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 :Keywordsكلمات دالة    :Abstractملخص البحث 
 النفسي،  لجانبالتي تؤثر في تهدف هذه الدراسة كما أثبتت الدراسات المعاصرة، بآن اللون هو احد الوسائل ا   

التها لوان وداله األالمرتبط بفعل األشخاص تجاه رؤيتهم للبيئة المحيطة بهم، لتعبيرهم عن تأثيراتهم النفسية تجا

ختلفة، وانها المة بألالرمزية الى جانب تأثيراتها المختلفة على خالبا اإلنسان، فخلق االله سبحانه وتعالى الطبيع

ن يع االنسايستط لون األزرق، والشجر باللون األخضر، فلكل لون من هذه األلوان له موجة معينةفخلق السماء بال

يه اجهزه جعل فتمييزها عن غيرها، وهذا ما تم كشفه الباحثين، وكل ذلك لم يخلق عبثا  فعندما خلق االنسان و

ه، فقد ا جسمتأثيرها على خالي مختلفة من ضمنها الجهاز العصبي، الذي يحدد حالة االنسان النفسية من خالل

ذي بي الاكتشف علماء النفس بان هناك عالقة بين اللون المفضل لدى شخص معين، وآخر كل حسب جهازه العص

اءت هذه جسبق،  وبناء على ما يؤثر على خاليا ذلك االنسان، فلكل لون  موجة معينة، وهذا ما اكتشفه العلماء.

نسان تجاري لإلاط النفسي للون في الفراغ الداخلي،  حتى يظهر تأثيره على النشالدراسة لتحقيق البعد الوظيفي وال

يكولوجية ا السالمتسوق، حيث يستخدم األلوان  في تصميم الفراغ الداخلي دون دراسة علمية لأللوان وتأثيراته

ن مبير الك والفسيولوجية على  ذلك الفراغ، وقد اخذ موضوع بعض الناس تصميم الفراغ الداخلي االهتمام

ؤثر تعينة أصحاب المراكز التجارية، بهدف جذب المتسوقين الى مراكزهم من خالل التصميم بنمطية والوان م

بناء و  سوق. على جذب المتسوق، من هنا جاءت هذه الدراسة لمعرفة األلوان المفضلة، ومدى تأثيرها على المت

لون، في الي للها يمكننا تحقيق البعد الوظيفي والجمهذا الدراسة يمكن وضع مجموعة من الحلول، التي من خال

للتعامل  صممينظل تطور المواد المستخدمة في تصميم الفراغ الداخلي للمراكز التجارية، حيث هناك اهتمام الم

رق الى م التطتوفي نهاية الدراسة،   مع اللون لتطبيق أسس ومبادئ تصميم الفراغ الداخلي للمراكز التجارية.

ث صة، حيمن النتائج والتوصيات التي ستخدم المراكز التجارية في فلسطين عامة ومدينة نابلس خامجموعة 

كبر، من شكل ابستظهر مدى اهتمام أصحاب هذه المراكز للتعامل مع اللون في التصميم الداخلي لجذب المتسوقين 

 اجل زيادة نسبة البيع وبالتالي زيادة دخلهم المادي .
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  Introductionمقدمة 
ل لمفضتمكن علماء نفس والفنانون من تحديد العالقة بين اللون ا   

لدى األشخاص، ذاك اللون الـذي يعكس شخصـيتهم ويفصح عـن 

 لوانصـفاتهم ومزاجـهم  ويبين حالتهم الصحية، ومن الواضح أن األ

 رة علـى نفسيته وقد عرفهاالمحيطة باإلنسان تؤثر بصورة مباش

 األطباء النفسيين بالمراض النفسية الجسدية.

م، ونظرا لنـدرة الدراسـات الخاصـة بالتصميم الـداخلي بشكل عا

وباأللوان بشكل خاص في فلسطين، جـاءت هـذه الدراسة لتكون 

ار ن آثبداية لعمـل واعداد وتنظيم دراسـات تتعلق باللون، لما له م

 افراد المجتمع، ولما يعكس من سلوكيات إنسانية.ايجابية على 

م وفــي اآلونـة األخيرة بـات واضـحا االهتمـام فــي التصمي 

ون للــاالــداخلي للمحـالت التجارية، مـن جميع النـواحي بما فيها 

ـدف واإلضـاءة وغيرها مـن عناصـر التكوين للفـراغ الـداخلي، به

 ـحابليعـود ذلك بـالنفع علـى أص جـذب أكبـر عـدد مـن المتسوقين

 تلـك  المحالت.

 ـراغلـذا، كـان مـن الضـروري دراسـة مدى تأثير اللـون فـي الف 

ان الـداخلي للمحالت التجارية علـى النشـاط التسويقي، وهو عنو

 الدارسة البحثية.

 Significanceالبحث مية أه
يجاد صيغة تقوم اظهار أهمية اللون في تصميم الفراغ الداخلي، ال   

على تطبيق اللون وتأثيره في مجال تصميم الفراغ الداخلي، لمواكبة 

متطلبات العصر، حيث أحدثت الدراسات العلمية في اآلونة األخيرة 

تطورا واضحا في استخدام األلوان في تغيير منهجية التصميم 

الداخلي، مـن هنـا تـأتي أهمية الدراسة لمحاولـة إعطـاء أجوبـة 

سـئلة عديدة تـدور فـي ذهـن الباحث، تتعلق بالتطورات العلمية في أل

مجال تصميم الفراغ الداخلي بعناصره المختلفة، وباأللوان بشكل 

 خاص.

ميم ونظرا لندرة الدراسات السـابقة التـي تناولـت واقـع التص .

الداخلي للمحالت التجارية لغرض جذب المتسوقين، تلك التـي 

ي أدة الـدخل ألصحاب تلك المحالت وعـدم وجـود سـتؤدي إلـى زيا

في  د راسـات سـابقة تناولـت وتتعلق بمسـتقبل التصميم الـداخلي

فلسطين بشكل عام وفي نابلس بشكل خاص، وفـي ظـل ازدياد 

 ا معاهتمام أصحاب المحالت التجارية في تصميم الفراغ الداخلي له

د عتمـااال لجمالية، حتى يمكناالخذ بعين االعتبار الناحية الوظيفية وا

 عليها لتحقيق االحتياجات الخاصة بها .

 Objectivesأهداف البحث 
 واثره على التصميم، وخصائصه واهم نظرياته. تعريف اللون - 1

الدراسة ستحقق أثر إيجابي للتصميم، وذلك  من خالل هذه -2 

 بجذب المتسوقين للمحالت التجارية بشكل أكبر

خص المتسوق من خالل إعجابه لة النفسية للشدراسة الحا - 3

باأللوان التي تناسب المعروضات  للمحالت في المراكز 

 التجارية.

أثير اللون على تنشيط حركـة الـمتسوقين داخـل معرفة مدى ت -4

المراكز التجارية، مـن خـالل عوامـل نفسية لدى اإلنسان 

 المتسوق .

ثية الستخالص أهم النتائج راسة حاالت مشابهة للدراسة البحد - 5

 التي وصلت اليها هذه الدراسة.

تـائج وتوصيات تكـون بمثابـة خطـوات عن نالوصول إلى  - 6

ي طرق تحسين الوضـع القـائم لمنظومـة تصميم الفراغ الداخل

 للمراكز التجارية، والتركيز على اللون وخصائصه لمثل هذه

 المراكز.
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 Statement of the Problemمشكلة البحث 
ه جاءت هذه الد راسة البحثية لتسليط الضوء على اللون واثر   

ل النفسي، وانعكاسه اإليجابي على تنشيط حركة التسويق، وللوصو

رسة الى اهداف البحث اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي في دا

اللـون وتحليله بالدرجـة األولـى، وبشـكل تفصيلي توضح هذه 

ينة ي مدون بالنشاط التسويقي للمراكـز التجارية فالدراسة عالقة الل

شـاط الن نابلس أي مدى تأثير اللــون فــي الفراغـات الداخلية علــى

اك هنـ التسويق للمراكـز التجارية. أي اإلجابـة علـى السـؤال )هـل

ز مراكعالقـة بين اللـون والنشـاط في تصميم الفراغات الداخلية لل

 التجارية؟

 Hypothesesفروض ال 
 ضياتوبناء على مـا تم ذكره فقـد تـم تحديد مجموعـة مـن الفر   

 راسة،الد التـي سيكون تحليلها بـالنفي او اإلثبات من خالل نتائج هذه

 وفق االتي:

جارية ـداخلي بشكل عام واختيار األلــوان للمراكز التالتصميم الـ - 1

 العلمية. فــي فلسطين ونابلس بشكل خاص تنقصه الدراسات

دراسة تأثير اللون على تصميم الفراغ الداخلي للمراكز  – 2

والتي  التجارية بما يحقق التأثيرات الفسيولوجية والسيكولوجية،

يق من شانها ان تؤثر على أنشطة االنسان المختلفة ومنها تحق

 راحة المتسوق.

إلـى التعامـل مـع اللـون فـي تصميم الفـراغ  هنـاك حاجـة - 3

ـداخلي وذلك عـن طريق دراسـة وعلـم لجـذب المتسوقين ال

 بشـكل أكبر الى هذه المراكز.

اغ ورة لالهتمــام بــاأللوان من خالل تصميم الفـرهنــاك ضــر - 4

ي الــداخلي للمحالت، بغــرض جــذب المتسوقين، والتأثير ف

حركتهم التسويقية أثناء نشاطهم التسويقي داخل المحالت 

 .التجارية

 Methodologyمنهج البحث 
 تم اتباع المنهج التحليلي الوصفي االستداللي، حيث تتلخص   

 لي:أدوات البحث في خمس مرحل سيتم اتباعها في إعداده وهي كالتا

ـن أكبـر قـدر مـن المراجـع، والكتـب، ماالسـتفادة  - 1

والمخططـات، والمجـالت، والنشـرات، واألبحـاث المختلفة 

اول مفاهيم حول هذا الموضوع لغرض خدمة واثرائه التي تتن

 البحث. 

وقين داني، والـذي تمثل بالزيارات والمقـابالت للمتسالعمـل المي - 2

 فـي المراكـز التجارية.

ومـات وتحليلها تلك التــي تـم تجمعها، وكـذلك دراسة المعل - 3

 حـاالت مشـابهة لموضــوع الدراسـة ، باإلضافة إلى تحليل

 ماذج لمراكز تجارية في مدينة نابلس.ن

ثير لخــاص بتحديد معــايير خاصــة باللـــون والتأاالستبيان ا - 4

 النفســي على المتسوقين، وعالقــة ذلك بجـذبهم للمحـالت

ي ن فالتجارية، )حيث سيتم توجبه االستبيان لفئـة من المتسوقي

 هذه المراكز( 

 ة.لتوصل اليها من خالل هذه الدراسلنتائج والتوصيات التي تم اا - 5

 مصادر المعلومات:

سيتم االعتماد في إعداد هذا الدراسة على عديد من مصادر 

 المعلومات، وفق االتي:

 اجع التي تناولت أجزاء منها من موضوع الدراسة.الكتب والمر - 

 بحاث، والدراسات، وكذلك المجالت والصحف واالنترنت.األ -

 وضوع الدراسة.مالعمل التي عقدت حول المؤتمرات، وورش  -

 لميدانية.االستبيان، والزيارات ا -

 ت الشخصية مع المختصين في مجال الدراسة.المقابال -

 Delimitationsحدود البحث 
 ابلس.الحدود المكانية: مدينة ن -

م وحتى 2015الحدود الزمانية: المعلومات ذات العالقة من عام  -

 الدراسة.م تاريخ إعداد 2021عام 

 معوقات البحث )المشاكل والصعوبات(:

لى علة الكتب، والمراجع المتعلقة بواقع التصميم الداخلي، وأثره ق -

 المتسوق في مدينة نابلس.

درة الد راسات المتخصصة فـي تسليط الضـوء علـى التوقعـات ن -

اع المستقبلية في تصميم الفراغ الداخلي في فلسطين في ظل األوض

 .واالقتصادية، واالهتمام المتزايد بالقطاع التجاري السياسية

 هيكلية البحث )طريقة عرض الدراسة(:

 * تم تقسيم البحث إلى عدة نقاط تتسلسل وفق االتي:

 *النقطة األولى )العملية التصميمية ، ونظرياتها (.

 *النقطة الثانية )نظريات األلوان، ومدى تأثيرها(. 

 لسيكولوجي لأللوان(.*النقطة الثالثة )التأثير ا

 *النقطة الرابعة )حاالت د راسية(.

 *النقطة  الخامسة )تحليل االستبيان(.

 *النقطة السادسة ) هو ما يتعلق بنتائج وتوصياته البحث(.

  Theoretical frameworkاالطار النظري 
قة لقد تم االطالع على الدراسات واالبحاث السابقة ذات العال   

لتي تناولته من جوانب اخرى، حيث لم تتطرق بموضوع البحث، وا

ي فخلي أي دراسة من الدراسات السابقة الى تناول واقع التصميم الدا

المراكز التجارية في فلسطين في ظل واقع المراكز التجارية، 

ذا وحاجتها لمثل هذه الدراسات القائمة على األسلوب العلمي، وه

وهكذا فقد كان من بدورة يفسح المجال ألهمية هذه الدراسة، 

 جتمعالضروري البحث في هذا الجانب لتوثيق الواقع الذي يعيشه الم

 الفلسطيني، ومن هذه الدراسات:

 الدراسة األولى:

ذب جتناولت هذه الدراسة واقع تجربة التجارة الكترونية، بهدف   

ية لخلفاالمتسوق عبر االنترنت، لتقييم اثار موقع ويب المتمثل بلون 

ء شرا قع تجاه سمات المنتج المحدد، والمستهلكين باحتمالعلى الموا

ة المنتج . تم انشاء صفحات ويب باستخدام محاكاة األلوان مشبع

تماما من برامج معينة لتصميم صفحة ويب خاصة بالتسوق عبر 

االنترنت، حيث ان هذه الدراسة تخصصت في عملية جذب المتسوق 

 دمة في الموقع الويب.عبر االنترنت عن طريق األلوان المستخ

Color As A Factor Of Product Choice In E-

Commerce, Faculty of Engineering, Karen Biers & 

Lynne Richards, the Degree of Doctor of 

Philosophy in Urban Planning, 2005. 

 لدراسة الثانية:ا

لى عيره تأث تناولت هذه الدراسة البحثية االبعاد الوظيفية للون في  

شعور المتسوقين من خالل المتعة، وشدة االنتباه، واالنفعال 

والسيطرة .وتطبيق خصائص اللون على كل بعد من هذه االبعاد 

ى يرعلاألربعة الخاصة بوظيفة اللون، والخروج بنتائج تتعلق بالتاث

ض الشعور النفسي للمتسوقين. حيث ان هذه الدراسة تطرقت الى بع

شكل بال ية الخاصة بالشعور للمتسوقين، وكيفية توجيههااالبعاد النفس

 الذي يضمن جذب هؤالء المتسوقين. 

The Four Dimensional Impact of Color on 

Shopper’s Emotions, Malaika Brengman, Ghent 

University, Limburg’s Universitair Centrum  

Maggie  Geuens, Ghent University , 2004. 

 ف التصميم :تعري

عـرف "ميسون هـالل " التصميم  بأنـه عملية  إبـداع وابتكـار   

لقواعـد ومنظومـات علمية ذوقية، ناتجـة عـن قيم وثقافـات متعـددة 

لهـا ارتباطـات حضارية، أمـا فيما يتعلق بتعريف العملية التصميمية 

الداخلي، ذكـر احمد االحمد  أنهـا الوسيلة الناضـجة إلثـراء التصميم 

وتشـمل ثـالث عمليات فكرية مهمـة وهـي: التصـور واإلظهـار 

واالختبـار، وتعـرف كـذلك بأنهـا سلسـلة مـن الفقرات اإلبداعية، 
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ومن جهـة أخـرى عـرف عبد الرحمن البغدادي بأن العملية 

التصميمة هـي عملية التكوين واالبتكار، أي جمع عناصر من البيئة 

ين معين إلعطـاء شيء لـه وظيفة أو مـدلول. ووضـعها فـي تكـو

(وبعضهم يفرق بين التكوين والتصميم،  76، ص  1999)احمد ،

فالتكون جـزء مـن عملية التصميم، ألن التصميم بتدخل فيه الفكر 

اإلنساني والخبرات الشخصية. وبـذلك فـإن التصميم بمعنـى أدق: 

شكل شيء ما هـو العملية مدروسة مخططة لها بشكل علمي، وي

 بحاجة له االنسان على ان يكون ناجحاً وظيفياً وجمالياً .

 تعريف التصميم الداخلي:

ن رة عـوضـح " نميـر قاسـم " بــأن التصميم الــداخلي هـو عبـا   

 تهجئة الفضـاء الــداخلي لتأدية وظائف بأقل جهد، ويشمل هذا

عبرعنـه األرضيات، والحوائط، والسقوف، والواجهات، وكذلك ي

ة طريقبأنـه فـن معالجـة الفراغ أو المسـاحة بكافــة أبعادهـا، ب

 تسـتغل عناصـر التصميم جميعهـا علــى نحـو جمالي يساعد على

ـو هالعمل داخـل المبنـى. وفـي تعريف أكثـر عرفـه خلف بأنـه " 

ها، اصيلاالدراك الواسـع والــواعي بـال حـدود لكافــة األمـور وتف

، امهاما الداخلية منهـا وللخامـات وماهيتها وكيفيـة اسـتخدوالسي

ات وهــو المعرفـة باألثـاث ومقاييســه، وتوزيعها في الفراغــ

 الداخلية حسب مساحتها، وكيفية استعمالها، واختيارها حسب 

(  126، ص 2005وظيفتها ووضعها في المكان المناسب،) خلف ، 

 وكـذلك المعرفـة بأمور التنسيق 

ت األخرى الالزمة، كاإلضاءة، وتوزيعها، وتنسقها، واإلكسسوارا

 كانتالمتعددة األخرى الالزمة وتنسيقها  حسـب وظيفـتها. سـواء ا

 رة .خاصـة أو عامـة، وبشـكل يتفـق وأسـلوب الحيـاة في تلك الفت

 أهمية التصميم الداخلي :

لية لجماظيفة اتكمن أهمية التصميم الداخلي في توفير المتانة والو   

 ـؤديداخـل محـيط المكـان، و اختيار الخامـات المناسـبة التـي ت

 يعـدوالوظـائف المطلوبـة بالحـد األدنـى مـن الجهـد والتكلفـة. 

ـن ماستغالل الفراغ بالشكل األمثل ومعالجـة مشاكل الحركة، وهي 

 أصـعب المهمـات التـي تقـع علـى عــاتق المصـمم فــي عملية

ار عتبـتكوين اإلبـداعي للفراغ الــداخلي، مـع األخـذ بعـين االال

ا، يفتهتحقيق الناحية الجمالية فـي كـل منشـأة بمـا تتناسب مـع وظ

ي، مـن خـالل إيجاد التناغم والتنسيق بين عناصر الفضاء الداخل

 ثه )والتي تتمثل في أرضية، الفضاء الداخلي وسقفه، جدرانه، واثا

 ( او عنصر النشاط المقا، م بداخلة، بما 36، ص  2009خوري ، 

 يتالءم مع الغرض الوظيفي .

 أسس التصميم الداخلي :

 الوحدة:

حـدة ـة والوحدة هو التعبيرعن الكمال إذ ينبغـي أن تبـدو كـل غرف   

 كـارمتكاملـة، فـال تظهـر بعـض آجزائهـا وكأنهـا ملحقـات أو أف

فـة  أن المصـمم أبـرز وحـدة الغرمسـتجدة علـى التصميم األصيل، 

الوحدة و      باسـتعمال الخـط واللـون علـى نحـو ثابـت فــي الزينة.

كون أو التناغم تعني تآلف العناصر األساسية في التصميم، بحيث ت

( وبتالي علـى  262، ص  1969وحدة كاملة منسجمة، ) اسكوت ، 

أن  فـة،ثـاث إلـى الغرالمصـمم ان يتاكد أن يتأكـد قبـل إضـافة األ

  لـون قطعـة األثاث وشـكلها وخطوطها، تتألف مع عناصر الغرفة

 المقياس و التناسب : 

إن تناسب أي غرفة مع أثاثها يجب ان يؤخذ بعين االعتبار وهذا   

ضروري، علماً أن بعض أنماط التناسب أكثر جماالً من ُ غيرها، فقد 

الى  2عددين المتراوحين بـين وجـد اإلغريق أن المستطيالت ذات ال

أشــد أناقــة مــن غيرهــا مــن األشــكال  8الى  5،  5الى  3و  3

(  4.6* 3، 1المتناســبة، وتحــاكي غرفــة تســاوي أضــالعها )

م، يجب إقامة تناسب صحيح  2.7م وعرض  3.7وسجادة بطول 

ـع أثـاث بين الغرفة وأثاثهـا بحيـث ال تفـرش الغرفـة الضيقة بقط

كبيرة جدران غرفة  .ضـخمة، وال تعلـق الصـور الصغيرة على 

كبيرة وبقطع ضئيلة التناسب الدقيق المستعمل في التصميم على 

محوري االبعاد، وتتحقـق الوحـدة عـن طريـق اسـتغالل أحـد هـذه 

( ألن كـالً  264، ص  1969العناصـر أو جميعهـا، ) اسكوت ، 

 وحدوية كبيرة .  منهـا يشـتمل طاقـات

 التوازن :

و ـم أإن التـوازن هـو تحقيق التعـادل فـي التصميم. فـأي جس     

 ً  اذا مجموعـة أجسـام )األثاث على سبيل المثال (  يعتبر متوازيا

هـر حققـت لـه صـفة التماثـل، أو التنـوع المتـوازن علـى أن يظ

ء للون، والضوالتنـاغم فـي توزيع المسافات، والشكل، والخط، وا

 (. 266،ص  1969والظل، ) اسكوت ، 

 لتناغم والتواتر : ا

ية مستويـأتي اإليقـاع عـن طريـق معالجـة الخطـوط والسـطوح ال    

 لشـكلـي افوالمسـاحات بتتـابع منـتظم، والنمـاذج الدائرية المتكـررة 

 فـي ةحركـتعطـي التصميم إيقاعـاً خاصـاً. يسـتعمل اإليقـاع لخلـق ال

ـة، تلفـالتصميم وتحريـك المشـاهد أو المتفــرج بـين أجزائــه المخ

 وال يــتم ذلــك إال عــن طريــق تكـرار الخطـوط واأللـوان

ن ة مـواألشـكال، ومـا اسـتعمال اللـون المشـدد فـي مواضـع حساسـ

 ـا،)الغرفـة، وترتيـب الصـورة وتنسـيق أغطيـة الجـد ارن وزينته

( إال طـرق قليلــة معـدودة تسـتخدم  271، ص  1969 اسكوت ،

 فــي خلــق إيقـاع ضـمن تصميم داخلي معين . 

 دائرة األلوان :

 يقهـاـن طرتعتبر الوسـيلة العلميـة لدراسـة األلــوان، ونسـتطيع ع   

ن أن نـتعرف على كيفية خلط األلوان مع بعض ودائرة اللون تتضم

 طيف .وتتفق مع تسلسل ألوان ال

ـر وقد قام كثير من الفنانين بترتيـب األلـوان مـن خـالل دوائ

ـام مختلفـة، ولكـن الترتيـب المبسط واألكثر شيوعاً، هو الذي ق

اً ر لونعشـ بتنظيمـه " يوهـانز آيتـين " علـى دائـرة األلـوان االثنـي

وان حيث تتكون من ألوان أساسية أولية، وأخرى ثانوية، وثالثة أل

 (.4( و)3( و)2كما في االشكال ).قة مشت

أللوان األساسية  : األصفر، األخضر، األزرق، األرجواني، ا-

 األحمر. 

 أللوان المركبة : وهي خليط لكل اثنين من األساسية، وهي :ا-

 * أحمر مزرق وهو مكون من اللون األحمر مع األرجواني .

 * بنفسجي وهو مكون من اللون األحمر مع األزرق .

 برتقالي وهو مكون من اللون األحمر واألصفر .* 

 *أخضر كاشف وهو مكون من اللون األصفر واألخضر .

 * فيروزي وهو مكون من اللون األزرق واألخضر .

 دائرة ) شفريل( لتنظيم األلوان ذات األثني عشر لوناً :

و ـفر ،تتكـون مـن ثالثـة ألـوان أساسـية، هـي األحمـر ،و األص   

ن . وتنـتج بـاقي األلـوان عن طريق خلط لونين متجاورياألزرق 

 1)  كما في شكل،وهي  (JOHN F, 1997. p 46 )بنسب مختلف 

 ) 

 برتقـالي ، برتقـالي –* بـين األحمـر واألصـفر :) أحمـر كاشـف 

هو وكاشـف( وتعتبـر هـذه األلـوان مكملـة للون األساس الثالث، 

 األزرق.

: ) أصفر مخضر ، أخضر فيروزي (  * بين األصفر واألزرق

 وتكمل هذه األلوان اللون األحمر 

ه *بين األحمر واألزرق :) أزرق داكن ، بنفسجي ، أرجواني( وهذ

 األلوان مكملة لألصفر .

 يطلـق علـى مجموعـة األلـوان بـين األصـفر واألحمـر، وبعـض

ة وعـجمامتـداد األحمـر مـع األزرق، بـاأللوان الدافئـة؛ وعلـى م

األلـوان بـين األصـفر واألزرق، وبعـض امتـداد األزرق مـع 

ل عام األحمـر، بـاأللوان الباردة، وربما تعود أسباب التسمية إلى

 نفسي وفسيولوجي . 

رة ، لدائتدلنا دائرة األلوان، على األلوان ومكمالتها وفق قطر ا    

 للوناكلما كان ونالحـظ أنـه كلما مال اللون الساخن إلى البرودة، 

ك في ن ذلالمقابل له يميل عكسياً نحو السـخونة، يمكننـا االستفادة م

 لياتايجاد األلوان المتضادة والمتناسقة مع بعضها بعضا أثناء عم

 التلوين .
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وعلى الرغم أن اللونين األسود واألبيض ال يعتبران ألواناً حقيقية، 

ظالالً و)تونات( لونية، إال أن إضافتهما إلى االلوان يولد مساحات و

إن إضافة اللون األسود إلـى صـبغة يولـد ظـالً،) الحرستاني ، 

( بينمـا تولـد إضافة األبيض مسحة،  74، ص  1998عيلبوني ، 

وعندما يضاف الرمـادي) وهـو مـزيج مـن األسـود واألبـيض ( إلـى 

 لـون يتولـد تونا.

 
ً ( دائرة شفيريل ذات االثني عشر 1شكل )  لونا

 1998المصدر : الحرستاني ، عليلبوني ،

 
 ( األلوان الثالثية 4( األلوان الثانوية      شكل ) 3( األلوان األساسية          شكل ) 2شكل ) 

 1998المصدر : الحرستاني ، عيلبوني ، 

 وظيفة اللون في التصميم الداخلي:

ا عتماد مخالل معرفة المصمم بمفهوم اللون ونظرياتة، يجب ا    

يعرف بالمنظومة اللونية ، وهي مجموعة االلوان التي يجدها 

 رتبطالمصمم مناسبة لفراغ داخلي محدد طبقاً لمعايير وأسس عامة ت

 بالبعد الوٌظيفي والجمالي لهذا الفراغ .

ي هتها وتجدر االشارة الى أن دراسة األلوان ونظرياتها وتأثيرا    

ي تصٌميم الفراغات الداخلٌية فدراسات حديثة، وبذلك فإن اغلب 

لك الماضي كان ال يحتوي مثل هذا الفهم عن اللون ونظرياته، وبذ

ً لألهواء واالذواق الشخصية، او وفق م  عانياستخدمت االلوان وفقا

ة اللون ودالالته ورموزه من ٌحيث ارتباطها بالمعتقدات الديني

 . يد نفسهاوالموروث الشعبي ، لكل منطقة تحمل العادات والتقالٌ 

ً في مجال التصميم الد  ي، اخلً ومن ثم فأن اللون ٌيؤدي دوراً حيويا

فهو عمل على ابراز عناصر المعروضات  وعالقتها بمحتٌويات 

 للوناالتشٌكيل فًي الفراغ من اسقف وارضيات، وحوائط . كما ٌيحتل 

، خاصةمكانة مهمة فًي جٌميع اوجه نشاطاتنا فًي الحياة العامة وال

ألثر الذي تملٌيه علٌينا ( وبذلك فا25-24،ص 1983ملخي، )الد

 األلوان في الفراغ ينعكس علًى الشعور الحسي  والعضلي للفرد

ك ا تلالمتسوق، ومن هنا يتم اختيار األلوان وفقا االعتبارات اهمه

يتم سٌ الجمالية والوظيفية( والتًي  واالعتبارات -)االعتبارات النفسة

 مصممصميمات الداخلية والمستلهمة من فكر التطبٌيقها على احد الت

 وفلسفته في تحقيقها .

 العوامل المؤثر في اختيار األلوان:

ي فيفه هناك كثير من العوامل التي تؤثر في اختيار اللون، وتوظ    

ية، لبيئتصميم الفراغ الداخلي، ومن هذه العوامل العامل الوظيفي، وا

، والحالة الصحية لإلنسان وكذلك عامل الجنس، والبيئة المحيطة

عد لذلك تتشابك مجموعة من المؤثرات أهمها العامل الوظيفي والب

النفسي والفسيولوجي، لذا يتطلب االلمام بخصائص االلوان 

وصفاتها، ومعرفة نظم ترتيب اللون المختلفة والخطط اللونية 

( فنجد ان للبيئة  82، ص 2010وطرق اعدادها، ) الصقر ، 

لون لضيل سبيل المثال تأثيراً كبيراً على اختيار، او تف المحيطة على

 علًى أخر . 

اخ كما يربط بعضهم بين المناخ واللون، فنجد أن الدول ذات المن

 لمناخات االحار، يفضل سكانها األلوان الزاهية الدافئة بينما الدول ذ

 البارد، يكون التفضيل فيها لاللوان الباردة الخامدة .

انا لجنس، فكثيرا ما يفضل الذكور في نفس السن الوأما عامل ا   

ورا تختلف عن األلوان التي تفضلها االناث وبتعبير اخر يصادف ذك

فة او اناثا يٌفضلون او يكرهون نفس اللون، ولكن في اعمار مختل

 لواناهناك الوان يفضلها الذكور بنسبة كبيرة، بحيث يمكن تسميتها 

نما االصفر، األخضر، االسود ( بي مذكرة مثل اللون ) البرتقالي،

تفضل االناث )اللون األزرق واالزرق السماوي، الزهري، 

)  االبيض( بينما تفضل السيدات اللون االسود اكثر من الشابات،

( وهناك ألوان محببة لدى كل من  32، ص  1983الدملخيي ، 

 ،وني الجنسين بنفس النسبة تقريبا مثل ) االحمر ، واالصفر اللٌيم

 والبنفسًجي ( .

 التأثيرات السيكولوجية والفسيولوجية لأللوان :

التأثير النفسي السيكولوجي : هي انطباعات حسية كإعطاء    

رق االحساس بسعة المكان، عند استخدام درجات لونية فاتحة كاألز

النقي ، واالسترخاء لدرجات اللون االخضر ، والمرح والنشاط 

لى د يختلف تأثير لون معين من شخص الدرجات اللون البرتقالي وق

أخر فأستخدام درجات اللون االصفر عند بعضهم  يعطي االحساس 

 بالنشاط والحيوية والمرح عند االخرين يعطي احساسا بالنفور،

 وعدم الراحة والقلق .

ان التأثير العضوي الفسيولوجي : آي تأثير اللون على جسم االنس

االزرق على تهدئة الجهاز  واعضائه الحيوية، كتأثير اللون

( وتأثير اللون االحمر في  84، ص  2002العصبي،) حجازي ، 

 زيادة ضغط الدم النه يسبب إسراعا" لنبضات القلب .

 تأثير الضوء على اللون:

ال وجود للون بدون ضوء، وسواء أكان الضوء طبيعياً او صناعياً   

قمشة أكثر فهو عنصر مهم في تركيب أي فراغ داخلي، فتبدو األ

ً وتأخذ المعادن بهاء محبوبا واالخشاب تصبح اكثر نعومة  ترفا

يصبح دراميا او بهيجا او دافئا ومن األنسب ان يكون  والجو العام

االهتمام األول عند تخليط نظام اللون لفراغ معين ان ينصب على 

كمية الضوء الطبيعي ونوعيته ذاك الذي يدخل الى الفراغ على عدد 
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نوافذ فالفراغ ذات الفتحات القليلة او الصغيرة يدخلها ضوء وموقع ال

قليل، ينبغي ان تكون ذات الوان تعكس الضوء، وبينما الفراغ ذات 

مساحة كبيرة، من الزجاج قد تكون اكثر بهاء، بها اذا ساد فيها اللون 

القاتم، الذي يمتص بعض الضوء وفي الوقت نفسه يقلل التوهج لذا 

ي لون لمكان معين ضمن العالقة مع خصائص ينبغي ان نختار أ

، ص  1977،  االنعكاس  للموجودات في هذا المكان، )حمودي

 ( وعلى وجه التحديد لألشياء التي تشكل الخلفيات فعلى سبيل 112

المثال تمتص الجدران السوداء القسم األكبر من الضوء، بينما تعكس 

على تأثير فرش  الجدران البيضاء القسم األكبر منه وينطبق هذا

الداخلي واألرضيات، فالسجادة الداكنة ذات السطح غير اللماع 

 تجعل المساحة اكثر تعتيما.

ان نوعية الضوء الطبيعي تعتمد على االتجاه الذي يأتي منه،   

وأيضا على الوقت من النهار فالضوء األتي من الشمال يتصف 

مال، لكنه اكثر بالبرودة والضوء من الشرق أكثر دفئاً من ضوء الش

برودة من ضوء بعد الظهيرة الدافئ، او االتي من الجنوب والغرب، 

ولكنه يختلف أيضا باختالف األوقات خالل اليوم، فالضوء االتي من 

الغرب في أوقات ما بعد الظهيرة المتأخر يحتوي كثيرا من الضوء 

األحمر، وبسبب هذه الخالفات فان من الحكمة استعمال الوان  أكثر 

دفئاً في المحالت ذات الضوء البارد، واستعمال األوان األكثر برودة 

من المحالت المشمسة المكشوفة من جهات الجنوب والغرب، وبما 

ان نوعية الضوء تختلف أيضا خالل اليوم فمن المرغوب فيه اختيار 

األلوان بعناية ومالحظتها خالل مختلف أوقات النهار من خالل ما 

 ,Berns) رفة المصمم في الفراغ الداخلي سبق، ومن خالل مع

2000. p 56)   لمفهوم اللون ونظرياته الوارد بحثها، يتم اعتماد ما

يعرف بالمنظومة اللونية، وهي مجموعة األلوان التي يجدها المصمم 

مناسبة لفراغ داخلي محدد طبقا لمعاير واسس عامة، ترتبط بالبعد 

ري، الذي يرتكز على استعمال الوظيفي والجمالي لهذا الفراغ التجا

األلوان بشكل رئيس على نوع المعروضات وان كان في الغالب 

استخدام الوان حارة وبراقة لجذب المتسوقين باتجاه المحل 

والمعروضات، كما تستعمل األلوان الباردة بشكل خاص إلعطاء 

 اإلحساس بالفراغ واالتساع .

 
( يوضح الفراغ الداخلي لون  7شكل )  

الواجهة عند تعرضها للضوء يؤثر انعكاس 

ألوانها على لون األرضية والسقف ويبدو 

 اكبر مساحة.  

( يوضح  الفراغ الداخلي لون   6شكل ) 

األرضية عند تعرضها للضوء تؤثر انعكاس 

ألوانها على لون السقف ويبدو أصغر 

 مساحة .  

( يوضح الفراغ الداخلي لون  5شكل )  

لضوء يؤثر انعكاس السقف عند تعرضه ل

ألوانه على لون االرضية وتبدو اكبر مساحة 

 من الحقيقي.

 تأثير األلوان المتجاورة على بعضها بعضاً :

لعل آهم ما نتذكره حول اللون، ان العين ترى اللون ليس نفسه او    

بنفسه، بل في عالقته مع الوسط الذي هو فيه، أي بيئته حيث اثبت 

ن الذي لديهم عمى الوان، ليسوا عميانا الفيسيولوجيون أيضا آ

بخصوص لون واحد، بل لونين آو أربعة وآن العين تتحسس اللون، 

ليس بالمفرد وانما بالزوج، وهذا يمكن ايضاحه بالعملية المألوفة اال 

وهي الصورة اللونية فاذا نظرت الى أي لون لحوالي ثالثين ثانية، 

كمل لذلك اللون، ودليل ثم نظرت الى صفحة بيضاء، فأنك ترى الم

اخر لهذا هو آن العين عندما ترى هدفا معينا مدهونا فانها تستدعي 

فعلى  (Piotrowski, C, 2004, P84)مكمال لذلك اللون في بيئته 

سبيل المثال اذا وضعت كرسيا امام خلفية كاشفة محايدة، فان العين 

تضع ترى مسحة من اللون األحمر في تلك الخلفيه وأيضا عندما 

لونين رئيسين بجانب بعضهما بعضا فهما يبدوان وكأنهما متأثران 

باللون المحذوف كاللون األحمر عندما يوضع بجانب األبيض فانه 

يأخذ مسحة صفراء وكذلك فانه ليس تدرج اللون هو الذي يتأثر، 

ولكن القيمة أيضا تتأثر لدى تكديس األلوان، ان التغير في القيمة 

توضع دائرة رمادية على خلفية بيضاء وكلما  يمكن رؤيته عندما

اضفنا األسود الى الخلفية وأصبحت اكثر دكانة بشكل متزايد تصبح 

، ص 1998الدائرة الرمادية كاشفة اكثر ) الحرستاني ، عيلبوني ، 

( وتظهر في هذه الحالة امكاناتها في جعل األلوان كاشفة 71-72

للوان المجاورة او اكثر، او داكنة بشكل حسب مجموع قيمة اال

الخلفية، تذكر انك اذا وضعت األبيض واألسود بجانب بعض 

فسيظهر األبيض اكثر بياضا واألسود اكثر سوادا، وان األلوان التي 

تختلط بشدة مع بعضها بعض تخفي شيئا معينا وان األلوان المتضادة 

 تبرز شيئا معينا.

 
 

 

 

 

 

 
انة إذا ( يبدو الرمادي أكثر دك10شكل ) 

 وضع على خلفية بيضاء

(إذا وضع الرمادي أو المحايد مقابل 9 (شكل 

خلفية ملونة، فإنه يميل إلى التأثر بمكمل 

 اللون

(المكمالت التي توضع بجانب 8شكل ) 

 بعضها بعض تحسن بعضها بعض

 73ربيح الحرستاني، ميشيل عيلبوني " اإلظهار المعماري واللون "ص

 جراند ستور(حالة دراسية )محالت 

 يتي مول نابلس.س -المكان : نابلس

 متر مربع.1500المساحة: 

 .2021االفتتاح  -2020سنة التصميم :
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يظهر فيها الفتة  (   مدخل المول من نقطة رصد مهمة 11شكل )

 توحي بجذب   االنسان المتسوق.    

العرض باأللوان  الواجهة الخارجية للمعرض وطريقة (12شكل )

  الفتة االسمية للمعرض تنسجم معها. واالضاءة بما فيها من

 يعتبر سيتي مول نابلس من اكبر واضخم المراكز التجارية في  

اجها وصمم بآحدث المواد والتقنيات التي يحتمدينة نابلس وقد بني 

االنسان المتسوق، ويتخصص بجميع متطلبات المستهلك من مالبس 

 رات،للسيدات والرجال واألطفال، باإلضافة الى األحذية واالكسسوا

 .رها والعاب األطفال، والعطور، والمطاعم، واألدوات المنزلية وغي

ل نابلس ) محالت ومن ضمن المعارض التي يتضمنها سيتي مو

متر مربع. وتحوي كل 1500جراند ستور ( والتي تقع على مساحة 

ما تم ذكرة من متطلبات ما يخص المستهلك حيث ان مساحة 

متسوق المعرض الواسعة منحت المصمم فرصة بخلق عالم اخر لل

        عند الدخول الى المعرض.   

      
 (14شكل )               (                            13شكل )

 منطقة عرض مالبس لألطفال ومستلزماتهم                 استخدم المصمم الخطوط االفقية في

 ، بما يتالءم  االضاءة الزرقاء في السقف توزيع حيث استخدم المصمم توزيع فترينات العرض               

 وطبيعة المعروضات، وهي اكسسوارات  بشكل طولي لتخفيف عمق في المساحة                   

 المخصصة للعرض، مع استخدام اللون األبيض                واستخدم اللون الزهري في الواجهات

 واألبيض في الفترينات.                          في السقف والرمادي في األرضية.   

         
 (16شكل )                       (                   15شكل )

 منطقة خاصة باحذية األطفال، استخدم المصمم          منطقة خاصة بآحذيه السيدات حيث استخدم

 األلوان المحببة لألطفال: الزهري، واالزرق               المصمم الون الزهري مع االنارة

لف البضاعة حيث تضفي رونقا خاصا.المخفية خ  والبرتقالي مع اإلضاءة الموجهة المباشرة .            

               
وقد استخدم المصمم  منطقة خاصة لعرض آحذية الرجال ( 17شكل )

 سودتوزيع الخزائن، وكذلك اللون الرمادي واأل في الخطوط االفقية 

اجهة ة في الوخزانة دائري مع اإلضاءة الزرقاء المخفية، وتركيز على

 مادي معرالتباين اللوني بين اللون األسود االمامية واستخدم نظرية   

 في اإلضاءة. التغير 

ذات االعمار  منطقة خاصة لعرض مالبس السيدات (18شكل )

الخطوط الطولية في العرض مع  المحيرة، وقد استخدم المصمم

ر آن باعتبا اللون األسود في السقف، والرمادي في الجدران، استخدام

 سيادة األلوان في العرض. الوان المعروضات هي التي تعطي
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ى اإلضاءة عليظهر هذا الفراغ التآثيرات التي تحدثها   (19شكل )

كبر على جذب عدد االمعروضات لتساعد األلوان لدى استخدامها في   

 من المتسوقين.

            

 
كيز التر االهتمام في تصميم الواجهة الخارجية بما فيها  (20شكل )

المعروضات، لتساعد على  على لون اإلضاءة، وطريقة العرض مع 

  اكبر من المتسوقين.       . استخدام عنصر اللون في جذب عدد 

             
 (22(                                             شكل )21شكل )

 لقطة من منطقة عرض االكسسوارات،           لقطة من منطقة عرض مالبس السيدات          

 بما فيها الداخلية، واستخدام الون الزهري                     والعطور يظهر فيها استخدام التباين اللوني

 واألبيض والرمادي، مع اعتماد على                        األبيض والرمادي، مع استخدام لون ثالث

 البضاعة المعروضة.                 االزرق البارد، في أماكن محدد في العرض.االنارة المخفية، خلف 

 تحليل األلوان :

 جدول يوضح تحليل االلوان في معرض جراند ستور.

 تحليل االلوان

 االلوان نوع اللون األثر العام األثر السيكولوجي

هذا اللون بالبهجة والسرور والراحة يوحي  يعطي إحساسا بالهدوء .

 في المكان

من سلسلة األلوان 

 الباردة
 الزهري

يعطي إحساسا بالوضوح 

 والتركيز

 يوحي هذا اللون بالصفاء والنقاء، وكما يعمل

 على االتساع بالفراغ

من سلسلة األلوان 

 الباردة
 االبيض

يعطي إحساسا بالعمق 

 واالناقة والسكون

يد المساحة ويعمل على يوحي هذا اللون بتحد

 اظهار األلوان المستخدمة في التصميم .

من سلسلة األلوان 

 الباردة
 االسود

يعطي إحساسا بالهدوء 

 والدفء والنشاط

 يوحي هذا اللون بالبهجة والفخامة في المكان

 المستخدم فيه

من سلسلة األلوان 

 الباردة
 البنفسجي

،حيث 150من خالل نتائج االستبيان، يتضح ان عدد افراد العينة هو  جنس:الخصائض العامة لعينة الدراسة من حيث ال

، بينما كان %36.7( رجال شكلوا نسبة  55كان عدد الذكور منهم) 

 .من افراد العينة %63.3( انثى حيث شكلن نسبة  95عدد االناث) 

 
 (1) رقم كلش

من خالل  لخصائص العامة لعينة الدراسة من حيث آعمار األفراد :ا

  ،حيث كان عدد150نتائج االستبيان، يتضح آن عدد أفراد العينة هو 

فردآ وشكلوا نسبة  102( هو 40 -18من تراوحت أعمارهم بين) 

 30سنة( هو  40، بينما كان من تراوحت أعمارهم اكثر من) 68%
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 من افراد العينة. %12فردآ وشكلوا نسبة  18سنة( فكانوا  18، اما من كانت أعمارهم اقل من) %20وا نسبة شخص وشكل

 .جدول يبين توزيع عينات الدراسة حسب أعمارهم

 
 المادية.يبين توزيع العينات حسب كل من الجنس والعمر والحالة االجتماعية والحالة   (2رقم ) كلش

 توزيع العينات حسب كل من الجنس والعمر والحالة االجتماعية والحالة المادية ( 3جدول رقم )   

 المصدر : الباحث

 المتغير البيان التكرار النسبة المئوية

  ذكر 55 %37.0

 الجنس انثى 95 %63.0

  المجموع 150 

  عام 18أقل من  36 %24.0

 العمر 18- 40عام  93 %62.0

  عام 40أكثر من  21 %14.0

  المجموع 150 

  أعزب 54 %36.0

 الحالة االجتماعية متزوج 96 %64.0

  المجموع 150 

  ممتاز 38 %25.0

 الحالة المادية جيدة 51 %34.0

  متوسطة 34 %23.0

  متدينة 27 %18.0

 الحالة االجتماعية :

ي فاد المشاركين ( أن معظم األفر 3يتضح من خالل الجدول رقم ) 

 (  بينما يشكل%64الدراسة كانوا من المتزوجين وشكلوا نسبه )

 ( .%36العازبون ما نسبته)

 الحالة المادية:

( من المشاركين في %34يتضح من خالل الجدول أن أكثر من )

الدراسة كانت حالتهم المادية جيدة . بينما  الذين حالتهم المادية 

ن كانت نسبة الذين حالتهم المادية ( في حي%25ممتازة شكل نسبه)

المتدنية فشكلوا ما ( اما ذوي الحالة المادية %23متوسطة )

 ( .%18نسبته)

 

ثي لالستجابات، والمتوسط الحسابي، واالنحراف المعياري،  واختبار النتيجة  للفقرات التي تقيس الجدول يبين المقياس الثال (  4جدول رقم )  

 النشاط التسوقي بشكل عام .

النتيجة 

 النهائية

االنحراف  Tاختبار 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

ً  ال  المحور األول المقياس نعم أحيانا

.هل تذهب للتسوق وشراء مستلزماتك او 1 التكرار 84    53 13 1.52 0.66 9.05- نعم

 مستلزمات أسرتك بنفسك ؟

    9.0 35.0 56.0 %  

.هل تتقيد بمحل تعرفه لتشتري منه 2 التكرار 26 85 39 2.08 0.67 1.48 احينا

 مستلزماتك؟

    26.0 57.0 17.0 %  

في السوق، هل تلتفت .خالل وجودك 3 التكرار 110 34 6 1.3 0.55 15.9       نعم

 لترى ما هو جديد من المحالت التجارية ؟

    4.0 23.0 73.0 %  

.هل تحب دخول المحالت التجارية ذات 4 التكرار 126 24 0 1.16 0.36 28.96 -  نعم

 التصاميم المميزة ؟
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    0.0 16.0 84.0 %  

   17.25- نعم

  

التجارية ذات األلوان  . هل تفضل المحالت5 التكرار 106 41 3 1.31 0.5

 الجذابة ؟

    2.0 27.0 71.0   

( ان كل فقرات االستبيان قد 4يتضح من خالل الجدول رقم ) 

( 2م )حظيت باجابة نعم من المشاركين في الدراسة ما عدا الفقرة رق

ظم ( أن مع1التي كانت اجابتها بأحيانا، ويظهر من الفقرة رقم )

ون التسوق وشراء مستلزمات اسرهم المشاركين في الدراسة يفضل

ل ك( ان 3(، كما تبين الفقرة رقم )1.52بأنفسهم بمتوسط حسابي )

 راسةما هو جديد في المحالت التجارية يلفت نظر المشاركين في الد

 (، إضافة 1.3بمتوسط حسابي )

( بان المشاركين في 5(و )4الى ذلك تظهر كل من الفقرتين )

ان أللولتجارية ذات التصاميم المميزة، واالدراسة يفضلون المحالت ا

 ( على التوالي، ومما سبق1.3(و) 1.16الجذابة بمتوسط حسابي )

يم يتضج لنا مدى اهتمام الناس بالتسوق، ومدى انتباههم بالتصام

 على المميزة واأللوان الجذابة للمحالت التجارية، وهذا مؤشر يدل

 .ائن يادة التسوق للزبأهمية التصميم، واأللوان في التاثير على ز

الجدول يبين تاثير الشكل الخارجي للمحالت التجارية على نسبة 

 دخول الزبائن اليها

 (  5جدول رقم )                                                                     

ثير الشكل الخارجي والنتيجة للفقرات التي تقيس تأ tاختبار بوضح المقياس الخماسي لالستجابات، والمتوسط الحسابي، واالنحراف المعياري، و

 للمحالت التجارية على نسبة دخول الزبائن اليها

النتيجة 

 النهائية

 اختبار 

T 

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

أعترض 

 بشدة

أوافق  وأفق محايد أعترض

 بشدة

 المحور األول المقياس

. تلفت نظري واجهات المحالت 1 التكرار 80 59 7 4 0 4.43 0.72 24.65 

 ذات األلوان المميزة

أوافق 

 بشدة

   0.0 3.0 5.0 39.0 53.0 %  

أوافق 

 بشدة 

. الالفتات المضيئة تعتبر عامل 2 التكرار 68 64 18 0 0 4.33 0.7 23.33

الجذب المهم لتحفيز دخول الزبائن 

 % 45.0 43.0 12.0 0.0 0.0     للمحالت

أوافق 

 بشدة

.تعتبر المحالت التي تعرض 3 التكرار 88  47 11 4 0 4.46 0.74 24.33

منتجاتها بطريقة مشوقة اكثر جذباً 

من المحالت التي تعرض منتجاتها 

 بصورة تقليدية .

    0.0 3.0 7.0 31.0 59.0 % 

م الفاخرة . المحالت ذات التصامي4 التكرار 38 67 31 14 0 3.86 0.9 11.78 اوافق

تكون اسعارها اغلى من المحالت 

ذات التصاميم العادية ومع ذلك 

 نفضل الشراء منها.

    0.0 9.0 21.0 45.0 25.0 % 

ثير ( ان كل االعمدة التي تقيس تأ 5يتضح من خالل الجدول وقم ) 

ها، الشكل الخارجي للمحالت التجارية على نسبة دخول الزبائن الي

ن فقة عالية من المشاركين بالدراسة، حيث كاقد حظيت بنسبة موا

( و ) 4.46(و )  4.33(و )4.43المتوسط الحسابي للفقرات) 

 ( على التوالي.3.86

من هنا تستدل على أن الواجهات ذات االلوان المميزة والالفتات 

المضيئة، وطريقة العرض المشوقة هي عوامل جذب ضرورية في 

سوقين .كما نستدل من خالل الفقرة اتجاه زيادة النشاط التسوقي للمت

(على أن المتسوقين يفضلون الشراء من محالت ذات 4رقم ) 

تصاميم فاخرة على الرغم من ارتفاع أسعارها مقارنة مع المحالت 

(، وهذا 4.14التجارية ذات التصاميم العادية بمتوسط حسابي )

ا مؤشر يدل على أنجاذبية التصاميم الفاخرة للمحل قد تكون مبرر

يلقي قبوال من الزبائن الرتفاع أسعار المحل التجاري .بناء على ما 

سبق نستنتج وجود تأثير كنير للشكل الخارجي للمحالت التجارية 

 على نسبة دخول الزبائن اليها.

الجدول يبين تأثير الشكل الداخلي للمحالت التجارية على نسبة 

 دخول الزبائن عليها

قيس رات التي تالمقياس الخامس لالستجابات، والمتوسط الحسابي، واالنجراف المعياري، والنتيجة للفق يوضح الجدول ( 6جدول رقم ) 

 المصدر: الباحث تأثير الشكل الداخلي للمحالت التجارية على نسبة دخول الزبائن اليها.

النتيجة 

 النهائية 

 اختبار 

T 

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

أعترض 

 بشدة

أوافق  أوافق ايدمح أعترض

 بشدة

 المحور األول المقياس

أوافق 

 بشدة 

. األلوان الداخلية 1 التكرار 70 66 14 0 0  4.34 0.67 25.07

للمحل التجاري تعمل 

 % 47.0 44.0 9.0 0.0 0.0     على جذب الزبائن

أوافق 

 بشدة 

. االضاءة الداخلية 2 التكرار 64 67 19 0 0 4.3 0.67 24.07

ت يجب أن في المحال

تكون جذابة وغير 

 تقليدية

    0.0 0.0 13.0 45.0 43.0 % 

أوافق 

 بشدة 

. ترتيب قطع األثاث 3 التكرار 84 57 9 0 0 4.5 0.6 30.61

وبترينات العرض 

بصورة تمتاز 

بالتشويق يحفزني 

على دخول واستكشافه 

    0.0 0.0 6.0 38.0 56.0 % 
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 المكان

. التصميم المميز 4 التكرار 53 68 25 4 0 4.13 0.8 17.38 اوافق

لمحل تجارى يجعله 

جذابا بغض النظر عن 

 اسمه

    0.0 3.0 17.0 45.0 35.0 % 

. أكثر ما يجذبنني 5 التكرار 33 71 35 11 0 3.84 0.84 12.35 اوافق

لشراء منتج ما، هو 

تصميم وشكل هذا 

المنتج بغض النظر 

 عن تصميم المكان

    0.0 7.0 23.0 47.0 22.0 % 

 

(يوضح أن كل االعمدة التي تقيس تأثير الشكل 6الجدول رقم) 

الداخلي للمحالت التجارية على نسبة دخول الزبائن اليها، قد حظيت 

بنسبة موافقة عالية من افراد العينة، حيث يتضح من خالل الفقرات 

أن كل من االلوان الداخلية، واالضاءة الداخلية، والتصميم الداخلي 

المميز للمحل التجاري، تشكل عوامل جذب فعالة للزبائن ، 

( علـى التوالي. كما 4.5( و )4.3( و )4.34بمتوسطات حسابية )

( أن ترتيب قطع األثاث، وبترينات 3اتضح من خالل الفقرة رقم )

العرض بصـورة تمتـاز بالتشويق يحفز الزبـائن علـى دخـول 

(، علـى الـرغم مـن 4.5 المكـان واستكشافه بمتوسـط حسـابي )

ذلــك اتفـق معظــم المشاركين بالد راسة علــى أن شـكل المنـتج 

المراد شراؤه وتصميمه يعتبر  العامـل األكثر جذبا لهم لدخول 

المحل التجاري، بالمقارنة مع تصميم المحل التجاري نفسه بمتوسـط 

لفرضـية ( وبناء عل النتـائج السـابقة يـتم قبـول ا4.13حسـابي )

التـي تـنص علـى وجـود تأثير كبيـر للشـكل الداخلي للمحالت 

 .التجارية على نسبة دخول الزبائن اليها

لتي تجيب للفقرة ا ( يوضح جدول المقياس الرباعي لالستجابات والمتوسط الحسابي، واالنحراف المعياري، واختيار والنتيجة7جدول رقم ) 

   محل التجاري .عن التساؤل كم لونا تفضل في ال

النتيجة 

 النهائية

 اختبار

t 

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

حسب 

طبيعة 

 المحل

ثالثة فما 

 فوق

 المحور األول المقس لون لونين

 ثالثة فما 

 فوق

كم لون تفضل في  التكرار 15 37 55 43 3.04 0.93 9.42

 % 10.0 24.0 37.0 29.0    المحل تجاري؟

 

( يظهر أن المشاركين في الدراسة يفضلون المحالت 7)الجدول رقم 

التجارية ذات ألوان عديدة ومختلفة، وهذا مؤثر على مدى قدرة 

األلوان الداخلية المتعددة والمختلفة للمحالت، على جذب انتباه 

 الزبائن وتشجيعهم على الدخول للمحالت .

، يدات، رجالأو درجاته المفضل وجوده من قبل فئات الزبائن الثالث ) س( الجدول يعرض تكراراالستجابات حول اللون، 8جدول رقم )

 أطفال( في المحالت التجارية األتية:

المحل  المقياس أبيض أسود أحمر أخضر أزرق أصفر زهري بنفسجي رتقالي

 التجاري

 سيدات

 مالبس التكرار     26 34 17 14 21 8 9 18 3

2.0 12.0 6.0 5.0 14.0 9.0 12.0 23.0 17.0 %  

 اكسسوارات التكرار 45 24 12 4 8 7 15 22 13

9.0 15.0 10.0 5.0 3.0 3.0 8.0 16.0 30.0 %  

 أحذية التكرار 31 36 5 9 34 3 16 2 14

9.0 1.0 11.0 2.0 23.0 6.0 3.0 24.0 21.0 %  

 عطور التكرار 16 11 16 14 9 23 10 41 10

7.0 27.0 7.0 15.0 6.0 9.0 11.0 7.0 11.0 %  

 طعام التكرار 28 8 17 9 13 11 11 12 41

27.0 8.0 7.0 7.0 9.0 6.0 12.0 5.0 19.0 %  

 رجال

 مالبس التكرار 48 43 3 13 28 2 8 3 2

1.0 2.0 5.0 1.0 19.0 9.0 2.0 29.0 32.0 %  

 اكسسوارات التكرار 54 41 10 7 15 13 2 8 0

0.0 5.0 1.0 7.0 10.0 5.0 7.0 27.0 36.0 %  

 أحذية التكرار 39 58 5 12 19 7 2 8 0

0.0 5.0 1.0 5.0 13.0 8.0 3.0 39.0 26.0 %  

 عطور التكرار 26 3 19 4 21 21 18 27        11

7.0 18.0 12.0 14.0 14.0 3.0 13.0 2.0 17.0 %  

 طعام التكرار 9 12 14 33 19 12 15 4 32

21.0 3.0 10.0 8.0 13.0 22.0 9.0 8.0 6.0 %  

 أطفال
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 مالبس التكرار 25 18 14 6 21 9 36 1 20

13.0 1.0 24.0 6.0 14.0 4.0 9.0 12.0 17.0 %  

 اكسسوارات التكرار 3 6 22 8 7 36 29 8 31

21.0 5.0 19.0 24.0 5.0 5.0 15.0 4.0 2.0 %  

 أحذية التكرار 14 7 11 12 43 17 19 5 22

15.0 3.0 13.0 12.0 29.0 8.0 7.0 5.0 9.0 %  

 عطور التكرار 4 7 8 7 8 35 8 38 35

23.0 25.0 5.0 23.0 5.0 5.0 5.0 5.0 3.0 %  

 طعام التكرار 15 7 12 11 11 14 23 15 42

28.0 10.0 15.0 9.0 7.0 7.0 8.0 5.0 10.0 %  

( من المشاركين في %23( ان نسبة )8كما يبين جدول رقم )

 وجود اللون األسود في محالت المالبس الخاصةالدراسة يفضلون 

 ( من المشاركين يفضلون وجود اللون%32بالسيدات، بينما كان )

(يفضلون اللون %24األبيض في محالت مالبس الرجال و)

 الزهري في محالت األطفال.

( من المشاركين %30أما محالت االكسسوارات فكانت نسبة )

ت االكسسوارات الخاصة يفضلون وجود اللون األبيض في محال

ن ( من المشاركين يفضلون اللو%36بالسيدات، بينما كانت نسبة )

األسود في محالت االكسسوارات الخاصة بالرجال، في حين أن 

( من المشاركين يفضلون اللون األصفر في تلك %24نسبة )

 المحالت الخاصة باألطفال.

الدراسة ( من المشاركين في %24وكما يبين الجدول أن نسبة )

ت، يفضلون وجود اللون األسود في محالت األحذية الخاصة بالسيدا

 ( من المشاركين يفضلون وجود اللون األسود في%39بينما كان )

( يفضلون اللون األزرق في %29محالت األحذية للرجال و)

 محالت احذية األطفال.

( من المشاركين يفضلون %26أما محالت العطور فكانت نسبة )

 للون البنفسجي في محالت العطور، على اعتبار ان محالتوجود ا

 تيجةالعطور مشتركة بين الرجال واألطفال، اما السيدات فكانت الن

( من المشاركات ومتفقة على %18موحدة، ولكن النسبة كانت )

 اللون البنفسجي.

( من المشاركين في الدراسة %27كما يبين الجدول أن نسبة )

ال، برتقالي في أماكن الطعام الخاصة بالرجيفضلون وجود اللون ال

في  ( من المشاركين يفضلون وجود اللون البرتقالي%22بينما كان )

الي ( يفضلون اللون البرتق%28أماكن الطعام الخاصة بالسيدات و )

ون الل في أماكن الطعام الخاصة باألطفال، وكان اللون متفق عليه هو

 البرتقالي.

حل، هتمام بتصميم الواجهات الخارجية للموكما أظهرت الدراسة اال

ة ارجيألنها عنوان المحل فقد تبين أن معظمهم يهتمون بالواجهة الخ

للمحل، النهم يقرأون ما بألداخل من خالل تصميم الواجهة  

 الخارجية والتي هي مرئية من جميع المارين في السوق. 

صاميم وكما بينت الدراسة ان معظم المشاركين فيها يفضلون الت

يجب فبة، الغريبة وغير لتقليدية الن االنسان بطبيعته يميل الى الغرا

ه لأخذ ذلك بعن االعتبار عند تصميم المحل التجاري، بحيث يكون 

ي طابع خاص وتصميم متميز بعيد عن النمطية، حتى يتنافس مع باق

 المحالت في السوق التجاري. 

 :من خالل هذه الدراسة كانت النتائج كما يأتي

له  ا أنن اللون عالم قائم، له نظرياته العلمية والتطبيقية، كما   

همية أأن  دالالته، وتأثيراته الجمالية، والوظيفية وتجدر اإلشارة الى

، البعد الوظيفي تأتي قبل البعد الجمالي في كثير من الدراسات

فة باعتبار أن كثيرا من االتجاهات الحديثة اعتبرت تحقيق الوظي

ى تحقيق الجمال. ومن خالل ما تقدم، ولكي نتمكن من يؤدي ال

دف استخدام األمثل لأللوان في الفراغات الداخلية التجارية، به

غ فرا تحقيق متطلباتها الوظيفية والجمالية يجب ان يستند تصميم أي

 داخلي الى االعتبارات األتية: 

 لقد أكدت األبحاث والدراسات على ضرورة التعامل مع اللون – 1

في الفراغ الداخلي بشكل إيجابي، وذلك من خالل دراسة مختلف 

النظريات اللونية التي ينبغي التعامل معها عند تصميم أي فراغ 

 داخلي.

ن تبنى الدراسة اللونية للفراغ الداخلي، بناء أمن الضروري  -2

 اتهاعلى معرفة دقيقة بعلم األلوان ودالالتها ونظرياتها وتأثير

صره سية المختلفة في كل من الفراغ الداخلي وعناالوظيفية والنف

في ضمن زؤية تصميمية تأخذ بالحسبان المستوى االجتماعي والثقا

 للمجتمع. 

 ان االهتمام الزائد بالوان الفراغ الداخلي وتنظيمه وتوزيع – 3

 األثاث بالفراغ الداخلي بطريقة مناسبة ومدروسة، تساعد على

ناء بتوزيع األلوان بطريقة منتظمة االرتياح البصري، اذا ما تم 

 على نظريات تصميم لونية مدروسة.

يؤثر اللون في الفراغ الداخلي على حركة األشخاص، فهناك  – 3

 الوانا تعطي إحساسا باالتساع كاأللوان الكاشفة مثل األبيض

اخل والرمادي الفاتح، وذلك يؤثر على حركة األشخاص التسويقية د

وق لمتسلالتالي يؤثر ذلك على الراحة النفسية المحالت التجارية، وب

 أثناء تسوقه، وبألتالي على فرصة جذب أكبر للمتسوقين.

لقد تم تسليط الضوء على التوقعات المستقبلية لمنظومة  – 4

اع التصميم الداخلي في فلسطين في ظل االهتمام المتزايد بالقط

ي لفلسطينالتجاري، لما يجلبه من دخل يلبي احتياجات المجتمع ا

 وخاصة النابلسي منه.

أللوان واختيارها وفقا لوظائف الفراغ الداخلي يتم تحديد ا -5

لك ئم تالمطلوب تصميمه، مع األخذ بعين االعتبار األلوان التي تال

الوظائف، بحسب االعتبارات التي عرضها البحث، لتامين أفضل 

  راغ.مستوى من الصحة النفسية والفسيولوجية لمستخدمي هذا الف

لقد ثبت من المشاهدات الحقلية والدراسات العملية لأللوان  – 6

 الطبيعية وكيفية تكوينها الناشئ عن امتزاجها وتداخلها، مع

ا ميعهالصبغات الحمراء األولية، بمعنى اخر ان الصبغات اللونية ج

لل يدخل في تركيبتها األساسية الصبغات الحمراء الراجع الى تح

 لطبيعة.عنصر الحديد في ا

هناك أشياء كثيرة ال يبصرها االنسان وان كانت امامه، ذلك  – 7

الن ابصار االنسان محصور بمجال محدد لأللوان، فهو ال يرى 

                                      ر.  بعد طرفي المجال بعينه وطرف المجال محدد بالبنفسجي واالحم

ن، فقد تحدث فيها أللوان تأثير كبير على نفس االنسال – 8

احساسات بعضها يريح النفس وبعضها االخر يضطرب منها 

 لوانفاأللوان الكاشفة تثير البهجة، وهي اكثر ديناميكية من األ

 الداكنة التي تعتبر أكثر جمودا. 

ون لينا  تذكره حول اللـون، هـو أن ال أهمية  للـان أهم ما ع -9

ع ان مـجمـع مختلـف األلـونفسـه، إن األمـر البـالغ األهمية هـو 

ـي ـل فببعضـها بعضا، إن العين تـرى اللـون ليس نفسـه أو بنفسـه، 

 عالقته مع الوسط الذي هو فيه ، أي بيئه.

سيولوجيون أن الذين لديهم عمى ألوان، ليسوا لقد أثبت في -10

ً بخصـوص لـون واحـد، بل للونين  أو ألربعة، وأن ا  لعينعميانـا

 ليس بالمفرد، إنما بالزوج .تتحسس اللون 

 الء مهـم جـداً إلبراز اللــون، فبـدون الضـوء عنصـر الضـو -11

عمل وجـود للــون، والضـوء بنوعيه الطبيعي  واالصطناعي، فهو ي

 غ.على إبراز عناصر األثاث، وعالقتها بمحتويات التشكيل الفرا
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جارية رتكز استعمال األلوان في المعارض والمجمعـات التي -12

بشـكل رئيس علـى نـوع المعروضـات وان كان في الغالـب 

لمحال احارة وبراقة لجذب الناس باتجاه  ٕ   اسـتخدام ألـوان تستعمل

والمعروضات، األلـوان البـاردة بشـكل خـاص، إلعطـاء 

 .اإلحسـاس بـالفراغ واالتساع.

 علـى الجسـم والـنفس والطبـع ولمزاج، اللـون للـون تأثير -13

ر يسمو  بـالروح ويغذي األعصـاب، ويريح اإلحسـاس، ولـه تأثي

ر سـروواضـح فـي حياتنا اليومية ، فمنـه مـا يبعث فـي الـنفس ال

فز والسعادة، ومنه مـا يبعث الملـل واالضـطراب، ومنـه مـا يح

ما  الهمـة، ومنـه مـا يحبط الهمـة، ومنه ما يوحي بالدفء ومنه

 يوحي بالبرد .

يف ـمى بـألوان الطاألشـعة تظهـر بألوانهـا األصلية، وتس إن -14

ـول طالسـبعة، أو تتميز بحسـب أطـوال أمواجها، إذ لكل أصل لون 

ة خـاص للموجـة واألشـعة البنفسـجية مـن أقصـر موجـات األشع

 المنظورة طوالً، وال تعتبر األشعة المرئية هي أطولها .

في الواجهة الخارجية للمحالت ن استخدام األلوان المميزة ا –15

حا التجارية تعمل على جذب عدد أكبر من الزبائن، وكان ذلك واض

 في الحاالت الدراسية التي تم تحليلها.

 نتائج تتعلق بتحليل االستبيان:

. معظم المشاركين في الدراسة يفضلون التسوق وشراء 1

 مستلزمات أسرهم بأنفسهم .

في  لتجارية يلفت نظر المشاركين. كل ما هو جديد في المحالت ا2

 الدراسة. 

. المشاركون في الدراسة يفضلون المحالت التجارية  ذات 3

 التصاميم المميزة واأللوان الجذابة. 

ة طريقو. الواجهـات ذات األلــوان المميزة، والالفتـات المضيئة 4

العـرض المشـوقة، هـي عوامـل جذب ضرورية  في اتجاه 

 ق .زيادة نشاط التسو

. يفضل  المتســوقون الشراء مــن المحــالت ذات التصميم 5

نة الفــاخر، علــى الــرغم مــن ارتفــاع اســـعارها مقار

 بالمحالت التجارية ذات التصاميم العادية.

. إن ترتيب قطع األثاث، وفترينات العرض بصورة تمتاز 6

 . بالتشويق يحفز الزبـائن علـى دخـول المكان واستكشافه

 راءه.ان شـكل المنتج وتصميمه المادة المطلوب شراؤها المادة ش7

ي يعتبر العامل األكثـر جـذبا لهـم لـدخول المحــل التجار

 بالمقارنة مع تصميم المحل التجاري نفسه .

ت .يفضل المشاركون في الدراسة أن تكون المحالت التجارية ذا8

مـدى قـدرة ألوان عديدة ومختلفة، وهـذا مؤشر قوي علـى 

ـذب جاأللـوان الداخلية المتعـددة والمختلفـة للمحـالت علـى 

 انتبـاه الزبائن، وتشجيعهم على دخول المحالت .

ة . جاءت نتائج األلوان في المحالت التجارية للفئات العمري9

 المختلفة  رجـاال، نسـاء، وأطفـاال.

 :على النحو اآلتي 

 التي تم التوصل اليها من خالل االستبيان ( يوضح نتائج األلوان7جدول رقم )

 مسلسل اسم المحل رجال سيدات أطفال

 1 مالبس   

 2 اكسسوارات   

 3 أحذية   

 4 عطور   

 5 طعام   

ين بـ . نالحظ أن هناك اتفـاقا بـين الفئـات العمريـة الثالثـة10

م، طعـاالت العطـور والالرجـال والسـيدات واألطفـال بالنسـبة لمحـ

 لـونحيـث تــم اختيـار اللــون البنفسـجي لمحـالت العطـور، وال

ن البرتقالي لمحالت الطعام، وهذا ألن اللون البنفسجي هـو لـو

ميع روحـاني يتميـز بالبهجـة والفـرح والهدوء أيضا وهو يناسب ج

وهو  ية،ـهالفئات العمرية، بينما اللون البرتقالي هو لـون فـاتح للش

 لون يعمل على هدوء األعصاب أثناء تناول الطعام .

لوان لأل . إن الحالة المادية للزبائن تعزز من انتباههم ومالحظتهم11

 اشـرالمميزة والالفتات المضـيئة، و يتضـح أن هنـاك ارتبـاطا مب

ت بـين الحلة المادية  والتصـاميم الفـاخرة الخاصـة بـالمحال

رجي تضح أن هناك ارتباطا مباشرا بين الشكل الخاالتجاريـة، اذ ي

 للمحالت التجارية والحالة المادية للزبائن.
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 المالحق:

 (: استبانة البحث العلمي1)ملحق رقم 

    
 جامعة النجاح الوطنية 

 كلية الفنون الجميلة   

 قسم الفنون التطبيقية 

 الموضوع :استبانة البحث العلمي

 لسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.ا

 . ق الفلسطيني"مدى تأثير اللون في تصميم الفراغ الداخلي التجاري على المتسويهدف موضوع هذه االستبانة الى دراسة "

 حالة دراسية :"المراكز التجارية في مدينة نابلس نموذجا " 

 ناسبة .مرونها يرجى التكرم واالطالع على هذه االستبانة واالجابة على اسئلتها بدقة وموضوعي وذلك بوضع إشارة في الخانة التي ت

 غراض البحث العلمي.مالحظة :كافة البيانات والمعلومات المقدمة من قبلكم لن تستخدم اال أل

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير

 

 الباحث : حسن محمد نعيرات 

 أوال : المعلومات العامة :

 االسم ) اختياري ( :.........................................................

 ..الدرجة العلمية والتخصص / مجال العمل : .............................

 الجنس : ذكر :  ........  انثى : ...........

 ........ 40.........   اكبر من  40-18.......     18العمر : اقل من 

 الحالة االجتماعية : اعزب : ........... متزوج : ...........

 الحالة المادية : ممتازة : ....... جيدة : ....... متوسط : ..... متدني :...

 أسئلة عامة حول نشاطك التسويقيثانيا : 

 رقم السؤال                  نعم احيانا ال

 1 هل تذهب للتسوق وشراء مستلزماتك  ومستلزمات اسرتك بنفسك ؟   

 2 هل تتقيد بمحل تعرفه لتشتري منه مستلزماتك ؟   

 3 خالل وجودك في السوق تلتفت هل لترى ما هو جديد من المحالت التجارية ؟   

 4 هل تحب دخول المحالت التجارية ذات التصميم المميز ؟   

 5 هل تفضل المحالت التجارية ذات األلوان الجذابة ؟   

 ثالثا : تأثير الشكل الخارجي للمحالت التجارية على نسبة دخول الزبائن

 الرقم السؤال         أوافق بشدة اوافق محايد اعترض اعترض بشدة

واجهة المحالت ذات األلوان  تلفت نظري      

 المميزة ؟

1 

الالفتة المضيئة تعتبر عامل جذب مهم      

 لتحفيز دخول الزبائن للمحالت التجارية.

2 

تعتبر المحالت التي  تتميز بالتشويق في      

طريقة العرض جذابة أكثر من المحالت 

 التي تعرض منتجاتها بصورة تقليدية ؟

3 

صاميم الفاخرة تكون المحالت ذات الت     

أسعارها اغلى من المحالت العادية، ومع 

 ذلك تفضل الشراء منها ؟

4 

 

 رابعا : تأثير الشكل الداخلي للمحل التجاري على نسبة دخول الزبائن

 الرقم السؤال أوافق بشدة أوافق محايد أعترض أعترض بشدة

االلوان الداخلية للمحل التجاري تعمل على جذب       1 
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 ئن .الزبا

 االضاءة الداخلية في المحالت التجارية يجب ان تكون     

 جذابة و غير تقليدية 

2 

ترتيب قطع األثاث وبترنية العرض بصورة تمتاز      

 بالتشويق يحفزني على دخول واستكشافه المكان. 

3 

التصميم المميز لمحل تجاري يجعله جذابا بغض النظر      

 عن اسمه.

4 

ما يجذبني لشراء منتج ما هو تصميم وشكله هذا أكثر      

 المنتج بغض النظر عن تصميم المكان. 

5 

 

 كم لونا تفضل في المحل التجاري ؟  لون لونين او اكثر 3 حسب طبيعة محل

     

 :خامسا : من فضلك ضع إشارة تحت اللون، او درجته التي تفضله لمحالت تجارية فيما يأتي 

 
أن شكل واجهة المحل الخارجية تؤثر بشكل مهم  على شهرة ونسبة الشراء ؟ ولماذا.  سادسا :هل تعتقد

............................................................................................................................................................................. . 

ي لسوق التجارات في سابعا : هل تعتقد انه مطلوب من كل المحالت التجارية امتالك طابع خاص بها، وبتصميم  مميز حتى تنافس باقي المحال

 .؟ ولماذا.

............................................................................................................................................................................... 

الباحث : حسن محمد نعيرات    شكرا لحسن تعاونكم

 


