل واالضــطراب، ومنــه مــا یحفــز الهمــة، ومنــه مــا یحــبط الهمــة، ومنــه مــا یــوحي 
  .بالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدفء ومنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا یــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوحي بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبرد 

ن المجـردة اللون شيء حیوي لإلنسان واللون یشع الهالة حول كل إنسان، وهـذه الهالـة ال تظهـر للعـی
إال ألفــراد خاصــین، وهــذه الهالــة تمتــد لمســافة أربــع أقــدام ، وفــي الــنفس المســتنیرة تمتــد عــدة یــاردات، 
ــك الــذین درســوا هــذا النــوع مــن الظــواهر  ولأللــوان التــي تظهــر فــي مركــز الهالــة تفســیر محــدد، وأولئ
  .یســـــــــــــــتطیعون بنظـــــــــــــــرة واحـــــــــــــــدة أن یكتشـــــــــــــــفوا عـــــــــــــــدة حقـــــــــــــــائق تخـــــــــــــــص صـــــــــــــــاحب الهالـــــــــــــــة 

، إنــه لــون المحبــة اللطیــف، وهــذا اللــون الجــذاب، جمیــع النــاس فإنــك تنمــي لونــًا زهریــًا وردیــاً بمحبتــك ل
ـــك بـــذلك تجلـــب أمراضـــهم وقلقهـــم ممـــا یـــدعوك للحیـــرة  بینمـــا األلـــوان البلیـــدة الســـالبة فـــي حـــالتهم وٕان

  والتعجب ألنك لست تشعر بالحیویة والتألق
خضـر واألبـیض یـریح العضـالت ویجلـب الهـدوء كما أثبتت أبحاث هـذا المعهـد أیضـًا أن األزرق واأل

والراحـــة والنـــوم، لهـــذا یـــرى معهـــد األلـــوان أن الـــورد واألزهـــار فـــي غـــرف المرضـــى تختلـــف بـــاختالف 
حاالتهم فإذا كان المریض في حاجة على الراحة والهدوء نختار له األلـوان الهادئـة الخفیفـة كـاألزرق 

ـــــــــــار  ـــــــــــة كـــــــــــاألحمرواألخضـــــــــــر، أمـــــــــــا إذا كـــــــــــان المـــــــــــراد تنشـــــــــــیطه نخت ـــــــــــوان الدافئ ـــــــــــه األل   90 .ل
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  الخالصة   8.2
مما سبق ذكره فى هذا الفصل حول الحدیث عن اإلعجاز العلمي للون مع التوضیح باألدلة القرآنیة 
خـالل نظـرة ســریعة تمهیـدا للحــدیث عـن التــأثیر السـیكولوجي لأللـوان حیــث تبـین أن األلــوان فـى علــم 

الــنفس البشـــریة وایحائاتهــا كالشـــعور بالراحـــة والقلــق والتـــوتر والـــدفء الــنفس لهـــا تــأثیرات عدیـــدة فـــى 
  .والبرودة وغیرها، ولقد تم توضیح ذلك بأمثلة من الواقع لتصامیم قامت على هذه النظریات 

كما أن عالم العالج باأللوان یعتمد على التـأثیرات التـي تطلقهـا األلـوان بأنواعهـا وتحـث الجسـم علـى 
تترك اثر عالجي فى النفس البشریة، باإلضافة لتوضیح كل لـون واسـتخداماته  إطالق ردات فعل قد

  .العالجیة في مختلف أنواع األمراض بواسطة دراسة المركز المسئول عن الحواس لدى اإلنسان 
  .كما أن لأللوان تأثیرا على سلوك اإلنسان فهي تؤثر على جسمه ونفسه وطبعه ومزاجه 

لــوان فــى المحــالت التجاریــة، حتــى یــؤثر علــى المتســوقین ویجــذبهم كــل ذلــك یــؤثر علــى اختیــار األ
  .ویشوقهم لرؤیة المحل التجاري وبالتالي زیادة النشاط التسوقي داخل المحل التجاري 
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3 

  مقدمة

  حاالت دراسیة محلیة  2.4

  حاالت دراسیة إقلیمیة 3.4

  حاالت دراسیة خارجیة 4.4

  مقارنة بین الحاالت 5.4

  الخالصة 6.4



 
 

   تمهید  1.4
یعتبر تحلیل الحاالت الدراسیة  المشابهة من أهم المراحل التي ال بد من التطـرق إلیهـا عنـد 
القیام بعملیة البحث العلمي، وذلك لما تـوفره مـن إمكانیـة عمـل تحلیـل ومقارنـة بـین مختلـف عناصـر 

  .الحالة الدراسیة عند تطابق أوجه المقارنة 
هــذا الفصــل إلــى حــاالت دراســیة محلیــة تتمثــل فــي دراســة وتحلیــل مركــز  وســیتم التطــرق فــي

الحلو فارم لمستلزمات التحضیر، ومعرض الكیالي للمالبس الرجالیة، باإلضافة الى استعراض حالة 
أمــا الحــاالت الدراســیة . دراسـیة عربیــة تتمثــل فــي باتشـي لبیــع الشــوكوالتة بالمملكــة العربیـة الســعودیة 

في دراسیة وتحلیل، وأخرى خارجیة تتمثل فـي دراسـة وتحلیـل معـرض هیومـان كاینـد  الخارجیة تتمثل
لإلعالنات، ولقد تم اختیار هذه الحاالت ألنها متنوعة األلوان والفئات العمریة المختلفة التي تخدمها 
هذه المحـالت باإلضـافة إلـى االسـتفادة مـن النظریـات والمعلومـات التـي تـم التطـرق إلیهـا فـي الفصـل 

  .السابق وانعكاسها على هذا الفصل للوصول إلى مقیاس تتم من خالله دراسة الحاالت الدراسیة 
وفى النهایة تم عمل مقارنة بـین تلـك الحـاالت الدراسـیة للوصـول إلـى أهـم النتـائج التـي تخـدم عنـوان 

  . البحث 
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  



 
 

 : دراسیة محلیة  تحاال  2.4
  لمستلزمات التجمیل  مركز الحلو سوبر فارم  1.2.4  

  مكتب زوایا للهندسة والتصمیم الداخلي  :المصمم 
  متر مربع  500: المساحة  ،الرمال الجنوبي –غزة :  المكان

 2012:   سنة االفتتاح،  2011:  سنة التصمیم

 
 
 
  
  
 

  
  خریطة توضح موقع مركز الحلو فارم بالنسبة لمدینة غزة)  1:4(شكل 

 www.fos7a.ps: المصدر 

http://www.fos7a.ps


 
 

بجمیـع متطلبـات اإلنسـان بمـا مركز الحلـو فـارم مـن أول المراكـز فـي قطـاع غـزة التـي تخـتص  یعتبر •
یخــتص بــالعطور والمكیــاج وتجهیــزات األطفــال بشــتى أشــكالها، ومســاحیق التجمیــل وألعــاب األطفــال 

 .ومالبس الحمل وفساتین السهرة 
یقع المركز في مدینة غزة عند مفترق األزهر في برج الحلو، ویقع امام منطقة ازدحام مـرورى، ومـن  •

حیـث یقـع فـي نقطـة ، ن تقدم ولیمة بصریة للمـارة امـام المحـلأالحجم الضروري لعالمة تجاریة بهذا 
 . رصد مهمة جدا ً 

حیــث  ،وراعــى المصـمم هـذه االعتبــارات فـي تصـمیمه، مسـاحة المحـل دینامیكیــة ومتطـورة باسـتمرار  •
 .خر عند الدخول للمحل یولد فرحة حسیة آ یخلق عالماً 

 

   
مدخل المركز من نقطة رصد مهمة ) 2:4(شكل 

  یظهر فیها الفتة توحي بالجذب
الواجهة الخارجیة للمركز وطریقة عرض ) 3:4(شكل 

  االكسسوارات بالفتات جمیلة یظهر فیها استخدام اللون األحمر
 الباحث  : المصدر 

  
  المختلفة مسقط مركز الحلو فارم وأقسامه )  4:4(شكل 

 مكتب زوایا للهندسة والتصمیم : المصدر 



 
 

  المسقط األفقي -
ســبعة  علــىیحتــوى  ،متــر مربــع 500بمســاحة اجمالیــة   Uجــاء المســقط األفقــي للمركــز علــى شــكل 

  ..أقسام بمجموعة ألوان مختلفة 
  

 .قسم العطور والمكیاج  –قسم االستقبال والمحاسبة : القسم األول والثاني   •
  

مــن قســم منطقــة االســتقبال فــي الجهــة الجنوبیــة   Uالجــزء األول مــن حــرف ال  یتكــون هــذا -
باإلضافة إلـى منطقـة العطـور والمكیـاج  فـي الجهـة المجـاورة، أمـا بالنسـبة لأللـوان فقـد تـم  الغربیة  ،

 .. مع إضافة لون ثالث لكل من منطقة  ،تثبیت اللونین األسود واألبیض بجمیع أقسام المركز

للون الوردي في هذا القسم مع اللونین األسود واألبـیض فهـو لـون جـذاب یرمـز تم استعمال ا -
  . إلى األنوثة ویساعد على تهدئة األعصاب 

  

  
  مسقط مركز الحلو فارم وقسم االستقبال والمحاسبة والعطور والمكیاج  )  5:4(شكل 

 مكتب زوایا للهندسة والتصمیم : المصدر 



 
 

  
بما  الخطوط األفقیة والرأسیة في تشكیل فاترینات العرض، استخدم المصمم)  6:4(شكل 

یتالءم وطبیعة البضائع المعروضة في المتجر مع استخدام عنصر االضاءة في تنویر 
  .المعروضات لتشكل كخلفیة لهم 

 الباحث: المصدر 
  

  

   
منظور داخلي لقسم االكسسوارات قبل مرحلة ) 7:4(شكل 

اللون الوردي، باإلضافة إلى  التنفیذ ویظهر فیها استخدام
  اللونین األسود واألبیض  

جلسة خاصة في قسم االكسسوارات )  8:4(شكل 
یظهر فیها استخدام اللون القرمزي مع اللونین األسود 

  والرمادي  
 الباحث  : المصدر 



 
 

  
  
  
  قسم األطفال  : القسم الثالث  •

أمـا ًا ، متـر مربـع تقریبـ 55ة بمسـاح یتكون هذا القسم من قسم األطفال في الجهة الشـمالیة الشـرقیة،
مـع إضـافة اللـون األخضـر البـارد فهـو لـون  ،فقد تم تثبیت اللـونین األسـود واألبـیض ،بالنسبة لأللوان

 . اإلحساس بالهدوء والسالم والتناغم ویشجع على الراحةیرمز إلى  

  
)   فوق سن سنتین ( مسقط مركز الحلو فارم وقسم األطفال )  11:4(شكل 

 مكتب زوایا للهندسة والتصمیم : ر المصد
  

 

زاویة من قسم المحاسبة في القسم األول من ) 9:4(شكل 
  المركز من الناحیة الغربیة  المركز الذي یتصل في صیدلیة

فاترینة عرض االكسسوارات والعطور ) 10:4(شكل 
یظهر فیها استخدام التباین اللوني بین األسود 

  واألبیض، والوردي واألسود 
 الباحث  : المصدر 



 
 

  ).  CUSMATICS)  (مستحضرات التجمیل.( ت والعنایات بالبشرةقسم الكریما: القسم الرابع  •
 20بمســاحة  یتكـون هــذا القســم مــن قســم مستحضــرات التجمیـل فــي الجهــة الجنوبیــة الغربیــة، -

متــر مربــع تقریبــًا، أمــا بالنســبة لأللــوان فقــد تــم تثبیــت اللــونین األســود واألبــیض مــع عــدم إضــافة لــون 
 . ثالث 

 

  
  ز الحلو فارم وقسم الكریمات والعنایة بالبشرة   مسقط مرك)  14:4(شكل 

 مكتب زوایا للهندسة والتصمیم : المصدر 
 

   
ركن جمیل یظهر فیها استخدام ألوان ) 12:4(شكل 

  األلومنیوم وطریقة تباینها اللوني مع الفاترینات 
لقطة من منطقة مالبس األطفال ) 13:4(شكل 

  واستخدام اإلضاءة كفاصل بین الفاترینات 
 الباحث  : المصدر 



 
 

  قسم البیبي  : القسم الخامس  •
فـــي الجهـــة الشـــمالیة )  األطفـــال الرضـــع ( یتكـــون هـــذا القســـم مـــن قســـم مســـتلزمات البیبـــي  -

مع ، بالنسبة لأللوان فقد تم تثبیت اللونین األسود واألبیضمتر مربع تقریبًا، أما  50الغربیة بمساحة 
 .فهو لون یرمز إلى الفخامة والبهجة والتركیز والهدوء في المكان  ،إضافة اللون الوردي

  
  مسقط مركز الحلو فارم وقسم األطفال الرضع   )  17:4(شكل 

 مكتب زوایا للهندسة والتصمیم : المصدر 
  

   
قسم مستحضرات التجمیل یظهر فیها ) 15:4(شكل 

استخدام نظریة التباین اللوني بین األسود واألبیض 
  دون استخدام لون ثالث، مع استخدام جبس بانحناء 

جمیل قبل مرحلة قسم مستحضرات الت) 16:4(شكل 
ویظهر فیها استخدام ) أثناء التصمیم ( التنفیذ 

  أسقف الجبس المستقیمة والمستمرة 
 الباحث  : المصدر 



 
 

  قسم مستلزمات الحوامل   : القسم السادس  •
متر  60سم من قسم مستلزمات النساء الحوامل وأطفالهم  في الجهة الشمالیة بمساحة یتكون هذا الق

مــع إضــافة اللــون األزرق ، أمــا بالنســبة لأللــوان فقــد تــم تثبیــت اللــونین األســود واألبــیض ،مربـع تقریبــاً 
 .ویعمل على تهدئة األعصاب  كما یدل على النبل، لتسامح والصفاء والمودةالبارد وهو لون یرمز ا

  
  مسقط مركز الحلو فارم وقسم مستلزمات الحوامل   )  20:4(شكل 

 مكتب زوایا للهندسة والتصمیم : المصدر 
  

   
ة من منطقة مستلزمات األطفال لقط) 18:4(شكل 

الرضع ویظهر فیها استخدام اللون الوردي مع اللونین 
  .األسود واألبیض 

منظور داخلي قبل مرحلة التنفیذ یظهر فیها ) 19:4(شكل 
  استخدام لون أزرق على عكس ما تم تنفیذه 

 الباحث  : المصدر 



 
 

  قسم مالبس واكسسوارات الصبایا   : القسم السابع  •
یتكــون هــذا القســم مــن قســم مالبــس واكسســوارات  ومســتلزمات الصــبایا  فــي الناحیــة الغربیــة  -

باإلضافة إلى منطقة العطور والمكیاج، وهـو قسـم تـم إضـافته حـدیثا  ،ع تقریباً متر مرب 105بمساحة 
م، أمـا بالنسـبة لأللـوان  2013حیـث تـم افتتاحـه فـي شـهر رمضـان عـام ، إلى أقسام المركز المختلفة

، فقد تم تثبیت اللونین األسود واألبـیض مـع إضـافة اللـون األحمـر وهـو لـون یـوحى بـالحرارة والحیویـة
 .ى جذب الزائرویعمل عل

 

  
  مسقط مركز الحلو فارم وقسم مالبس واكسسوارات الصبایا    )  23:4(شكل 

 مكتب زوایا للهندسة والتصمیم : المصدر 
  

   
منظور داخلي أثناء مرحلة التصمیم یظهر ) 21:4(شكل 

 فیه قسم مستلزمات الحوامل ومدخل الجزء اإلداري
لقطة لقسم مستلزمات الحوامل یظهر فیها ) 22:4(شكل  

غناء عن اللون األسود واالكتفاء باللونین األزرق االست
  البارد مع اللون األبیض على عكس طابع التصمیم 

 الباحث  : المصدر 



 
 

  :تحلیل األلوان   1.1.2.4  
  

  یوضح تحلیل األلوان في مركز الحلو فارم 1:4جدول 
  الباحث: المصدر 

 تحلیل األلوان
 األلوان نوع اللون األثر العام األثر السیكولوجى

 البنفسجي
 
 

 فيیوحى هذا اللون بالفخامة والبهجة  ساس بالهدوء والتركیز یعطي إح
 .المكان 

 سلسلة األلون الباردة  من 

یعطي إحساس بالحزن وتعمق 
وكلما تعمق  ، إحساسنا بذاتنا

إحساس اإلنسان بذاته كلما هاجت 
 .األحزان المكبوتة في النفس 

وهو عنوان الوقار ، تأثیره هادئ 
 واالحتشام

 األسود بارد لیس حار وال
 
 
 

ویعمل ، یوحى هذا اللون بالصفاء والنقاء  یعطي إحساس بالجودة والوضوح
ویمز  على اشعار الزائر باتساع الفراغ 

  للهدوء والسالم والخیر 

 األبیض لیس حار وال بارد 
 
 
 

، یوحى هذا اللون بالحرارة والحیویة   یعطي إحساس بالدفء والنشاط
  ر للمكان ویعمل على جذب الزائ

یفتح الشهیة وهو  ، وهو لون یوقظ الذهن
 دلیل على العواطف المتأججة والمرح

 األحمر  من سلسلة األلوان الدافئة
 
 
 

لون یساعد على اإلحساس  
بالهدوء والسالم والتناغم ویشجع 

  على الراحة
 

یشیع الراحة في النفس ویرمز للوداعة 
  .موالسال

 خضر الفاتحاأل من سلسلة األلوان الباردة
 
 

لون یعمل على تهدئة االعصاب في 
 حاالت االجهاد الذهني

ویرمز للتسامح والصفاء والمودة كما یدل 
  على النبل

 األزرق البارد   من سلسلة األلوان الباردة
 
 

   
جانب من فاترینات عرض مالبس الصبایا ویظهر ) 24:4(شكل 

  فیها استخدام اللون األحمر مع اللونین األبیض واألسود
لزاویة الدائریة بوضع استغالل ا) 25:4(شكل  

 أرفف للشنط بألوان مختلفة جاذبة للنظر 
 الباحث  : المصدر 



 
 

  محالت الكیالي للمالبس الرجالّیة  2.2.4 
  مكتب فنون الشرق للهندسة والتصمیم الداخلي: المصمم 

  الرمال الجنوبي   –غزة : ن المكا
  متر مربع   320:  المساحة

  2011:  سنة االنتهاء من التنفیذ
  2012 :سنة االفتتاح 

  

  خریطة لموقع متجر الكیالي بالنسبة لمدینة غزة ) 26:4(شكل 
  www.fos7a.ps: المصدر 

  
  
  

http://www.fos7a.ps


 
 

  
  حالت الكیالي للمالبس الرجالیة  المسقط األفقي م) 26:4(شكل 

 الباحث: المصدر 

  

  
  المنظور العام لمتجر الكیالي للمالبس الرجالیة) 27:4(شكل 

 الباحث: المصدر 
  

یعكــس متجــر الكیــالي للمالبــس التجاریــة التطــور النــوعي لعــرض المالبــس بمــا یــتالءم وراحــة  •
  .  الزبائن

وهــو متجـــر  لقــادر الحســیني مـــع شــارع الوحـــدة،جــر بـــالقرب مــن مفتـــرق شــارع عبـــد ایقــع المت •
ومـن الضـروري  ،واضح لجمیع المارة في المركـز التجـاري ویقـع امـام منطقـة ازدحـام مـرورى



 
 

مســــاحة المحــــل  ،ن تقــــدم ولیمــــة بصــــریة للمــــارة امــــام المحــــلألعالمــــة تجاریــــة بهــــذا الحجــــم 
حیــث یخلــق  ، مهوراعــى المصــمم هــذه االعتبــارات فــي تصــمی .دینامیكیــة ومتطــورة باســتمرار

 .عالما اخر عند الدخول للمحل یولد فرحة حسیة 
بمـا یـتالءم وطبیعـة ، المصمم الخطوط األفقیـة والرأسـیة فـي تشـكیل فاترینـات العـرض استخدم •

مــع اســتخدام بعــض األشــكال المنحنیــة المنتظمــة كالــدائرة  البضــائع المعروضــة فــي المتجــر
 .ز بعض عناصر اإلضاءة كالنجفاتلكسر الملل والجمود في تشكیل األسقف وٕابرا

  
  توضح فاترینات العرض األفقیة ) 28:4(شكل

  الباحث: المصدر 
 

  
  

  صورة توضح فاترینات العرض الرأسیة ) 29:4(شكل 
  الباحث : المصدر 



 
 

كطابع عام للتصـمیم مـع اسـتخدام ألـوان هادئـة فـي ) األبیض واألسود( استخدام األلوان المحایدة 
بنظــام متكامــل یســمح   LEDفــي حــین بــرمج إضــاءة . األســقف المضــیئة فــي ممــرات الحركــة 

بعـــرض البضـــائع بلونهـــا الطبیعـــي دون خـــداع باإلضـــافة إلضـــفاء الحیویـــة والجـــذب فـــي ممـــرات 
  .الحركة

 

  
  صورة توضح استخدام الدوائر مع الخطوط المستقیمة في دیكور السقف  ) 30:4(شكل 

 الباحث:  المصدر 



 
 

  
  المستخدمة لإلضاءة خلف البضائع  LEDصورة توضح إضاءات ) 31:4(شكل 

 الباحث: المصدر 

 
 ، للزائر برقي وفخامة المكان ا ً ن هادئة على الجدران تعطي إحساسااستخدام اإلضاءة المخفیة بألو  •

  .كما تشكل عنصر جذب للتجول داخل المتجر

  
  لتي تضفي رونقاً  خاصاً  في الفراغ توضح استخدام اإلضاءة باللون البنفسجي ا) 32:4(شكل

 الباحث: المصدر 

  



 
 

ل یمثل عنصر جذب الزبائن الرئیسي للمدخ استخدام األلوان الهادئة في إضاءة سقف البهو •
  .للمكان

  
  توضح اإلضاءة المركزیة في المدخل الرئیسي للمتجر) 33:4(شكل

 الباحث: المصدر 
  

بي في تصمیم بعض عناصر األسقف یوحي بحیویة استخدام األلوان الدافئة كاللون الطو  •
 .یشكل عنصر قوة ووضوح ) اللون األسود( وتخصیصه للكتابة على خلفیة محایدة  ،المكان

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  صورة توضح استخدام اللون الطوبي في التصمیم) 34:4(شكل

 الباحث: المصدر 



 
 

  :تحلیل األلوان  1.2.2.4
  معرض الكیاليفي  یوضح تحلیل األلوان 2:4جدول 

  الباحث: المصدر 
  تحلیل األلوان

 األلوان نوع اللون األثر العام األثر السیكولوجى
 

 البنفسجي
 
 
 

بالهدوء  اً یعطي إحساس
 والتركیز 

یوحى هذا اللون بالفخامة 
 .والبهجة في المكان 

 من سلسلة األلون الباردة 

النفس بالعمق   اً یعطي شعور 
 ونواألناقة والسك

یوحى هذا اللون بالتحدید 
حیث استخدم كمحدد 

نه أوحیث  ،لفاتیرنات العرض
من األلوان المحایدة فانه 
یعمل على اظهار األلوان 

المستخدمة فى التصمیم دون 
 .التأثیر علیها 

  من سلسلة األلون الباردة
 األسود
 
 
 

بالجودة  اً یعطي إحساس
 والوضوح

یوحى هذا اللون بالصفاء 
ویعمل على اشعار  ،والنقاء

 الزائر باتساع الفراغ 

  من سلسلة األلون الباردة
 األبیض

 
 
 

بالدفء  اً یعطي إحساس
 والنشاط

یوحى هذا اللون بالحرارة 
ویعمل على جذب ، والحیویة

 الزائر للمكان 

  من سلسلة األلون الدافئة
 الطوبي
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  



 
 

  :  عربیةدراسیة  ةحال 3.4 
 

   . ةلبیع الشوكوالت معرض باتشي 1.3.4  
  rBouvie-Pascal Crouzet & Julien Mermet-Jean: المصمم 

  .الریاض  –المملكة العربیة السعودیة :  المكان
  متر مربع  707: المساحة 

  2011:  سنة التصمیم
  2012:   سنة االفتتاح

 

 
  
 

  
  خریطة توضح موقع معرض باتشي بالنسبة للسعودیة)  35:4(شكل 

 www.fos7a.ps: المصدر 

http://www.fos7a.ps


 
 

  
في الشرق تعتبر معارض باتشي من المعارض العالمیة والشركات الرائدة في سوق الشوكوالتة  •

  . األوسط
 2008كان معرض باتشي الرئیسي یقع في منطقة سكنیة من أحیاء مدینة الریاض في عام  •

بتصمیم جدید یتمیز باألناقة والجذب  2012بتصمیم تقلیدي، إلى أن تم نقل المعرض الجدید عام 
 .البصري 

في تصمیمه، حیث  مساحة المحل دینامیكیة ومتطورة باستمرار، وراعى المصمم هذه االعتبارات •
 .یخلق عالما اخر عند الدخول للمعرض یولد فرحة حسیة 

ذات الطراز  الفیال جوانب من جانب إزالة. للمباني الخارجي المظهر تتعلق األولى المهمة كان •
 مع ضخمة، شاشة إلنشاء الفكرة كانت. بهدف جذب األنظار الكالسیكي المجاورة للمعرض، وذلك

 الطریق هذا یستخدمون الذین السیارات سائقي من العدید انتباه جذب على قادرة اتصال نقطة
كما تم  ،المخطط تخطیطاً شبكیاً  أبیض المركبة األلمنیوم ألواح اختیار تم وقد. یوم كل الرئیسي
 .تهب كثیراً  في تلك المنطقة  التي الرملیة العواصف بسبب مزدوج مدخلتصمیم 

  
  
  
  
  
  

 
واجهة المعرض من نقطة رصد ) 36:4(شكل 

  مهمة ورئیسیة یظهر فیها جمال الواجهة
مخطط للواجهة الرئیسیة یظهر مدى بساطة ) 37:4(شكل 

  التصمیم وجمال اإلبداع 
 الباحث  : المصدر 



 
 

  
    

  
  
  
  
 

  
  
  

  المسقط األفقي -   
یتمیز ببساطة  ، متر مربع 707بمساحة اجمالیة   مستطیلجاء المسقط األفقي للمركز على شكل 

  .یم،  وجمال استعمال المواد الخام بنعومة واتزان التصم

  
   2008باتشي في عام واجهة لمعرض )  38:4(شكل 

  www.archdaily.com: المصدر 

  
  المسقط األفقي لمعرض باتشي وأقسامه المختلفة )  39:4(شكل 

  www.archdaily.com: المصدر 

http://www.archdaily.com
http://www.archdaily.com


 
 

  
 . قسم الھدایا : القسم األول والثاني   •

  
مع استخدام  ،یتكون قسم الهدایا من فاترینات وسطیة مكسوة بخشب البلوط الفاتح اللون -

 أما بالنسبة لأللوان فقد تم تثبیت اللونین األسود .عناصر اإلضاءة المخفیة داخل صنادیق العرض 
 .مع إضافة اللون الناتج من استعمال خشب البلوط الفاتح  ،واألبیض

  

 

  
  المسقط األفقي لمعرض باتشي فارم وقسم الهدایا  )  40:4(شكل 

 مكتب زوایا للهندسة والتصمیم : المصدر 



 
 

لى الخطوط استخدم المصمم الخطوط األفقیة والرأسیة في تشكیل فاترینات العرض، مع التركیز ع)  41:4(شكل 
   بما یتالءم وطبیعة البضائع المعروضة في المعرض األفقیة إلضفاء احساساً  باالتساع واالستطالة،

 www.archdaily.com: المصدر 
  

  
 . قسم الشوكوالتة :   الثالثالقسم  •

مـــع  ،یتكـــون قســـم الشـــوكوالتة مـــن فاترینـــات حائطیـــة مكســـوة بخشـــب البلـــوط الغـــامق اللـــون -
أمـا  .عـرض أفخـر أنـواع الشـوكوالتة استخدام فاترینات وسطیة ذات ارتفاع بسیط ال یتجـاوز المتـر، ل

   
منظور داخلي لقسم الهدایا مع أرفف ) 42:4(شكل 

  مفرغة وذلك لالستمرار البصري في طریقة العرض 
ایا مع وجود تفریغات منظور داخلي لقسم الهد) 43:4(شكل 

  في الحائط  وفاترینات أرضیة لعرض الهدایا
 www.archdaily.com: المصدر 

http://www.archdaily.com
http://www.archdaily.com


 
 

، مع إضافة اللون الناتج من اسـتعمال خشـب فقد تم تثبیت اللونین األسود واألبیض، بالنسبة لأللوان
 .البلوط الغامق الذي یتناسب مع لون الشوكوالتة 

  

  

  
  مسقط معرض باتشي فارم وقسم الشوكوالتة  )  44:4(شكل 

 www.archdaily.com: المصدر 

  
قسم الشوكوالتة في المعرض حیث یظهر مدى استخدام اللون البني بأخشاب البلوط ) 45:4(شكل 

  المالئمة للون الشوكوالتة 
 www.archdaily.com: المصدر 

http://www.archdaily.com
http://www.archdaily.com


 
 

 . قسم ھدایا الزفاف والبیبي :   الرابعالقسم  •

   
منظور داخلي لقسم الهدایا مع وجود ) 46:4(شكل 

أرفف مفرغة وذلك لالستمرار البصري في طریقة 
  العرض 

انب من قسم الشوكوالتة لقطة لج)  47:4(شكل 
ویظهر استخدام اللون الذهبي في كسوة علب 
الشوكوالتة التي تعتبر متضادة مع اللون البني 

  واألسود  
 www.archdaily.com: المصدر 

  
منظور داخلي لقسم الشوكوالتة ویظهر استخدام الالفتة اإلسمیة كعنصر جذب في وسط ) 48:4(شكل 

  المكان
 www.archdaily.com: المصدر 

http://www.archdaily.com
http://www.archdaily.com


 
 

یــتم الوصــول لهــذا الطــابق مــن خــالل درج أو مصــعد بــانورامي زجــاجي، حیــث یتمیــز بوجــود  -
فاترینــات خاصــة وبــألوان مختلفــة عــن الطــابق الســفلي ؛ لیتناســب مــع الفئــة المخصصــة وهــي 

  .للزفاف والبیبي 

  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  سدة معرض باتشي فارم وقسم الزفاف والبیبيالمسقط األفقي ل)  49:4(شكل 

 www.archdaily.com: المصدر 

   
منظور الداخلي ) 50:4(شكل 

یظهر فیها المصعد البانورامي 
  المؤدي إلى الطابق العلوي  

منظور داخلي للدرج ) 51:4(شكل 
المؤدي إلى الطابق العلوي ویظهر 
  استخدام اللون األبیض كلون سائد

 www.archdaily.com: المصدر 

http://www.archdaily.com
http://www.archdaily.com


 
 

  

 :لوان تحلیل األ  1.1.3.4
  معرض باتشي یوضح تحلیل األلوان في  3:4جدول 

  
  الباحث: المصدر 

 األلوان  تحلیل األلوان
 األبیض نوع اللون األثر العام األثر السیكولوجي

 
 
 

یعطي إحساساً بالجودة 
 والوضوح

یوحى ھذا اللون بالصفاء والنقاء 
، ویعمل على اشعار الزائر 

 وءللھدویمز  باتساع الفراغ 
 سالم والخیروال

 لیس حار وال بارد  

یعطي شعورًا النفس بالعمق  
 واألناقة والسكون

یوحى هذا اللون بالتحدید حیث 
استخدم كمحدد لفاتیرنات العرض 
وحیث أنه من األلوان المحایدة 
فانه یعمل على اظهار األلوان 
المستخدمة في التصمیم دون 

 .التأثیر علیها 

  من سلسلة األلون الباردة
 األسود
 
 
 

ً یعطي نوع  من االسترخاء  ا
 والسكون

یوحى ھذا اللون بروح الطبیعة 
وتعقیداتھا، استخدم على الجدران 
كعنصر لوصل الفراغات بعضھا 

 ببعض الندماج الیافھ 

  من سلسلة األلوان الدافئة 
 )خشبي (البیج 

 
 
 

 
 

 
 

   
قطاع لمعرض باتشي یظهر فیه فاترینات العرض ) 52:4(شكل 

  .   الوسطیة باإلضافة إلى الفاترینات الحائطیة 
منظور داخلي ألرفف العرض ) 53:4(شكل 

  واستخدام الكریستال الالمع لكسوة األعمدة 
 www.archdaily.com: المصدر 

http://www.archdaily.com


 
 

 
  :  خارجیةدراسیة  تحاال  4.4 

  

  لإلعالنات  Human Kindمقر شركة   1.4.4
  جنوب افریقیا_ جوهانسبرج : المكان 

  2م 80:  المساحة
 2013:  سنة االنتهاء من التنفیذ

  شركة لإلعالنات :  الوظیفة
  

  
 human kindالمسقط األفقي  لمقر شركة )  54:4(شكل 

 www.desigeshare: المصدر 
 

كانت فكرة المشروع ، رجلإلعالنات ومقرها جوهانسب Human Kindالمقر الرئیسي لشركة  •
ومجال عمل الشركة یتطلب روحا خاصة  2م 80ن المساحة ال تتعدى أذات تحدى حیث 

  .بها

  
ومن  ،مام مقرهاأوهى واضحة لجمیع المارة من ، تقع الشركة في مدینة جوهانسبرج •

مساحة ، مام المقرأالضروري لشركة بطابعها اإلعالمي وبحجمها تقدم ولیمة بصریة للمارة 



 
 

حیث  ، وراعى المصمم هذه االعتبارات في تصمیمه ،محل دینامیكیة ومتطورة باستمرارال
 .ودینامیكیة خر عند الدخول للمحل یولد نشاطاً آ یخلق عالماً 

 

  
  المواد المستخدمة في التصمیم الداخلي) 55:4(شكل

 www.designshare.com: المصدر 
 

عملت على خلق روح بیئیة ، ا في الصورةعلى طبیعتها كم واد الخاماستخدم المصمم الم •
 ،األلوان المستخدمة تعطى شعورا بالسعادة الدینامیكیة أن كما ،واندماج بین الداخل والخارج

 . دخال نكهة جنوب افریقیة فریدة على التصمیمإحیث نجح المصمم في 
 

http://www.designshare.com


 
 

  
  الطابع البیئي في حل مشكالت الفراغ) 56:4(شكل

 www.designshare.com: المصدر 
 

المشاكل الرئیسیة التي تم تحدیدها في الفضاء هي عدم وجود ترابط بین الفراغ وكذلك عدم  •
استخدم المصمم الطابع البیئي لحل هذه ، وجود تنسیق للفراغات المظلمة والمفتوحة

 .المشاكل ونجح بذلك 

  
  مكتب جوهانسبرغ  -

وكان هذا  ، ى مكاتب منذ فترة من الوقتالمبنى هو منزل في جوهانسبرغ القدیمة التي تم تحویلها ال •
  .السبب الرئیسي للمشاكل التصمیمیة التي واجهها المصمم

فتح المبنى لمزید من الضوء وخلق حوار دینامیكي بین  ، مع هذا كان الهدف الرئیسي في التصمیم •
  .غرف ال عالقة لها سابقا ببعضها 

ویتدفق عبر المسافات التي تربط  ، غرفكوسیلة لتغطیة ال" استروتثرف "تم استخدام حاجز من  •
 .االستقبال الى قاعة االجتماعات الرئیسیة 

 

http://www.designshare.com


 
 

  
  اإلضاءات المستخدمة في الفراغ) 57:4(شكل  

 www.designshare.com: المصدر 
  

تشكیل مقاعد البدالء واالنتظار في المقر بحیث تخفى حمام الضیوف وتحقق التواصل بین  •
جذور المبنى الحضاریة دمجه مع ثقافة جنوب األفریقي  ومن المهم إلحیاء ،الغرف

  .خلق روح خاصة للتصمیم وبالتالي، المعاصر

  
  غرفة االجتماعات واالستغالل ألمثل للفراغات) 58:4(شكل

 www.designshare.com: المصدر 
 

http://www.designshare.com
http://www.designshare.com


 
 

ین ویساعد في الدمج ب، یخلق نوعا من البهجة للفراغ) قوس قزح (تنوع األلوان المستخدمة  •
 .المكونات األوروبیة الحدیثة والعناصر االفریقیة التقلیدیة األصیلة مثل اللوح للسلم 

  

  
  األلوان المستخدمة في غرفة االجتماعات) 59:4(شكل

 www.designshare.com: المصدر 

  :تحلیل األلوان  1.1.4.4
  

  Human Kindشركة یوضح تحلیل األلوان في  4:4جدول 
  الباحث: المصدر 

 األلوان  حلیل األلوانت
 الزهري نوع اللون األثر العام األثر السیكولوجى

 
یعطي إحساساً  بالدفء  

 وبالمرح
یوحى هذا اللون بالبهجة والفرح 
في المكان ویعمل على اظهار 
المنتج بشكل جید دون التغطیة 

 علیه

  الدافئةمن سلسلة األلون 

یعطي إحساساً  بالبرودة 
 ؤلواالنتعاش والتفا

یوحى هذا اللون بالتحدید بالطبیعة 
حیث ، العامة والبیئة المحیطة

 . یتمیز بالصفاء والبهجة

 األخضر من سلسلة األلون الباردة

 
یعطي إحساساً بالجودة 

 والوضوح
 ، یوحى هذا اللون بالصفاء والنقاء

ویعمل على اشعار الزائر باتساع 
 الفراغ 

 األبیض من سلسلة األلون الباردة

 

http://www.designshare.com


 
 

یعطي إحساساً  بالبرودة والبعد 
 الفراغي

یوحى هذا اللون بالسالم والتناغم 
  المكان  في

كما یعطى نمطا ممیزا للفراغ عند 
الوان قوس قزح  باقياندماجه مع 

. 

 األزرق من سلسلة األلون الباردة 

 

یعطي إحساساً  بالدفء 
 والحمیمیة

یوحى هذا اللون بالدفء 
یز حیث ویستخدم للتم ،والطمأنینة

یتمیز اللون بتوهجه بین األلوان 
 األخرى

 األصفر من سلسلة األلون الدافئة 

 

ً یعطي  االسترخاء ب إحساسا
 والسكون

یوحى هذا اللون بروح الطبیعة 
استخدم على الجدران  ،وتعقیداتها

كعنصر لوصل الفراغات بعضها 
 .ببعض الندماج الیافه 

 ) خشبي(البیج  من سلسلة األلوان الدافئة 

 
 

  
  "فیت اوت " المتجر الرئیسي لألحذیة البرازیلیة   2.4.4

  ادوارد مور:  المصمم
  استرالیا _ ملبورن : المكان 

  2م 70: المساحة 
  2012:  سنة االنتهاء من التنفیذ

  

  
  "فیت اوت "المسقط األرضي للمتجر الرئیسي لألحذیة البرازیلیة ) 60:4(شكل 

 store Presentations & Design No.3 Page108: المصدر 



 
 

  "فیت اوت "لألحذیة البرازیلیة  الرئیسيتوضح المنظور العام للمتجر )  61:4(شكل 
 store Presentations & Design No.3 Page108: المصدر 

  

مـة التجاریـة ذات یعكـس المتجـر العال ،فیـت اوت لعالمـة االحذیـة البرازیلیـة الرئیسـيالمتجر  •
  .ویدعم المنتج الفرید من نوعه  ،یةالشهرة العالم

المركــز  فــيوهــو متجــر واضــح لجمیــع المــارة  ،التجــاريزاویــة مركــز ملبــورن  فــيیقــع المتجــر  •
ن ألعالمــة تجاریــة بهــذا الحجــم  الضــروريومــن  ،مــام منطقــة ازدحــام مــرورىأویقــع  التجــاري

وراعـى  ،باسـتمرارمحـل دینامیكیـة ومتطـورة مسـاحة ال ،مـام المحـلأولیمة بصـریة للمـارة  تقدم
عنــد الــدخول للمحــل یولــد  اً خــر آ حیــث یخلــق عالمــاً  ،تصــمیمه فــيالمصــمم هــذه االعتبــارات 

 .فرحة حسیة 



 
 

  
  "فیت اوت  "لألحذیة البرازیلیة  الرئیسيتوضح الواجهة الخارجیة للمتجر ) 62:4(شكل 

 store Presentations & Design No.3 Page108: المصدر 
  

عملت على تشجیع المـارة  ،كرة من السیلیكون المترابط على كابالت 300استخدم المصمم  •
 .حیث استخدم هذه الفقاعات للعرض  ،استكشاف المكان فيللدخول للمحل وولدت رغبة 



 
 

  
  استخدمها المصمم التيتوضح فقاعات السلیكون ) 63:4(شكل 

 store Presentations & Design No.3 Page109: المصدر 
  

 في ،وان األحذیة الموجودة بل تدعمهااأللوان الهادئة والقلیلة حتى ال تنافس الاستخدام  •
بنظام متكامل یسمح بكمیة غیر محدودة من األلوان خالل   LEDإضاءةحین برمج 

 .ویخلق جو مثل الحلم للمحل  ،شاشات العرض

  
  تخلف المعروضات والفقاعا لإلضاءةالمستخدمة   LEDضاءاتإتوضح )  64:4(شكل 

 store Presentations & Design No.3 Page109: المصدر 
  



 
 

  :تحلیل األلوان   1.2.4.4
  فیت اوتیوضح تحلیل األلوان في متجر  4:4جدول 

  تحلیل األلوان الباحث: المصدر 
 
 

 

 

 

 
 

 األلوان

 األرجواني نوع اللون األثر العام األثر السیكولوجى

 
 

یعطي إحساساً  بالمرح 
 ةوالسعاد

یوحى هذا اللون بالبهجة والفرح 
المكان ویعمل على اظهار  في

المنتج بشكل جید دون التغطیة 
 علیه

 من سلسلة األلون الباردة 

یعطي إحساساً  بالحیادیة 
 والسیادة

یوحى هذا اللون بالتحدید حیث 
استخدم كمحدد ألرضیة المحل 

نه من األلوان المحایدة أوحیث 
لوان نه یعمل على اظهار األإف

التصمیم دون  فيالمستخدمة 
 .التأثیر علیها 

 الرمادي من سلسلة األلون الباردة

 
 

یعطي إحساساً بالجودة 
 والوضوح

یوحى ھذا اللون بالصفاء 
والنقاء،  ویعمل على اشعار 

ویمز  الزائر باتساع الفراغ 
 والسالم والخیر وءللھد

 األبیض لیس حار وال بارد 
 
 
 

  
  
 
 
 
 
 
  
  



 
 

  رنة بین الحاالت الدراسیة مقا 5.4
  مقارنة بین الحاالت الدراسیة السابقةیوضح  5:4جدول 

  

  
  وجه المقارنة

  الحاالت الدراسیة
  خارجیة  عربیة  محلیة

باتشي   الكیالي للمالبس  الحلو سنتر
  للشوكوالتة

  فیت اوت  هیومان كایند

محل لبیع   نوع الفراغ
  االكسسوارات

محل بیع مالبس 
  رجالى

ع محل لبی
  الشوكوالتة

  محل بیع احذیة  شركة اعالنات

  
األلوان التي 

  استخدمت

البنفسجي، 
األسود، 
األبیض، 
األحمر، 

األخضر الفاتح، 
  األزرق البارد 

البنفسجي، 
األسود، 
األبیض، 
  الطوبي

االبیض، األسود، 
  ) .الخشبي(البیج 

األخضر، 
البیج، األبیض، 

األزرق، 
  .األصفر

األرجواني ، 
والرمادي، 

  .ألبیض وا

مدى جذب 
  األلوان للزبائن

  جذاب جدا  متوسط الجاذبیة  جذاب جدا  متوسط الجاذبیة  جذاب

مدى نجاح 
  المحل

  ناجح جدا  ناجح  ناجح جدا  ناجح  ناجح جدا

  
  
  
  
  

  تقییم الباحث

یعتبر من 
المحالت الممیزة 

ویتمیز بقوة 
جذب نظرا 

لأللوان الممیزة 
التي استخدمها 
المصمم سواءا 

ة في الواجه
الخارجیة او 
المحل من 

  .الداخل

یتمیز المحل 
باأللوان الجذابة 

خاصة في 
التصمیم 

الداخلي، اما 
الواجهة الخارجیة 

فكانت من 
  األلوان المحایدة

األسود ( 
  ) .واألبیض 

یمتاز المحل 
باستخدام ألوان 

جذابة في الواجهة 
الخارجیة میزته 

عن البیئة 
المحیطة والوان 
ممیزة داخلیة 

المحل أكسبت 
نجاحا في جذب 

  .الزبائن 

امتاز التصمیم 
باستخدام المواد 
  على طبیعتها 

) الخشب ( 
وهذا یعطى 
الزبون شعورا 

بالراحة، 
الواجهة 

الخارجیة كانت 
تفتقر الى 
  . األلوان الممیزة

یمتلك المحل 
طابع ممیز عن 
البیئة المحیطة 

سواءا في األلوان 
او في طریقة 

العرض، وحیث 
اجهة انه یمتلك و 

ممیزة اكسبت 
المحل جاذبیة 

  .كبیرة 

 
 



 
 

  الخالصة 6.4
ممــا ســبق ذكــره فــي هــذا الفصــل حــول الحــدیث عــن الحــاالت الدراســیة المختلفــة خــالل نظــرة 

ـــدا للحـــدیث فـــي الفصـــل الخـــامس عـــن تحلیـــل االســـتبیان ـــم اســـتعراض حـــالتین  ، ســـریعة تمهی ـــد ت فلق
باإلضــافة الــى التنــوع فــي  ، لوظیفــة لكــل محــلدراســیتین محلیتــین حیــث تــم مراعــاة وجــود التنــوع فــي ا

 ، كمــا تــم اســتعراض حــالتین دراســیتین خــارجیتین ، لــوان المحــل للوصــول الــى التحلیــل الســیكولوجىأ
خیـرا أو  وجـود االخـتالف فـي كـل محـل مـن حیـث الوظیفـة واأللـوان المسـتعملة، یضـاً أحیث تم مراعاة 

لــى تحلیــل لكــل تلــك الحــاالت الدراســیة للمقارنــة إ تــم دراســة حالــة دراســیة عربیــة فــي الســعودیة وصــوالً 
  .بینهم 

وأخیراً  تم عمل مقارنة بین الحاالت الدراسیة لمعرفة سر نجاح كل مـنهم ومـا یمیـز كـل حالـة مـنهم، 
  .ومدى تأثیر األلوان المستخدمة بهم على الزبائن 

دث عــن االســتبیان،  حیــث ســیكون كــل ذلــك تمهیــداً  لمــا ســیتم ذكــره فــي الفصــل الالحــق الــذي ســیتح
  .وكیفیة تحلیله بشكل تفصیلي الذي كان محور هذه الدراسة 
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  تمهید   1.5
جـل الحصـول أمي المستعملة علـى نطـاق واسـع مـن حد وسائل البحث العلأعتبر االستبیان ی

 ةهمیة االستبیان كأداأمیولهم او اتجاهاتهم، وتأتي  وأالناس  بأحوالو معلومات تتعلق أعلى بیانات 
ذا مــا إنــه اقتصــادي فــي الجهــد والوقــت ألجمــع المعلومــات بــالرغم ممــا یتعــرض لــه مــن انتقــادات مــن 

   .قورن بالمقابلة والمالحظة
باألدوات األخرى؛ وذلـك بسـبب اعتقـاد  بیان من أكثر أدوات البحث التربوي شیوعًا مقارنةً یعد االستو 

كثیــر مــن البــاحثین أن االســتبیان ال تتطلــب مــنهم إال جهــًدا یســیًرا فــي تصــمیمها وتحكمیهــا وتوزیعهــا 
أن االســـتبیان اقتصـــادي نســـبًیا، ویمكـــن إرســـاله  إلـــى : ویرجـــع ذلـــك ألســـباب عدیـــدة منهـــا .وجمعهـــا

أشـــخاص فـــي منـــاطق بعیـــدة، كمـــا أن األســـئلة والبنـــود مقننـــة مـــن فـــرد آلخـــر، ویمكـــن ضـــمان ســـریة 
نه یمكن صیاغة األسئلة لتناسب أغراًضا محددًة، ویمكن أن تستخدم االستبیانات أ االستجابات، كما

  .الصیغة االستفهامیة أو الصیغة اإلخباریة دون أن یؤثر ذلك على مضمون السؤال أو الفقرة
االســتبیان المغلــق، واالســتبیان المفتــوح، واالســتبیان المغلــق المفتــوح، : ســتبانة أربعــة أنــواع، هــيلالو 

حیث تـم اعتمـاد االسـتبیان المغلـق المفتـوح مـع التركیـز علـى االسـتبیان المغلـق  .واالستبیان المصور
طــــًا فقراتــــه، ویســــاعد علــــى االحتفــــاظ بــــذهن المبحــــوث مرتب اإلجابــــة عــــنســــهولة فــــي هــــذا البحــــث ل

  .، وألنه أفضل األنواع تناسباً مع موضوع البحثبالموضوع، وسهولة تبویب اإلجابات وتحلیلها
 

  األسالیب اإلحصائیة 2.5
استخدم الباحث االستبانة كأداة أساسیة لجمع البیانات ولتحقیق أهداف الدراسـة، حیـث تـم توزیـع 

حــددات الدراســة،  تــم اســتخدام مــنهم لخــروجهم عــن شــروط وم 40اســتبانة وتــم اســتثناء  240حــوالي 
 Statistical Package)المعروف باسم  18-برنامج الحزمة اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة النسخة

for Social Sciences)  أو (SPSS-18)  لتحلیـل البیانـات واسـتخراج النتـائج واسـتنباط العالقـات
حاســــوب حســــب مقیــــاس لیكــــارت والمؤشــــرات، حیــــث قــــام الباحــــث بترمیــــز البیانــــات وادخالهــــا إلــــى ال

(Likart Scale) .91: تم استخدام االختبارات واألسالیب اإلحصائیة التالیة  
 .(Frequencies and Percentage)التكرارات والنسب المئویة  •
 .Means and Stander deviation)(المتوسطات الحسابیة واالنحراف المعیاري  •
 .قات بین المتغیرات المستقلة والتابعةلقیاس العال (Pearson)معامل ارتباط بیرسون  •

                                                 
 1932، 140رینسیس لیكرت، أسلوب لبحث مقیاس السلوكیات ، أرشیف علم النفس، صفحة  91



 
 

الختبـار   One Sample T Testلمتوسطات عینة واحـدة المعـروف ب   T-Testاختبار  •
 .متوسطات الفقرات

 Independent-Samplesعینتـین مسـتقلتین المعـروف ب  لمتوسطات  T-Testاختبار  •

T Test  الختبار داللة الفروق اإلحصائیة وفقًا لمتغیر الجنس. 
الختبــار دالــة الفــروق اإلحصــائیة وفقــًا لمتغیــر   One-Way ANOVAاختبــار األنوفــا  •

 .الحالة المادیة
  ".رتافقرات لیك"هو مجموع اإلجابات المحصلة حول : مقیاس لیكارت §

وهـــو " الســـلم"و   ،)وهـــي جملــة تحـــدد ســـلوكیة مــا(الجـــذع : فتتـــألف مـــن قســمین" رتافقـــرات لیكــ"أمــا 
  .أحیانا ال  نعم :مثال. ة الموافقة واالختالف مع جملة الجذعستعمل لتحدید درجیمقیاس 

لتحدیــد طــول فتــرة مقیــاس لیكــرت تــم حســاب المــدى مــثًال فــي حالــة الســلم المكــون مــن ثــالث خیــارات 
  .0.66=2/3، ویكون طول الفترة 1=2-3)(یكون المدى 

  
  

  .لكل جذع في االستبانة یوضح أطوال الفقرات والوزن النسبي المقابل لكل تصنیف) 1:5(جدول رقم 
  الباحث : المصدر 

              ال  أحیاناً   نعم  االستجابة

           3 2  1  ترمیز الحاسوب

         3-2.34  2.33-1.67 1.66-1  الفترة

 Less  الوزن النسبي
than55% 

55%-77.5% More than 
77.5% 

        

   اعترض بشدة اعترض محاید  اوافق اوافق بشدة  االستجابة

 5 4 3 2 1  اسوبترمیز الح

 5-4.20 4.19-3.40 3.39-2.60 2.59-1.80 1.79-1  الفترة

 Less  الوزن النسبي
than36% 

36%-52% 52%-68% 68%-84% More than 
84%   

   
 
 
 
 



 
 

  الخصائص العامة لعینة الدراسة 1.2.5
 : الجنس •

یتضح )  2(من نتائج الجدول رقم 
، حیث 200أن عدد أفراد العینة هو 

وشكلوا نسبة  75كان عدد الذكور منهم 
، بینما كان عدد %37.5قدرت ب 

أنثى حیث شكلن نسبة  125اإلناث 
62.5.%  

 
 
 

 :العمر •
یتضح من خالل الجدول رقم  

أن األفراد المشاركین في ) 2(
 18الدراسة ذوي الفئة العمریة من 

عام كانوا أعلى عدد وشكلوا  40إلى 
من حجم المشاركین % 65ما نسبته 

الكلي، یلیهم األفراد أصحاب الفئة 
عام حیث  40العمریة أكثر من 
من حجم % 20شكلوا ما نسبته 

أخیرا بنسبة قدرت  اعام جاءو  18الكلي، بینما األفراد الذین كانت فئتهم العمریة أقل من المشاركین 
 %. 15ب 
 
 
 
  

37%
63%

عدد أفراد العینة

ذكــــــور

إنـــــــاث

  
  یوضح عدد أفراد العینة)  1:5(شكل 

  احثالب: المصدر 

65%15%

20%

أعمار أفراد العینة

سنة 40-18من  

سنة 18أقل من 

سنة 40أكثر من 

  
  أفراد العینة أعماریوضح )  2:5(شكل 

  الباحث: ر المصد



 
 

 :الحالة االجتماعیة  •
یالحــــــــــــــــــظ مــــــــــــــــــن خــــــــــــــــــالل 
ـــــــــــــــــراد  الجـــــــــــــــــدول أن معظـــــــــــــــــم األف

فـــــــــي الدراســـــــــة كـــــــــانوا  المشـــــــــاركین
بینمــــــــــــــــا  (74%)مــــــــــــــــن العــــــــــــــــزب 

شـــــــــــكل المتزوجـــــــــــون مـــــــــــا نســـــــــــبته 
 )2الجدول رقم ( %26

 
 
 

 :الحالة المادیة •
مـــــــــــــن المشـــــــــــــاركین فـــــــــــــي الدراســـــــــــــة % 43یبـــــــــــــین أن أكثـــــــــــــر مـــــــــــــن ) 2(الجـــــــــــــدول رقـــــــــــــم 

ــــــــــت  ــــــــــة متوســــــــــطة كان ــــــــــت حــــــــــالتهم المادی ــــــــــذین كان ــــــــــدة، بینمــــــــــا ال ــــــــــة جی ــــــــــت حــــــــــالتهم المادی كان
ــــــــــــة % 20، فــــــــــــي حــــــــــــین كــــــــــــان %31.5نســــــــــــبتهم  مــــــــــــن المشــــــــــــاركین فــــــــــــي الدراســــــــــــة ذوي حال

 %5مادیة ممتازة، أما ذوي الحالة المادیة المتدنیة فشكلوا ما نسبته 
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  أفراد العینة الحالة المادیةیوضح )  4:5(شكل 

  الباحث: المصدر 
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الحالة االجتماعیة ألفراد العینة
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  أفراد العینة الحالة االجتماعیةیوضح )  3:5(شكل 

  الباحث: المصدر 



 
 

  )2:5(جدول رقم 
 االجتماعیة والحالة المادیةتوزیع العینات حسب كل من الجنس والعمر والحالة 

  الباحث: المصدر 
  النسبة المئویة  التكرار  البیان  المتغیر

  
  الجنس

 %37.5  75  ذكر
 %62.5 125  انثى

  %100 200  المجموع
  

  العمر
  %15 30  عام 18أقل من  

 %65 130  عام 40- 18
 %20 40 عام 40أكثر من 

  %100 200  مجموع  ا
  

  الحالة االجتماعیة
  %74 148  بأعز 

 %26 52  متزوج
 %0 0  مطلق/ أرمل

  %100 200  المجموع
  
  

  الحالة المادیة

  %20 40  ممتازة
 %43.5  87  جیدة

 %31.5  63  متوسطة
 %5 10  متدنیة

    %100 200  المجموع
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

  :مناقشة محاور وفرضیات الدراسة  3.5
  أسئلة عامة حول النشاط التسوقي  1.3.5

 
 

  )3(ول رقم جد
والنتیجة للفقرات التي  Tالجدول یبین المقیاس الثالثي لالستجابات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري واختبار 

  تقیس النشاط التسوقي بشكل عام
  الباحث: المصدر 

  المتوسط  ال  أحیاناً   نعم  المقیاس  المحور األول
  الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

اختبار 
T  

  ائیةالنتیجة النه

هل تذهب للتسوق وشراء مستلزماتك او . 1
  مستلزمات أسرتك بنفسك ؟

  20 69 111  التكرار
1.54  
  

 
0.67 

 
9.59 

  نعم

%   5.5 34.5 10.0 

هل تتقید بمحل تعرفه لتشتري منه . 2
  مستلزماتك؟ 

  54 101 45  التكرار
2.04 

 
0.70  
  

 
0.90  
  

  أحیاناً 

%  22.5 50.5 27.5 

جودك في السوق، هل تلتفت خالل و . 3
  لترى ما هو جدید من المحالت التجاریة ؟

  10 50 140  التكرار
1.35  
  

 
0.57  
 

 
16 02 

  نعم

%  70.0 25.0 5.0 

هل تحب دخول المحالت التجاریة ذات . 4
  التصامیم الممیزة ؟

  0 43 157  التكرار
1.21 

 
0.41 

 
26.95  

 

  نعم

%  78.5 21.5 0.0 

ل المحالت التجاریة ذات األلوان هل تفض. 5
  الجذابة ؟ 

  5 63  132  التكرار
1.36 

 
0.53  
 

 
16.87 

  نعم  

%  66.0 31.  2.5   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

0.00%

50.00%

100.00%

نعم  ً أحیانا ال

هل تذهب للتسوق وشراء مستلزماتك أو 
مستلزمات أسرتك بنفسك ؟

نعم

 ً أحیانا

ال

  
  .نتیجة الذهاب إلى التسوق وشراء المستلزمات الفردیة یوضح )  5:5(شكل 

  الباحث: المصدر 
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هل تتقید بمحل تعرفه لتشتري 
منه مستلزماتك ؟

نعم

 ً أحیانا

ال
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نعم أحیانا ال

خالل وجودك في السوق، هل 
تلتفت لترى ما هو جدید في 

المحالت التجاریة ؟ 

نعم

أحیانا

ال

  
یوضح نتیجة تقید الفرد بمحل یعرفه )  6:5(شكل 

  .لیشتري منه مستلزماته
یوضح نتیجة لفت الفرد لما هو جدید في )  7:5(شكل 

  .المحالت التجاریة
 الباحث: المصدر 
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70%

نعم  ً أحیانا ال

هل تفضل المحالت التجاریة ذات األلوان الجذابة ؟

نعم

 ً أحیانا

ال

  
  .ة ذات األلوان الجذابةنتیجة المحالت التجارییوضح )  8:5(شكل 

  الباحث: المصدر 
 
 

بــــأن كــــل الفقــــرات قــــد حظیــــت بإجابــــة نعــــم مــــن قبــــل ) 3(یتضــــح مــــن خــــالل الجــــدول رقــــم 
أن ) 1(جابتها بأحیانًا، ویظهر من الفقـرة رقـم إالتي كانت ) 2(المشاركین في الدراسة عدا الفقرة رقم 

لزمات أســرهم بأنفســهم بمتوســط حســابي معظــم المشــاركین فــي الدراســة یفضــلون التســوق وشــراء مســت



 
 

أن كل ما هو جدید في المحالت التجاریـة یلفـت نظـر المشـاركین ) 3(، كما تبین الفقرة رقم (1.54)
بـــأن ) 5(و) 4(، إضـــافة إلـــى ذلـــك تظهـــر كـــل مـــن الفقـــرتین (1.35)فـــي الدراســـة بمتوســـط حســـابي 

م الممیـزة واأللـوان الجذابـة بمتوسـط المشاركین في الدراسـة یفضـلون المحـالت التجاریـة ذات التصـامی
ممــا ســبق یتضــح مــدى اهتمــام النــاس بالتســوق ومــدى . علــى التــوالي  (1.36)و (1.21)حســابي 

التفاتهم وانتباههم على التصامیم الممیزة واأللوان الجذابـة للمحـالت التجاریـة، وهـذا مؤشـر یـدل علـى 
  .التسوقي للزبائن أهمیة التصامیم واأللوان في التأثیر على زیادة النشاط

  
 تأثیر الشكل الخارجي للمحالت التجاریة على نسبة دخول الزبائن إلیها  2.3.5

  

  )4(جدول رقم 
والنتیجة للفقرات التي  Tیوضح المقیاس الخماسي لالستجابات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري واختبار 

  لزبائن الیهاتأثیر الشكل الخارجي للمحالت التجاریة على نسبة دخول اتقیس 
  الباحث: المصدر 

اوافق   المقیاس  المحور األول
  بشدة

اعترض   اعترض  محاید  اوافق
  بشدة

  المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

اختبار 
T  

النتیجة 
  النهائیة

تلفت نظري واجهات . 1
  المحالت ذات األلوان الممیزة

  0 5 10 80 105  التكرار
1.57  
  

 
0.70 

 
28.59  

أوافق 
 0.0 2.0 5.0 40.0 52.5  %  بشدة

الالفتات المضیئة تعتبر . 2
عامل الجذب مهم لتحفیز دخول 

  الزبائن للمحالت 

  0 0 28 85 87  التكرار
1.70 

 
0.70 

 
26.15 

أوافق 
 0.0 0.0 14.5 42.5 43.5  %  بشدة

تعتبر المحالت التي تعرض . 3
منتجاتها بطریقة مشوقة اكثر 

ي تعرض جذبًا من المحالت الت
  منتجاتها بصورة تقلیدیة

  0 5 15 67 113  التكرار
1.56 

 
0.74 

 
27.48 

أوافق 
 0.0 2.5 7.5 33.5 56.5  %  بشدة

المحالت ذات التصامیم . 4
الفاخرة تكون اسعارها اغلى من 
المحالت ذات التصامیم العادیة 

  ومع ذلك نفضل الشراء منها

  0 20  42 87 51  ار  التك
2.15 

 
0.91 

 
12.99 

  أوافق

%  25.5 43.5 21.0 10.0 0.0 
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تلفت نظري واجهات المحالت ذات األلوان 
الممیزة

أوافق بشدة

أوافق 

محاید

أعترض

  0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

تعتبر المحالت التي تعرض منتجاتها بطریقة  
مشوقة أكثر جذباً من المحالت التي تعرض  

.منتجاتها بصورة تقلیدیة 

أوافق بشدة

أوافق

محاید

اعترض

  
یوضح نتیجة لفت الفرد لواجهات )  9:5(شكل 

  المحالت ذات األلوان الممیزة
یوضح نتیجة المحالت التي تعرض )  10:5(شكل 

الت منتجاتها بطریقة مشوقة أكثر جذباً  من المح
  .التقلیدیة

  الباحث: المصدر 
  

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

أوافق بشدة أوافق  محاید أعترض

المحالت ذات التصامیم الفاخرة تكون أسعارها أغلى من المحالت ذات  
.التصامیم العادیة، ومع ذلك نفضل الشراء منها 

أوافق بشدة

أوافق 

محاید

أعترض

  
  .نتیجة المحالت ذات التصامیم الفاخرة تكون أسعارها أغلى من المحالت العادیةیوضح )  11:5(شكل 

  الباحث: المصدر 
  

التـي تقـیس تـأثیر الشـكل الخـارجي للمحــالت  أن كـل الفقـرات) 4(یتضـح مـن خـالل الجـدول رقـم   
قد حظیت بنسبة موافقة عالیـة مـن قبـل المشـاركین بالدراسـة،  لتجاریة على نسبة دخول الزبائن الیهاا

. علــى التــوالي (2.15)و   (1.56)و (1.70)و  (1.57)حیــث كــان المتوســط الحســابي للفقــرات 



 
 

ة ومن هنا تستدل على أن الواجهات ذات األلوان الممیزة والالفتات المضیئة وطریقة العرض المشـوق
كمـا نسـتدل مـن خـالل الفقـرة . هي عوامل جذب ضروریة في اتجاه زیادة النشاط التسوقي للمتسـوقین

علــى أن المتســوقین یفضــلون الشــراء مــن المحــالت ذات التصــامیم الفــاخرة علــى الــرغم مــن ) 4(رقــم 
ذا ، وهــ(2.15)ارتفــاع اســعارها مقارنــة بــالمحالت التجاریــة ذات التصــامیم العادیــة بمتوســط حســابي 

مؤشــر یــدل علــى أن جاذبیــة التصــامیم الفــاخرة للمحــل قــد تكــون مبــررًا یلقــى قبــوًال مــن قبــل الزبـــائن 
لشـــكل الخـــارجي بنـــاًء علـــى مـــا ســـبق نســـتنتج وجـــود تـــأثیر كبیـــر ل. الرتفـــاع أســـعار المحـــل التجـــاري

  .للمحالت التجاریة على نسبة دخول الزبائن الیها
  

  ة على نسبة دخول الزبائن الیهاتأثیر الشكل الداخلي للمحالت التجاری 3.3.5
  

  ) 5(جدول رقم 
 Tیوضح الجدول المقیاس الخماسي لالستجابات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري واختبار 

  تأثیر الشكل الداخلي للمحالت التجاریة على نسبة دخول الزبائن الیهاوالنتیجة للفقرات التي تقیس 
  

اوافق   المقیاس  المحور األول
  بشدة

اعترض   اعترض  محاید  وافقا
  بشدة

  المتوسط
  الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

اختبار 
T  

النتیجة 
  النهائیة

األلوان الداخلیة للمحل التجاري  . 1
  تعمل على جذب الزبائن

  0 0 19 91 90  التكرار
1.64  
  

 
0.64 

 
29.5

3  
  أوافق بشدة

%  45.0 45.5 9.5 0.0 0.0 

ت االضاءة الداخلیة في المحال. 2
  یجب أن تكون جذابة وغیر تقلیدیة

  0 0 26 88 86  التكرار
1.70 

 
0.68  

 
26.7

5 

  أوافق بشدة

%  43.0 44.0 13.0 0.0 0.0 

ترتیب قطع األثاث وبترینات . 3
العرض بصورة تمتاز بالتشویق 
یحفزني على دخول واستكشاف 

  المكان

  0 0 15 81 104  التكرار
1.55 

 
0.63 

 
32.3

5 

  أوافق بشدة

%  52.0 40.5 7.5 0.0 0.0 

التصمیم الممیز لمحل تجارى . 4
  یجعله جذابا بغض النظر عن اسمه

  0 5 33 94 68  التكرار
1.87 

 
0.76 

 
20.6

7 

  أوافق 

%  34.0 47.0 16.5 2.5 0.0 

أكثر ما یجذبنني لشراء منتج ما . 5
هو تصمیم وشكل هذا المنتج بغض 

  النظر عن تصمیم المكان

  0 15 46 99 40  تكرارال
2.18  

 
0.83 

 
13.8

5 

  أوافق 
%  20.0 49.5 23.0 7.5 0.0 
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اإلضاءة الداخلیة في المحالت یجب أن تكون 
جذابة وغیر تقلیدیة  

أوافق بشدة

أوافق 

محاید

أعترض

  
یوضح نتیجة األلوان الداخلیة للمحل )  12:5(شكل 

  التجاري والتي تعمل على جذب الزبائن
ة في یوضح نتیجة اإلضاءة الداخلی)  13:5(شكل 

  .المحالت التي یجب أن تكون جذابة وغیر تقلیدیة
  الباحث: المصدر  
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أوافق بشدة أوافق محاید أعترض

التصمیم الممیز لمحل تجاري یجعله جذاباً بغض النظر عن اسمه

أوافق بشدة

أوافق

محاید

أعترض

  
  .نتیجة أن التصمیم الممیز لمحل تجاري یجعله جذاباً  بغض النظر عن اسمهیوضح )  14:5(شكل 

  الباحث: المصدر 
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أوافق بشدة أوافق محاید أعترض

.أكثر ما یجذبني لشراء منتج ما هو تصمیم وشكل هذا المنتج، بغض النظر عن تصمیم المكان 

أوافق بشدة

أوافق

محاید

أعترض

  
ة أكثر ما یعجب المتسوق لشراء منتیج هو تصمیم وشكل هذا نتیجیوضح )  15:5(شكل 

  .المنتج، بغض النظر عن تصمیم المكان
  الباحث: المصدر 

 
التــي تقــیس تــأثیر الشــكل الــداخلي للمحــالت التجاریــة علــى  كــل الفقــراتأن  یوضــح) 5(الجــدول رقــم 

العینة، حیث یتضح من خالل قد حظیت بنسبة موافقة عالیة من قبل أفراد  نسبة دخول الزبائن الیها
الفقــرات أن كــل مــن األلــوان الداخلیــة واإلضــاءة الداخلیــة والتصــمیم الــداخلي الممیــز للمحــل التجــاري 

علـــى   (1.87)و (1.70)و  (1.64)تشـــكل عوامـــل جـــذب فعالـــة للزبـــائن، بمتوســـطات حســـابیة 
نات العرض بصـورة تمتـاز أن ترتیب قطع األثاث وبتری) 3(كما یتضح من خالل الفقرة رقم . التوالي

علــى الــرغم مــن  (1.55).بالتشــویق یحفــز الزبــائن علــى دخــول واستكشــاف المكــان بمتوســط حســابي 
ذلـــك اتفـــق معظـــم المشـــاركین بالدراســـة علـــى أن شـــكل وتصـــمیم المنـــتج المـــراد شـــراءه یعتبـــر العامـــل 

فسه بمتوسـط حسـابي األكثر جذب لهم لدخول المحل التجاري بالمقارنة مع تصمیم المحل التجاري ن
 وبنــاًء علــى النتــائج الســابقة یــتم قبــول الفرضــیة التــي تــنص علــى وجــود تــأثیر كبیــر للشــكل. (2.18)

  .الداخلي للمحالت التجاریة على نسبة دخول الزبائن الیها
  
  
 
 
 
 
  



 
 

یوضح الجدول المقیاس الرباعي لالستجابات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري  )6(جدول رقم 
  والنتیجة للفقرة التي تجیب عن تساؤل كم لون تفضل في المحل التجاري Tتبار واخ

  
المحور 
  األول

ثالثة فما   لونین  لون  المقیاس
  فوق

حسب طبیعة 
  المحل

  المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

اختبار 
T 

النتیجة 
  النهائیة

كم لون 
تفضل في 

المحل 
  ؟التجاري

  60 70 50 20  التكرار
3.09 
  

 
0.96  

 
ثالثة فما   8.62

 30.0 35.0 25.0  10.0  %  فوق
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المحل 

كم لون تفضل في المحل التجاري ؟

لون

لونین

ثالثة فما فوق 

حسب طبیعة المحل 

  
  نتیجة عدد األلوان المفضلة في المحل التجاريیوضح (   )  شكل 

  الباحث: المصدر 
  

یظهر أن المشـاركین فـي الدراسـة یفضـلون أن تكـون المحـالت التجاریـة ذات ألـوات ) 6(الجدول رقم 
فة، وهذا مؤشر قوي على مدى قدرة األلوان الداخلیـة المتعـددة والمختلفـة للمحـالت علـى عدیدة ومختل

 . جذب انتباه الزبائن وتشجیعهم على دخول المحالت
  
 
 
 
 
 



 
 

الجدول یعرض تكرار االستجابات حول اللون أو درجاته المفضل وجوده من قبل فئات ) 7(جدول رقم 
  في المحالت التجاریة التالیة) سیدات، رجال، أطفال( الزبائن الثالث 

  الباحث: المصدر 
المحل 
  التجاري

  زھري  بنفسجي  برتقالى  اصفر  ازرق  اخضر  احمر  أسود  أبیض  المقیاس

  سیدات
 5 25 11 10  30 20 20 47 32  التكرار  مالبس

%  16.0 23.5 10.0 10.0 15.0 5.0 5.0 12.5 2.5 
 20 28  15 10 10 5 20 33 53  التكرار  اكسسوارات

%  26.5 16.5 13.0  2.5 5.0 5.0 7.5 14.0 10.0 
 20 5 15 0 45 20 5 52 38  التكرار  احذیة

%  19.0 26.0 2.5 10.0 22.5 0.0 7.5 2.5 10.0 
 15 52 10 35 15 10 22 18 23  التكرار  عطور

%  11.5 9.0 11.0 5.0 7.5 17.5 5.0 26.0 7.5 
 15 17 52 15 27 10 20 10 34  التكرار  طعام

%  17.0 5.0 10.0 5.0 13.5 7.5 26.0 8.5 7.5 
  رجال

 10 5  0  2  46  20  5  51 61  التكرار  مالبس
%  30.5 25.5 2.5 10.0 23.0 1.0  0.0 2.5 5.0 

  0 10  0 15 26 10 17 62 60  التكرار  اكسسوارات
%  30.0 31.0 8.5 5.0 13.0 7.5 0.0 5.0 0.0 

  0  10  0  10  30 20  6 77 47  التكرار  احذیة
%  23.5 38.5 3.0 10.0  15.5 5.0 0.0 5.0 0.0 

 15 47 5 30 32 5 26  5 35  التكرار  عطور
%  17.5 2.5  13 2.5 16.0 15.0 2.5 23.5 7.5 

 20 5 43 15 27 42 20 15 13  التكرار  طعام
%  6.5 7.5 10.0 21.0 13.5 7.5 21.5 2.5 10.0 

  أطفال
 47 0 25 12 30 10 20 25 31  التكرار  مالبس

%  15.5 12.5 10.0 5.0 15.0 6.0 12.5 0.0 23.5 
 40 11 39 44 10 10 31 10 5  التكرار  اكسسوارات

%  2.5 5.0 15.5 5.0 5.0 22.0 19.5 5.5 20.0 
 26 7 30 25 51 15 15 10 21  التكرار  احذیة

%  10.0 5.0 7.5 7.5 25.5 12.5 15.0 3.5 13.0 
 11 44 39 40 10 10 31 10 5  التكرار  عطور

%  2.5 5.0 15.5 5.0 5.0 20.0 19.5 22.0 5.5 
 31 20 51 22 15 15 16 10 20  التكرار  طعام

%  10.0 5.0 8.0 7.5 7.5 11.0 25.5 10.0 15.5 
  
  

مــن المشــاركین فــي الدراســة یفضــلون وجــود اللــون  (23.5%)یبــین أن مــا نســبته  )7(الجــدول رقــم 
مــن المشـــاركین یفضـــلون  (%30.5)ســیدات، بینمـــا كـــان األســود فـــي محــالت المالبـــس الخاصـــة بال

یفضـلون اللـون الزهـري فـي محـالت (%23.5) وجـود اللـون األبـیض فـي محـالت مالبـس الرجـال و 
  .مالبس األطفال



 
 

من المشاركین یفضلون وجـود اللـون األبـیض فـي ) %26.5(أما محالت االكسسوارات فكانت نسبة 
مـن المشـاركین یفضـلون اللـون  )%31(بینمـا كانـت نسـبة محالت االكسسوارات الخاصة بالسیدات، 

مــن المشــاركین   )%22(األســود فــي محــالت االكسســوارات  الخاصــة بالرجــال، فــي حــین أن نســبة 
  .یفضلون اللون األصفر في تلك المحالت الخاصة باألطفال 

ون األسـود مـن المشـاركین فـي الدراسـة یفضـلون وجـود اللـ (26.0%)كما یبین الجدول أن ما نسـبته 
مـن المشـاركین یفضـلون وجـود اللـون  (%38.5)في محالت األحذیة الخاصة بالسیدات، بینما كان 

  .یفضلون اللون األزرق في محالت أحذیة األطفال(%25.5) األسود في محالت أحذیة الرجال و 
مــن المشــاركین یفضــلون وجــود اللــون البنفســجي فــي ) %23.8(أمــا محــالت العطــور فكانــت نســبة 

حالت العطور على اعتبار أن محالت العطور مشتركة للرجال والسیدات واألطفال فكانت النتیجـة م
  .موحدة متقاربة ومتفقة على اللون البنفسجي 

من المشاركین في الدراسة یفضلون وجود اللون البرتقـالي  (26.0%)كما یبین الجدول أن ما نسبته 
مــن المشــاركین یفضــلون وجــود اللــون  (%21.5)ن فــي أمــاكن الطعــام الخاصــة بالســیدات، بینمــا كــا

یفضــلون اللــون البرتقــالي فــي أمــاكن (%25.5) البرتقــالي فــي أمــاكن الطعــام الخاصــة بالرجــال و 
  .الطعام الخاصة باألطفال، فكان اللون متفق علیه وهو اللون البرتقالي 

  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  



 
 

  :اختبار المحاور الثالثة لفرضیات الدراسة 4.3.5
  

یبین الجدول المحاور الثالثة للدراسة والمتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والداللة ) 8(جدول رقم 
  اإلحصائیة 

  المتوسط  المحاور
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

الداللة 
  اإلحصائیة

  0.01 0.57 1.50  أسئلة عامة حول نشاطك التسوقي :المحور األول

لمحالت التجاریة على نسبة دخول تأثیر الشكل الخارجي ل :الثانيالمحور 
  الزبائن الیها

1.74 0.76 0.00  

تأثیر الشكل الداخلي للمحل التجاري على نسبة دخول   :لثالمحور الثا
  الزبائن الیه

1.78 0.70 0.00  

  
  :ما یلي) 3-1(یتضح من المحاور من ) 8(تبعًا للجدول رقم 

واالنحــــراف المعیــــاري قــــد بلــــغ  (1.50)ي قــــد بلــــغ یتضــــح مــــن المحــــور األول أن المتوســــط الحســــاب -1
، اذًا یتضـح مـن ذلـك وجـود عالقـة ذات داللـة احصـائیة )(0.05ومستوى الداللة أقل مـن   (0.57)

 . ما بین نقاط المحور األول والنشاط التسوقي
واالنحــــراف المعیـــاري قــــد بلــــغ  (1.74)یتضـــح مــــن المحـــور الثــــاني أن المتوســـط الحســــابي قــــد بلـــغ  -2

، وذلـك یشـیر إلـى وجـود عالقـة ذات داللـة احصـائیة مـا )(0.05ومستوى الداللة أقل من   (0.76)
 .بین الشكل الخارجي للمحالت التجاریة ونسبة دخول الزبائن إلیها

ـــد بلـــغ  -3 واالنحـــراف المعیـــاري قـــد بلـــغ  (1.78)یتضـــح مـــن المحـــور الثالـــث أن المتوســـط الحســـابي ق
، وذلـك یشـیر إلـى وجـود عالقـة ذات داللـة احصـائیة مـا )(0.05ومستوى الداللة أقل من   (0.70)

 .بین الشكل الداخلي للمحالت التجاریة ونسبة دخول الزبائن إلیها
  
  
  
 
 
 
  
  



 
 

  :اختبار فرضیات الدراسة وفقًا لمتغیرات الدراسة  5.3.5
  :)الجنس(المتغیر األول  •

بات الذكور بالمقارنة مع هناك فروقًا ذات داللة احصائیة بین متوسطات اجا: (تنص الفرضیة على
 اجابات اإلناث في اجابات المحورین الثاني والثالث للدراسة عند مستوى  0.05).متوسطات 

  
  

والدالة اإلحصائیة  Tالجدول یعرض المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري واختبار ) 9(جدول رقم 
تأثیر الشكل الخارجي للمحالت محور  التي تقارن بین متوسطات استجابات الذكور و استجابات اإلناث حول

  التجاریة على نسبة دخول الزبائن الیها
  الباحث: المصدر 

  المتوسط  % التكرار  الجنس     
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

الداللة  Tاختبار 
  اإلحصائیة

تلفت نظري واجهات المحالت ذات . 1
  األلوان الممیزة

  0.88 1.60 37.5 75  ذكر
0.38  

 
0.000  

  0.57 1.56 62.5  125  ثىان
الالفتات المضیئة تعتبر عامل الجذب . 2

  مهم لتحفیز دخول الزبائن للمحالت 
  0.62 1.46 37.5 75  ذكر

3.85 
 

0.854  
 0.70 1.84 62.5  125  انثى

تعتبر المحالت التي تعرض منتجاتها . 3
بطریقة مشوقة اكثر جذبًا من المحالت 

  قلیدیةالتي تعرض منتجاتها بصورة ت

  0.50 1.46 37.5 75  ذكر
1.38 

 
0.000  

 0.84 1.61 62.5  125  انثى

المحالت ذات التصامیم الفاخرة تكون . 4
اسعارها اغلى من المحالت ذات التصامیم 

  العادیة ومع ذلك نفضل الشراء منها

  0.88 2.40 37.5 75  ذكر
2.79 

 
0.724 

 0.91 2.00 62.5  125  انثى

  
والدالـة  Tیوضح كـل مـن المتوسـط الحسـابي واالنحـراف المعیـاري واختبـار ) 9(الجدول رقم 

تــــأثیر الشــــكل اإلحصــــائیة التــــي تقــــارن بــــین اســــتجابات الــــذكور و اســــتجابات اإلنــــاث حــــول محــــور 
، الجدول یظهر وجـود فروقـات ذات داللـة الخارجي للمحالت التجاریة على نسبة دخول الزبائن الیها

) 3(والفقـرة رقـم ) 1(ات استجابات الذكور واإلناث قیما یتعلق بالفقرة رقـم احصائیة قویة بین متوسط
، (0.05)أي أقــــل مــــن مســــتوى الدالــــة  (0.000)حیــــث كانــــت قیمــــة الدالــــة اإلحصــــائیة لكــــل منهمــــا

بالمقابل یبین الجدول عدم وجود  فروقات احصائیة بـین متوسـطات اسـتجابات الـذكور واإلنـاث فیمـا 
و   (0.854)حیـث كانـت قیمـة الدالـة اإلحصـائیة لكـل منهمـا ) 4(والفقرة رقم ) 2(یتعلق بالفقرة رقم 

  ).8جدول رقم ( (0.05)على الترتیب أي أكبر من مستوى الدالة  (0.724)
والدالة اإلحصائیة  Tالجدول یعرض المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري واختبار ) 10(جدول رقم 

للمحالت  الداخليتأثیر الشكل الذكور و استجابات اإلناث حول محور التي تقارن بین متوسطات استجابات 
   التجاریة على نسبة دخول الزبائن الیها



 
 

  الباحث: المصدر 
  المتوسط  % التكرار  الجنس  الثانيالمحور 

  الحسابي
االنحراف 
  المعیاري

اختبار 
T 

الداللة 
  اإلحصائیة

األلوان الداخلیة للمحل التجاري  تعمل على . 1
  الزبائنجذب 

  0.62 1.53 37.5 75  ذكر
1.89 

 
0.987  

 0.65 1.71 62.5  125  انثى

االضاءة الداخلیة في المحالت یجب أن تكون . 2
  جذابة وغیر تقلیدیة

  0.62 1.53 37.5 75  ذكر
2.69 

 
0.690  

 0.70 1.80 62.5  125  انثى

ترتیب قطع األثاث وبترینات العرض بصورة . 3
فزني على دخول واستكشاف تمتاز بالتشویق یح

  المكان

   0.50 1.53 37.5 75  ذكر
0.37 

 
0.000  

 0.69 1.56 62.5  125  انثى

التصمیم الممیز لمحل تجارى یجعله جذابا . 4
  بغض النظر عن اسمه

  0.85 2.13 37.5 75  ذكر
3.79 

 
0.009  

 0.64 1.72 62.5  125  انثى

یم كثر ما یجذبنني لشراء منتج ما هو تصمأ. 5
  وشكل هذا المنتج بغض النظر عن تصمیم المكان

  0.81 2.13 37.5 75  ذكر
0.61 

 
 0.85 2.20 62.5  125  انثى 0.276

 
 

ــــة  Tیعــــرض كــــل مــــن المتوســــط الحســــابي واالنحــــراف المعیــــاري واختبــــار )  9(الجــــدول رقــــم  والدال
تأثیر الشـكل الـداخلي ور اإلحصائیة التي تقارن بین استجابات الذكور و استجابات اإلناث حول مح

كما هو مبین في الجدول وجد هناك فروقات ذات للمحالت التجاریة على نسبة دخول الزبائن الیها، 
والفقرة رقم ) 3(داللة احصائیة قویة بین متوسطات استجابات الذكور واإلناث قیما یتعلق بالفقرة رقم 

على التوالي أي أقل من  (0.009)و (0.000) حیث كانت قیمة الدالة اإلحصائیة لكل منهما ) 4(
، من جهة أخرى یظهر الجدول عدم وجود  فروقات احصائیة بین متوسطات (0.05)مستوى الدالة 

حیــث كانــت ) 5(والفقــرة رقــم ) 2(والفقــرة رقــم ) 1(اســتجابات الــذكور واإلنــاث فیمــا یتعلــق بــالفقرة رقــم 
علـى التـوالي أي أكبـر مـن  (0.276)و  (0.690)و   (0.987)قیمة الدالـة اإلحصـائیة لكـل مـنهم 

  ).9جدول رقم ( (0.05)مستوى الدالة 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

  :)الحالة المادیة(المتغیر الثاني  •

هناك فروقًا ذات داللة احصائیة بین متوسطات اجابات عینات : (تنص الفرضیة على
 0.05)الدراسة في كل من المحور الثاني والثالث تعزى إلى الحالة المادیة عند مستوى 

  
والدالة  ANOVAالجدول یعرض المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري واختبار ) 11(جدول رقم 

تأثیر الشكل الخارجي اإلحصائیة لمتوسطات استجابات عینة الدراسة من حیث الحالة المادیة فیما یتعلق ب
   للمحالت التجاریة على نسبة دخول الزبائن الیها

  الباحث: المصدر 
الحالة   ولالمحور األ 

  المادیة
  المتوسط  % التكرار

  الحسابي
االنحراف 
  المعیاري

  اختبار 
F 

الداللة 
  اإلحصائیة

تلفت نظري واجهات المحالت ذات . 1
  األلوان الممیزة

  0.49 1.37 20.0 40  ممتازة
 

10.04 

  
 

 0.84 1.85 43.5 87  جیدة  0.000

 0.49 1.41 31.5 63  متوسطة

 0.00  1.00 5.0 10  متدنیة

الالفتات المضیئة تعتبر عامل . 2
الجذب مهم لتحفیز دخول الزبائن 

  للمحالت

  0.60 2.12 20.0 40  ممتازة
 
 

11.19 

 
 
 

0.000  
 
 

 0.56 1.55 43.5 87  جیدة

 0.81 1.76 31.5 63  متوسطة

 0.00 1.00 5.0 10  متدنیة

تعتبر المحالت التي تعرض . 3
اكثر جذبًا  منتجاتها بطریقة مشوقة

من المحالت التي تعرض منتجاتها 
  بصورة تقلیدیة

  0.83 1.75 20.0 40  ممتازة
 

1.58  

 
 

 0.77 1.57 43.5 87  جیدة 0.194

 0.64 1.42 31.5 63  متوسطة

 0.52 1.50 5.0 10  متدنیة

المحالت ذات التصامیم الفاخرة . 4
تكون اسعارها اغلى من المحالت ذات 

لعادیة ومع ذلك نفضل التصامیم ا
  الشراء منها

  0.87 2.00 20.0 40  ممتازة
 

8.88 

 
 

 0.92 2.50 43.5 87  جیدة 0.000

 0.84 1.79 31.5 63  متوسطة

 0.00 2.00 5.0 10  متدنیة

 
والدالة  ANOVAیبین كل من المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري واختبار )  10(الجدول رقم 

تأثیر الشكل وسطات استجابات عینة الدراسة من حیث الحالة المادیة وارتباطها باإلحصائیة لمت
الخارجي للمحالت التجاریة على نسبة دخول الزبائن الیها، تبعًا للجدول وجد فروقات ذات داللة 
احصائیة قویة بین متوسطات استجابات المشاركین في الدراسة من حیث الحالة المادیة فیما یتعلق 

أي أنها لم تصل  (0.000)حیث كانت الدالة اإلحصائیة لهم ) 4(و) 2(و ) 1(ت رقم بالفقرا
، بالمقابل أوضح الجدول عدم وجود فروقات ذات داللة احصائیة بین (0.05)لمستوى الدالة 

حیث كانت  ،)3(متوسطات استجابات عینة الدراسة من حیث الحالة المادیة فیما یتعلق بالفقرة رقم 
وهذا مؤشر على أن الحالة المادیة للزبائن تعزز من انتباههم ). 0.194(اإلحصائیة قیمة الدالة 



 
 

ومالحظتهم لأللوان الممیزة والالفتات المضیئة والتصامیم الفاخرة الخاصة بالمحالت التجاریة، اذًا 
  .یتضح أن هناك ارتباط مباشر بین الشكل الخارجي للمحالت التجاریة والحالة المادیة للزبائن

  
والدالة  ANOVAالجدول یعرض المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري واختبار )12(جدول رقم 

تأثیر الشكل الداخلي اإلحصائیة لمتوسطات استجابات عینة الدراسة من حیث الحالة المادیة فیما یتعلق ب
   للمحالت التجاریة على نسبة دخول الزبائن الیها

  الباحث: المصدر 
لة الحا  المحور األول

  المادیة
  المتوسط  % التكرار

  الحسابي
االنحراف 
  المعیاري

  اختبار 
F 

الداللة 
  اإلحصائیة

األلوان الداخلیة للمحل التجاري  تعمل على . 1
  جذب الزبائن

  0.71 1.50 20.0 40  ممتازة
 

4.86 

  
 

0.003  
 0.67 1.83 43.5 87  جیدة

 0.50 1.49 31.5 63  متوسطة

 0.52 1.50 5.0 10  متدنیة

االضاءة الداخلیة في المحالت یجب أن . 2
  تكون جذابة وغیر تقلیدیة

  0.79 1.87 20.0 40  ممتازة
 

4.55  
  
 

 
 

0.004  
 
 

 0.57 1.70 43.5 87  جیدة

 0.75  1.69 31.5 63  متوسطة

 0.00 1.00 5.0 10  متدنیة

ترتیب قطع األثاث وبترینات العرض بصورة . 3
یحفزني على دخول واستكشاف تمتاز بالتشویق 

  المكان
  

  0.86 1.62  20.0 40  ممتازة
 

0.23 

 
 

 0.50 1.55 43.5 87  جیدة 0.870

 0.64 1.52 31.5 63  متوسطة

 0.52 1.50 5.0 10  متدنیة

التصمیم الممیز لمحل تجارى یجعله جذابا . 4
  بغض النظر عن اسمه

  0.70 1.62 20.0 40  ممتازة
 

8.75 

 
 

 0.82 2.17 43.5 87  جیدة 0.000

 0.61 1.68 31.5 63  متوسطة

 0.52 1.50 5.0 10  متدنیة

أكثر ما یجذبنني لشراء منتج ما هو تصمیم . 5
وشكل هذا المنتج بغض النظر عن تصمیم 

  المكان
  

  0.79 2.12 20.0 40  ممتازة
 

4.66 

 
 

 0.76 2.37 43.5 87  جیدة  0.004

 0.92 2.04 31.5 63  متوسطة

 0.52 1.50 5.0 10  متدنیة

والدالة  ANOVAیبین كل من المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري واختبار )  11(الجدول رقم 
تأثیر الشكل اإلحصائیة لمتوسطات استجابات عینة الدراسة من حیث الحالة المادیة وارتباطها ب

ن الیها، تبعًا للجدول وجد فروقات ذات داللة الداخلي للمحالت التجاریة على نسبة دخول الزبائ
احصائیة قویة بین متوسطات استجابات المشاركین في الدراسة من حیث الحالة المادیة فیما یتعلق 

، (0.003)حیث كانت الدالة اإلحصائیة لهم ، )5(و) 4(و) 2(و ) 1(بالفقرات رقم 
، بالمقابل (0.05)لمستوى الدالة أي أنها لم تصل . على الترتیب 0.004)(،0.000)(،0.004)(

أوضح الجدول عدم وجود فروقات ذات داللة احصائیة بین متوسطات استجابات عینة الدراسة من 



 
 

وهذا ). 0.870(حیث كانت قیمة الدالة اإلحصائیة ) 3(حیث الحالة المادیة فیما یتعلق بالفقرة رقم 
ومالحظتهم لأللوان الممیزة واإلضاءة  مؤشر على أن الحالة المادیة للزبائن تعزز من انتباههم

الداخلیة والتصامیم الممیزة وجودة المنتج، اذًا یتضح أن هناك ارتباط مباشر بین الشكل الداخلي 
  .للمحالت التجاریة والحالة المادیة للزبائن

  

  .الخالصة   4.5
حیـــث تـــم اســـتخدام ، ممـــا ســـبق ذكـــره فـــي هـــذا الفصـــل حـــول الحـــدیث عـــن تحلیـــل االســـتبیان

لقیـاس  معامل ارتباط بیرسـونو المتوسطات الحسابیة واالنحراف المعیاري و  التكرارات والنسب المئویة
 باإلضافة إلى بعض االختبارات لمتوسطات العینة .العالقات بین المتغیرات المستقلة والتابعة

 الختبــار دالــة الفــروق اإلحصــائیة وفقــاً  One-Way ANOVAاختبــار األنوفــا كمــا تــم اســتخدام 
  .لمتغیر الحالة المادیة

حیــث تــم تقســیم االســتبیان إلــى مجموعــة أســئلة عامــة حــول النشــاط التســوقي، وتــم تحلیلهــا والخــروج 
بمجموعة من النتائج، حیث تطرق الباحث إلى دراسة تأثیر الشكل الخارجي للمحالت التجاریة على 

محــل التجــاري علــى نســبة دخــول نســبة دخــول الزبــائن إلیهــا، باإلضــافة إلــى تــأثیر الشــكل الــداخلي لل
  .الزبائن إلیها 

وفـــي النهایـــة تـــم الخـــروج بنتیجـــة األلـــوان المفضـــلة لكـــل محـــل تجـــاري، حیـــث تـــم تصـــنیف المحـــالت 
  .سیدات، رجال، أطفال: التجاریة حسب الفئات العمریة الثالثة 

تحدث عــن حیــث ســیكون كــل مــا ذكــره ســابقاً  تمهیــداً  لمــا ســیتم ذكــره فــي الفصــل األخیــر الــذي ســی
  .النتائج والتوصیات 
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  تمهید   1.6
إن لكــل بحــث علمــي نتــائج وتوصــیات تــتكلم علــى مخرجــات البحــث وأهــم النقــاط والمحــاور 

لیهــا، وســوف یتطــرق هــذا الفصــل إلــى مناقشــة أهــم النتــائج التــي توصــل إلیهــا الباحــث التــي تطــرق إ
خــالل هــذه الدراســة، ومــن ثــم تحلیــل تلــك النتــائج للوصــول إلــى التوصــیات التــي ینبغــي أخــذها بعــین 

  . االعتبار في دراسة أبحاث مستقبلیة تتعلق في مجال األلوان في عالم التصمیم الداخلي 
  والمتمثلة في، السابقة تم التعرف على أبعاد وأهم مالمح المشكلة البحثیة في ضوء الدراساتو 
  " وجود تأثیر للون على الفراغات الداخلیة للمحالت التجاریة على النشاط التسوقي" 
كمــا تكامـــل جانــب الدراســـات النظریـــة مــع جانـــب الدراســات المیدانیـــة التحلیلیـــة لیخــرج البحـــث فـــي  ،

   .حجم المشكلة البحثیة الحقیقيالنهایة بتصور كامل عن 
  :من هنا یتناول هذا الجانب من البحث التركیز على الجوانب األتیة

  النتائج العامة للدراسة - 
  التوصیات  - 
  مجاالت البحث المستقبلیة - 

  :النتائج العامة للدراسة  2.6
سـیتم یمكن تركیز أهـم نتـائج البحـث مـن خـالل الموضـوعات العامـة التـي تعـرض لهـا، حیـث        

ربــط مــا تــم استخالصــه مــن نتــائج فــي األبــواب الســابقة فــي إطــار موحــد للوصــول إلــى حــل المشــكلة 
  :البحثیة، حیث تتناول النتائج النقاط التالیة 

  :نتائج تتعلق بفرضیات الباحث  1.2.6 
وبنـاءا علـى ، یتم هنا مناقشة الفرضـیات التـي وضـعها الباحـث فـي البدایـة لیـتم التحقـق منهـا

خالصـــة  یكون تحلیلهــا بــالنفي أو اإلثبــاتفقــد تــم تحدیـــد مجموعــة مــن الفرضــیات التــي ســـ مــا ســبق
  :، وهي وفق التاليهذه الدراسةونتائج 
اللــون فــي الفــراغ الــداخلي عــن دراســة وعلــم لجــذب المتســوقین حاجــة إلــى التعامــل مــع هنــاك -1

 . ، وتطبیق ما جاء فیه من أسس ومبادئبشكل أكبر
لالهتمــام الزائــد بــاأللوان وتنظــیم الفــراغ الــداخلي للمتــاجر بغــرض جــذب  هنــاك ضــرورة ملحــة -2

 .المتسوقین والتأثیر في حركتهم أثناء النشاط التسوقي 
التســـوقیة داخـــل المحـــالت هنـــاك عالقـــة بـــین اللـــون فـــي الفـــراغ الـــداخلي وحركـــة األشـــخاص -3

 .التجاریة
  



 
 

  :ومن خالل الدراسة كانت النتائج كما یلي
حــاث والدراســات علـــى ضــرورة التعامــل مــع اللـــون فــي الفــراغ الــداخلي بشـــكل لقــد أثــرت األب •

إیجابي، وذلك من خـالل دراسـة مختلـف النظریـات اللونیـة التـي ینبغـي التعامـل معهـا عنـد 
  .تصمیم أي فراغ داخلي والتي تم مناقشتها خالل الفصول السابقة 

وتوزیع األثـاث المحـل بطریقـة مناسـبة كما أن االهتمام الزائد باأللوان وتنظیم الفراغ الداخلي  •
تســاعد علــى االرتیــاح البصــري إذا مــا تــم توزیــع األلــوان بطریقــة منظمــة بنــاءاً  ، ومدروســة

  .على نظریات لونیة مدروسة 
یــــؤثر اللــــون فــــي الفــــراغ الــــداخلي علــــى حركــــة األشــــخاص فهنــــاك ألوانــــاً  تعطــــي إحساســــاً   •

ــــیض والر  ــــل األب ــــى حركــــة باالتســــاع كــــاأللوان الكاشــــفة مث ــــؤثر عل ــــذلك ی ــــاتح، ف مــــادي الف
وبالتـــالي یـــؤثر ذلـــك علـــى الراحـــة  ،األشـــخاص التســـوقیة خـــارج وداخـــل المحـــالت التجاریـــة

 .النفسیة للمتسوق أثناء تسوقه وبالتالي على فرصه جذب أكبر للمتسوقین 

 :نتائج تتعلق باإلطار العام للدراسة   2.2.6

لمنظومـة التصـمیم لـى التوقعـات المسـتقبلیة ندرة الدراسات المتخصصة فـي تسـلیط الضـوء ع .1
لما یجلبه من دخل یلبـي االهتمام المتزاید بالقطاع التجاري في ظل  الداخلي في قطاع غزة 

  .احتیاجات المجتمع الفلسطیني وخاصة الغزي
 نظراً  المواد الخام المستعملة في تصمیم الفراغات الداخلیةتعدد السیناریوهات المتوقعة لواقع  .2

  .الل والحصار اإلسرائیليلالحت
إن التأمــل فــي الكــون كــان والزال هــو مصــدر اإللهــام الرئیســي لنظریــات العلــم التــي توصــل  .3

  .إلیها العلماء
ورد لفظ ألوان ومشتقاته في سبع آیـات فقـط مـن القـرآن الكـریم، فقـد ذكـر لفـظ ألـوان وهـو لقد  .4

في ست آیات، كإشارة من  في القرآن الكریم في سبعة مواضع أیضًا ولكن) لون(جمع كلمة 
  .یتكون منها الضوء األبیض يالمولى عز وجل إلى األطیاف اللونیة السبعة المعروفة الت

من أي لون آخـر، فهـو یمثـل فـي  لقد حظي اللون األخضر في القرآن الكریم باالهتمام أكثر .5
ذلـك عنـد البیـان اإللهـي الخیـر والجمـال والسـالم، وهـو أفضـل األلـوان كلهـا وأشـرفها ویتضـح 

أتت  على الرغم أن كلمة اللون األخضرالقرآن الكریم  البحث عن اللون األخضر في آیات 
  :مرة واحدة فقط لیدلل بها على الشيء الحي، ففي قوله تعالى" األخضر"كلمة 

ْنُه ُتوِقُدوَن "  َن الشََّجِر األْخَضِر َناًرا َفِإَذا َأنُتم مِّ   . )80یس " ( الَِّذي َجَعَل َلُكم مِّ



 
 

هو لون قابل للتأثر سلبي بارد، یمتاز بتخفیف التـوتر والعصـبیة عنـد اإلنسـان اللون األزرق  .6
بعكس اللون األحمر المثیر لألعصاب والباعث للهیجـان، واللـون األزرق النیلـي فـي السـماء 

  .سمٌو وعمق ویرمز إلى المحبة والرومانسیة، وفي المیاه برودة وارتواء 
ت الحقلیــــة والدراســــات المعملیــــة لأللــــوان الطبیعیــــة وكیفیــــة تكوینهــــا ثبــــت مــــن المشــــاهدا لقــــد .7

عــن امتزاجهــا وتــداخلها مــع الصــبغات الحمــراء األولیــة، بمعنــى آخــر أن الصــبغات  الناشــئ
اللونیــة جمیعهــا یــدخل فــي تركیبهــا األساســي الصــبغات الحمــراء الراجــع إلــى تحلــل عنصــر 

92 .الحدید في الطبیعة
 

اإلنسان وٕان كانت أمامه، ذلـك ألن إبصـار اإلنسـان محصـور  بصرهایكثیرة ال  اءأشی هناك .8
ال یــــرى بعــــد طرفــــي المجــــال بعینیــــه، وطرفــــي المجــــال محــــدود  فهــــوبمجــــال محــــدد لأللــــوان 

 .واألحمربالبنفسجي 
لأللــوان تــأثیر كبیـــر علــى نفــس اإلنســـان، فقــد تحـــدث فیهــا إحساســات بعضـــها یــریح الـــنفس  .9

ان الكاشــفة تثیــر البهجــة، وهــي أكثــر دینامیكیــة مــن والــبعض اآلخــر یضــطرب منهــا، فــاأللو 
 .األلوان الداكنة التي تعتبر أكثر جموداً  

ـــان، فمنهـــا األلـــوان  .10 ـــر فـــي بعـــض األحی ـــد مـــن النشـــاط، وتـــنعش، وتثی ـــة  تزی ـــوان الدافئ األل
التي تعطـي األلوان القاتمة وهناك  .الكاشفة التي تنعش الروح ؛ و تعطي إحساساً  بالدفء 

 .بالعظمة والتماسكإحساساً  
األلــوان البــاردة  تــؤدي إلــى االســترخاء، وتهــدئ، وتزیــد مــن األلفــة، فمنهــا األلــوان الكاشــفة  .11

 .وهناك األلوان القاتمة التي تعطي إحساساً  بالبرد والحزن . التي تعطي شعوراً  باالرتیاح 
البـالغ األهمیـة  لعل أهم ما علینا تذكره حول اللـون، هـو أن ال أهمیـة للـون نفسـه، إن األمـر .12

هــو جمــع مختلــف األلــوان مــع بعضــها ؛ إن العــین تــرى اللــون لــیس نفســه أو بنفســه، بــل فــي 
  .عالقته مع الوسط الذي هو فیه، أي بیئته 

لقد أثبت الفیسیولوجیون  أن الذین لدیهم عمى ألوان، لیسـوا عمیانـاً  بخصـوص لـون واحـد،  .13
 .لیس بالمفرد، إنما بالزوجبل للونین أو ألربعة، وأن العین تتحسس اللون 

عنصـــر الضـــوء مهـــم جـــداً  إلبـــراز اللـــون، فبـــدون الضـــوء ال وجـــود للـــون، والضـــوء بنوعیـــه  .14
 التشكیل بمحتویات وعالقتها األثاث إبراز عناصر على یعمل فهو ،الطبیعي واالصطناعي

 . الفراغ في
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نـوع  علـى رئیسـي بشـكل التجاریـة والمجمعـات المحـال فـي األلـوان اسـتعمال یرتكـز .15
المحـال  باتجـاه النـاس لجـذب وبراقـة حـارة ألـوان اسـتخدام الغالـب كـان وٕان المعروضـات

بـالفراغ  اإلحسـاس إلعطـاء خـاص، بشـكل البـاردة األلـوان تسـتعمل كمـا والمعروضـات،
  .واالتساع

لأللـــوان حســـب أنواعهـــا، تـــأثیرات فـــي اإلنســـان تتمثـــل فـــي تســـارع ضـــربات القلـــب، وتنـــاوب  .16
وٕاغماضـــًا، وازدیـــاد قابلیـــة الكـــف لتوصـــیل الحـــرارة والكهربـــاء بازدیـــاد  حركـــات الجفـــون فتحـــاً 

رطوبتهــا وٕافرازهــا العــرق، واخــتالف فــي حركــات التــنفس، واخــتالف فــي الرســوم البیانیــة التــي 
 .تسجل نشاط الدماغ

یفضل أن یتـرك اإلنسـان نفسـه علـى فطرتهـا وطبیعتهـا فـي طبیعـة األلـوان التـي یتعـرض أو  .17
ألن الجسـم یمیـل إلـى تعـویض الـنقص فـي طاقتـه  ،لبسـه ومأكلـه ومسـكنهیتعامل معها فـي م

وهــذا مــا یفســر ســلوكیاتنا وتفضــیلنا لتنــاول طعــام معــین دون اآلخــر أو ارتــداء أزیــاء  ،تلقائیــاً 
 .بألوان معینة

تنقلهـــا عبـــر  فإنهـــامراكـــز الطاقـــة عنـــدما تمثـــل الطاقـــة لتصـــبح مالئمـــة لمنفعـــة االنســـان إن  .18
، هذه النهایـات العصـبیة، والتـي بـدورها تغـذي الغـدة الدرقیـة األقـرب منـهمسارات الطاقة الى 

رنــا، وأول مركــز یبــدأ فــي النمــو هــو مركــز افظأتبــدأ مراكــز الطاقــة نموهــا منــذ نعومــة حیــث 
 . القاعدة ویستغرق كل مركز حتى یبلغ قمته سبع سنوات

 .أمراض عدةله ن نعالج من خالأ ومكان وخواص محددة وباإلمكان ،لكل شاكرا لون إن .19
للــون تــأثیر علــى الجســم والــنفس والطبــع والمــزاج، اللــون یســمو بــالروح ویغــذي األعصــاب،  .20

ویــریح اإلحســاس، ولــه تــأثیر واضــح فــي حیاتنــا الیومیــة، فمنــه مــا یبعــث فــي الــنفس الســرور 
والسعادة، ومنه مـا یبعـث الملـل واالضـطراب، ومنـه مـا یحفـز الهمـة، ومنـه مـا یحـبط الهمـة، 

 .یوحي بالدفء ومنه ما یوحي بالبرد  ومنه ما
إن العــالج بــاأللوان یأخــذ أشــكاًال عدیــدة ألن اختیــار اللــون یــدل علــى میــول الفــرد وحالتــه  .21

النفســیة ، وقــد أثبتــت األبحــاث العدیــدة مــدى عالقــة األلــوان المفضــلة لــدى اإلنســان بمیولــه 
معینــة تثیــر لدیــه التحفــز  وأهوائــه ونشــاطه وحالتــه النفســیة، كمــا ثبــت أن لكــل إنســان ألوانــاً 

 .والحركة، وألوانًا أخرى مهدئة ومسكنة
األشــعة تظهــر بألوانهــا األصــلیة وتســمى بــألوان الطیــف الســبعة أو تتمیــز بحســب أطــوال إن  .22

إذ أن لكل أصل لون طـول خـاص للموجـة واألشـعة البنفسـجیة مـن أقصـر موجـات  ،أمواجها
  .رئیة هي أطولها ، وال تعتبر األشعة الماألشعة المنظورة طوالً 



 
 

تعتمــد نظریــة اللــون علــى مجموعــة مــن المفــاهیم المرتبطــة بــاللون واســتخداماته التصــمیمیة   .23
والتــي تــرتبط بمفهــوم اإلدراك البصــري عنــد اإلنســان ورؤیتــه الفلســفیة واتجاهاتــه  والتطبیقیــة،

 .الفكریة وكلما یرتبط بالنواحي الفسیولوجیة والسیكولوجیة
لممیــزة فــي الواجهــة الخارجیــة یعمــل علــى جــذب أكبــر للزبــائن، وكــان اســتخدام األلــوان فــي ا .24

 .ذلك واضحا في الحاالت الدراسیة التي تم تحلیلها، وخاصة محل باتشي لبیع الشوكالتة
األلوان الباردة والهادئة في الفراغات الداخلیة تعطي المحـل طابعـاً  ممیـزاً  ینفـرد بـه، ویـؤثر  .25

داخلي كمـا تـم تحلیلـه فـي الحـاالت الدراسـیة، وخاصـة محـل على جذب الزبائن إلى الفـراغ الـ
 .بیع األحذیة البرازیلیة

  
   .نتائج تتعلق بتحلیل االستبیان  3.2.6

  .معظم المشاركین في الدراسة یفضلون التسوق وشراء مستلزمات أسرهم بأنفسهم .1
  .كل ما هو جدید في المحالت التجاریة یلفت نظر المشاركین في الدراسة .2
  .ین في الدراسة یفضلون المحالت التجاریة ذات التصامیم الممیزة واأللوان الجذابةالمشارك .3
الواجهـــات ذات األلـــوان الممیـــزة والالفتـــات المضـــیئة وطریقـــة العـــرض المشـــوقة هـــي عوامـــل  .4

 .جذب ضروریة في اتجاه زیادة النشاط التسوقي للمتسوقین
خرة علـــى الـــرغم مـــن ارتفــــاع یفضـــل المتســـوقون الشـــراء مـــن المحـــالت ذات التصـــامیم الفـــا .5

ـــــــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــــة ذات التصـــــــــــــــــــــــــامیم العادی ـــــــــــــــــــــــــالمحالت التجاری ـــــــــــــــــــــــــة ب   .اســـــــــــــــــــــــــعارها مقارن
إن كــل مــن األلــوان الداخلیــة واإلضــاءة الداخلیــة والتصــمیم الــداخلي الممیــز للمحــل التجــاري 

  .تشكل عوامل جذب فعالة للزبائن
ائن علـى دخـول ترینات العرض بصورة تمتاز بالتشـویق یحفـز الزبـفإن ترتیب قطع األثاث و  .6

  .واستكشاف المكان
ـــدخول المحـــل  .7 ـــر جـــذب لهـــم ل ـــتج المـــراد شـــراءه یعتبـــر العامـــل األكث إن شـــكل وتصـــمیم المن

  .التجاري بالمقارنة مع تصمیم المحل التجاري نفسه
یفضل المشاركون في الدراسة أن تكون المحالت التجاریة ذات ألوات عدیدة ومختلفة، وهـذا  .8

لـوان الداخلیـة المتعـددة والمختلفـة للمحـالت علـى جـذب انتبـاه مؤشر قوي علـى مـدى قـدرة األ
 . الزبائن وتشجیعهم على دخول المحالت

  
  



 
 

رجـال، نسـاء ، أطفـال ( جاءت نتائج األلوان في المحالت التجاریة للفئات العمریة المختلفة  .9
 : على النحو التالي ) 

  خالل االستبیان یوضح نتائج األلوان التي تم التوصل إلیها من) 1(جدول رقم 
  الباحث: المصدر 

 مسلسل اسم المحل  رجال سیدات أطفال
 1  مالبس   
 2  اكسسوارات   
 3  أحذیة   
 4  عطور   
 5  طعام   

  
  

نالحظ أن هناك اتفـاق بـین الفئـات العمریـة الثالثـة بـین الرجـال والسـیدات واألطفـال بالنسـبة  .10
واللـــون  تـــم اختیـــار اللـــون البنفســـجي لمحـــالت العطـــور،  لمحـــالت العطـــور والطعـــام، حیـــث

البرتقالي لمحالت الطعام وهذا ألن اللون البنفسجي هـو لـون روحـاني یتمیـز بالبهجـة والفـرح 
والهدوء أیضا وهو یناسب جمیع الفئات العمریة، بینما اللون البرتقالي هو لـون فـاتح للشـهیة 

  .ول الطعام وهو لون یعمل على هدوء األعصاب أثناء تنا
إن الحالة المادیة للزبائن تعزز من انتباههم ومالحظتهم لأللوان الممیزة والالفتات المضـیئة  .11

والتصـــامیم الفـــاخرة الخاصـــة بـــالمحالت التجاریـــة، اذًا یتضـــح أن هنـــاك ارتبـــاط مباشـــر بـــین 
 .الشكل الخارجي للمحالت التجاریة والحالة المادیة للزبائن

  
  
 
 
 
 
 
 
  



 
 

   التوصیات  3.6
 التوصـیات اقتـراح یمكـن الدراسـةمـن خـالل هـذه  إلیهـا م التوصـلتـ التـي النتـائج ضـوء علـى

  :ةالتالی
ال بـــد مـــن االهتمـــام بتصـــمیم الواجهـــات الخارجیـــة للمحـــل ألنهـــا عنـــوان المحـــل، فبعـــد أخـــذ آراء . 1

صــمیم الجمهــور تبــین أنهــم یهتمــون بالواجهــة الخارجیــة للمحــل ؛ ألنــم یقــرأون مــا بــداخل المحــل مــن ت
  .الواجهة الخارجیة التي هي مرئیة لجمیع المارین في السوق

یجب التركیز على اختیار األلوان بعنایة بما ینسجم والطابع العام والوظیفة لكل محل، فمثال من . 2
الغیـــــر معقـــــول أن نلـــــون المحـــــل بـــــألوان متعـــــددة كاألصـــــفر واألحمـــــر واألزرق واألخضـــــر، والمحـــــل 

للرجــال، فالبــد مــن دراســة تناســب الفئــة العمریــة المســتهدفة واأللــوان مخصــص لبیــع البــدل الرســمیة 
  .المستخدمة في تصمیم المحل التجاري 

ینبغي أن تتوحد واجهـات المحـالت التجاریـة، وخاصـة المتالصـقة مـع بعضـها الـبعض ؛ ألنـه ال . 3
رانـــي ببعضـــه یجـــب أن ننســـى االنســـجام والتـــرابط العـــام بـــین المحـــالت التجاریـــة لتكامـــل النســـیج العم

  . البعض 
من المهم أن ندرس الالفتات االسمیة للمحل التجاري، وخاصة المضیئة منها، فهناك الكثیر من . 4

الالفتات االسمیة المضیئة التي تبدو جمیلة وجذابة في اللیل، وبالمقابل في النهار تبدو غیـر جمیلـة 
  .وغیر جذابة 

اب المحـــالت االســتعانة بمهندســي الـــدیكور، مــن الجــدیر بالـــذكر أنــه مــن الضـــروري علــى أصــح. 5
وذلك ألنهم لدیهم خبرة أكثر في اختیار األلوان والتصامیم التي تلیق بالمحل التجاري، فهناك الكثیـر 
مــن أصــحاب المحــالت الــذین یعتمــدون علــى ذوقهــم أو علــى المحــل المجــاور لهــم، أو علــى خلفیــتهم 

  . یة عند سفرهم إلى خارج الوطن المسبقة من خالل اضطالعهم على المحالت الدول
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  



 
 

  : مجاالت البحث المستقبلیة  4.6
الخـام المســتخدمة فــي تشــطیبات  والمــواد المعروضــات ألــوان فـي االهتمـام فــي دراســة التضــاد .1

فهذا یؤثر على فرصة جذب أكبر للمتسوق من خـالل تسـوقه للمحـالت  ،المحالت التجاریة
  .عروضات ویجعلها نقطة جذب له التجاریة فإن التضاد یبرز الم

  

التجـــاري فهـــي تســـاعد علـــى جـــذب المتســـوق  للمحـــل والدعائیـــة االســـمیة بالالفتـــات االهتمـــام .2
 .بصورة كبیرة، وهناك أیضا الالفتات المضیئة التي تعمل على الجذب ال سیما في اللیل 

المحــالت  وألوانهــا  داخــل توزیــع وحــدات اإلضــاءة، وأشــكالها، وتصــمیمها  بدراســة االهتمــام .3
 المعروضـــات لـــون ولـــیس وقالمتســـ جـــذب علـــى أیضـــا یـــؤثر الضـــوء لـــون ألن ؛ وخارجهـــا

  .لوحدها هو الذي یؤثر على جذبه 

      
ــــاین مــــن خــــالل ) 1:6(شــــكل  التب

ــــون  ــــین الل ــــة ب الواجهــــات الخارجی
  األزرق المخضر والبرتقالي

ـــــــاین مـــــــن خـــــــالل ) 2:6(شـــــــكل  التب
التشـــطیب الخـــارجي واإلطـــار الخـــارجي 

  للمحل التجاري

التباین من خالل لـون ) 3:6(شكل 
المعروضــــات الداخلیــــة واإلضــــاءة 

  قسم المحیطة بكل
www.archdaily.com 

    
االهتمام في الالفتات الدعائیة داخل ) 4:6(شكل 

  نقطة جذب وخارج المحل التجاري فهي
االهتمام في الالفتات االسمیة للمحل التجاري ) 5:6(شكل 

  .واالنسجام بین تصمیم الفتات المحالت المجاورة 
www.archdaily.com  

http://www.archdaily.com
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االهتمام في توزیع اإلضاءة داخل المحل ) 6:6(شكل 

  التجاریة بشكل ناعم والئق
االهتمام في تصمیم شكل وتأثیر عناصر ) 7:6(شكل 

  اإلضاءة في الواجهة الخارجیة للمحل
www.archdaily.com  

 

بة الغیر تقلیدیة ألن اإلنسان بطبیعتـه وفطرتـه یمیـل إلـى الغرابـة االهتمام في التصامیم الغری .4
ـــك فـــي عـــین االعتبـــار عـــن تصـــمیم المحـــل التجـــاري  والبعـــد عـــن النمطیـــة، فیجـــب أخـــذ ذل
باعتباره قطعة نحتیة غریبة تحتاج من المتسوق أن یفك شـیفرة تلـك القطعـة ویترجمهـا بعـدة 

 .تفسیرات كما یراها مناسباً  

    
اختیار التصامیم التي تتمیز  )8:6(شكل 

  بالغرابة ألنها عامل جذب للمتسوقین
االهتمام بالعناصر الغیر تقلیدیة ومحاولة ) 9:6(شكل 

  البعد عن النمطیة في تصمیم المحل التجاري
www.archdaily.com  

االهتمـــــام بالمعروضـــــات الممیـــــزة التـــــي تضـــــفي نوعـــــاً مـــــن الجمـــــال فـــــي تكامـــــل المنظومـــــة  .5
  . ألنها تعتبر عامل جذب أیضا للمتسوق خالل تسوقه  ؛ خل المحل التجاریةالتصمیمیة دا

http://www.archdaily.com
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اختیار االكسسوارات والعناصر المكملة ) 10:6(شكل 

  التي تضفي جماالً  داخل المحل التجاري
اختیار العناصر الجاذبة والممیزة  ) 11:6(شكل 

  كاإلضاءة بألوانها المتعددة
www.archdaily.com  

 

الهتمــام بتنویــع المــواد الخــام المســتخدمة داخــل المحــل التجاریــة، حیــث أنهــا تعمــل ضــرورة ا .6
  . على التجدید وعدم وجود الملل لدى المتسوق 

    
التنویع في المواد الخام المستخدمة في ) 12:6(شكل 

  تشطیب المحل التجاري تساعد على التجدید
التنویع في التنویع في تشطیب الواجهة ) 13:6(شكل 

  خارجیة للمحل التجاريال
www.archdaily.com  

االهتمام في التنویع في ألوان التجاریـة التـي تتطلـب عـدم وجـود لـون أو لـونین داخـل المحـل  .7
علـــى جـــذب تلـــك الفئـــة مـــن ألنهـــا تســـاعد  ؛ التجـــاري، وخاصـــةً  محـــالت األطفـــال والبنـــات

 . المتسوقین
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یة في التنویع في ألوان المحالت التجار ) 14:6(شكل 

  محالت البنات التي تبعث الحیویة والنشاط
التنویع في ألوان المحالت التجاریة ) 15:6(شكل 

  في محالت األطفال التي تبعث الفرح والبهجة
www.archdaily.com  

 

ضــرورة االهتمــام فــي انســجام تصــمیم المعروضــات مــع األســقف وتناغمهــا ببعضــها الــبعض  .8
ة والراحـــة البصـــریة، والبعـــد عـــن الجمـــود والثقـــل فـــي فـــي منظومـــة تصـــمیمیة تتمیـــز بالنعومـــ

  .استخدام العناصر الجامدة 

    
تناغم المعروضات ذات الصنادیق ) 16:6(شكل 

  المربعة مع األسقف المربعة المضیئة
نعومة أسقف المحالت التجاریة تساعد على ) 17:6(شكل 

  االرتیاح البصري للمتسوق
www.archdaily.com  

ـــ .9 ـــداخلي بشـــكل علمـــياســـتخدام األل كمـــا تـــم ذكـــره فـــي -وان للمعروضـــات ومـــواد التشـــطیب ال
ـــك یســـاعد علـــى راحـــة المتســـوق البصـــریة  -الفصـــول الســـابقة فـــي نظریـــات األلـــوان ألن ذل

  .وبالتالي جذبه للمحل التجاري 
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استخدام نظریة لونیة عند تصمیم المحل التجاري ) 18:6(شكل 

  اخل المحل التجاريیساعد على التوزیع األمثل لأللوان د
www.archdaily.com 

  

داخل المحل التجاري وذلك بتمییز واجهة أو أكثر )  focal point(االهتمام ببؤرة التركیز .10
من واجهات المحل التجاري بوضع باترینة عرض خاصة وممیزة، أو وضـع شـعار أو اسـم 

  .المحل التجاري كنقطة جذب للمتسوق 

       
ینة وجود باتر ) 19:6(شكل 

عرض ممیزة یعمل على جذب 
  المتسوق

وجود قطعة أثاث ممیزة ) 20:6(شكل 
  كنقطة تركیز داخل المحل التجاري

تمییز نقاط التركیز ) 21:6(شكل 
بوحدات اإلضاءة یعمل على جذب 

  المتسوق
www.archdaily.com  
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 غـزة - اإلسالمیة  الجامعة
 الُعـلیا الدراسات عـمادة

 الھـندسة كلیة
  المعـماریة الھندسة قسم

  
  
  
  
  
  

  ماجستیر ھندسة معـماریة – لميـع ثـلبح استبـیان: الموضوع
  وبركاتھ، هللا ورحمة علیكم مالسال
أثر اللون على النشاط التسوقي في الفراغات الداخلیة  "دراسة إلى االستبانة ھذهموضوع  فھدُ ی

  ". للمحالت التجاریة 
 بالجامعة المعـماریة الھندسة في الماجستیر درجة وذلك لنیل ،مصطفى كامل الفرا  إشراف الدكتور تحت ، 

  .بغـزة اإلسالمیة
معرفة  مدى تأثیر اللون على النشاط التسوقي للمتسوق في الفراغات ف ھذه الرسالة إلى حیث تھد

  .الداخلیة للمحالت التجاریة 
أس ئلتھا بدق ة وموضوع ـیة وذل ك بوض ع  عل ى واإلجاب ة االستبانة ھذه على رجى التكرم واإلطالعیُ 

 .إشارة في الخانة التي ترونھا مناسبة
  .العـلمي البحث ألغـراض إال تستخدم لن قبلكم من قـدمةالمُ  معلوماتوال البیانات كافة:  مالحظة

  والتـقـدیر، االحـترام فائـق بقبول وتـفـضلوا
  
  
  

 الباحث
  توفیق عبد الرحمن جبریل

  
  
  
  
  

 المعـلومات العامة - أوًال  
  

 .......................) /  ...........................................................اختیاري(االسم  
  .........: ...........................................................مجال العـمل/ الدرجة العـلمیة والتخـصص 

   انثى        ذكر:          الجنس
   40اكثر من          40_18         18اقل من :         العمر 

  مطلق  /رمل أاعزب         متزوج               :   الحالة االجتماعیة
  متوسطة        متدنيممتازة         جیدة         :          الحالة المادیة

  
  
  



 
 

  أسئلة عامة حول نشاطك التسوقي: ثانیا ً   
  ال  أحیانا ً  نعم  السؤال  الرقم

        ؟ ھل تذھب للتسوق وشراء مستلزماتك او مستلزمات أسرتك بنفسك  1
        ھل تتقید بمحل تعرفھ لتشتري منھ مستلزماتك؟   2
خالل وجودك فى السوق ھل تلتفت لترى ما ھو جدید من المحالت   3

  ؟ التجاریة
      

        ھل تحب دخول المحالت التجاریة ذات التصامیم الممیزة ؟  4
        ھل تفضل المحالت التجاریة ذات األلوان الجذابة ؟   5

  
  
  

  یر الشكل الخارجى للمحالت التجاریة على نسبة دخول الزبائن الیھاتأث: ثالثا ً 
اوافق   السؤال  الرقم

  بشدة
اعترض   اعترض  محاید  اوافق

  بشدة
            تلفت نظرى واجھات المحالت ذات األلوان الممیزة  1
الالفتات المضیئة تعتبر عامل الجذب مھم لتحفیز دخول   2

  الزبائن للمحالت التجاریة
          

عتبر المحالت التى تتمیز بالتشویق فى طریقة العرض ت  3
جذابة اكثر من المحالت التى تعرض منتجاتھا بصورة 

  تقلیدیة

          

المحالت ذات التصامیم الفاخرة تكون اسعارھا اغلى   4
من المحالت ذات التصامیم العادیة ومع ذلك نفضل 

  الشراء منھا 

          

  
  على نسبة دخول الزبائن الیھ محل التجارىالشكل الداخلي للتأثیر :  رابعا ً 

اوافق   السؤال  الرقم
  بشدة

اعترض   اعترض  محاید  اوافق
  بشدة

األلوان الداخلیة للمحل التجاري  تعمل على جذب   1
  الزبائن

          

االضاءة الداخلیة في المحالت التجاریة یجب ان تكون   2
  جذابة وغیر تقلیدیة

          

ات العرض بصورة تمتاز ترتیب قطع األثاث وبترین  3
  بالتشویق یحفزني على دخول واستكشاف المكان

          

التصمیم الممیز لمحل تجارى یجعلھ جذابا بغض النظر   4
  عن اسمھ

          

اكثر ما یجذبنني لشراء منتج ما ھو تصمیم وشكل ھذا   5
  المنتج بغض النظر عن تصمیم المكان

          

  
  حسب طبیعة المحل  فما فوق 3  لونین  لون  كم لون تفضل فى المحل التجارى ؟

        



 
 

  :من فضلك ضع اشارة تحت اللون او درجاتھ الذى تفضلھ لمحالت التجاریة التالیة: رابعاً  -

  زھرى  بنفسجى  برتقالى  اصفر  ازرق   اخضر  احمر  أسود  أبیض  المحل التجارى
  سیدات

                    مالبس
                    اكسسوارات

                    احذیة
                    عطور
                    طعام

  رجال
                    مالبس

                    اكسسوارات
                    احذیة

                    عطور
                    طعام

  أطفال
                    مالبس

                    اكسسوارات
                    احذیة
                    العاب
                    طعام

  
  ونسبة الشراء ؟ ولماذا ى شھرة ھل تعتقد ان شكل المحل الخارجى یؤثر بشكل مھم عل: خامسا ً 

....................................................................................................................  
....................................................................................................................  

....................................................................................................................  
ھل تعتقد انھ یجب على كل من المحالت التجاریة امتالك طابع خاص بھا وتصمیم ممیز : سادسا ً 

  .اذا حتى تنافس باقى المحالت فى السوق التجارى ؟ ولم
...................................................................................................................  

...................................................................................................................  
....................................................................................................................  

  شكرا لحسن تعاونكم
  

  الباحث 
  توفیق عبد الرحمن جبریل


