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هداءاإل   
 
 

 أهدي هذا العمل المتواضع إلى أبي الذي لم يبخل علي يومًا بشيء
لى أمي التي ذودتني بالحنان والمحبة  وا 

والمعرفةأقول لهم: أنتم وهبتموني الحياة واألمل والنشأة على شغف االطالع   
لى إخوتي وأسرتي جميعاً   وا 

أصبح سنا برقه يضيء الطريق أمام ثم إلى كل من علمني حرفاً   
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 الشكر و التقدير

 
أتقدم بأسمى ايات الشكر و االمتنان والتقدير و المحبة الى الذين حملوا أقدس رسالة في الحياة الى الذين 

جميعكم منارات أضاءت سير سبيلنا غيرت … تنا األفاضلأساتذ مهدوا لنا طريق العلم و المعرفة الى جميع
 مفهوم طاقاتنا وأكسبتنا القدرة على التعامل مع األشياء باحساس يثير في الحياة مفهوم الحضارة والتقدم.
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 الملخص
 

يقوم هذا البحث بدراسة ما يتعلق بمطاعم المأكولت البحرية و محاولة ايجاد الطرق األنسب و األفضل 
ينتج عنها االستغالل االمثل للمساحة و  توفير الراحة أثناء الحركة ستخدامها في التصميم الداخلي و التي ال

و أداء الوظيفة كما يتطرق هذا البحث األفكار التصميمية االبداعية التي من الممكن توظيفها في التصميم 
 يزيد من اقبال الناس اليهالداخلي للمطعم مما يعكس جوا بحريا جميال و محط لألنظار مما 

باالضافة الى األفكار الغير اعتيادية و الملفتة الممكن استخدامها في عرض المأكوالت البحرية و ذلك يزبد 
من شهية الناس و رغبتهم في تجربتها و قد يزيد من فضولهم ايضا في تجربة أصناف بحرية غير مألوفة و 

 لكن طريقة عرضها المبتكرة دفعتهم لذلك .
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 المقدمة

المأكوالت والمشروبات للزبائن. تم تشغيل المطاعم في بداية األمر على جوانب المطعم هو مكان تقدم فيه 
طاعم تكاد تكون في كل مطرق السفر ليتمكن المسافرون من التوقف للراحة واستعادة حيويتهم. أما اليوم فإن ال

والقطارات، وكذلك مكان في الشوارع الهادئة والطرق المزدحمة، وفي الفنادق والمطارات ومحطات الحافالت 
في المتنزهات والمباني التي تضم المكاتب وفي مراكز التسوق. تشكل المطاعم الجزء األكبر في صناعة 
خدمة الطعام. وتشكل المحالت التي تقدم الطعام للناس خارج بيوتهم جزءا من هذه الصناعة، بما فيها 

ى مطاعم الخدمة على الطاولة ، و مطاعم ، و تقسم المطاعم الالمدارس والمستشفيات والمصانع والسجون
 الخدمة السريعة .

وفي هذا البحث سيتحدث الطالب عن مطاعم الخدمة على الطاولة و تحديدا المطاعم التي تختص 
بالمأكوالت البحرية . ما التصميم المتبع في مثل هذه المطاعم ؟ ما نوع المأكوالت التي تقدم ؟ ما الطريقة 

 ه المأكوالت ؟ و غير ذلك المستخدمة في عرض هذ
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 الباب األول

 

 أهمية المشروع المقترح
 

الزيادة من رغبتهم في تجربة المأكوالت البحرية  و مية البحث في جذب انتباه الناستكمن أه
يمكن دعم ذلك بتصميم حوض لألسماك و الكائنات البحرية و  داخل مطعم يحمل الروح البحرية

و اعطاء فرصة للعمالء لمشاهدتهم عن قرب و اختيار السمكة التي  المتنوعة داخل المطعم
 يفضلونها أو غيرها من األصناف الشهية.

 

 مشكلة البحث
 

 .عالية   ذات جودةو تختص بالمأكوالت البحرية  التي  مطاعمتصاميم مبتكرة للعدم وجود 
 .البحرية  صنافألعرض ا قفي طر  فكار مبدعةاالفتقار لوجود أو 
 

 
 

 البحثفروض 
 

نه أن يزيد من اقبال يف األجواء البحرية من شأظمع تو للمطعم االبداع في التصميم الداخلي 
يزيد  يخلق المتعة لدى العمالء كماية في طرق عرض المأكوالت البحر  و االبتكارعليه الناس 

 .تجربتها و يدفعهم ل ممن شهيته
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 حدود البحث
 

 أن يقام داخل حدود الدولة الفلسطينية .مكانية ، حيث أن المشروع مقترح الحدود ال
يثة و الحدود الزمانية ، حيث أن تصميم المشروع المقترح سوف يكون ضمن تصاميم حد

عصرية تحاكي العصر الحالي و الحاالت التي ستتم دراستها في هذا البحث تم تصميمها في 
 . 2018-2016الفترة التي تتراوح بين عامي 

 المشروع مقترح ليناسب العائالت و الفئات الشبابية . الحدود البشرية ، حيث أن
 

 منهجية البحث
 

: و يتم فيه وصف األشياء بأدق التفاصيل نتيجة دراسات سابقة و يتضح ذلك المنهج الوصفي
 .و بما يتناسب مع حاجات العمالء من خالل المساحة ومسارات الحركة و الموقع المراد اختياره

 
هذا المنهج على عملّياٍت ثالث: الّتفسير، والّنقد، واالستنباط، وقد  يقوم:  المنهج التحليلي

تجتمع هذه العملّياُت كّلها في سياق بحٍث معّين، أو قد ُيكتفى ببعضها عنها، وذلك بحسب 
م من خالل الصور ،وفيما يتعلق بهذا البحث فانه يقوم على التحليل و الذي سيت طبيعة البحث

 األشكال المستخدمة و تحليلها بأدق التفاصيل الرسومات و األلوان و  و
 

هو عبارٌة عن عمليٍة دقيقٍة تهدُف إلى جمع البيانات، ومالحظة الظواهر : المنهج االستقرائي
األسلوب البحثّي و هو المرتبطة بها من أجل الربط بينها بمجموعٍة من العالقات الكلية العامة، 

الذي يستخدمُه الباحث في تعميم دراسته الخاصة على الدراسة العامة المرتبطة بالموضوع الذي 
على يعتمُد و يبحُث فيه، أي يربُط بين الّدراسِة التي عمل على تنفيذها بصفتها ُجزءًا من ُكل، 

)خضر، بال  .ت، والتجارباستخداِم مجموعٍة من االستنتاجات القائمة على المالحظات، والتقديرا
 (٢٠١٦)خضر،  تاريخ(
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 الناحية التاريخية
 

 

لمطعم هو مكان تقدم فيه المأكوالت والمشروبات للزبائن. تم تشغيل المطاعم في بداية األمر ا
للراحة واستعادة حيويتهم. أما اليوم فإن على جوانب طرق السفر ليتمكن المسافرون من التوقف 

المطاعم تكاد تكون في كل مكان في الشوارع الهادئة والطرق المزدحمة، وفي الفنادق والمطارات 
ومحطات الحافالت والقطارات، وكذلك في المتنزهات والمباني التي تضم المكاتب وفي مراكز 

الطعام. وتشكل المحالت التي تقدم التسوق. تشكل المطاعم الجزء األكبر في صناعة خدمة 
 .ءا من هذه الصناعةالطعام للناس خارج بيوتهم جز 

بدأت المطاعم تتوسع و تتفرع و لكل منها هوية معين و تختص بتحضير و مع مرور الزمن 
التي تميزها ، و من المطاعم التي شقت طريقها منذ زمن طويل و األطباق أنواع معينة من 

مثل األسماك والمحار. قد  المطاعم المختصة بالمأكوالت البحرية وأطباقهاتميزت بما تقدمه هي 
تشمل األطباق أسماك المياه العذبة. قد يركز هذا المفهوم على إعداد وتقديم المأكوالت البحرية 
الطازجة،  )على عكس المنتجات المجمدة(. كما تقدم بعض مطاعم المأكوالت البحرية مبيعات 

البحرية التي يأخذها المستهلكون إلى المنزل للتحضير. قد يكون للمطاعم  التجزئة للمأكوالت
 صور البحرية والعوامات. البحرية ديكور بحري، مع زخارف مثل شباك األسماك وال
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 الناحية االقتصادية
 

تلك  انتاذا كنحن بحاجة اليها و تحديدا األمور الترفيهية و التي تعد المطاعم في عصرنا الحالي احدى 
من يعيشون بعيدا عن لم يعتاد عليها الناس و تحديدا  صناف من المأكوالت التيالمطاعم تقدم و جبات و أ

احية هار و ذلك يؤدي الى ارتفاع أسعارها في المجمل و هذه األمور لها أثر على النالسواحل و ضفاف األن
تعد  ما هو مألوف من األطباق التيعمالء الى مكان به نوع من التغير عن ال االقتصادية من حيث قدوم

على اقتصاد المدينة  المادي و أيضا يعود بالنفع  المردودب فيما يتعلق  يوميا في البيوت و الذي يلعب دورا 
 من خالل كثرة تردد الزوار لتلك األنواع من المطاعم .
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 خطة البحث
 
 

 
 لخطة البحث 1رسم توضيحي 

 
  

خطة البحث

الباب األول

حدود البحثفروض البحثمشكلة البحثأهمية البحث

حدود مكانية

حدود زمانية

حدود بشرية

منهجية البحث

المنهج الوصفي

المنهج التحليلي

المنهج االستقرائي

ةالناحية االقتصاديالناحية التاريخية

الباب الثاني

الحاالت الدراسية 

الحالة المحلية

الحالة العربية

الحالة المحلية 

المشروع المقترح

الباب الثالث

النتائج

التوصيات
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 الباب الثاني

 (محليةدراسة تحليلية )
 

 مقدمةال .أ

سوف نتحدث في هذا الجزء عن أحد أهم  المطاعم البحرية المحلية التي تتميز بتصميم داخلي يحمل الطابع 
البحري  و سوف نأخذ بعين االعتبار كل التفاصيل التي ظهرت اثناء التصميم من المسقط األفقي و توزيعه 

 و األلوان  .الى الخامات المستخدمة 
 تعريف بالحالة الدراسية .1

 مطعم فلفلة 
مطعم فلفة هو أحد أهم المطاعم البحرية في فلسطين المتواجد في  كفر قاسم و الذي تم افتتاحه منذ عام 

يعود سببب التسمية لزيارة أحد مؤسسي المطعم للقاهرة حيث يتواجد قرية تحمل هذا االسم و يوجد م و 1994
يعد أحد المطاعم العريقة التي تتميز بتصميم داخلي دافئ مناسب لألجواء  بنفس االسم وفيها مطعم شهير 

و سوف نقوم في هذا الجزء بدراسة متمعنة لهذا المطعم و من كل جوانبه التصميمية لنتعرف عن  البحرية 
 قرب على األسلوب المبتكر و المتبع في تصميمه .
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 مخطط للمسقط األفقي .2

   
 لمخطط يبين المسفط األفقي للمطعم و توزيعه 2رسم توضيحي 

 

 

 

 

 

 منطقة الخدمات     
     منطقة المطبخ      
 منطقة الجلوس و تناول الطعام      
 منطقة االستقبال و المحاسبة      
 منطقة المدخل      

 v 

 

 v 

 

 v 

 

 v 

 
 v 
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 v 

v 

 

 v 

v 

 

 v 

v 

 

 v 

v 

 



www.manaraa.com

  
 )دراسة النسب والمساحات(  تحليل المساحات الداخلية .ب

 
 
 

 %1 منطقة المدخل
 %4 منطقة االستقبال و المحاسبة

 %5 الخدماتمنطقة 
 %50 منطقة الجلوس و تناول الطعام

 %40 منطقة المطبخ
 يوضح النسب و المساحات لمطعم فلفة.1جدول 

 
 

 لتحليل المساحات الداخلية للمطعم 3رسم توضيحي 

 
 

Sales

منطقة الخدمات منطقة المطبخ منطقة الجلوس و تناول الطعام منطقة االستقبال و المحاسبة منطقة المدخل
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 العالقات الوظيفية .ت

 
 

 
 للعالقات الوظيفية داخل المطعم 4رسم توضيحي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

المدخل

منطقة الحلوس 
و تناول الطعام

ل منطقة االستقبا
و المحاسبة

منطقة المطبخ

منطقة الخدمات
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 تحليل الحركة الداخلية  .ث

   
 لتحليل الحركة الداخلية للمطعم 5رسم توضيحي 

 

 

 

 

 الحركة العامة         
 الحركة الخاصة         
   
 
 
 

 ر
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 التصميم المتبعسلوب أ .ج

فقي حيث نالحظ التماثل و التفي حيث يظهر في المسقط األ 1تبعا لألسلوب الكالسيكي تم تصميم المطعم
النقوش و الزخارف النباتية  ايميزهأن ما ف  ةاألثاث المستخدمقطع فيما يتعلق ب و توزيع المخطط األفقي

لذي يعتمد التايلندي و ا بالطراز المتبع  فقد تم االعتماد على الطراز التي حفرت عليها أما فيما يتعلق 
داخل المطعم و الذي يساعد على خلق جوا بحريا فاالخشاب  على استخدام األخشاب لخلق جوا دافئ

، كما تم استخدام أحواض المستخدمة في التصميم الداخلي تشعرنا بجو السفن و القوارب الخشبية 
ر في منتصف المطعم و ذلك يجلعنا نشع ا الى أربعة تم توظيفها ضمن قاطعل عددهيص التي  األسماك

بأننا بالقرب من أعماق البحار باالضافة الى استخدام تريات و قطع مميزة من التحف و كذلك براويز لها 
طابع تايلندي ليكتمل جو التصميم الداخلي للمطعم.

 
 تبين أحد زوايا المطعم و التي يظهر فيها أسلوب التصميم المتبع 1صورة 

                                                 
  األسلوب الكالسيكي : و هو األسلوب الذي يعتمد على التناظر في التصميم و يفضل استخدام األلوان المستوحاة من الطبيعة كاألخضر 1 
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 نمط األثاث المستخدم وتوزيعه .ح

لقد تم االعتماد في التصميم الداخلي للمطعم على قطع األثاث التي تتمثل بالطاوالت المستطيلة الشكل التي 
لألاثاث داخل المطعم و يتميز ( و لقد تم االكتفاء بهذا النمط 12-4تتسع لعد من  األفراد يصل ما بين )

بسهولة تحريكه و و التحكم و هو مناسب للعائالت و األصدقاء حيث يستوعب عدد كبير من األفراد و لقد تم 
توزيع الطاوالت و الكراسي في أربعة صفوف و يوجد بين الصف األول و الثاني ممر للحركة و بالمثل بين 

 لثاني و الثالث قاطع خشبي بأحواض سمكية .و يفصل بين الصف االصف الثالث و الرابع 
 
 

 
 وتوزيعه المستخدم األثاث نمط تبين 2صورة 
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 االضاءة و توزيعها .خ

 
تم االعتماد على االضاءة النهارية الطبيعية كما هو واضح في الفتحات المعمارية و لكن لم يكن ذلك بشكل 

الغالب في المطعم جو دافئ  حيث  تم االعتماد على المصدر الصناعي في أساسي حيث نالحظ أن الجة 
تم توزيعها في السقف بأسلوب  تمثلت بما يعرف بالسبوت اليت  االضاءة بانواعها المختلفة و منها الليد التي

التي  و االضاءةة لمعرفة عددهم و تحديد أماكنهم باألضاف الى نوعا اخر من بعد اجراء الحسابات الالزم
العديد من هذه األلياف في  األلياف الضوئية وهي مصنوعة من الزجاج النقي طويلة ورفيعة، يجمعتعرف ب

 وديكورات الجدران وتتوفر بالعديد من األلوان في األسقف المستعارة حزم داخل كيابل ، و توضع بشكل مخفي
 (2016)روومز،  .والتي استخدم في أحواض األسماك و كانت باللون األزرق 

 

 
 

 تبين االضاءة المستخدمة وتوزيعها 3صورة 
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 و الخامات المستخدمة  األلوان .د

 
ويعتبر البني هو اللون  لقد تم االعتماد في التصميم الداخلي للمطعم على لوني البني و األخضر،حيث  

السائد على هذا الكوكب، جنبًا إلى جنب مع اللون األخضر، والبني يعتبر مريحًا ودااًل على االستقرار، في 
 و الذي تم استخدام في شرشف الطاوالت.  حين أّن اللون األخضر يعمل على تحقيق التوازن واستعادة الحيوية

  (٢٠١٦)فرارجة، 
د و يو فيما يتعلق بالخامات المسخدمة في التصميم فقد االعتماد بشكل أساسي على الخشب و تحديدا السو 

 يظهر ذلك في الجدران و السقف كما تم استخدام الباركيه لكسوة أرضية المطعم .
عليه نقوشات جميلة أما قطع األثاث التي تتمثل في الطاوالت والكراسي فقد كانت من خشي الزان المحفور 

 نه ز الذي يمتاز بثقل و 
 

 
 تبين األلوان والخامات المستخدمة 4صورة 
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 . تحليل الشكل الخارجي .3

م فنالحظ بأنها تبدو كواجهة لكوخ خشبي و يضم جلسة من الخشب عند فيما يتعلق بالواجهة الخاجية للمطع
 افئ الذي يوفره المطعم و يجعلنا نشعر به قبل الدخول اليه .المدخل من الخرج وهذا يعكس الجو الد

 
 
 

 
 تبين الواجهة األمامية للمشروع 5صورة 
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  دراسة تحليلية )عربية(
 

 
 مقدمةال .أ

المطاعم البحرية العربية التي تتميز بتصميم داخلي يحمل الطابع أهم  سوف نتحدث في هذا الجزء عن أحد
البحري في كل جوانبه و سوف نأخذ بعين االعتبار كل التفاصيل التي ظهرت اثناء التصميم من المخطط 

 األفقي و توزيعه الى الخامات المستخدمة .
 

 تعريف بالحالة الدراسية .1

 مطعم فلوكا 
و يعود السبب في أهميته  تصميمه الداخلي المميز  أبو ظبيمطعم فلوكا هو أحد أهم المطاعم البحرية في 

الذي عكس جو جميل يحمل الروح البحرية بكل ابداع و سوف نقوم بدراسة هذا المطعم من كل الجوانب 
    عرف عن قرب على األسلوب المبتكر و المتبع في تصميمه .لنتالتصميمة 
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 مخطط للمسقط األفقي .2

 

 
 لمخطط يبين المسقط األفقي للمطعم 6رسم توضيحي 

 منطقة الخدمات       
 منطقة المطبخ و البار       
 منطقة االستتراحة       
 منطقة الجلوس و تناول الطعام       
 منطقة المدخل                 منطقة االستقبال و المحاسبة       

  

 v 

v 

 

  

 v 

v 

 

 v 

v 

 

 v 

v 

 

   v 

 

 v 

 

  
  

 v 

 

 v 

 

 v 

 

  

 v 
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 تحليل المساحات الداخلية  )دراسة النسب والمساحات( .ب

 
 %1.5 المدخل

 %3.5 منطقة االستقبال و المحاسبة
 %5 منطقة االستراحة
 %45 منطقة الجلوس
 %10 منطقة الخدمات

 %35 منطقة المطبخ و البار
 يوضح النسب والمساحات لمطعم فلوكا. 2جدول 

 

 
 لتحليل المساحات الداخلية في المطع 7رسم توضيحي 

 
 

الداخليةالمساحاتتحليل

المدخل منطقة االستقبال و المحاسبة منطقة االستراحة منطقة الجلوس منطقة الخدمات منطقة المطبخ و البار
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 العالقات الوظيفية .ت

 

 
 

 

 

 

 

 للعالقات الوظيفية داخل المطعم 8رسم توضيحي 
 
 

 

 
 

المدخل

ل منطقة االستقبا
و المحاسبة

منطقة الحلوس 
و تناول الطعام

منطقة الخدمات

منطقة المطبخ

منطقة بار 
المشروبات 

منطقة المطبخ

منطقة 
االستراحة
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 تحليل الحركة الداخلية  .ث

                 
 الحركة العامة         
 الحركة الخاصة         

 
 للمسارات الداخلية للمطعم 9رسم توضيحي 

 

 

 

 ر
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 أسلوب التصميم المتبع .ج

 
تجربة طعام فريدة من أفضل المأكوالت البحرية المتوسطية مع لمسة لبنانية. يمكنك  يقدم فلووكا

و تم  .االستمتاع بالصيد اليومي على التراس مع إطالالت بانورامية غير منقطعة على الخليج العربي
تمنحك األسقف او ما يعرف بالمودرن في التصميم الداخلي للمطعم و كما2اتباع اسلوب الحداثة 

الخشبية الخفيفة والمزيج من األرضيات الخشبية والرخامية الشعور باالسترخاء في مطعم المأكوالت 
البحرية المتوسطي الحقيقي. ليس هناك شك في أن فلوكا مصممة لعشاق المأكوالت البحرية: من 

ية من التأثير المرئي للبار في دبي ، والذي يبدو وكأنه قارب خشبي يجري بناؤه ، إلى ميزة سقف
 (.FLOOKA, n.d) .أسماك المياه المعلقة في أبوظبي

 
 تبين سقفية من األسماك المعلقة التي تميز المطعم 6صورة 

 

                                                 
المدارس واألساليب المعمارية التي لها خصائص متشابهة، والتي تشترك في عمارة الحداثة :فترة معمارية ذات اتجاه يضم مجموعة من  2

 المقام األول بتبسيط األشكال ونبذ الزخرف .
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 نمط األثاث المستخدم وتوزيعه .ح

قطع األثاث التي تم استخدامها في المطعم بشكل أساسي هي الطاوالت الرباعية الخشبية و التي تصاحبها 
كراسي خشبية أيضا و تكون متحركة أي غير مثبتة في األرض و هذا النوع جيد حيث يسهل التعامل معه و 

رية التي تضم عدد أكبر من تحريكه باالتجاه و المكان المطلوب و من قطع األثاث األخرى الطاوالت الدائ
الطاوالت المربعة أو المستطيلة . ونضيف الى قطع األثاث بار المشروبات و الكراسي الخاصة به ذات 

 سم . ويظهر ذلك في الصورة التالية . 80االرتفاع المالئم الرتفاعه قد يصل الى 
 
 
 
 

 
 تبين نمط االثاث المستخدم وتوزيعه 7صورة 
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 االضاءة و توزيعها .خ

 
تم االعتماد على االضاءة النهارية الطبيعية حيث اتبع في التصميم الشبابيك الكبيرة التي تعمل على ربط 

 الداخل بالخارج و تشعر من بداخل الفراغ الداخلي بتالشي الحدود الفيزيائية التي تحصره.
تم  تمثلت بسبوتات على المصدر الصناعي في االضاءة بانواعها المختلفة و منها الليد التيكما تم االعتماد 

 توزيعها في السقف بأسلوب جمالي مع تأدية الغرض الوظيفي منها .
كما تم توزيع نوع اخر من االضاءة  في السقف فوق بار المشروبات و هي لمبات بزجاج أزرق و شكل 

 الجو البحري داخل المطعم . الاكمانسيابي مما ساعد ذلك على 
 
 
 

 
 تبين االضاءة المستخدمة وتوزيعها 8صورة 
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 األلوان و الخامات المستخدمة . .د

 تم استخدام اللونين األبيض و البني بشكل أساسي في التصميم الداخلي للمطعم.
استخدام ستائر بيضاء لتغطية الشبابيك و اللون حيث نجد السقف و الجدران مطلية باللون األبيض كما تم 

أما اللون البني فهو لون دافئ و يعطي احساس  يصنع حالة من التوازن والهدوء والرحة النفسية األبيض
 بالهدوء.

وفيما يتعلق بالخامات فقد تم االعتماد على خامة الخشب بشكل كبير في التصميم حيث يظهر ذلك في قطع 
في الطاوالت و الكراسي و كذلك بار المشروبات كما تم استخدام الواح من الخشب على  األثاث التي تتمثل

بعض من الواجهات بشكل منحنيات تشعرنا باألمواج البحرية ومن الخامات األخرى التي استخدمت أيضا 
خل الباركية في األرضية المدموجة مع البالط بأسلوب جميل باالضافة الى الرخام كما ونالحظ عند مد
 االمطعم استخدام مجموعة من الحبال المثبة في السقف التي تخلق جوا يذكرنا بالقوارب و السفن .

 
 
 
 
 

 
 تبين األلوان والخامات المستخدمة 9صورة 
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 .تحليل الشكل الخارجي. .3

 
الى سفينة حيث تم  تم تصميم المدخل الخارجي للمطعم بأسلوب يجعل العمالء يشعرون و كأنهم داخلون

توظيف ممر يقودنا الى الباب الرئيسي يشبه المينا او الجسر الذي يربط اليابسة بالسفينة التي تطفو فوق 
 البحر.

 

 
 تبين الواجهة االمامية للمشروع 10صورة 
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 دراسة تحليلية )عالمية(
 

 مقدمةال .أ

التي تتميز بتصميم داخلي يحمل الطابع  لعالميةالبحرية ا سوف نتحدث في هذا الجزء عن أحد المطاعم
البحري  و سوف نأخذ بعين االعتبار كل التفاصيل التي ظهرت اثناء التصميم من المسقط األفقي و توزيعه 

 الى الخامات المستخدمة و األلوان  .
 

 تعريف بالحالة الدراسية .1

Lure Fish House Restaurant 
و الذي يحول تصميمه  2010كاماريلو، كاليفورنيا الذي تم افتتاحه عام بحرية في هو أحد أهم المطاعم ال

الداخلي الى مكان ممتع لألسماك و الكوكتيالت و يخلق مكانا مريحا بعيدا عن المنزل لالستمتاع بثمار 
عن قرب  البحر، و سوف نقوم في هذا الجزء بدراسة متمعنة لهذا المطعم و من كل جوانبه التصميمية لنتعرف

 .على األسلوب المبتكر و المتبع في تصميمه 
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 مخطط للمسقط األفقي .2

    
 لمخطط يبين المسفط األفقي للمطعم و توزيعه 10رسم توضيحي 

 منطقة الخدمات        
 منطقة المطبخ       
 منطقة بار المشروبات       
 منطقة الجلوس و تناول الطعام       
 منطقة المدخل               منطقة االستقبال و المحاسبة       

v   

 v 

 

 v 

 

 v 

 

 v 

 

 v 

 

 v 

v 

 

 v 

v 

 
 v 

v 

 

 v 

v 
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 تحليل المساحات الداخلية  )دراسة النسب والمساحات( .ب

 %3 المدخل الرئيسي
 %6 منطقة المحاسبة
 %35 منطقة الجلوس
 %15 منطقة البارات

 %30 المطبخ
 %10 الخدمات

 يوضح النسب و المساحات لمطعم ليور 3جدول 

 
 

 

 

 

 

 لتحليل المساحات الداخلية للمطعم 11رسم توضيحي 

تحليل المساحات الداخلية

منطقة المحاسبة منطقة الجلوس منطقة البارات المطبخ الخدمات المدخل الرئيسي
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 العالقات الوظيفية .ت

 
 

 
 للعالقات الوظيفية داخل المطعم 12رسم توضيحي 

 
 
 
 
 
 
 
 

المدخل

ال منطقة االستقب
و المحاسبة

منطقة الحلوس 
و تناول الطعام

منطقة المطبخ

منطقة بار 
المشروبات 

منطقة الخدمات

منطقة المطبخ
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 تحليل الحركة الداخلية  .ث

 
 

     
 لتحليل الحركة الداخلية للمطعم 13رسم توضيحي 

 

 

 الحركة العامة        
 الحركة الخاصة        
 
 
 

 ر
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 اسلوب التصميم المتبع .ج

 
و ذلك ليواكب التطور الذي  3الحداثة األسلوب المتبع في تصميم المطعم هو ما يعرف بالموديرن اي

نعشيه في عصرنا الحالي و الذي يؤثر حتما في أساليب التصميم الداخلي ، و انشاء هذا المطعم 
امة من بالمأكوالت البحرية الطازجة والمستد   Top Tier Seafoodيهدف الى تزويدك بتجربة 

يادها محلًيا والمنتجات المحلية إلى تقديم المأكوالت البحرية التي يتم اصط و يسعىمصادر موثوقة. 
. كما يضم باًرا كاماًل مع كوكتيالت مميزة وباًرا للمحار يقدم مجموعة عة بشكل عضوي المزرو 

في المأكوالت البحرية  مطعمالمتنوعة من العناصر الطازجة التي يمكن أن تختلف يومًيا. يتخصص 
بل تم إعدادها بشكل فريد من ق اتاختيار  في حين يوفر ايضا، Mesquite المشوية على طراز
 (.Lure Fish House, n.d). هالطاهي الخاص ب

 
 تبين أحد زوايا المطعم و التي يظهر فيها أسلوب التصميم المتبع 11صورة 

                                                 
ترة معمارية ذات اتجاه يضم مجموعة من المدارس واألساليب المعمارية التي لها خصائص متشابهة، والتي تشترك في عمارة الحداثة : ف 3

 كال ونبذ الزخرفالمقام األول بتبسيط األش
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 نمط األثاث المستخدم وتوزيعه .ح

 
تتنوع انماط األثاث المستخدمة في تصميم المطعم فهنالك البار الذي يتسع لعدد من األشخاص يصل الى 

-سم 75ما بين) و مصاحبا له الكراسي العالية نسبيا لتناسب ارتفاع البار يصل ارتفاعها  عشرة و أكثر
أي  تتسع ألربعة باعية ، أما الطاوالت و الكراسي  فهنالك  المتحركة التي تكون في العادة ر سم ( 80

أما   ،م فيهاها والتحكحريكوبالتالي يسهل تهذا النوع من الطاوالت يتمثل بخفة وزنه النسبية  ، وأشخاص 
يكون ُمثبت معها أربعة مقاعد من النوع االخر فيتمثل بالطاوالت الثابتة في األرض الغير قابلة للتحريك و 

تجهيز المطاعم، في سافات التي أقرها خبراء الديكور م بالنسب والمنفس الخامة، وفي تلك الحالة يجب االلتزا
حركة الجلوس والقيام سم كي تسهل  50:  30وهي أن تكون المسافة بين المقاعد والطاولة متراوحة ما بين 

يجب أال تقل المسافة الفاصلة بين الطاولة واألخرى عن نصف متر على األقل. من مميزات  لكأمامها، وكذ
مصنعة منها ملساء لبة وصعبة الكسر، كما إن الخامة اطاوالت المطاعم من هذا النوع إنها عملية إذ إنها صل

 و هذا النوع جيد في توفير المساحة . مما يسهل من عملية تنظيفها

 
 وتوزيعه المستخدم األثاث نمط تبين 12صورة 
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 االضاءة و توزيعها .خ

 
تم االعتماد على االضاءة النهارية الطبيعية كما هو واضح في الفتحات المعمارية ذات الحجم المناسب مع 

بزيادة  االضاءة األخذ بعين االعتبار انه قد تم طالء الجدران التي تضم الشبابيك بلون فاتح فيعطينا احساس 
 في المكان.

تم  تمثلت بسبوتات كما تم االعتماد على المصدر الصناعي في االضاءة بانواعها المختلفة و منها الليد التي
 توزيعها في السقف بأسلوب جمالي مع تأدية الغرض الوظيفي منها .

المشروبات ذات شكل  باالضافة الى الثريات كما تم توزيع شكل اخر من االضاءة  في السقف فوق بار
 الجو البحري داخل المطعم .كما هو واضح في الصور التي تم ادراجها . الانسيابي مما ساعد ذلك على اكم

 

 
 

 تبين االضاءة المستخدمة وتوزيعها 13صورة 
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 األلوان و الخامات المستخدمة  .د

الرماديات فتجد ذلك في السقف والجدران وكذلك في قطع األثاث لقد تم االعتماد في تصميم هذا المطعم على 
 و ذكل لخلق جو دافئ داخل المطعم .

و فيما يتعلق بالخامات المسخدمة في التصميم فقد االعتماد بشكل أساسي على الخشب ذو اللون الغامق في 
البيج أما المقاعد المثبتة فقد تم الطاوالت و  الكراسي  المتحركة و التي تكون بقاعدة من الجلد ذات اللون 

 استخدام الجلد ذو اللون الرمادي فيها
إقامة بار وصالة مفتوحة وجيدة التهوية تحرك المطعم بأكمله. و لقد تمت كما تمت تغطية الجدران بالحجر 

طعام تسمح إزالة الجدران الداخلية بصالة الكوكتيل على شكل حذاء حصان جديد إلضافة الحياة إلى غرفة ال
دون إرباكها. شريط أويستر جديد يتبع النماذج التقليدية مع قمة الرخام األبيض وقدم وجهات النظر في 

و بفضل تفضيالت المقصورات على الطاوالت المفتوحة ، توفر منطقة الطعام  الفردي الحميم. .المطبخ
 المطبخ ، يفتح إلى غرفة الطعام ، ويضيف اإلثارة لتجربة الطعام.

 
 

 
 تبين األلوان والخامات المستخدمة 14صورة 
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 . تحليل الشكل الخارجي .3

 فيما يتعلق بالواجهة الخاجية للمطعم فنالحظ بأنها تبدو كواجهة لبيت ما و هذا يعكس اسم المطعم الذي هو 
Lure Fish House باللون األسود  أحواض زراعية و لقد تم وضع من كال الجانبين للباب الرئيسي المطلى

كما تم تثبيت مظلة مخططة باللونين األبيض و األسود لتظليل المدخل و التخفيف من حدة أشعة الشمس 
 الداخلة اليه.

 
 
 
 
 
 

 
 تبين الواجهة األمامية للمشروع 15صورة 
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 المشروع المقترح
 

 مقدمةال .أ

ن المشروع المقترح القامة مطعم مأكوالت بحرية ليكون بمثابة الحالة التطبيقية عسوف نتحدث في هذا الجزء 
و سوف نأخذ بعين االعتبار كل التفاصيل التي تتعلق بالتصميم  من مخطط المسقط األفقي و لهذا البحث 

 تحليل المساحة الداخلية و العالقات الوظيفية و ما الى ذلك  .
 تعريف بالحالة الدراسية .1

Mobiliyum Center 
طوابق وتبلغ مساحة  6مركز موبيليوم هو مبنى تجاري سكني لمالكه السيد عمار مصلح رشيد و المكون من 

غربي منتزة جمال عبد  يقع في مدينة نابلس تحديدا شارع حيفاو الذي  2م 500الطابق الواحد فيه حوالي 
 . الناصر مقابل مجير الدين

الطابق األول لهذا المركز و السبب في اختيار موقع المطعم الى أن المنطقة وتم اقتراح اقامة المطعم في 
ماكن التي تكثر فيها حركة المواصالت القادمة الى األ التي توجد فيها حديقة جمال عبد الناصر من أكثر

قرب من المدينة و الخارجة منها  و باالضافة الى مساحتها الكبيرة فانها تحتوي على مسرح مفتوح و تقع بال
ملعب بلدية نابلس و مركز حمدي منكو و الحديقة االيطالية و منتزه العائالت باالضافة الى احتوائها على 

 بعض االثار التي تجعلها موقعا مناسبا.  

 
 تبين خريطة لتوضيح موقع المشروع المقترح . 16صورة 
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 مخطط للمسقط األفقي .2
 

       
 

 

 

 

 لمخطط يبين المسفط األفقي للمطعم و توزيعه 14رسم توضيحي 
 الخدمات. منطقة       
 . منطقة المطبخ       
 منطقة الجلوس و تناول الطعام.       
 منطقة االستقبال و المحاسبة.       
 خل.منطقة المد       

 بار المشروبات.منطقة        
 .االنتظارمنطقة        
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 تحليل المساحات الداخلية  )دراسة النسب والمساحات(. .ب

 
 %3 منطقة المدخل

 %4 منطقة االستقبال و المحاسبة
 %15 منطقة الخدمات

 %35 منطقة الجلوس و تناول الطعام
 %30 منطقة المطبخ

 %4 االنتظار منطقة
 %10 بار المشروبات  منطقة

 يوضح النسب و المساحات المقترحة للمشروع المقترح .4جدول 

 
 

 
   لتحليل المساحات الداخلية للمطعم 15رسم توضيحي 

Sales

منطقة الخدمات منطقة المطبخ منطقة الجلوس و تناول الطعام منطقة االستقبال و المحاسبة

منطقة المدخل منطقة االنتظار منطقة بار المشروبات
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 العالقات الوظيفية .ت

 
 

 
 

 

 

 للعالقات الوظيفية داخل المطعم 16رسم توضيحي 
 
 
 
 
 
 
 

المدخل

منطقة الجلوس 
و تناول الطعام

منطقة الخدمات
منطقة بار 
المشروبات 

منطقة المطبخ 

منطقة االنتظار
ل منطقة االستقبا
و المحاسبة
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 تحليل الحركة الداخلية  .ث

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 لتحليل الحركة الداخلية للمطعم 17رسم توضيحي 

  

 

 الحركة العامة         
 الحركة الخاصة        
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 أسلوب التصميم المتبع .ج

و  او ما يعرف بالمودرن في التصميم الداخلي4الحداثة أسلوب التصميم المقترح لهذا المشروع هو أسلوب 
ذلك الكساب نوعا من البساطة الهدوء للمطعم و ليركز محط انتباه العمالء على األصناف الشهية التي 

 سوف يقدمها المطعم دون اتعاب نظرهم بزخارف و أشكال ال داعي لها في التصميم .
 
 

 

 نمط األثاث المستخدم وتوزيعه .ح

التي تتمثل بالطاوالت مستطيلة و مربعة  الشكل لقد تم االقتراح في التصميم الداخلي للمطعم  قطع األثاث 
(  والذي  يتميز بسهولة تحريكه و و التحكم و هو مناسب 12-4التي تتسع لعدد من األفراد يصل ما بين )

للعائالت و األصدقاء حيث يستوعب عدد كبير من األفراد ، و قد تم اقتراح الطاوالت الدائرية التي تتسع لستة 
راح  الطاوالت و المقاعد المثبتة في أرض المطعم باالضافة الى بار المشروبات و الذي أفراد، كما تم اقت

 مقعدا . و لقد تم توزيع الطاوالت و الكراسي بما يراعي مسارات الحركة داخل المطعم . 11يضم 
 
 

 االضاءة و توزيعها .خ

 
لقد تم اقتراح االعتماد على االضاءة النهارية الطبيعية بشكل أساسي كما هو واضح في الفتحات المعمارية  

كما يعرف  الكبيرة و كذلك االعتماد على المصدر الصناعي في االضاءة بانواعها المختلفة و منها الليد 
معرفة عددهم و تحديد أماكنهم  في  توزيعها في السقف  بعد اجراء الحسابات الالزمة لبالسبوت اليت 

األلياف الضوئية وهي مصنوعة من الزجاج النقي طويلة ورفيعة، االضاءة التي تعرف بلذلك باالضافة 
وديكورات  في األسقف المستعارة العديد من هذه األلياف في حزم داخل كيابل ، و توضع بشكل مخفي يجمع

 (2016)روومز،  يد من األلوان.الجدران وتتوفر بالعد

                                                 
عمارة الحداثة :فترة معمارية ذات اتجاه يضم مجموعة من المدارس واألساليب المعمارية التي لها خصائص متشابهة، والتي تشترك في  4

 المقام األول بتبسيط األشكال ونبذ الزخرف .
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 األلوان و الخامات المستخدمة  .د

تم اقتراح االعتماد في التصميم الداخلي للمطعم على لوني األبيض و األزرق في التصميم و البني الفاتح  
 االزرقأما اللون مريحًا ودااًل على االستقرار،لونا البني للون ويعتبر ا الذي سيظهر في قطع األثاث ،حيث 

في التصميم الداخلي، ويمكنك استخدام األزرق لخلق  جوا باردا و مناسب للعمل والتأمل يمكنك خلق  فمعه
 أما اللون االبيض فهو لون يضفي نوعا من السطوع والراح داخل الفراغ الداخلي . لتأمل. جو من العمل وا

  (٢٠١٦)فرارجة، 
يتعلق بالخامات المسخدمة في التصميم فقد تم اقتراح استخدام الخشب و ذلك في قطع األثاث الى و فيما 

جانب خامة الجلد وقد يتم استخدام الخشب في السقف باالضافة الى ذلك استخدام خامة الرخام التي سوف 
الى جانب البالط في  تظهر في بار المشروبات اما فيما يتعلق بأرضية المطعم فسوف يتم استخدام الباركيه

 أماكن محددة.
 

 . تحليل الشكل الخارجي .3

 فيما يتعلق بالواجهة الخاجية للمركز التجاري المقترح أن يقام فيه مشروع مطعم المأكوالت البحرية .
فنالحظ أن الغالب فيه االعتماد على الفتحات لمعمارية الكبيرة نوعا ما و التي تظهر كواجهات زجاجية  التي 

دورا في ربط الفراغ الداخلي بالخارج و هذا سوف يكون عامل مهم في جذب انتباه المارين و سوف تلعب 
 يدفعهم لدخوله .

 
 تبين الواجهة األمامية للمشروع 2ةصور
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 الباب الثالث
  النتائج

 تم التوصل من التحليل السابق الى  نتائج عامة تتمثل ب :
لكل مطعم تصميمه الخاص و لكن كلما كان مصمم بأسلوب يترجم فيه  الهوية الخاصة  لفكرته كلما  •

 كان االقبال عليه من قبل الزبائن أكبر بغرض تجربة العيش في الجو الذي يعكسه تصميمه الداخلي 
ه يخلق مثال توظيف أحواض األسماك في الفراغ الداخلي يعكس جوا بحريا ممتازا باالضافة الى أن

 جو من الهدوء و السكينة لدى الزبون .
 ان مخطط المسقط األفقي يلعب دورا أساسيا في ترجمة فكرة التصميم المرغوبة . •

 التوصيات 
بالتصميم الداخلي فيما يتعلق تم الوصل اليها توصيات   خالل التحليل السابق يمكننا أن نلخص عدةمن 

 لبحرية :للمطاعم ا
مواد غير منفذة للماء وغير ماصة سهلة التنظيف والغسيل وغير زلقه ومن مواد تكون األرضيات من  •

ال تتأثر بالمنظفات الصناعية أو االحماض المستخدمة في النظافة ، وتكون ذات سطح مستو خال 
 .ر من الشقق والحف

 التنظيف . تكون الحوائط مدهونة بطالء زيتي بلون ويفضل اللون االبيض وأن تكون ملساء سهلة  •
  . تكون االسقف مدهونة بطالء زيتي مناسب ملساء التظيف •
  . أسطح ملساء وتغلق ذاتيا باحكامو ذات تصميم االبواب من مواد صماء غير منفذة للماء  •
 أن تكون الناحية الوظيفية بأكبر قدر ممكن و أن يكون سهل الحركة فيما بين األقسام . •
 ييس عالمية ذات تصميم يتناسب مع فكرة المشروع .مراعاة استخدام مقاعد مريحة بمقا •
 من الضروري أن تكون تهوية و اضاءة المبنى جيدة و ذلك لتوفير أكبر قدر ممكن من الراحة للزبائن •
 توزيع الطاوالت و الكراسي بحيث تسهل مسار الحركة للزبائن و الموظفين . •
 ل اتاحة الخصوصية لهم.اعطاء أهمية لألشخاص المهمين بقسم خاص بهم و ذلك من أج •
 توفير الخدمات المطلوبة في المطعم .  •
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