
 ������ �	
���  
 ���   .   شيماء سامي احمد  -:��� �

 �
�  .   فرع الداخلي\التصميم  -:�

 ������� �����  .    تشكيل البيئة التصميمية للفضاءات الداخلية لمح�ت بيع التحفيات -:

  ������� ���:-   

  
 

 
  

    
 

 �������  !"#$:- %& -٠١%-١٠%  .  

 ������� ��*�: -"+� ����  �,-.�� ���/� �-,0 1 �-,2� 3��� .  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ُملخص البحث



    
       أن التراث ھوية ا7مة المعبرة عن ثقافتھا وفكرھا وأبداعھا والتي يجب أن تبقى حية وفاعلة 

ف::ي نتاجاتن::ا الت::صميمية، وأن ال::سعي ل::ربط ا7رث ا7يج::ابي 7متن::ا وا7ب::داع الح::ضاري لھ::ا م::ن 

ًعنھ::ا ت::صاميم معاص::رة ومتمي::زة، إذ ت::شكل ج::سرا رابط::ا ب::ين الماض::ي ال::ضروريات الت::ي تن::تج  ً

  : والحاضر، للوصول إلى المسالك ا7ساسية لموضوع البحث الموسم 

   "تشكيل البيئة التصميمية للفضاءات الداخلية لمح�ت بيع التحفيات " 

  

  : ا7تي تناول ا7طار المنھجي، مشكلة البحث المتمحورة حول السؤال : الفصل ا#ول 

  ؟ " كيف يتم تشكيل بيئة تصميمية للفضاءات الداخلية لمح�ت بيع التحفيات"

  : أما أھمية البحث تنبع من خ�ل مايلي 

  . الكشف عن المتغيرات التي تسھم في تشكيل البيئة التصميمية  -١

ًتعزيز الرؤية التصميمية من خ�ل أثراء وأغناء الفضاء الداخلي وظيفيا وجماليا  -٢ ً . 

إيج::اد أس::اليب ت::صميمية لت::شكيل بيئ::ة الف::ضاءات : " ُ  إذ ح::دد ھ::دف البح::ث عل::ى النح::و الت::الي   

  " . الداخلية لمح�ت بيع التحفيات 

  : ُكما حدد البحث بث�ثة حدود شملت 

دراس::ة ت::شكيل البيئ::ة الت::صميمية للف::ضاءات الداخلي::ة م::ن خ::�ل العناص::ر : الح::د الموض::وعي 

تم:نح الف:ضاء قيم:ة تعبيري:ة رمزي:ة ض:من وظيف:ة وخ:صوصية الف:ضاء والع�قات البنائي:ة والت:ي 

  . الداخلي 

  . مح�ت بيع التحفيات في مدينة بغداد : الحد المكاني 

   . ٢٠١٢ – ١٩٩٠: الحد الزماني 

  . وأختتم الفصل اgول بتعريف المصطلحات والخروج بتعريفات أجرائية 

قة واgط::ار النظ::ري، فق::د أحت::وى عل::ى ث::�ث فق::د أحت::وى عل::ى الدراس::ات ال::ساب: الف''صل الث''اني 

   -:مباحث وھي 

  . أساسيات التشكيل : المبحث اgول 

  . العوامل المؤثرة في بنية التشكيل للبيئة التصميمية : المبحث الثاني 

  . المنظومة الجمالية لتقنية تشكيل مح�ت بيع التحفيات : المبحث الثالث 

ِأجراءات:ه، إذ أختي::رت نم::اذج البح::ث با7س::لوب الق::صدي ش::مل منھجي::ة البح::ث و: الف'صل الثال''ث 

  . ًمتبعا المنھج الوصفي لتحليل نماذج العينات 

   .نماذج ) ٥(تضمن وصف تحليل نماذج البحث المتمثلة ب : الفصل الرابع 



   -:شمل نتائج البحث واgستنتاجات ومنھا : الفصل الخامس 

خلي، أدت إلى اس:تخدام أس:اليب ت:شكيل تقليدي:ة، أن عدم مراعاة الوظيفة اgساسية للفضاء الدا -١

وھ::ذا اgم::ر أدى إل::ى ض::عف اgس::لوب الت::صميمي ال::ذي ينب::ع أساس::ا م::ن القيم::ة التأثيري::ة 

ًضمن بنية الت:شكيل، ف:ض� ع:ن م:ا ت:ضيفه ) ً جماليا –ًوظيفيا ( والتعبيرية للعنصر الموظف 

عل::ى أس::لوب الم::صمم م::ن طبيع::ة البيئ::ة م::ن توجھ::ات فكري::ة وأيديولوجي::ة م::ن أس::اس يطب::ع 

  . الخ ... التكييف مع المكان والزمان باtضافة إلى عوامل ثقافية وحضارية 

ًل:م تتكام:ل أس::اليب الت:شكيل التعبي::ري الغي:ر مرئ::ي ف:ي وح::دة مترابط:ة ب::ين اgج:زاء وص::و7  -٢

للك::ل، أو ب::ين ال::شكل والم::ضمون ، مم::ا أدى إل::ى ض::عف تماس::ك أس::لوب الفك::رة، إذ يمك::ن 

  . بعض اgصول والمرجعيات لتمييز ھوية التصميم الرجوع إلى 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ABSTRACT  

 Heritage is the identity of the nation that expresses its 

civilization, thinking  and innovation which must be alive and 

active in its design productions . the efforts to correlate  the 

positive heritage  of our nation and its civilized innovation  is 

one of the necessities that leads to distinguished and modern 

designs that form  a bridge  connecting  between the past and 

the present in order to reach the basic ways for the subject of 

the research under the title" Formation of Designing 

Environment for Internal Spaces of Masterpieces Selling 

Shops" 

 Chapter One :  Is dealing with methodology framework   

problem of the research which concentrate on the following 

question : " How to form designing environment  for Internal 

Spaces of Masterpieces Selling Shops" ? 

The importance of the research is focusing on the following :-  

• Discovery of the changes  that contribute  in forming 

designing environment . 

• Reinforcement design vision  through enrichment the 

internal space functionally and aesthetically. 

The objective of the research is identified as follow:- " Finding 

the designing approaches to form the environment  of 

Internal spaces of masterpieces selling shops" . The research is  

specified  within three limitations which included :- 

Objective boundary : The study of forming designing 

environment  for internal spaces by construction elements and 



relations that give those spaces  symbolic  and expression 

values within the function and specialty of the internal space .  

Spatial boundary : Shops of selling masterpieces  in Baghdad . 

Transient boundary : 1990 - 2012 

  Chapter one concluded by definition of some terms and 

reaching procedural definitions .    

 Chapter two contains former studies and theoretical 

framework which consists of three categories ; 1
st

  category 

dealing with the formation basics showing .2
nd

 Category  is 

revealing the effective factors upon the structure of forming  

design environment . 3
rd

 category is dealing with aesthetical  

system of the technique of forming  masterpieces selling shops. 

 Chapter three : Included the research methodology and 

its procedures  and the samples of the research were chosen by 

force following  descriptive method to analyze  samples of the 

specimen. 

 Chapter four  :Including   description of the analysis of  

research samples represented by ( 5 ) samples  

  Chapter five :  Including the results of the research and 

conclusions such as :-   

• The negligence  of basic function  of internal space has led 

to using traditional  forming approaches , which caused to 

the weakness of design approach  which get out from 

effective and expressive element employed  ( functionally 

and aesthetically ) within formation structure , besides to 

the addition of environment nature  through ideological 

and intellectual trends or directions  from the base that 



depends on  designer approach of  location and time 

adaptation , besides civilizational and educational factors . 

Invisible expressional forming approach is not  completed  

correlated unit between the parts in order to reach completion 

whether as all or between the  form and content  which led  to 

weakness of the theme approach cohesiveness . It is possible to 

return to some references and origins  to distinguish  the 

identity of the design . 
  

  

  

  

  


