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  اإلهداء

  إلى أبي الذي لم يبخل علي يومًا بشيء

لى أمي التي زودتني بالحنان والمحبة   وا 

  : أنتم وهبتموني الحياة واألمل والنشأة على شغف االطالع والمعرفة أقول لهم

 شعلة البداية لحياة مليئة بالتقدم و االجتهاد أعطانيالذي  زوجيوالى 

لى إخوتي وأسرتي جميعاً    وا 

لى كل من كان له فضل بفضل اهلل أن أعلم وأتعلم.. و   أساتذتي جميعا. وا 

 

 هبه جناجره:  الطالبة                                                                          
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 الشكر و التقدير

إلى كل من ساهم بنجاح هذا العمل سواء كان بفعل او قول دفعني بها نحو طريق النجاح  التقديرأقدم كل الشكر و 

وأخص بالذكر د. هاني الفران كما وأشكر الهيئة التدريسية بكلية الفنون الجميلة وكل من رافقنا خالل السنوات العديدة 

يا من سرتم على درب النجاح والتميز لكم  وكل االمتنان و التقدير و الوفاء ألهل العطاء كما وأشكر زمالئي الطالب

 لتقدير .جزيل الشكر وا

                                                                                  

 هبه جناجرهالطالبة :                                                                                      
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 الملخص 

في الوقت الذي يمر العالم الغربي من التقدم والتطور واالزدهار في كافة مجاالت الحياة وتتسع آفاق فكره الى ابعد  

 الخيال خاصة في مجال التصميم . من حدود

نجد ان العالم العربي ال يوجد له دور ملموس في التقدم والتطور في مجال التصميم وخاصة التصميم الداخلي ... 

بي  من حيث اسلوب التصميم المتبع على ان التصميم الداخلي في العالم العربي  ال يختلف كثيرًا عن العالم الغر 

 والخامات المستخدمة . وااللوان

من هنا ومن خالل تلك السطور نستطيع القول انه من الممكن وجود تصميم داخلي لمعرض بيع الورود ومستلزماته  

ي بمراعاة كافة متطلبات واحتياجات المشروع وفق أسس هندسية  ليعطي تصميم داخلي وكيف يقوم المصمم الداخل

 متكامل يراعي التوزيع الوظيفي والجمالي , واستغالل المساحة بالطريقة األنسب .

ضافة هوية له يزداد درجة إقبال األشخاص على الم  عرضوسيتم محاولة إثبات انه بتغيير أسلوب التصميم المتبع وا 

ضافة وسيت م االهتمام بمسارات الحركة وطريقة العرض لتوفير اكبر مساحة عرض مع وجود مسار حركة مناسب وا 

 ت المناسبة وخاصة في أماكن العرض . إلى االهتمام الجيد في القياسا
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 لفصل األولا

 منهجية البحث

 المقدمة. •
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 هدف البحث. •

 مشكلة البحث. •
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 منهجية البحث

 :   المقدمة1 . 

ويجد األزهار  يشعر اإلنسان بالكثير من الراحة والتفاؤل عندما ينظر من نافذة المنزل أو ساحته الخارجية ،

الُمتفتحة باأللوان الزاهية والجذابة ، تنتشر منها الرائحة الذكية في كل مكان ، وُيعتبر الورد مثااًل ورمزًا للحب 

والجمال ,  لهذا نجد العديد من األشخاص وخصوصًا النساء يميلون لزراعة األزهار في المنزل واالستمتاع 

 بالعناية به , ويعتبر عالج نفسي أيضا . 

 

 :  المقترح لبحثأهمية ا2 . 

يقوم المصمم الداخلي بمراعاة كافة متطلبات واحتياجات المشروع وفق  كيففي تكمن اهمية هذه الدراسة 

واستغالل المساحة  والجمالي اسس هندسية  ليعطي تصميم داخلي متكامل يراعي فيه التوزيع الوظيفي

ويهدف هذا البحث الى ايجاد المشاكل التي يمكن ان تواجه المصمم الداخلي وكيف يجد األنسب , بالطريقة 

حلول مناسبة لها مع توفير الناحية الجمالية ضمن اسس ومواصفات عالمية من حيث توظيف الفراغ 
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 مدة اطول وحفظها بالطريقة التي تناسب كل ورده وأيضا ادامة الورد, والخامات المستخدمة في المشروع 

 على حدا )أي حفظها بالطريقة االصح والمناسبة ( .

 :  أهداف البحث  . 3

 . مع بعضها البعض  لبضائعطريقة تخزين جديدة و مميزه يراعي بها عدم اختالط ا .1

 . المعروضة بضائعإيجاد جو مالئم للعرض وجذب الــزبون إلى ال .2

منها إذا كانت  الموجودة به والهدفاالهتمام بشكل اكبر في توزيع اإلضاءة ونوعها من حيث المكان  .3

 جمالية أو وظيفية .

 مراعاة مقاييس النموذجية في التوزيع ومقاييس الرفوف .  .4

 : مشكلة البحث  4 .

والمشكلة التي نواجدها في فلسطين هي ندرة مثل هذه المحالت التي تواكب التطور سواء بحجم صغير او 

وال يوجد فيها مراعاة للتصميم الداخلي ألنه ال يتم االستعانة بمصمم داخلي لتصميم الفراغ   مراكز صغيرة ,

الذي يدل على التطور والخبرة في هذا المجال وجميع المحالت والمعارض تقوم بشكل تقليدي وليس هناك 

 شيء يميزها . وتتلخص ايضًا في ايجاد حلول لتكديس البضائع 
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 ودراسة مسارات الحركة بشكل صحيح .

 :   . فروض البحث5 

 يفترض الطالب في هذا البحث ما يلي :

فيقتـرح دراسة التوزيع الوظيفي بشكل جيد  د محالت الور في معارض  التي شاهدناها من خالل المشاكل

ثالجات من شأن  وتوفير مناطق عرض بصناديق مغلقه وتحتوي على عند عملية التصميم الداخلي 

لق مسار حركة مناسب خ وايضًا على ديمومتها مدة اطول ,  ويساعد حفظ وحماية الورد الذي يحتاج 

 .  في منطقة العرض باعتبار الزبون هو نقطة السيادة  بحيث يرى جميع أماكن العرض من مكانه

 :   حدود البحث6.  

 . 2017-2014من سنة  الورد: معارض بيع الزمانية الحدود  

 . ) رفيديا (  مدينة نابلس:  الحدود المكانية

 : ة البحث ي. منهج7

 اتبع في البحث عدة مناهج منها :

 . المنهج االستقرائي :سيتم استخدام هذا المنهج في اإلطار النظري •
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 اسية .المنهج التحليلي : سيتم استخدام هذا المنهج في تحليل الحاالت الدر  •

 :  البحث.مخطط 8

 . البحث ( مخطط يبين خطة 1 الشكل)

 

 

هيكلالبحث

البابالثالث

المشروع
المقترح

مقدمة

العالقات
الوظيفية

تتحليلالمساحا
الداخلية

تحليلمسارات
الحركةللمعرض

ماسلوبالتصمي
المتبع

نمطاالثاث
عهالمقترحوتوزي

انواعاالضاءة

الخامات
المقترحة

رحالتصميمالمقت

النتائج

التوصيات

مراجع

المالحق

البابالثاني

الحاالت
الدراسية

الحالةالعالمية

ةتعريفبالحال

المخطط

تحليلالمساحة

تحليلالحركة

عتحليلالتوزي
الوظيفي

تحليلالخامات

تحليلااللوان

تحليلاالضاءة

الحالةالعربية

ةتعريفبالحال

المخطط

تحليلالمساحة

تحليلالحركة

عتحليلالتوزي
الوظيفي

تحليلالخامات

تحليلااللوان

تحليلاالضاءة

الفصلاالول

مقدمة

اهميةالبحث

اهدافالبحث

مشكلةالبحث

ثفرضياتالبح

منهجيةالبحث
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 الفصل الثاني 

 يالنظر  اإلطار

 :  المقدمة .1

( هو جنس نباتي يتبع فصيلة الوردية , وتتكون الوردة من مجموعة وريقات Rosa الورد ) االسم العلمي 

 .متراصة ومتصلة في اسفلها بساق تحتوي في الغالب على اشواك

الورد هو مصطلح يطلق على نباتات الزينة ذاِت األزهار الجميلة ، والرائحة الزكية ، وتعتبر الورود من 

مظاهر السعادة لدى اإلنسان ، فلها دور كبير في المناسبات الخاصة ، وتعتبر من أنواع الهدايا المميزة ، 

   .شخاص مهما كانت صفاتهموالتي تدّل على مستوًى عاٍل من المشاعر الجميلة التي يتبادلها األ

، َفِعندما نتحّدث عن الورود لمجرَّد  ، وَملك ، فهو ُسلطان ُتعتبر الورود من أجمل النباتات التي َخَلقها اهلل

فاء الحديث ، ويذهب تفكيُرنا إلى جمال الطَّبيعة الموجود في هذه  ، والرومانسّية ، فقد يذهب العقل إلى الصَّ

 .، بل كاَن يعرفها اإلنسان من عصور ما قبل التّاريخ كما أنَّ معرفة الورود ليست جديدة،  النَّبتة الصَّغيرة

 ، َوالموّدة بين األشخاص ، فهي تعمل على تقريب األلفة فللورود لغٌة خاّصة تعبِّر فيها عندما يصمت الكالم

، وتّم إثباتها  والهدف من زراعة الورود هو الّزينة  ، ، يتم زراعة الورود في عدة مناطق واسعة من العالم
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، كما أّن  ، حيُث إّن تأثيرها يختلف حسب نوع الوردة علمّيًا بأنَّ لرائحة الورود تأثيرًا كبيرًا على مزاج المرأة

 .ُرؤية الورود الُمتَفتِّحة ُتساعد اإلنسان على تحمُّل األلم

 :  روائح الورود. 2

للورود رائحة مثالّية، ومميَّزة، ولكل نوع من أنواع الورود رائحة خاصة به، تمّيزه عن باقي الورود األخرى،  

كما أنَّ لها جمااًل خاصًا، فقد ُوِجَدت الورود قبل خلق اإلنسان، جمال الورود ال يقتصر فقط على روائحها، 

نما لها فوائد عديدة، حيُث تعمل على تحفيز ا  .لعقل، َوتنشيطه، كما تعمل على تقوية الّذاكرةوشكلها، وا 

 :دالالت ألوان الورود  .3

ألوان الورود المختلفة لكل منها معنى وداللة , ولكل لون تأثير مختلف على الحالة النفسية , ولكن بشكل عام 

 الورود تبعث الراحة والطمأنينة في النفوس , وتبث االمل في من يراها بان غدًا يوم أفضل . 

 لون الورد االحمر :  .1

عندما تهديه لشخص فهو داللة على الحب والعشق , ولو كان اللون أحمر غامق فهو حب وعشق بجنون 

, ولكن لون الورد ااألحمر األرجواني يشير الى الخداع في الحب .وعلماء النفس يمثلون اللون االحمر بانه 

اقة يقولون  ان اللون االحمر يشير الى االنتماء لون دبلوماسي , كما انه لون للحب والعشق , وعلماء الط

. 



www.manaraa.com

 

19 

 

 

 ( صورة ورد احمر .  2الشكل) 

 لون الورد البرتقالي : .2

لون الورود البرتقالي يشير الى عزة النفس والكبرياء , وهذا اللون يدل على اعتزاز الشخص بنفسه ومدى 

وهو مناسب ان تضع الورود البرتقالية في غرفة الطعام  معرفته لقيمة نفسه , كما ان هذا اللون فاتح للشهيه

, كمان  انه ايضًا يعطي نشاط  كبير فهو من االلون الشمسية ولذلك ينصح بعدم وضع ورود برتقالية 

 اللون في غرفة النوم فهي تسبب األرق . 
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 ( صورة ورد برتقالي  .  3الشكل) 

 لون الورد الزهري : .3

هذا اللون يشير لألخالق الرفيعة وكذلك فهو يشير للبراءة والطفولة ومدى رقة الشخص    وجمال خلقه ,     

 .   كما انه مثل اللون األحمر فهو ايضا يشير للحب

 

 ( صورة ورد زهري  . 4الشكل) 
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 . لون الورد األبيض :4   

هذا اللون هو لون السالم والهدوء ويشير الى الصدق والبراءة وحسن النية , كما انه يدل على الوفاء والنقاء 

والصفاء ومدى شفافية الشخص وحسن نيته , وعندما يهديه رجل ألمرأه فهو داللة على مدى رغبته في 

 االرتباط بها بنية صادقة .

 

 ( صورة ورد ابيض   .5الشكل) 

 البنفسجي لون الورد  .5

هذا اللون الرائع الساحر فهو في حد ذاته اسطورة , فهذا اللون يشير الى الوضوح التام والغموض في نفس 

 الوقت ,ويشير الى القوة والقدرة ومع هذا فهو يدل على الثقة في النفس. 
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 ( صورة ورد بنفسجي  .6الشكل) 

 لون الورود الزرقاء : .6

فهذا لون السماء والبحر وهو يدل ويشير الى الرغبة في تحقيق المستحيل والرغبة في ما هو صعب المنال , 

كما انه لون يشير الى الحرية كما يبعث في النفس الراحة والطمأنينة , وهو يبعث االمل في النفوس ,ويقوي 

 الخيال ويوسع األفق . 

 
 ( صورة ورد ازرق  .7الشكل)

 الصفراء :لون الورود  .7
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اللون األصفر في الورود يشير الى الغيره الشديدة ومع هذا فهو لون الثقه في النفس , ولهذا اذا شكت امراه 

بأن زوجها يمر بمرحلة تبعث فيه فقد ثقته في نفسه ننصحها بان تهديه الورود الصفراء فطاقة اللون األصفر 

 تساعد في تجديد الثقة في النفس .

 

 ورد اصفر  .( صورة 8الشكل)

 

ستبقى كل وردة تمتلك سحرها الخاص , وعطرها الذي يميزها وجمالها األخاذ  عمومًا ألوان الورود أيا كانت ,

, وان تهدي شخص مقرب منك وردة واحدة ولونها فقط هو ما سوف يعبر عن مكنونات قلبك ومشاعرك دون 

  الحاجة  للكالم , فلكل لون رمز وتعبير مختلف ويدل على دالالت مختلفة , فحقًا الورود هي هبة الرحمن لنا

 : أنواع الورود ومعانيها .4
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تتنّوع الورود في أشكالها وألوانها وصفاتها ، وأماكن وجودها ، وسنتعّرف في هذا البند على أشهر أنواع 

 الورود ومواصفاتها : 

زهرة األوركيدا هي من أجمِل أنواع الزهور، وتََتمّيز ِبَبتالتها والُمتناسقة، وتَتعّدد ألوان  : زهرة األوركيدا .1

هذه الّزهرة بشكٍل كبير، حتى إنها تََتواجد بألواِن قوس قزح جميعها، كما تتميز بوجود لونين في 

لزهرة العيش من ، بحيث تكون المقدمة ذات لوٍن مختلٍف عن باقي البتلة ، وتستطيع هذه ا بتالتها

أسبوٍع إلى أسبوعين بعد تَفّتحها ، ويعود ذلك إلى مستوى العناية بها ، ووقت إزهارها ، ومصطلح 

 ؛ فيطلق عليها أيضًا اسم الزهرة الحسناء. أوركيدا يعني الحسناء

 

 ( صورة ورد االوركيد  .9الشكل)
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والجميلة، وتََتصف بأّن لها ثالثة ألوان فقط تعتبر الزنبقة أيضًا من الورود المميزة  :  زهرة الزنبق  .2

: الوردي، واألصفر، واألبيض، والزنبق يعني اسمًا يدّل على مستوى عاٍل من الجمال، ويعني   وهي

 هذا المصطلح في اللغة قمة الجمال، أي أعلى مستوياته. 

 

 ( صورة ورد الزئبق  .10الشكل)
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الجوري هو أشهر أنواع الورود وأكثره انتشارًا، وهو ما يطلق عليه اسم الورد  : زهرة الجوري .3

الدمشقي، وَيتواجد هذا النوع من الورود بجميِع األلوان، وهو ذو رائحٍة مميزٍة جدًا، وُيشيُر اسمه إلى 

 السكينة والثقة بالنفس.

 

 

تعتبر هذه الزهرة ُممّيزًة باسمها الذي يدل على االنتماء، ولها ثالثة ألواٍن رئيسيٍة وهي:   : النرجس  .4

 .األصفر، والبرتقالي، واألبيض
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 .( صورة ورد النرجس 12الشكل)

األّمهات منذ وقت طويل أّن زهرة األقحوان تتمّتع بمزايا ملطِّفة لبشرة تعرف زهرة االقحوان :   .5

تعود زهرة األقحوان في األصل  .األطفال ، لكنهّن ال يعِرْفَن أنها 'حليف' ممتاز للوقاية من التجاعيد 

نها إلى المناطق الجنوبية الفرنسّية حيث كانت ُتزَرع طوال الوقت لمزاياها الجمالّية والطبية. حتى أ

وتحويل األحالم  كانت ُتستعمل في القديم في أعمال سحرية : ُتوّزع أوراقها تحت السرير لحماية النوم

إلى حقيقة! تلّبي هذه الزهرة المستعملة منذ سنوات عّدة في مجال الطب التجانسي والعالج الضوئي 

 .متطّلبات الصناعة التجميلية بفضل خصائصها المدهشة المفيدة للبشرة

 

 .( صورة ورد االقحوان  13الشكل)
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حين ُيزهر األقحوان ، ُتجّفف أوراقه بهدف استخراج عنصر معروف بمزاياه الملطِّفة، :  تلطيف البشرة    

ألنه غنّي طبيعيًا بمادة الستيرول النباتية، مرّكبات نباتية قريبة من الكولستيرول الموجود في الجسم تتدّخل 

تسمح هذه التركيبة بمعالجة األورام،  .عن البشرة عبر تنظيم آليات االلتهابمباشرًة في عملّية الدفاع 

االحمرار، الحكاك، والطفرة الجلدية. فضاًل عن ذلك، تساهم مادة الستيرول النباتية في تجدد الطبقة الدهنية 

وهي مرّكبات أساسية في أغشية الخاليا ، ما  المائية وفي تسريع عملية تركيب الفوسفور الدهني في البشرة ،

ينعكس إيجابًا على ترطيب البشرة واشتدادها. هذا ليس كّل شيء! تحتوي هذه النبتة أيضًا على كمّية كبيرة 

من مضادات األكسدة من نوع الفالفونوييد والكاروتين التي تساعد البشرة الحّساسة في مكافحة العناصر 

عن شيخوخة الخاليا. لذلك ، ُتعتبر زهرة األقحوان التي كانت ُتستعمل في المنتجات  الضارة الحّرة المسؤولة

الخاصة ببشرة األطفال الحّساسة ، من األزهار المفّضلة لدى األمهات راهنًا ، فهّن يستعملنها على شكل 

حّب الشباب  كريم مرّطب لمكافحة التجاعيد. يمكن أن يستفيد المراهقون أيضًا من هذه المستحضرات لدهن

 .تفاديًا اللتهابها

تتمّتع زهرة األقحوان بخصائص مضاّدة للجراثيم والفطريات ألنها تحتوي على ماّدتي :   التحام الجروح

الكاروتين والسابونين اللتين تنّشطان جهاز المناعة. ُتستعمل لمعالجة االلتهابات الفموّية، الحبوب، ولسعات 

مع المراهم أو ُتدهن على الجروح ، والِجلد المكشوط ، وحّتى الندبات القديمة الحشرات. ُتخلط زهرة األقحوان 

 .لالستفادة من مفعولها القوّي في التئام الجروح ، كونها فاعلة ضد المكورات العنقودية
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كذلك ، يمكن استهالك األقحوان في نقيع مثاًل ، ألنه يساهم في تحسين الدورة الدموية والتخّلص من السموم 

والفضالت التي تتراكم على الشبكة اللمفية . كذلك يخفف من تشّنجات المعدة بفاعلية ويساعد في إعادة 

عبر شرب كوب من نقيع األقحوان  تنظيم عمل الكبد والمرارة: إنه عالج مثالي للتخّلص من سموم الجسم!

 ر .كّل مساء ، تحصلين على بشرة مشرقة ، كهذه الزهرة الشمسية التي ُتغلق أوراقها عند الشعور بقدوم المط

 :  زيت الورد   .5

 يتم إنتاج زيت من الورد ، ويستخدم في مجاالٍت عديدة ، إذ يحتوي على فوائد كبيرة من أهمها: 

ويعزز ثقة الفرد بنفسه ، ويخّلصه من التوتر والقلق ، كما أّنه ُيساعد على  يحارب االكتئاب ، .1

 االسترخاء والنوم الهادئ. 

 يحمي الجسم من االلتهابات ، وُيساعد في التئام الجرح ، ويطرد السموم من الجسم.  .2

به  يحمي الشعر من التساقط ؛ وذلك من خالل تقوية البصيالت والجذور عند تدليك فروة الّرأس .3

، كما أّنه يحمي البشرة من الخطوط الرفيعة والتجاعيد الناتجة عن تقدم السن ؛ ألنه يعمُل بشكٍل 

 فاعٍل على شد الجلد.

 ُيحافظ على صحة وسالمة الفم ، من خالل حماية اللثة من االلتهاب ، وتقوية األسنان.  .4

ُيساعد على حماية المرارة ومساعدتها على القيام بوظيفتها من خالل المساعدة في إفراز   .5

 .الصفراء ، كما أّنه يسهل عملية الهضم ، وُيقلل من مشاكل المعدة
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 ( صورة زيت الورد . 14الشكل)

 :ماء الورد  .6

ُتعد    وفيه فوائٌد ال ُتحصى وال  يصنع ماء الورد بشكٍل خاص من ورد الجوري أو الورد الدمشقي ،        

 ، ومن أهمها : 

 يدخل في صناعة بعض أنواع الحلويات ، والسلطات. .1

 ُيستخدم كمعطٍر منزلي ، وكذلك كمعطر للجسم.   .2

 ُيخلص البشرة من مشاكلها ، ويحافظ عليها نضرًة وحيوية.  .3

 .يقّوي الشعر ، ويعطيه لمعًة ورائحًة مميزة   .4
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 ( صورة ماء الورد . 15الشكل)

 :  اجزاء الوردة .7

 .اكأس   .1

 التويج . .2

 االسدية . .3

 ات .المدق .4

 

 ( صورة اجزاء الوردة  . 16الشكل)
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 االشتراطات الفنية :.8

سم . ويعتمد ذلك على حجم 50-30الرفوف التي يتم وضع الورود عليها تتراوح ما بين  .1

 عروضة .مالورود ال

والبعض من الورود يتم وضعها في صناديق زجاجية  و ذلك الن بعض الورود تحتاج الى   .2

  الماء او وضع مكيف او السماح الشعة الشمس بالدخول اليها .

 

 ( طريقة العرض  . 17الشكل) 
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 ( طريقة العرض  . 18الشكل) 
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 الفصل الثالث

 تحليل الحاالت الدراسية

 المحليةالحالة  تحليل :أوال 

 : تعريف بالحالة  .1

 عبارة عن معرض من احدى المعارض في مدينة نابلس ) رفيديا ( بالقرب من مفرق البدوي 

 متر مربع . 300مقابل خميسيات . وتبلغ مساحته تقريبًا 

 : األفقيالمسقط     
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المصدر :                                                             للمعرض األفقي( يوضح المسقط  19الشكل )

  الطالب

 

 : الواجهة الخارجية  .2

 واجهه وفيها مدخل للمعرض من دون أي تصميم عبارة عن 

يعكس هذا اللوجو ما يوجد داخل المعرض  اولم عادية  بطريقة مع شعار المعرض  حيث تم وضع اللوجو

مشروع في الحاالت المحلية  أليالشائعة عند عملية اختيار الواجهة الخارجية  األخطاء أكثروهذه من 

 . المختلفة
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              ( الواجهة الخارجية للمعرض 20ل ) الشك

 :  أسلوب التصميم المتبع  .3

ال يوجد أسلوب معين في التصميم داخل المعرض وهذه من إحدى المشاكل التي تواجه المعارض التجارية 

 ال يوجد هوية للتصميم الداخلي فيها مما يؤدي إلى عدم التوفيق في التوزيع الوظيفي و الجمال الناجححيث 

 .وتم استخدام الخامات الجديدة التي تعمل على لفت االنتباه اليها من ناحيه 

 العالقات الوظيفية .4

، والفراغ  العالقات الوظيفية من المهام األساسية التي يجب على المصمم الداخلي تحقيقها في تصميمه

 واألخريختص بالتعامل مع الزبائن ومنطقة الخدمات  األولقسمين  إلىالداخلي ألي مشروع نجده يقسم 

       . الزبائن إليهاخاص بالموظفين ولكل هذه المساحات مداخل خاصة ال يصل 
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 :الداخلية  المساحات تحليل .5

من خالل دراسة المسارات الداخلية للحركة داخل المشروع تم استنتاج انه تم دراسة مسارات الحركة الداخلية 

من العدد المتوقع  أكثرمراعاة احتمالية وجود  غير مناسبة لحركة الزبائن ولم يتم داخل المعرض بطريقة 

               للزبائن داخل المعرض .

                     

  

 ( مسارات الحركة الداخلية .  21الشكل )  
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 المستخدم األثاثمط ن .6

  مختلفة . وبألوانالمستخدم داخل المعرض  األثاثفي اختيار  المودونتم استخدام نمط 

 

 المستخدمة األلوان .7

المحايدة  األلوانمن  ألنهبشكل كبير عند مناطق العرض داخل المعرض و ذلك  األبيضتم استخدام اللون 

التي في الغالب تكون  جمالية ألوان الورود داخل المشروع وذلك حتى  باإلظهارالتي تظهر و تعطي شعور 

              . مختلفةعديدة و  ألوانها

  توزيع االضاءة .8

  السقف. خدام السبوتات المنتشرة على كامل ل المعرض وكما تم استالمنتشرة داخ اإلضاءةاستخدام  تم 

 الخامات المستخدمة.9

 .  ألوانهافي منطقة عرض المستلزمات وذلك حتى يبرز المستلزمات بكافة  األبيضتم استخدام الخشب 
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 : استخدام اللون االبيض في الواجهات كان مناسب وذلك من اجل اظهار جماليه الوان الورود النتائج 

التعديالت . الن اغلب الورود كانت معروضة بشكل التصميم كان مناسب لكن بحاجة الى بعض  وأسلوب

 غير مناسب لرؤية .

 

  الحالة العربيةتحليل :  ثانيا

 تعريف بالحالة  .1

يقع هذا المعرض في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية  ازهار عالية  للورد الطبيعي والصناعي معرض

 . متر مربع  390مساحته ما يقارب التجارية وتبلغ صحارى في مول 

 :   األفقيالمسقط  
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المصدر :                                                             ( يوضح المسقط األفقي للمعرض 22الشكل )

  الطالب

 :  الواجهة الخارجية .2

يتم عكس ما يحويه  أنالتصميم المتبع في الواجهة الخارجية بسيط جدا و يحتوي على اللوجو ولم يراعى 

 . المعرض وماهية عمله
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 .  ( الواجهة الخارجية للمعرض23الشكل )

 :  أسلوب التصميم المتبع .3

 

تم استخدام أسلوب المودون في عملية التصميم الداخلي داخل المعرض و ذلك من خالل طرق العرض و 

 . االضاءة المسحورة المستخدمة

 :  العالقات الوظيفية .4
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، بحيث كان هناك  قام المصمم في محاولة في خلق مساحات وظيفية تخدم العرض وتتناسب مع الحركة

 .  تناسب بين العالقات الوظيفية مع المساحة

 

 . ضح العالقات الوظيفية داخل المعرضة تو ق( منط24الشكل )

 :  تحليل الحركة الداخلية .5

والمساحات حسب أهميتها بحيث تتناسب أهميتها مع في آلية دراسة النسب هتم نجد أن المصمم قد ا

 العالقات الوظيفية لعملية العرض و خدمة الزبائن بكل سهولة .
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 ح مسارات الحركة الداخلية( صورة توض25الشكل )

 

 المستخدم األثاثنمط  .6

 . المودونهو  أيضاالمستخدم  األثاثفان نمط  المودونبما انه التصميم المتبع كان 

 

 المستخدمة األلوان .7
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 ألوانهاالمعروضة بسبب  األدواتفي مناطق العرض و ذلك حتى يبرز  األبيضاستخدم المصمم اللون 

 وكما ايضا تم استخدام اللون االسود في بعض القطع . المتعددة

 توزيع االضاءة  .8

المسحورة خلف  اإلنارةه عحيث تم وض البضائع  إبرازتم توزيع االضاءة بطريقة مناسبة جدا وذلك لعملية 

المعرض بشكل  إلبرازالمنتشرة داخل المعرض  اإلنارةكما واستخدم , مناطق العرض لجذب انتباه الزبائن 

 .عام 

 

 ( صورة توضع توزيع االضاءة . 26الشكل )
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 : خامات المستخدمة ال .9

 ألوانها.بكافة  ستلزمات وذلك حتى يبرز البضائع في منطقة عرض الم األبيضتم استخدام الخشب 

 

 ( صورة توضح الخامات المستخدمة . 27الشكل )

 

 

  : الحالة العالمية ثالثا
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 :  بالحالة تعريف .1

  : ILUBA  متجر    

  عبارة عن معرض من احدى المعارض المنتشرة في دولة فلوريدا ويتكون هذا الفرع من ثالث اجنحة 

 رئيسية 

  1.  االول جناح االستقبال والمحاسبة . 

 2. الثاني جناح عرض الورود بكافة انواعها  . 

 3. الثالث جناح لتجهيز االفراح والمناسبات . 

 

 2. الواجهة الخارجية :

 تم تصميم الواجهة الخارجية بوضع اللوجو المشهور ل

 ILUBA LONGLIFE FRESH FLOWERS   العالمية و بخلفية سوداء وذلك إلبراز االسم مع 

  المحافظة على شكل و لون اللوجو األصلي .
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 . ( الواجهة الخارجية للمعرض28الشكل )

 :  أسلوب التصميم المتبع.3

المعاصر وقد تم استنتاج ذلك من خالل الصور المرفقة لداخل المودون تم تصميم المعرض بأسلوب 

 المعرض

 :  العالقات الوظيفية .4

ك ، بحيث كان هنا وتتناسب مع الحركة وظيفية تخدم العرض قام المصمم في محاولة في خلق مساحات

 . تناسب بين العالقات الوظيفية مع المساحة

 

 :تحليل الحركة الداخلية  .5
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في آلية دراسة النسب والمساحات حسب أهميتها بحيث تتناسب أهميتها مع  نجد أن المصمم قد اهتم

 سهولة .العالقات الوظيفية لعملية العرض و خدمة الزبائن بكل 

 

 :  المستخدم  األثاثنمط  .6

 .  و الزجاج  الغامق اللون  المستخدم داخل المعرض ما بين الخشب األثاثلقد تنوع 

 :  المستخدمة األلوان.7

 .  في مناطق العرض  الغامق  الخشب ألوانتم استخدام 

  :  توزيع االضاءة.8

   . السبوتات ةاستخدام االضاءتم استخدام االضاءة المنتشرة داخل المعرض وكما تم 

 :الخامات المستخدمة .9

وذلك بحسب التصميم العام  بصورة خاصة داخل المعرض)الغامق والفاتح ( تم استخدام خامة الخشب 

 .للمعرض
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 رابعالالفصل 
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 المشروع المقترح

 المقدمة •

 العالقات الوظيفية •

 التصميم أسلوب •

 المستخدم وتوزيعه األثاثنمط  •

 االضاءة وتوزيعها •

 النتائج والتوصيات •

 

 

 

 رابعالفصل ال
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 المقترح المشروع

 بيع الورودالتصميم الداخلي لمعرض 

 : المقدمة .1

من خالل ما سبق من تحليل لدراسات مختلفة محلية و عربية وعالمية تم اقتراح تصميم داخلي لمعرض بيع 

من نوعه و يراعي النواحي الوظيفية و الجمالية ويحاول تفادي المشاكل التي وقع  جديد الورود ومستلزماتها 

 فيها المصممون في الدراسات السابقة .

 :  العالقات الوظيفية.2

سيقوم المصمم بمراعاة العالقات الوظيفية داخل المعرض بدرجة كبيرة حيث سيتم توفير مناطق خاصة 

بحيث ائن و كما سيتم دراسة ل مسارات و حركة الزبائن داخل المعرض بالموظفين مفصولة بشكل تام عن الزب

 . ترتاد مثل هذه المعارض إنتي يمكن الكبيرة ال األعداديراعي 

 :  التصميم أسلوب.3
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طق العرض بطريقة مميزة و يبرز منا ألنهفي تصميم المقترح وذلك  (  الدي ستايل)   أسلوبسيتم اختيار 

 جمالية.

 :  المتبع األثاثنمط . 4

 م التصميم المتبع و الخامات المناسبة لهذا النوع من المعارض.بطريقة تالء األثاثسيتم اختيار 

 .االضاءة و توزيعها : 5

لمخفية المعرض و االضاءة ا أجزاءمثل االضاءة المنتشرة لجميع  اإلضاءةمختلفة من  أنواعسيتم استخدام 

المركزة عند المستلزمات الخاصة  واإلضاءةعند المدخل  أيضاالطبيعية  واإلضاءةالمسحورة عند مناطق العرض 

 و الحديثة.

 

 

 

 : النتائج 



www.manaraa.com

 

53 

 

 عدة نتائج منها: إلىالحاالت الدراسية المختلفة ما بين المحلية والعربية والعالمية ، تم الوصول  إلىاستنادا 

 تصميمي واضح .  أسلوبعدم إظهار االهتمام في التصميم المتبع في المكان وعدم استخدام  .1

 بطريقة متقاربة جدا .  األرففسوء عرض المنتجات وتكديسها على   .2

، والربط بين المناطق  االستخدام الخاطئ لعناصر التصميم مثل : الحركة ، واأللوان ،واإلضاءة ،والمساحة .3

 ، والتوزيع .

 . للمتجرمع شكل العالمة التجارية  واأللوانعدم الربط بين التصميم واألثاث   .4
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 :  التوصيات

 : من خالل النتائج التي تم الوصول لها فانه يوصى بما يلي

 . المعروضات وذلك من خالل تخصيص زاوية لكل نوع أقساممحاولة الفصل بين  .1

 إعادة االهتمام في عناصر التصميم الداخلي مثل الحركة واأللوان وغيرها . .2

 . االهتمام في مناطق العـرض وطـريقة العرض والخامات المستخدمة في المناطق لجذب الزبون .3

 . الدراسة الجيدة لمسارات الحركة داخل المعرض وخاصة مناطق الموظفين .4

 . االهتمام في تصميم واجهة المشروع لجـذب نظر الـزبون للمعرض .5

عارض بالسوق المحلي وذلك لجذب الـزبون إعطاء التصميم الداخلي األهمية الكبـرى في مجال الم .6

عطاءه الراحة من ناحية القدرة على إيجاد المطلبية والتجول داخل المعرض  . وا 
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 و المراجع الكتب

  Googleمحرك البحث العالمي  .1

2.  https://www.pinterest.com/  

3. https://en.wikipedia.org/wiki/Flower 

4. https://www.pexels.com/search/flowers/ 

 االستعانه بكتب من مكتبة الجامعة . .5

 

 

 

 

 

 

https://www.pinterest.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/Flower
https://www.pexels.com/search/flowers/
https://www.pexels.com/search/flowers/
https://www.pexels.com/search/flowers/
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 واإلشكالفهرس الصور 

 15(...........................................................................1الشكل )

 18( ..........................................................................2الشكل )

 19( .........................................................................3الشكل )

 19( .........................................................................4كل )الش

 20( .........................................................................5الشكل )

 21( .........................................................................6الشكل )

 21( .........................................................................7الشكل )

 21( .........................................................................8الشكل )

 23( .........................................................................9الشكل )

 24( ........................................................................10الشكل )

 25( ........................................................................11الشكل )
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 25........( .................................................................12الشكل )

 26( .........................................................................13الشكل )

 29( .........................................................................14الشكل )

 30.......( ..................................................................15الشكل )

 30( .........................................................................16الشكل )

 31( .........................................................................17الشكل )

 32............( .............................................................18الشكل )

 34( .........................................................................19الشكل )

 34( ........................................................................20الشكل )

 36................( .........................................................21الشكل )

 38( ........................................................................22الشكل )

 39( ........................................................................23الشكل )
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 40........................................................................( 24الشكل )

 41( ........................................................................25الشكل )

 43( ........................................................................26الشكل )

 43( ........................................................................27)الشكل 

 45( ........................................................................28الشكل )

 

 

 

 

 

 


