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 الدراسةملخص 
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َ ه حَيوميهافَ ه َ اقهو مَ لم ميه يَمهىَط هو َماَوصمتَإليه َمهو اَ لطيه يلَ لها  م َإىَ 
أ هتتَططها مَمهىَ لها  هَو ل ها ج،َوططمطهصَبمو صه اتََ يهث،َلالنطبها صبحَأمه  فَمييه  فَأَو لعالمي 

مطنوعههه َمهههىَ لط هههو َو لط صههها،َوططقهههوَبطنههها  َليههه َمقهههبومَمهههىَ يهههثَ لطنهههو َو لمو صههه اتَ
هت َكاىَأقا َلوجهواَ.َاياةَأماوَكوٍَّكبي َمىَ ل يا  تو اقعا ،َوضعتَ لمقطهمنَ  َ ي ةَي

مبههان َ لعامهه َأيهه َط ههو َمههو اَ لطيهه يلَعمههاَ لطصههميوَ لهها  م َ هه َ لَلا  قهه ب ههاثَأا  قههاتََو
ا  قهه َ صههالاَ لمههو اَ لمقههط ام َ هه َ لطيهه يباتَ لا  ميهه ََومو كبهه َ لط ههو  َوتلههنَلَ.( لبنههون)

َوط ايههاَمعههايي لمبههان َ لعامهه َ) لبنههون(،َ هه َ ا  ىَو اقهه لَلم   لههاتَ لا  ميهه َلأل ضههياتَو لجهه
يههه يلَبامههه َمطناهيههه َلط  يهههمَ ل ضهههاَ لعهههاوَلم بهههالىَو لمهههو  يىَ ههه َ لمهههو اَ لمناقهههب َلمطَ  طيههها 
َ لبنون.

بمو اَ لطي يلَ لا  م َ لط َطقاهوَ  َ ممَبيل َو  ولَممي  ة،َمىَ الهََ الهطماو يثَنماَ
) لبنههون(،َوا  قهه َأهههوََعمههاَكهههَجايههاَ هه َعههالوَ لطيهه يلَ لهها  م َ هه َ لمبههان َ لعامهه َ ال ههال 

َ هاا، َ  َ لطي يباتَ لا  مي َلممبان َبيكهَعاوَو ه َ لبنهونَبيهكهَ لمو اَ ل ايي َ لمقط ام
 هه  فَ هه َ لمبههان َعمههاَ لطصههميوَ لهها  م َ لههتلَيههدي َعمههاَجههواةَونمهه َوو ي هه َ لَطأيي هههاوا  قهه َ

 ،َوا  ق َبعضَ  و َومكاطلَبننَ مق يىَ  َم ا َل ةَك ال َا  قي . لعام َ) لبنون(
لمهو اَ لطيه يباتَ ل اييه َ لهالهَو لق يصََلضوءَعماَ لط و  قمي َ ططميهَ لميكم َ لب يي َ  َطَو

مهو اَ لمقهط ام َ ه َمعالجه َ ا ضهياتَو لجها  ىَ لَ  َ لمبان َ لعام َ) لبنون(َمىَ الهَا  قه 
 بهههالىَ لَوهَتلهههنَعمهههاَ لمهههو  يىَعمهههاَ لطصهههميوَ لههها  م ،َوطهههأيي َكهههَأي ههههاو اقههه لَ ههه َ ل ههه  فََو

ومههاَ عطمههاََبههال   ف.َ الهطمههاوإمههاَقههمبافَأوَإيجابههافَ قههلَا جهه ََوبالطههال َيكههوىَ لطههأيي َعمههاَ اا ء
 لبا ههثَ لمههنهعَ لعممهه َ هه َجمههصَ لمعمومههاتَ ههوهَكهههَمههاَهههوَجايههاَ هه َعههالوَمههو اَ لطيهه يلَ

كمههاََ، لهها  م َمههىَ ههالهَ ال ههال َعمههاَبعههضَ لكطههلَو لههاو ياتَومو مههصَ  نط نههتَ لمط صصهه 
 صههالاَ لمهو اَ لمقههط ام َ ه َ لطيهه يلََو قهط اوَ لمههنهعَ لط ميمه َمههىَ هالهَوصههلَوط ميهه

وأ هههتَمعنيههه َ لمجههههاتَل قهههط ا وَأاو تَ لط ميههههَمهههىَم هههابالت،َو يههها  تَميا نيههه َ لههها  م َوكهههتلنَ
ل يهها ََ قههطبان 051ََوطو يههص  ههافَ هه و َومكاطههلَبنههنَ مقهه يىَ هه َم هها َلهه ةَك الهه َا  قههي .َ

  ضَأههوَ لنطهالعَو مطه  حَو مصهتَ لا  قه َإلهاَ قهطعَ ل بالىَو لمو  يىَ ي .ََبعضَمافَ ضا
 هه َط  يههمَ ههابصَونمهه َمعمهها لَا  مهه َمميهه َي  ههمَمنهههاََ القههط ااةيمكههىََعههااَمههىَ لطوصههيات

َ.  َ لمبان َ لعام َ) لبنون(َ لمقط اميى لجواةَو لو ي  َو ضاَ
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Abstract 
The Effect of Finishing Materials Development on the Interior Design of 

Public Buildings 

Case Study: Bank of Palestine, Gaza 
Technical developments in manufacturing construction materials and interior 

finishing that appeare every day in local and global markets have become 
interestingly enough. These materials flowing from home and abroad enjoy a high 
level of sophistication and specialization. It is characterized by competitiveness and 
diversity of specifications and prices, which make the consumer confused in front of 
a large amount of options. This constituted a basis for making studies and research to 
address the criteria for selection of interior finishing materials that affect the interior 
design and the interior architectural model of public buildings and banks in 
particular. 
Keeping pace with modern developments and increasingly rapidly alternatives of the 
interior finishing materials on a global level, and studying the properties of the 
materials used in the interior finishing of floors, walls and ceilings of the interior 
spaces in public buildings (banks), as well as  the impact of the development of these 
materials on the interior design in public buildings (banks), and determining 
standards of selecting suitable finishing materials for the satisfaction of customers 
and employees in the banks requires conducting a curful study. 
This research studies of the most modern materials used in the interior finishing of 
public buildings in general and banks in particular. The elements of finishing used in 
banks will also be studied in this research because of its impact on the interior 
design, which affects the quality, style and function of the spaces in public buildings 
(banks). 
The research problem lies in highlighting the rapid development of modern finishing 
materials in public buildings (banks) through studying of the materials used for 
floors, walls and ceilings in spaces and its impact on interior design in public 
buildings. Banks lack distinctive architectural design and have poor performance 
(quality) of the function required in the design. This has its impact on employees, 
users and customers and therefore the impact on performance, either positively or 
negatively depending on the degree of interest given to the spaces. 
This study discusses the characteristics of these materials and the standards of its 
selction in relation to the nature of spaces in bank and users’ interaction inside them. 

The researcher used the scientific method to gather information new interior 
finishing materials in the world by investigating books, specialist periodicals and 
Internet sites. He used the analytical approach by describing and analyzing the 
characteristics of the materials used in the interior finishing. He also conducted 
interviews, field visits and a questionnaire distrubuted to banks in the Gaza Strip to 
assess customer satisfaction in these banks. The study concludes by illustrating most 
important the findings and suggesting a number of recommendations which can be 
used to achieve a distinguished architectural interior design that realises quality, 
function and users’ satisfaction in public buildings and banks in particular. 

Keywords: Finishing materials, Interior design, Banks, Interior architecture     
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ىد ا ء    ا إل 

 
  إلت مف نذرت عمرىا  ي أداء رسالة

  رصنعتيا مف أوراؽ الصب

  وطرزتيا  ي ظالـ الدىر

  بال  تور أو كمؿ عمت سراج اامؿ

  رسالة تعمـ العطاء كيؼ يكوف العطاء

  وتعمـ الو اء كيؼ يكوف الو اء

  أىدي ىذه الرسالة أميإليؾ 

  وشتاف بيف رسالة ورسالة

  جزاؾ اهلل خيرًا.. وأمد  ي عمرؾ بالصالحات

  أنت زىرة الحياة ونورىا
  جبينو.. وشققت ااياـ يديو إلت مف كمؿ العرؽ

  إلت مف عممني أف ااعماؿ الكبيرة التتـ إال بالصبر والعزيمة واإلصرار

 .أطاؿ اهلل بقاءه، أىدي ثمرة مف ثمار غرسو كالدمإلت 
  رفيقة دربيبكؿ الحب.. إلت 

  إلت مف سارت معي نحو الحمـ.. خطوة بخطوة

  بذرناه معًا.. وحصدناه معاً 

 جزاؾ اهلل خيراً   بإذف اهللوسنبقت معًا.. 
 لّي مف روحيإقرب أإلت مف ىـ 

صراريااإلت مف شاركني حضف   ـ وبيـ استمد عزتي وا 

 كأخكاتي. خكتيإ

 إلت كؿ مف ساعدني  ي انجاز ىذا العمؿ
 شكري الجزيؿ وامتناني

 
 الباحث

 محمد حسف عبدك
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       ه كتقدير     ه شكر  

 

العقؿ والديف. القائؿ  ي محكـ  أشكر اهلل العمي القدير الذي أنعـ عميَّ بنعمة
 .العظيـصدؽ اهلل   "َوَ ْوَؽ ُكؿِّ ِذي ِعْمـٍ َعِميـٌ " التنزيؿ

عترا اً  مني بالجميؿ أتقدـ بجزيؿ الشكر اولئؾ المخمصيف  و اءً  وتقديراً  وا 
 الذيف لـ يألوا جيدًا  ي مساعدتنا  ي مجاؿ البحث العممي، وأخص بالذكر ااستاذ

 الدكتكر مصطفى الفرا. والت لجنة التحكيـ ااستاذ كاد النمرةنادر ج: الدكتور
 .عبدالكريـ محسفوااستاذ الدكتور 

ا لي يد العوف والمساعدة  ي إخراج ىذه و وأتقدـ بجزيؿ شكري إلي كؿ مف مد
 .الدراسة عمي أكمؿ وجو
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 أىمية البحث 1.1
و تح أبواب  ،يد لـ يتـ التعرض لو مف قبؿدتكمف أىمية الدراسة  ي طرحيا لموضوع ج

 ممية. جديدة ومياديف جديدة سواء مف ناحية عممية أو ع

تأتي أىمية الدراسة مف مواكبة التطَور لخصائص مواد التشطيبات المستخدمة  ي المباني  -
 .العامة

 )البنوؾ(. العامةمدى تأثير تطور مواد التشطيبات عمت التصميـ الداخمي  ي المباني  -

 أىداؼ البحث 1.2
المميز تختمؼ الرؤية باختالؼ مواد التشطيب وتو رىا بحيث يظير النمط المعماري 

 لممبنت بشكمو الجمالي والوظي ي اىميا كالتالي:

توضيح تطور مواد التشطيب الداخمي ورصد مجموعة مف الخصائص المشتركة لممواد  -
المبتكرة حديثًا،  ي محاولة لدراستيا وتحميؿ أثارىا المتوقعة عمت العمارة الداخمية، وخاصة 

 .لموادوالتعرؼ عمت تمؾ ا ، )البنوؾ( العامة ي المباني 

 )البنوؾ(. العامةوضع المعايير ااساسية اىـ مواد التشطيب المستخدمة  ي المباني  -

 تحديد معايير القياس لجودة ال راغات الداخمية لمبنوؾ. -

 دراسة م يـو التصميـ الداخمي  ي البنوؾ وأىميتو ومعايير قياس جودتو . -

قبمية يحتاج إلت دراسة مست يضة تطَور معايير القياس والجودة العالمية والمحمية والمست -
لمواد التشطيب واختيار عناصر وبدائؿ محددة مف متغيرات كثيرة لمتركيز  ي الدراسة 

 عمت ىذه العناصر وتناوليا.

( مميز لمبنؾ والمبنت داخميًا لمداللة عمت Brandالحاجة إلت وجود نمط وطابع معماري) -
ظي ية والجمالية وطرؽ تحديدىا وتن يذىا واقع اإلشغاؿ لممكاف بالتركيز عمت النواحي الو 

 بالشكؿ اامثؿ.

وتتحدد أيضًا أىداؼ الدراسة بر ع مستوى الذوؽ العاـ عند الميندسيف و زبائف المباني 
العامة، باإلضا ة إلت خمؽ بيئة وظروؼ مميزة تظير نتيجة لألثر اإلبداعي  ي عممية التشطيب 

معايير عالمية مدروسة وعممية مجربة و قًا واختيار ااسموب اامثؿ ببساطة ووضوح وب
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لخصائص مواد التشطيب وحاجتيا  ي تو ير الجماؿ والوظي ة والجودة وأثر ذلؾ عمت التصميـ 
 الداخمي لممباني العامة ) البنوؾ(.

الخروج بنتائع تساىـ  ي اإلختيار اا ضؿ واستنباط ما ستكوف عميو تطَورات ومف ثـ 
 رؽ تن يذىا. مستقبمية ليذه المواد وط

 المشكمة البحثية  1.3
مواد التشطيبات  ي المباني العامة  الحادث  ي عالـ  ي تسميط الضوء عمت التطَور   

)البنوؾ( مف خالؿ دراسة خصائص، ومواص ات مواد التشطيبات المستخدمة  ي معالجة 
نجد أف المشكمة  مف ىنا عمت التصميـ الداخمي، أثرىااارضيات والجدراف وااسقؼ  ي ال راغ و 

 -البحثية تتمثؿ  ي السؤاؿ التالي:

ىؿ أثر تطور مواد التشطيب عمت التصميـ الداخمي لممباني العامة وخاصة البنوؾ؟ وما ىي 
 ومراعاة اابعاد السابقة  ي البنوؾ؟ يتـ اختيار مواد التشطيب وتحقيؽ التي مف خالليا  المعايير

 فرضية البحث  1.4
غياب النمط المعمارم المميز لمبنكؾ كضعؼ األداء )الجكدة( ب سةفرضية الدراكتتمثؿ 

زبائف ال، وتأثير كؿ ذلؾ عمت الموظ يف والمستخدميف و ك الكظيفة المطمكبة في التصميـ
 وبالتالي يكوف التأثير عمت ااداء إما سمبًا أو إيجابًا حسب درجة اإلىتماـ بال راغ.

 تساؤالت منيا: الدراسة إلت اإلجابة عمت  تمخص  رضيةوت
ختيار مواد التشطيبات المناسبة  ي المباني العامة والبنوؾ بشكؿ الىؿ يوجد معايير   -

 خاص؟ 
ىؿ يمكف تحقيؽ مشاريع جديدة بمعايير جودة عالمية  ي أعماؿ التشطيب الداخمي وطرؽ   -

 قياس بدائؿ التصميـ بصورة محددة مف أىميا: 
الخاـ المناسبة والمتو رة بحيث تحا ظ عمت النمط  ختيار المواداىؿ يمكف مراعاة معايير   -

 .ناسبة لألرضيات والجدراف وااسقؼالتشطيب الم مادةالمميز، وذلؾ باختيار 

 المنيجية البحثية 1.5
تعتمد الدراسة عمت المنيع الوص ي التحميمي وذلؾ مف خالؿ تناوؿ أدوات الدراسة 

تخدمة  يو، وجمع معمومات متنوعة المصادر واقع التصميـ الداخمي لمواد التشطيب المسلرصد 
حوؿ الجديد وااحدث مف مواد التشطيب الداخمية  ي السوؽ المحمية وااسواؽ المجاورة، ودراسة 
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وتحميؿ الكثير مف النشرات الدعائية الحديثة التي تصدرىا الشركات المنتجة ليذه المواد، مضا ًا 
ؿ مع مشاريع التصميـ الداخمي، وعمت المعايشة اليومية إلييا الخبرة الميدانية العممية  ي التعام

لمستجدات ىذا التخصص المتشعب، الذي تمتد ارتباطاتو مع عدد كبير مف الميف والحرؼ 
الصناعية، وكذلؾ الزيارات المباشرة لممعارض المحمية ولمعديد مف الشركات المنتجة والمستوردة 

ة االنترنت، كؿ ىذا شكؿ مصدرًا ميمًا لممعُمومات، وأيضًا لمعديد مف مراكز المعمومات عمت شبك
 ولد حا زًا لمعمؿ عمت ىذا الموضوع، وذلؾ بانتياج أسموب الرصد الميداني واإلستبانة وقراءة 

 . المعمومات وتحميميا
 :تتركز خطة الدراسة عمى محكريف أساسيييف

  :هواعتمد المنيع الوص ي التحميمي إلنجاز اإلطار العاـ المعمكماتي. 

 و استخدـ المنيع التحميمي و االستقرائي: اإلطار التحميمي كالتقييـ. 

 مصادر المعمكمات 1.6
وتشمؿ الكتب والمراجع والمقاالت والدوريات والمنشورات التي تعالع مصادر مكتبية:  -

 موضوع التصميـ الداخمي و تطَور المواد الخاـ  ي التشطيب الداخمي.
لمجموعة مف المختصيف والخبراء الميتميف بموضوع  مقابالت شخصيةمصادر شخصية:   -

و مف خالؿ التوثيؽ والتصوير  وزيارات ميدانية وتحميؿ ورسومات إلثراء البحث.الدراسة 
سقاط ذلؾ عمت مشكمة البحث موضوع الدراسة والخروج بالنتائع والتوصياتواإلستبانة،   .وا 

  الدراسات السابقة: 1.7
كامؿ بيف العمارة العضكية كالتصميـ الداخمي كعالقتيا بالبيئة الت)رسالة دكتوراه ( بعنواف  -1

 الحضارية المصرية.

طرحت الدراسة ىذا العنواف أساسيات التصميـ الداخمي لتحديد م يومو وتعرض كيؼ 
تعرض الباحثوف وعر وا لم ضاء المعماري ومجموع العالقات الترابطية لألجزاء الداخمية 

نظيمية لم ضاء المعماري، كالتوازف والترتيب والتسمسؿ والقياس  طرحت المباديء الن سية الت
والنسب ومبدا الوحدة وغيرىا ومعايير عالقة ال ضاء المعماري بااضاءة والتيوية 

 والخصوصية والنمط وغيرىا.
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التكامؿ المعمارم )رسالة ماجستير( بعنواف  ،دراسة لمباحث أحمد عبد المنعـ حامد القطاف  -2
جامعة  .قائـ كالمستجد، دراسة حاالت اإلضافة عمى المشركعات القائمةبيف التشكيؿ ال

 مصر. -اازىر

 وتتعرض الدراسة لم يـو التربية الجمالية ووظائ يا وأىدا يا "حيث يعرض م يـو الجماؿ، 

وخصائصو، ثـ يعرض لم يـو التربية الجمالية وأىميتيا  ي الحياة البشرية، ووظائ يا 
 لتي تسعي إلي تحقيقيا. المتعددة وااىداؼ ا

التصميـ المغمؽ كالتصميـ دراسة عبد الكريـ حسف خميؿ محسف، )ورقة عمؿ( بعنواف  -3
حالة دراسية – العامةالمفتكح لممسقط المعمارم كأثرىما عمى البعد االجتماعي في المباني 

ة قسـ اليندسة المعمارية الجامع -كمية اليندسة  .مبنت اإلدارة بالجامعة اإلسالمية
  مسطيف –غزة -اإلسالمية 

دراسة نظرية ترتكز عمت المغاىيـ العامة لممسمقط المغمقة والم توحة، واستعراض نماذج 
ومواق يـ تجاه الدراسة ثـ تقديـ دراسة نقدية وتحميمية لمبنت اإلدراة  المعمارييفاعماؿ آراء 

وظ يف وشاغمي المبنت بالجامعة اإلسالمية مف خالؿ الوصؼ والتحميؿ لو واستبانة آراء لم
 مف إدارييف وأكادمييف.

بعنكاف اليكية  مقالة يحيت وزيري أستاذ المعمار المشارؾ والمحاضر بجامعة القاىرة -4
 كالطابع المعمارم بيف الشكؿ كالمضمكف.

وتطرح المقالة إشكالية البحث عف اليوية والطابع المعمارى والعمرانت  ت ظؿ عصر 
نبيا  ت كممات محدودة، اف الطابع المعمارى اى منطقة أو العولمة، اليمكف تغطية جوا

حضارة يتحدد نتيجة عمميات معقدة مف خالؿ ممارسات مجتمعية واعية عبر الزماف 
والمكاف، تؤسس وتطور المنتع والشكؿ المعمارى أو العمرانت بما يحا ظ عمت مضموف 

 .اليوية والخصوصية الثقا ية لتمؾ المجتمعات أو الحضارات

" أثر التكنكلكجيا عمى أعماؿ حوؿ  ويوسؼ القرا ،عممية لمباحثاف محمد المغيرورقة  -5
 .التشطيب الداخمية في قطاع غزة

وقد تناولت الدراسة البعد التكنولوجي وأثره الياـ عمت التشطيبات  ي المباني عمومَا وأىمية 
نولوجيا ك كر وأداة تمؾ التطورات عمت التصميـ واإلنشاء  ي قطاع البناء واستخداـ التك

 .لمتصميـ المعماري
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 طريقة عرض الدراسة: 1.8
  ينقسـ البحث إلت خمسة  صوؿ

القرف الواحد   ي م يـو مواد التشطيبات وتطورىا تاريخياً  الفصؿ األكؿتتناوؿ الدراسة  ي  -
مة والعشريف وصواًل إلت يومنا ىذا، والتأثير التكنولوجي عمت مواد التشطيبات  ي المباني العا

المستخدمة  ي اارضيات والجدراف وااسقؼ مف خالؿ خصائصيا التصميمية والتشكيمية 
والتقنية والتن يذية والبيئية والتعبيرية، ويناقش أيضًا أىمية ىذه المواد منذ بداية تطَورىا إلت 

 وقتنا الحاضر. 

مبنوؾ و معايير يتناوؿ تطَور مواد التشطيب  ي التصميـ الداخمي المستخدمة ل الفصؿ الثاني -
اختيار ىذه المواد لمتشطيبات، وكيؼ أثر ىذا التطور عمت جودة ال راغ الداخمي  ي البنوؾ. 
والتعرض لبعض ىذه المواد القديـ منيا والحديث بصورة م صمة. وكذلؾ مناقشة المتطمبات 

ـ مف ثو  عمت محددات وعناصر ال راغ الداخمي )أرضيات وحوائط وأسقؼ( التصميمية لممواد
 .المواد المناسبة لم راغ وطبيعتو معايير اختيارتحديد 

وتطوره ومجاالتو وكذلؾ م يوـ ال راغ الداخمي  تناوؿ م يوـ التصميـ الداخميالفصؿ الثالث  -
لممباني العامة والتي مف ضمنيا كما ويتعرض  ، وأثر تطَور مواد التشطيب عميو.وأنواعو

    .المباني المصر ية وااسس التصميمية ليا
وواقع التصميـ الداخمي  )بنؾ  مسطيف  روع ومكاتب(الحالة الدراسية الفصؿ الرابع دراسة  -

ة  ي القطاع،  واإلعتبارات التصميمية  ييا عاموعوامؿ التشطيب ااساسية   ي المباني الم
 ي قطاع غزة بناًء عمت إستبانة بحثية  لممستخدميف  لبنؾ  مسطيف  رعيفودراسة وتحميؿ 

 بالنتائع والتوصيات المناسبة. والخروج
يتناوؿ النتائع والتوصيات حيث يستعرض أىـ النتائع التي تـ استخالصيا  الفصؿ الخامس -

 مف الدراسة.

 معكقات الدراسة المشاكؿ كالصعكبات 1.9
قمة المراجع العربية والمتعمقة بالدراسة نظرا لمتطَور السريع  ي مواد التشطيب والتي تحتاج  -

 متتابعة لمواكبة ىذا التطَورالت دراسات 

ضعؼ العمالة المتطَورة وصعوبة وصوؿ المواد الحديثة إلت قطاع غزة نظرًا لظروؼ  -
 القطاع واإلغالؽ أدى إلت التضييؽ عمت اا كار والمواىب وحرية اإلختيار لممواد الخاـ.
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 العناصر المتغيرة كالثابتة في البحث. 1.10
ماري وجودة ال راغ ومدى تحقيؽ الوظي ة. ونجاح كؿ وتتمثؿ المتغيرات  ي النمط المع 

ماسبؽ يعتمد عمت مدى رضت الزبوف. كما البد مف اإلشارة الت أف ما سبؽ ىو ناتع تأثير 
 تطَور مواد التشطيب عمت التصميـ الداخمي  ي المباني العامة.

 .ةمواد التشطيب، التصميـ الداخمي ، البنوؾ ، العمارة الداخميكممات مفتاحية: 
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  الجكدة
 
 

 الكظيفة 

 النمط
 المعمارم

 

 الزبائف

 

 المكظفيف
 

 

 المكظفيف
 
 

 

 المكظفيف
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (: يكضح العناصر المتغيرة كالثابتة1.1شكؿ )
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 ثانيالفصؿ ال

 يب الداخميطمكاد التش
 كأنكاع( ،خصائص ،)مفيـك
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 ثانيالفصؿ ال
 يب الداخميشطمكاد الت
 كأنكاع( ،خصائص ،)مفيكـ

 تمييد
مت خدمة ُيعد التصميـ الداخمي َنوع مف أنواع التصميـ المختم ة والتي تقوـ جميعيا ع

اإلنساف  ي شتت مجاالت حياتو، لتو ير بيئة مالئمة لممارسة نشاطاتو المختم ة، وعرؼ 
التصميـ بأنو تكويف يؤدي أغراضًا إنسانية، ووظي ية ومتطمبات حياتية، ومادية مرتبطة ارتباطًا 

 اتيا، وثيًقا بحياة المجتمع وزمانو، ويعتمد مجاؿ التصميـ الداخمي عمت المواد المستخدمة وص
 يي بمثابة المميـ لممصمـ الداخمي بما تتمتع مف ميزات وتنوع االواف والمممس وطرؽ التشكيؿ، 
وبذلؾ  تنوع المواد يثري ىذا المجاؿ، وي تح أ قًا واسعًا أماـ المصمـ الداخمي لتقديـ حموؿ 

 .تن يذية عممية وسيمو لمكثير مف المشاكؿ

 -ي:مدخؿ لمفيـك مكاد التشطيب الداخم 2.1
 وتطويرىا بتصنيعيا، اإلنساف قاـ مواد أنيا عمت إجرائياً  الحديثة المواد تعريؼ يمكف

 ااخشاب ومنيا التكنولوجي التقدـ ولمتابعة المختم ة، احتياجاتو ولتمبي وندرتيا، تو رىا لعدـ
 يد،كمورا  ينيؿ البولي ستريف، البولي بأنواعو، الزجاج المدائف، الكثا ة، العالية المضغوطة

 .وغيرىا.....والثورياف الكورياف مثؿ الرخاـ وبدائؿ كربونات، والبولي وااكريمؾ، يوراثاف، والبولي
 ) 20ـ، ص 1999، عطية)

 -نبذة تاريخية عف مكاد التشطيب الداخمي :  2.2
لمدة طويمة مف الزمف، وحتت منتصؼ القرف العشريف اقتصر تشطيب و تشطيب  

عماؿ عدد محدد مف المواد والمواد ااولية ، مثؿ: )الطيف، الجص، ال راغات الداخمية عمت است
ااخشاب، الحجارة، الرخاـ، الزجاج والسيراميؾ...إلخ( ىذه المواد رغـ عددىا ومحدودية 
أصنا يا، كانت كا ية لتجييز  راغ داخمي يمكف العيش  يو، ويمبي جميع الشروط ااساسية 

 لحياة آمنة ومريحة.

لتصميـ الداخمي والتأثيث يرتبط بتطور ال كر اإلنساني  ي جميع نواحي وبما أف تطور ا
الحياة،  كاف لمثورة الصناعية  ي أواخر القرف الثامف عشر الدور الميـ  ي تغير المواقؼ 
ال كرية المعمارية وخصوصًا  ي مجاؿ التصميـ الداخمي، والتي تمثمت  ي تطور الميارات 
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ة الخارجية والداخمية عمت حد سواء،  ظيرت مواد حديثة تتمتع التقنية واإلنشائية  ي العمار 
بمواص ات لـ يكف باإلمكاف الحصوؿ عمييا مف قبؿ. كالخرسانة المسمحة والييكؿ ال والذي 
والزجاج، والتي ظيرت نتائجيا  ي تصميـ الجسور والبيوت الزجاجية  ي انجمترا وألمانيا و رنسا 

معتمد عمت اآللة،  ي منتصؼ القرف التاسع عشر ظيرت وغيرىا، وتبمورت تقنية ال كر ال
عمت يد المصمـ جوزيؼ  (CrystalPalace)خصائصو المتميزة  ي بناء القصر البموري، 

تمثؿ  ي استخداـ الوحدات ، والذي 1851 ي لندف عاـ  (SirJosephPaxton)باكستوف 
المتكررة مف الزجاج والحديد، وضـ بداخمو  ضاًء واسعًا مشكاًل بالوحدة القياسية المنتظمة 

ؿ اإلنشائي، وىو ما أحدث نقطة تحوؿ كبيرة  ي م يوـ العمارة الحديثة وم يوـ ال راغ لمييك
 (.115صـ، 2009 ،عمي ومح وض) الداخمي بشكؿ خاص.

 
 1851، لندف البمكرم  لممعمارم جكزيؼ باكستكف القصر :(2.1شكؿ )

 ]المصدر: البوابة العربية لألخبار المعمارية[

وبظيور ىذه ااساليب والتقنيات، تحررت  ضاءات المبنت مف الشكؿ المحدد الثابت 
الذي  رضتو أنظمة البناء التقميدية، مما أدى إلت ظيور  ضاءات داخمية واسعة، تخترقيا أعمدة 

 وبذلؾ أصبح ال ضاء الداخمي الم توح ص ة مميزة لمحركة الحديثة  ي العمارة. رشيقة،
 قد بمغ استخداـ اإلسمنت واإلسمنت المسمح، وكذلؾ الحديد واالمنيوـ والزجاج  ي عممية البناء 
مستوى ر يعًا مف التطور، والقت رواجًا محببًا لدى الناس، مما  تح الباب واسعًا البتكار وتطوير 

جديدة  ي عالـ التصميـ المعماري والداخمي، حيث تحولت الممارسة التخصصية لمتصميـ  مواد
كحقؿ ميني وأكاديمي، و ظيور أنواع جديدة  توالداخمي إلت مينة احترا ية، وزاد الوعي بأىمي

والسكنية والمراكز التسويقية أكد ذلؾ، وكذلؾ ظيور التوجو الميتـ بالح اظ  العامةمف المباني 
عادة تصميـ  راغاتيا الداخمية لُتالعمت ا  ـ وظائؼ جديدة.ئلمباني القديمة والكالسيكية، وا 

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/447455/Sir-Joseph-Paxton
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َحَمت المواد الحديثة االبتكار  ي معالجة اارضيات، السقوؼ، والجدراف..إلخ تدريجيًا محؿ 
 المواد القديمة معطية العمارة الداخمية ىيئة جديدة مختم ة عف سابقتيا، وطابع مختمؼ ومميز.

المم ت لالنتباه بروز توجيات عالمية جديدة  ي عالـ البناء والتصميـ الداخمي، ومف 
ظيرت واضحة  ي نياية القرف العشريف وتمثمت بظيور مؤسسات وشركات خاصة َتعني بشكؿ 
مباشر بابتكار وتصنيع أو تطوير مواد حديثة لتكوف بدائؿ جديدة لممواد المستعممة سابقًا، وذلؾ 

مية، تجارية، اقتصادية، وبيئية ...الخ، إف ىذه التحوالت تحدث بوتيرة اىداؼ متنوعة عم
متسارعة نتيجة لتراكـ الخبرات العممية والتقنية  ي العديد مف الدوؿ المتقدمة، إذ يمكف اعتبار ما 
يحدث  ي ىذا المجاؿ ثورة حقيقية يمكنيا قمب م اىيـ وأساليب البناء والتشطيب رأسًا عمت 

 عقب.

ـ يحدث كؿ ىذا التطور بشكؿ م اجئ  قد سبقو بسنوات قميمة تطور مكثؼ وبالطبع ل
لمكثير مف المواد المستعممة  ي عالـ البناء. ومف المالحظ  ي البالد العربية دخوؿ أعدادًا مف 

 منتجات البناء ومواد التصميـ الداخمي المصنعة حديثًا إلت ااسواؽ المحمية.

اؽ مف مصادر مختم ة، وتتمتع بمواص ات وخصائص ىذه المواد بدأت تتد ؽ إلت ااسو 
عالية مف التقانة والتخصص والدقة  ي ااداء، وتتسـ بتنا س غير  بآليةجديدة لـ ُتعيد سابقًا، و 

مسبوؽ مف حيث التنوع، والمواص ات، والسعر ويمكف بسيولة مالحظة االستخداـ العشوائي 
ينعكس بالنتيجة بشكؿ سمبي عمت مظير لتمؾ المواد مف قبؿ الكثيريف  ي المجتمع، مما 

ويشكؿ ىدرًا كبيرًا  ي الماؿ والجيد، ويؤثر بشكؿ مباشر عمت نوعية العمؿ ال راغات الداخمية، 
 )103ص، ـ2009 ،عمت ومح وض) والراحة  ي استخداـ المكاف.

 -خصائص عامة لممكاد: 2.3

ب ال راغات الداخمية عند االطالع عمت المواد التقميدية المستعممة  ي عممية تشطي 
ستظير محدوديتيا  ي ميزاتيا وخصائصيا، أما مواد اليوـ  يي أكثر تنوعًا  ي أشكاليا 
وص اتيا،  النعومة والدرجة العالية مف الصقؿ وتعدد االواف وااشكاؿ...الخ، لقيت إقبااًل كبيرًا 

خاذ، وشكميا الجذاب الذي مف الزبائف والمستخدميف، وذلؾ لميزتيا، وسيولة تنظي يا، وبريقيا اا
ومف المالحظ أف الكثير مف المواد التي  .لـ يعتد عميو  ي المواد التقميدية  ي التشطيب

استعممت  ي تغطية الواجيات الخارجية انتقمت إلت الداخؿ وأصبحت اليوـ مواد أساسية  ي 
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بمقاومتو، أضا ت أعماؿ التصميـ الداخمي،  الزجاج بنعومتو، واالمنيوـ برشاقتو، والحديد 
يا الكثير إلت ال راغ الداخمي وأصبحت مواد ال يمكف االستغناء عنيا لص اتيا وخصائصيا وقدرت

إف التنوع الكبير لتمؾ المواد، لـ يقؼ عند حد يمكف رصده،  عمت خمؽ أجواء تتسـ بالحداثة.
ن سيا سيكوف غدًا   المنتع الذي ُيرى اليوـ بعدة أشكاؿ وقياسات وألواف، وضمف الشركة المنتجة

بأشكاؿ ومواص ات مختم ة تمامًا، وما كاف باامس مناسبًا أصبح اليوـ غير قادر عمت تمبية 
حاجة المستخدميف،  كيؼ إذا كاف ىناؾ العديد مف الشركات المنتجة و ي عدد مف البمداف و ي 

 ظؿ ااسواؽ الم توحة، ىنا نجد أف الخيارات أصبحت كبيرة وال متناىية.

التنوع أدخؿ الشركات المنتجة  ي تنا س كبير، وألـز المنتع بأف ييتـ بالت اصيؿ ىذا 
والتخصص الدقيؽ، اامر الذي حتـ عمت المصمـ الداخمي معر ة واسعة بتمؾ التقنيات، 
واحتياجاتو الدقيقة، ومدى مناسبتيا لممكاف حيث يراد استخداميا، مثاؿ عمت ذلؾ: الزجاج؛ 

المموف، المحجر، المقست، العاكس، المجمتف، المسمح، المضاد  يناؾ الزجاج العادي، 
لمرصاص غير قابؿ لمكسر، الزجاج الذي ال يسمح بالتصاؽ الغبار عمت سطحو، والزجاج 
المضاد لمحريؽ...الخ وبسماكات مختم ة، حتت إف نوعًا واحدًا يمكف أف يجمع أكثر مف واحدة 

عمت الزجاج اختم ت ووصمت إلت درجة عالية مف  مف تمؾ الص ات، كما وأف العمميات التي تتـ
الذي أعطت ليذه المادة  [2-2] ( شكؿFloat Glassاإلتقاف والدقة مثؿ الزجاج المعوـ )

مف خالؿ تعويـ الزجاج  وؽ طبقة مف القصدير، بحيث يكسب سطحو ًا مستوية تمامًا حسطو 
 ـ(.2009)عمت ومح وض،  أ قية تامة.

( الذي Laminated glass)  ي عمؿ الزجاج الرقائقي ثـ استخدمت رقائؽ الزجاج
 [2-3] شكؿ يكسب الزجاج درجة كبيرة مف القساوة.
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 المعـك الزجاج :(2.2) شكؿ          

 (Float Glass)       المختمفة بسمكاتو. 
 glassprocessing website ]المصدر      [

 
الزجاج الرقائقي  :(2.3شكؿ )
(Laminatedglass)  

 glassprocessing website ]لمصدر ا[

ويجب ااخذ  ي الحسباف التقنيات العالية لعمميات الح ر عمت السطوح وشطؼ 
ااطراؼ وتزيينيا وزخر تيا وتشكيميا وذلؾ بدقة ونعومة لـ تكف متاحة مف قبؿ. ومف الطبيعي 

مادة ودرجة جودتيا، أف تنوع المواد يحتـ اختال ًا كبيرًا  ي ااسعار، وبما يتناسب وخصائص ال
 -إف المواد الحديثة تتمتع بخصائص مشتركة يمكف إجماليا باآلتي:

 
 التصميمية: الخصائص 2.3.1 

تعد المادة ااولية مف نواحي الشكؿ والييئة والمممس، ىاجسًا رئيسًا بالنسبة لممصمميف،  
جديدة عمت تحقيؽ اا كار ومواص اتيا ال ،وتساعد المواد الحديثة االبتكار مف خالؿ مياراتيا

التشكيمية لممصمميف الداخمييف، ومف أجؿ ىذا اليدؼ تستوعب الكثير مف الشركات المصنعة 
وتعمؿ عمت ربطيا باالنجازات التقنية  ،اإلمكانات اإلبداعية لم نانيف مف مختمؼ التخصصات

الحداثة والمعاصرة اليائمة والخبرات العممية المتنوعة، لتقديـ منتع معاصر يحمؿ الكثير مف 
 ضمف م اىيـ ثورة المعمومات الرقمية  ي القرف الواحد والعشريف.
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  تشطيب حديثة. مادةاستخداـ الزجاج كقكاطع ك  (:2.4شكؿ )

 Google search]المصدر:[

إف الرؤى الحديثة والمبتكرة لممصمميف تسمح بتقديـ حموؿ أكثر حرية واستقاللية عف 
انت ت رضيا المعايير والشروط التقنية لممواد التقميدية، التي كانت تتطمب الشروط القاسية التي ك

استخداـ مواد معينة ذات ىيئة وشكؿ معيف، وضمف شروط  نية محددة، و ي ىذا اإلطار قدمت 
( وىو عبارة عف رقائؽ بسماكة Microsorber( منتجًا جديدًا أطمؽ عميو )Karferشركة )

والزجاج، ويكوف االداء العالي لمعزؿ الصوتي ليذا المنتع نتيجة ممـ( مصنوعة مف ااكريميؾ 1)
،  بمجرد أف تضرب الموجات الصوتية سطح الميكروسوربر مادةلمثقوب الصغيرة عمت سطح ال

يحدث رد  عؿ  يزيائي، وتتحوؿ عندىا قدرة الصوت إلت طاقة حرارية عف طريؽ االحتكاؾ 
ممـ(، مما يقمؿ مستوى الضجيع إلت حدوده  0.8-0.2الناشئ عمت حا ات الثقوب الصغيرة )

الدنيا، كما ويمكف استخداـ الُمنتع بشكؿ حر ضمف ال راغ الداخمي المعماري أو استخدامو عمت 
 (.120ص، ـ2004 ،العمايرة. )[2-5] شكؿ شكؿ وحدات مصنعة، أو عمت ىيئة حواجز وستائر

 
 ممـ( مصنكعة مف األكريميؾ كالزجاج1سماكة )( كىك عبارة عف رقائؽ بMicrosorberيكضح ) :(2.5شكؿ )

 ]/http://materia.nl/material/microsorber المصدر:[
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كما قدمت إحدى الشركات البمجيكية منتجًا جديدًا  ي المجاؿ ن سو أطمؽ عميو اسـ 
(Calme (، وىو عبارة عف ألواح مف االمنيوـ ذات سطح خشف متكمس المساـ )ثقوب خشنة

القدرة عالية عمت امتصاص الصوت والحماية الكيربائية والمغناطيسية، إف قمة  ومتعرجة(، لو
االمتصاص تأتي مف خالؿ توسيع  جوات اليواء عمت سطح االواح، وباستخداـ مزيع مف 
 التقانات يمكف استيعاب جميع أنواع الترددات الصوتية، وعرضت المادة بألواف ومقاسات مختم ة

 ـ(2007 )شنيارة، .(2.6شكل )

 
 (Sound absorption panel Aluminum - Calme)ألكاح األلمنيـك ذات السطح الخشف   :(2.6شكؿ )

 [http://www.archiexpo.com/prod/sonogamma/product-68576-535657.html المصدر:

وقد َأحَدثت تقنيات تّشكيؿ سطوح ألواح اإلسمنت بإضا ة مواد جديدة إلت خمطتيا، 
 ي ىذه المادة وتوسعًا  ي إمكاناتيا التشكيمة، ومف تقنيات تشكيؿ سطوح اإلسمنت  تطورًا ىاماً 

ااحدث نذكر استعماؿ أحماض تؤثر  ي القشرة الخارجية لتكسبيا سطوح حبيبية، واستخداـ 
 تقنيات التمميع، أو إطالؽ مواد معدنية ورش الماء بقوة عمت طبقتو الخارجية بغرض 

عة، واستخدمت أيضًا االياؼ الزجاجية مف )ال يبر كالس(  ي الحصوؿ عمت تشكيالت متنو 
( والتي أكسبتيا ش ا ية عالية مع اإلبقاء عمت قوة ومتانة المادة (Litraconخمطة االسمنت 

 .(2.7شكؿ ) وصالبتيا
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 خمطة االسمنت الممزكج مع األلياؼ الزجاجية  :(2.7شكؿ )

(Concrete with glass fibers -Litracon) 

 http://www.trendir.com/lighttran لمصدر:ا[
smitting-concrete-fro/[ 

 
خمطة  كاكنتر استقباؿ مصنكع مف :(2.8شكؿ )

 (Litracon) االسمنت الممزكج مع األلياؼ الزجاجية 
 http://www.trendir.com/lightt المصدر:[

ransmitting-concrete-fro/[ 

وحيث أنو مؤخرًا أنتجت إحدى الشركات اليولندية االسمنت المضيء أو المشع 
(Luminous concrete)   وىو اسمنت مصنع مف )البولمرات( الصناعية بداًل مف الكمس

ر، بحيث تكسب المادة إشعاعًا يظير اإلسمنتي، مضا ًا إلييا حبيبات الزجاج المغطسة بال س و 
 ي الظالـ، تصنع بالطات ممونة مف ىذه الخمطة لألرضيات والجدراف عمت درجة كبيرة مف 
القساوة، كما أف التطور الكبير  ي تقنية قص الحجر والرخاـ وخاصة ألواح االونيكس التي يتـ 

تسمح بمرور الضوء، قصيا بسماكات رقيقة جدًا ويتـ لصقيا عمت الزجاج بمواد خاصة، 
وتكسب ال راغ وكذلؾ واجيات المباني زخر ًا رائعًا مف خالؿ التعريقات الموجودة  ي الرخاـ، 

 .(:.3شكل ) وخصوصًا مع استعماؿ اإلنارة التي تعزز اإلحساس بيذه المواد

 
االسمنت المضيء أك المشع  :(2.9شكؿ )

(Luminous concrete) 
-http://materia.nl/material/luminousالمصدر: [

concrete/[ 

 
  استخداـ رقائؽ ألكاح االكنكس مع اإلنارة. :(2.10شكؿ )

 http://www.houzz.com/photos/140المصدر: [
7691/Onyx-Black-Cloud-backlit-

contemporary-hall-miami] 

http://www.trendir.com/lighttran
http://www.trendir.com/lightt
http://www.houzz.com/photos/140
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اليولندية بالطات رقيقة مف  (Dream Design)عة و ي ىذا االتجاه أنتجت مجمو  
الخرسانة لتشطيب الواجيات المعمارية، استمدت تصميميا مف عالـ الجرا يؾ الثالثي اابعاد 
لألقمشة، وتمؾ النماذج تعطي تشكيالت زخر ية وىندسية تتغير باستمرار نتيجة تغير الظالؿ 

)عمت ومح وض، . الوقت وال صؿتغير الناتع عف سقوط الضوء الطبيعي عمت الواجيات مع 
  (.112ص، ـ2009

 -الخصائص التقنية: 2.3.2
قضت التكنولوجيا الحديثة، وما جاءت بو مف تقنيات متطورة عمت الميارات الذائعة  

الصيت  ي دوؿ أوروبا وشرؽ آسيا، والتي أنتجت  ي العقود الماضية الطرز المتعددة  ي 
( وبدأت بدخوليا سوؽ ..Renaissance، Art deco، Art nouveauالعمارة الداخمية )

العمؿ المحمي بتيديد الميارات التقميدية المتبقية  ي المدف القديمة، التي تعبؽ بالتراث وتزخر 
 بالصناعات اليدوية التقميدية.

إف تطور التقنيات الحديثة أدت إلت ثورة مماثمة لمثورة الصناعية  ي أوربا، والتي أنتجت 
والياباف مجددًا ثورة تقنية المعمومات، وقد ارتبط الكثير مف المواد التي دخمت حديثًا مع أمريكا 

 ي التشطيبات الداخمية بالتطور الحاصؿ  ي ىذا المجاؿ، إذ أف اآللة لـ تعد تحركيا اليد 
حداثيات  العاممة الخبيرة، بؿ ارتبطت بالكمبيوتر الذي تولت أمر تحريكيا بناء عمت أوامر وا 

مف قبؿ المصمـ، لتقوـ بالرسـ والح ر والنحت والقص والخرط بدقة تصؿ إلت درجة مخزنة 
 (3.22شكل ) (Water jetاإلعجاز مقارنة بالعمؿ اليدوي، كااعماؿ التي تقـو بيا آالت )

لتشكيؿ الرخاـ والمعادف،  تقص الحديد والنحاس والزجاج وحتت السيراميؾ والحجر والخشب، 
)عمت  مكروف. 0.4ماؾ ودقة تصؿ إلت  2 ؽ الماء الذي يصؿ إلت ويرجع ذلؾ إلت قوة تد

 (.95ص، ـ2009ومح وض، 

 
 (Water Jetتكضح آلة ) "(2.11شكؿ )

 [http://www.itmmechanicalservices.com/waterjet-cutting.htmlالمصدر: [ 
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تشكيؿ مف انكاع مختمفة مف الرخاـ  :(2.12شكؿ )

 )قص كتفريغ( Water jetنفذ بكاسطة آالت 

 
 waterتشكيؿ الخشب بكاسطة آالت  :(2.13شكؿ )

jet )قص كتفريغ( 
شكمت ىذه التقنية  ي السنوات القميمة الماضية ق زة نوعية  ي ىذا المجاؿ، كما ظير  

حديثًا جيؿ جديد مف ىذه اآلالت تعتمد أيضًا عمت ضغط الماء  ي تشكيؿ سطوح معدنية 
ىذه التقنية  (Borit ريغ،  قد طورت شركة بوريت االمانية )متنوعة عوضًا عف القص والت

لمحصوؿ عمت تشكيالت زخر ية بشكؿ نا ر  ي غاية التعقيد، طبقت عمت مجموعة واسعة مف 
المعادف، ترتبط آالت ىذه الشركة ببرامع الحاسوب إلنتاج تصاميـ مختم ة ومتغيرة حسب 

ال والذية المكم ة التي كانت تصنع خصيصًا الطمب، وىي بيذه الطريقة استعاضت عف القوالب 
 ي التقانات ااقدـ لتن يذ مثؿ ىذه ااعماؿ. كما أف آالت النجارة الحديثة المربوطة كميًا 
بالحاسوب، قمت بأدوار مماثمة  ي عمميات الخرط والح ر والقص والتخزيؽ، وحتت  ي عمميات 

والذي اقتصر دوره اآلف عمي عامؿ الميني، الصن رة والدىاف، الػأمر الذي ألغت تقريبًا دور ال
 المراقبة واإلشراؼ.

إف الحاسوب غير طريقة المصمميف  ي العمؿ، وقد ساعد االنتشار الواسع لمشبكة 
العنكبوتية )االنترنت( عمي إزالة العراقؿ أماـ تد ؽ المعمومات واا كار،  الرسـ والنصوص 

ج إلتماـ التتنقؿ مف شركة إلي أخري لـ تعد تحت والمستندات التي كانت تأخذ  يما مضي أياماً 
ذلؾ إلي أكثر مف ثانية  قط، اامر الذي سيساعد بشكؿ كبير عمي انتشار تمؾ المعارؼ، 

 (25ص، ـ2009)عمت ومح وض، .والخبرات وسيروج لمكثير مف تمؾ المواد والتقنيات الجديدة

يؿ تصور دقيؽ رسـ كما أَف دخوؿ برمجيات الرسـ اليندسي، أعطي ال رصة لتشك
(، بإضا ة جميع المؤثرات خالؿ تمؾ الرسوـ أف Animationتصور ثالثي اابعاد مع الحركة )

 يضمف نتائع المشروع المصمـ ضمانة تامة.
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وقد ثبت بالواقع ونظرًا لمتطور التقني المتسارع، أف استعماؿ المواد الحديثة تحتاج إلت 
عماؿ، مقارنة بالمواد التقميدية التي تعود الناس عمي مصمـ داخمي يشرؼ مباشرة عمت تن يذ اا

تن يذىا بالخبرة المتوارثة، وثبت أف ىناؾ ضع ًا كبيرًا  ي اليد العاممة المن ذة، والتي ىي غالبًا 
خبرات محمية ليس لدييا ثقا ة مواكبة، مما يؤكد وجود  جوة حقيقة بيف تمؾ الميارات التقميدية 

ية  ي ااصؿ اكتسبت بالممارسة العممية، وبيف الخبرات المستوردة المرتكزة عمي ميارات شخص
ذات التقنيات المعتمدة عمت الدراسة والتخصص، ولحؿ ىذه المشكمة نجد أف الكثير مف 
الشركات قدمت ن سيا كمسوقة ومن ذة لتمؾ الخدمات و المواد التي تنتجيا، وذلؾ لعدـ قدرتيا 

ااعماؿ، لحاجتيا أصاًل إلت ميارات تقنية عالية و إلت آالت الحر ية غير المدربيف القياـ بتمؾ 
 (.119ص، ـ2009)عمت ومح وض،  اختصاصية لكؿ نوع مف أنواع تمؾ ااعماؿ.

 الخصائص التنفيذية: 2.3.3
أدى االستخداـ الواسع لم والذ  ي بداية القرف العشريف إلت ثورة  ي عالـ البناء، بعد أف 

خشاب والحجر والمبف... الخ، محدودة  ي إمكاناتيا نظرًا اوزانيا كانت المواد الطبيعية :اا
الثقيمة، والصعوبات النسبية  ي الربط بينيا،  تغمبت المعادف واإلسمنت بشكؿ كبير عمت تمؾ 
المشاكؿ اإلنشائية، واليوـ تمتعت أعماؿ اإلنشاء والتشطيب الداخمي بالدقة والمتانة اإلنشائية 

لت مستوى ر يع جدًا مف اإلتقاف، ويعود ذلؾ إلت تصميـ معظـ المواد العالية، حتت وصمت إ
الحديثة والت صيالت المبتكرة المتعمقة بيا، بدءًا بالجدراف المغم ة والمعزولة والمعالجة مف الداخؿ 
والخارج، والمصنوعة مف ألواح الجص، والقواطع الداخمية الصناعية المستخدمة  ي المعارض 

ع الجديدة مف )البموؾ( المصنوع مف مزيع االسمنت الرغوي مع حبيبات المؤقتة، واانوا
الستريوبور، لمحصوؿ عمي )بموؾ( خ يؼ الوزف، يتمتع بقدرة كبيرة مف العزؿ الصوتي والحراري 
وصواًل إلت ألواح ورقائؽ وااخشاب، وااخشاب المصنعة المتنوعة، التي  تحت أماـ المصمـ 

قديـ حموؿ جديدة، ويبدو ذلؾ أكثر وضوحًا  ي الواجيات المعمارية، أ قًا واسعًا. ومكنتو مف ت
 التي تتصؼ بالمرونة والميونة  ي التشكيؿ وصغر مقاطع العناصر الداخمية  ي عممية اإلنشاء.

وقد حؿ الزجاج العاكس، والمنحني، والزجاج المضاعؼ والبموؾ الزجاجي، مشكمة ال تحات 
الكبير لتقنيات الربط بيف الزجاج والخرسانة، أو الحجر ...                 ً             الخارجية ، وخصوصا  مع التطوير 

اامر الذي أسيـ  ي إنجازه، ت صيالت تن يذية عمت درجة عالية مف الدقة لمعالجة عمميات 
الربط بيف مختمؼ المواد المستخدمة  ي التشطيب، والتقنيات والتمديدات الداخمية ) كالكيربائية 

إف ربط االواح  (2000، بوؿ) والياتؼ والغاز والتد ئة... الخ (.وااللكترونية وتمديدات المياه 
                         ً                                         بنية الحديثة، لـ يكف ممكنا  دوف التطور الكبير الموا ؽ لصناعة العدد الزجاجية  ي واجيات اا
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، التي وضعت موضع التن يذ الكثير مف الرؤى واا كار، التي ظمت Accessoriesواادوات 
ً                     طويال  تبحث عف حموؿ تن يذي ( ال رنسية نظاـ Sevaxة عمت أرض الواقع،  قد قدمت شركة )   

( وىو نظاـ يتألؼ مف عدد مف Spider Systemالوصالت المعرو ة بالنظاـ العنكبوتي )
القطع ذات أذرع معدنية تثبت كؿ منيا أحد االواح الزجاجية بواسطة جزء معدني ذي م صؿ 

مقاومة لمضغط الميكانيكي والعوامؿ الجوية،  كروي، ويمأل ال راغ بيف االواح بمواد عزؿ خاصة
( الخاص باابواب الذي Oliver Systemأكمؿ ىذا النظاـ أنظمة أخري مثؿ نظاـ اولي ر )

( مف إحدى Doors  Automaticأنتجتو الشركة ال رنسية ن سيا، ونظاـ اابواب ااوتوماتيكية )
                     ً      أساسية كانت تشكؿ ىاجسا  لدي الشركات السويدية، وقد أسيمت تمؾ اانظمة بحؿ مشكمة 

المصمميف عف طريؽ تخ يض معوقات الرؤية الناجمة عف العناصر اإلنشائية الكثيرة الالزمة 
)عمت                         ً                                                          لقياـ البناء، وقدمت حموال  متكاممة  يما بينيا وصمت إلت درجة كبيرة مف الدقة واإلتقاف.

 (.118ص، ـ2009ومح وض، 

الحديثة والمعتمدة كميًا عمي الحاسوب، وبشكؿ خاص إف الميارات ال ائقة لألالت والعدد 
 ي مجاالت الح ر والثقب والقص والربط، قدمت دقة تن يذية غير معيودة، وقد تمثؿ ذلؾ  ي 
المجاالت كميًا،   ي عالـ صناعة ااخشاب يتضح ذلؾ باإلنتاج الكمي  ائؽ الدقة، والمطابقة 

أف التطور الذي حدث  ي اآلالت والمعدات  عمي المستويات المطموبة عالميَا، ومف الواضح
كاف لتحسيف نوعية العمؿ، وسرعة ااداء، ودقة التن يذ، أي لتحسيف مزايا خصائص المنتع، 
ومف ىنا نجد السرعة والتغيير اليومي  ي إمكانيات تن يذ وخصائص المنتع، ومف ىنا نجد 

 مواد، والتي لـ ولف تقؼ عند حد.السرعة والتغيير اليومي  ي إمكانيات وتن يذ وخصائص تمؾ ال

وقد  تحت المواد الحديثة أ قًا اوسع أماـ المصمـ، لتقديـ حموؿ تن يذية عممية وسيمة لمكثير مف 
المشاكؿ، والتي كانت صعبة الحؿ، والتي كانت تتطمب الكثير مف العمميات المعقدة، والبحوث 

ة بالقياس إلت الحموؿ التي قدمتيا الخاصة، إليجاد طرائؽ وأساليب ىي  ي النياية غير مرضي
تمؾ المواد، مثؿ العمميات التي كانت تتطمبيا تنظيؼ الواجيات لألبنية الضخمة، واليوـ انيت 
التقنيات الحديثة ىذه المشكمة التي كانت تشكؿ ىاجسًا لدى الكثيريف، وذلؾ باستخداـ نوع جديد 

 مف الزجاج ال يمتصؽ عميو الغبار.

حات السماوية  ي اابنية السكنية والتجارية أو غيرىا كاف يتخمميا كما أف تغطية ال ت
دائمًا الكثير مف المشاكؿ اإلنشائية، نظرًا لصعوبة تن يذىا وكم تيا المادية الكبيرة، لكف استخداـ 
)البولي كربونات( بكامؿ خصائصو اإليجابية وتصنيع قبب جاىزة خ ي ة الوزف، وبقياسات 
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مواًل جمالية و وظي ية مناسبة لمكثير مف الذيف حمموا بإدخاؿ أشعة وأشكاؿ مختم ة قدمت ح
 الشمس إلت  راغاتيـ الداخمية وبكم ة معقولة.

 التطور الكبير  ي الجوانب التن يذية واضح جدا مقارنة بما كاف سائدًا  ي السنوات 
( Herzog and de Meuronالسابقة، وعمي سبيؿ المثاؿ استخداـ المصمماف السويسرياف )

( ال يبركالس المطور ذا المظير اليالمي الجالتيني،  ي Prada Epicenter ي مركز )
تصميـ حوامؿ عرض مضاءة مف الداخؿ، وتحوي عمي عدد مف الر وؼ و بحجـو مختم ة، 
 اامر الذي لـ يكف متاحًا مف قبؿ لوال التطور الكبير الذي حصؿ  ي تصنيع وقولبة المادة.

 (2000، بوؿ)

 
 متجر برادا في طككيك :(2.14)شكؿ 

Boutique Prada Epicenter، by Herzog and de Meuron، Tokyo 
 ]/http://retaildesignblog.net/2011/07/29/prada-store-by-herzog-de-meuron-tokyoالمصدر [

وىنا يمكف مالحظة أنو لمتمكف مف تن يذ المواد الحديثة  بسيولة  ودقة  يتحتـ التأكيد 
 -ت عدة نقاط يمكف تمخيصيا بما يمي:عم

الحاجة الممحة إلت التنظيـ  والتخطيط  الدقيؽ  لمختمؼ مراحؿ  تن يذ العمؿ المتعمقة  - أ
 بمشروع مف المشاريع.

( توضح عناصر الربط (Detailضرورة اعتماد التصميـ  عمت مخططات  كاممة وت صيمة  - ب
 بيف مختمؼ المواد ااولية.

ت  والعدد المتطورة، والمصممة  لتن يذ أعماؿ بغاية الدقة الحاجة الممحة إلت اآلال - ت
والتخصص، حيث يمكف القوؿ: إف الدقة  ي التن يذ ما ىي إال نتاج آالت ذات تقنيات عالية 

  ي تصنيع وتحضير المواد ااولية.
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الحاجة إلت  مختص لكؿ مرحمة  مف مراحؿ  التن يذ، ولكؿ مادة وبإشراؼ  مصمـ داخمي  - ث
 العمؿ بالكامؿ، وينسؽ  بيف مختمؼ العامميف  ي المشروع بمختمؼ مراحمو. يقود  ريؽ

السرعة  ي التن يذية بسبب االستخداـ الكامؿ لألدوات والعدد الحديثة، واالبتعاد عف العمؿ  - ج
 اليدوي والحر ي بأدوات التقميدية.

 -الخصائص التعبيرية كالفمسفية: 2.3.4
حوؿ العالـ بدراسة  منتجاتيا  الحديثة  مف  تقوـ العديد  مف  الشركات  المنتجة 

مختمؼ  الجوانب ، وتعمؿ عمت إشراؾ متخصصيف  مف مجاالت مختم ة، لتقديـ  منتجات  
منا سة  تحقؽ أىدا يا  الموضوعة، ويكوف لمقيـ الجمالية والحسية  )الموف والممبس 

 ي عممية تصميـ المادة  والممعاف....الخ (، والكمية )الحجـ والشكؿ والييئة ( دور رئيسي 
نتاجيا  وتسويقيا.  وا 

ويالحظ االست ادة  القصوى لمشركات  المصنعة مف الخبرات  اإلنسانية  المتراكمة   ي 
مجاالت ال نوف عامة،   ي الدىانات  البالستيكية  )والسنتيتيؾ وااكريميؾ (، طبقت العديد مف 

منتجاتيا،  مـ تعد الدىانات تباع بألوانيا   الشركات نظريات انسجاـ  االواف  ي الطبيعة  عمت
نما قدمت طي ًا كاماًل مف  الرئيسية )ااحمر واازرؽ وااص ر(  ضالً  عف اابيض وااسود، وا 

االواف المنسجمة، مع كؿ تدرجاتيا  المشبعة بالضوء، والتي يمكف إنتاجيا باستخداـ الحاسب، 
تصنيع الدىانات الحديثة كؿ التوقعات، حيث يمكف وتجاوزت الخبرات التقنية وال نية المسخرة ل

المواد الطبيعية، وتـ تصنيع  -إلت حد كبير-لبعض أنواع الدىانات إعطاء سطوح تشبو 
وتصميـ ألواف بعض ألواف الدىانات اإليطالية عمت سبيؿ المثاؿ لتستوحي التراث ال ني 

 الؿ درجاتيا وقيميا المونية.والمعماري اإليطالي وتقديمو بأسموب حديث  ي منتجاتيا مف خ

ف المنتجات الحديثة تتجو غالًبا إلت تقميؿ السماكات، وتخ يؼ الوزف  قد است اد اونظرًا 
المصمموف لتمؾ المواد، مف خاصية ن اذية الضوء وش ا ية المادة  ي تقديـ منتجاتيـ بأساليب 

وىي ص ة جديدة تختمؼ عف متنوعة تسعت  ي مجمميا إلت تقديـ  راغ داخمي يمتاز بالش ا ية، 
( المعتمدة عمت مبدأ التوصيؿ البصري بيف  راغيف transparentم يوـ الش ا ية التقميدية )

متجاوريف، ي صؿ بينيما الزجاج ش ا ًا كاف أو شا ًا، إنيا ش ا ية مف نوع آخر تعتمد عمت 
الحديثة، بغية الوصوؿ  إمكانات المادة ااساسية، مضا ًا إلييا الموف والضوء، ورىا ة التقنيات

إلت ذلؾ المظير الشديد النعومة وال ائؽ الدقة، وحيث تؤدي اإلنارة دورًا أساسيًا  ي إعادة 
 صياغة وبمورة شكؿ ال راغ الداخمي الجديد.
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ضمف ىذا االتجاه استعمؿ رخاـ )ااونكس(  ي تشطيب أرضيات صاالت االستقباؿ 
، وصاالت ال نادؽ ال خمة ...ا لخ، لكف بشكؿ مختمؼ عف االستعماؿ التقميدي اي وغرؼ النـو

نوع مف أنواع رخاـ اارضيات، وذلؾ بر عو قمياًل عف اارض ليسمح بتوزيع وتمديد مدروس 
لكابالت مف االياؼ  البصرية، والتي تنقؿ الضوء عند وصميا بمنبع ضوئي  محولة تمؾ 

ا اإلشعاع عف طريؽ شرائح ممونة اارضيات إلت سطوح مشعة لمضوء مع إمكانية تغيير لوف ىذ
توضع بيف المنع الضوئي وبداية حبؿ االياؼ البصرية، ولتظير الم روشات وكأنيا تط و  وؽ 

 (.134ص، ـ2009)عمت ومح وض،  تمؾ اارضيات المشبعة بالضوء.

 
ستخداـ اإلضاءة مف خاللو. :(2.15شكؿ )                                                                        تكضح تقنية الرخاـ )أكنكس(  في عمؿ الكاكنترات كا 

ويمكف مالحظة التوجو نحو الش ا ية كم يوـ عاـ  ي التصميـ وتصنيع الكثير مف 
المواد الحديثة وليس  قط مف خالؿ عبور الضوء الكامؿ أو الجزئي خالؿ المادة أصبحت رقيقة 
نما مف خالؿ المعالجات الزخر ية لسطوح المواد المختم ة )بالستسكية، معدنية، خشبية،  جدًا، وا 

( تكسر الضوء، وتشتتو Reliefمنتية(، حيث تصمـ تمؾ المواد بشكؿ نا ر )حجرية، أو اس
بنعومة ورىا ة وتناسب م يوـ الش ا ية والرقة وااناقة اإلنشائية، وتعطي لألجواء الداخمية أو 
الواجيات المعمارية نوعًا مف الترؼ والغنت البصري بكؿ أشكالو )نا ر، غائر، مموج، ىندسي( 

صؼ ش اؼ، كتيـ( واحتماالتو )المع، خشف، ناعـ( وكؿ ألوانو المختم ة، ومعانيو )ش اؼ، ن
" حيث PVC(  ي مدينة نيويورؾ مف مادة الػ Carlos Miele عمت سبيؿ المثاؿ ُصمـ متجر )

السقؼ والجدراف ذات المظير الشديد الممعاف وىي عمت شكؿ منحنيات متداخمة، وال تحات 
 راغ مستمر مموج ومصقوؿ، وكأنو إنزلؽ مف شاشة بجوانبيا المنحدرة والمنحوتة ضمف 
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الحاسوب إلت الوا قع، إف المظير المائع الذي يظيره تصميـ ُطور مف خالؿ دراسات أجريت 
 (2000، بوؿ) .عمت الكمبيوتر، بدأ باستخداـ قصاصة مف القماش مأخوذة مف تصاميـ االبسة

 
 -متجر كارلكس مايؿ في نيكيكرؾ :(2.16شكؿ )

Boutique Carlos Miele. By Asympto، NEW YORK 

-https://www.architonic.com/de/project/hani-rashid-carlos-miele-flagship المصدر[
nyc/5100171 ] 

وقد أدت الخصائص التقنية والتن يذية السابقة إلت حدوث تحوؿ قسري  ي اإلدراؾ   
واد ااساسية) الخامات ااولية( وخصوصًا البصري لدى المصمـ، وااحاسيس التعبيرية اتجاه الم

تمؾ العناصر التي تعد بمنزلة المواد الخاـ  ي أعماؿ التشطيب الداخمي، حيث ظيرت المادة 
خاضعة كميًا لسيطرة اآلالت و قد المصـ والمستخدـ بشكؿ تدريجي اإلحساس بالمادة الطبيعية، 

ة : مثؿ، العمميات التي تتـ عمت الرخاـ وذلؾ بسبب الدقة العالية  ي تن يذ العمميات ااساسي
والخشب كالصقؿ الزائد والتمويف ومعالجة السطوح  ائقة الدقة، الذي أعطاه إحساسًا بمادة 
صناعية التمت لممادة الخاـ بصمة، وبالمقابؿ صنعت بعض المواد الحديثة مف مواد صناعية 

ية، وذلؾ بسبب الميارات العالية  ي بديمة لتكوف  ي مظيرىا الخارجي قريبة جدًا لممواد الطبيع
 )170ص، ـ2009)عمت ومح وض،  مجاؿ المعالجة والتصنيع.

 كما يعتمد أي عمؿ إبداعي عمت مادة أساسية خاـ تدخؿ  ي تكويف الشكؿ أو إنشاء 
العمؿ، والتي البد مف أف تخضع لضرب مف التغيير أو إعادة التشكيؿ، يعاد  ييا تكوينيا حتت 

مميف بما يرَغبوف  يو مف تعبير، والعكس صحيح إذ أف بعض المواد الصناعية يمكف تمد المصّ 
أو الحجر  PVC Polyvinyl (chloride)متؿ ااخشاب المصنعة والمغم ة بطبقة مف الػ 
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الصناعي، أصبحت قريبة جدًا مف المواد الطبيعية مف حيث الموف والمممس والمواص ات، حتت 
ت المواد الطبيعية اخذىا إيجابيات تمؾ المواد ومعالجتيا أنيا  ي بعض ااحياف تت وؽ عم

لمكثير مف سمبياتيا، كالرطوبة والقساوة والتعايش مع البيئة...الخ وىي ليست بالضرورة مواد 
نما ىي مواد جديدة وجدت لمعالجة مشاكؿ  مزي ة يقصد منيا التشبو  قط بالمواد الطبيعية، وا 

 ة .أساسية موجودة  ي المواد الطبيعي

 
 Balterioمف شركة  HDF(: تفصيمة لقطعة باركيو مف 2.17شكؿ )

لكف ىناؾ العديد مف الشركات المنتجة لممواد الحديثة تتجو إلت إنتاج مواد تتسـ 
بالحيادية  ي المظير التعبيري، وتقدـ منتجاتيا باحتماالت متعددة عمت صعيد الموف والمممس 

 يرضي أكبر شريحة ممكنة مف الزبائف. والشكؿ، بيدؼ تسويقيا عالميًا وبما

 
 GRANITE        ن         شبيو جدا  بأرضيات  HDF(: أرضيات مف 2.18شكؿ )
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 -الخصائص البيئية:  2.3.5
مع بداية النصؼ الثاني مف منتصؼ القرف العشريف تنبيت العديد مف الحكومات إلت 

كبيرًا لمبيئة، وتأتي ااخشاب أف االستيالؾ المتزايد لمعديد  مف المواد الطبيعية بدأ يشكؿ تيديدًا 
والرخاـ  ي مقدمة تمؾ المواد، وبدأت عمميات القطع الجائر لمغابات تطرح عالمات است ياـ 
كبيرة حوؿ أىمية ودور الغطاء النباتي  ي عممية الح اظ عمت البيئة،  كاف ال بد مف البحث عف 

عالمية لمثؿ ىذه المواد وقد موارد جديدة لتعويض النقص الكبير الحاصؿ  ي حاجة ااسواؽ ال
 أخذ البحث اتجاىيف:

ااوؿ: ىو الت تيش عف مواد صناعية بديمة لممواد الطبيعية،  ظيرت الكثير مف المواد 
 (....Zydrit( والزرديت )Stamp Creteالحديثة مثؿ الرخاـ الصناعي، االسمنت المطبع )

دة ومعرو ة بيدؼ تطويرىا الخ  ضاًل عف كثير مف البحوث التي أجريت عمت مواد موجو 
وتحسيف امكانات أدائيا أو استعماليا  ي مجاالت جديدة تمامًا مثؿ البحوث التي جرت عمت 

، بوؿ)الورؽ المقوى كونيا صديقة لمبيئة، خ ي ة الوزف وذات قابمية كبيرة إلعادة التصنيع.
 (14صـ، 2002

 
 .خدـ في كسكة الحكائط كاألرضياتأشكاؿ كألكاف الرخاـ الصناعي المتعددة يست :(2.19شكؿ )

والذي لـ تعد  PVC (Polyvinyl chloride)وأيضًا التجارب التي تجرى عمت مادة الػ 
استخداماتو محصورة  ي مجاؿ صناعة أنابيب البينة التحتية لمصرؼ الصحي وتغميؼ ااسالؾ 

مقاومة لمعوامؿ الكيربائية، لتصؿ إلت كؿ مبنت، ما دمنا نحتاج إلت مواد سيمة الصيانة، 
منتجًا بدياًل لمعديد مف المواد كاالمنيـو   (PVC)الجوية، وذات مظير ولوف جيد، وأصبح الػ

 والخشب واإلسمنت..الخ.
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عادة استخداميا، مثؿ Recycleالثاني: جرت البحوث عمت موضوع تدوير المواد ) ( وا 
زاء الميدور مف الرخاـ وبقايا المعادف والورؽ ولدائف البالستيؾ والزجاج، واالست ادة مف ااج

ااخشاب الطبيعية والمعادف وغيرىا،  ي مجاؿ ااخشاب كاف ىناؾ االبتكارات مثؿ أخشاب 
الطبقات، واستخداـ  ضالت الخشب  ي تصنيع ألواح جاىزة لمكثير مف أعماؿ النجارة، وقد 

 Medium density)وألواح  HDF (High density fiberboard)ظيرت مؤخرًا ألواح 
fiberboard) MDF  وىي ألواح تصنع مف قبؿ شركات متعددة حوؿ العالـ، تتمتع ىذه االواح

بسطوح نظي ة ومستوية وبسماكات مختم ة وجاىزة لالستخدامات المتنوعة، وىي مالئمة لتصنيع 
ااثاث والم روشات وقد القت شيرة وانتشارًا كبيرًا  ي زمف قياسي قصير. و ي مجاؿ آخر 

نواتع نشر الرخاـ )مسحوؽ الرخاـ( وىو مادة لـ تكف مستخدمة قبؿ نظرًا لنعومتو  ي  استخدمت
تطبيؽ نوع مف المياسة الداخمية، مف خصائصيا أنيا تتمتع بدرجة عالية مف المتانة والنعومة 

دقيقة  ضاًل عف أنيا تحا ظ عمت ألوانيا وتتمتع بخاصية جيدة لمعزؿ  90وتجؼ بعد قرابة 
 (.20 ص ،2000، ؿبو ) الحراري.

وقد أصبح موضوع إعادة استعماؿ وتدوير المواد ىما الشغؿ الشاغؿ لمعديد مف 
الحكومات، وسمة أساسية لصناعة القرف الواحد والعشريف وذلؾ لعدة أىداؼ، أىميا الح اظ 
، عمت البيئة، واالقتصاد  ي استنزاؼ الموارد الطبيعية،  ضاًل عف تقميؿ الكم ة  ي عممية اإلنتاج

 قد غدت المواد الطبيعية أكثر ندرة،مما أدى إلت ارت اع سعرىا، وبما يتناسب بشكؿ عكسي مع 
 حجـ تو رىا  ي ااسواؽ العالمية.

 -الخصائص التشكيمية: 2.3.6
تتضح المرونة التشكيمية لممواد الحديثة مقارنة بتمؾ القديمة والتقميدية، بسيولة التعامؿ  

ي التشكيمية، والتي تميزت بخ ة الوزف، ودقة التصنيع، وضآلة  ي مع تمؾ المنتجات مف النواح
مكانيات كبيرة لمربط بينيا سواء أكاف ذلؾ بيف القطع المتشابية  السماكات، ومتانة  ي اإلنشاء، وا 
 ي النوع والشكؿ، أو المختم ة  ي كمييما، كما ىو الحاؿ  ي المواد الحجرية والزجاجية والمعدنية 

ا، وعمت سبيؿ المثاؿ االمنيوـ والتيتانيوـ عمت وجو الخصوص الذي أصبح والخز ية وغيرى
 يؤدي دورًا رئيسًا  ي عممية التشييد والتشطيب نظرًا لخ ة وزنو وسيولة تشكيمو.

والممؼ لالنتباه االستخداـ الحديث لأللمنيوـ عمي ىيئة رغوة لصنع ألواح يمكف 
لحواجز المختم ة أو حتت اارضيات، وقدمت استخداميا  ي تصنيع الم روشات، واابواب وا

بعض الشركات رقائؽ االمنيـو المثقبة والمضغوطة والتي يمكف لصقيا عمي ألواح ااخشاب 



29 

المصنعة واستعماليا  ي الم روشات الحديثة كسطوح جاىزة لمكاتب الشركات، وباستخداميا 
 منحنية أمكف معيا تشكيؿ تصاميـ متعرجة بحسب الطمب.

نيات المن ذة عمي الزجاج  تحت الباب واسعًا إلضا ة مواص ات جديدة وغير إف التق
مسبوقة، وسمحت بمرونة تشكيمية عالية،  ضاًل عما ما ذكر سابقًا، كالتمويف بوضع الموف بيف 
الرقائؽ أو وضع طبقات مف مواد مختم ة بينيا، مثؿ الصور والجرائد وااقمشة، كما أمكف 

شكيمو مف خالؿ تسخينو وضغطو لمحصوؿ عمي سطوح الواجيات استخداـ طرائؽ حديثة لت
الزجاجية الخارجية، بغية الحصوؿ عمي تغييرات لحظية  ي المشيد العاـ لمواجية، التي تعكس 

 ألواف الطبيعة وتغييراتيا بحسب تبدؿ أحواؿ الطقس خالؿ النيار.

لتوازف الحراري "إف ال تحات الزجاجية تشكؿ عنصرًا اساسيًا يؤثر بشكؿ كبير  ي ا
لم راغات الداخمية، إف مف حيث الكسب الحراري أـ مف حيث ال اقد. ونجد أف تصرؼ الزجاج 

بحسب نوعياتو المختم ة زجاج م رد أو مزدوج وبسماكات مختم ة  يختمؼ بشكؿ كبير
 (.95ص، 2009)عمت ومح وض، . وبمواص ات متنوعة

 (daulux)البتكارات الحديثة كرقائؽ وعمت صعيد المدائف)المواد البالستيكية( سمحت ا
المتعددة  (Polycarbonate)وىي ألواح تتكوف مف البولي كربونات  (Macrolux)أو الػ 

الطبقات بإيجاد حموؿ لمكثير مف المشكؿ التي ي رضيا استعماؿ الزجاج، نظرًا لقياساتيا الكبيرة 
تسخيف ومتوا رة بعدة سماكات  سـ، وىي قابمة لالنحناء والتشكيؿ ودوف 580X 213والتي تبمغ 

،  يو UVوعدة ألواف، ونظرًا لتكوينو مف عدة طبقات وقدرتو عمت عكس ااشعة  وؽ البن سجية 
 يخ ؼ مف التراكـ الحراري بدرجة كبيرة  ي الداخؿ.

ىو مجموعة مف المالءات واالواح التي تستخدـ كبدائؿ لمزجاج،  (Macrolux)إف الػ 
خص ثمنيا، ومقاومتيا الكبيرة لمكسر، حيث إف قوة تماسؾ جزيئاتيا لعدة أسباب مف أىميا ر 

مرة قوة تماسؾ الزجاج، الذي يعاني أيضًا مف الرطوبة،  عمت سبيؿ المثاؿ مف  200تعادؿ 
الصعب استخدامو لتغطية حوض سباحة، إذ يؤدي إلي تكثيؼ بخار الماء عمت سطحو عمت 

ع بقدرة كبيرة عمت تحمؿ الرطوبة، كما أف لمزجاج التي تتمت PCعكس ألواح )البولي كربونات( 
 ( مف الزجاج1/8أوزانًا كبيرة ويتطمب ىياكؿ إنشائية قوية أما وزف )الماكرولوس(  يو )
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 Macroluxيكضح الكاح  :(2.20شكؿ )

الكثير مف الشركات المصنعة لممواد الحديثة قدمت قياسات وأشكااًل مختم ة، مربعة، 
تظمة، أو ذات سطوح مختم ة التشكيؿ...الخ، ىذا التنوع  ي المواد والغنت مستطيمة، مركبة من

 ي ااشكاؿ والقياسات، را قو أيضًا غنت غير محدود باالواف،  أغمب المواد الحديثة ذات 
سطوح ممونة سواء أكانت بتقنيات الطباعة بطريقة ااو ست أو الطالء والمعالجات الحرارية، 

قية  ي عالـ الدىانات وااصبغة التي أضا ت لتمؾ المواد رونقًا وبريقًا وقد را ؽ ذلؾ ثورة حقي
جذابًا، ومكف المصمـ مف تقديـ مجموعات لونية تتسـ بالحداثة واالنسجاـ، كؿ تمؾ الخيارات 
وبتو ير الخبرات والتجارب  ي عمميات الربط المتبادؿ بيف تمؾ المواد أتاح لممصمـ جرأة كبيرة 

 مية ووظي ية لـ يكف مف الممكف الوصوؿ إلييا سابقًا. ي طرح حموؿ تشكي

 ضاًل عف ذلؾ  قد أدت اإلمكانيات المرنة لعممية تشكيؿ وتصميـ ال راغ الداخمي إلت 
تجدد مستمر لالتجاىات والتيارات ال نية الحديثة، حيث يمكف القوؿ: إف لكؿ مصمـ أسموبًا 

تو الداخمية، باستخداـ تمؾ المواد المختم ة الموف معينًا يتمثؿ بإيجاد طريقة مناسبة لتشكيؿ  راغا
والشكؿ والمممس،  ي  راغ واحد يتصؼ بالغنت والتنوع مع الحرص عمت وحدتو، واحت اظ كؿ 

  تمؾ المواد بخصوصيتيا وحضورىا.

 الداخمي: التصميـ في مكاد التشطيب أنكاع 2.4 
ر المواد مف العناصر التكميمية تتنوع أنواع المواد المستعممة  ي التصميـ الداخمي وتعتب

بنية المختم ة  ينالؾ المواد التي تستعمؿ إلنياء وتشطيب اارضيات الداخمية والخارجية لأل
والجدراف وااسقؼ باالضا ة إلت استخداماتيا  ي قطع ااثاث. وتنقسـ ىذه الخامات  ي 

رئيسييف الخامات المحمية  المساحات الداخمية لألبنية تبعًا إلمكانياتيا وأغراضيا إلت نوعيف
والخامات الحديثة المستوردة، كما وتعتمد عمت كونيا طبيعية أو مصنعة، حيث يقوـ المصمـ 
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الداخمي  ي اختيار المادة المالئمة لكؿ جزء مف أجزاء المبنت والمنازؿ اىداؼ منيا تقنية ومنيا 
ية، و يما يمي بعض تعبيرية  ضاًل عف خصائص ىذه الخامات البصرية والخصائص المممس

 الخامات المستخدمة  ي التصميـ الداخمي.

 طبيعية مكاد 2.4.1 

 
 الداخمية المعالجات مف كثير  ي ويستخدـ والبناء، التشكيؿ بسيولة يتميزو  (Stone) أ. الحجر
 .والخارجية الداخمية المعالجات  ي زخارؼ بشكؿ أو الساللـ عمؿ  ي يستعمؿ كما المونية،

 
 حجر طبيعي ناعـ :(2.21شكؿ )

 ب. الجرانيت

الجرانيت عبارة عف صخر ناري جو ي تكوف تحت درجات حرارة عالية يتميز بنسيع 
خشف الحبيبات انو برد ببطء تحت سطح اارض مما سمح بنمو البمورات ووضوحيا وىناؾ 

و الجرانيت أنواع أخرى يتميز بيا الجرانيت مف حيث النسيع مثؿ النسيع البرو يري الذي يتميز ب
عف باقي الصخور النارية وىذا النسيع يدؿ عمت اف الجرانيت تجمد عمت مرحمتيف ااولت ببطء 
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وااخرى بسرعة مما أوجد نسيع برو يري وىو خميط مف البمورات الواضحة والدقيقة ويصنؼ 
كيميائيا بأنو صخر ناري حمضي الف وزنو النوعي منخ ض ولونو  اتح مما يدؿ عمت نسبة 

% مثؿ معدف الكوارتز والبالجوكميز والبيوتيت 65عادف السيميكاتية تزيد  يو عف الم
والمسكو يت.  أستخدـ ىذا النوع مف الصخور استخداـ واسع لنحت التماثيؿ وااعمدة،وىو 

 يتميز بتحممو لعوامؿ الحت والتعرية أكثر مف أنواع الصخور الرسوبية.

وال يكسر بسيولة ويتحمؿ الحرارة والبرودة لمجرانيت صالبة وقوة بالتحمؿ  ال يخدش 
،لذلؾ ي ضؿ استخدامو لممطابخ بكثرة وخاصة  وؽ الكبائف ليتحمؿ حرارة ااواني والغاز وغيرىا 

 كما أف الجرانيت ال يخدش بسيولة.، مف العوامؿ
 أشكاؿ الجرانيت: 

بقياسات تختمؼ أشكالو وألوانو، كما تختمؼ أحجامو السطحية  البعض يطمب الجرانيت 
صغيرة والبعض ي ضميا كبيرة الحجـ لتكوف أكثر جماال عند التركيب تختمؼ السماكة عند 
القص أيضا  أحيانًا يتطمب الديكور عدة مقاسات منيا الر يع ومنيا السميؾ، عادة ما يكوف 
 الت ريع لمحائط والسميؾ لألرضيات لممسطح أيضا أنواع  منيا المط ي ومنيا المصقوؿ الالمع.

 
 شكؿ حجر الجرانيت الطبيعي (:2.22شكؿ )

 
 استخداـ الجرانيت في األرضيات. (:2.23شكؿ )

 
باستخداـ  أشكاؿ أرضيات الجرانيت :(2.24شكؿ )

 آلة الككتر جت.

 
أشكاؿ أرضيات الجرانيت باستخداـ  :(2.25شكؿ )

 آلة الككتر جت.
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  -ج. الرخاـ:

السيت النقي جدًا )شكؿ بموري لكربونات الرخاـ ىو صخر كمسي متحوؿ، يتكوف مف الك
الكالسيوـ(. يستعمؿ  ي النحت، وكذلؾ يستعمؿ كمادة بنائية، وأيضًا  ي العديد مف ااغراض 
ااخرى. وقد تكوف تحت ظروؼ نادرة مف الضغط والحرارة اليائمتيف  ي جوؼ اارض. تشتير 

د  ي الرتبة ااولت، ال يختمؼ عدة دوؿ  ي إنتاجو منيا،  مسطيف وتركيا و إيطاليا التي تع
الرخاـ كثيرا عف الجرانيت مف ناحية الشكؿ والجودة، ولكؿ منيـ درجات قوة ىي التي 
تختمؼ، بعضيا مف النوع الرديء وبعضيا مف النوع القوي ذو الجودة العالية ويدعت النخب 

ستخراج وطبيعة درجة القوة والصالبة ترجع إلت مكاف اال ااوؿ وىذا يالحظ  ي السعر أيضاً 
أما عف أشكاؿ الرخاـ  أيضًا مشابو لمجرانيت منيا المصقوؿ  اارض التي استخرج منيا الخاـ

منو ، الالمع ومنيا المط ي وىو الذي يمر بكؿ المراحؿ ااولت عدا مرحمة التمميع والصقؿ
أكثر مف  غالبًا ما يكوف الرخاـ  اتح الموف، أحجاـ كبيرة ومنو الصغيرة، السميكة والر يعة

 الجرانيت.

 
 الرخاـ الخاـ. :(2.26شكؿ )

 
الرخاـ بعد عممية الصقؿ كقبؿ التقطيع  :(2.27شكؿ )

 لمتركيب.
مف أجمؿ ااشكاؿ لألرضيات ىي الرخاـ عمت شكؿ سجاد حيث يتـ تركيبو بقطع 

 رخامية صغيرة ومتعددة االواف ر اىية وتميز وجماؿ.

واف  قد تعددت النوعيات ما بيف الرخاـ والجرانيت والمالحظ بالشكؿ التالي تعدد اال
 إلعطاء الشكؿ المطموب.
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 سجادة مككنة مف قطع صغيرة مف الرخاـ. :(2.28شكؿ )

اارضيات والتي ليا الحظ الكبير  ي استخداـ الرخاـ حيث تتنوع ما بيف تركيب قطع أو 
 ؿ آخر بمحيط الغر ة.تركيب قطع بواسطة رسمات آلة الووتر جيت أو قطع رخامية مف شك

 
رخاـ بني مع أبيض مع خط مستقيـ  :(2.29شكؿ )

 بألكاف متعددة شغكؿ عمى ماكينة الككترجيت

 
دمج الرخاـ مع الجرانيت بأشكاؿ  :(2.30شكؿ )

 رائعة تعكس جمالية السقؼ.
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  -د. الخشب:

ؼ الخشب نسيع لي ي قاسي نحصؿ عميو مف ااشجار، بدأ استعمالو منذ مئات اآلال
 ىو مادة عضوية ويوجد منو نوعاف: أخشاب قاسية، وأخشاب لينة .مف السنيف  ي البناء والوقود

تعد ااخشاب مف المواد المعتبرة التي أستخدميا اإلنساف،  نجده يحيط بنا مف خالؿ استعماالتو 
 داخمي.المتعددة سواء كاف  ي أعماؿ البناء أو ااثاث أو صورة المتنوعة  ي أعماؿ التصميـ ال

 قد كاف استخداـ ااخشاب مقتصرًا عمت استعمالو كمصدر لمطاقة وأغراض البناء والصناعات 
اليدوية دوف الحاجة الستخداـ أي نوع مف التقنية بسبب تو ره بكثرة وسيولة الحصوؿ عميو، 
ولكف عندما ظيرت المواد المعدنية والبالستيكية وغيرىا مف المواد باتت الحاجة ماسة إلت 

طوير صناعة ااخشاب وتأىيميا لمنا سة ىذه المواد الجديدة، ومف المعروؼ بأف المعر ة ت
الكاممة لخصائص أي مادة ىي الطريقة الوحيدة لتطويرىا وترشيد استيالكيا. ويعتبر الخشب 

 ريدة بيف المواد الخاـ التي استخدميا اإلنساف حتت يومنا ىذا، ويستخدمو اإلنساف بطرؽ  مادة
و ي صور مختم ة،  تجد أف الخشب يستعمؿ  ي بناء المساكف وااثاث والتد ئة، وىو متعددة 

بيف المواد الخاـ وقد أصبح الخشب وسيمة  عمية لقياس التطور  يتمتع بخواص تجعمو مت رداً 
اإلنساني وما زاؿ صانعوا ااثاث يجعموف منو جزء  ي حياتنا اليومية عمت الرغـ مف ظيور مواد 

الخشب ىي ااىـ نتيجة لجماليا الطبيعي ومزاياىا المدىشة  مادةر ليا، إال أف جديدة ال حص
 لصناعة ااثاث.

يستخدـ الخشب  ي التصميـ الداخمي بعدة طرؽ سواء  ي تغطية اارضيات أو  ي   
ومف أىـ مميزات الديكور الخشبي ىو . تغطية الجدراف أو  ي إضا ة بعض الت اصيؿ الديكورية

وىناؾ أنواع مف الخشب التي تستخدـ  ي الديكور ليا القدرة  اعًا باتساع المكاف،أنو يعطت انطب
عمت امتصاص الضوء إلبرازىا بشكؿ جذاب وأنواع أخرى تستطيع الح ر والنقش عمييا مثؿ 
أشجار الزيز وف، كما أف نوع الخشب المستخدـ لمديكور يختمؼ مف دولة اخرى  الدوؿ الحارة 

ستخدـ الديكور الخشبي ال اتح و ي الدوؿ الباردة تستخدـ الديكور الخشبي أو الدا ئة نسبيًا ت
 . الداكف وذلؾ اف قطع الديكور ذات النوع الداكف تستخدـ لنشر الدؼء  ي المكاف



36 

 
 .يكضح استخداـ الخشب كمادة تشطيب لألرضيات كالحكائط :(3.31شكؿ )

 مكاد صناعية. 2.4.2

 
:  -أ. األلمنيـك

االمنيوـ يعتبر االمنيوـ مف أكثر المعادف تواجدًا عمت سطح الكرة اارضية  ي اليواء 
والماء والتربة. ومف خواصو خ ة الوزف، غير ممغنط، يشبو ال ضة  ي الموف، جيد التوصيؿ 

نما تضاؼ إليو معادف أخرى لكي تحسف مف خواصو.لم  حرارة والكيرباء، وال يستخدـ بم رده وا 

يستخدـ عمت نطاؽ واسع  ي منتجات عديدة  ي حياتنا اليومية  ي أدوات المطبخ، 
ااثاث، لعب ااط اؿ، أجزاء  ي الطائرات والصواريخ، كما أف رقائؽ االمنيوـ الشييرة بال ويؿ 

بخ لمؼ ااطعمة. كما أف لخ ة وزف االمنيوـ أىمية كبرى  ي جميع التطبيقات تستخدـ  ي المط
التي تتعرض لمحركة، كما يتيح االقتصاد  ي الوزف إمكانية استخداـ أحماؿ أكبر واقتصاد  ي 

 التشغيؿ وك اءة أعمت  ي ااجزاء المتحركة.

http://1.bp.blogspot.com/-yHyS0d0tyUQ/VSpADCuoDaI/AAAAAAAAAE4/_9xGQ5hwUiQ/s1600/11.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-yHyS0d0tyUQ/VSpADCuoDaI/AAAAAAAAAE4/_9xGQ5hwUiQ/s1600/11.jpg


37 

و بمزايا ال تتمتع بيا االمنيوـ كمادة بناء يعتبر االمنيوـ معدف العصر الحديث لتمتع
المعادف ااخرى،  يو يت وؽ عمت الحديد والخشب بمسا ات طويمة. ولقد تعددت استخدامات 
االمنيوـ  أصبح يدخؿ  ي الواجيات واابواب والنوا ذ والديكورات والقواطع وخال و. وىناؾ عدة 

، واليدؼ الذي يصؿ قواعد يجب العمؿ بيا عند تحديد استخداـ االمنيوـ  ي تشكيالت البناء
بتمؾ التشكيالت إلت درجة قريبة مف الكماؿ وذلؾ مف حيث االختيار لمشكؿ والموف والمكاف 

 واإلضاءة.

 

 
 بركفيالت األلمكنيـك (:2.32)شكؿ 

 Partition & Open Spaceنظاـ القواطع الداخمية ونظاـ ال راغ الم توح )
Systems:)- ( نظاـ القواطع الداخميةPartition System توجد عدة أنظمة خاصة :)

اختصارًا  P)باستخداـ االمنيوـ  ي القواطع الداخمية، وتتـ اإلشارة إلت ىذه اانظمة بالرمز )
مصحوبًا برقـ النموذج، حيث أف ىذه اانظمة تو ر إمكانية التحكـ  ي  (Partition)لمكممة 

إلعادة تصميمو حسب رغبة المالؾ ال راغ المطموب و صمو عف باقي ال راغات كما تتيح المجاؿ 
 وبما يحقؽ المتطمبات الوظي ية لم راغ المعماري.

 Office System)أحد أحدث اانظمة المستخدمة حاليًا: (P100)ويعتبر نظاـ 
P100)  نتاج شركة اليونانية والتي تعتبر الشركة  (Alumil-Milonas)ىو مف تصميـ وا 

الثالثة عمت مستوى اإلتحاد ااوروبي، وىو نظاـ لتقسيـ  ااولت  ي اليوناف، كما وتعتبر الشركة
 ااماكف وال راغات الداخمية بارت اع عالي حتت السقؼ المستعار.
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وذلؾ ب ضؿ السماكة الغير عادية  dB. 45ىذا النظاـ حاصؿ عمت شيادة لعزؿ الصوت حتت 
 والصوت.ممـ، والتي تسمح بوجود وسط ىوائي عازؿ لمحرارة 70لمنظاـ والتي تبمغ 

المكسو بطبقتيف مف  (Office P100)يتـ تركيب قواطع ألمنيـو نوع ألوميؿ نظاـ 
قنوات  3سـ لتمديدات ااسالؾ خالؿ  14الخشب و/أو الزجاج، ومزود ببرو يؿ خاص بإرت اع 

خاصة م صولة عف بعضيا البعض وذلؾ لتمرير خطوط الياتؼ وشبكة الكمبيوتر وكذلؾ كوابؿ 
درجة وكذلؾ اإلنحناءات  270-90قدرة متميزة إلعطاء كا ة الزوايا مف  الكيرباء. لمنظاـ

والدورانات التي تض ي عمت التصميـ لمسات جمالية عالية وذلؾ ب ضؿ برو يؿ م صمي مف 
 اليونانية. (Alumil-Milonas)ابتكار شركة 

 : يستخدـ ىذا النظاـ  ي ااماكف التي يتطمب (Open Space)نظاـ ال راغ الم توح
 ،الخصوصية، ييا استيعاب عدد كبير مف الموظ يف مع المحا ظة عمت عناصر الراحة 

 اإلنتاجية العالية وكذلؾ استيالؾ منخ ض لمطاقة  ي اإلنارة والتكييؼ.

يتميز ىذا النظاـ والذي يعمؿ بو  ي أوروبا منذ عشريف عامًا بقوة النظاـ االقتصادية 
 القواطع الداخمية: باستيعاب مزايا استخداـ االمنيـو  ي

مكانية التطويع بما يخدـ الوظائؼ التي يتطمبيا التصميـ وتحقيؽ االنسيابية  - سيولة التشكيؿ وا 
 المطموبة.

 مراعاة توزيع ااحماؿ واختيار القطاع المناسب، وتوزيع القواطع توزيعًا متساويًا ومتناسقًا.  -

الزجاج بما يتماشت مع  مس ة التصميـ، مرونة النظاـ بدمع وتطعيـ مواد مختم ة كالخشب و  -
 لزيادة ك اءة القواطع مف الناحية الجمالية والوظي ية.

مرونة اانظمة وتعدد ألوانيا وتنوع المواد المستخدمة كالستائر اا قية وزجاج السكوريت، مما  -
 يتيح تو ير الخصوصية المطموبة.

لوف ااثاث ومممسو  يناؾ إمكانية الدىاف إمكانية التحكـ بألواف البرو يالت بما يتمشت مع  -
' أو حتت Sable( ذات المممس الناعـ، وكذلؾ إمكانية الدىاف بالمممس الرممي Ralبألواف)

 (.Anodisedالطالء بالكيرباء)

مما يتيح إمكانية عالية لت صيؿ المقاس المطموب  متر تقريباً  6أطواؿ برو يالت االمنيوـ  -
 Modulesمقاس نمطي مكرربدوف الحاجة لإللتزاـ ب
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استخداـ شرائح األلمنيكـ في األسقؼ بعدة  :(2.33شكؿ )

 ألكاف.

 
سقؼ مف شرائح األلمنيـك  :(2.34شكؿ )

 بأشكاؿ كألكاف جديدة.
 ب. البالستيؾ:

ويعد البالستيؾ مف المواد الحديثة التي ليا استخدامات ذات مديات واسعة  ي جميع 
وبأنواع مختم ػة وأشكاؿ عديدة ومنيا ألواح البالستيؾ المصنوعة مجاالت التػصميـ الػداخمي 

خصيصًا لتغطية الجدراف حيث يمتاز بالمتانة والصالبة والرقة، وخ ػة الػوزف وتنوع االواف وكثرة 
الزخارؼ وتنوع المممػس وعػدـ احتيػاج سطوحيا لإلنياء ومقاومتيا لمبقع وسيولة الصيانة. كمػا 

 لمواد المصنعة الحديثة التي ال حصر ليا ولمسمياتيا  ي التصميـ الداخمي،يوجػد الكثير مف ا
 PVCال ينيػؿ،  Vinylورؽ الجػدراف،  Wallpapersالبولي اثميف،  Linoleumمنيا المينوليوـ 

اارضيات والجدراف وىي ذات تصاميـ  تشطيبوىي مف مواد  Carpetأو السجاد والكاربت 
رؼ جميمة، خصوصًا عند استخدامو  ي تغطية مسطحات واسعة متنوعة وبطريقة حديثة وزخػا

 اارضيات.  ي
  -ج. ككرياف:

وىو مزيع مركب مف مواد متطورة يقّدـ مستويات عالية مف ااداء والجمالية سواء 
لألسطح المستوية أو المنحنية. يستعمؿ كورياف  ي كا ة أنواع التطبيقات الداخمية والخارجية 

  .سكنية أو التجاريةسواء  ي اابنية ال
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وىو مادة ليا شكؿ الرخاـ الطبيعي وتتميز بالممعاف ونعومة السطح وتتركب مف خميط 
 pmma مف المواد الطبيعية وىي االمنيـو وبودرة الرخاـ ومواد كيميائية مثؿ ميثيؿ ميثاكريالت

تعطيو سيولة  المواد الطبيعية تعطيو صالبة ومقاومة الحجر الطبيعي وأما المواد الكيميائية
 التشكيؿ وخ ة الوزف، كما تمأل جميع ال راغات الداخمية  ي تركيبو الغير مسامي.

مـ( تستعمؿ أالواح ذات 19مـ،13مـ،6ينتع الكورياف عمت شكؿ ألواح مختم ة السمؾ )
مـ 19مـ  يي تستخدـ لألسطح اا قية و سمؾ 13مـ لمتجاليد الرأسية أما ذات  6سمؾ 

 المقاومة العالية لمبري واالحتكاؾ.لالستخدامات ذات 

طّيعة عند تصنيع ااسطح ويمكف تشكيؿ و إنتاج أسطح  كورياف مادة صمبة ولكف
باستخداـ كورياف بأي تصميـ أو شكؿ يرغب بو المصمـ سواء كاف بسيطا أو منحنيًا لشكؿ 

ح كورياف يمكف الطباعة أيضًا عمت سط.معقد  كؿ التصميمات سيمة التن يذ باستخداـ كورياف
 .بتقنية تشبو عممية الوشح بحيث تتعذر إزالة الرسـ المطبوع عمت سطح الكورياف

مف أىـ ميزات الكورياف ىي إمكانيات وصؿ قطع متعددة مع بعضيا البعض بحيث تخت ي 
 الوصمة وتظير اليياكؿ أو المسطحات الكبيرة كأنيا صنعت مف قطعة واحدة.

ة، يمكف تن يذ تصميمات ال تحصت باستخداـ ألواف مزّودًا بمح ظة مف االواف العديد
مختم ة مف الكورياف وتتدّرج االواف منو اابيض الناصع واابيض الكالسيكي مرورًا بالباستيؿ 
واالواف الغامقة وحتت االواف الباىرة وال رحة وحتت بنقشات متعددة. تتمتع مجموعة مف االواف 

إضا يًا عند استخداـ الضوء مف خم يا وىو ما يعطي أ كارا  بش ا ية  ريدة مف نوعيا تعطي بعداً 
مثيرة جدًا لممصمميف باستخداـ كورياف مع الضوء. يمكف استخدامو  ي التصاميـ مع مختمؼ 

 المواد ااخرى كالخشب، الحجر، الزجاج أو الحديد وغيره.

عّذر عمت يخمو كورياف مف المساحات ما يجعمو صحيًا جدًا الستخداـ ااسطح بحيث يت
البكتيريا االختباء داخؿ مساحات ااسطح حتت عند التنظيؼ. تجعؿ ىذه الخاصية كورياف 
مرغوبًا جدًا  ي أماكف استخداـ الطعاـ كالمطابخ، والمطاعـ وحتت ااماكف العامة حيث 

حيث اإلمكانية عالية النتقاؿ الجراثيـ. يقاوـ الكثير مف البمت حتت االستخداـ  ي ااماكف العامة 
حركة المرور عالية و ي بيئات قاسية أيضًا. حتت الخدوش  ي حالة خدوش، يمكف إزالتيا 
ببساطة بحد أدنت مف اإلزعاج بحيث يبدو السطح جديدًا. خالي المساـ، قابؿ لمتوصيؿ بحيث 
تخت ي الوصالت، صحي وسيؿ التنظيؼ، ىذا أداء صحي متطّور مت ّوؽ عمت مواد تقميدية 

 أخرى كثيرة.  
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 يكضح جماؿ ك سيكلة تشكيؿ :(2.35شكؿ )

 (Corianمادة الككريف )

 
يكضح سيكلة تشكيؿ مادة الككريف  :(2.36شكؿ )

(Corian) 
 -:GRC مادةد. 

مادة جت آر ست عبارة عف مجموعة متكاممة مف المركبات المعتمدة عمت ااسمنت 
قاومة القمويات مما يجعمو قابؿ عالي ااداء المسمح باالياؼ الزجاجية ذات القدرة الخاصة لم

تتكوف ىذه المادة مف نسبة عالية مف ااسمنت  لمتطويع ليناسب مجااًل واسعًا مف التطبيقات
"ااسمنت المستخدـ دائما ىو ااسمنت اابيض" بجانب ال يبر أو االياؼ الزجاجية والحصوات 

تتحمؿ إجياد عالي يصؿ الت  وااكاسيد وذلؾ إذا تطمب وضع ألواف عف التن يذ ىي مادة صمبة
، مقاومة لالحتكاؾ والقمويات وااحماض وال تتأثر بالماء والرطوبة وأمالح 2مـ / نيوتف 50

البحر نظرا انيا مادة إسمنتية، عازلة لمحرارة والصوت، وغير موصمة لمكيرباء وعمرىا الزمني 
 عامًا. 50

ارة وال تشتعؿ نيائيا ويمكف أف بحيث أصبحت عاكسة لمحر  تـ معالجة المادة كيميائياً  
لقد تـ تطوير مادة جت آر ست  ي القرف  مـ8مـ و 4تصنع منيا ألواح رقيقة تصؿ إلت سمؾ 

العشريف لتكوف البديؿ عف مواد الكساء الكالسيكية والطبيعية كالحجر والرخاـ منتجات جت آر 
 معالجة والنقؿ والتركيبست صمبة، خ ي ة الوزف، سريعة اإلنشاء، ذات مرونة عالية، سيمة ال

 .سـ حسب الطمب2.5مـ إلت 4يتراوح سمؾ الجي أر سي ما بيف  

الطريقة العادية أو البمدي لتركيب مادة جت آر ست ىي بمصؽ بموكات الجي أر سي 
بالمونة  ي حالة تجميد الحوائط وتركيب الكرانيش والدرابزيف، بالنسبة لألعمدة والبرامؽ والحميات 

  قوالب أو  رمات أو اسطمبات يتـ صبيـ  ي 

الطريقة الميكانيكية وىي المسمار وىي  ي حاالت خاصة كتركيب الحوائط أو الكرانيش عمت 
 دىاف وليس محارة.
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 -مميزات المادة:

تخ ؼ الحموالت  ماده عممية إلعادة اإلنتاج والترميـ وذات جمالية عالية وصديقة لمبيئة
يمكف تموينيا بالصبغات والدىانات  اكؿ الضخمة وااساساتعمت اابنية بعوامؿ أماف كبيرة لميي

يمكف تشكيؿ منتجات جت آر ست بمقاطع رقيقة سمكيا  وتعالع كما تعالع السطوح ااسمنتية
مادة  مـ ليكوف وزنيا أقؿ بكثير مف وزف  ااحجار التقميدية المماثمة ليا  ي الحجـ 12 -6مف  

ؿ والت اصيؿ الدقيقة ويعطي المممس المطموب لمسطوح سيمة التصنيع والقولبة إلنتاج ااشكا
 النيائية بأ ضؿ نوعية.

 
في  GRCاستخدامات مادة  :(2.37شكؿ )

  الفراغات الداخمية كطريقة التشكيؿ

-http://mbteg.weebly.com/grc1548grpالمصدر: [
1575160416081581158315751578-

157516041583161016031608158516101577.html] 

 
في  GRCاستخدامات مادة  :(2.38شكؿ )

  الفراغات الداخمية كطريقة التشكيؿ
-http://mbteg.weebly.com/grc1548grpالمصدر: [

1575160416081581158315751578-
157516041583161016031608158516101577.html] 

 -خالصة:
 راغ الداخمي بؿ وخي تعتبر مواد التطشيب الداخمي مف أىـ العناصر المؤثرة  ي تصميـ ال -

عنصر أساسي مف عناصر التصميـ وأكثرىا تعبيرًا لما يحممو مف معاني ورموز مباشرة 
 تثير ن س مستخدـ ال راغ.

اختيار المواد المناسبة لم راغ الداخمي المنوي تصميمو لو دورًا  عااًل وميمًا  ي عممية  -
حوائط وأسقؼ وأرضيات وكذلؾ اإلظيار لمواجيات الداخمية وعناصر التصميـ الداخمي مف 

ااثاث، وحيث أف اختيار المواد يحتاج لدراسة خاصة لطبيعة ومكونات المادة لتحقيؽ 
 التناسؽ والبيئة المريحة لمستخدمي ال راغ الداخمي.
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تـ التعرؼ مف خالؿ ال صؿ عمت م يوـ مواد التشطيب الداخمي ونبذة عف تطور مواد  -
كانيات الكامنة  ي كؿ مادة والتي تساعد  ي إختيار التطشيب ووالخصائص المميزة وإلم

تمؾ المواد مف خصائص تصميمية، تقنية، بيئية، تن يذية، تشكيمية، تعبيرية و مس ية. كؿ 
ذلؾ مف شأنو اعطاء لمحة ولو بسيطة عف التطور الحاصؿ  ي عالـ مواد التشطيب 

 الداخمي.

انقسمت لطبيعية وصناعية، وص ات كؿ  كما تـ التعرؼ عمت اانواع المختم ة لممواد والتي -
 مادة واستخدماتيا.
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 لثالفصؿ الثا
 معايير اختيار مكاد التشطيب الداخمي

 
 تمييد:

 موادمنيا، ول اإلدراؾ الواسع لكا ة اامور المعمارية وت اصيميا وخاصة الداخمية
وما ىيتيا وكي ية استخداميا وتوزيعيا حسب أغراضيا وألوانيا وأثر تطور المواد عمت  التشطيب

مية مف حيث الوظي ة والجماؿ، ىذا كمو سيتـ التطرؽ لو  ي ال صؿ الثالث حيث ال راغات الداخ
سيتـ توضيح تطور تمؾ المواد وكيؼ أثر ىذا التطور عمت ال راغ وتييئتو لتأدية وظي تو بأقؿ 

ف التصميـ حيث أجيد، واستغاللو جيدًا عمت نحو جمالي يساعد عمت العمؿ داخؿ المبنت. 
نظمة كمية شاممة تظير إما بشكؿ بنت سطحية مف خالؿ العالقات الداخمي ىو خمؽ بنت وأ

التنظيمية لمعناصر ال يزيائية لمتصميـ الداخمي مثؿ )النسبة والتناسب والتوازف والتكرار 
الخ(، أو لبنة عميقة أي عالقات م اىيمية ذىنية تنتع مف خالؿ اندماج اانظمة …واإليقاع

ف ادراؾ ال يزيائية بأنظمة المعاني أو كالى و  يـ المعنت ال يعتمد عمت النظاـ  حسب بؿ أما. وا 
 عمت المتمقي انو يختمؼ مف  رد الت آخر..

 -تطكر مكاد التشطيب الداخمي: 3.1
التصميـ الداخمي يعني بشكؿ أساسي المواد التي يتشكؿ منيا ال راغ الداخمي، و يما 

انو  يراه المستخدـىمية االعتناء بما عمت أ يؤكد ي نياية اامر، ىذا ما  يشاىده المستخدميف
لمستخدميو ة تصنع البيئة مف حولنا، وتحدد دامعف أي  راغ داخمي  الو ىو الذي يشكؿ انطباع

بشكؿ كبير ما ىو جميؿ وما ىو قبيح، عمت أف ىناؾ تقنيات حديثة ناتجة عف التطور  ورواده
خمي. وعممية التطور التكنولوجت التكنولوجي ساىمت  ي بناء الصورة المعاصرة لمتصميـ الدا

التي ليا أثر كبير عمت اإلبداع  ي التصميـ الداخمي  ت القرف العشريف و ت ظؿ  العولمة 
واالن تاح حدثت ط رات  ي التصميـ الداخمي ىائمة تنتقؿ مف مرحمة إلت أخرى  ت مراحؿ 

تن يذ متقدمة و ائقة التطور التكنولوجت اليائؿ حيث اكتشاؼ مواد تشطيب جديدة ووسائؿ آلية 
السرعة لتو ير الوقت والجيد، واكتشاؼ وصناعة بعض مواد التشطيب مثؿ ااسقؼ المشدودة 

(Barrisol)  والكميبسو واإلسمنت المضيء والرخاـ المضيء(Onyx)  والكورياف وغيرىا.. وقد
ت القرف تأثر التصميـ الداخمي وخاصة المواد بيذا التطور التكنولوجت اليائؿ الذى حدث  

 . العشريف
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حيث بدأ المصمموف استخداـ كؿ ما ىو جديد مف تطورات  ت مجاؿ مواد التشطيب 
والتي  أصبحت تمبت كؿ متطمبات التصميـ الداخمي  ي وقتنا ىذا، أما وسائؿ التن يذ الحديثة 

 .أصبحت تو ر الوقت والجيد مع تأدية الوظي ة بصورة أ ضؿ

دورًا ميمًا  ي حياة المرء وأسيمت  ي تكييؼ حياتو ومما ال شؾ  يو أف المواد لعبت 
وظرو و البيئية نظرًا لرغبة ال رد  ي تطوير ىذه الحياة بشكؿ دائـ ومتجدد لخمؽ جو مريح 
وجذاب، وقد أسيمت العديد مف المواد التي طوعيا مصممو الديكور، مشكميف بيا نماذج غاية 

طور الثوري  ي عالـ مواد التصميـ الداخمي،  ي الدقة واالبداع، والتي عبرت عف منظومة الت
ليزيح الستار عف روائع التصاميـ التي خمقت أجواء متر ة  ي  راغات المنازؿ والمباني العامة، 
مف خالؿ تمازج وتعانؽ مجموعة مختم ة مف المواد الخاـ، التي جسدت أ كار مصممي الديكور 

 .الباحثيف عف أ كار مختم ة ومتجددة

اتجاىًا ثوريًا  ي خطوط ااثاث والتصميـ الداخمي،  نجد م ردات ااثاث  حيث أف ىناؾ
البسيط والروتيني  ي طريقيا لالخت اء، لتظير عوضًا عنيا مواد متعددة استخدمت  ي ااثاث 
والتصميـ الداخمي، ونظرًا لتطور المواد ودخوؿ منتجات جديدة  ي عالـ التصميـ الداخمي، التي 

كار المصمـ الذي كاف  ي وقت مضت كثيرًا ما يجد صعوبة  ي عممية أسيمت  ي تمبية أ 
المناسبة  ي ااسواؽ، ولكف المصمـ الذكي لـ يقؼ أماـ  مادةتطبيؽ أ كاره نظرًا لعدـ تو ر ال

تمؾ العراقيؿ، والعقبات التي كانت تحوؿ بيف أ كاره وبيف إمكانية وجودىا كعنصر جمالي  ي 
مواد الحديثة التي ظيرت بشكؿ واسع  ي الوقت الحاضر، ليحوليا ت اصيؿ الديكور، ما طوع ال

 )3ـ، ص2012العيدوس، ) .فإلت قطعة مكممة لموحة، تجسدت  ي ثنايا  راغات المكا

 -المكاد الحديثة في عالـ التصميـ الداخمي: 3.2
اد ىناؾ العديد مف المواد الحديثة التي دخمت وبقوة  ي عالـ التصميـ الداخمي، منيا المو 

المشتقة مف البالستيؾ واالمنيـو ومستخرجاتيا وأيضا ال ورميكا، وااحجار وغيرىا مف المواد 
الحديثة التي دخمت مجاؿ التصميـ الداخمي وصناعة ااثاث، وىذا ما د ع العامميف  ي ىذه 
المجاؿ إلت االبتكار واستخداـ التصميمات التي تتمشت وىذه اآل اؽ الحديثة التي أحدثتيا 

 وال يقتصر التصميـ (.154ـ، ص2001 ،)أحمد لتكنولوجيا  ي مجاالت الحياة المختم ة.ا
نما نجد النحاس والحديد وورؽ الحائط وااقمشة وغيرىا  الداخمي عمت استخداـ ىذه المواد  قط وا 

عند تزييف الحوائط، والتي ال تقؿ أىمية عف اارضيات والسقوؼ  ـ الوقوؼولو ت. الكثير
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يذه العناصر الثالثة  ي ال راغ، لوجد مف العناصر الرئيسية  ي إخراج التصميـ الجيد واإلىتماـ ب
 .والمعبر عف وظي تو وغرضو استنادًا إلت مساحتو وارت اعو وشكؿ وقياس النوا ذ الموجودة  يو

يوجد العديد مف ااساليب المتبعة  ي تزييف ومعالجة الجدراف وتغطيتيا، منيا استخداـ 
ألواف بتدرجات مناسبة وأنواع تتالءـ مع وظي ة ال راغ وأىميتو، بيدؼ خمؽ أجواء  الطالء لخمؽ

مريحة ومحببة ومناسبة لتصميـ المكاف.. كما أنو يمكف تقسيـ الجدار إلت مساحات وتقسيمات 
جمالية متناسقة ثـ استخداـ لوف أو لونيف، بيدؼ خمؽ المساحات المتناسقة والمتكاممة 

لجدار الواحد اعتمادًا عمت الدائرة المونية ومدى تناسؽ االواف مع ال راغ والمنسجمة معا  ي ا
وعند إضا ة عنصر الدىاف كجزء  ي التصميـ الداخمي، ىناؾ اشتراطات ميمة .بكا ة ت اصيمو

منيا، إذا كاف ال راغ واسعًا وقطع ااثاث الموجودة بداخمو كبيرة ومطمية بألواف ناصعة  يجب أف 
راف مضادًا  ي لونو ودرجة نصوعو، أما إذا كانت قطعة ااثاث صغيرة وألوانيا يكوف طالء الجد

 اتحة أو بن س لوف الخشب  يجب طالء الجدراف بألواف دا ئة وزاىية. و ي الحوائط التي يكثر 
 ييا الزوايا وااكتاؼ البارزة، يجب أف تطمت بن س الموف والنوع والدرجة بيدؼ التخ يؼ مف 

 )4ـ، ص2012)العيدوس،  .استخداـ االواف المتعددة والمتضادةحدتيا مع تجنب 

متميزة نظرًا لتنوع ىذه التقنية مف حيث  ةماخ  ااصباغ تمعب دورًا ميمًا  ي منح المكاف
نقوشيا وألوانيا، وأيضًا ديمومتيا. وىناؾ عنصر آخر دخؿ وبقوة  ي عالـ التصميـ الداخمي 

الخشب،  مع اختالؼ استخداـ ااخشاب  ي تصنيع  و رض  خامتو ود ئو عمت المكاف، وىو
قطع ااثاث ونحوه، استعيف بيذا العنصر  ي رسـ الزخارؼ عمت الجدراف أو ااسقؼ وعمؿ 
حواجز خشبية مطعمة بالنحاس ومح ورة بخطوط وزخارؼ، وىذا يتوقؼ عمت نوع التصميـ 

ات الواسعة مف الجدراف ؿ ااخشاب  ي الجدراف خصوصًا  ي المساحادخيتـ اوكيؼ يمكف أف 
يجب العمؿ ر عمت وتيرة ونمط واحد، بؿ السيالخاوية والتي ت تقد لعنصر الجماؿ،  ال يمكف أف 

لوحة  نية مف خالؿ عمؿ تشكيؿ مف المواد متنوعة، كإضا ة خشب مع أصباغ و ي  عمت تقديـ
 (4.3ل )شككما  ي  .بعض ااجزاء يمكف أف تكوف ااحجار مثالية خصوصًا  ي المداخؿ
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إضفاء األناقة كالرقي كالجماؿ باستخداـ استخداـ الطالء األسكد لمسقؼ  (:3.1شكؿ )

 كاألرضية.
-http://www.lushome.com/black-ceiling-designs-creating-modern-homeالمصدر [

interiors-look-unusual-mysterious/90649] 

 

 رائعة كدمجو مع الحجر تصميـ فراغ معيشة بألكاف طالء :(3.2شكؿ ) 
- http://www.wehomeideas.com/modern-house] المصدر[

design-with-awesome-paint-colors/[ 
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 فنية عمى حائط كامؿ. استخداـ الطالء لرسـ لكحة :(3.3شكؿ )

 ] http://www.wehomeideas.com المصدر[
، خاصة (4.5شكل )كما  ي  يمكف اعتماد نوع مف الخشب المستخدـ كعنصر تزييني

ااخشاب المستخدمة  ي اابواب وقطع ااثاث،  البد أف تكوف  ي تناسؽ وتناغـ مع بعضيا 
بعضًا. وأيضا نجد الكثير مف مصممي 

وف ورؽ الجدراف التي تعطي الديكور ي ضم
نتيجة سريعة ومثيرة، وعادة ما يستخدـ 
ورؽ الجدراف  ي أجزاء معينة تكوف قطعة 
مكممة لممواد ااخرى. وعند اختيار ورؽ 
الجدراف ي ضؿ تجنب التناقض بيف ألوانيا 
وزخار يا حتت ال يدعو ذلؾ إلت الشعور 
باالزدحاـ والضيؽ  ي ال راغ ويجب 

الكامؿ بيف الزخارؼ  مراعاة االنسجاـ
والنقوش ونوع ااثاث المستخدـ،  التصميـ 
الكالسيكي يستخدـ لو الورؽ ذو الزخارؼ 
البسيطة والرقيقة، أما النمط الحديث 
 يناسبو الورؽ ذو الخطوط العمودية، كما 
ي ضؿ توحيد نوع الورؽ  ي ال راغات 

 .المتصمة بيدؼ الحصوؿ عمت الشعور باالتساع
 حائط مف الخشب بطريقة مبتكرة كرائعة :(3.4شكؿ )
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ؾ ااحجار البارزة الطبيعية والتي تستخدـ لتغطية الحوائط الداخمية، والتي تتميز وىنا
بخ ة وزنيا،  يمكف أف تستخدـ  ي أركاف الد ايات، و ي الصالونات، و ي غر ة االستقباؿ 
الواسعة، بحيث توضع عمت جدار واحد  قط  ي ال راغ بيدؼ إعطاء جو خاص بالجمسات 

ب المكاف الراحة والجدراف القوة والمتانة، إلت جانب التنوع الذي المختم ة، إضا ة إلت إكسا
يضي و عمت المكاف، وعامة ما يكوف وضعيا عمت الحجر عمت كامؿ ارت اع الجدار، ويمكف أف 
تمبس أركاف الجدار بالحجر وتترؾ المنطقة الوسطية بإضا ة طالء أو تمبيسو بالخشب، بحيث 

استخداـ الخشب لألسقؼ كاألرضيات  :(3.5شكؿ )
 كالحكائط.

دمج الخشب ككرؽ الحائط ثالثي األبعاد  :(3.6شكؿ )
3D Panel. 
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كما  ة  ي صالوف االستقباؿ أو كاونتر  ي بيو اإلستقباؿ.يكوف ىذا الجدار خم ية جيدة لجمس
 (.3.7شكؿ )يظير  ي 

 

االكرليؾ والتي أضي ت  كعنصر تزييني عمت الجدراف، مف خالؿ عمؿ  مادةأما عف 
حوائط مف االكرليؾ الم رغة بأشكاؿ، ىندسية وزخارؼ تتخمميما إضاءة خا تة، وي ضؿ استخداـ 

تبرز ااشكاؿ بصورة واضحة  ي الجدار. ويمكف استخداـ ىذا لونيف مف االكرليؾ بحيث 
العنصر  ي كاونتر االستقباؿ، أو عمؿ لوحة  نية  ي منتصؼ سقؼ بيو استقباؿ وعمؿ إطار 
مف الجبس أو حتت مف الخشب حتت يظير العمؿ بشكؿ أنيؽ وجذاب. ويمكف االستعانة بمعدف 

ط عرضية، كما يمكف عمؿ حواجز مف االلمنيوـ أو النحاس  ي تطعيـ الخشب بعمؿ خطو 
أسطوانات االمنيوـ بحيث تثبت بقاعدة مف الخشب وي ضؿ أف توضع كحاجز ي صؿ بيف 
منطقة الجموس وغر ة الطعاـ. وىناؾ العديد مف مواد التصاميـ الداخمية التي يحاوؿ مصممو 

خالؿ ال ف الذي يتوج  الديكور، محاكاة أ كارىـ وخبرتيـ بيا لينيضوا بعالـ التصميـ الداخمي مف
 .ال راغات الداخمية بالجماؿ وااناقة الحالمة

 

 

 

 

 

 
 

 استخداـ الإلكرليؾ في األثاث :(3.8شكؿ )

 تكسية حائط مكتب بالحجر. (:3.7شكؿ )

 (: حكائط مف االكريمؾ الممكف3.9شكؿ )
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 ممر مغطي باإلكريمؾ الممكف الشفاؼ :(3.10شكؿ )
Allegri at London's Abyme installation by Matteo Fogale and Laetitia de -En-(Mise

V&A museum 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 قطع مف اإلكريمؾ الممكنة بإطار مف المعدف مشكمة لكحة فنية لمسقؼ :(3.11شكؿ )
(deCordova Museum.) 

 

 -لمكاد التشطيب الداخمي: التصميمية المتطمبات 3.3
 جانب مف تقنية العتبارات تشطيبال اختيار مواد يتـ الداخمي التصميـ عممية  ي
 مواد معينة،  عالية يحتضف محيط أو وضع  مكؿ أخر، جانب مف وتعبيرية رمزية والعتبارات

 عف  ضال اقتصادية، اجتماعية لحقيقة وترمز اإلستعمالية طبيعتو تناسب معينة مالئمة
 مواد ترتبط وقد (أحياًنا والشمية)والمممسية  الصوتية والخصائص البصرية المواد ىذه خصائص

 ) الجوامع بقباب الزرقاء الخز ية البالطات ارتباط مثؿ (محددة أنماط أو بنائية بطرز معينة
 .مصنعة أو طبيعية كونيا عمت اعتماًدا لممواد المعنوي ااداء ويختمؼ
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وبما أف اارضيات والحوائط وااسقؼ ىي التي تحدد ال راغات المعمارية  ي المبنت   
ر المتتالية  يي أولت ااشياء التي ترسـ المسقط اا قي باإلضا ة إلت توضيح عالقة اادوا

ببعض، كما أف اإلحساس بال راغ المعماري يختمؼ باختالؼ العالقة بيف ىذه المحددات حيث 
يكوف اإلحساس بال راغ قويًا كمما كانت نسبة ال راغات  ي ىذه المحددات صغيرة أما إذا كانت 
اد نسبة ال راغات كبيرة سؤدي ذلؾ لتواصؿ قوي مع ال راغات الخارجية. يعتبر اختيار مو 

التشطيب لعناصر ال راغ المعماري  مف أصعب التحديات التي يواجييا مصمـ العمارة الداخمية، 
وذلؾ انيا تعطي المظير النيائي لجميع اا كار المرسومة عمت الورؽ، باإلضا ة إلت التحدي 

عطائيا نوعًا مف ال تميز، الذي قد يواجيو  ي محاولتو المحا ظة عمت أصالة المواد التاريخية، وا 
وباختيار مواد التشطيب يكوف الميندس قد أكد اختياره اي منيع يريد أف يتبع  ي إظيار ال راغ 

مي،  إف كاف يريد إتباع أسموب التطابؽ والتوا ؽ مع روح المكاف ااصمي  إنو يضطر إلت الداخ
اختيار مواد شديدة الشبو مف حيث الموف والمممس والتصميـ بالمواد ااصمية لممبنت، أما إذا 
اتبع المصمـ أسموب التبايف  إنو سيضطر إلت استعماؿ مواد حديثة وذات ألواف ومممس 

عف المواد ااصمية لممبنت. و يما يمي المواص ات العامة لكي ية اختيار مواد  وتصميـ مغاير
 التشطيب لعناصر ال راغ الداخمي.

 -األرضيات:  3.3.1
 تحقؽ أف يجب والتي اارضية لييكؿ ااخيرة الطبقة بأنو اارضيات تشطيب يعرؼ 
 الرخاـ بالطات منيا ية،وثانو  أساسية عناصر مف عموًما اارضيات تتكوف . والجماؿ الوظي ة
 وألواح اارضية، كأثاث سجاد أو رابط ونسيع خشبية ألواح مع الموزاييؾ وبالطات والمرمر
 عدد وضعت وقد العاـ والجو المناخية الظروؼ حسب ااحياف بعض  ي تستخدـ وىي الخشب

نيائيا، اارضيات إلعداد المطموبة العامة المواص ات مف  : منيا وا 
 المستمر  المشي وتقاـو لممتغيرات ال يزيائية ومقاومة متينة تشطيبال مواد تكوف أف يجب

 .  ترة وأخرى بيف ااثاث وحركة واإلحتكاؾ
 مساحات  ي وخاصة ااصباغ الرطوبة، الدىوف، لألوساخ، ومقاومة اإلدامة سيمة تكوف 

لنقوش بسيطة تكوف ا أف أو متوسطة المونية القيمة تكوف أف يمكف ولمقاومة ااوساخ. العمؿ
 بحيث ال تجمع ااوساخ أو أف يكوف الموف  عااًل ومؤثرًا.

  يجب أف تعطي اإلحساس بالدؼء أو البرودة والدؼء إما حقيقيًا أو مجرد إحساس يتحقؽ
مف خالؿ مممس المواد وقيمتيا المونية كأف تكوف داكنة، أو ذات درجة دا ئة و ي الجو 

 أكثر. الحار يكوف اإلحساس بالبرودة مريحاً 
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 لمقاومتيا حيث تعكس  ،اارضيات المعرضة لمرطوبة ينصح  ييا باستخداـ المواد الصمبة
السطوح الصمبة ااصوات الناتجة داخؿ ال ضاءات مف خالؿ المشي وحركة ااثاث وغيرىا، 

 واارضية المرنة يمكف أف تمتص جزء مف ىذه الضوضاء.

 يتعمؽ بالنمط البصري الناتع عنيا يعطينا  المممس ال يزيائي لممواد وكي ية وص يا وكؿ ما
 طبيعة مواد اارضية وشخصية ال ضاء.

 الحكائط:  3.3.2
أما بالنسبة لمحوائط  يي ال تختمؼ كثيرًا عف مواص ات اارضيات العامة سواء  

باختالؼ المواد وطريقة المعالجة  ي كثير مف ااحياف، حيث أف مواد الجدراف متنوعة بتنوع 
الحجر اإلسمنتي مف المعالجات المتميزة، مرغوب بيا  ي  مادةوقد اعتبرت مثاًل ال ضاءات 

بداية القرف الواحد والعشريف  ضاًل عف اإلنياء والتشطيب بطبقات القصارة والطالء  إف ىناؾ 
ورؽ الجدراف والذي يتميز بمواص ات كثيرة تالئـ جدراف و ضاءات معينة، االواف ال عالة 

 ف مواد الجدراف ومنيا الجبس، الخشب، رخاـ، حجر، زجاج..الخوالمممس لكثير م

 -األسقؼ:  3.3.3
والسقوؼ ىي إحدى الضرورات ااساسية  ي أعماؿ التصميـ الداخمي إذ يجب معالجة 
السقوؼ  ي ااماكف المختم ة حسب وظي ة تمؾ ااماكف وحسب اانشطة التي تمارس داخميا، 

يات التصميـ الداخمي ليذا ال ضاء أو ذاؾ، إذ لكؿ  ضاء ويجب معالجتيا أيضًا طبقًا لمعط
حالتو الخاصة التي تتطمب نوعًا معينًا مف المعالجة لتتماشت مع المعالجات ااخرى المتبعة  ي 

 بقية أجزاء ال ضاء كالجدراف واارضيات.

 -معايير اختيار المكاد المناسبة لمتشطيب: 3.4
ليا التعبير وتوصيؿ اا كار والدوا ع والمشاعر المواد ىت الوسيمة التي يمكف مف خال

التي تعبر عف اإلدراؾ. واالستخداـ ال عاؿ ليذه المواد يتحقؽ مف خالؿ تطوير أساليب ااداء 
خاصة بو، التي تختمؼ  مادةلكؿ شكؿ  والميارات والتقنيات بما يميز لكؿ مصمـ أسموبو.واف
طبيعة خاصة بيا ولطبيعة  مادةآخر  مكؿ مف واحد الت آخر ومف عصر الت آخر، وبمد إلت 

ومرونتيا وخصائصيا ال يزيائية أثرًا كبيرًا  ي خمؽ ص ات ااشكاؿ مف مرونة وثبات  مادةال
سواء أكانت لم راغ بحد ذاتو أو لمعناصر ال يزيائية المكونة ليا حسب التقنية التي تن ذ بيا ونوع 

يرية تختمؼ عف ااخرى قد تتشابو معيا أو قد ص ة تعب مادةالمستخدمة لتصنيعيا  مكؿ  مادةال



55 

بموف معيف الذي بدوره  مادةتختمؼ كميًا أو تختمؼ  ي بعض أجزاءىا.  وىنا أيضًا ترتبط ال
الذي لو دور كبير  مادةيحقؽ اتصااًل ونقؿ اا كار مف المصمـ إلت المتمقي وال ننست مممس ال

ًا عمت طبيعة المصدر الضوئي المسمط عميو  ي خمؽ الص ات التعبيرية والمظيرية لمشكؿ معتمد
سواء أكاف طبيعيًا أـ صناعيًا ومناطؽ الظالؿ والضوء الناتجة منو والتي تتسبب  ي نعومة 
وخشونة مممسو ايياميًا. ولذلؾ ىناؾ عوامؿ ومعايير تؤثر عمت اختيار المواد المناسبة لم راغ 

 -الداخمي وىي كما يمي:
 –الكتمة  –الخطوط  –الشكؿ  –النسب  –المقياس  –المممس  –)الموف الجكدة الجمالية   .1

 انعكاس الضوء ...( 
 الكظيفة. .2

 تحقيؽ الوظي ة المطموبة لم راغ . .1

التعبير عف ىوية ال راغ الداخمي بإض اء الطابع الخاص بو حسب طبيعة استخدامو،  .2
كرانيش، واكسابو الشخصية المميزة، وىذا قد يتضمف ااعمدة الرخامية، اابواب، ال

الخشبية لمجدراف، الدىانات، ورؽ  كسوةالمدا يء، عناصر اإلضاءة، اارضيات، ال
ال راغات الداخمية  الجدراف، ااثاث سواء كاف ثابت أو متحرؾ وغيرىا مف عناصر

 .ةالمميز 

 المستخدمة. مادةسيولة الحركة والتمييز بيف  راغات الحركة حسب نوع ال .3

 اص الصوت ومنع الصدى.جودة الصوت: القدرة عمت امتص .4

تقاف التركيب. .5  طريقة التركيب: سيولة وا 
 األماف كالصحة.  .3

 أماف التشطيبات )عدـ وجود حواؼ حادة قد تؤدي إلت جروح(. .1

 قابمية االشتعاؿ.  .2

 مقاومة الع ف وال ساد.  .3

 اصدار غازات سامة.  .4

 .Coefficient of Fractionاالنزالؽ.  .5

 ااماف ضد السرقة. .6
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 المتانة.  .4

 ة التآكؿ مقاوم .1

 الربط أو المصؽ )بعض المواد ال يمكف ربطيا أو لصقيا مع مواد أخرى(. .2

 قوة االنييار.  .3

 مقاومة الكيماويات. .4

 التصاؽ الطالء.  .5

 القدرة عمت الح اظ عمت الموف بالتعرض لمشمس. .6

 مقاومة االكتساب الحراري.  .7

 القدر عمت التنظيؼ .  .8
دمة متينة وسيمة الصيانة ويمكف استبداليا يجب مراعاة أف تكوف المواد المستخالصيانة.  .5

 بسيولة.

 الخالصة:
إف المواد المستعممة  ي تشطيب ال راغات الداخمية يجب إخضاعيا لدراسات عميقة 
لمعر ة الخصائص واإلمكانيات الكامنة  ي المادة، بحيث تؤدي الوظي ة مف استعماليا دوف 

كم ة، والنقصاف يعني أف المادة المختارة لف تؤدي زيادة أو نقصاف،  الزيادة تعني اليدر وزيادة ال
الغاية والوظي ة مف استعماليا" إف اختيار مواد البناء المناسبة لمبنت  ي موقع معيف، يجب أف 
يخضع لدراسة معمقة تأخذ  ي الحسباف العديد مف المعطيات،  عدا معطيات المتانة والتحمؿ، 

لية والسعة الحرارية ونسب امتصاصيا أو عكسيا لألشعة ىناؾ التعامؿ السميـ مع الحرارة، كالعاز 
الحرارية والضوئية، ونسب إشعاعيا لمحرارة الكامنة  ييا...، وىناؾ أيضًا عازليتيا لمصوت 
والضجيع ونسب امتصاصيا وعكسيا لو، وكذلؾ عزليا أو امتصاصيا لمرطوبة والروائح، 

االختيار توجييًا سميمًا يحقؽ االقتصاد ) ي وغيرىا العديد مف المعطيات ااخرى التي توجو ىذا 
الطاقة خاصة(، والسالمة والراحة والجماؿ... وبشكؿ أعـ وأدؽ، تحقؽ عمارة تتعامؿ مف خالؿ 

 مواد البناء والتشطيب المستعممة  ييا بشكؿ سميـ مع معطيات ومتطمبات البيئة".

 



 

 

 

 

 

 

 

 رابعالفصؿ ال
في التصميـ الداخمي لمفراغات المعمارية 

 المباني العامة.
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 رابعالفصؿ ال
 عمارية في المباني العامة.التصميـ الداخمي لمفراغات الم

 تمييد:
لـ تبدأ العمارة بوص يا عماًل  نيًا إال عندما تمكف اإلنساف مف أف يعبر عف شخصيتو      

 Functional يما بناه  عني بمظير بنائِو و خر بو،  عر ت العمارة بأنيا تكويف وظي ي 
Composition دية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا يؤدي أغراضًا إنسانية ومتطمبات حياتية مكانية وما

بحياة المجتمع وزمانو، لذا  إنيا تخضع لممؤثرات الحضارية والزمانية واالجتماعية و االقتصادية 
  ضاًل عف خضوعيا لعوامؿ طبيعية ومناخية.

ومف ناحية أخري  اف العمارة ىي ذلؾ ال ف الذي يتخذ  مف المادة ركيزة ومف ال عؿ      
نتاجو ىو ذلؾ المحيط البيئي الذي أوجده اإلنساف ليمارس  يو والخياؿ وسيمة لإلنت اج، وا 

نشاطاتو الحياتية والروحية ضمف جدراف وسقوؼ ت صمو عف المؤثرات الطبيعة غير المرغوب 
 ييا،  قد كاف ىدؼ العمارة دومًا أف تجد لإلنساف مأوي يحتوي نشاطاتو ويحميو مف ااخطار 

ا المأوي أف يكوف مالئمًا لمنشاط اإلنساني الذي يحتويو مف حيث أيًا كاف مصدرىا وكاف البد ليذ
انسجامو  راغيًا مع نوع ىذا النشاط ثـ انو البد لو مف أف يكوف متينًا واف يؤدي كؿ راحة ن سية 

 الجيد ىي االستعماؿ العمارة إف " لكيس كاف المعماري يقوؿ وبذلؾ وجسدية ممكنة لمستعمميو،
 التي الفضاءات خمؽ أنيا المستخدـ، مف قبؿ المكضكعة مساحاتال مؿء أنيا ،تلمفضاءا

 (2005 ،خمؼ نمير قاسـ) . " المالئـ شعكرنا باالستخداـ تثير

 اإلنساف لحياة البيئي المالئـ المحيط يو ر الذي لمبناء المالئـ االستخداـ تو ير إف     
 مباشرة عالقة لو ك عالية  التصميـ التصميـ، يبرز دور وىنا خاص، نوع مف تعامالً  يتطمب
  ي نتاجاتو. ونميو ونأكؿ نعيش اننا جماعات"،-أ راد " المجتمع مف شخص كؿ بشؤوف

 البيئة عمت كبيرة تعتمد بدرجة ووسعادت الن سية ووحالتو وصحت العمؿ  ي ة ال ردك اء إف
 وأماكف والمعابد، العمؿ أماكف و المساكف عف، ذلؾ  ضالً  ويشمؿ ،وب تحيط التي المصممة

 . والمعيشة والعمؿ الخدمة أدوات مف وغيرىا وااثاث السيارات والمتعة، الميو

 يجب و إنما المجردة  حسب ال نية الطميعة إرادة التصميـ يكوف أف ال يجوز  انو ولذلؾ
 بالتصميـ يتأثر اإلنساف داـ ما البيئة، تمؾ  ي حاجات اإلنساف مع مت اعمة اإلرادة ىذه تكوف أف
 وسموؾ قوانيف الطبيعة عمت يعتمد عندما وخالًقا نا ًعا يكوف المصمـ  عمؿ ،فحيكؿ   ي

 المبدعة . وخياالتو أ كاره عف  ضالً  وحاجاتو، اإلنساف
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 التصميـ : 4.1
كممة التصميـ مف الجانب الم ظي تدؿ عمي اصرار ال اعؿ لشيء ما ي عمو لرغبة محمة      

اله قبؿ الموعد المحدد لو ، صمـ  ي السير وغيره أي  يقرر تن يذه كما يقرر الذىاب الي عم
مضي، ثـ يشرع  ي التن يذ وبتمؾ ال عمة ن ذ ارادتو ، ىكذا تدور االمثاؿ أي تقرير و اصرار 

 (.76ص، 2005 ،)البيتانيما. لتن يذ شيء ما  ي وقت 

 التصميـ ىو االختراع المنقذ الذي يذلؿ مطالب اإلنساف  ي الحياة كما يغطي 
ابياتيا  يوظ و ليكوف ىو الم عوؿ المراد بو. او ىو العمؿ الخالؽ الذي يحقؽ غرضو وىو إيج

ايضا ترجمة لموضوع معيف او ل كرة مرسومة ىاد ة ليا عالقة كاممة بوسيمة التن يذ وتحميؿ  ي 
 جوانبيا قيمًا  نية .

ي تكويف التصميـ ىو عممية التكويف واالبتكار، أي جمع عناصر مف البيئة ووضعيا   
 معيف اإلعطاء شيء لو وظي ة أو مدلوؿ.

والبعض ي رؽ بيف التكويف التصميـ  التكويف جزء مف عممية التصميـ آلف التصميـ 
  يتدخؿ  يو ال كر اإلنساني والخبرات الشخصية.

نشائو ما لشكؿ شيء التخطيطية العممية ىك " أدؽ، بمعنت التصميـ  اف وبذلؾ  كا 
 أف القوؿ يمكف حيث "كاحد اف في كجمالينا االنساف نفعينا حاجة عتشب مرضية ىادفة بطريقة
 : ىما واجيتيف يمتمؾ التصميـ

 ااشياء استعماؿ وكي ية معيشتنا إلت ينتمي معيف غرض مف  كرتو يستمد  :المظير الذىني -أ
 أعمالنا معظـ  ي تدخؿ التصميمية العمميات معظـ وأف أغراضنا، تحقيؽ  ي نتداوليا التي
 أف يدرؾ وكمنا العميـ، مف مكتسب عمـ إلت الخاصة الذىنية الرؤية تتحوؿ حيث ياتنا،وح

 . طرتنا مف عميًقا جزًءا يتضمف القيـ التصميـ

 لو أصبح الذي ) ال ني العمؿ (المنتع  حيز إلت بالتصميـ الخروج وىي  :التنفيذ مرحمة -ب.
 المواد تطابؽ جديدة تن يذية طرائؽ ابتكار دائًما نريد اننا المعيشية  ي حياتنا وظي ة

 المستمر االبتكار عمينا يتحتـ ومف ىنا والجماؿ، المن عة بيف اإلجمالي المستحدثة لتوظي يا
 . جماليا عف وظي تيا أ ضؿ، ال تقؿ وظي ي طابع ذات مميزة  نية لمخروج بأعماؿ

 وراء والسعي لحياة ي ا الوظي ية الحتياجاتو يشاء ما تخيالتو مف يبتكر لو أف  اإلنساف
 غرضو يحقؽ لكي تصميـ وكؿ لو، لزاًما  يصبح التصميـ وحياتو، لمعيشتو واالبتكار التجديد
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 وتوظي و  الشيء المبتكر والوظي ي، الشكمي الجانبيف عمت الجديد يوظؼ أف ىد و البد ويصيب
نصر قاسـ ) . احتناور  حياتنا أمور وتدبير لتنشيط الحياة ابتكاريو إضا ة ىو اليومية حياتنا  ي

 (.ـ2005 ،خمؼ

 تنشأ والعامة الخاصة تمبية االحتياجات  ي الممحة اإلنسانية الضرورات إلت واستناًدا
 الحياة  ي المؤثرة ال نية ااسس حدأ وىو أساسي نظاـ إنساني  يو ،الداخمي التصميـ أىمية

 مالئمة خمؽ امكانية ناحية مف النظر إلييا يمكف أعماؿ مف بو يتـ انجازه ما  مجمؿ المعاصرة،
 ثـ ومف منتع بأي المرتبط الوظي ي ااداء تطوير  ي يسيـ بما الخارجية البيئية لمظروؼ أكثر
 لم رد. والحسية الجسدية المتطمبات تمبية

 بتمبية مرتبًطا يكوف اإلنساف ويستخدمو يصنعو لما التقني التطوير مف اليدؼ إف
 المالئمة الظروؼ خمؽ مع الوظي ي لألداء الالـز لجيدتقميؿ ا حيث مف الخاصة المتطمبات
 . كا ة بحواسو ترتبط التي الحسية المتعة خمؽ الياد ة الت

 رؤية خالؿ مف عمييا يحصؿ اإلنساف اكتسابية معر ة نتاج ىو التصميـ فإ  تقدـ ومما
سواء  ،ةالممكن ؿوالوسائ الحموؿ لكؿ التطبيقية التجربة ثـ تتجمت بالخبرة، عميو يقع  يما معمقة
 العمـ نتيجة وىي الخبرة المست اد مف النتاج ىي المعر ة بالعقؿ، وأف مدركة أو محسوسة كانت

ااىداؼ  وصواًل إلت والتطوير والتغير والدراسة عمت المالحظة يقـو التصميـ  عمـ التطبيقي،
 توضع التي الجمالية  ةالعممي والوظي ااداء  ي الن عية بالوظي ة تتمثؿ التي لمتصميـ، الرئيسة

 (94صـ، 2005 ،)البيتاني . لمتصميـ الجمالي االعتبار  ي

 الداخمي : التصميـ 4.2
 حضارة في األثرية الدالئؿ )تشيرجًدا  قديـ الداخمي التصميـ مجاؿ أف مف الرغـ عمت

 كخاصة السكنية القديمة لممنشآت داخمي تصميـ كجكد إلى " مصر القديمة كحضارة" العراؽ
 األختاـ خالؿ كمف" فرعكنية "بابمية، آشكرية، أكدية، سكمرية، مختمفة، فترات كفي نيام

 معيننا ىناؾ ترتيبنا باف تؤكد الدالئؿ تمؾ ككؿ األثرية، كالمقى كالحجر كألكاح الطيف األسطكانية
  ي تماًما مختم ة جديدة مينة اليـو يزاوؿ انو إال) المنشآت ىذه تصميـ أساسو عمى تـ

 السطحية ااشكاؿ مع رئيسة عالقة عمت كاف حيث السابؽ،  ي بو يعمؿ كاف عما ميام يو 
 Interior)  الديكور الداخمي مصطمح عميو يطمؽ سنوات قبؿ وكاف البيوت بزخر ة

Decoration) الداخمي التصميـ وىو شمواًل ووصً ا أكثر مصطمح محمو  حؿ (Interior 
Design)  يعرؼ اليـو جيدة بصورة التخصص  ييا أسس التي ااوربية و ي بعض البمداف 
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كما يشير إلي ذلؾ دليؿ جامعة  (2007،)الحسف، (Interior Architecture)الداخمية بالعمارة
عمي أنو مسمؾ ميـ يمثؿ حمقة الوصؿ بيف اا كار  (University of Brighton)برايتوف 

 ااماكف تغير وصؼ لكي ية  يو حقيقية، مادة نحو وسيمة وكؿ الخاص التصورية  ي التصميـ
 ليا، والمحتوى الشكؿ والعناصر المواد تمثؿ لإلنساف، حيث  ائدة أكثر لتصبح وتركيزىا الحالية
 الداخمي التصميـ والتكامؿ بيف االستمرارية لنوع إشارة التخصص، وىي ليذا العمود ال قري  يي

 ما وىذا جنب، إلت جنًبا لداخميا المصمـ مع عمؿ المعماري يكوف حيث المعماري، والتصميـ
 مف لممصمـ الداخمي البد أنو " بقولة (Ching)جنؾ  العالـ العمارة في المنظر  "يؤكده بقولو

دراكيا، المعمارية الشخصية عمى االطالع  مف أكثر بعمؽ يذىب الداخؿ أف تصميـ إال كا 
غناء كالتأثيث األكلية حدكده تخطيط لمفضاء في المعمارم التعريؼ  كتزييف كتكييؼ الفضاء كا 

 المبنى نظـ تشكيؿ بكيفية مممنا أف يككف الداخمي المصمـ عمى يجب انو كما. المكجكدات
 كقيـ) االنسجاـ كتحقيؽ االستمرارية (بيا يعمؿ التي التأثيرات أف يختار عميو كأف كىيكمتو،
 الداخمي لمصمـا مسؤكليات ىي كتنظيماتو الفضائية كمقياسو بشكمو فالمبنى ميمة، معمارية

 تعبيريةلا االقتصادم، القيمة الجانب كاإلنشاء، الييكؿ تكنكلكجيا التخطيط الكظيفي، حيث مف
 (.84صـ، 2005 ،)البيتاني. " المكقع المبنى بطابع اتخاذ إلى باإلضافة كالنكعية لألفكار

 براك شامؿ مجاؿ تقع ضمف أنيا إلت تشير الداخمية العمارة أو الداخمي التصميـ إف
 البيئية المنظومة ىذه فأو  (Environmental Design) التصميـ البيئي  وىو

(Environmental Design)  جمعية بحوث إلييا تشير كما أساسييف جزئيف عمت تحتوي 
 ( ىي :Environmental Design    Research Association) EDRA البيئي التصميـ

 ال يزيائية البيئة  : (Physical Environmental)  مف وقياسيا والتي يمكف وص يا 
 والص ات (Aural)، اليوائية  (Thermal)، الحرارية   (Visual)المصطمحات خالؿ

 ااخرى. ال يزيائية

 ال ضائية  البيئة(Spatial Environmental)  خالؿ مف وقياسيا يمكف وص يا : التي 
 (Type)النوع و  (Form)والشكؿ (Number) والعدد  (Size) القياس  مصطمحات
 . بيف ال ضاءات واالرتباطات

 العناصر بدراسة مباشرة الداخمي يختص التصميـ أف نجد االتجاىيف ىذيف خالؿ ومف
 يبحث  ي كما الخ.. وأثاث و تحات وأرضيات وجدراف ؼو سق المبنت مف  ي ال راغ تشكؿ التي

 كالموف المنظور الحسي رىاأثونوعيتيا و  العناصر منيا تتكوف التي لممادة ال يزيائي التركيب
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. خرىاا الص ات عف  ضاًل  ببعض بعضيا العناصر عالقة ىذه ويحدد والشكؿ والمممس
 (77صـ، 2005 ،)البيتاني

 وظائؼ لتأدية ال ضاء الداخمي تييئة بأنو الداخمي التصميـ تعريؼ يمكف تقدـ ومما
 معالجة فف ) بأنو عرؼ كما ، والتجييزات والسقوؼ ،اارضيات والحوائط ىذا ويشمؿ جيد بأقؿ

 جمالي نحك عمى جميعيا التصميـ عناصر تستغؿ بطريقة أبعادىا ككافة المساحة أك الفراغ
 معينو معمارية معطيات عمت بناءً  واالبتكار التخطيط ىو أو (داخؿ المبنى العمؿ عمى يساعد
خراج  كانت ميما كا ة ال راغات و  ي ااماكف تن يذه ثـ الوجود حيز إلت التخطيط ىذا وا 
 كما المناسبة بالتكم ة المناسبة واالواف المختم ة المواد باستخداـ وطابعيا، استخداميا أغراض
  ي الحركة مجاؿ  ي المعينة الصعوبات لكا ة المناسبة الحموؿ ووضع معالجة بأنو القوؿ يمكف

 ال ضاءات ىذه ؿوجع وتجييزات أثاث مف عميو تحوي ما استخداـ وسيولة الداخمية ال ضاءات
 .البيجة و المتعة وأساليب الجمالية والمقاييس الشروط بكا ة ومميزة وىادئة مريحة

 لكا ة حدود بال الواسع والواعي اإلدراؾ ىو الداخمي التصميـ بأف القوؿ يمكف وأخيًرا
 ىوو  استخداميا وكي ية وماىيتيا ولممواد منيا والسيما الداخمية وت اصيميا المعمارية اامور

 وكي ية أغراضيا الداخمية حسب ال ضاءات  ي وتوزيعيا مقاييسو و بااثاث المعر ة الخالصة
الالزمة  ااخرى التنسيؽ بأمور المعر ة وكذلؾ المناسب ووضعيا  ي المكاف واختيارىا استعماليا
. اوظي تي حسب لم ضاء ااخرى الالزمة المتعددة واإلكسسوارات وتنسيقيا وتوزيعيا كاإلضاءة

 (.ـ2005 ،نصر قاسـ خمؼ)

 الداخمي: التصميـ تطكر 4.3
 القرف وبداية العشريف نياية القرف عند الداخمي التصميـ مجاؿ  ي المختصوف نُضع

الحياة   ي الحاصمة لمتغيرات نظًرا الداخمي والتصميـ جديدة لمتصميـ اتجاىات والعشريف الواحد
 لعب قد القديمة اساليبو واخت اء بعض جتماعياال الييكؿ  ي الحاصؿ التغير اف ويبدو العامة
االجتماعية  الحياة بأشكاؿ واضح ارتباط ذو الداخمي أف التصميـ حيث ذلؾ،  ي رئيسًيا دوًرا

 مرحمة اي يميز الذي  (Style)الطراز  او بااسموب يسمت وما وال كرية، والدينية واالقتصادية
واالجتماعية  االقتصادية لمعوامؿ مباشر نتاجما ىو إال  .المختم ة التاريخية المراحؿ مف

 أف القوؿ ويمكف ،ؿالمراح مف تمؾ مرحمة أي تحكـ التي الدينية والمعتقدات ال كرية واالتجاىات
الجمالية  والقيـ اا كار إيصاؿ  ي واسعة مديات يبمغ أف الذي يمكنو ال ف ىو الداخمي التصميـ
 (71صـ، 2005 ،)البيتاني . ةالمن رد اابنية مستوى عمت حتت والروحية
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 اإلنساني ال كر تطور مرىوًنا بعممية يزاؿ وال كاف والتأثيث الداخمي التصميـ تطور إف
ضمف  عديدة بمراحؿ الداخمي والتصميـ التصميـ عممية وقد مرت المختم ة، الحياة نواحي  ي

 العوامؿ مف العديد أدى وقد عبر عنيا، معيف اسـ منيا مرحمة كؿ عمت أطمؽ التاريخية الحقب
 مرحمة كؿ وبمورة تميز الت

 :    العوامؿ ىذه بيف ومف

 والتيارات(. )الطرز والمعمارية ال نية الحركات مثؿ والثقا ية ال كرية العوامؿ 1. 

 عمت التصنيع  ي الحديثة تؤثر التطورات حيث) والصناعية )العممية التكنولوجية العوامؿ 2. 
 .إلخ...  خدمية وأنظمة وأثاث وألواف مواد مف مي،ال ضاء الداخ مكونات جميع

 اإلنساف  يـ وطريقة ال كر اإلنساني عمت تطرأ التي المتغيرات وكا ة االجتماعية العوامؿ 3.
 .زمنية مدة كؿ  ي لمحياة

 التكنولوجي. التطور عمت المباشرة وتأثيراتيا االقتصادية العوامؿ   4.

  ي والواضح الواسع ااثر العمارة العالمييف رواد والسيما والمعماري لممصمـ ومازاؿ كاف 5. 
 يعد حيث ،ةالداخمي ال ضاءات وتصميـ ااثاث صناعة وتطور العالمي ال ني ال كر تطور
 وتوجيو ااثاث وتصنيع وتصميـ ، ال نية المدارس تأسيس  ي قادة أو رواًدا منيـ العديد
 حديث.ال العصر  ي العالمي والتصنيع الصناعة عممية

 وانتشار إبراز  ي الكبير الدور والمعمارية والصناعية ال نية والمحمية العالمية لممعارض إف   6.
 .زمنية  ترة كؿ عف عبرةمال الحديثة الصناعية وااساليب المعمارية ال نية والطرز الحركات

 ا ةك التكنولوجية المجاالت  ي العالـ شيده الذي الكبير لمتطور أف نستنتع ذلؾ مف
 آثار ال نية المدارس وتعدد المتخصصة والبحوث الدراسات عف  ضالً  ،توالتقنيا المواد وتوا ر
 . وتطوره الداخمي التصميـ مجاؿ بدراسة االىتماـ زيادة أو الت اعؿ  ي بالغة

 -أىمية التصميـ الداخمي: 4.4
وكما تكمف  ي  يـإليو ومف واقع حيات ة المجتمعتنبع أىمية التصميـ الداخمي مف حاج   

وتسييؿ حياة اإلنساف،  إف العمؿ ميما كاف ذا صنعة جيدة إال أنو ال يم ت النظر  اميـأداء مي
إال كاف ذا تصميـ جذاب لذلؾ نري أف الشركات تحاوؿ قدر المستطاع تطوير تصميميا لجذب 

 انتباه المستيمؾ.
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ىذه المشاعر بتعاشؽ ويعتمد التصميـ عمي مشاعر المصمـ ن سو،  يو الذي يعبر عف    
الحظ والقيـ السطحية بالمساحات وااشكاؿ وبموضوع التصميـ لذا يتوجب عمي المصمـ اختيار 

 المواد والوسائؿ اادائية التي تساعد عمي ذلؾ التعبير وتنميتو.

 الداخمي: التصميـ مجاالت 4.5
 أكثر ولتصبح اخميد  ضاء أو حيز كؿ تقريًبا لتشمؿ الداخمي التصميـ مجاالت تنوعت      

 : المجاالت ىذه بيف ومف تخصًصا

 السكني:  الداخمي التصميـ  4.5.1
 .الخ... والمجمعات السكنية والعمارة دور السكف بتصميـ يختص والذي

 
 يكضح التصميـ الداخمي السكني :(4.1شكؿ )

 
 )العاـ(:  السكني غير الداخمي التصميـ  4.5.2

 وتصميـ المؤسسي الداخمي التصميـ أو الحكومي يالرسم الداخمي بالتصميـ ويختص
 وغيره الصناعي الداخمي التصميـ إلت إضا ة الدينية واابنية التجارية والبنوؾ المصر ية اابنية

 .أيًضا ال رعية مجاالتو تخصص لكؿ وأف ااخرى التصميـ  روع مف
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 يكضح التصميـ الداخمي العاـ :(4.2شكؿ )

 الخاص:  الداخمي التصميـ  4.5.3
 المعارض تصميـ المتداخمة، منيا التخصصات مف العديد مجاالتو ضمف تدخؿ والذي

 والتم ازي المسرحي الديكور وتصميـ واإلعالف الجرا يؾ مثؿ أخرى مجاالت مع يتعامؿ والذي
 وح ظ المتاحؼ تصميـ التخصصات ىذه مثؿ إلت يضاؼ الس ف، وتصميـ

  يما تتداخؿ ما كثيًرا الداخمي التصميـ تخصصات فأ عمًما التاريخية، اابنية وصيانة
 مجاالت عف وجود  ضالً  التصميمية، العممية تحتاجيا أخرى ومجاالت تخصصات مع أو بينيا

 العمؿ،  ضاءات تصميـ (مشاريع عدة إلت الواحد التصميمي المشروع تجزئة ذلؾ مثاؿ  رعية،
 .الخ (... ةالخاص ال ضاءات العامة، ال ضاءات المعيشة،  ضاءات

 
 يكضح التصميـ الداخمي الخاص :(4.3شكؿ )
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 الفضاء: مفيـك 4.6
 عبر والم كريف ال الس ة ت كير مف كبير قسط عمت العاـ بم يومو" الفضاء "استحوذ       
 ويرى ارسطو بالمادية اتصا و عدـ مف الرغـ عمت حقيقة بأنو (Leucippus) وص و   التاريخ

  .ااماكف مف مجموعة ترابط حاصؿ وىو محددة بإتجاىات يتحرؾ اميكيدين حقؿ" ال ضاء " بأف
 وال راغ (Bodies)ااجساـ   مف مكونة الطبيعة بأف يرى  إنو (Lucretius)  لككريتس أما

(Emptiness) قد الكندم اإلسالمي ال يمسوؼ مواقعيا. أما وتأخذ االجساـ تتحرؾ ال راغ و ي  
 موضع و ي " والمحاط بو المحيط أ قي التقاء ىو ويقاؿ سـالج نيايات " بأنو ال ضاء عرؼ
 الداخمي لمسطح المماس المحتوى، مف الخارجي السطح  يو المتمكف، محيط ىو " يقوؿ آخر
 (.66صـ، 2005 ،)البيتاني . " الحاوي مف

 الجمع حيث مف لو المادي التكويف ضمف وتجربتو اإلنساف بنشاط يرتبط ال ضاء واف
 العاط ية االستجابات ليثير مثالية كبيئة يطور أف يمكف ال ضاء  إف اإلنساني ال عؿو  االسـ بيف
 ال ضاء تسمية إطالؽ أف إلت اإلشارة وتجدر ، الحسية االستجابات مف متكررة سمسمة إنتاج أو

  الداخؿ بينيما حدود وجود عمت لمتأكيد يأتي والعمارة التصميـ  ي الداخمي وال ضاء الخارجي
 شيء كؿ مف والخارج باطنو شيء كؿ مف  الداخؿ ، والخارجي الخارج نقيض  مس ًيا يوالداخم

 منو والداخؿ وسطحو المرئي ظاىره الجسـ مف  الخارج طف،اوالب الداخؿ نقيض ظاىره، وىو
 .(2007،الحسف) . باطنو

 م يـو إلت ساكف م يـو  مف الزمف مرور مع تغير قد (Space)ال ضاء  م يـو إف
إعادة  الحاضر وقتنا  ي المعاصروف والمعماريوف المصمموف حاوؿ  قد وتغيرًا، اميكيةدين أكثر

 متسمسمة محددة مغمقة  ضاءات باستعماؿ اريمالمع ال ضاء وتعريؼ االحتواء قيمة اكتشاؼ
 يجب بأنو تقوؿ تلم ضاءا الحديثة النظرة إف. ال ضاءات ىذه بيف الرسمية المحددة الحركة تربط

 : ال ضاء لن يـ وذلؾ لم ضاء م يومنا الت النظر  ي بالتعص تجاوز
  ضاء مف المعماري  يقتطعيا شريحة بأنو (Charles Moore)مكر  تشارلس يراه كما

 شكؿ ذات منو مقطوعة بأشكاؿ الحر ال ضاء برمجة يعني ال ضاء تصميـ وأف مستمر كمي
 شيء بأنو ال ضاء  (Rudolf Arnheim) ارنيايـ ركدلؼ يرى كما أو. معرؼ ومقياس محدد

 ااشياء يسبؽ  ضاء داخمو، أشكاؿ بوجود معرً ا يكوف وأنو نيائي  وال ومجرد وطبيعي مستمر
 وأما. المحددة غير الخالية كالحاوية يصبح ااشياء ىذه وبغياب  يو. الموجودة ااجساـ أو

  ائؽ يكوف وال وىيئة شكؿ لو كياف بأنو ال ضاء عرؼ  قد (Peterson)  بيترسكف ستيفف
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 الموجب ال ضاء م يـو إلت ويتطرؽ (abstract)مجرًدا  وال (Ineffable)أو خيالًيا   الوصؼ
 ش اؼ كشيء تخيمو ويمكف  ضاء ليس ما ىو كؿ ىو السالب ال ضاء  إف "  يقوؿ والسالب
 وال ضاء السالب ال ضاء ىي السميكة الجدراف عدت كما "  ن سو الجدار وليس بالجدراف يحيط
 يؤثر  ي وال راغ الصالبة م يـو يجعؿ  أنو وعميو السمبي ىو ال ضاء بيا المحيط ارجيالخ

 عمت ال ضاء  يـ يمكف سبؽ ما خالؿ ومف (3ص ،2007،)الحسفوالموجب السالب م يـو
 : بأنو الحديث الم يـو و ؽ

 الت توسعو وكأف يعامؿ ال انو )إال االتجاىات كا ة  ي عوائؽ بدوف ويتوسع متناىي ال - 
 قصوى(. أىمية ذو ااعمت أو ااس ؿ

 .المرئي غير اليندسي التركيب أو الييكؿ نوع مف  يمو ويمكف مقاس ال ضاء ىذا -

 ليس وىو ال ضاء تصميـ إمكانية حقيقة عمت يستند الجديد ال كر أف تجد ذلؾ ومف
نما طبيعية ظاىرة أو انسيابًيا  معمؽ دأ،كمب مستمر غير شكؿ لو مميز، حجـ أو شيء ىو وا 
  ضاء المثاؿ كاف الماضي القرف عشرينيات   ي التكويف،  ي متسمسؿ وىو ومعرؼ ومثبت
 والخارج بيف الداخؿ التميز التحديدية ومف المراكز مف بالكامؿ متحرراً  يكوف يكاد متد ًقا مستمًرا

 العالـ واقعًيا عف رلمتعبي لمبنايات التقميدية ال ضاءات االستاتيكية يحرروا أف يوفر المعما أراد لقد.
 الداخمية وال ضاءات المحددة ااماكف قائمة إلت الحاجة حديثًا أصبحت لكف الجديد الم توح،

 وليس ىو تطويؽ المباني لدواخؿ الجوىري اليدؼ  اف "  ينتوري يقوؿ روبرت وكما مجدًدا
 (.74صـ، 2005 ،)البيتاني . "الخارج عف الداخؿ و صؿ ال ضاء توجيو

 الداخمي: الفضاء يـكمف  4.6.1
 عمت المصمـ ال ضاء عرؼ    
 يتعامؿ التي ااولية المادة أنو

 الميـ العنصر وىو المصمـ معيا
 بشكؿ )ال ضاء الداخؿ تصميـ  ي
 وضع وبمجرد تعريؼ لو ليس عاـ

 لنا عالقات تتحقؽ داخمو عنصر
 ال ضاء بيف متعددة بصرية

 ن سيا( العناصر وبيف والعناصر
 ليذه نتيجة ءال ضا يتشكؿ

 الفضاء الداخمي كمحدداتو. :(4.4شكؿ ) 
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 كتابو  ي ال ضاء ىذا الجادرجي ر عت العراقي المعماري ويعرؼ ندركيا التي العناصر
 ىو " الحيز " أف يرى وىوSpace الحيز كممة عميو مطمًقا ) البموري والقصر )االخيضر

 لو أخرى، جية مف ال ضاء بيا ويحيط وصناعية طبيعية مادية، بأشياء يتحدد الذي السطح
 التي المادية المقومات بن س والمحدد الحيز مف ااعمت القسـ تمأل التي ال سحة ولتاا ص تاف

 بامتداد معيف، او معيف بمقـو وال تحدد الحيز خارج مف ابتداء تمتد التي والثانية الحيز تحد
 كال ضاء المبيـ وغير المحدد غير المصمـ الحيز ىو  ال ضاء . الخارج الت امتداده الف وذلؾ

 وبناًءا  يزيائية أو ىندسية تصاميـ و ؽ عمت الداخمي كال ضاء ومرئي، محدد حيز أو يالخارج
 التركيب حيث مف مرئًيا عنصًرا ال ضاء ويعد المعماري، ال ف  ي ال نية التصورات عمت

والمحددات عمت و ؽ نقاط أو محاور تحددىا قياسات ىندسية وتجعميا بشكؿ حيوي وبما يناسب 
 (.72صـ، 2005 ،البيتاني) متطمبات العصر.

 
 يكضح الفضاء الداخمي :(4.5شكؿ )

ينشأ ال ضاء مف  عالية ثالثة عناصر، الخطوط )بعد واحد( والمسطحات )بعديف( 
والمجسمات )ثالثة أبعاد( وتعتبر عنصًرا رئيسًيا  ي العمارة بينما تكوف العناصر ااخرى وسائؿ 

 تشكيمية لو.

ي اابعاد مف جميع ااوجو الستيعاب الشكؿ وتقديره وتكوف الرؤية  ي التكويف ثالث
 يتكوف لدينا  ضاء ثالثي  (Interacted Systems)والناتجة عف ت اعؿ عدة أنظمة متداخمة 

اابعاد ذو طوؿ وعرض وارت اع صندوقي التركيب ويحمؿ ص ات ىذا التركيب ال ارغ ن سيا 
ر اابعاد والحجـ،  مكؿ مقياس عالقة وىو مف أساسيات التعامؿ مع ال ضاء والمقاييس وتقدي

بالزمف وارتباط المقياس مرىوف بقطع المسا ات وىي تقطع بوساطة الحركة وتحتاج الت زمف 
 (.3صـ، 2007 ،حسف)ال لقطعيا.
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ال ضاءات الداخمية اية بناية نتحسسيا بطريقة أو بأخرى كسمسمة مف القواطع ل ضاء 
محدد مسبًقا. أي أف ال ضاءات الداخمية اية بناية  ال متناه ناظر يتحرؾ خالليا ضمف مسار

توضح بوساطة القياسات ال نية ومرا قاتيا مف أعمدة وجدراف وأرضيات وسقوؼ ويمكف تغيير 
حجـ ال ضاء الداخمي وذلؾ بتغيير المحددات اا قية والعمودية لتتناسب مع الغرض الوظي ي 

 التصاميـ الداخمية. ضاًل عف الجمالية والقناعة السيكولوجية ضمف 

يجب أف تمتمؾ ال ضاءات الداخمية لألبنية حجًما معيًنا يتناسب ونوع ال عالية التي 
تجري  ييا،  مثاًل إف غر ة الطعاـ اربعة أشخاص تختمؼ عف قاعة الطعاـ لمائة شخص ، 
ء  مكؿ عدد ىناؾ حجـ مناسب وعندما تكوف الغر ة صغيرة يشعر اإلنساف انو مقيد ضمف ال ضا

 بينما يشعر بعدـ االنتماء وبأنو مقيد ضمف بيئة غير محمية عندما تكوف الغر ة كبيرة.

ف معظـ عناصر الحياة البشرية ضمف ال ضاءات الداخمية لييكؿ البناية، تبرز عالقة أو 
دراكيًا مع العمارة منذ  المتمقي ببيئة ال ضاء والمتمقي  رًدا أو مجموعة أ راد يت اعموف حسًيا وا 

قياميا بصورة مستمرة ومتواصمة  يمثؿ المتمقي شاغؿ العمارة ، المست يد )الناس،  لحظة
 (.2006 ،)جرجيس وغيرىـ(. المشاىديف

 
 يكضح العالقة مابيف الفراغ كاألشخاص المستخدميف لو. :(4.6شكؿ )

 ال ضاء الداخمي عمت العموـ ىو المكاف المدرؾ عمت أنو حيز متسع يسمح بالحياة وأف 
نب المكانية ىي مجاؿ لمحركة والنشاط لمحجـ والمسا ات بيف ااشياء إلبراز كيانيا  ي الجوا

ال ضاء يضـ ال ضاء جميع عناصر المركبات التي تتشكؿ مع بعضيا  ي تداخؿ تاـ ويعبر عف 
الشيء  ي اابعاد الثالثة ينطبؽ مع اارضية ذات البعديف، و يمثؿ درجة البعد الثالث لحيز 

 احؿ تكوينو التاريخية ىي:مر  محدد واف
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مرحمة الوحدانية ثـ المأوى  الحماية واالنتماء، ولكؿ  ضاء درجة ترتبط باإلحساس 
يتركو  ي الن س البشرية ومدى ارتباط ذلؾ بالمقياس اإلنساني،  قد يكوف ال ضاء ضيًقا يعطي 

بالسكينة واليدوء اإلحساس بالضيؽ واالنعزالية و بالخصوصية وااماف وقد يكوف طبيعًيا يمتاز 
وقد يكوف ال ضاء مف ناحية الشكؿ مق اًل أو شبو مق ؿ، منتظًما أو غير منتظـ، متموًجا أو 
متكسًرا، ومف ىنا نرى أف بعض ال ضاءات يييمف اإلنساف عمييا مف خالؿ حركتو  ييا 
، ومالئمتو لمقاسو أما ال ضاءات ااخرى  قد تخطط بقصد لتكوف ىي المييمنة عمت اإلنساف

وبصورة عامة  اف ال ضاء الداخمي يتكوف مف خمسة عناصر تتكامؿ  يما بينيا وتت اعؿ لتعطي 
 ال ضاء خواصو وىي :

 المستوى اا قي الس مي ويمثؿ ارضية ال ضاء . .1

 المستوى اال قي العموي ويمثؿ السقؼ . .2

 المستويات الرأسية والتي تمثؿ حدود ال ضاء . .3

 ية سواًء كانت نباًتا أـ جماًدا .اثاث ال ضاء وىي مكونات غير بشر  .4

 عنصر النشاط داخؿ ال ضاء سواء كاف اجتماعًيا او اقتصادًيا ...الخ . .5

 خاو  راغ مجرد ال ضاء اصبح ولواله الخامس العنصر  ي اساسًيا دوًرا اإلنساف ويمعب
 الست ادةا عنصر بوص و باإلنساف معالميا بكؿ ترتبط ااربعة العناصر  اف لذا الحياة معالـ مف
 (.ـ2007 ،حسف)ال . ال ضاء مقومات مف

 :العامةالمباني  4.7
 مف ميـ نوع العامة المباني

 مف المباني ليذه لما المباني تصني ات
 وعدد مساحتيا مف تنبع أىمية

 الموظ يف مف سواء  ييا الشاغميف
 مف أو المباني، ىذه  ي يعمموف الذيف

 المباني، ىذه يقصد الذي الجميور
 المباني تطورت التكنولوجيا طورت ومع

 تطور  ي التطور ىذا وتبع العامة
 تحقؽ التي وااماف اامف وسائؿ

 يكضح البيك في المباني اإلدارية. :(4.7شكؿ )
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 اختارت ولذلؾ واالقتصاد، لممجتمع العامة السالمة وبالتالي شاغميو وسالمة المبنت سالمة
 ىذا فم تجعؿ التي ااسباب مف لعدد المباني تصني ات بيف مف العامة المباني بالتحديد الدراسة
 الموظ يف مف كبير عدد مع العامة المباني تتعامؿ حيث .عنو البحث  ي اا ضمية االختيار

 اإلدارييف الموظ يف بيف ما العممية المستويات  ي ويتدرجوف يختم وف الواحد المبنت داخؿ
 التصميـ عند حده عمت مستوى لكؿ والتدخؿ التصميـ يتطمب ما وىو الخدماتييف، والموظ يف

 طمبا العامة المباني عمت يتردد الذي الجميور عمت أيضاً  ينسحب ما وىذا وااماف، فلألم
 بالمبنت يربطيـ عاـ نسيع الموظ يف لدى بأف الموظ يف عف يختم وف الجميور ولكف لمخدمة،

 أسموب  ي البعض بعضو عف الجميور يختمؼ كذلؾ الجميور، لدى الم قود العنصر وىو
 الشريحة ىذه مع التعامؿ يجعؿ مما العاـ السموؾ  ي وحتت التعميمي وىوالمست والثقا ة الحياة
  .التصميـ ناحية مف ااعقد ىو التصميـ  ي

 يمضوف حيث  ييا يعمموف لمذيف المنزؿ بمثابة أنيا العامة المباني  ي الميـ والعامؿ
 يوميـ - عمت ريؤث لممبنت المعماري التصميـ  إف يوميًا( ، وبالتالي ساعة 12- 8مف ( غالبية
 المكانة ليا يحقؽ ليا مبنت  ي تطمح والمؤسسات الشركات مف العديد أف كما أدائيـ،  ييا

  ي اامواؿ ين قوف ولذلؾ  عالة، بطريقة المميزيف الزبائف ليـ سيجمب ما وىو والشيرة، المناسبة
   (Kohn & Katz, 2002).  سبيؿ ذلؾ

 
 .العامةاني المكاتب المفتكحة في المب :(4.8شكؿ )

 والمستمزمات ااثاث مع تعامالً  ااكثر المباني تصنيؼ مف العامة المباني تعتبر كما
 المباني ىذه  ي تكدسيا مدى يتوقؼ التي المكتبي بااثاث المباني ىذه تمتمئ حيث وااجيزة،

 يالمكتب ااثاث مف العدد وىذا المعماري، التصميـ عمت يؤثر ما وىو العوامؿ مف عدد عمت
 تحظت والتي اارشيؼ، وغرؼ والمم ات ااوراؽ وكذلؾ المكتبية ااجيزة مف عدد يتبعو أيضا
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 أو والتمصص لمسرقة الحاالت مف كثير  ي تتعرض والتي والسرية، اامف مف عالي بمستوى
 المبنت داخؿ العاـ والنظاـ العمؿ عمت تؤثر أخرى تبعات إلت يؤدي مما التمؼ، أو ال قداف
 .أخرى جية مف المجتمع وعمت جية فم اإلداري

 -:عاـال المبنى مفيـك 4.7.1
 لو، التعريؼ صياغة تـ لما بناء واختم ت العامة بالمباني الخاصة التعري ات تعددت

 أو المباني ىي" :المباني تصنيؼ  ي المباني  ي ال راغ لمتطمبات العربية الكودة تعريؼ  حسب
 تجارية أو سياحية أو مالية أو  نية أو إدارية خدمات قديـت اغراض تستعمؿ التي المباني أجزاء
 وتشمؿ التخزيف، إلت الحاجة توجب بكميات حاجيات أو بضائع تبادؿ  ييا يتـ أال شريطة
 والتجارية، ال نية الخدمات ومكاتب والبنوؾ، اامنية، والمراكز الحكومية، الدوائر تشممو ما ضمف

 شامؿ تعريؼ وىذا ،××(ـ، 2004)كاللدة، إلخ ...م زة،والت اإلذاعة ومحطات والمختبرات،
 المباني تصني ات مف عدد ويدمع تؤدييا، التي والوظائؼ العامة المبنت داخؿ بال راغات يتعمؽ
 مبنت عمت ويطمؽ .مكتبية وظي ة يؤدي أكثر أو  راغ لوجود عاـال المبنت تصنيؼ ضمف

 رئيسية بدرجة مصممة  راغات يحوي ءالبنا مف شكؿ وىي المكاتب مجموعة أيضاً  المكاتب
 تمؾ ضمف أخرى ومعدات شخصية وحواسب مكتبية بمناضد وتزود المكتبي لالستعماؿ
 واحدة، لشركة يخصص أو الشركات لمختمؼ أقساـ إلت المكتبي البناء تقسيـ ويمكف المساحات،

 تخطيط اتذ أو  ردية ومكاتب اجتماعات حجرة أو وحجرات استقباؿ منطقة شركة لكؿ يكوف
  .اإلدارة لمعاوني وغرؼ كالمطابخ الممحقة التسييالت مف وعدد ممحقة، حمامات مع م توح

 (.41صـ، 2007عبد السالـ، )

 لممبنت المعرؼ أراده الذي الم يـو حسب عاـال لممبنت التعري ات مف آخر عدد وىناؾ
 أف  نرى المبنت، بو يتعمؽ الذي اإلداري العمؿ نوعية أو ال راغ أو الوظي ة حيث مف سواء

 ،( (Administrative Building العامة المباني مسمت تستعمؿ ال خاصة ااجنبية المصادر
 عمت عندىـ التعريؼ يتوقؼ حيث (Office Building) المكتبية اابنية مسمت تستعمؿ ولكنيا
 ابنية ا المكاتب، مباني أو المبنت، مف جزء أو ككؿ المبنت داخؿ سواء المكتبي النشاط
 ومساحات  ردية إلت مكاتب غالبا مقسـ وىو ااعماؿ لتواصؿ المصممة المنشآت ىي المكتبية

 وشامؿ بسيط وىذا التعريؼ (Craighead, 2009, p53)االستئجار أو لإليجار معروضة
 السعودية العربية المممكة  ي المدني لمد اع العامة المديرية أما العقاري، االستثمار إلت ويشير

اداء ااعماؿ اإلدارية والتجارية  والمخصصة المرخصة ااماكف بأنيا العامة المباني عر ت د ق
 الد اع المدني) تشكؿ جزء مف المبنت والميف الحرة سواء أكانت ىذه ااماكف مستقمة بذاتيا أو
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 ءالبناء أك أجزاء البناء المخصص إلجرا ىي العامة، وبالتالي  إف المباني (ـ1989السعودي، 
مختمفة  العامةكاحدة أك عدد مف المؤسسات  األعماؿ المكتبية سكاء أكاف مخصص لمؤسسة

 األنماط اإلدارية.

ىناؾ وظائؼ محددة لكؿ  راغ  المساحات المخصصة  العامة ي تصميـ المباني 
عمي الغرض  العامةلممكاتب ومسارات الحركة ال رعية بيف بعضيا ىناؾ أي يعتمد موقع المباني 

 ، منيا:العامةعية التي سوؼ يستخدـ  ييا ىذا المبني ،  يناؾ عدة نوعيات مف المباني والنو 

 النكع األكؿ:

المباني الخاصة لمكاتب المحاميف والميندسيف والمعمارييف الخ. ومثؿ ىذا النوع مف 
المكاتب يجب أف يقع عمي شرياف رئيسي مف المواصالت، وال مانع مف كونيا بعيدة بعض 

 مركز المدينة.الشيء عف 
 النكع الثاني:

ىو مكاتب الخدمات العامة والتي تحتؿ مركز المدينة اىميتيا الكبيرة والتي يجب أف 
تقع عمي شرياف أساسي لمحركة. كما يجب أف تكوف ىذه المباني قريبة مف أماكف انتظار 

اارض  السيارات سواء أكانت عمي اارض أو  ي مباف متعددة الطوابؽ حتت تقمؿ مف مسطح
أيضًا مكاتب  العامةالمستغمة التي تكوف باىظة التكاليؼ  ي ىذا الموقع . وتشمؿ المباني 

 خدمات الس ر والمواصالت.
 كمف أنكاع المكاتب التي يجب أف تككف قريبة مف مركز المدينة:

 النكع األكؿ:

 مكاتب الشركات والييئات الحكومية والبنوؾ والمصارؼ ومباني البورصة، وأيضاً 
 مكاتب التوكيالت والسماسرة ومكاتب الخدمات القضائية .

 النكع الثاني:

انع التي توجد عمي ، وىذه المكاتب يجب أف تقع بالقرب مف المصمكاتب إدارة المصانع
، ولكف مف الواجب وقوعيا عمي شرياف رئيسي مف المواصالت حتت يمكف أطراؼ المدينة

 بطيا بمركز المدينة.الوصوؿ إلييا بأسيؿ الطرؽ، باإلضا ة لر 
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 :المباني المصرفية 4.8

حدى أىـ وأقدـ المؤسسات إوىي  العامةتعد المباني المصر ية )البنوؾ( نوع مف المباني  
المالية الوسيطة، وظي تيا االساسية قبوؿ الودائع الجارية والتو ير واجؿ مف اال راد والمشروعات 

عادة استخدامي ا لحسابيا الخاص  ي منح االئتماف والخصـ وبقية العمميات واالدارات العامة، وا 
 المالية لموحدات االقتصادية غير المصر ية.

عند النظر إلت تمؾ النوعية مف المباني التي تغمب النواحي الوظي ية عمت تصميميا 
المعماري نالحظ الصراع الدائـ  ي ذىف المصمـ المعماري بيف الوظي ة والجماؿ والنسب 

بة لتحقيؽ كؿ منيما وذلؾ  ي الشكؿ الخارجي والتكوينات الداخمية وعالقتيا ببعضيا المطمو 
 مثاًل نجد أف ضمف وظائؼ المبنت الرئيسية ح ظ الودائع واامانات وىو ما يستدعي خمؽ كتمة 
حصينة متزنة صعبة االقتحاـ كما أف الواجية يجب أف تعبر عف نوعية الوظي ة ونوعية 

ختالؼ :(4.10شكؿ )  مكاد الشطيب الداخمي.                                             يكضح المنطقة الخاصة بالعمالء كخدماتيـ كا 

 يكضح المكاتب المغمقة. :(4.9شكؿ )
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وتقنياتو وطبيعة المكاف وتراثو واسـ البنؾ ورموزه التي يجب التعرؼ  عصرالخدمات وطبيعة ال
  كانت تحمؿ مضمونًا. عمييا عف بعد خاص إذا

وبالنسبة لممساقط اا قية لممنشات المصر ية  يغمب عمييا البساطة وذلؾ لنوعية الخدمة 
لرئيسية والثانوية التي يقدميا مما يسيؿ مف تجميع أماكف الخدمة واختيار أماكف المداخؿ ا

وتجدر اإلشارة إلت ضرورة التأكيد عمت مدخؿ البنؾ وأىميتو وتحديده بالوسائؿ  والخدمات.
 .المختم ة سواء باالواف أو الكتؿ أو اإلضاءة

ااولت وىي خاصة  أما مف حيث مكونات البنؾ ووظائ و نجد أنو ينقسـ إلت منطقتيف
   يف وخدماتيـ ولكؿ مداخميا الخاصة.بالعمالء وخدماتيـ والثانية خاصة بالموظ

 
 يكضح المنطقة الخاصة بالمكظفيف في البنكؾ. :(4.11شكؿ )

 :نشأتيا 4.8.1
ال أنيا لـ تنتشر ولـ تتوسع ولـ إرغـ أف المصارؼ المركزية عر ت منذ ثالثة قروف 

العالمية  وبعد الحرب . تتبمور وظائ يا عمت الشكؿ الذي ىي عميو اآلف إال  ي القرف العشريف
ال يتجزأ مف مظاىر استقالؿ البالد السياسي وعالمة  ااولت عمت وجو التحديد أصبحت جزءاً 
 .ىامة مف عالمات استقالليا االقتصادي

 :األىداؼ العامة لممصارؼ المركزية 4.8.2
المركزية  ي جميع أنحاء العالـ، وكذلؾ  ممصارؼلتتشابو ااىداؼ العامة و الرئيسية 

 يي تتشابو  ي مسئوليتيا ووظائ يا العامة اال أف االطار العاـ الذي تؤدي  يو ىذه المصارؼ 
 : مسئوليتيا يختمؼ مف بمد الت آخر نوعا ما انو يتأثر بعوامؿ مختم ة منيا

http://www.archiciv.com/vb
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 .مرحمة النمو االقتصادي العاـ لمبمد .1

  .المتاحة حجـ الموارد المالية .2

 مدى اتساع و تطور سوؽ النقد وسوؽ المالية .3
 تركيبة الييكؿ االنتمائي السائد  ي البمد .4
 .نوع النظاـ النقدي الذي يعمؿ المصرؼ المركزي  ي ظمو .5

 .طبيعة العالقات المالية الدولية لمبمد بصورة عامة .6

مركزي وظي ة يقوـ بيا المصرؼ الوقد اختمؼ االقتصاديوف  ي تقرير ما ىي أىـ 
 : ميما تكف ىذه الوظي ة  أف أبرز أىداؼ المصرؼ المركزي ىيو 

 . تحقيؽ االستقرار النقدي .1

 .العمؿ عمت تحقيؽ مستوى عاؿ مف االستخداـ )العمالة( .2

  ي.حقيؽ أ ضؿ معدالت النمو االقتصادالعمؿ عمت ت .3

 -نبذة تاريخية عف المباني المصرفية )البنكؾ( في قطاع غزة: 4.8.3
 العربي البنؾ ا تتح  قد ،العامة المباني مف جديد ؾ  ي قطاع غزة كنوعظيرت البنو 

 وتأسس مصر بنؾ بعد عربي مصرؼ أقدـ ثاني وىو  مسطيف، ميداف  ي مدينة غزة  ي  رعو
 االنتداب  ترة  ي ساد الذي النمط عف مختمؼ حديث وأسموب بطريقة مبنيّ  ـ، وىو1930 عاـ

 مف المبنت وتكوف وكبيرة، مستطيمة ونوا ذ كامؿ خرساني يإنشائ ىيكؿ مف ن ذ البريطاني، حيث
كبنؾ  عمؿ بريطاني بنؾ وىو باركميز وبنؾ العثماني البنؾ إلت باإلضا ة وأوؿ، طابقيف أرضي

 (83صـ، 1995، عاشور)ال مسطيني  بالجنيو وتعامؿ  مسطيف  ي الحكومة

ؾ العربي وبنؾ ـ أنشأ بنؾ  مسطيف، مع استمرار عمؿ كؿ مف البن1960و ي عاـ 
                                                                ً                    باركميز والعثماني، إضا ة إلت ذلؾ  تحت عدد مف البنوؾ المصرية  روعا  ليا  ي مدينة غزة، 
باإلضا ة إلت البنؾ العقاري العربي الذيي أسستو جامعة الدوؿ العربية كبنؾ لإلنقاذ ثـ تأمـ عاـ 

 (.94صـ، 1995، عاشور) ـ1963

 اامر بموجب الغربية والض ة غزة اعقط  ي العاممة البنوؾ جميع توق ت ىذا وقد
 رقـ العسكري اامر بموجب اإلسرائيمية البنوؾ بعدىا وعممت ـ، 1967 عاـ  (7)رقـ العسكري

 ىبوعميـ بنؾ ىي غزة قطاع  ي ليا  روعاً   تحت التي المصارؼ وأىـ ـ،1968  عاـ ( 255 )
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غوش  مستوطنة  ي  رعو  تح الذي مزراحي بنؾ إلت باإلضا ة لئومي، وبنؾ وبنؾ ديسكونت
البنوؾ  بو تميزت وما ـ، 1987 عاـ انت اضة اندالع مع جميعيا أغمقت والتي قطيؼ،

حاسوب  بجياز ال روع جميع ربط تـ حيث الميكنة، ىو المكتبي لمعمؿ بالنسبة اإلسرائيمية
 ببغزة، وبس قطاع  ي العامة المباني عمت اآللية الحاسبات دخوؿ بداية يعد ما وىو مركزي،
ب تح بنؾ البريد  المدنية اإلدارة قامت  قد اإلسرائيمية البنوؾ مع التعامؿ عمت ال مسطينييف عزوؼ

 الرسوـ جمع  أعمالو أىـ (. وكانت4-12كمؤسسة تابعة لمحكومة كما ىو واضح بالصورة )
  .يفالموظ  ود ع رواتب الحكومية المستحقات وتسديد والمخال ات والضرائب الخدماتية وال واتير

 
 بنؾ البريد في مقر بريد الشجاعية. :(4.12شكؿ )

 ـ1988. عاـ Bayerischer Runfunkالمصدر : تقرير إذاعة بايرف 

 خالؿ تعرض وقد ـ، 1981 عاـ غزة قطاع داخؿ بالعمؿ  مسطيف لبنؾ  ترة بعد وسمح
مطات لس  مسطيف بنؾ تحدي بسبب االحتالؿ قوات مداىمة إلت االحتالؿ ظؿ  ي  ترة عممو
سمطات  منعت كذلؾ اسمو، لتغيير البنؾ ر ض مف بدأت والتي أدائو، تطوير  ي االحتالؿ
ـ، 1986عاـ  المختار عمر شارع  ي الجديد المقر بناء رخصة إصدار مف غزة بمدية االحتالؿ
 أنشأ ـ، كما 1992عاـ  الرئيسي( المختار )ال رع عمر شارع  ي الجديد إدارتو مقر البنؾ وا تتح
 (.75صـ، 1995، عاشور)ـ 1993 عاـ )السرايا(  ي الرماؿ  رع

 اإلسرائيمي االحتالؿ غزة قبؿ قطاع  ي العاممة البنوؾ مف عدد  روع  تح أعيدت
 البنؾ  رع عمت يحتوي الرماؿ والذي حي  ي  مسطيف بنؾ برج  مسطيف بنؾ أنشأ وقد لمقطاع،

 واستثمارية، عقارية لشركات إلت مكاتب باإلضا ة لمبنؾ اإلقميمية اإلدارات وبعض الرماؿ  ي
 التشريعي، (Curtain wall) واجية المجمس  ي بجوار مقره ببناء الدولي  مسطيف بنؾ قاـ كذلؾ
 الزجاجية المبنت. الواجيات نظاـ يستخدـ مبنت أوؿ وكاف
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 يكضح برج بنؾ فمسطيف :(4.13شكؿ )

 عناصر البنؾ المركزم كفراغاتو األساسية: 4.8.4
 .لة الرئيسية لجميور المتعامميفالصا .1

 .المكاتب الرئيسية إلدارة البنؾ وممحقاتيا مف قاعات لالجتماع ومكتبة وصاالت استقباؿ .2

  .مكاتب الموظ يف .3
  .خزائف ح ظ النقود والمستندات  .4

لت  .5 وتحت إشراؼ غرؼ  البنؾالخدمات العامة وتشمؿ رصيؼ لت ريغ وشحف النقود مف وا 
الحراسة واستراحات لمعامميف مع ما يمزميا مف دورات مياه ثـ صاالت ااجيزة الميكانيكية 
والكيربائية خاصة أجيزة تكييؼ اليوا ء وغاليات المياه و وحدة احتياطية لتوليد الكيرباء 

ما  مت المكاتب والمطبعة معباإلضا ة إلت مكاتب استالـ وتسميـ المراسالت أوتوماتيكيا ع
 .يمزميا مف مخازف و ورش

  : راغات البنؾ المركزي 

 .مدخؿ الجميور : وال بد أف يتو ر  يو اامف مف حيث الشكؿ ال راغي .1

 .الة المدخؿص .2

 المصاعد .3

http://www.archiciv.com/vb
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المكاتب: وتشكؿ العنصر الرئيسي  ي المبنت ، وتخصص لمدير البنؾ وكبار الموظ يف  .4
 .مختمؼ ااقساـ بحيث تمثؿ مركزا وسطا بيف

 .قاعة المؤتمراتؿ مدخ .5

 .قاعة المحاضرات .6

 .غرؼ االجتماعات .7

 مكتبة .8

 .قاعة اجتماعات رئيسية تقاـ  ييا الح الت الرسمية .9

 .معرض .10

 .مدخؿ العامميف .11

 .غر ة الماكينات .12

 .مدخؿ الخدمة مواقؼ السيارات .13

 .كا يتريا ومطعـ .14

 تقسيـ األدكار بالنسبة لفراغات البنؾ المركزم: 4.8.5
: )دور أو أكثر( يخصص لكراجات السيارات لموظ ي البنؾ وسكاف الجزء  1. البدرـو

 االستشاري

. الدور اارضي: يضـ صالة استقباؿ العمالء و المعامالت المصر ية ومراجعة المعامالت 2
 وغرؼ لمديري ااقساـ والمراجعة باإلضا ة لغرؼ نواب المدراء ومساعديو.

 الرئيسية لمبنؾ باإلضا ة لمخزائف المؤجرة . الميزانيف: يخصص لمخزائف3

. دوراف: لمكاتب ال رع الرئيسي لمبنؾ ومكتب مدير ال رع وغرؼ اجتماعات بمساحات مختم ة 4
 وكا تيريا لخدمة ال رع.

. دور كامؿ لمكاتب اإلدارة العميا بيا غرؼ السكرتارية وغرؼ اجتماعات صغيرة أو قاعة 5
 اجتماعات لمجمس إدارة البنؾ

 . أدوار ذات مساقط م توحة إلدارات المركز الرئيسي وبكؿ دور كا يتريات صغيرة6
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. باإلضا ة إلت العناصر التشكيمية مثؿ قاعة سينما واجتماعات ومكتبة ووحدات طبية 7
 ومصمت واستراحات وحجرات لممقابالت ومكاف لالستعالمات واامف بمدخؿ البنؾ .

 مالحظات ىامة عند التصميـ :

 بد مف تجميع عناصر االتصاؿ الرأسي والخدمات  ي  راغ انتقالي واحد.. ال 1

. ال صؿ العضوي بيف صاالت تعامؿ الجميور وحركة االتصاؿ الرئيسية لممبنت مثؿ  صؿ 2
.  خزائف العمالء عف خزائف البنؾ بطريقة تحقؽ اامف الالـز

ا مع  راغات المكاتب بدوري . االمتداد ال راغي الرأسي لصالة التعامؿ مع الجميور وتداخمي3
 الميزانيف و اإلدارة العامة المطموبة ليذه الصالة.

. ال صؿ بيف المداخؿ المختم ة لتحقيؽ الك اءة الوظي ية وتو ير ااماف لممبنت مع توزيع 4
مخارج اليروب والطوارئ و ذلؾ عف طريؽ ال صؿ بيف حركة السيارات المص حة وااوراؽ 

ف حركة المتعامميف وأي وسيمة مباشرة مف وسائؿ االتصاؿ الرئيسية المالية البنكنوت وبي
المتصمة باادوار العموية لممبنت، بتو ير مكاف مغمؽ لوقوؼ السيارات المص حة بالبدرـو 
ومصعد خاص مباشر لنقؿ البنكنوت وااوراؽ المالية الت الخزائف الخاصة بالدور المتوسط 

 بيف البدرـو و اارضي.

ؿ حركة الموظ يف عف حركة الجميور بتخصيص مدخؿ لمجميور و آخر لإلدارة . ي ضؿ  ص5
 العميا و موظ ي المركز الرئيسي و تو ير مدخؿ ثانوي لمخدمة.

  ؾ:األسس التصميمية لمبنك  4.9
تعتبر المباني المصر ية مف أكثر نوعيات المباني ثراء سواء  ي م رداتيا أو تشطيباتيا 

الجتذاب العمالء و ي  مادةا أف تكوف عميو لتعطي انطباعا بالثقة وال أو أثاثيا، لما يشترط لي
 .ن س الوقت تقديـ الخدمات بصورة متميزة ودقيقة

وكما ىو معروؼ أف العنصر االقتصادي يتحكـ  ي غالبية أنواع المباني إال أف تأثيره   
التي تخصص لمثؿ ىذه  يتوارى  ي المباني ال خمة كال نادؽ والبنوؾ، نظرًا لمميزانية العالية

المشاريع وطبيعة الخدمات التي تقدميا ىذه المؤسسات، إضا ة إلت وجودىا  ي مناطؽ حيوية 
 .وىامة، وغالبا تخصص ليا مساحات كبيرة تسيؿ عمؿ المصمـ

لذا كاف مف الطبيعي أف تتميز البنوؾ عف المنشآت ااخرى بروعة التصميـ واحتوائو   
  .ع لجمب أكبر عدد مف العمالء إلت البنؾعمت عناصر لمجذب واإلمتا
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و ي مباني البنوؾ تغمب النواحي الوظي ية عمت تصميميا المعماري  نالحظ التردد 
الحاصؿ  ي ذىف المصمـ المعماري بيف الوظي ة والجماؿ والنسب المطموبة لتحقيؽ كؿ منيما 

  .عضوذلؾ  ي الشكؿ الخارجي والتشكيالت الداخمية وعالقتيا ببعضيا الب

 :التصميـ الداخمي لمبنكؾ 4.9.1
ىناؾ عوامؿ تحدد متطمبات التصميـ الداخمي لكؿ بنؾ أوليا نوعية نشاط البنؾ ىؿ ىو 
بنؾ مركزي أو استثماري أو تجاري أو بنؾ تو ير حيث تختمؼ متطمبات كؿ بنؾ عف اآلخر 

تحديد متطمبات البنؾ كما أف موقع البنؾ وعدد العمالء المتوقع تعامميـ معو لو أثر أيضا  ي 
  ة.والخدمات الالزم

الفراغات الداخمية لمبنؾ  4.9.2
 :كأسس تصميميا

عند تحميؿ ال راغات 
الداخمية لمبنؾ نجد أنو ينقسـ إلت 

  zones)   2)   راغيف أساسييف
ااوؿ خاص بالعمالء وخدماتيـ، 
والثاني خاص بالموظ يف وخدماتيـ، 
 ولكؿ منيـ مداخمو الخاصة والتي
يكوف ىناؾ  صؿ تاـ بينيما، كما 

يجب أف يكوف ىناؾ  صؿ تاـ قدر 
اإلمكاف بيف حركة العمالء وحركة الموظ يف إال  ي بعض ااماكف التي يكوف  ييا احتكاؾ 
مباشر بيف العمالء والموظ يف، كما يجب أف تكوف ىناؾ سيولة  ي حركة المراقبيف سواء مف 

 .ري الذي يراقب حركة العمالء وأداء الموظ يفاامف أو مف قبؿ نائب المدير اإلدا
 

 :(Public spaces)الفراغات الخاصة بالعمالء  : أكالن 

 راغ المدخؿ  وتعتبر مف أىـ ال راغات  ي البنؾ، وعادة يعتبر :(Lobby)الجميكر صالة  -1
الرئيسي ىو صالة الجميور، وتحتوي صالة الجميور عمت كاونتر التعامالت الرئيسي 

ومكتب لموظؼ االستقباؿ وآخر لالستعالمات، كما يوجد  (Tellers) الصندوؽ وصرا ي
 ييا أماكف لمجموس واالنتظار ومقاعد مخصصة لمعمالء لمؿء الوثائؽ والشيكات عمييا. 
ويعتبر كاونتر التعامالت مف أىـ العناصر المعمارية الداخمة  ي تكويف مبنت البنؾ وىو 

 صالة الجميكر :(4.14) شكؿ
 Lobby بنؾ First Financial Bank 

 



82 

عتبارات يجب مراعاتيا عند تصميـ صالة الجميور الذي يحدد شكؿ صالة الجميور. ا
  :وكاونتر التعامالت الرئيسي

  .يجب أف يكوف وصوؿ العمالء إلت صالة التعامالت سيال ومريحا

إذا كانت صالة العمالء  ي الطوابؽ تحت اارضية أو الطوابؽ العموية )غير الطابؽ  -
لمالءمتيا لكمية العمالء  (Escalators) ميكانيكيةاارضي(  ي ضؿ استخداـ ساللـ 

 .الذيف يستخدموف الصالة

إذا كاف الكاونتر بو جزء منكسر بالمسقط  يجب أف تكوف الزاوية الكبرى )أكبر مف  -
( باتجاه صالة العمالء لعدـ حدوث تداخؿ  ي ص وؼ العمالء إذا كانت باتجاه °180

  .صالة العمالء

ف يكوف التقعر باتجاه صالة العمالء إذا كاف الكاونتر بو جزء دائري بالمسقط  يجب أ -
  .لعدـ حدوث تداخؿ  ي ص وؼ العمالء إذا كاف محدبا باتجاه صالة العمالء

توضع مكاتب الصرا يف )الصندوؽ(  ي جانب واحد مف البنؾ لمسماح بمساحة أكثر  -
اتساعا  ي البنؾ، حيث أف ال راغ المجاور لمصندوؽ مف أكثر ااماكف ازدحاما  ي البنؾ، 

جب أف يكوف وصوؿ العمالء إلت الصندوؽ سياًل وأف تكوف تحت نظر موظؼ اامف وي
  .وقريبة منو

مكاتب الموظ يف خمؼ كاونتر المعامالت تكوف  راغات م توحة لتسييؿ عمؿ الموظ يف  -
تماـ معامالت الجميور التي يشترؾ  ييا أكثر مف موظؼ عادة، ويراعت وجود غر ة  وا 

 .تب الموظ يفلالجتماعات قريبة مف مكا

الصندوؽ يكوف  ي كؿ غر ة موظؼ واحد  قط، وتكوف الغر ة مغمقة وليا زجاج محصف  -
ضد الرصاص ومزودة بجياز إنذار يوضع أس ؿ الصندوؽ حتت يتمكف الموظؼ مف 

 .تشغيمو بقدمو  ي حاؿ تعرضو لمتيديد

كات  ي توضع المقاعد وااماكف المخصصة النتظار العمالء وتعبئتيـ لموثائؽ والشي -
 .أماكف ال تعيؽ حركة العمالء وخاصة طوابير العمالء أماـ الصندوؽ

توضع كاميرات لممراقبة  ي أماكف مختم ة مف الصالة وذلؾ لتو ير اامف لمعمالء  -
 .والموظ يف
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ي ضؿ أف يكوف موقعيا  ي الطابؽ اارضي ويمكف أف تكوف  ي القبو، صالة الرىنيات:  -2
ؼ يكوف  ييا صناديؽ يستأجرىا العمالء ويضعوف  ييا وىي صالة ممحقة بكؿ مصر 

أشياءىـ الثمينة ووثائقيـ أو أي شيء يريدوف، ويكوف لكؿ صندوؽ م تاحاف أحدىما مع 
الموظؼ المسؤوؿ  ي البنؾ واآلخر مع العميؿ ويتـ  تح الصندوؽ بالم تاحيف معا. وىذه 

 اصؿ بينيما، ويكوف ليا باب الصالة غالبا قريبة مف الخزنة الرئيسية لمبنؾ مع وجود 
واحدمص ح وال بد أف تصنع مف ال والذ المص ح ضد الكسر وضد النار، ويجب تو ير 
غر ة ممحقة بصالة الرىنيات مقسمة إلت أكشاؾ صغيرة لتو ير الخصوصية لمعمالء 

ويراعت أف يكوف وصوؿ العمالء إلت  ليتمكنو مف  تح صناديقيـ  ييا وأخذ ما يريدوف.
  ومأمنًا. اامانات  ي الصالة سيالً صناديؽ 

ويشتمؿ عمت غر ة المدير ونائب المدير والسكرتارية وغر ة لإلجتماعات، قسـ اإلدارة: 3- 
ونائب المدير ىو الذي يكوف لو احتكاؾ مباشر بالعمالء لحؿ أي مشاكؿ يواجيونيا مع 

ذا كانت المشكمة كبيرة تر ع إلت مدير البنؾ  .الموظ يف وا 

والممثمة  ي المحا ظ  -لبنوؾ المركزية  ال يكوف ىناؾ أي احتكاؾ بيف اإلدارة أما  ي ا
وبيف جميور العمالء حيث يكوف ىناؾ قسـ مخصص لخدمات الجميور وحؿ  –ونائبو 
 .مشاكميـ

 :ثانيان: الفراغات الخاصة بمكظفي البنؾ

داخؿ البنؾ وخارجو  يراقب ىذا القسـ سير المعامالت المصر ية جناح المعامالت المصر ية: -أ
عمت أسس قانونية نظامية، مع مراجعة التقارير والوثائؽ وتجمييا وترتيبيا  ي أماكف 

  :مخصصة و ؽ أسس معينة، ويحتوي ىذا الجناح عمت ااقساـ التالية

وىو يتصؿ مباشرة بكاونتر   :(.Bookkeeping Dep)قسـ الحسابات الجارية  .1
مية وحسابات الزبائف، كما أنو يكوف قريبا مف الصندوؽ التعامالت لمتابعة الحركة اليو 

 .حتت يستطيع الصرا وف تبادؿ المعمومات مع موظ ي ىذا القسـ

ويتـ  ي ىذا القسـ توثيؽ وتدقيؽ ومراجعة البيانات  : (.Proof Dep). قسـ التدقيؽ 2
قريبا جدًا  والمعامالت المصر ية قبؿ ترحيمو إلت غر ة معالجة البيانات ويكوف ىذا القسـ

 .مف غر ة معالجة البيانات

حيث تح ظ  يو المستندات والمراسالت وااوراؽ الميمة  :(Mail Room) البريدغر ة  3.
 .لحيف ترحيميا إلت قسـ التدقيؽ وتكوف الغر ة قريبة مف قسـ التدقيؽ
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حيث توجد  ييا خزنة تح ظ  ييا السجالت  (.Records Dep)  :غر ة أرشيؼ .4
ت، وتخدـ ىذه الخزنة قسـ التدقيؽ وقسـ الحسابات الجارية، وال يشترط أف والمستندا

تكوف ىذه الغر ة مالصقة لمقسميف ولكف ال بد أف يكوف الوصوؿ إلييا سياًل بالنسبة 
 .لمقسميف

وىي القاعة التي يتـ  ييا تبادؿ الشيكات بيف   :(.Clearing Dep). قاعة المقاصة5
تحقاتو مف البنؾ اآلخر، والبنوؾ المركزية توجد  ييا قاعة البنوؾ ويأخذ  يو كؿ بنؾ مس

مركزية لممقاصة تخدـ جميع بنوؾ الدولة والبنوؾ الموجودة خارج الدولة، وتتـ معامالت 
  .المقاصة  ي ىذه ااياـ آليا بيف البنوؾ باستخداـ أجيزة الحاسوب

ضي أو طابؽ القبو وتوجد  ي الطابؽ اار  :(Bank Vault) زنة البنؾ الرئيسية . خ6
وتتعدد أساليب تصميميا مف حيث التص يح بالخرسانة  وتعتبر أىـ عنصر  ي البنؾ 

سـ، 20المسمحة والحديد ال والذي المتقاطع باالتجاىات المختم ة وتصؿ سماكتيا إلت 
ويراعت عند تصميـ الخزنة الرئيسية أف تكوف بعيدة عف أي حوائط خارجية وعف 

  .تخداـال راغات قميمة االس
ويكوف لمخزنة باباف أحدىما لالستعماؿ أثناء أوقات الدواـ وىو أصغر حجما مف الثاني 
الذي يستخدـ بعد إغالؽ البنؾ وليذا الباب مميزات خاصة، حيث يصنع مف ال والذ 
ويدور حوؿ محور واحد مع لساف مف ال والذ موجود بشكؿ مخ ي وسيؿ الحركة وال 

مات، وتص يحو ال يمكف أف يثقب أو يكسر وىو محصف ضد يمتوي أبدا ويقاـو كؿ اليج
سـ وطريقة إغالقو تتـ عف طريؽ دوائر إلكترونية يتـ 30-27النار ويتراوح سمكو مف 

التحكـ  ييا عف بعد ويتصؿ الباب بأجيزة إنذار لنقؿ أقؿ اىتزازة أو محاولة اقتحاـ. 
بو ويكوف ىناؾ مدخؿ لسيارة و ي البنوؾ المركزية عادة توضع الخزنة الرئيسية  ي الق

لت البنؾ المركزي، مع وجود وسائؿ حماية أمنية  البنؾ المص حة والتي تنقؿ النقود مف وا 
 ة.متطورة عمت حركة السيار 

شخص أو حسب الحاجة، 300-200قاعة محاضرات ومؤتمرات: حيث تتسع عادة  .7
اـ القاعة لمجميور أو ويكوف ممحؽ بالقاعة كا تيريا ودورات مياه ومخزف، ويمكف استخد

 ى.الموظ يف أو اغراض أخر 
حيث يشتمؿ عمت كا تيريا ودورات مياه وأماكف   :(Service Area)جناح الخدمات . 8

لجموس وراحة الموظ يف، و ي البنوؾ الكبرى يكوف ىناؾ حمامات سباحة وقاعات 
 ةلممارسة التماريف الرياضي
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 -الخالصة:
تصميـ الداخمي وتعريؼ ال ضاء الداخمي ومحدداتو  ي ىذا ال صؿ تـ الحديث عف ال 

 مف مستويات أ قية ورأسية، وكذلؾ التطرؽ إلت إدراؾ ال راغ الداخمي وجمالياتو.
كنوع مف أنواع المباني العامة والتي منيا البنوؾ و توضيح  العامةثـ تـ التعرؼ عمت المباني 

 أىدا يا وأسس وأىمية التصميـ الداخمي ليا.  
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 لخامسالفصؿ ا
 الحالة الدراسية: بنؾ فمسطيف

 تمييد:
المادية والتي بحاجة إليالئيا عناية خاصة واإلىتماـ  البنؾ مف المباني ذات القيمة

بالتشطيب الداخمي الذي يتمثؿ  ي اختيار الخامات لعناصره ومحدداتو واإلدراؾ الكامؿ اثر 
ض ائيا الطابع الخاص بيا، وتحديد  مادةال الحسي والجماؿ والوظي ي عمت  راغات البنؾ وا 

مع العمالء، و راغات خاصة بالموظ يف وجعؿ  وظي ة كؿ  راغ والتي منيا عمت اتصاؿ مباشر
ىذه ال راغات مريحة وىادئة ومميزة بكا ة الشروط والمقاييس الجمالية وأساليب المتعة والبيجة. 
دراؾ المصمـ الداخمي  ويعتمد تنظيـ الخامات  ي ال ضاءات الداخمية واستخداميا عمت وعي وا 

حيث سيتـ دراسة مقارنة بيف استخداـ  راغ، لكؿ ما ىو مناسب منيا لنوع العنصر ولوظي ة ال
، ستخدمت فييا مكاد تشطيب قديمةا  مكاد تشطيب حديثة في تجديد الفركع مع الكضع القديـ

كدراسة مقارنة بيف استخداـ مكاد تشطيب حديثة في تشطيب المكاتب الخاصة بالبنؾ كمكاتب 
 خرل قديمة استخدمت فييا مكاد تشطيب قديمة.أ

 :قطاع غزة –بنؾ فمسطيف صرة عف نبذة مخت 5.1
، كمؤسسة مالية تسعت لمنيوض بمستوى الخدمات 1960 تأسس بنؾ  مسطيف  ي العاـ

المصر ية  ي  مسطيف، وتمويؿ مختمؼ المشاريع، وتمبية االحتياجات المالية والمصر ية لمشرائح 
نية، وااكثر انتشارًا االجتماعية واالقتصادية المختم ة. ويعد بنؾ  مسطيف مف أكبر البنوؾ الوط

مف حيث عدد ال روع والمكاتب وأجيزة الصرا ات اآللي. يمتمؾ البنؾ طاقما مف الكوادر المؤىمة 
عميؿ مف اا راد والشركات والمؤسسات. ويساىـ  750,000التي تعمؿ عمت خدمة ما يزيد عف 

وتبني أ ضؿ السياسات بنؾ  مسطيف  ي عممية البناء والتنمية ومواكبة التطورات التكنولوجية، 
والممارسات العالمية بما يشمؿ متطمبات اال صاح والحوكمة الرشيدة والدقة والش ا ية  ي كا ة 

% مف أرباحو السنوية لبرامع المسؤولية االجتماعية. وقد أدرج سيـ البنؾ 6 أعمالو، مخصصا
مدرجة بقيمتو ، وأصبح ثاني أكبر الشركات ال2005 لمتداوؿ  ي البورصة ال مسطينية عاـ

 ]موقع بنؾ  مسطيف [ % مف القيمة السوقية لمبورصة.15 السوقية التي تبمغ حوالي

، لتكوف الذراع االستثماري شركة الوساطة لألوراؽ المالية أسس البنؾ 2007 و ي عاـ
لتسييؿ عمميات الد ع االلكتروني مف خالؿ  Pal Pay شركة 2011 لمبنؾ، كما ا تتح عاـ

الذي يزيد عددىا  Point Of Sale أكبر شبكة يمتمكيا البنؾ لنقاط البيع االلكترونية

http://www.alwasata.ps/
http://www.palpay.ps/
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نقطة بيع موزعة عمت المحاؿ التجارية وال نادؽ والمطاعـ ومراكز االتصاالت  5000 عف
 امة.والخدمات الع

جنية مصري  ي شارع عمر المختار  150,000باشر البنؾ أعمالو برأس ماؿ قدره 
أشخاص،  ي  10بغزة وكاف ىذا المبنت ااوؿ والوحيد الممثؿ لمبنؾ وكاف عدد موظ يو آنذاؾ 

وقت كانت  يو ظروؼ قطاع غزة  ي أمس الحاجة إلنشاء بنؾ وطني ولكسر احتكار البنوؾ 
 ]موقع بنؾ  مسطيف [. لمنطقةااجنبية العاممة  ي ا

 
 تكضح بنؾ فمسطيف الفرع الرئيسي فرع عمر المختار :(5.1)شكؿ 

ومنذ بداية عمؿ البنؾ  قد اىتـ بصورة مباشرة  ي دعـ االقتصاد الوطني وذلؾ بتقديـ 
تسييالت لممشاريع الصناعية والزراعية ومنح القروض الميسرة والمساعدة  ي أعماؿ الشحف 

د اىتـ البنؾ أيضَا بطبقة محدودي الدخؿ مف الموظ يف ومف خالؿ تقديـ المساعدة والتصدير وق
ليـ  ي مشاريع البناء الخاصة بيـ ومساعدتيـ بتقديـ القروض  ي مجاؿ التعميـ ابنائيـ، إلت 

الصادر عف السمطة  ـ1967لسنة  18أف أغمؽ البنؾ أبوابو بموجب اامر العسكري رقـ 
عامًا بذؿ خالليا مجمس اإلدارة  ي ذلؾ  14وقد ظؿ البنؾ مغمؽ لحوالي اإلسرائيمية المحتمة 

الوقت برئاسة الحاج ىاشـ عطا الشوا الجيد العادة ا تتاح البنؾ وقد توجت ىذه الجيود 
بالحصوؿ عمت موا قة السمطة المحتمة بإعادة  تح البنؾ بعد مراجعة محكمة العدؿ بالقدس وقد 

وكاف  ي ذلؾ الوقت ال يتعدى رأس ماؿ البنؾ  ـ1981اـ تـ ا تتاح البنؾ  ي بداية ع
 .جنية مصري 345,000
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بدأ البنؾ  ي السعي واالنتشار لتقديـ الخدمات المصر ية إلت تجمعات الشعب 
ال مسطيني  ي أماكف سكناىـ  ي خانيونس وجباليا ور ح والرماؿ والنصر ودير البمح والنصيرات 

ظات الوطف الشمالية  ي الض ة الغربية  ي أريحا وراـ اهلل وانتقؿ البنؾ ليقدـ خدماتو بمحا 
ونابمس وجنيف وقمقيمية وبيت لحـ والخميؿ ليبمغ مجموعيا حتت وقتنا ىذا وحسب التقرير السنوي 

 .  رعًا ومكتبًا  ي  مسطيف 48..  2012لمعاـ 

المي وقد تطمع البنؾ بإيجابية لتطوير قدراتو المصر ية بشكؿ يتمشت مع التطور الع
 ادخؿ برامع الحاسوب الحديثة وبرامع التحويالت المتمثمة  ي حواالت سوي ت العالمية 

الحواالت  ، وقد حصؿ البنؾ عمت ثقة العالـ  ي مجاؿ الحواالت ال ورية موني جراـ وكذلؾ
عف  JP Morgan Chase بحصولو عمت شيادة الجودة مف البنؾ العالمي الدولية سوي ت

البنوؾ العاممة بمنطقة الشرؽ ااوسط الستخدامو لنظاـ سوي ت بسرعة ودقة كبيرة وبدوف 
ماستركارد و يزا  بطاقات االئتماف لعالمية إلصدارأخطاء. كما حصؿ البنؾ أيضًا عمت الوكالة ا

التعامؿ  ي بطاقات االئتماف التي مما كاف ليا ااثر الكبير  ي تطوير العمؿ المصر ي وانتشار 
تحمؿ اسـ  مسطيف  ي مختمؼ أنحاء العالـ لتكوف س يرًا ل مسطيف وتؤكد عمت قدرة ال مسطينييف 
عمت التقدـ والنماء والتطور. عممًا بأف بنؾ  مسطيف يمتمؾ ويدير المركز الوحيد إلصدار 

 . مسطيفواستقباؿ بطاقات االئتماف ماستر كارد و يزا العالميتيف  ي 

ثـ عيد البنؾ إلت نشر أجيزة الصراؼ اآللي  ي مختمؼ أنحاء الض ة الغربية وقطاع 
، كما قاـ البنؾ بنشر أجيزة  24غزة لتقديـ الخدمات المصر ية عمت مدار  ساعة  ي اليـو

الخصـ اإللكترونية  ي المحالت التجارية. وبعد االنتشار المحمي  ي كا ة المدف ال مسطينية 
اإلدارة عمت االنطالؽ إلت مجاؿ العمؿ المصر ي العربي والدولي  كاف يتعيف عمت  عـز مجمس

( مميوف وذلؾ و قًا لمتطمبات البنوؾ المركزية العربية 200البنؾ زيادة رأس مالو ليصبح )
والعالمية إل ساح المجاؿ ل تح  روع لبنؾ  مسطيف  ي الدوؿ العربية خاصة  ي المممكة ااردنية 

 ]موقع بنؾ  مسطيف[ .ماف، و ي دوؿ عربية أخرى يسعت البنؾ جاىدًا إلت التواجد  يياالياشمية/ع

 فركع كمكاتب بنؾ فمسطيف في القطاع : 5.2
بدأ البنؾ  ي السعي واالنتشار لتقديـ الخدمات المصر ية إلت تجمعات الشعب 

البمح والنصيرات  ال مسطيني  ي أماكف سكناىـ  ي خانيونس وجباليا ور ح والرماؿ والنصر ودير
وانتقؿ البنؾ ليقدـ خدماتو بمحا ظات الوطف الشمالية  ي الض ة الغربية  ي أريحا وراـ اهلل 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D9%88%D9%86%D9%8A_%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=JP_Morgan_Chase&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86
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ونابمس وجنيف وقمقيمية وبيت لحـ والخميؿ ليبمغ مجموعيا حتت وقتنا ىذا وحسب التقرير السنوي 
 .  رعًا ومكتبًا  ي  مسطيف 56..  2012لمعاـ 

 
  بنؾ فمسطيف في قطاع غزةتكضح فركع  :(5.2) شكؿ

 ]المصدر:موقع بنؾ  مسطيف[

 :: حالة دراسية فركع بنؾ فمسطيفأكالن  5.3
يعد ال رع ركيزة أساسية  ي تقديـ الخدمات لمزبائف، حيث يكوف  يو جميع الصالحيات 
والخدمات التي تخدـ العمالء، و ي ىذه الدراسة سيتـ دراسة أثر استخداـ مواد التشطيب الحديثة 

ت التصميـ الداخمي ل رعي الرماؿ والرئيسي وتوضيح ال رؽ بيف الوضع الجديد والقديـ مف عم
خالؿ تحميؿ المساقط اال قية احد الطوابؽ  ي كؿ  رع وأىـ مواد التشطيب المستخدمة سواء 

 عمت التصميـ الداخمي. أثرىاكانت الحديثة او القديمة و 

 : الطابؽ االكؿ –فرع الرماؿ  5.3.1
  رع الرماؿبرج  مسطيف، ويعتبر  –شارع عمر المختار –ع الرماؿ  ي مدينة غزة يقع  ر 

و يما ، مف اكبر  روع بنؾ  مسطيف  ي قطاع غزة ، ولديو حركة نشطة لمزبائف والمستخدميف 
عمت التصميـ  أثرىامواد التشطيب المستخدمة قبؿ التجديد وبعده وتوضيح  شرحيمي سيتـ 

 بإستقباؿ الزبائف وخدمة العمالء : الداخمي لم راغات الخاصة
  فرع الرماؿ قبؿ التجديد كبعده: –المسقط االفقي لمطابؽ االكؿ 

، حيث مواد تشطيب قديمة( ( يوضح توزيع ال راغات قبؿ التجديد )استخداـ5.3 ي الشكؿ )
 اف المواد المستخدمة أثرت سمبا عمت االستخداـ ومف خالؿ التحميؿ يتبيف ما يمي :
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 لعاـ والجمالي قديـ وتقميدي.المظير ا -
- .  ال راغات كبيرة وغير مستغمة بسبب استخداـ قواطع االسمنت وااللمنيـو
 ضعؼ االتصاؿ البصري بيف ال راغات وااليحاء بضيقو. -
 صعوبة  يـ ال راغات  ي الوظي ة المقدمة لمعمالء. -
 كة غير واضحة.صعوبة ايجاد مناطؽ النتظار الزبائف )استخداـ الدور االلي( ومحاور الحر  -

( يوضح توزيع ال راغات بعد التجديد )استخداـ مواد تشطيب حديثة(، 5.4و ي الشكؿ )
ف توزيع ال راغات تأثر بصورة كبير وأصبح أكثر ايجابية ومف خالؿ التحميؿ أحيث نجد 

 والدراسة يتبيف ما يمي:
 المظير العاـ والجمالي ذات طابع معماري جميؿ ومميز وحديث. -
 المعمارية لمطابؽ مستغمة بشكؿ كبير ويوحي باالتساع.ال راغات  -
 سيولة  يـ ال راغات  ي الوظي ة المقدمة لمعمالء. -
 تو ير مناطؽ انتظار تحتـر الزبائف ومحاور حركة واضحة لمطايؽ. -

 
 يكضح مسقط الطابؽ األكؿ فرع الرماؿ )قديـ( :(5.3شكؿ )
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 )جديد( يكضح مسقط الطابؽ األكؿ فرع الرماؿ :(5.4شكؿ )

 
 فرع الرماؿلمطابؽ االكؿ التصميـ المعمارم ل يكضح مناظير :(5.5شكؿ )
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 : الطابؽ االكؿ – الفرع الرئيسي 5.3.2
ولديو حركة نشطة ، شارع عمر المختار –يقع ال رع الرئيسي بالقرب مف ميداف  مسطيف 

 :وبعده مواد التشطيب المستخدمة قبؿ التجديد شرحسيتـ  ، ولمزبائف والمستخدميف
 فرع الرماؿ قبؿ التجديد كبعده: –لمطابؽ االكؿ  قيالمسقط االف 

( يوضح توزيع ال راغات قبؿ التجديد، حيث أف المواد المستخدمة أثرت 5.6 ي الشكؿ )
سمبًا عمت االستخداـ ومف خالؿ التحميؿ يتبيف أف المظير العاـ والجمالي قديـ وتقميدي 

ا ضعؼ االتصاؿ البصري بيف ال راغات وصعوبة  يـ وال راغات كبيرة وغير مستغمة أيض
ال راغات  ي الوظي ة المقدمة لمعمالء، وأخيرًا صعوبة ايجاد مناطؽ النتظار الزبائف ) استخداـ 

 الدور االلي ( ومحاور الحركة غير واضحة.
( يوضح توزيع ال راغات بعد التجديد، حيث نجد اف توزيع ال راغات 5.7و ي الشكؿ )

ة كبير وأصبح أكثر ايجابية ومف خالؿ التحميؿ والدراسة يتبيف أف المظير العاـ تأثر صور 
والجمالي ذات طابع معماري جميؿ ومميز وال راغات المعمارية لمطابؽ مستغمة بشكؿ كبير 
ويوحي باالتساع وأيضًا سيولة  يـ ال راغات  ي الوظي ة المقدمة لمعمالء، وأخيرًا تو ير مناطؽ 

 الزبائف ومحاور حركة واضحة لمطايؽ.انتظار تحتـر 

 
 يكضح مسقط الطابؽ األكؿ الفرع الرئيسي )قديـ( :(5.6شكؿ )



94 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 الفرع الرئيسي )جديد( –يكضح مسقط الطابؽ األكؿ  :(5.7شكؿ )
 

 مكاد التشطيب المستخدمة بعد التجديد ) الحديثة ( : 5.3.3
لحديثة وتطويعيا  ي عالـ التصميـ ا مواد التشطيبظيور ىذا الكـ اليائؿ مف  إف

الداخمي  ي قطاع غزة  ي جميع أنواع المباني والتي مف ضمنيا البنوؾ حيث سعت بنؾ 
 المواد مسطيف  ي ظؿ تطور الخامات إلت إعادة تصميـ اغمب ال روع  ي قطاع غزة باستخداـ 

خاصة تعبر عنو  الحديثة ذات التقنيات والشكؿ الحديث المتطور، وذلؾ لمنح المكاف ىوية
وسيولة  ي االستخداـ والوصولية والحركة داخؿ  راغات البنؾ سواء لمزبائف أو الموظ يف، ومنح 

 مستخدمي ال راغات البنكية الراحة الن سية والبصرية وجماؿ وبيجة لمزبائف.
 عمت سبيؿ المثاؿ  رع الرماؿ عند النظر إلت المسقط المعاد تصميمو والمعالجات 

عطاء ال راغ  موادالناتجة عف تطور اإلبداعية  التشطيب حيث استخداـ قواطع الزجاج المقوى وا 
المزيد مف المساحات والرحابة  ي اإلتساع، وسيولة التواصؿ داخؿ ال راغ، والحركة التي تعد 
مف أىـ عوامؿ نجاح ال راغ الداخمي، وقد كاف التوليؼ  ي مواد التشطيب والذي يعني استخداـ 

تتناسب مع بعضيا البعض، حيث يؤلؼ بينيا  ي ال راغ الداخمي لمبنؾ يكتمؿ  يو  دلمواالمصمـ 
مجتمعة  ي تآلؼ وتكامؿ  المواداإلنسجاـ الجمالي والوظي ي ليذه الخامات، بحيث تعمؿ ىذه 

إلثراء التصميـ الداخمي، وتحقؽ القيـ ال نية والجمالية والتعبيرية  ي لم راغ، والتي تصنع نوعًا 
ىي وسيمة مف وسائؿ التعبير أو اإلنتاج ال ني  مادةلؼ عبر إدراكنا الحسي ليا. واف المف التآ
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الوظي ي،  يي تكتسب المعاني والقيـ كمما أدركنا كيؼ يست اد منيا عمميًا، وكيؼ نستطيع 
 تحويميا إلت شئ لو قيمة ووظي ة.

التجديد، وكيؼ وسيتـ دراسة أىـ مواد التشطيب الحديثة المستخدمة  ي التشطيب بعد 
 أثرت عمت التصميـ الداخمي مف خالؿ الجداوؿ التاليو:

  عمى التصميـ الداخمي لمفراغات أثرىايكضح مكاد التشطيب الحديثة ك  :(5.1) جدكؿ

عناصر 
 عمى التصميـ الداخمي أثرىا مكاد التشطيب المستخدمة الفراغ

 األسقؼ

استخداـ ألواح الجبس المضاد 
 لمحريؽ.

ر العاـ وتحديد ال راغات مف خالؿ إختالؼ المظي -
 التحكـ بأشكاؿ ااسقؼ.

 اإلختالؼ  ي المناسيب وزيادة المظير الجمالي. -
 عمؿ أحواض إنارة مخ ية. -
 اإلختالؼ  ي الموف والمممس. -
 مقاومة عوامؿ التعرية بشكؿ ا ضؿ وخصوصا الرطوبة. -
 استخداـ الدىاف  ي تشطيب السطح الخارجي. -
 لمعماري جميؿ وجديد.المظير العاـ والطابع ا -

استخداـ بالطات آرمسترونغ 
 سـ. 60*60مقاس 

المممس السطحي ذات نتوئات صغيرة وىذا يزيد مف  -
 التنوع  ي مممس السطح العاـ لمسقؼ.

 سيولة ال ؾ والتركيب لمبالطات. -
 تحمؿ االوساخ وسيولة التنظيؼ. -
 المظير العاـ والطابع المعماري جميؿ وجديد. -

ات المعدنية  ي استخداـ الشرح
 المطبخ ودورات المياه.

 مقاومة الرطوبة وعوامؿ التعرية. -
 سيولة التنظيؼ . -
 مسامية وتسمح بتجدد اليواء. -
 المظير العاـ والطابع المعماري جميؿ وجديد. -

 الحكائط
استخداـ قواطع الزجاج 
السيكوريت ذات السماكات 

 المختم ة حسب االستخداـ.

ت وال صؿ المعماري اإلتصاؿ البصري بيف ال راغا -
  قط وخصوصا صاالت االستقباؿ وخدمة العمالء.

 إستغالؿ مساحات أقؿ. -
وجود أماكف لوضع لوحات اإلعالنات ووضع  -

 ممصقات إرشادية وجمالية.
 المظير والطابع المعماري جميؿ وجديد. -
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عناصر 
 عمى التصميـ الداخمي أثرىا مكاد التشطيب المستخدمة الفراغ

تركيب القواطع مف ألواح الجبس 
 المضاد لمحريؽ.

مكانية التعدي - ؿ المستقبمي بأقؿ السرعة  ي التن يذ وا 
 تكم ة وجيد.

 أقؿ كم ة ومجيود  ي المشروع. -

استخداـ دىاف مائي مف نوع 
  ايناؿ سيمؾ أبيض الموف.

 سيولة الصيانة ومعالجة المناطؽ المتسخة. -
 الزيادة  ي تحمؿ الرطوبة والتعريؽ  ي الحوائط. -
 المظير والطابع المعماري جميؿ وجديد. -

استخداـ الممصقات بتصاميـ 
 تنوعة.م

 اعماؿ الدعاية واإلعالنات وتحديد نوع ال راغات. -
التشتيت البصري لممستخدميف يؤدي الت الشعور  -

 بالراحة.

استخداـ ألواح البالستيؾ 
 االكريميؾ.

 ل ت اإلنتباه والداللة عمت  راغ معيف ولغرض معيف. -
 طابع معماري مميز لممكاف. -

 األرضيات

استخداـ بالط بورسالف أسباني 
سـ المع  60*60نشأ مقاس الم

 ي تشطيب صاالت اإلستقباؿ 
 وخدمة العمالء.

التقميؿ مف الحموؿ الظاىرة بيف البالطات، وىي  -
 توحي باالتساع.

إنعكاس اإلضاءة واالواف عمت السطح العـ لمبالط  -
 يزيد مف النواحي الجمالية.

 سيولة التنظيؼ والمعالجة لمبقع. -
 ديد.المظير والطابع المعماري جميؿ وج -

استخداـ الرخاـ العماني )االواح( 
  ي كسوة االدراج والشواحط.

الموف  اتح ويتناسب مع التشطيب العاـ داخؿ  -
  راغات البنؾ.

 سيولة معالجة تعتيـ السطح الخارجي. -
 مظير وطابع معماري جميؿ وجديد. -

استخداـ بالط الكراميكا مقاس 
سـ  ي أرضيات  40*40

 المطابخ ودورات المياه.

قمة الحموؿ و واصؿ البالط تساعد عمت التقميؿ مف  -
 تجمع االوساخ والبقع.

 توحي باالتساع لم راغ. -
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يتضح أثر المواد الحديثة التي تـ استخداميا  ي ال روع التي  ةشكاؿ التاليااومف خالؿ 
 تـ تجديدىا.

 
استخداـ قكاطع زجاج السيككريت   :(5.8شكؿ )

  )فرع الرماؿ(.

 
استخداـ الكاح الجبس في االسقؼ   :(5.9شكؿ )

 سـ )فرع الرماؿ(.60*60كالبالطات 

 
استخداـ الرخاـ العماني في كسكة   :(5.10شكؿ )

  الحكائط )فرع الرماؿ(.

 
 60*60استخداـ بالط البكرسالف   :(5.11شكؿ )

  سـ )فرع الرماؿ(.

 
استخداـ الرخاـ العماني في كسكة  :(5.12شكؿ )

  رماؿ(.االدراج )فرع ال

 
استخداـ قكاطع زجاج السيككريت   :(5.13شكؿ )

  )فرع الرماؿ(.

 
استخداـ قكاطع زجاج السيككريت   (:5.14شكؿ )

  في تكزيع الفراغات )الرئيسي(.
استخداـ بالط البكرسالف مقاس   (:5.15شكؿ )

 سـ)فرع الرئيسي(. 60*60
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استخداـ دىاف الفاينؿ سيمؾ في   (:5.16شكؿ )

 الحكائط )فرع الرئيسي( دىاف

 
استخداـ ستاندات زجاج السيككريت  (:5.17شكؿ )

  لكضع المكحات االعالنية ) فرع الرماؿ(.

 
استخداـ البالستيؾ االكريميؾ في  (:5.18شكؿ )

  كسكة الحكائط ) فرع الرماؿ(
 

استخداـ زجاج السيكيكريت كقكاطع  (:5.19شكؿ )
 ؿ( كفكاصؿ بيف الفراغات )فرع الرما

 
استخداـ الكاح الجبس كبالطات  (:5.20شكؿ )

 سـ.) فرع الرماؿ(60*60السقؼ 

 
استخداـ زجاج السيكيكريت كقكاطع  (:5.21شكؿ )

  كاستخداـ دىاف الفاينؿ سيمؾ.) فرع الرماؿ(

 
 استخداـ الممصقات عمى الحكائط. (:5.22شكؿ )

  )فرع الرماؿ(

 
ريت استخداـ الزجاج السيكك  (:5.23شكؿ )

  كباستيؾ االكريميؾ في كسكة الحكائط )فرع الرماؿ(
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 مكاد التشطيب المستخدمة قبؿ التجديد ) القديمة ( : 5.3.4
سيتـ دراسة أىـ مواد التشطيب القديمة المستخدمة  ي التشطيب قبؿ التجديد ،  وكيؼ 

 أثرت عمت التصميـ الداخمي مف خالؿ الجداوؿ التاليو:
  عمى التصميـ الداخمي لمفراغات أثرىاالتشطيب المستخدمة قبؿ التجديد ك  يكضح مكاد :(5.2) جدكؿ

عناصر 
 عمى التصميـ الداخمي أثرىا مكاد التشطيب المستخدمة الفراغ

 األسقؼ

تركيب االسقؼ المستعارة مف 
سـ  60*60البالطات قياس 

لجميع  راغات البنؾ بما  ييا 
 الخدمات.

ة  راغ معيف المظير موحد وال يوحي بتحديد وظي  -
 عف غيره.

 استخداـ شكؿ محدد لوحدات االنارة )تقميدي(. -
مناسيب السقؼ موحد وال يوجد بو  روقات  ي  -

 االرت اع.
 الموف والمممس موحد وتقميدي. -
 عدـ تحمؿ االوساخ وصعوبة التنظيؼ. -
 صعوبة ال ؾ والتركيب. -
 المظير والطابع المعماري تقميدي. -

 الحكائط

يـو المكونة استخداـ قواطع االلمن
 مف البرو يؿ والزجاج.

ضعؼ االتصاؿ البصري بيف ال راغات وخصوصا  -
 صاالت االستقباؿ وخدمة العمالء.

 استغالؿ مساحات كبيرة. -
 المظير والطابع المعماري تقميدي. -
عدـ تو ر اماكف لوضع ممصقات جمالية او لوحات  -

 اعالنات.

 استخداـ قواطع الطوب االسمنتي 

البصري بيف ال راغات وخصوصا انعداـ االتصاؿ  -
 صاالت االستقباؿ وخدمة العمالء.

 استغالؿ مساحات كبيرة. -
 المظير والطابع المعماري تقميدي. -

استخداـ داىاف الزيت  ي دىاف 
 الحوائط.

 المظير والطابع المعماري تقميدي. -
 التقيد بالواف محددة تميؿ الت البيع. -

استخداـ الجرانيت )الجكاراندا( 
وة االعمدة وبعض  ي كس
 الحوائط.

 الموف قاتـ وال يناسب التشطيب العاـ لممؤسسات. -
 المظير والطابع المعماري تقميدي. -
 صعوبة وضع ممصقات جمالية او لوحات اعالنات. -
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عناصر 
 عمى التصميـ الداخمي أثرىا مكاد التشطيب المستخدمة الفراغ

استخداـ بالط بورسالف مقاس 
سـ المع  ي كسوة  20*40

 حوائط المصعد والممرات.

 المظير والطابع المعماري تقميدي. -
 ضع ممصقات جمالية او لوحات اعالنات.صعوبة و  -

استخداـ الخشب  ي كسوة 
 االعمدة والحوائط.

 المظير والطابع المعماري تقميدي. -
 صعوبة وضع ممصقات جمالية او لوحات اعالنات. -

 األرضيات

استخداـ بالط بورسالف مقاس 
 سـ مط ي. 40*40

كثرة ال واصؿ الظاىرة بيف البالطات )الحموؿ( توحي  -
 ل راغ.بضيؽ ا

انعكاس االضاءة وااللواف عمت البالط ضئيؿ، وىذا  -
 يقمؿ مف اتساع ال راغ بصريا.

 صعوبة التنظيؼ ومعالجة البقع. -
 المظير والطابع المعماري تقميدي. -

استخداـ رخاـ طبيعي كريمة 
 سـ. 30*60مار يؿ قياس 

يحتاج الت معالجة دائمة لمسطح الخارجي بمواد  -
 مكم ة.

 المعماري تقميدي.المظير والطابع  -

استخداـ الجرانيت )الجاكارندا( 
  ي كسوة االدراج.

 صعوبة معالجة التعتيـ لمسطح الخارجي. -
 المظير والطابع المعماري تقميدي. -

استخداـ بالط كراميكا مقاس 
سـ لكوة حوائط  20*20

 وأرضيات دورات المياه.

كثا ة حموؿ و واصؿ البالط تساعد عمت التقاط  -
 لبقع وصعوبة التنظيؼ.االوساخ وا

 توحي بالضيؽ لم راغ. -
 المظير والطابع المعماري تقميدي. -

 يتضح المواد القديمة المستخدمة  ي ال روع  القديمة. ةشكاؿ التاليااومف خالؿ 
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استخداـ قكاطع األلكمنيكـ كفكاصؿ  :(5.24شكؿ )

 بيف الفراغات 

 
 استخداـ الجرانيت في تكسية األعمدة :(5.25شكؿ )

 كالحكائط 

 
استخداـ بالط البكرسالف المطفي  :(5.26شكؿ )

  سـ( لمسقؼ60*60لألرضيات ككبالطات الجبس )

 
استخداـ الرخاـ لألرضيات ككسكة  :(5.27شكؿ )

  الحكائط باالخشاب

 
استخداـ قكاطع األلكمنيكـ كفكاصؿ  :(5.28)شكؿ 

  بيف الفراغات

 
كـ كفكاصؿ قكاطع األلكمني استخداـ :(5.29)شكؿ 

 بيف الفراغات
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استخداـ الرخاـ لألرضيات ككسكة  :(5.30شكؿ )

  الحكائط باالخشاب

 
استخداـ قكاطع األلكمنيكـ كفكاصؿ  :(5.31شكؿ )

 بيف الفراغات

 
 سـ 60*60استخداـ بالطات االسقؼ  :(5.32شكؿ )

 
 استخداـ دىاف زيت في دىاف الحكائط :(5.33شكؿ )

مكتب الزىراء، مكتب  –تؿ اليكل  )مكتبدراسية مكاتب بنؾ فمسطيف ثانيا: حالة  5.4
 عمر المختار(.
دراسة وتحميؿ المكاتب التي استخدمت بيا مواد  تلإسيتـ التطرؽ بإختصار حيث 

 تشطيب حديثة )تؿ اليوى، بيت الىيا(، ومكاتب اخرى إستخدمت بيا مواد تشطيب قديمة
 .)مكتب عمر المختار(

 كاتب التي إستخدت بيا مكاد تشطيب حديثة:أكال: الم 5.4.1
 مكتب تؿ اليكل كمكتب الزىراء : . أ

شارع جامعة الدوؿ العربية، ويقع مكتب الزىراء  ي  –يقع مكتب تؿ اليوى  ي مدينة غزة 
 .مدينة الزىراء عمت شارع مدخؿ المدينة مف شارع الرشيد

 المساقط االفقية لممكاتب ) تؿ اليكل ، الزىراء(:

المساقط اال قية لممكتبيف الموضحة  ي جدوؿ االشكاؿ التالي والذي يوضح مف خالؿ 
التأثير الواضح  ي استخداـ مواد التشطيب الحديثة والتي سبؽ ذكرىا سابقا  ي شرح مساقط 

 ال روع : 
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 المساقط األفقية لمكتب تؿ اليكل

 
 المسقط االفقي لمطابؽ االرضي لمكتب تؿ اليكل  :(5.34شكؿ )

 
 المسقط االفقي لمطابؽ االكؿ لمكتب تؿ اليكل :(5.35) شكؿ
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 المسقط االفقي لمكتب مدينة الزىراء

 
 لمكتب الزىراء المسقط االفقي لمطابؽ االرضي  :(5.36شكؿ )

 مكاد التشطيب المستخدمة ) الحديثة ( :

 ثرىاأسيتـ توضيح أىـ مواد التشطيب المستخدمة  ي الواجيات الخارجية و ي الداخؿ و 
 عمت التصميـ الداخمي مف خالؿ الجداوؿ التاليو:

  عمى التصميـ الداخمي لمفراغات أثرىايكضح مكاد التشطيب الحديثة ك  :(5.3)جدكؿ 

 عمى التصميـ الداخمي أثرىا مكاد التشطيب المستخدمة عناصر الفراغ

الكاجية 
 الخارجية

استخداـ حجر الممطش قياس 
 سـ. 25*50

 ي لممكتب وابرازه عف المحيط.قوة المظير الجمال -
 التحمؿ والعزؿ لعوامؿ الضوضاء والتعرية. -
 إعطاء طابع معماري مميز عف الغير. -

استخداـ حجر المطبة قياس 
 سـ. 25*50

 قوة المظير الجمالي لممكتب وابرازه عف المحيط. -
 إعطاء طابع معماري مميز عف الغير. -
 تأكيد المدخؿ وال تحات المطمة عمت الخارج. -

 4استخداـ الواح الكومبوزيت 
 ممـ.

 إعطاء طابع معماري مميز عف الغير. -
 زيادة المظير الجمالي لممكتب. -
 تثبيت شعار البنؾ وابرازه. -

 إعطاء طابع معماري مميز عف الغير. - استخداـ البالستيؾ االكريميؾ.
 زيادة المظير الجمالي لممكتب. -
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 عمى التصميـ الداخمي أثرىا مكاد التشطيب المستخدمة عناصر الفراغ
استخداـ رخاـ البرالتو  ي 

 أرضيات المدخؿ.
 الموف  اتح ويتناسب مع التشطيب العاـ . -
 مظير وطابع معماري جميؿ وجديد. -

استخداـ زجاج السكوريت 
 وستاندات الدعاية.

 يسمح بالتواصؿ البصري الخارجي مع الداخؿ. -
 زيادة المظير الجمالي لممكتب. -
 تثبيت الموحات االعالنية. -

 األسقؼ

استخداـ ألواح الجبس المضاد 
 لمحريؽ.

مظير العاـ وتحديد ال راغات مف خالؿ إختالؼ ال -
 التحكـ بأشكاؿ ااسقؼ.

 اإلختالؼ  ي المناسيب وزيادة المظير الجمالي. -
 عمؿ أحواض إنارة مخ ية. -
 اإلختالؼ  ي الموف والمممس. -
مقاومة عوامؿ التعرية بشكؿ ا ضؿ وخصوصا  -

 الرطوبة.
 استخداـ الدىاف  ي تشطيب السطح الخارجي. -
 ع المعماري جميؿ وجديد.المظير العاـ والطاب -

استخداـ بالطات آرمسترونغ 
 سـ. 60*60مقاس 

المممس السطحي ذات نتوئات صغيرة وىذا يزيد مف  -
 التنوع  ي مممس السطح العاـ لمسقؼ.

 سيولة ال ؾ والتركيب لمبالطات. -
 تحمؿ االوساخ وسيولة التنظيؼ. -
 المظير العاـ والطابع المعماري جميؿ وجديد. -

شرحات المعدنية  ي استخداـ ال
 المطبخ ودورات المياه.

 مقاومة الرطوبة وعوامؿ التعرية. -
 سيولة التنظيؼ . -
 مسامية وتسمح بتجدد اليواء. -
 المظير العاـ والطابع المعماري جميؿ وجديد. -

 الحكائط

استخداـ قواطع الزجاج 
السيكوريت ذات السماكات 

 المختم ة حسب االستخداـ.

اغات وال صؿ المعماري اإلتصاؿ البصري بيف ال ر  -
  قط وخصوصا صاالت االستقباؿ وخدمة العمالء.

 إستغالؿ مساحات أقؿ. -
وجود أماكف لوضع لوحات اإلعالنات ووضع  -

 ممصقات إرشادية وجمالية.
 المظير والطابع المعماري جميؿ وجديد. -

تركيب القواطع مف ألواح الجبس 
 المضاد لمحريؽ.

مكانية الت - عديؿ المستقبمي بأقؿ السرعة  ي التن يذ وا 
 تكم ة وجيد.

 أقؿ كم ة ومجيود  ي المشروع. -
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 عمى التصميـ الداخمي أثرىا مكاد التشطيب المستخدمة عناصر الفراغ

استخداـ دىاف مائي مف نوع 
  ايناؿ سيمؾ أبيض الموف.

 سيولة الصيانة ومعالجة المناطؽ المتسخة. -
 الزيادة  ي تحمؿ الرطوبة والتعريؽ  ي الحوائط. -
 المظير والطابع المعماري جميؿ وجديد. -

ـ استخداـ الممصقات بتصامي
 متنوعة.

 اعماؿ الدعاية واإلعالنات وتحديد نوع ال راغات. -
التشتيت البصري لممستخدميف يؤدي الت الشعور  -

 بالراحة.
استخداـ ألواح البالستيؾ 

 االكريميؾ.
 ل ت اإلنتباه والداللة عمت  راغ معيف ولغرض معيف. -
 طابع معماري مميز لممكاف. -

 األرضيات

استخداـ بالط بورسالف أسباني 
سـ المع  60*60المنشأ مقاس 

 ي تشطيب صاالت اإلستقباؿ 
 وخدمة العمالء.

التقميؿ مف الحموؿ الظاىرة بيف البالطات، وىي  -
 توحي باالتساع.

إنعكاس اإلضاءة واالواف عمت السطح العـ لمبالط  -
 يزيد مف النواحي الجمالية.

 سيولة التنظيؼ والمعالجة لمبقع. -
 وجديد. المظير والطابع المعماري جميؿ -

استخداـ الرخاـ العماني )االواح( 
  ي كسوة االدراج والشواحط.

الموف  اتح ويتناسب مع التشطيب العاـ داخؿ  -
  راغات البنؾ.

 سيولة معالجة تعتيـ السطح الخارجي. -
 مظير وطابع معماري جميؿ وجديد. -

استخداـ بالط الكراميكا مقاس 
سـ  ي أرضيات  40*40

 اه.المطابخ ودورات المي

قمة الحموؿ و واصؿ البالط تساعد عمت التقميؿ مف  -
 تجمع االوساخ والبقع.

 توحي باالتساع لم راغ. -
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 مواد التشطيب الحديثة المستخدمة  ي المكاتبل و يما يمي توضيح

 مكتب تؿ اليكل

 
استخداـ حجر المطبة كالممطش، استخداـ زجاج السككريت كالكاح   :(5.37شكؿ )

 ستيؾ االكريميؾ.الككمبكزيت كبال

 
استخداـ قكاطع زجاج السيككريت، كاستخداـ البالستيؾ االكريميؾ  :(5.38شكؿ )

 كستاندات لمدعابة كاستخداـ دىاف الفايناؿ سيمؾ.
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سـ كالكاح الجبس كبالطات 60*60استخداـ بالط البكرسالف  :(5.39شكؿ )

 .سـ60*60السقؼ 

 
 زجاج في كسكة الحكائط.استخداـ البالستيؾ كال :(5.40شكؿ )

 مكتب الزىراء

 
استخداـ حجر المطبة كالممطش، استخداـ زجاج السككريت كالكاح  :(5.41شكؿ )

  الككمبكزيت كبالستيؾ االكريميؾ
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سـ ، 60*60استخداـ الكاح الجبس في االسقؼ كبالطات   :(5.42شكؿ )

 سـ.60*60كاستخداـ بالط البكرسالف 
 

 
  خداـ زجاج السككريت كبالستيؾ االكريميؾ في كسكة الحكائط.است  :(5.43شكؿ )

 

 ثانيا: المكاتب التي إستخدت بيا مكاد تشطيب قديمة ) مكتب عمر المختار (: 5.4.2
يقع مكتب عمر المختار  ي نياية شارع عمر المختار شرقًا، ويعد مف أقدـ المكاتب 

 الستينات مف القرف الماضي.لبنؾ  مسطيف  ي قطاع غزة، حسث تـ بنائو  ي أوائؿ 
 المسقط االفقي لمكتب عمر المختار:

مف خالؿ المسقط اا قي يتبيف توزيع ال راغات، أيضا حالو مثؿ ما سبؽ ذكره  ي 
تحميؿ مساقط طوابؽ ال روع، ومف خالؿ الشكؿ التالي يوضح توزيع ال راغات الداخمية لمطابؽ 

 االرضي.
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 ابؽ االرضي لمكتب عمر المختارالمسقط االفقي لمط  :(5.44شكؿ )
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 مكاد التشطيب المستخدمة ) القديمة ( :

 أثرىاسيتـ توضيح أىـ مواد التشطيب المستخدمة  ي الواجيات الخارجية و ي الداخؿ و 
 عمت التصميـ الداخمي مف خالؿ الجداوؿ التاليو:

 تصميـ الداخمي لمفراغات يكضح مكاد التشطيب المستخدمة قبؿ التجديد كأثرىا عمى ال :(5.4جدكؿ )

 عمى التصميـ الداخمي أثرىا مكاد التشطيب المستخدمة عناصر الفراغ

 الكاجيات

استخداـ القصارة والدىاف بالموف 
 االبيض.

 المظير والطابع المعماري تقميدي. -
عدـ تحمؿ عوامؿ التعرية وضعؼ  ي عزؿ  -

 الضوضاء.
 ـ.المكاف غير مميز وال يوحي بمبنت لالستخداـ العا -

 المظير والطابع المعماري تقميدي. - استخداـ االبواب الحديدية.

 األسقؼ

تركيب االسقؼ المستعارة مف 
سـ  60*60البالطات قياس 

لجميع  راغات البنؾ بما  ييا 
 الخدمات.

المظير موحد وال يوحي بتحديد وظي ة  راغ معيف عف  -
 غيره.

 استخداـ شكؿ محدد لوحدات االنارة ) تقميدي (. -
اسيب السقؼ موحد وال يوجد بو  روقات  ي من -

 االرت اع.
 الموف والمممس موحد وتقميدي. -
 عدـ تحمؿ االوساخ وصعوبة التنظيؼ. -
 صعوبة ال ؾ والتركيب. -
 المظير والطابع المعماري تقميدي. -

 الحكائط

استخداـ قواطع االلمنيـو المكونة 
 مف البرو يؿ والزجاج.

وخصوصا ضعؼ االتصاؿ البصري بيف ال راغات  -
 صاالت االستقباؿ وخدمة العمالء.

 استغالؿ مساحات كبيرة. -
 المظير والطابع المعماري تقميدي. -
عدـ تو ر اماكف لوضع ممصقات جمالية او لوحات  -

 اعالنات.

استخداـ قواطع الطوب 
 االسمنتي 

انعداـ االتصاؿ البصري بيف ال راغات وخصوصا  -
 صاالت االستقباؿ وخدمة العمالء.

 مساحات كبيرة. استغالؿ -
 المظير والطابع المعماري تقميدي. -
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 عمى التصميـ الداخمي أثرىا مكاد التشطيب المستخدمة عناصر الفراغ

استخداـ داىاف الزيت  ي دىاف 
 الحوائط.

 المظير والطابع المعماري تقميدي. -
 التقيد بالواف محددة تميؿ الت البيع. -

استخداـ الجرانيت )الجكاراندا( 
 ي كسوة االعمدة وبعض 

 الحوائط.

 سات.الموف قاتـ وال يناسب التشطيب العاـ لممؤس -
 المظير والطابع المعماري تقميدي. -
 صعوبة وضع ممصقات جمالية او لوحات اعالنات. -

استخداـ بالط بورسالف مقاس 
سـ المع  ي كسوة  20*40

 حوائط المصعد والممرات.

 المظير والطابع المعماري تقميدي. -
 صعوبة وضع ممصقات جمالية او لوحات اعالنات. -

استخداـ الخشب  ي كسوة 
 ة والحوائط.االعمد

 المظير والطابع المعماري تقميدي. -
 صعوبة وضع ممصقات جمالية او لوحات اعالنات. -

 األرضيات

استخداـ بالط بورسالف مقاس 
 سـ مط ي. 40*40

كثرة ال واصؿ الظاىرة بيف البالطات ) الحموؿ( توحي  -
 بضيؽ ال راغ.

انعكاس االضاءة وااللواف عمت البالط ضئيؿ، وىذا  -
 اع ال راغ بصريا.يقمؿ مف اتس

 صعوبة التنظيؼ ومعالجة البقع. -
 المظير والطابع المعماري تقميدي. -

استخداـ رخاـ طبيعي كريمة 
 سـ. 30*60مار يؿ قياس 

يحتاج الت معالجة دائمة لمسطح الخارجي بمواد  -
 مكم ة.

 المظير والطابع المعماري تقميدي. -

استخداـ الجرانيت )الجاكارندا( 
 . ي كسوة االدراج

 صعوبة معالجة التعتيـ لمسطح الخارجي. -
 المظير والطابع المعماري تقميدي. -

استخداـ بالط كراميكا مقاس 
سـ لكوة حوائط  20*20

 وأرضيات دورات المياه.

كثا ة حموؿ و واصؿ البالط تساعد عمت التقاط  -
 االوساخ والبقع وصعوبة التنظيؼ.

 توحي بالضيؽ لم راغ. -
 تقميدي. المظير والطابع المعماري -
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 مكتب عمر المختار

 
 استخداـ القصارة كالدىاف ، كاستخداـ االبكاب الحديدية.  :(5.45شكؿ )

 
  استخداـ الجرانيت كاالخشاب في كسكة الحكائط.  :(5.46شكؿ )
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سـ في االسقؼ كقكاطع االلمنيكـ في فصؿ 60*60استخداـ بالطات  :(5.47شكؿ )

 الفرغات.

 

 لحديثة عمى الفراغ البنكي:أثر المكاد ا 5.5
ومف خالؿ ما سبؽ ودراسة ال روع القديمة والحديثة وتحميؿ المواد المستخدمة الحديثة 
منيا والقديمة تجد أف المواد الحديثة أحدثت  رقًا  ي طبيعة المكاف وشكمو ومساحتو ويتمخص 

  -ذلؾ  يما يمي:

إلتساع الشاسع نتيجة استخداـ مساحة ال راغات: حيث نرى اإلحساس بزيادة المساحات وا .1
القواطع مف الزجاج السيكيوريت بداًل مف الحوائط وقواطع االومنيوـ، وكذلؾ البالط الالمع 

 يعطي احساس باالتساع.

نجد أف نسبة اإلشغاؿ لم راغات قميمة حيث بالكاد  ةنسبة اإلشغاؿ: بالنظر لم روع القديم .2
عادة التصميـ باستخداـ تك ي لمزبائف ويكوف المكاف مزدحـ دائمًا،  بعد عممية التجديد وا 
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الخامات الحديثة أصبح المكاف أكتر انتظامًا وسيولة  ي التعامؿ ونتيجة زيادة المساحة 
 زادت نسبة اإلشغاؿ ويمكف لممكاف استيعاب عدد أكبر مف الزبائف بطريقة منظمة ومرتبة.

امؿ نجاح ال راغ والتصميـ الحركة: أما عف الحركة داخؿ ال راغ والتي تعد مف أىـ عو  .3
الداخمي وباستخداـ الخامات الجديدة سيمة التعرؼ عمت ال راغات أصبحت ال روع المجددة 
تتمتع بسيولة الحركة داخؿ ال راغات وسيولة الوصولية داخميا والتي يمنح المرتاديف الراحة 

  ي التعامؿ مع ال راغات والوصوؿ ليد يـ بسرعة وبجيد أقؿ.

صري لم راغ: والتوليؼ بيف الخامات الحديثة ودمجيا بطريقة جميمة أدى إلت التشكيؿ الب .4
عطاء الراحة الن سية لمرتادي البنؾ ب روعو  حدوث تناغـ جميؿ بيف تمؾ الخامات وا 

 الحديثة.

ىوية ال راغ البنكي: مع الخامات الحديثة وتقنياتيا المتطورة أض ت لمبنؾ طابع خاص بو  .5
البنؾ مف حوائط وأسقؼ وأرضيات بطريقة جميمة أنشأت   ساعدت بتوظيؼ كؿ عناصر

 راغات معمارية تترؾ لدى مرتادييا ااحساسيس المناسبة لألنشطة المقصودة، مما يزيد 
 .المتعة بالحياة اإلنسانية ويثيرىا بتجارب  راغية متنوعة مشحونة باالن عاالت والمشاعر

 الخالصة 5.6
ؾ  مسطيف و روعو الجديد منيا والقديـ ومواد مف خالؿ ىذا ال صؿ تـ الحديث عف بن

التشطيب القديمة والحديثة التي استخدمت  ي تمؾ ال روع والتطرؽ اثر مواد التشطيب 
 الحديثة عمت التصميـ الداخمي لم راغ البنكي.

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصؿ السادس
 النتائج كالتكصيات
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 الفصؿ السادس
 النتائج كالتكصيات

جراءاتيا محورا  تعتبر من يتـ مف خاللو انجاز الجانب التطبيقي مف       ً رئيسا                                 ً يجية الدراسة وا 
الدراسة، وعف طريقيا يتـ الحصوؿ عمت البيانات المطموبة إلجراء التحميؿ اإلحصائي لمتوصؿ 
إلت النتائع التي يتـ ت سيرىا  ي ضوء أدبيات الدراسة المتعمقة بموضوع الدراسة، وبالتالي تحقؽ 

 ؼ التي تسعت إلت تحقيقيا. ااىدا
ً          وبناء  عمت ذلؾ  الدراسة، وكذلؾ وعينة ومجتمع  متبعنيع اللمم                     ً تناوؿ ىذا ال صؿ وص ا      

وينتيي  ،، ومدى صدقيا وثباتياوكي ية بنائيا وتطويرىاإعدادىا أداة الدراسة المستخدمة وطريقة 
 اخالص النتائع، و يمواستلبيانات ال صؿ بالمعالجات اإلحصائية التي استخدمت  ي تحميؿ ا

 يمي وصؼ ليذه اإلجراءات.

 منيج الدراسة: 6.1
 الذي يحاوؿ التحميمي الوص ي المنيع باستخداـ الباحث قاـ الدراسة أىداؼ تحقيؽ أجؿ مف

 التي مكوناتيا واآلراء بيف بياناتيا، والعالقة وتحميؿ الدراسة، موضوع الظاىرة وصؼ خاللو مف

 .تحدثيا التي واآلثار تتضمنيا التي والعمميات حوليا تطرح

"المنيع الذي يسعت  بأنو التحميمي الوص ي المنيع (100:2006) الحمداني ويعرؼ
الراىنة  يو أحد أشكاؿ التحميؿ والت سير المنظـ  أولوصؼ الظواىر أو ااحداث المعاصرة، 

ة وتتطمب معر  لوصؼ ظاىرة أو مشكمة، ويقدـ بيانات عف خصائص معينة  ي الواقع،
  .التي نستعمميا لجمع البيانات" وااوقاتندرسيا  المشاركيف  ي الدارسة والظواىر التي

 كقد استخدـ الباحث مصدريف أساسيف لممعمكمات:

: حيث اتجو الباحث  ي معالجة اإلطار النظري لمدراسة إلت مصادر المصادر الثانكية .2
ية وااجنبية ذات العالقة، والدوريات البيانات الثانوية والتي تتمثؿ  ي الكتب والمراجع العرب

والمقاالت والتقارير، واابحاث والدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدارسة، والبحث 
 والمطالعة  ي مواقع اإلنترنت المختم ة.

: لمعالجة الجوانب التحميمية لموضوع الدراسة لجأ الباحث إلت جمع المصادر األكلية .3
ليذا الغرض.البيانات ااولية مف خال                                            ً            ؿ اإلستبانة كأداة رئيسة لمدراسة، صممت خصيصا  
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 مجتمع الدراسة :  6.2
مجتمع الدراسة يعرؼ بأنو جميع م ردات الظاىرة التي يدرسيا الباحث، وبناءا عمت 
 مشكمة الدراسة وأىدا يا  اف المجتمع المستيدؼ يتكوف مف زبائف وبعض موظ ي بنؾ  مسطيف. 

 عينة الدراسة: 6.3
إستبانة عمت مجتمع  261اـ الباحث باستخداـ طريقة العينة العشوائية، حيث تـ توزيع ق

 %. 91استبانة بنسبة استرداد  231الدراسة وقد تـ استرداد 

 :أداة الدراسة  6.4
أثر تطور مواد التشطيب عمت التصميـ الداخمي  ي المباني  "تـ إعداد إستبانة حوؿ 

 "سطيف بنؾ  م -حالة دراسية –العامة 

 كتتككف إستبانة الدارسة مف قسميف رئيسييف:

الجنس، مكاف العمؿ، مستوى وىو عبارة عف المعمومات العامة عف المستجيبيف )القسـ األكؿ: 
 (.التعميـ، سنوات الخبرة  ي مجاؿ التصميـ

 

 مجاالت : 4 قرة، موزع عمت  26، ويتكوف مف مجاالت الدراسةوىو عبارة عف  القسـ الثاني:

 (  قرات.6، ويتكوف مف )جكدة الفراغ ) صاالت االستقباؿ كاالنتظار(مجاؿ األكؿ: ال

 (  قرات.6ويتكوف مف ) الجسدية(، -البصرية -الراحة الحسية)النفسيةالمجاؿ الثاني: 

 (  قرات.6، ويتكوف مف )الطابع المعمارم )المظير العاـ(المجاؿ الثالث: 

لقياس استجابات المبحوثيف ل قرات االستبياف وقد تـ استخداـ مقياس ليكرت الخماسي 
 (:7.2حسب جدوؿ )

 درجات مقياس ليكرت الخماسي (6.1)جدكؿ 

غير مكافؽ  االستجابة
 مكافؽ بشدة مكافؽ محايد غير مكافؽ بشدة

 6 5 4 3 2 الدرجة
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 خطكات بناء اإلستبانة:  6.5
لتشطيب عمت التصميـ الداخمي أثر تطور مواد ا" لمعر ة قاـ الباحث بإعداد أداة الدراسة 

الخطوات التالية لبناء ، واتبع الباحث "بنؾ  مسطيف -حالة دراسية – ي المباني العامة 
 -:اإلستبانة

الدراسات السابقة ذات الصمة بموضوع الدراسة، واالست ادة و  اليندسياادب اإلطالع عمت  -1
 منيا  ي بناء اإلستبانة وصياغة  قراتيا.

 مجاالت ً                                                   دا  مف أساتذة الجامعات ال مسطينية والمشر يف  ي تحديد استشار الباحث عد -2
 .و قراتيا اإلستبانة

 تحديد المجاالت الرئيسة التي شممتيا اإلستبانة. -3

 تحديد ال قرات التي تقع تحت كؿ مجاؿ. -4

 تـ تصميـ اإلستبانة  ي صورتيا ااولية. -5

 تـ مراجعة وتنقيح االستبانة مف قبؿ المشرؼ. -7

مف المحكميف مف أعضاء ىيئة التدريس  ي الجامعة  ....نة عمت تـ عرض اإلستبا -7
 ( يبيف أسماء أعضاء لجنة التحكيـ.2اإلسالمية، والممحؽ رقـ )

 ي ضوء أراء المحكميف تـ تعديؿ بعض  قرات اإلستبانة مف حيث الحذؼ أو اإلضا ة  -8
 (.2) ؽاإلستبانة  ي صورتيا النيائية، ممح روالتعديؿ، لتستق

جودة ال راغ ( معامؿ االرتباط بيف كؿ  قرة مف  قرات مجاؿ " 6.2)يوضح جدوؿ 
" والدرجة الكمية لممجاؿ، والذي يبيف أف معامالت االرتباط المبينة )صاالت االستقباؿ واالنتظار( 

 وبذلؾ يعتبر المجاؿ صادقا لما وضع لقياسو. α ≤0.05 دالة عند مستوى معنوية 

 

 

 

 

 



120 

بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " جكدة الفراغ ) صاالت االستقباؿ كاالنتظار( " ( معامؿ االرتباط 6.2جدكؿ )
 كالدرجة الكمية لممجاؿ

 معامؿ بيرسكف الفقرة ـ
 لالرتباط

القيمة 
 .(Sigاالحتمالية)

 0.000* 878. .ةخامأعتقد أف  راغات البنؾ تتصؼ بال   .1
 0.000* 793. ال راغات واسعة ومريحة  ي الحركة.  .2
 0.000* 807. تمبي الوظي ة وسرعة الوصوؿ لمموظؼ. ال راغات  .3
 0.000* 800. ال راغات سيمة و م يومة وواضحة  ي تحديد الخدمة.  .4
 0.000* 821. المواد المستخدمة  ي التشطيبات ذات جودة عالية.  .5

 . α ≤0.05                   ً                 االرتباط داؿ إحصائيا  عند مستوى داللة  *

ؿ  قرة مف  قرات مجاؿ " الراحة ( معامؿ االرتباط بيف ك6.3جدوؿ )يوضح 
" والدرجة الكمية لممجاؿ، والذي يبيف أف معامالت االرتباط  الجسدية( -البصرية -الحسية)الن سية

 وبذلؾ يعتبر المجاؿ صادقا لما وضع لقياسو. α ≤0.05 المبينة دالة عند مستوى معنوية 
الجسدية(  -البصرية -لراحة الحسية)النفسيةمعامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " ا: (6.3جدكؿ )

 " كالدرجة الكمية لممجاؿ

 معامؿ بيرسكف الفقرة ـ
 لالرتباط

القيمة 
 .(Sigاالحتمالية)

 0.000* 759. أشعر باإلرتياح أثناء وجودي داخؿ البنؾ.  .1
 0.000* 904. أشعر باإلرتياح عند النظر إلت ألواف ومممس ال راغات.  .2
 0.000* 907. ممواد المستخدمة  ي التشطيب.أشعر باإلرتياح  ل  .3
 0.000* 907. أشعر باإلرتياح  لالضاءات المستخدمة داخؿ ال راغات.  .4
 0.000* 856. أشعر باإلرتياح  أثناء النظر إلت لوحات اإلعالنات.  .5

 .α ≤0.05                  ً                 االرتباط داؿ إحصائيا  عند مستوى داللة  *

الطابع المعماري قرة مف  قرات مجاؿ " ( معامؿ االرتباط بيف كؿ  6.4يوضح جدوؿ )
" والدرجة الكمية لممجاؿ، والذي يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند )المظير العاـ( 
 وبذلؾ يعتبر المجاؿ صادقا لما وضع لقياسو. α ≤ 0.05 مستوى معنوية 
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 مارم )المظير العاـ(" معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " الطابع المع: (6.4جدكؿ )
 كالدرجة الكمية لممجاؿ

 الفقرة ـ
معامؿ 
 بيرسكف
 لالرتباط

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 
 0.000* 793. بنؾ  مسطيف مكاف مميز بالنسبة لي عف باقي المؤسسات.  .2

 0.000* 870. أعرؼ بنؾ  مسطيف  ور النظر إليو.  .3

 0.000* 840. متي.عندما أغادر البنؾ يبقت طابعو المعماري  ي مخي  .4

 0.000* 877. أعتبر أف بنؾ  مسطيف واجية حضارية أ تخر بيا.  .5

 0.000* 854. نيا مؤسسة مصر ية.أتدؿ عمت  الواجيات وال راغات  .6

 .α ≤0.05                  ً                 االرتباط داؿ إحصائيا  عند مستوى داللة  *

 

 Structure Validity البنائيثانيا: الصدؽ 

صدؽ ااداة الذي يقيس مدى تحقؽ ااىداؼ التي  يعتبر الصدؽ البنائي أحد مقاييس
تريد ااداة الوصوؿ إلييا، ويبيف مدى ارتباط كؿ مجاؿ مف مجاالت الدراسة بالدرجة الكمية 

 ل قرات اإلستبانة.

( أف جميع معامالت االرتباط  ي جميع مجاالت اإلستبانة دالة 6.5يبيف جدوؿ )
ؾ تعتبر جميع مجاالت اإلستبانة صادقا لما وبذل α ≤0.05 عند مستوى معنوية       ً  إحصائيا  

 وضعت لقياسو.
 معامؿ االرتباط بيف درجة كؿ مجاؿ مف مجاالت اإلستبانة كالدرجة الكمية لإلستبانة: (6.5جدكؿ )

 معامؿ بيرسكف المجاؿ
 لالرتباط

القيمة 
 (.Sig)االحتمالية

 0.000* 908. جودة ال راغ ) صاالت االستقباؿ واالنتظار(.

 0.000* 948. .الجسدية( -البصرية -ة الحسية)الن سيةالراح

 0.000* 915. .الطابع المعماري )المظير العاـ(

 . α ≤0.05                   ً                 االرتباط داؿ إحصائيا  عند مستوى داللة *  
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 : Reliabilityثبات اإلستبانة  6.6
 راتم عدة تطبيقو أعيد إذا النتائع ن ساالستبياف  يعطي أفيقصد بثبات االستبانة ىو 

، ويقصد بو أيضا إلت أي درجة يعطي المقياس قراءات متقاربة عند كؿ مرة يستخدـ متتالية
 ييا، أو ما ىي درجة اتساقو وانسجامو واستمراريتو عند تكرار استخدامو  ي أوقات مختم ة 

 (. 8:: 3121)الجرجاوي،
 اخ وقد تحقؽ الباحث مف ثبات إستبانة الدراسة مف خالؿ معامؿ أل ا كرونب  

Cronbach's Alpha Coefficient( 7.7، وكانت النتائع كما ىي مبينة  ي جدوؿ.) 
 معامؿ ألفا كركنباخ لقياس ثبات اإلستبانة: (6.6جدكؿ )

 معامؿ ألفا كركنباخ عدد الفقرات المجاؿ
 0.882 5 جودة ال راغ ) صاالت االستقباؿ واالنتظار(.

 0.918 5 .ة(الجسدي -البصرية -الراحة الحسية)الن سية

 0.913 5 .الطابع المعماري )المظير العاـ(

 0.958 15 جميع المجاالت معا

( أف قيمة معامؿ أل ا كرونباخ مرت عة لكؿ 7.7واضح مف النتائع الموضحة  ي جدوؿ )
(، وىذا يعنت 0.958( بينما بمغت لجميع  قرات اإلستبانة )0.882،0.918مجاؿ حيث تتراوح بيف )

                ً  ت ع وداؿ احصائيا .أف الثبات مر 
(. ويكوف الباحث قد 2وبذلؾ تكوف اإلستبانة  ي صورتيا النيائية كما ىي  ي الممحؽ )

إستبانة الدراسة مما يجعمو عمت ثقة تامة بصحة اإلستبانة وصالحيتيا تأكد مف صدؽ وثبات 
 لتحميؿ النتائع واإلجابة عمت أسئمة الدراسة واختبار  رضياتيا.

 صائية المستخدمة:األساليب اإلح 6.7
 Statisticalتـ ت ريغ وتحميؿ اإلستبانة مف خالؿ برنامع التحميؿ اإلحصائي 

Package for the Social Sciences  (SPSS). 
 :Normality Distribution Test اختبار التكزيع الطبيعي  

 K-S) )  Kolmogorov-Smirnov سمرنوؼ - اختبار كولمجوروؼ تـ استخداـ

Test وكانت النتائع كما ىي ار ما إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي مف عدموالختب ،
 (.7.8 ي جدوؿ )مبينة 
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 التكزيع الطبيعييكضح نتائج اختبار : (6.7جدكؿ )

القيمة االحتمالية  قيمة االختبار المجاؿ
(Sig.) 

 0.946 0.524 جودة ال راغ ) صاالت االستقباؿ واالنتظار(.

 0.956 0.512 .الجسدية( -البصرية -ة)الن سيةالراحة الحسي

 0.997 0.404 .الطابع المعماري )المظير العاـ(

 0.968 0.509 جميع مجاالت االستبانة معا

جميع ل (.Sig)( أف القيمة االحتمالية 6.7واضح مف النتائع الموضحة  ي جدوؿ )
البيانات ليذه المجاالت يتبع  وبذلؾ  إف توزيع0.05 مستوى الداللة أكبر مف مجاالت الدراسة 
 حيث تـ استخداـ االختبارات المعممية لإلجابة عمت  رضيات الدراسة. التوزيع الطبيعي، 

 كقد تـ استخداـ األدكات اإلحصائية التالية:

 .(.Frequencies & Percentages)النسب المئوية والتكرارات  -2

 .المعياري المتوسط الحسابي والمتوسط الحسابي النسبي واالنحراؼ -3

 (.Cronbach's Alphaاختبار أل ا كرونباخ) -4

 .K-S) )   Kolmogorov-Smirnov Test سمرنوؼ - اختبار كولمجوروؼ -5

 .( Pearson Correlation Coefficientمعامؿ ارتباط بيرسوف ) -6

 ( .T-Test)  ي حالة عينة واحدة Tاختبار  -7

 (. Independent Samples T-Test)  ي حالة عينتيف Tاختبار  -8

 (.One Way Analysis of Variance) ANOVAاختبار تحميؿ التبايف ااحادي  -9

 -النتائج:  6.8
 ،إف مواد التشطيب الحديثة أنتجت  ي مخابر الشركات نتيجة إلمكانيات تقنية  كرية .2

واسباب متعددة لـ تتطور بالتدريع كما ىو حاؿ تطور العديد مف المواد  ،واقتصادية ىائمة
   ّ                  ويعد  الياجس االقتصادي  ،ي القرف العشريف التي جاءت نتيجة الحاجة الممحةالتقميدية  

)تسويؽ المادة( أحد أىـ ااسباب الرئيسية لتطوير العديد مف تمؾ المواد والتي تتضمف 
  مواص ات دقيقة غاية  ي التخصص وظيور ىذا الكـ اليائؿ مف مواد التشطيب الداخمي.
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                                               ً  تمبية رغبات المصمميف والمستيمكيف  ي آف واحد نظرا  تمتاز مواد اليوـ بقدرتيا عمت  .3
لتنوعيا وخصائصيا التي ترضي الجميع سواء كاف ذلؾ مف الناحية الوظي ية أو الجمالية أو 

 االقتصادية.

وخبرات عمت الصعيد التقني ) اآلالت والعدد( والتن يذي  ،تحتاج ىذه المواد إلت بيئة مييأة .4
 )اايدي العاممة المدربة(.

عادة التردد عميو وجذبو ش .5                                                                                   كؿ وتصميـ البيئة الداخمية مف أىـ ما يربط اإلنساف بالمكاف وا 
 إليو.

البيئة الداخمية ومواد التشطيب الداخمي وطريقة استخداميا مف العناصر اليامة والمؤثرة  .5
 لجذب الزبائف وراحتيـ  ي المكاف والتي تصنع لم راغ طابع خاص ومميز خاص بو.

واىتماـ وثقا ة نسبية ممحوظة  ي مدينة غزة مف ناحية اختيار مواد  ىناؾ زيادة وعي .6
 وكي ية استخداميا. ،التشطيب الداخمي

ليا تأثير مباشر عمت ال راغ  عممية اختيار مواد التشطيب  ي ال راغ المعماري )البنكي( .7
 والمستخدميف )مف موظ يف وزوار(.

إنما باالستخداـ العشوائي  ،وىذه المواد ،ليست المشكمة  ي االنتشار الواسع ليذه التقنيات .8
دوف أخذ بالحسباف  ،وغير المدروس مف قبؿ المستيمؾ الذي يغريو الشكؿ الظاىري لممادة

 احتياجاتو الوظي ية الدقيقة مف استعماؿ المواد.

 ،ف التطور التكنولوجي وانتشار ااسموب العالمي  ي التصميـ الداخمي والعمارة أمر واقعإ
 .مت تراثنا المحمي ال يكوف بر ض كؿ ما ىو جديدوالح اظ ع

 ىناؾ عدة عوامؿ تؤثر عمت عممية اختيار مواد التشطيب الداخمي  ي البنوؾ. .:

 -:تقييـ فرضية البحث 6.9
وبعد تحميؿ أثر مواد التشطيب عمت التصميـ الداخمي  ي بنؾ  مسطيف كحالة        ً وأخيرا  

ختصيف والخموص لتمؾ النتائع  إف ىناؾ توصيات دراسية لمبنوؾ وبالرصد الميداني ومقابمة الم
ترتقي باختيار مواد التشطيب ومعايير اختيارىا وتأثيرىا عمت ال راغ البنكي وتدعـ التطوير  ي 

 21.7مجاؿ مواد التشطيب وىذه التوصيات يمكف اجماليا  ي البند التالي 
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 -التكصيات: 6.10
 المشاريع والمختصيف عمت ضرورة ربط  توصي الدراسة بضرورة تذكير القائميف عمت ىذه

 ،القيمة االقتصادية والتجارية بالقيمة ال نية والجمالية  ي عممية اختيار المواد داخؿ البنوؾ
بحيث تعطي لم راغ طابع وىوية خاصة بو وتحقيؽ الراحة المطموبة لمستخدميو مف 

 موظ يف وزبائف.

 ؿ تكثيؼ الدراسات وعمؿ محاضرات تطوير المعر ة المتعمقة  ي اختيار المواد مف خال
 عممية وورش عمؿ تختص  ي ىذا المجاؿ.

  يحاءاتيا بحيث تكوف ذات                                                                           يجب اختيار المواد عمت أساس دراسة خصائصيا وشكميا وا 
 عالقة ب كرة المكاف والتصميـ لتناسب مشاعر وأحاسيس مستخدمي ال راغ.

 ية الستيعاب المواد ضرورة إنشاء مراكز تدريب متخصصة بيدؼ تطوير ااطر المين
مكانياتيا كما وتعني بدراسة وتطوير الحرؼ  ،                                                الحديثة وتقنياتيا والتعريؼ بخصائصيا وا 

والميارات التقميدية بغية الح اظ عمت اليوية المحمية ويما يواكب المتغيرات  ي العالـ 
 المعاصر.

 دا   كريا  مناسبا  إعداد الميندسيف والمتخصصيف بمختمؼ  روع البناء والتصميـ الداخمي إعدا  ً       ً      ً 
 مف خالؿ صياغة البرامع التعميمية التي تستوعب المواد الحديثة ومعطياتيا الحضارية.
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 (: استبانة1ممحؽ )
 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

 
 عليكم ورحمة هللا وبركاته..السالم السادة الكرام/ 

                                                                       ن       ن    كاالمتناف عمى إعطاء جزء مف كقتكـ الثميف لتعبئة ىذه االستبانة التي تعد جزء  أساسيا  مف  أتقدـ لكـ بالشكر
 الدراسة البحثية المطمكبة لنيؿ درجة الماجستير في اليندسة المعمارية بالجامعة اإلسالمية كىي بعنكاف:

 أثر تطكر خامات التشطيب عمى التصميـ الداخمي في المباني العامة
 بنؾ فمسطيف" –ة "حالة دراسي

                           جػػػكدة الفراغػػػػات ، كتحقيػػػؽ                                                        حيػػث ينػػاقش البحػػث مػػا يترتػػب عمػػت مػػا سػػبؽ ذكػػره مػػف الزيػػادة  ػػي 
                                                                             الراحة الحسيػػة ، كجمػػاؿ الطابػػػع المعمػػػارم لمفراغات الخاصة لبنؾ فمسطيف.

  )                                                                               كيقيس اإلستبياف مدل تأثير تطكر خامات التشطيب عمػى التصػميـ الػداخمي لفراغػات البنػؾ 
                                                    ك تأثيرىػػا عمػػى مسػػتكل الرضػػى العػػاـ لممسػػتخدميف مػػف الػػثالث                           الخاصػػة باسػػتقباؿ الزبػػائف ( 

                    جكانب السابؽ ذكرىا.

                                             جميع بيانات االستبياف ألغراض البحث العممي فقط. -

 مع خالص الشكر كالتقدير

     الباحث / ـ. محمد حسف عبدك 

 إشراؼ / أ.د. نادر جكاد النمرة

 

 غزة -ميةالجامعة اإلسال
 عمادة الدراسات العميا

 كمية اليندسة
  قسـ اليندسة المعمارية

The Islamic University Of Gaza 
Deanship of Graduate Studies 
Engineering Faculty 
Architecture Dep. 
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 أكال : معمكمات عامة
 

 (  ي المكاف المخصص لإلجابة:√إشارة )ضع 
 الجنس: .1

 )   ( ذكر                     )   ( أنثي.
 

 مكاف العمؿ: .2
 )   ( مؤسسة حكومية       )   ( شركة مقاوالت          )   ( أكاديمي
 )   ( مكتب استشاري       )   ( أخرى أذكرىا.......................

 
 مستكم التعميـ: .3

 )   ( ثانوية عامة  أقؿ     )   ( بكالوريوس     )   ( دراسات عميا.         
 العمر .4

 سنة.  40سنة    )   ( أكثر مف  40-30سنة    )   ( مف 30)   ( أقؿ مف          

 
 ة:(  ي المكاف المخصص لإلجاب√ضع إشارة )

 محتكل الفقرة ـ
غير 
موا ؽ 
 بشدة

غير 
موا ؽ  موا ؽ محايد موا ؽ

 بشدة

      أ. جكدة الفراغ ) صاالت االستقباؿ كاالنتظار (. 
      أعتقد أف  راغات البنؾ تتصؼ بال مادة. 1

      ال راغات واسعة ومريحة  ي الحركة. 2
      ال راغات تمبي الوظي ة وسرعة الوصوؿ لمموظؼ. 3
      ال راغات سيمة و م يومة وواضحة  ي تحديد الخدمة. 4
      الخامات المستخدمة  ي التشطيبات ذات جودة عالية. 5

 
 ثانيا:  أثر تطكر خامات التشطيب عمى التصميـ الداخمي في المباني العامة
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 محتكل الفقرة ـ
غير 
موا ؽ 
 بشدة

غير 
موا ؽ  موا ؽ محايد موا ؽ

 بشدة

 الجسدية (. –البصرية  –ب. الراحة الحسية ) النفسية 
      أشعر باإلرتياح أثناء وجودي داخؿ البنؾ. 1
      اغات.أشعر باإلرتياح عند النظر إلت ألواف ومممس ال ر  2
      أشعر باإلرتياح  لمخامات المستخدمة  ي التشطيب.  3
      أشعر باإلرتياح  لالضاءات المستخدمة داخؿ ال راغات. 4
      أشعر باإلرتياح  أثناء النظر إلت لوحات اإلعالنات. 5

 ج. الطابع المعمارم ) المظير العاـ (.
      باقي المؤسسات. بنؾ  مسطيف مكاف مميز بالنسبة لي عف 1
      أعرؼ بنؾ  مسطيف  ور النظر إليو. 2
      عندما أغادر البنؾ يبقت طابعو المعماري  ي مخيمتي. 3
      أعتبر أف بنؾ  مسطيف واجية حضارية أ تخر بيا. 4
      الواجيات وال راغات تدؿ عمت انيا مؤسسة مصر ية.  5

 ثالثا: ما ىك رأيؾ / 
 

 تعتقد بكجكد اقتراحات لمتحسيف مف جكدة الفراغات الخاصة بالبنؾ: إذا كنت 
............................................................................................
............................................................................................

.......................................................................................... 
 :إذا كنت تعتقد بكجكد اقتراحات لمتحسيف مف الراحة الحسية لفراغات البنؾ 

............................................................................................
............................................................................................

..........................................................................................  
 :إذا كنت تعتقد بكجكد اقتراحات لمتحسيف مف الطابع المعمارم لمبنؾ 

............................................................................................
............................................................................................

..........................................................................................  
 ر لكـ تعاكنكـ..أشك


