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  اإلقرار

   :أنا الموقعة أدناه مقدمة الرسالة التي تحمل العنوان

الفضاءات المعمارية أثر التصميم الداخلي في إنجاح محتوى 
  ) للالف(المباني السكنية المنفصلة " الداخلية والخارجية

  "نموذجاً نابلسفي 
أقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة إنما هي نتاج جهدي الخاص، باستثناء مـا تمـت   
اإلشارة إليه حيثما ورد، وأن هذه الرسالة ككل، أو أي جزء منها لم يقدم من قبل لنيل أية درجة 

  .علمية أو بحث علمي أو بحثي لدى أية مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى
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المباني " أثر التصميم الداخلي في إنجاح محتوى الفضاءات المعمارية الداخلية والخارجية
  "نموذجاً نابلسفي ) للالف(السكنية المنفصلة 

  إعداد
  زعرور روند حمداهللا أبو
  إشراف

  محمد عطا يوسفالدكتور 
  ملخصال

تعتبر دراسة الفضاءات المعمارية بما تحويه من عناصر وأسس ومحددات مـن أهـم   
فهي دراسة تحاكي اإلنسان في محاولة لتشكيل لغـة  . الدراسات المعمارية ال سيما الحديثة منها
فالفضاء المعماري بتكوينه الفيزيـائي  . حيز الذي يسكنهمفهومة بين اإلنسان وبين المحيط أو ال

وشكله الوظيفي ومظهره الجمالي هو الوعاء الذي تتفاعل فيه البشرية لتكوين الحضـارة التـي   
  .تعتبر أسمى وأرقى ما أبدعته اإلنسانية

ومن هذا المنطلق كانت هذه الدراسة، وقد حاولت في فصلها األول أن تسـبر أغـوار   
داخلي لتحدد مفهومه، وتعرض كيف عـرف البـاحثون أو المتخصصـون الفضـاء     التصميم ال

المعماري وتحدد مفهومه وأسسه ومجموعة العالقات الترابطية بين أجزائه الداخلية والخارجية، 
ولهذا فقد سلطت الدراسة الضوء على القواعد الفلسفية وجـدليات تصـميم الفضـاء الـداخلي،     

نظيمية للفضاء المعماري، كالتوازن والترتيب والتسلسـل والقيـاس   فطرحت المبادئ النفسية الت
ثم ركزت الدراسة على الفضاء المعماري الخارجي من حيـث  . والنسب، ومبدأ الوحدة وغيرها

الموقع والبيئة المؤثرة والشكل الخارجي للبناء ومعايير عالقته بمحيطـه كاإلضـاءة والتهويـة    
 . والخصوصية واإلطاللة وغيرها

المنهج الوصفي في إطاره النظري للتعرف على العمارة الداخليـة،   ت الدراسةعبتا وقد
التصـميم  بإسهاب مقتضـب متطلبـات    فأعطت لمحة تاريخية عن تطور هذا العلم، ثم ناقشت
ثم متطلبـات   ،إنشائية تطلباتوموظيفية،  الداخلي وعرضت للمدارس التي قسمتها إلى متطلبات

مؤثرة في  فإن هناك قوى ،عن نوع تلك المتطلبات لكن وبغض النظر ،يةساننإجمالية ومتطلبات 
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الشخصي واالجتماعي وثقافته وكافـة مصـادر    هبتكوين اإلنسانجوهرها  بنية التصميم الداخلي
  .معرفته وتقاليده

لت في عناصر الوحدات وفص ،ثم انتقلت الدراسة لتتحدث عن المسكن وأهميته وأنواعه
كمنطقة المدخل والفراغات المعمارية ، كونها الجانب التطبيقي في هذه الدراسةالسكنية المنفصلة 

 وأعن المبـادئ التصـميمية لتلـك العناصـر      تفتحدث ،والنوم، والخدمات وغيرها ،المعيشةك
أو ، والعالقات الترابطيـة  واأللوان واإلضاءةكالمساحة والمقاييس والتوجيه والموقع  ،الفراغات

  .يةنالبي

األلـوان واإلضـاءة والخامـات     لعلـم  ت الدراسات الحديثة تدعم القول بـأن ولما كان
فـي   المستخدمة وطريقة استخدامها والمكمالت التزيينية كاألثاث والستائر واللوحات وغيرهـا 

ـ  بالغ األ التصميم الداخلي،  تثر على الحياة النفسية والسلوكية على الفرد والمجتمع، فقـد تطرق
بالصور الشارحة والموضحة، وبينت طرق  اوعززت الجانب النظري له الدراسة لهذه المواضيع

ضفاء الشكل الجمالي المطلـوب وبـث الشـعور    والتنسيق بهدف التناغم والتكامل إل االستخدام
  .بالهدوء والراحة النفسية

: وفي الفصل الثالث تحدثت الدراسة عن العملية التصميمية وأركانهـا األربعـة وهـي   
والقانون والمبنى، وتحدثت عن أهمية أن تكـون العالقـة بـين المصـمم      المصمم والمستخدم

والمستخدم أو المالك عالقة تشاركية أثناء فترة التصميم أو التنفيذ، بل وذهبـت إلـى اعتبـار    
المستخدم كمصمم ثانوي وإشراكه في اتخاذ القرار التصميمي دون إفراط أو تفريط، وذلك بهدف 

ركان من حيث الغاية المعمارية والشـكل الـوظيفي والقيمـة    الوصول إلى مشروع مكتمل األ
  .الجمالية، تعزز بذلك ثقة المصمم وتحوز على استحسان المالك أو رضاه

كما اتبعت الدراسة المنهج الوصفي في إطاره التطبيقي من خـالل إجـراء المقـابالت    
ي إسكان المهندسين في ف) الفلل(للتعرف على آراء عينة من أصحاب الوحدات السكنية المنفصلة 

منطقة الجنيد، وقد شملت المقابلة ثلث سكان اإلسكان الذي يضم خمساً وخمسين وحـدة سـكنية   



 ع 

، وتسع عشرة وحدة غير مستخدمة، وقد تضمنت المقابلة نوعين من األسئلة، )مسكونة(مستخدمة 
وعن تجربتـه   في التصميم الداخلي وأهميته،) الساكن(تحدث عن رأي المستخدم : النوع األول

الشخصية في ذلك، من حيث تعاونه مع مصمم داخلي من عدمه، والنتائج المترتبة تبعاً لـذلك،  
ورأيه في أداء المصمم الداخلي، وعن تجربته مع المصمم الداخلي بشكل عام واآلليات المتبعـة  

 . في التنفيذ

د شملت األسئلة بينما كان النوع الثاني من األسئلة ذات طابع مهني وتخصصي أكثر، فق
تساؤالت عن الفضاءات المعمارية، مثل الشكل الخارجي للمبنى، والتصميم الداخلي ونسب البناء 
والحدائق المحيطة والفراغات المعمارية واإلضاءة والتهوية وغيرها، وقـد سـمحت الباحثـة    

ـ   طاً أو للمستخدم أن يعبر عن إجابته من حيث كون مستوى الرضى ممتازاً أو جيـداً أو متوس
ضعيفاً، ثم تُرك المجال في النهاية للمستخدم بعمل اقتراحات وتوصيات إلسكانات مشابهة فـي  
المستقبل، وفي هذا أكدت الدراسة على أهمية عمليات التقييم المستمرة واالستفادة منها ومواكبـة  

  .التطورات والتقنيات الحديثة

التأكيد علـى أهميـة التصـميم    : ثم خلصت الدراسة لجملة من النتائج كان من أبرزها
الداخلي في تعزيز الفضاء المعماري وإثرائه بما يعود على المستخدم بنتائج علـى المسـتويين   

إلى ضـرورة تفاعـل    -كتوصية –المادي والنفسي وبناءاً على تلك النتائج، فقد دعت الدراسة 
، وذلك بهـدف الحصـول   المصمم والمستخدم أثناء عملية التصميم الداخلي أو في مرحلة التنفيذ

على مسكن مريح يواكب العصر والتطورات الحديثة، له هوية وعنوان يتماشى مع روح المكان 
  .ويحقق األصالة واالنتماء العمراني
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 مقدمةال

منذ أن خلق اهللا اإلنسان وهو في بحث دائم عما يجعله يعيش براحة واعتـدال، حيـث   
، ونجده قـد  ...حاول استغالل كل ما يحيط به من عناصر الطبيعة فاتخذ منها الملبس والمسكن

فاإلنسان القـديم  . فه متعته وراحته لهبحث عن الراحة والجمال في جميع ما كان يحيط به ليوظ
مارس الرسم والنحت في كهفه األول، حيث بدأ فن التزيين الـداخلي مـن بـدايات الحضـارة     

  .اإلنسانية إلى أن بنى جدرانه من الحجر أو الطين

 فيالركيزة األساسية المساعدة  والثقافة الفلسطينية يعربفكر المجتمع ال في المسكنيعتبر 
لبيت لن إ حيث ،أمان واستقرار المجتمعفي  يؤثر بشكل ايجابي ألنه ة وسالمة نموهااألسر تكوين
، بل كان المسكن فـي نظـرهم   حاجة للمأوى مجردلم يكن اً على األسرة، فونفسي اًثقافي اًمردود

والراحة النفسية ، المتعة البصرية ، لتحقيقالبساطة والحاجةوالجمال والراحة يجمع بين عناصر 
  .ي الذي يوفره المبنى السكنيالوظيف والتحقيق

تلـك  في تأمين بالتوافق مع المصمم الداخلي أساسيا  المهندس المعماري وهنا يكون دور
الرمزية التي تتضمن متطلبات والنفعية العناصر أو المبادئ التي ستؤمن للساكن كافة احتياجاته 

ن بحيـث تـؤم   ،الجماليةواالعتبارية وتشمل العقائد والعادات والعالقات  مجتمع،هوية الفرد وال
، مع العلم أن التصميم الداخلي والمظهر الخارجي للبناء يشـتركان فـي   متعة إدراكية وبصرية

 متنوعةفيها قيماً  الذي يحوي لتكوين المعماريلوتحقيق المنفعة واالعتبارات الجمالية المطلوبة، 
  .فسيالمتعة واالسترخاء الن الحماية و مركبة تؤمن للناسو

 الذي اتبدراسة الفراغ والحيز ووضع الحلول والتصور هتمي يهو الذي الداخل التصميمف
، كاملة وموضوعية مكن من استغالل هذا الفضاء أفضل استغالل من أجل أداء وظيفته بصورةي

 يووظيفته والمنـاخ الـذ   يطبيعة الفراغ وشكله الهندس يويكون هذا األمر وفق ضوابط تراع
وهذه العناصر تعتبر  ،وميوله وثقافته ورغباته بيتذوق صاحب ال أكيدبشكل  يراعت ، ويحيط به

مع األخذ بعـين االعتبـار علـى أن     والديكور يالتصميم الداخل فيالضوابط الرئيسية أهم من 



2 

المصمم الداخلي مدرك ومتفهم لكافة المكونات المعمارية بكل تفاصيلها وخاصة الداخلية منهـا  
  .والمواد المختلفة المستعملة فيهاالسيما الخامات 

 مشكلة الدراسة

المصمم، المالك، القانون ومعرفة : الوقوف على مدلوالت العالقة بين ركائز التصميم وهي •
يعاني من مشاكل الفضاءات الداخلية الناتجة  المصمم الداخليف. الحدود الفاصلة بين كل منها

المعمارية النمطية والتي قد تكون وليدة ظروف متعددة قد يشترك فيها المصمم  األعمالعن 
والقانون، والتي قد تبدأ من فكرة لدى المصـمم يقبلهـا المالـك،    المعماري ومالك المسكن 

وينظمها القانون، ثم تتبعها مرحلة التنفيذ العملي المركبة وتنتهي بالجسد المادي لروح هذه 
  .الفكرة

 أهمية أنالفعلي للمبنى، رغم  اإلنشاءأن دور المصمم الداخلي يبدأ بعد انتهاء  من المالحظ •
جنب مع المصمم المعماري عند الشروع  إلىدور المصمم الداخلي تتبلور عند وقوفه جنبا 

 اإلنشاءرفع تكاليف  إلىقد تؤدي  أخطاءبالتصميم المبدئي ومن ثم تنفيذ المبنى لتالفي وقوع 
  .عنصر قد بني فعال إلزالةك حاجة كان هنا إذاخاصة 

الداخلية للمبنى وعدم الرجوع للتصميم والدراسة أو دون  األعمالالعشوائية المتبعة في تنفيذ  •
فشـل الفضـاء    إلـى مرجعية صحيحة وهذا بالتأكيد سـيؤدي   وأفلسفة  وأوجود مدرسة 

  .المعماري

تكون بدورها  أنة والتي يجب انقطاع العمارة الداخلية عن أجواء العمارة الخارجية المحيط •
  .عمق الفضاء الداخلي وإلىللطبيعة  اًامتداد

بعيداً عن معطيات التصميم الداخلي وتبعـاً ألهـواء ومتغيـرات     األثاثالعشوائية باختيار  •
  . سيؤدي لضياع هوية المبنى متعددة

التقنيـات  أم بـالمواد   أكان االهتمام بالمظهر والفخامة على حساب المنفعة والوظيفة سواء •
 .واألثاثالمكمالت  مالمستخدمة أ
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 أهمية الدراسة

كبير للتصميم الداخلي في توفير المنـاخ  الدور ال اطرحه خالل من الدراسة أهمية تظهر
جنب ومتناغما مع التصـميم   إلى، جنبا األنسبالظروف الصحية والبيئية  إليجادالمالئم للساكن 

، وحماية اإلنتاجيةوزيادة  الحياةتحسين نوعية  فيالكبير  األثرله  جعل الفني الجمالي للسكن مما
كفـاءة   إلىلتعزيز انتماء الساكن لبيئته مما يؤدي  باإلضافةالصحة والسالمة والعيش برفاهية، 

 األداء، كما أن دراسة التصميم الداخلي للمبنى في المراحل األولية لإلنشاء تمنعالسكن ومرونة 
  .تكاليفال الجهد و عرف إلىقد تؤدي  أخطاءوقوع 

وتبرز أهمية هذه الدراسة كونها من الدراسات األولى في فلسطين التي تبحث في هـذا  
المجال والتي توفر البيانات والمعلومات الكافية، خاصة في ظل التطـور العمرانـي الحاصـل    

فـي  وانتشار هذا النوع من المساكن مع ازدياد االهتمام بشكل عام نحو التخصصـية والتقنيـة   
  .التشطيب الداخلي

 أهداف الدراسة

 وإنجـاح التصميم الداخلي في تعزيـز   أهميةتهدف الدراسة إلى إلقاء الضوء والتأكيد على  •
 .الفراغات الداخلية للمباني السكنية

 واإللمـام  والتخطـيط  الجيد اإلعداد المصمم المعماري على تساعد إرشادية خطوط وضع  •

 الناتجـة عـن نقـص    األخطاء لتالفي للمباني السكنية، الداخليةالفراغات  تصميم بمتطلبات

 .التخطيط عند المتوافرة المعلومات

مع ذوي العالقة للمبنى  وضع مقترحات لتنظيم عالقة المصمم الداخلي والمصمم المعماري •
منظومة تعاون بينهما وصوال إلى أساليب تصميم جديدة وأفكـار إبداعيـة    إليجاد السكني

 .ركةمشت معاصرة
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 أسئلة الدراسة

إنجاح و تعزيز في الداخلي للمباني السكنية التصميم دور أهمية حول أسئلة الدراسة تدور
ـ  الوظيفية المتطلباتو فيها، قاطنينلل المادية غير حتياجاتإلشباع االالفضاءات تلك محتوى   مله

 لهـذه  الذي يمكن طرحـه  الرئيسي التساؤل فإن ثم ومن ،األسرة كافةً أفراد بأنشطة ترتبط التيو

  :هو الدراسة

 للوفـاء  تـه مالئم المنفصلة وما مدى السكنية لوحداتأهمية التصميم الداخلي ل مدى ما

 :اآلتية األسئلة الرئيسي التساؤل هذا عن ويتفرع للسكان؟ والنفسية السلوكية باالحتياجات

الماديـة وغيـر    ياجـات االحت الستيعاب الداخلية السكنية الفراغات دور تفعيل وسائل هي ما - 
  للسكان؟ والسلوكية النفسية -المادية 

 ؟المباني السكنية المنفصلة في السكنية الفراغات أداء تقييم في المستخدمة االتجاهات أهم ما - 

 لها؟استخدامهم  بعد فراغاتها الداخلية في نفصلةالم السكنية للوحدات المستخدمين أراء هي ما - 

الداخلي تصميم عملية ال لتطوير نفصلةالم السكنية للوحدات المستخدمين مقترحات أهمهي  ما - 
 المستقبل؟ في وأ الحالي

م المادية وغير ه6احتياجا لمعرفة التصميم أثناء المستخدمين مع المصممين تفاعل حدود هي ما - 
 والسلوكية؟ النفسية -المادية 

 فرضيات الدراسة

وبيئة  معماري متميز،سكنية ذات طابع  مبانٍ إليجادللتصميم الداخلي ضرورة وأهمية هناك  •
 داخلية مناسبة من حيث التصميم الناتج عن دراسة مستفيضة للفضاءات المعمارية الداخلية

 .ساكنمستخدم أو الوالنفسية والصحية لل اإلنسانيةاالحتياجات والخارجية تتماها مع 

، حل التصـميم الـداخلي للمبنـى   مراأثناء تعاون المصمم المعماري مع المصمم الداخلي  •
وإشراك المالك أو المستخدم أثناء العملية التصميمية يؤدي إلى وحـدة واتـزان وتكامـل    
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التنفيـذ،  خفـض تكـاليف   تقليل الزمن المسـتغرق و  مما يعمل على. التكوين التصميمي
 .والحصول على حالة من الرضى العام لدى كل األطراف الفاعلة

مليات التقييم المستمرة ورأي األطراف الفاعلة من أركان العملية هناك عالقة عكسية بين ع •
التصميمية في المشاريع المنفذة للوحدات السكنية الخاصة، وبين إعادة دراسـة أو تصـميم   
الفضاءات المعمارية، بما يعود باألثر اإليجابي على الوحدات التي سوف يتم تصميمها في 

 .على المستخدم المستقبلي القادمالمستقبل، وبالتالي األثر اإليجابي 

  منهجية الدراسة

 :المنهج الوصفي

والذي يقوم على وصف الوقائع والحاالت ـ وهي هنا الفضاءات المعمارية ـ وصـفاً    
كيفياً أو كمياً، بناءاً على المعلومات الموجودة والمرجعيات العالمية، فالتعبير الكيفي يعطي وصفاً 

صه، في حين يعطي التعبير الكمي وصفاً رقمياً موضحاً قياس للفضاء المعماري موضحاً خصائ
. أو مساحة أو حجم الفضاء المعماري، ودرجة أو كيفية ارتباط الفضاءات المعمارية فيما بينهـا 

وهو أسلوب يركز على وصف الفكرة موضوع الدراسة بالشرح والتفسير وأحياناً بالتحليل، ثـم  
 .يربط بين المقدمات والنتائج

 :الوصفي التحليليج المنه

فقد استخدمت الباحثة من أدواته المقابلة . وفي هذا المنهج كان الجانب التطبيقي للدراسة
لعينة دراسية من الوحدات السكنية المنفصلة بهدف جمع المعلومات من مصـادرها المباشـرة   
 والقائمة على الوصف الدقيق للتجربة الشخصية ألصحاب تلـك الوحـدات، ثـم تحليـل تلـك     

المعلومات والتعبير عنها بأرقام يسهل على القارئ فهمها أو مالحظتها، وقد عـززت الدراسـة   
المقابالت بالصور والمخططات قبل مرحلة التصميم الداخلي وبعده، بهدف التعرف على أهميـة  

  .دور ومسؤولية المصممين المعماري والداخلي، ودور المستخدم أو المالك في تلك المرحلة
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 اسةحدود الدر

م وحتـى سـنة   1980الممتدة من سنة  تقتصر الدراسة على الفترة المعاصرة :زمنيةالحدود ال
) فلل(تلك الفترة التي بدأ فيها ظهور نماذج متميزة ومتخصصة لمباني سكنية منفصلة . م2013

  في مدينة نابلس

في  نابلسمحافظة  في إطار) الفلل(تختص الدراسة بالمباني السكنية المنفصلة : مكانيةالحدود ال
 .كونها مكان تواجد الباحثة وضمن نطاق عملها .دولة فلسطين

 الدراسات السابقة

دور تصميم الفراغ الـداخلي فـي   : بعنوان) 2007(دراسة للباحثة رانيا هاني كسار 
 .تعزيز التصميم المعماري، الجامعة األردنية

 تـم  التـي  ةيالرئيس المشكلة، ووالعمارة الداخلي التصميم بين العالقةتناولت هذه الدراسة 
 فرضية إثبات بهدف .هخارجو المبنى داخل تصميم عند يحدث الذي التام الفصل مشكلة هي طرحها

يعني  "جيدة عمارة" تصميموأن  ذاته بحد منفصل وليس العمارة من جزء هو الداخلي التصميم أن
وقد خرجت الباحثة بعدة توصيات من أهمها ضـرورة تـدريب   . للمستخدم الحياة نوعية تطور

 عند الوعي مستوىوتثقيف المعماريين الجدد حول التعامل مع الفن المعماري بشموليته، ورفع 

  .اقتصادياً حلول مالئمة إعطاء مع المستوى المعيشي رفع في الداخلي التصميم أهميةب الناس عامة

ـ 1425الرشود، دراسة للباحث عبد الرحمن سليمان   األنمـاط  تـأثير : بعنـوان . هـ

 اإلسـكان  مشـروعات  المتكررة في السكنية الوحدات في المعيشة تصميم جناح على السلوكية

 .الرياض، جامعة الملك سعود بمدينة

 والمتعلقـة  لإلنسـان  والنفسية السلوكية االحتياجات توفير ضرورةهذه الدراسة  تطرح

 طريـق  عـن  ذلك ويكون الفراغات، لتلك التصميم مرحلة في لكوذ الداخلية، السكنية بالفراغات

 مـن  بلغـة  بينهمـا  الربط ومحاولة الفراغ، مكونات ودراسة وتصنيفها االحتياجات على التعرف
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 والمستعمل المصمم من كل تجميع إلى تسعى هذه الربط ومحاولة الشفهي، وغير الرمزي التحاور

  .واحدة منظومة في والنفس االجتماع وعلماء

 الوحـدات  في الداخلية السكنية الفراغات واقع تشخيصوحاول الباحث في هذه الدراسة 

 والسلوكية اإلنسانية العلوم دور تأكيد دفه8 الرياض بمدينة الجماعي اإلسكان في المتكررة السكنية

 العريضـة  الخطـوط  وضـع  وكذلك الجماعي، اإلسكان مشاريع داخل الوحدات تلك تصميم في

 في منها واالستفادة اإلشغال بعد ما مرحلة في والسلوكية اإلنسانية العلوم إسهام وحدود إلمكانيات

  .الجديدة للمشروعات المعماري اإلعداد مرحلة

 ضرورة: أهمها من كان توصيات شكل على المقترحات منوقد قدمت الدراسة مجموعة 

 تصميم عند للسكان والسلوكية النفسية باالحتياجات يتعلق فيما خاصة اإلنسانية العلوم بنتائج األخذ
 ضـرورة  ، والتصميم إجراء المستخدمين عند بآراء األخذ ضرورة، المتكررة السكنية الوحدات

 بمـا  المتكـررة  السكنية الوحدات بناء في المشاركين المعماريين للمهندسين تدريبية برامج وضع

  .واإلنساني المهني نموهم زيادة على يساعد

الـديكور المسـرحي   : ، بعنـوان 2009رسالة مقدمة من الباحث حسام دبس وزيت، 
 .والعمارة الداخلية قي القرن العشرين، جامعة دمشق

تبحث هذه الدراسة في ماهية العالقة بين الديكور المسرحي والعمارة الداخلية، وركزت 
فـي الـنظم والعالقـات،    الدراسة على العمارة الداخلية كواحدة من لغات التشكيل التي بحثت 

والمفاهيم الفنية والفلسفية جميعها، في اطار التكوين المعماري، كما هدفت إلى دراسة مفهـومي  
التصميم والتشكيل الفني باالضافة إلى دراسة العناصر والمفردات البصرية المكونة لهما، اضافة 

المقارنة فيما بينها في مجـالي  إلى دراسة االسس والمبادئ الجمالية والتعبيرية المرتبطة بهما، و
  .الديكور المسرحي، والعمارة الداخلية
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 للمسـاحات  األمثل االستغالل: ، بعنوان2006السالم،  عبد أحمد دراسة للباحث يوسف

 .المكتبية، جامعة دمشق األبنية داخل الفراغية

 اعدةلق أساسا تصلح توجيهية وضوابط عامة إرشادية خطوط يهدف هذا البحث إلى وضع

 الفراغات الداخلية تصميم بمتطلبات واإللمام والتخطيط الجيد اإلعداد على المصممين بيانات تساعد

 مواكبـة  فقـد أصـبحت   .التخطـيط  عند المتوافرة المعلومات ونقص األخطاء لتالفي للمكاتب،

الموظف  إنتاجية رفع في للمساعدة ملحة ضرورة وتخطيطها المكتبية النظم تصميم التطورات في
 الممتدة والمفتوحة، الفراغات إتاحة حيث من وذلك واالتصاالت، اإلدارة نظم أداء وفعالية وكفاءته،

 من األعضاء المتعلقة بوظائف الفسيولوجية والعوامل المباشرة، غير الجدارية الفواصل واستخدام

 لألثـاث،  المريحة ووضعية الجلوس والتهوية والحراري الصوتي والعزل الجيدة اإلضاءة حيث

 حسـابات  عن فضال السطوح المكتبية، ألوان مع اللوني التناغم حيث من السيكولوجية والعوامل

 كفـاءة  رفـع  فـي  تساعد التي والتجهيزات المكتبية األثاث وقطع المكتبي للفراغ الداخلية األبعاد

  .الثابت والمتحرك واألثاث والسطوح للمساحات الوظيفي االستخدام

  لدراسةمكونات ا

تتكون هذه الرسالة من ثالثة فصول أساسية، فالفصل األول يتناول الفضاء المعمـاري  
ويعرض كيف عرفه الباحثون أو المتخصصون وكيف تحدد مفهومه وأسسه ومجموعة العالقات 
الترابطية بين أجزائه الداخلية والخارجية، ولهذا فقد سلطت الدراسة الضوء على القواعد الفلسفية 
وجدليات تصميم الفضاء الداخلي، فطرحت المبادئ النفسـية التنظيميـة للفضـاء المعمـاري،     

ثم ركزت الدراسة علـى  . ن والترتيب والتسلسل والقياس والنسب، ومبدأ الوحدة وغيرهاكالتواز
الفضاء المعماري الخارجي من حيث الموقع والبيئة المؤثرة والشكل الخارجي للبنـاء ومعـايير   

  . عالقته بمحيطه كاإلضاءة والتهوية والخصوصية واإلطاللة وغيرها

لداخلي وعرضت للمدارس التـي قسـمتها إلـى    التصميم االدراسة متطلبات  ثم ناقشت
  .يةساننإثم متطلبات جمالية ومتطلبات  ،إنشائية تطلباتوموظيفية،  متطلبات
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لت في وفص ،لتتحدث عن المسكن وأهميته وأنواعه في الفصل الثاني ثم انتقلت الدراسة
منطقـة المـدخل   ك، عناصر الوحدات السكنية المنفصلة كونها الجانب التطبيقي في هذه الدراسة

عن المبـادئ التصـميمية    تفتحدث ،والنوم، والخدمات وغيرها ،المعيشةكوالفراغات المعمارية 
، واأللـوان  واإلضـاءة كالمساحة والمقاييس والتوجيـه والموقـع    ،الفراغات وألتلك العناصر 

امـات  الدراسة لمواضيع األلـوان واإلضـاءة والخ   تتطرقكما . يةنالبيأو والعالقات الترابطية 
فـي   المستخدمة وطريقة استخدامها والمكمالت التزيينية كاألثاث والستائر واللوحات وغيرهـا 

  .ثر على الحياة النفسية والسلوكية على الفرد والمجتمعبالغ األلما لها من  التصميم الداخلي،

: وفي الفصل الثالث تحدثت الدراسة عن العملية التصميمية وأركانهـا األربعـة وهـي   
والمستخدم والقانون والمبنى، وتحدثت عن أهمية أن تكـون العالقـة بـين المصـمم      المصمم

والمستخدم أو المالك عالقة تشاركية أثناء فترة التصميم أو التنفيذ، بل وذهبـت إلـى اعتبـار    
المستخدم كمصمم ثانوي وإشراكه في اتخاذ القرار التصميمي دون إفراط أو تفريط، وذلك بهدف 

ع مكتمل األركان من حيث الغاية المعمارية والشـكل الـوظيفي والقيمـة    الوصول إلى مشرو
  .الجمالية

كما اتبعت الدراسة المنهج الوصفي في إطاره التطبيقي من خـالل إجـراء المقـابالت    
في إسكان المهندسين في ) الفلل(للتعرف على آراء عينة من أصحاب الوحدات السكنية المنفصلة 

تحدث عن رأي المستخدم : المقابلة نوعين من األسئلة، النوع األولمنطقة الجنيد، وقد تضمنت 
في التصميم الداخلي وأهميته، وعن تجربته الشخصية في ذلك، من حيث تعاونه مـع  ) الساكن(

مصمم داخلي من عدمه، والنتائج المترتبة تبعاً لذلك، ورأيه في أداء المصمم الـداخلي، وعـن   
  . عام واآلليات المتبعة في التنفيذتجربته مع المصمم الداخلي بشكل 

بينما كان النوع الثاني من األسئلة ذات طابع مهني وتخصصي أكثر، فقد شملت األسئلة 
تساؤالت عن الفضاءات المعمارية، مثل الشكل الخارجي للمبنى، والتصميم الداخلي ونسب البناء 

  .رهاوالحدائق المحيطة والفراغات المعمارية واإلضاءة والتهوية وغي
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التأكيد علـى أهميـة التصـميم    : ثم خلصت الدراسة لجملة من النتائج كان من أبرزها
الداخلي في تعزيز الفضاء المعماري وإثرائه بما يعود على المستخدم بنتائج علـى المسـتويين   

إلى ضـرورة تفاعـل    -كتوصية –المادي والنفسي وبناءاً على تلك النتائج، فقد دعت الدراسة 
ستخدم أثناء عملية التصميم الداخلي أو في مرحلة التنفيذ، وذلك بهـدف الحصـول   المصمم والم

على مسكن مريح يواكب العصر والتطورات الحديثة، له هوية وعنوان يتماشى مع روح المكان 
  . ويحقق األصالة واالنتماء العمراني
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  الفصل األول

 الفضاء المعماري
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  الفصل األول
  الفضاء المعماري

  تمهيد

 التصـميم  لعمليـة  النهائية المحصلة، وجمال وظيفة من يحققه بما المعماري المنتج يعتبر
 تمارس التي للفراغات أو للشكل األولوية إعطاء بين قائمة الزالت فالجدلية ذلك ورغم المعماري،

 المنـتج  فـي  األهـم  يكـن  لم إن هام محور المعماري ضاءالف أن بمعنى.)الوظيفية( األنشطة فيها
  .المعماري

 مقدمة

 الوظيفة يحقق ،وإنسانياً اجتماعاً منتجاً عطيي تطبيقي فن على أنها العمارةيمكن تعريف 

 بالفن وإلمامه بشخصه رئيسياً محورا يعتبر والذي المعماري المصمم طريق عن وينتج والجمال،

 التصـميم  توجيه في كبيراً دوراً االجتماعي البعد يلعب كما .والمجتمع العصر وظروف والعلوم

 وسائل خالل من حياتية ومتطلبات إنسانية أغراضا يؤدي معماري منتج إلى للوصول المعماري،

 والعوامـل  االجتماعية للمؤثرات وتخضع الجماعة، بحياة وثيقًا ارتباطا مرتبطةزمانية  و مكانية

  .والمناخ الطبيعية

 في الفعلية احتياجاتهم مع لألفراد الخاصة المطالب بين التوفيق صيغة هوكذلك  التصميمو
 وأولـى  للمشـروع،  النجاح يتحقق حتى وعمليا فكريا توازنا توفر مرضية معمارية حلول صورة

 .الناس كافة أذواقو متطلبات ويتفهم يحدد أن المصمم عمل خطوات

أما الفضاء المعماري فهو جوهر العمارة ومقصدها النهائي، وإن الخبرة المعمارية هي 
  . خبرة الفضاء المعرف بوضوح، كما أن جوهر العمارة هو ليس الفضاء بحد ذاته بل واحتوائه
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 تعريفات 1.1

 (Architecture) العمارة 1.1.1

شكال على درجة عالية من منفعة وبأ اتهي فن إقامة منشآت كخلق فراغات معمارية ذ"
عنصراً أساسياً يعتبر فناً، ولكن العمارة  فيه وكل عمل يكون الجمال .الجمال الحسي والتعبيري

تهدف بشكل رئيسي إلى وظيفة أساسية فالبناء ينشأ لكي يشغل وظيفة معينة ويلبـي ضـرورة   
   1 ".حيوية ضمن مجال معين

  
  رسم يوضح معنى العمارة) 1.1(شكل 

  )18ص  ،1995 ، األردن،دار مجدالوي ،قواعد وأساليب تقييم المبنى. العمارة: محمد شهاب ،أحمد: المصدر(
                                           

، ص 2006، مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع، عمـان،  تصميم الديكور الداخلي": محمد عايش"عبد العزيز، باسم  1
15 



 هو الفن العلمي الواجب توفره لدراسة أفضل وسائل التعبير المعماري إلقامـة مبـانٍ  
تتوفر فيها شروط الجودة واالنتفاع والجمال واالقتصاد وتلبي احتياجات الناس المادية والنفسـية  
والروحية للفرد والجماعة في أوسع اإلمكانات وبأحسن الوسائل المتوفرة في العصر التي تكون 
فيه وهو فن رفيع ومعرفة متميزة بالشمول يقوم بها مهندسون معماريون على صـلة بـالواقع   

   1".الحياة وقدرة على االبتكار وعلى إدراك أحوال بيئتهم وظروف العمل المختلفة المحيطة بهم

  
  أهم المتغيرات التي تؤثر وتتأثر بها العملية التصميمية

  )56ص  ،1995 ، األردن،دار مجدالوي

  :تتصف بخاصتين، هما) 

ا������ات ا����ة 
	 ا������ 


	� ����اغ ��ا���
ا�����ري

أ���ل ، آ��ر  
...ا��� ، 
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  التصميم المعماري

هو الفن العلمي الواجب توفره لدراسة أفضل وسائل التعبير المعماري إلقامـة مبـانٍ  
تتوفر فيها شروط الجودة واالنتفاع والجمال واالقتصاد وتلبي احتياجات الناس المادية والنفسـية  
والروحية للفرد والجماعة في أوسع اإلمكانات وبأحسن الوسائل المتوفرة في العصر التي تكون 
فيه وهو فن رفيع ومعرفة متميزة بالشمول يقوم بها مهندسون معماريون على صـلة بـالواقع   

الحياة وقدرة على االبتكار وعلى إدراك أحوال بيئتهم وظروف العمل المختلفة المحيطة بهم

أهم المتغيرات التي تؤثر وتتأثر بها العملية التصميمية) 2.1(شكل 
دار مجدالوي ،قواعد وأساليب تقييم المبنى. العمارة: محمد شهاب، أحمد

) 2.1(متغيرات التكوين المعماري الموضحة بالشكل 

                                         
  16، ص 2006، تصميم الديكور الداخلي": محمد عايش"عبد العزيز، باسم 

ا������ات ا����ة 
	 ا������ 
ا�������� 
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التصميم المعماري 2.1.1

هو الفن العلمي الواجب توفره لدراسة أفضل وسائل التعبير المعماري إلقامـة مبـانٍ  "
تتوفر فيها شروط الجودة واالنتفاع والجمال واالقتصاد وتلبي احتياجات الناس المادية والنفسـية  
والروحية للفرد والجماعة في أوسع اإلمكانات وبأحسن الوسائل المتوفرة في العصر التي تكون 
فيه وهو فن رفيع ومعرفة متميزة بالشمول يقوم بها مهندسون معماريون على صـلة بـالواقع   

الحياة وقدرة على االبتكار وعلى إدراك أحوال بيئتهم وظروف العمل المختلفة المحيطة بهمو

أحمد: المصدر(

متغيرات التكوين المعماري الموضحة بالشكل إن 

                                          
عبد العزيز، باسم  1

ا��;��4 وا(7�-ة ، 
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مثال ذلك مبدأ الخصوصية فقد تكون  ،بالنمط السلوكي لألفراد والجماعات أصالترتبط  أنها -1
بنمط سلوكي معين في المسكن أو الوحدة السكنية ويكون تمثيله تصـميمياً مرتبطـا بعمليـة    

  . أو بصرياالفصل بين الفضاءات مكانيا 

إن هذه المتغيرات مترابطة فيما بينها أو في عواملها الفرعية والتي تتحكم في نوع العالقـة   -2
بالزمن أو  مرتبطةفإنها  .جماعات متعددة ومتباينة تالئموفي اختالف المباني ونوعيتها لكي 

لتصـميمية أو  المكان والمعرفة وعليه يتطلب األمر دراسة هذه المكونات وأثرها في العملية ا
  1.في النتاج المعماري

التكوين المعماري، الوحدة والتوازن، : وبذلك يمكننا القول بأن أسس التصميم المعماري تتضمن
  ... الطابع والتعبير، السيطرة

 المعماري طابعال 3.1.1

يعرف سيد بسيوني الطابع المعماري أو ما يسمى بالطراز أو النسق المعماري في كتابه 
نتيجة طبيعية لعدة عوامل مشتركة ومتفاعلة مع بعضها مصهورة في بوتقـة  " رة بأنه فن العما

االنتفاع الكامل للمبنى، وأساليب البناء ومواد اإلنشاء، وطبيعة األقاليم أو المنطقة ثـم التقاليـد   
وة والعادات، هذا باإلضافة إلى العوامل االجتماعية واالقتصادية والثقافية والروحية ومستوى الثر

   2. المحلية

  الفضاء المعماري 4.1.1

من يتم تنظيمه و ، فهو يشكل حياه ووجود،نساني معينإهو الفضاء البنائي المعد لنشاط 
، ومن خـالل تنسـيق هـذه    عالقة بعض العناصر المعمارية مثل الجدران والسقف واألرضية

جميلة والـديكورات  العناصر مع دراسة األلوان والنسب، والضوء والظل، وبعض اإلضافات ال

                                           
  57 ، صقواعد وأساليب تقييم المبنى. العمارة: محمد شهاب ،أحمد 1
 56، ص 2007 اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، األردن،دار  ،فن العمارة: بسيوني، سيد 2



16 

األنيقة أحياناً، ينتج تكوين يرتبط شكله الوظيفي والجمالي بمتطلبات اإلنسان المستخدم له، وفـي  
  .النهاية سيعبر هذا الفضاء عن هوية مستخدمه

هو بالحقيقة حيز ذو ثالثة أبعاد مهمة يشـكل المحتـوى    spaceالمعماري  ضاءإن الف"
  :وهذه األبعاد هي )الرابع أو البعد(اآلخر  البعد

  .والذي يعني به األبعاد القياسية للفضاء: البعد المساحي -1

  .والذي يعني التصور الجمالي للفضاء وتشكيلة: البعد المعماري -2

وهو مالئمة الفراغ للمستخدم اجتماعياً ونفسياً لممارسة فعالية أو فعاليات : البعد االجتماعي -3
   1" .الزمرةأو  أو جماعةمتعددة وقد يكون المستخدم فرد 

البعـد  هذا الفضاء وفقاً للمحتويات العامة للمبنـى مـع أخـذ    أن يقيم  يبد للمعمار وال
  .يكون مكمالً لألبعاد الهندسية الثالثة التي تجسد شكل المبنى ومظهرهللمستخدم لالسلوكي 

وهـو   من أهم المنتجات التي يتفنن المعمـاري  وترى الباحثة أن الفضاء المعماري هو
 معماري متعة بصـرية وعاطفيـة وفكريـة    فضاءكل ، فليصنعها ويتالعب بنسبها ومواصفاتها

عليه و وذكرياتهم، يسيطر ويحوي أحاسيس األفراد اًالمعماري الناجح من يصمم فراغو. خاصة
عليه أن يفهم البيئة والمكان  ويجب ،عنها للمجتمعات ولية نقل الصورة السليمة والتعبيرؤتقع مس

 .للمجتمع والمناسب السليم ضاءزمان لتوفير الفوال

  أصناف الفضاء المعماري 1.4.1.1

  :الفضاء المعماري إلى ثالثة أصناف )ching,1987, pp.12-14(يصنف شينغ "

  (Exterior space)الفضاء الخارجي  .1

 )(Transitional spaceالفضاء االنتقالي  .2

                                           
 121 ص، 1995، قواعد وأساليب تقييم المبنى. العمارة :محمد شهاب ،أحمد 1
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 )Interior space(الفضاء الداخلي  .3

  :الفضاء المعماري إلى )Vefik,1979, p.63(بينما يصنف 

وهو الذي يمكن قياسه وتحديـده بمصـطلحات    ،)The physical space(الفضاء المادي  .1
  .الهندسية األفكار

الطريقة التي يتحرك بها الناس  إلىويشير  ،)The Behavioral space(الفضاء السلوكي  .2
  .ضمن المساحة

وهو الذي يدرك ويتم اكتساب الخبرة من قبل ) The Experiential space(فضاء الخبرة  .3
 1." ريبصال للفعالية والتعليم الفضائي للحقل يالمشاهدة، وينشأ من التكوين الظاهر

  )الحيز الفراغي(الفضاء المعماري  إدراك 2.4.1.1

التي تحيط بالفراغ ولكـن بـالفراغ    اإلنشائيةمن العناصر  مجموعةال يتألف البناء من 
الحيز الفراغـي   أنكما  (Zevi,1974)اإلنسانالفراغ الذي يعيش ويتحرك فيه  ،(Void)نفسه 

على الشخص الذي يستعمله ويتحرك من خالله ويدركه،  أيضافهو يعتمد  ،ليس حيزا مكانيا فقط
 ولكن تشترك الناس بطريقة عامة فـي  ،آلخرنه مريح قد يكون غير مريح أفما يظهر لفرد ما 

  2.اإلدراكنها تختلف في مدى دقة هذا إدراك الفراغ الداخلي لك

وأرى أن إدراك الفضاء أو الحيز المعماري باإلضافة إلى البعد المادي والـذي ذكرتـه   
سابقاً يمتد إلى مجموعة األحاسيس والمشاعر التي تربط اإلنسان بهذا المكان، والـذي يشـكل   

على ذلك بأنه لـو خيرنـا   عالقة طردية مع الزمن، واألحداث الهامة في حياة اإلنسان، وأدلل 
شخصاً كبيراً في السن بين بيته الذي يسكنه وبين بيت آخر قد يكون مثله أو أفضل منـه فقـد   

  .يختار منزله األول الذي يشعر أنه يبادله مشاعراً تمتد بين الفرح والحزن
                                           

 22، ص 2010وي، األردن، ، دار مجدالجماليات العمارة والتصميم الداخلي: العكام، أكرم جاسم 1
 ثيره فـي إدراك الفـراغ الـداخلي فـي    وضوح وتوافق المفردات المعمارية مع التصـميم وتـأ   :شقوارة، دينا زكريا 2

  54 ، ص1998، الجامعة األردنية، تالمستشفيا
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  فضاء المعماريوتصميم ال اإلنسان 3.4.1.1

فمـثال   ،النشـاط  أو ذاكرض غال ء هذاألداوظيفة ال بد من حيز محدد يتسع أي  ألداء
وظيفـة   ألداءمساحة محـدده   أوحيز  هي وكل غرفة ،البيت مكان يتكون من مجموعة غرف

 أوكما أن هناك غرف النوم والراحة  ،جلوس العائلةأو فهناك غرفة الستقبال الضيوف  ،محددة
في حياته الخاصـة   اإلنسانينطبق على كل المرافق التي يحتاجها  اوهذ ،..الحمام الخ أوالطعام 

في مجال الراحة والترفيـه كمـا فـي     أمفي مجال العمل كالمصنع والمكتب أسواء  ،العامة أو
والحيز المعماري يختلف من  .من المرافق المعمارية المختلفةوغيرها المسارح ودور الرياضة 

وثالـث  أفقيان، ان اثن :بعادأ ةوالغرفة كحيز في نظر المعماري تتكون من ثالث ألخرى،ظيفة و
 لتوضيحوذلك (عرضي  واآلخرن احدهما طولي ان رأسياواثن .أفقيطع قويعبر عنها بم، رأسي

ومقاييس هذه ) واإلنشاءبين الحيز  الوثيقةوهذا يؤكد منذ البداية العالقة  إنشائهاوظيفتها وطريقة 
فقط كالمساكن  اإلنسانالوظائف فإذا كانت المباني الستعمال  باختالفوالمقاطع تختلف  األضالع

 أو أثاثكانت هناك قطع  إذاأما  ،)3.1شكل ال(األساس هي  اإلنسانون مقاييس كوالمدارس فست
  1.آالت بمقاييس معينة فإن هذه المقاييس ستؤثر على شكل وحجم المبنى

                                           
  16 ، ص1991، عمان، دراسات في الشكل والتطور المعماري :سالم، عبد الرحيم 1
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  مساحة الحيز هي نتيجة لمقياس وضع األثاث مع حيز حركة اإلنسان بين األثاث) 3.1(شكل 

  )18 ، ص1991دراسات في الشكل والتطور المعماري،  :سالم، عبد الرحيم: المصدر(

فالتصميم وفقاً للسلوك اإلنساني هو جزء ال يتجزأ من العملية التصميمية للمباني وخاصة 
  :تتضمن ما يلي" السكنية منها، وهذه العملية 

معماري والقسم اآلخـر  وضع البرنامج الفراغي للمبنى والذي يشمل عدة عناصر قسم منها  •
 .هندسي

 .إعداد برنامج يلبي متطلبات مستخدم الفضاء •

وضع خطة تغذية مرتدة ما بين التصميم للمشروع وعملية تقييم لمبنى مـن نفـس النـوع     •
 .واالستفادة من األخطاء التي أفرزت أثناء االستخدام
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فعالً الستيعاب المتطلبـات  إعداد البدائل التصميمية الجديدة أو إمكانية تحوير المبنى القائم  •
 :الجديدة ويتم ذلك من خالل ما يلي

 .حذف خدمات قائمة - 

 .استحداث فضاءات جديدة - 

 1." تزويد المبنى بخدمات جديدة أو إضافتها في نفس الموقع - 

  معماريال ضاءللف مشكٍّلكالمصمم  4.4.1.1

ويمارس  ،هو أحد المكونات األساسية للعمارة و الوعاء الذي يستوعب األحداث الفضاء
يعبرون عن أرائهم ومعتقـداتهم وأسـلوب   من خالله واألفراد أنشطتهم واحتفاالتهم وشعائرهم 

في الحضارات السابقة  ضاء المعماريوالتتبع التاريخي يوضح لنا أهمية وحيوية دور الف، حياتهم
   .جماعية في التعبيرلتشكيل مجتمعاتها وإحساسهم باالنتماء للمكان وحريتهم اومدى تأثيره على 

الخارجية والداخلية المتباينة في حجمهـا   ضاءاتاإلنسان يعيش داخل مجموعة من الفف
ومنهـا مـا يكـون     ،عشـوائياً  فمنها ما يكون طبيعياً ،والمختلفة التأثير على المشاهد ،وشكلها

فاإلنسان أثناء انتقالـه   ،الخاصة "المورفولوجي"هذه الفراغات متعة  ولكل من. مخططاً نعاًطمص
أو بـالمرح   ،يشعر باأللفة واالنتماء لثالث أو ر،من فراغ إلى آخر يتمتع بأحدهما وينبهر باألخ

  .وهكذا ...واالنطالق في رابع

ـ  لكي يوفر و بة المعماري لإلنسان هذه الفراغات الداخلية والخارجية بتأثيراتهـا المناس
 ،الستعماالتها؛ يتعامل مع الطبيعة والبيئة القائمة والمادة اإلنشائية المناسـبة للزمـان والمكـان   

 ،وهو يتعامل هنا مع الفراغات الطبيعية غير المحـدودة . والنشاط الذي سيمارس في هذا الفراغ
ـ    متخدفيقتطع منها فراغات داخلية وأخرى خارجية ذات مؤثرات مقصورة على المرتـاد والمس

                                           
 120 ص، 1995، قواعد وأساليب تقييم المبنى. العمارة :محمد شهاب ،أحمد 1
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وشـكل   ،فتتحول الفراغات الالنهائية البيئية إلى فراغات حضرية أو قروية ذات مقياس إنساني
  1.وطاقة تعبيرية تحرك العين والنفس والمشاعر ،محسوس

 التي األبنية معظم على بدوره أثر وهذا الزمن عبر باستمرار اإلنسان تتغير حياة وبما أن

 يحصل تغير فأي تشغله، الذي الفضاء وثيقاً بحجم ارتباطا ترتبط اإلنسانية والتي الفعالية تستوعب

  .فضاءات من الفعالية هذه على ما تتطلبه يؤثر الفعالية ونوع حجم في

 مقدار إلى يرمز وهو والمستقبلي، الحالي التغير بين الفرق هو الفعاليات في ومقدار التغير

 العمل ساعات عدد في الحاصل كاالختالف الفعالية صفات من معينة صفة في االختالف الحاصل

 ما يمكن التغيرات من هناك وان كبيراً فيها التغير تردد يكون بعض الفعاليات وإن معين، مبنى في

 القرارات حيث من للفضاء الوقائية الحلول على يؤثر بدوره وهذا توقعها، ال يمكن ما ومنها توقعها

 وكميـة  تجـري  أن يجـب  التـي  أنواع التغيرات بين عالقة هناك فان لذلك األولية، التصميمية

  2.التغيرات هذه لمالئمة ستنفذ التي التحويرات

وباعتبار أن المصمم أو المعماري هو أحد أهم المشكِّليين للفضاء المعماري بتفاعله مع 
  :المستخدمين والحيز المكاني، فهو يعبر عن ذلك كنتيجة أو مخرج من خالل البعدين التاليين

  العالقات الوظيفية وتحقيق المتطلبات األساسية: أوالً

يكون النقاش في تنظيم التصميم المعماري على أساس أنواع أشكال وأحجام الفراغـات  
التصميمية مبني على وظائفها المطلوبة والضرورية لها، وتأثير البيئة عليهـا، كمـا يجـب أن    

تقديرية في حسـاب الفراغـات   تصحب برسم توضيحي لها أيضا وقد تختلف هذه عن الطرق ال
  3.التصميمية المطلوبة التي تدرس في برنامج المشروع

                                           
ــع  1 ــدى  موق ــرب، المنت ــين الع ــى المهندس ــيط > ملتق ــارة والتخط ــاري  :العم ــراغ المعم ــددات الف    ،مح

http://www.arab-eng.org/vb/t28461.html  
، 2011التكنولوجيـا، بغـداد،    الفعاليـات، معهـد   فـي  للتغيـر  المبنـى  اسـتيعاب  درجـة  :حميـد، ليـث رشـيد    2

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=28474  
   272ص ،1998، منشأة المعارف باإلسكندرية، مصر، الطبعة األولى، التصميم المعماري: حيدر، فاروق عباس 3
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فهي تستخدم في دراسة التصميم المعمـاري  ) Design Process(أما عملية التصميم "
ليس فقط لتحديد الحجم األمثل لفراغات عناصر المشروع لألغراض المحددة له، ولكن إلعـادة  

على موقع أرض المشروع لتفي بغرض ربط برنامج المشـروع   أشكال هذه العناصر المعمارية
ببعض على أن يؤخذ في االعتبار بأن دراسة المساحات الوظيفية للمشـروع سـتتأثر بـأنواع    
الحركة المرورية للسيارات والمشاة المتواجدة فيها، ونظم حركتها وتطبيـق قـوانين المبـاني    

  1."والتخطيط العمراني عليها

نشأ من غياب توجود المشكلة ف. شكلوبيئة  احتياج،: بعادأية لها ثالثة المشكلة التصميمو
 يه والرسومات المعمارية ليست. أحدها تغيير فيو تغير احد هذه العناصر وحل المشكلة يكمن أ

ـ   وأونجاح . نما تعكس وجود توازن بين هذه العناصر مجتمعةإالحل و  يفشل التصميم هـو ف
 .مقابلة هذه العناصر الثالثة

  
  أبعاد المشكلة التصميمية) 4.1(شكل 

  )http://www.startimes.com/?t=28532291: المصدر(

 ،العالقات بـين العناصـر  ، والمتطلبات الفراغية: المتغيرات التالية يتضمن االحتياجو

  2. ةالبيئو ،التجهيزاتو ،الوصولو ،الصيانةو ،هدافاألو ،العملياتو ،ولوياتاألو

                                           
  272 ص ،1998، التصميم المعماري: حيدر، فاروق عباس 1
ــان   2 ــر عثمـــ ــوب، ياســـ ــاري،    :محجـــ ــميم المعمـــ ــي التصـــ ــة فـــ  مقدمـــ

http://ocw.up.edu.ps/repositories/up.edu.ps/upinardata/152/_.doc  

 احتياج

 شكل
 بيئة
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  نسب المساحات ونجاح استغاللها: ثانياً

إن التصميم المعماري الداخلي علم يهدف إلى خدمة اإلنسان، وإلـى تلبيـة احتياجاتـه    
  1. المختلفة لذلك وجب أن يكون قائماً على مقياس اإلنسان وأبعاده المختلفة

لمعرفـة المقـاييس   المراجع  همأهو اإلنسان وحجم . المقياس يتضمن عالقة مع الحجمف
 فـي ن مقاييس المنشآت ليست جميعها إالحال ف و بطبيعة". ينسانالمقياس اإل"ويسمى . خرىاأل

ذا تباينت مقاييسها من مقيـاس  إبالراحة مع المنشآت الكبيرة  فنحن نشعر. اإلنسانحدود مقاييس 
 فيالمقياس  يمكن فهم كيفية التعامل مع يومن خالل التحليل البصر. مقياس المبنى لىإ اإلنسان

  .يمختلف المبان

شكال األ فيالمقياس والنسب  هم طريقة من طرق زيادة مقدرة المهندس على استيعابأو
التركيز على متغيرات محـددة   يالتحليل البصر ويتم من خالل. يمن خالل التحليل البصر يه

  .صها من البيئة العمرانيةيمكن استخال يالمخطط الت ييقاع فمثل المقياس واإل

  فقية والرأسيةبعاد األتصميم المبنى من حيث العالقة بين األ فيوتؤثر النسب 

  
  ينسانالمقياس اإل) 5.1(شكل 

  )مقدمة في التصميم المعماري :ياسر عثمان. محجوب، د: المصدر(

 مثال هنا ونأخذ. عن احتياجات العميل عادة ما يتضمن برنامج المشروع كل المعلومات

 .صغير يو مسكن عائلأصغير هو وحدة سكنية 

                                           
  2 ص ،1998، التصميم المعماري: حيدر، فاروق عباس 1



ولـى  ألـى تصـميم   إخطوات التحول من برنامج مشروع منزل صغير 
 و ييتم عمل التصـميم االبتـدائ  

والخطـوات  . الورشة رسومات

لبرنامج المشروع حيث تبدو الوظائف والعالقات بينهـا  
و لـيس  . للمشـروع واضـحاً   ي
تحدد فقط العناصر والوظـائف   ي

مكان مع الحفاظ على  أي فيالمشروع و يمكن تحريكها 

  
  الخطوة األولى

 مقدمة في التصميم المعماري
http://ocw.up.edu.(  
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خطوات التحول من برنامج مشروع منزل صغير  يوضح المثال
يتم عمل التصـميم االبتـدائ   يولوبعد االنتهاء من التصميم األ. خطوات 4للمشروع خالل 

رسوماتثم التصميمات التنفيذية و يتطوير التصميم حتى التصميم النهائ

لبرنامج المشروع حيث تبدو الوظائف والعالقات بينهـا   يولى رسم تجريداأل توضح الخطوة
ـ   . يترتيبهـا التصـاعد   يويظهـر المـدخل الرئيس

يوضع محدد فه وأمساحة  أي bubbles) الفقاعات
المشروع و يمكن تحريكها  المطلوب توفيرها بناء على برنامج

 .العالقة بينها

الخطوة األولى -مراحل تطور مشروع منزل صغير) 6.1(شكل 
مقدمة في التصميم المعماري :ياسر عثمان ،محجوب: المصدر(

.ps/repositories/up.edu.ps/upinardata/152/_.doc

يوضح المثال"
للمشروع خالل 

تطوير التصميم حتى التصميم النهائ
 :يه

توضح الخطوة -
ترتيبهـا التصـاعد   حسب

الفقاعات(للدوائر
المطلوب توفيرها بناء على برنامج

العالقة بينها

doc



تؤثر على وضع العناصـر وتوجيههـا   
ضاءة الطبيعية والحرارة والرؤية والوصـول  

  
  ثانيةالخطوة ال

 مقدمة في التصميم المعماري
http://ocw.up.edu.(  

السـتيفاء   شكال الفراغات المطلوبـة 
 .التخطيط الحتياجات الوظائف وشبكية

وهـو الشـكل   . نشاء ومحددات الفراغات

25 

تؤثر على وضع العناصـر وتوجيههـا    يمتطلبات الموقع والمناخ الت تعكس الخطوة الثانية
ضاءة الطبيعية والحرارة والرؤية والوصـول  فاإل .وعالقتها مع بعضها البعض ومع الموقع

 .االعتبار يخذها كلها فأللموقع والمناطق والوظائف يتم 

الخطوة ال -مراحل تطور مشروع منزل صغير) 7.1(شكل 
مقدمة في التصميم المعماري :محجوب، ياسر عثمان: المصدر(

.ps/repositories/up.edu.ps/upinardata/152/_.doc

شكال الفراغات المطلوبـة أالخطوة الثالثة تعكس القرارات الخاصة بالمسطحات و
الحتياجات الوظائف وشبكية ولويةوهنا تعطى األ. عناصر المشروع

نشاء ومحددات الفراغاتالخطوة الرابعة توضح القرارات الخاصة بنظام اإل
 .يوليطلق عليه اسم التصميم األ

الخطوة الثانية -
وعالقتها مع بعضها البعض ومع الموقع

للموقع والمناطق والوظائف يتم 

doc

الخطوة الثالثة تعكس القرارات الخاصة بالمسطحات و -
عناصر المشروع

الخطوة الرابعة توضح القرارات الخاصة بنظام اإل -
يطلق عليه اسم التصميم األ يالذ



 

  ثالثة والرابعةال تانالخطو
 مقدمة في التصميم المعماري

http://ocw.up.edu.(  

ن تظهـر  أبالمرادفات واالحتماالت 
كما يسمح باتخاذ القرار المناسب بالمساحة المطلوبة ونسبتها 

 ومحددات بمواصفاتي الخارج العام

 وطريقة األنشطة هذه وتتوقف خاصة،

ــاري،   ــميم المعمـــ ــي التصـــ ــة فـــ   مقدمـــ
http://ymahgoub

design  
26 

الخطو -مراحل تطور مشروع منزل صغير) 8.1(شكل 
مقدمة في التصميم المعماري :محجوب، ياسر عثمان: المصدر(

.ps/repositories/up.edu.ps/upinardata/152/_.doc

بالمرادفات واالحتماالت  يسمح يوللى التصميم األإهذا التحول من البرنامج 
كما يسمح باتخاذ القرار المناسب بالمساحة المطلوبة ونسبتها . غالق التصميم من البداية

  1".لنجاح استغاللها على الوجه األمثل

 الفضاء المعماري الداخلي

  تعريفه ومحدداته

العام الفراغ من جزء اقتطاعي يعن: يالداخل الحيز مفهوم
خاصة، حياتية أنشطة اإلنسان فيه يمارس ألن يصلح

                                         
ــان   ــر عثمـــ ــوب، ياســـ ــاري،   :محجـــ ــميم المعمـــ ــي التصـــ ــة فـــ مقدمـــ

ymahgoub.blogspot.com/2012/05/introduction-to
design.html#!/2012/05/introduction-to-architectural

doc

هذا التحول من البرنامج 
غالق التصميم من البدايةإمن  بدالً

لنجاح استغاللها على الوجه األمثل وصوالً

الفضاء المعماري الداخلي 2.1

تعريفه ومحدداته 1.2.1

مفهوم"
يصلح تجعله خاصة،

                                          
ــان   1 ــر عثمـــ ــوب، ياســـ محجـــ

to-architectural-
architectural-design.html
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 الخـارجي  العـام  بالفراغ وعالقته التصميمية وهيئته ،وحجمه ،المقتطع الجزء طبيعة على أدائها

 .به المحيط

 من يالداخل للحيز المعمارية الهيئة تعريف يمكن: يالداخل للحيز المعمارية الهيئة مفهوم

 الحسية الناحية من تعريفها يمكن كما ،يالداخل الحيز تحدد التي الداخلية الحدود بأنها المادية الناحية

 شـكل  عـن  النظر بغض الحيز هذا في تواجده عند اإلنسان به يشعر الذي يالمعنو اإلطار بأنها

 التـي  والخصائص السمات مجموعة بأنها يالداخل الحيز هيئة تعريف يمكن عام وبشكل .محدداته

  1".األخرى الحيزات عن يختلف وتجعله يالداخل الحيز بها يتسم

 ،يوه المحددات من مجموعة بواسطة يالداخل الحيز تحديد يمكن: يالداخل الحيز محددات"
 أو بعضها أو منفردة المحددات هذه بعض بواسطة والسقف، والحوائط ،الرأسية القوائم، األرضية

  2 ".يالداخل الحيز تحديد درجة اختالف إلى ييؤد ما وهو جميعا، بها

 مـن  أنه إذ به، واإلحساس المعمارية هيئته تكوين في كبيرا دورا الحيز محددات وتلعب

  .شيد أجلها من التي الوظيفة أداء على وقدرته بل وظيفته تتحدد الحيز محددات خالل

 استغاللوحسن  ىالداخلي يؤدي إلي توزيع جيد لعناصر المبن ضاءبالف كما أن اإلحساس
من فراغ خارجي يؤدي إلي إبداع معماري يشير لواقعية  هيشكل و ىالمبن يشغله وما ،لمساحاتا

  .ىالمبن تصميم

  أصناف الفضاءات الداخلية 2.2.1

تخصص معاصر يربط ما بين الفن، العمـارة،  ): Interior Architecture(عمارة داخلية " -
والتصميم الداخلي، ويهتم بتطوير البعد الثالث وزيادة حساسية الخبـرة المعماريـة لتحقيـق    
المغزى واألهمية المطلوبة ومن خالل االهتمام باللون، الضـوء، التأثيـث وغيرهـا مـن     

                                           
ــعود  1 ــك ســـــ ــة الملـــــ ــع جامعـــــ ــداخلي،: موقـــــ ــز الـــــ   الحيـــــ

http://faculty.ksu.edu.sa/71200/Documents/Books/Theory%20of%20Architecture-2/04-
Chapter%20(1).pdf  

 المرجع السابق 2
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ل التوحيد تصميمياً مابين العمارة وفضاءاتها الداخلية من جهة والعمارة ومن خال... العناصر
  .(Kurtich and Eakin,1993)والتصميم الداخلي من جهة أخرى 

عملية إكمال الفضاءات الداخليـة للعمـارة لتصـبح    ): Interior Design(التصميم الداخلي  -
األجزاء والكـل، ويركـز التصـميم    مؤهله لإلشغال وخالل التعامل بالعالقات الرابطة بين 

  ).Ball,1982(الداخلي على اإلحساس باإلبداع 

عملية إضافية تتضمن شيء ما للجسم األصلي لهـدف ظـاهري   ): Decoration(التزويق  -
  Effectiveness) (Ball,1982".(1(صوري لزيادة النوعية الجمالية كأداة نحو التأثيرية 

  والممارسة التصميمية خصوصية لغة الفضاء الداخلي 3.2.1

على خصوصية الفضاء الداخلي خالل سماته ) Malnar and Vodvarka,1992(ركز"
  :ـالمتمثلة ب

 )(The nature of materials طبيعة المواد - 

  )Dimensional qualities( النوعيات البعدية - 

 Psychological information)( المعلومات النفسية - 

 Mnemonic function)( الوظيفة - 

ى فهم المعماريين تأريخياً خالل فصل الفضاء الداخلي عن الخـارج بعناصـر   إلويشير 
ضاءة، المقياس، وقضاء الوقت، إذ عرف المعماريون تغير المواد بتغيـر الموضـع،   المواد، اإل

ويؤثر الملمس كذلك بصورة متباينة في الفضاء الداخلي عنه في الخارج، كمـا يبـدو مقيـاس    
يضاً االستخدام اللـوني فـي الفضـاء    أر من المقياس الخارجي، ويختلف صغأالفضاء الداخلي 

لوان المعمارية مشتقة من الفضـاءات المفتوحـة، تميـل    نرى األ افبينم عن الخارجي، الداخلي

                                           
  23، ص 2010، جماليات العمارة والتصميم الداخلي: العكام، أكرم جاسم 1
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لى الثراء لغرض تحقيق االنشراح النفسي، ويتباين فهم المصـممين  إوان في الفضاء الداخلي لاأل
عالم الظالل الذي يخلـق   هلم الضوء عن الفضاء الداخلي باعتبارللفضاء الخارجي باعتباره عا

  1".مكانية التحكم والسيطرة بهإراحة الجسدية وبالتالي لالتأثير الدرامي وا

، و كبيرة جداً لفعـل الحفـظ  أن فكرة الفضاء الخارجي واسعة أعلى  دراساتوتركز ال
فسية المعقدة والتي تمتلك قواعد لتطوير عكس فكرة الفضاء الداخلي المتأثر بالعوامل الفكرية والن

كما يبدو الفضاء الداخلي عموماً والسكني  ،فكار البصرية الناتجه من تفاعل الزمن والمواقفاأل
نسـانية  التي تعطي اإل) Body of Images(جسام الصورية خصوصاً مستودعاً للذكريات واأل

  .خرىعتبارات األستقرار واإلو االيهامات لالأالبراهين 

لى خصوصية الممارسة التطبيقية للتعبير عن لغة العمارة إتطرق ي ومن المعماريين من
الداخلية وخالل وجهات نظر متباينة، تمثل الممارسة االعتيادية للمعمـاريين لتصـميم البيئـة    

ن تكون البناية المصممة بكاملها كقشرة خارجية محتوية على فضاءات داخلية أالداخلية وخالل 
كمال الفضاء ضمن االحتـواء المعمـاري   إن العمارة الداخلية عملية أو أات انهاءات، متكاملة ذ
همية الفضاء الداخلي بصورة متكافئـة مـع   أذ تبدو هذه الممارسة جديدة كونها تميز إالموجود، 

عادة استخدام إخيرة فتكون خالل ما الممارسة األأالخارج وعلى وتيرة التقاليد المعمارية نفسها، 
ية وتحويرها وبصورة تأريخية مع التركيز على الفضاء الداخلي من وجهة نظر التصـميم  البنا

  .)كأعمال الحفاظ واعادة التأهيل(الحضري 

همية وخصوصية طبيعة المـواد المسـتخدمة فـي    أ طروحاتهذه الونستنتج من خالل 
ـ أالمقياس، اللون، وعامل الزمن مقارنة بالخارج، كما  ،الفضاء الداخلي ك الطروحـات  كدت تل

أهمية نوع الممارسة التصميمية للفضاء الداخلي وبالتالي تحديد نوع لغة الفضاء الداخلي بلغـة  
  2.تصميم داخلي وتصميم داخلي معماري

   
                                           

  70، ص 2010، لداخليجماليات العمارة والتصميم ا: العكام، أكرم جاسم 1
  71المرجع السابق، ص  2
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  تصميم الفضاء الداخليالفلسفية وجدليات قواعد ال 4.2.1

بعد أن تم عرض مفردات الفضاء الداخلي وخصوصيتها وبعض الجدليات التـي دارت  
المبادئ التنظيمية، الفكـرة   ،لمناقشة محددات الفضاء الداخلي حول الموضوع سوف نتطرق هنا

  .والنوع، واالنشاءات وأنظمة الداللة التصميمية للفضاء الداخلي

لى محددات الفضاء الداخلي خالل طرح المبادئ التنظيمية البصـرية  إتشير الطروحات 
فكـار نفسـية مثـل    أهدافها خاللها، وتتضمن تلك المبادئ أله والتي تحقق العناصر التصميمية 

حساسنا بالفضاء الفارغ بل علـى  إكما ال يعتمد . التوازن، الترتيب، التسلسل، المقياس، والنسب
يتبنى الباحثان في هذا الشأن و ،تفاعله مع المادة التي يحتويها والتي توهب الفضاء سمات معينة

)Malnar and Vodvarka (ـ ضاء االدراكي وابعاده متعددة المتغفكرة الف رات كالحضـارة  ي
  .والميول الشخصية والتدريب

 ،ويركز الباحثان على العديد من المبادئ التنظيمية للفضاء والمتمثلة، بالتسلسل، الوحدة
) Unity(الباحثان مبدأ الوحدة  عدو. التوازن الترتيب، الوزن البصري، الجذب، المقياس، والمدة

ن لـم  إلى تحقيق هذا المبدأ حتـى و إن المشاهد يعمد أوية في التصميم الداخلي وكثر حيهو األ
ت االدراكية، أما التسلسل اوهذه تعكس الحاجة النفسية لتنظيم المعلوم ،يستطع المصمم من تحقيقه

)Sequence ( ــة ــن الهرمي ــون م ــدرج )Hierarchy(فيتك ــدة )Progression(، الت ، الم
)Duration(و الترتيـب، ويحصـل   أن العناصر المعنية في التكوين يالى تثم ، وتشير الهرمية

بصارنا باتجاهات وبصورة متدرجة ويمكن أد االتدرج نتيجة التحرك في الفضاء الداخلي حيث تق
و مـرور  أن يحصل التدرج حتى عندما نكون غير متحركين، وال تشير المدة للماضي فقـط  أ

لى الحجم المقـارن بـين   إالفضائية، ويؤكد المقياس  لى الذكريات المتراكمة للخبراتإالزمن بل 
حيث يشير  ،كثر تعقيداً للمبادئ التنظيميةألى كونها عنصراً استعارياً إشيئين، فيما تشير النسب 

 مكانيةإن النسب لم تكتشف تاريخياً بل لوحظت وتم تشفيرها وتكون قواعد النسب ألى إالباحثان 
  .ئماً مع الزمان والمكاناالستنساخ، فيما تترابط النسب دا
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مكانية استخدام كافة العناصـر  إلى عدم إنواعها أشارت الطروحات الخاصة بالفكرة وأو
ن الفكـرة  نتقاء المبادئ بعناية، ألإذ من المهم إالتصميمية وبصورة متساوية في المشاريع كافة، 

هي العامل المؤثر الرئيسي في اتخاذ القرارات خالل الوجه التصميمي، لذا تؤثر الفكـرة فـي   
ن الفكرة هي أذ إساسية والمبادئ التنظيمية لها، و مداولة العناصر التصميمية األأانتقاء ومعاملة 

قه لها، نشاء ذهني يالحظ بمصطلحات السبب وليس التأثير، مع ضرورة وجود افتراضات مسبإ
الطريقة ) Type(وتعني فكرة النوع . ن تكون الفكرة ضمنية في اهتماماتها المتسعةأكما ينبغي 

ن النوع هو النظام المجرد العام للعناصر الفضائية التي أذ إهداف محددة، أوفق  ءالصحيحة للبنا
 ئياًفضا صوراً مسندة تعكس نسقاً) Model(تعكس خصوصيات حضارية عامة ويمثل النموذج 

  1.خاصاً بها

ذو أهمية خاصة في بناء المفردة الجماليـة ومـن   ) Unity(ويبدو أن مصطلح الوحدة "
خالل مبادئها التنظيمية، في حين يفترض عدم تأثر تلك الظاهرة بالنوع في حـين يمكـن عـد    

. الظاهرة الدرامية فكـرة تصـميمية ذات رسـائل بصـرية، رمزيـة، تجريديـة، اظهاريـة       
االعتبارات التصميمية في الفضاء الداخلي والتي تمثلت بمراحل متعددة شـملت  ) Ball(وتناقش

مرحلة تحديد الهدف حيث تعزيز التأثير االدراكي واختبار مفردات الوحدة، الشدة، والحيوية، ثم 
االنتقال الى مرحلة ثانية تتمثل بانتقاء مبادئ الصفات البصرية العامة خـالل الهيئـة، اللـون،    

والصفات الخاصة التي تشمل سمات المكونات االساسية واخيـراً نمـاذج للصـفات    والملمس، 
الخاصة، وتشمل هذه المرحلة من االعتبارات كذلك انتقاء الميزات االساسية للقابلية التعبيريـة،  
في حين تمثل المرحلة الثالثة مرحلة التنظيم االضافي خالل تعزيز السمات البصـرية اعتمـاداً   

ار، التباين، التضاد، وتطوير النماذج الفاعلة ومن خالل القوى المجابة للتـوتر،  على قوى التكر
، التناظر والالتناظر، ذروة )التوازن(الحركة الموجهة، التجميع، االيقاع، ثم االستقرارية العامة 

  2." االنتباه، التوجه للداخل أو الخارج، المحور البصري وغيرها من القرارات ذات العالقة

                                           
  72-71، ص 2010، جماليات العمارة والتصميم الداخلي: العكام، أكرم جاسم 1
  73المرجع السابق، ص  2
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  )البيئة المحيطة(الخارجي  لفضاء المعماريا 3.1

  البيئة وتأثيرها 1.3.1

  البيئة 1.1.3.1

 ،الخـدمات ، الحدود ،الموقع :الظروف المحيطة والمتغيرات التالية تتضمن البيئة جميع
 ،السـيارات  وصـول  ،الجيولوجيـا  ،المجاورة المباني ،)العام للمنطقة والخاص بالموقع( المناخ

  .قوانين وتشريعات البناء

 .المحيطة المباني :البيئة العمرانية

 .والجيران األشخاص :اإلنسانيةالبيئة 

 .والشمساألمطار المناخ والرياح و :البيئة الطبيعية

 1.الموقع

  التأثيرات البيئية 2.1.3.1

وتشمل دراسة المكان المستغل لعمل المشروع عليه بجانب دراسة الفراغ المحـيط بـه   
  :بدراسة اآلتيتم ذلك وي

دراسة الموقع العام للمشروع وذلك بالتعرف على خصائصه وخدماته من خالل  :الموقع العام -أ
وكذلك النباتات واألشجار الموجودة في الموقع والعناصـر  ) Topography(طوبوغرافيته 

  .المختلفة الخاصة به

                                           
1 http://ymahgoub.blogspot.com/2012/05/introduction-to-architectural-design.html #!/2012/05/ 
introduction-to-architectural-design.html 
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كذلك التعرف على المناطق المجاورة للمشروع وعلى خصائص الموقـع التصـميمية   و
دراسـة الحـاالت   ووتأثرها بالمناطق المجاورة باإلضافة إلى تأثرها بالمناظر العامة والخاصة 

  1.السلبية وااليجابية في المشروع أيضاً

د علـى أن  الصفات العامة للموقع وهي تسـاع  )9.1(ويوضح المثال التالي في الشكل 
ومن خالل تلك الرسومات يمكن استيعاب أمور أخرى . يتذكر المصمم بصرياً أهم صفات الموقع

  2.مثل الرياح والخصوصية وأفضل أماكن البناء في الموقع

  
  الصفات العامة للموقع) 9.1(شكل 

  )http://www.startimes.com/?t=28532291: المصدر(

 الصرفنظم الصرف في المبنى والتصدي لمؤثرات  الدراسةيدخل في هذه : التحكم البيئي -ب
، هاأيضا دراسة النباتات واألشجار المختلفة والممرات وتنسيق هايدخل فيو. وعوامل التعرية له

  3.دراسة التحكم في تأثير الحرارة والضوضاء في المشروع إلى باإلضافة

على ذلك كما  وتوجيه المبنى بناءيجب تحليل المؤثرات المناخية على أرض الموقع : المناخ -ج
يجب العناية بتنظيم الفراغات للمشروع للتعرف على المناخ الطبيعي الذي سيكون في داخلها 
أو خارجها باإلضافة إلى تنظيم العناصر التصميمية المختلفة للتعرف على احتياجات المبنـى  

                                           
  273 ص ،1998، التصميم المعماري: حيدر، فاروق عباس 1
ــان   2 ــر عثمـــ ــوب، ياســـ ــاري   :محجـــ ــميم المعمـــ ــي التصـــ ــة فـــ ،  مقدمـــ

http://ocw.up.edu.ps/repositories/up.edu.ps/upinardata/152/_.doc 
 274 ص ،1998، التصميم المعماري: حيدر، فاروق عباس 3
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واإلضاءة الطبيعية مـع دراسـة   األساسية لمناخ المنطقة كما يجب تهيئة المبنى بيئيا بالهواء 
 1.التحكم في تأثير الشمس والمطر والثلج إذا لزم األمر

  
  تحليل موقع المشروع بالنسبة للعوامل المناخية و بالنسبة للرؤية و مناطق التطوير) 10.1(شكل 

  )http://www.startimes.com/?t=28532291: المصدر(

  اإلنسانية والقيم البيئة 2.3.1

 والرطوبـة  والهـواء  الشـمس ( المنـاخ  طبيعية مثل مؤثرات من باإلنسان يحيطما  كل

 اإلنسان الذي يستخدم االعتبار في يؤخذ أن يجب .واألرض وتضاريسها التربة وطبيعة) والحرارة

 والثقافيـة  االقتصادية مثل أخرى مؤثرات الشخصية له، وأي االحتياجات توفير خالل من المبنى

 والسلبيات االيجابيات المحيطة البيئة وتشمل .والتقاليد والعادات والديانة االجتماعي للوسط العامة

 خـالل  مـن  السلبيات يتفادى وأن بااليجابيات ينتفع أن المعماري المصمم سواء، ومهمة حد على

  2.المعمارية واألشكال للفراغات السليمة والصحية البيئة توفير

  )المبنى ومحيطه غالف(رجي للمبنى الشكل الخا 3.3.1

يمكن تعريف غالف المبنى بأنه الجزء الفاصل بين البيئة الداخلية والخارجية للمبنـى،  
ويتألف من السقف والجدران والنوافذ واألبواب، يقوم بحماية المبنى وشـاغليه وتنظـيم البيئـة    

  3.الداخلية، كما يتحكم بسريان الطاقة

                                           
  . 274ص  ،1998، التصميم المعماري: حيدر، فاروق عباس 1

   2010،المختلفة المناخ لعناصر ةيئيالب المعالجات-والبيئي المعماري التصميم مبادئ: األسطل، أحمد 2
 االســـــتدامة فـــــي تصـــــميم المبـــــاني، :حســـــين، هنـــــد راشـــــد ســـــعيد 3

http://www.fewaonline.gov.ae/white/_uploads/enviro1_ar.pdf  
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 اإلنشـاء، نظـام   ،الحركـة  ،الحدود: اليةالمتغيرات الت يتضمن الشكل الخارجي للمبنى
  .التصور العام البيئي،التحكم  ،الطاقة اإلنشائية،العملية  اإلنشاء، نوع ،الغالف

و . يتحكم فيه المصـمم  الذيالمتغير  وهو فالشكل هو أحد متغيرات المشكلة التصميمية،
، ج والبيئـة والشـكل  اتفاق بين االحتيـا  هيحلول المشاكل التصميمية  أننتذكر  أنيجب علينا 

   .وأضيف عليها التكاليف

. بينها الفراغيتنظيم كتل البناء لتأكيد البعد  أساليب في هناك تنوع كبير: الفراغ والتنظيم
 أهـداف  إلىللوصول  ،دراسة تنظيم الكتل والعالقة بين الفراغ والمصمتبمكان  األهميةومن 

لوصول ، بهدف اللكتل يالتنظيم الفراغ اليبأسالتالية بعض  األشكالوتوضح . التصميم المطلوبة
 .المطلوب إلى

  
  للكتل و الحوائط الفراغيالتنظيم ) 11.1(شكل 

 مقدمة في التصميم المعماري :محجوب، ياسر عثمان: المصدر(
http://ocw.up.edu.ps/repositories/up.edu.ps/upinardata/152/_.doc(  



36 

  
 واجهة غير متماثلة فياالتزان ) 12.1(شكل 

 مقدمة في التصميم المعماري :محجوب، ياسر عثمان: المصدر(
http://ocw.up.edu.ps/repositories/up.edu.ps/upinardata/152/_.doc(  

 

  البعد الثالث فيالتشكيل ) 13.1(شكل 
 مقدمة في التصميم المعماري :محجوب، ياسر عثمان: المصدر(

http://ocw.up.edu.ps/repositories/up.edu.ps/upinardata/152/_.doc(  

بمحيطه في محاولة لربطه مع هذه  )نموذجاً سكنيالمبنى ال(للمبنى  لموقع العاما ويتضمن
  :الدراسة مجموعة العناصر التالية

 منطقـة ، النـافورات ، النباتات واألشـجار ، راجكال موقع: حديقة المنزل والتي قد تتضمن - 
  .واألسوار والفواصل والحواجز الشجرية الحوائط الساندة، الشواء

   .الساللم ،منطقة الجلوس ،الفناء الخارجي، الممشى: نحدد بها التيمنطقة المدخل  - 

 .الساللم ،منطقة مائدة الطعام ،أماكن الجلوس :وكذلك منطقة التراسات والترفيه نحدد بها - 
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فهي معرضـة للشـمس    الداخلية، والحيوية عيشيةالم للمساحةالشرفة هي امتداد  :الشرفات - 
 .كفاية وتقدم مساحة حرة كبيرة إلى الغرف المجاورة لها

  الحيز التمهيدي

تشكيل منطقة الحديقة األمامية المفتوحة والتي تكون ذات صبغة فرديـة علـى صـعيد    
  الفرش والتشكيل المعماري

  
  حيز التمهيدي للمبنى السكنيال) 14.1(شكل 

 )/http://www.sfari.com/forums/sfari23/travel88227-2: المصدر(

  الحدائق األمامية كفراغ تمهيدي

الشكل الظاهري للفراغ التمهيدي للبيت السكني يشكل هويته ولذلك يتطلب فرشه وتشكيله 
  اهتماماً ودقة بالغين

  
  حيز التمهيدي للمبنى السكنيال) 15.1(شكل 

  )http://forums.roro44.com/502695.html: المصدر(
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  :الحيز التمهيدي لمداخل السكن

  .حدائق أمامية، ترسات، أفنية سكنية

في السكن الطابقي من ) البلكونات(يجب أن يعوض عن النقص في الفراغات الخارجية  
  1خالل منشآت، حدائق، ترسات، وأفنية مرتبطة مع الطوابق األرضية

إتاحة اإلمكانية للمعيشة الخارجية من خالل ترسات وحدائق محيطـة كامتـداد مـادي    
  .بالمكان وبصري للفراغات الداخلية يحقق االرتباط

  
  حيز التمهيدي لمداخل السكنال) 16.1(شكل 

  )http://www.htoof.com/vb/t272181.html: المصدر(

  

                                           
  93، ص 2009، أسس التصميم والتشكيل العمراني: عيسى، جهاد عيسى وغسان البدوان 1
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  التمهيدي لمداخل السكنحيز ال) 17.1(شكل 

  )/http://www.sfari.com/forums/sfari23/travel88227-2: المصدر(

  معايير عالقة المبنى بمحيطه 4.3.1

لعمل تصميم معماري ألي مبنى، فإن المصمم يعمل على معادلة يحاول أن يجمع فيهـا  
احتياجات المالك والمستخدم مع التصميم المقترح من قبله، ولذلك فإنه ـ أي المصمم ـ يحاول   
أن يجمع في هذا التصميم أكبر عدد من المعايير التصميمية قدر االستطاعة نظراً الحتياج المالك 

قة ووضعية األرض والتكاليف والقوانيين وغيرها، وفي ما يلي أهم المعايير التصميمية في عال
التهوية الطبيعية، اإلضـاءة الطبيعيـة وأشـعة الشـمس، الهـدوء، األمـان،       : المبنى بمحيطه

  ...الخصوصية، التوجيه، وضعية الغرف

  :وتتم ترجمة هذه المعايير من خالل
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مراعاة العوامل المناخية والبيئية مثل التوجيه المالئم للمباني وكذلك زوايا الشمس وعالقـات   - 
اغات الداخلية والخارجية وتوفير الظالل من خـالل البـروزات وعالقـة    الكتل البنائية بالفر

  .ارتفاعات المباني بالشوارع والساحات والفراغات ومراعاة طبيعة التربة وطبوغرافية الموقع

توفير عوامل األمان ومرونة الحركة والتنقل لحركة المشاة وخاصة مـن والـى الخـدمات     - 
  ).الخ..المراكز التجارية-المراكز الصحية -المساجد -الحدائق -المدارس(والمباني العامة 

  .مراعاة العوامل الثقافية والتركيبة االجتماعية والعادات والتقاليد للمجتمع - 

، وتـوفير  )Landscape(مراعاة االهتمام بالتخضير والتشجير والتنسيق العـام للمنـاطق    - 
المحلية والتي تتوافق مع درجـات  مساحات خضراء وأماكن لزراعة األشجار المناسبة للبيئة 

الحرارة وتشجير جزر الطرق والدوارات وتوفير ممرات مشاة مناسبة ومزروعة لممارسـة  
  .هواية رياضة المشي

تصميم المباني بشكل يكفل عزل الرطوبة والعزل الحراري وذلك من خالل جـودة أسـلوب    - 
  .الك الطاقةومواد البناء والتشييد واستخدام تقنيات تساعد على خفض استه

دراسة األبعاد والمسطحات للوحدات بصورة جيدة من حيث العروض واألعماق مـع عـدم    - 
  .اإلخالل بالوظائف الحيوية للمنشأة

تحقيق الكفاءة والسهولة التصميمية داخل الوحدة من حيث نسبة عناصر االتصال والخـدمات   - 
وان تكون ) النهايات الميتة(اخلية إلى نسبة الفراغات المستعملة وتقليل الفاقد من الفراغات الد

  .الزخارف والبروزات والحليات التجميلية ذات وظائف واضحة ومكملة لعناصر البناء

أن تتسم ألوان المباني وارتفاعاتها بالتجانس والتناغم وتحقيق الجمال البصري بالنسبة لمحيط  - 
  .المبنى
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تمدد وإعادة االستخدام مع ضـمان  أن يتسم التصميم المعماري للمنشآت بالمرونة وإمكانية ال - 
 1.إطالة عمر المنشأة

مالئمة القوانين والمحددات التنظيمية للبناء لحاجة المستخدم قـدر المسـتطاع، وتكييـف أو     - 
مالئمة حاجة المستخدم في التصميم مع الطابع المعماري لروح المكان في سياق استراتيجيات 

 .عيدة المدى والموضوع من قبل الجهات المختصة ذات العالقةتخطيطية وحضرية ب

  
  المحددات التصميمية) 18.1(شكل 

 مقدمة في التصميم المعماري :محجوب، ياسر عثمان: المصدر(
http://ocw.up.edu.ps/repositories/up.edu.ps/upinardata/152/_.doc(  

  التهوية الطبيعية 1.4.3.1

 أساسـية ات جاحتيا وعلى ذلك فهناك الفراغ المعماري فيومتجدد  يتوفير هواء نق هي
  :المبنى فيلتغيير الهواء 

نقى محل هواء فاسد بمعنى تزويد المبنـى بكميـة مـن     هواء إحالل :الصحيةحتياجات اال - 
 .واألبخرةالتخلص من الروائح الكريهة والكربون،  أكسيد يومنع تزايد ثان األكسجين

                                           
  ،العوامــل المــؤثرة علــى التنميــة العمرانيــة المتواصــلة      :نــادي نظــم المعلومــات الجغرافيــة    1

http://www.gisclub.net/vb/showthread.php?t=852  

 محددات مرنة واختيارية

 جامدة واجباريةمحددات 

 محددات ال
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  المالك

  المستعمل
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وجـود   فـي د الهواء على الجلد يسبب الضيق وخاصة ورك :لإلنسانتحقيق الراحة الجوية  - 
  .المكان في الرطوبة لذلك يفضل تحريك الهواء

وتـتم باسـتخدام    إضـاءة  أو أفرانمن  الحرارة الكامنة للمبنى إلزالة: أتحقيق حاجات المنش - 
الهـواء   بإمرارالتغلب عليها  الرطوبة ويتم إلزالةرجية ا، التهوية الخأقبية أومزدوجة  أسقف

 1.داخل المبنى

  وأشعة الشمساإلضاءة الطبيعية  2.4.3.1

الضـوء ينتشـر   والشمس هي المصدر األساسي للضوء الطبيعي على الكرة األرضية، 
اإلنسـان فـإن    على هيئة موجات كهرومغناطيسية، وللتعرف على أهمية كمية اإلضاءة لحيـاة 

الكلية الالزمة للجسـم   يؤكد على أن عملية الرؤية تستهلك ربع الطاقة )Sheard( الدكتور شيرد
اإلضاءة معناه استنزاف الطاقة  إلضاءة الصحية والنظر السليم، وأن أي نقص في هذهفي حالة ا

األولى : بطريقتين أساسيتين المباني داخل ويمكن توفير اإلضاءة .من الجسم لتعويض هذا النقص
، والثانيـة  وهي المطلوبة هنا لفوائدها الصحية طريق اإلضاءة الطبيعية القادمة من الشمس عن

وهي غير مرغوب فيها نظراً لقلة فوائدها الصحية في مقارنتها  إلضاءة الصناعية،عن طريق ا
المبـاني، فـإن    فبالنسبة لإلضاءة الطبيعية داخل مع االضاءة الطبيعية ونظراً الرتفاع تكاليفها،

  :التصميم الجيد للمبنى يجب أن يشتمل على ما يلي

ن على حائطين حتى يتم تجنـب ظـاهرة   نافذتان بقدر اإلمكان موزعتا أن يكون بكل حجرة -1
  .الزغللة

 توزيع الشبابيك واختيار أماكنها للحصول على أكبر قدر من الضوء الطبيعـي و بخاصـة   -2

 .المنعكس مع محاولة تجنب الضوء المباشر

                                           
التهويـــة الطبيعيـــة وحركـــة الهـــواء،   : موقـــع هندســـة األزهـــر، قســـم الهندســـة المعماريـــة 1

http://azharengineering.yoo7.com/t1225-topic  
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من  باالستفادةالمبنى تسمح لإلنسان في ) كاألفنية مثال (تخصيص بعض الفراغات المكشوفة -3
  .عامل الخصوصية ية مع مراعاةاألشعة البنفسج

ال يحجـب مبنـى    والمسافات بينها بحيـث  المباني أن يراعى في تخطيط الموقع ارتفاعات -4
دراسـة زوايـا    ومن هنا تظهر أهمية ،الضوء الطبيعي عن مبنى آخر قريب منه أو يواجهه

  1 .الشمس المختلفة على مدار العام لتجنب ذلك

وهنا فإن المصمم والقانون أو المؤسسة ذات العالقة يجب أن يتكامال لتحقيق هذا الهدف وأن ال 
  .يترك الموضوع للمالك خاصة إذا كان الهدف تجاري

  

  

  

  
  مقدار ضوء الشمس طبقاً لفصول العام) 19.1(شكل 

-http://www.somfyarchitecture.me/ar: المصدر(

lb/index.cfm?page=/buildings/home/bioclimatic_facades(  

 )تجنب الضوضاء(الهدوء  3.4.3.1

 ،لإلنسـان  على الصـحة النفسـية والجسـدية   الصوت مثل الضوء له تأثيرات ملموسة 
األصـوات العاليـة أو    فاألصوات المقبولة أو الجميلة لها تأثيرات نفسية جيدة وعلى العكس فإن

لخلق و تواجـد الضوضـاء    و توجد ثالثة مصادر رئيسية، الضوضاء يكون لها تأثيرات ضارة
جة عن وسائل النقـل والسـيارات   الضوضاء اآلتية من خارج المبنى والنات أولها :المباني داخل

                                           
ــية  1 ــوم الهندس ــيف العل ــايمز، أرش ــتار ت ــديات س ــع منت ــدي : موق ــاني الص ــميم المب ــايير تص ــة،  مع قة للبيئ

http://www.startimes.com/f.aspx?t=29310694 
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و هذه الضوضاء يحملها الهواء وتدخل المبنى  ،الورش والمصانع القريبة إن وجدت المختلفة أو
الثاني  أما المصدر ،النوافذ واألبواب المفتوحة أو حتى من بعض الشقوق والفتحات الضيقة عبر

الكهربائيـة   األجهـزة فهو ناتج عن سقوط أي جسم على األرض أو نتيجة الهتزازات بعـض  
الضوضاء الداخلية أيـا كـان    أما المصدر الثالث فينتج من انتقال ،)كالثالجات والغساالت مثال(

  .المجاورة سببها خالل الحوائط واألرضيات من الشقق والفراغات

المبنى هو زيادة المسافة بقدر  ويعتبر أفضل دفاع ضد الضوضاء وعدم وصولها لداخل
بوضع الغرف التي ال تتأثر بالضوضاء  الضوضاء والمبنى المراد حمايته أواإلمكان بين مصدر 
إن  جانب المبنى القريب من مصدر الضوضـاء  في) كغرف الخدمات مثال(من الناحية الوظيفية 

بحماية الغرف والفراغات الهامة والتي  وهو غالبا ما يكون الشارع فتقوم هذه الغرف أمكن ذلك
يمكن مراعاة بعض األسس التصميمية البسيطة لتقليـل   ا تعذر ذلك فإنهأما إذ ،تتأثر بالضوضاء

سبيل المثال فإن زراعة األشجار في جهة مصدر الضوضـاء   فعلى ،الضوضاء الواصلة للمبنى
األوراق الكبيرة يمكنهـا التقليـل مـن درجـة هـذه الضوضـاء        خاصة ذات) كالشارع مثال(

وار المبنى سيكون له أفضل التـأثير فـي خفـض    بج كما أن زراعة أحزمة نباتية ،بامتصاصها
، ناهيك أن استخدام بعض مواد العزل فـي الجـدران أو األسـقف    الضوضاء الواصلة للمبنى

  1.كالطوب الخفاف وغيرها تساعد في عزل الصوت باالضافة إلى عملها في العزل الحراري

  األمان 4.4.3.1

األخطار الطبيعيـة والتـي يمكـن أن    منطقة أو موقع بحيث يتم تالفي  يجب دراسة كل
تتخـذها   والتـي  هاالمناطق التي تشتهر بالسيول فيراعى عدم البناء في مسـارات  ففي، تتواجـد

باالستفادة من  عمل االحتياطات الالزمة إما بتغيير مجرى السيل نفسه أو لها أو السيول كطريق
الكميات المتوقعـة   ستوعبمياهه عن طريق توجيهه إلى خزانات أرضية مصممة و مدروسة لت

األمان لعناصر المبنى اإلنشائية  أما بالنسبة للزالزل فيجب مراعاة عوامل ،من مياه هذه السيول

                                           
ــية  1 ــوم الهندس ــيف العل ــايمز، أرش ــتار ت ــديات س ــع منت ــة،   : موق ــديقة للبيئ ــاني الص ــميم المب ــايير تص مع

http://www.startimes.com/f.aspx?t=29310694 



45 

كالتصـميم اإلنشـائي    التصميمية الخاصـة  والتنفيذ مع تطبيق المعايير خالل مرحلتي التصميم
وهـذه   ،شـاغليه  المبنـى و كما يجب تالفي المخاطر التي يمكن أن تهدد سالمة  الزلزالي مثالً،

األعمـال وعـدم    المخاطر يمكن أن تحدث نتيجة لعوامل اإلهمال البشري أو سوء تنفيذ بعض
هذه المخاطر والتي غالبا  على رأس ويأتي نشوب الحرائق بالمباني ،مطابقتها للمواصفات الفنية

العتبارات الواجب وهناك العديد من ا، مفجعة وخسائر بشرية ومادية كبيـرة ما تؤدي إلى مآسٍ
ومن هذه االعتبارات ما يتعلق بالشـوارع   ،العالية إتباعها لتجنب أخطار الحريق خاصة بالمباني

سهولة حركة سـيارات اإلطفـاء واإلسـعاف     والتي تكفل المحيطة بالمبنى والعروض المناسبة
نفسه باسـتخدام  وهناك اعتبارات تتعلق بالمبنى  ،إلطفاء الحريق مع توفير مصادر مياه ،بالموقع

إنشائية مقاومة للحريق مع توفير الساللم المناسبة وبالعدد الذي يتناسـب مـع    حوائط و عناصر
 إلى جانب استخدام التجهيزات المتطورة للسيطرة على الحرائق خاصة في ،شاغلي المبنى عدد

الميكانيكيـة للتهويـة   األدخنة والنيران والوسـائل   العامة مثل أجهزة الكشف المبكر عن المباني
كما أنه من األهمية البحث عـن   ،التلقائية واألبواب المقاومة للحريق وشفط الدخان والرشاشات

) مثـل أرضـيات الموكيـت    (المباني بدائل للمواد والخامات سريعة االشتعال والتي تستخدم في
  1.األماكن التي بها تجمعات كثيفة مثل الفنادق والمراكز التجارية خاصة في

  الخصوصية 5.4.3.1

عن البيئة الخارجية المحيطة به، وذلك باستخدام وسـائل   بنىالتي تتمثل في عزل المو
  .الفصل المختلفة، التي من أهمها الزجاج العازل أو الستائر وغيرها

ينشد العديد من جهات التخطيط إلى حجب إطاللة البناء عن المساكن المجاورة أو تقاطع 
 -حجـب ضـوء الشـمس   (دون أن تتأثر بذلك العوامل األخرى  ،وصيةالطرق ومراعاة الخص

  2).أنواع النوافذ-العازلية

                                           
ــية  1 ــوم الهندس ــيف العل ــايمز، أرش ــتار ت ــديات س ــع منت ــة،  : موق ــديقة للبيئ ــاني الص ــميم المب ــايير تص  مع

http://www.startimes.com/f.aspx?t=29310694  
ــار المع  2 ــالم االظهــ ــع عــ ــاريموقــ ــكنية،   : مــ ــدات الســ ــميم الوحــ ــس تصــ أســ

http://www.3d2ddesign.com/more_architecture.php?id=28&design=8  
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  توجيه المبنى 6.4.3.1

موقع المبنى في . ويقصد به التوجيه المناسب للمبنى بالنسبة للجهات األساسية أو المطلة
ا بالنسبة لمسـار  المنطقة المعنية يجب أن يأخذ بعين االعتبار شكل وارتفاع المباني المحيطة به

المعتدلـة   المناخاتفي . الشمس في الشتاء والصيف، من أجل تحديد المناطق المظللة والمشمسة
التوجيه المفضل هو باتجاه شرق غرب، أسطح زجاجية باتجاه الجنوب وجـدران كاملـة فـي    

 .في األحوال الجوية األخرى يمكن أن يكون مفيد توجيه مختلف. مناطق الشماليةال

 الراحـة تصميم وتوزيع المساحات الداخلية سوف تتبع نفس المنطق من أجل ضـمان  
بصفة عامة، ينبغي أن تكون بجهة الشمال جميع البيئات التي ال تحتاج إلى إضـاءة  . الحرارية

خاصة، مثل ساللم، ممرات، وخدمات، أما البيئات التي تحتاج إلى ضوء النهار ينبغي أن تكون 
غرف النوم ينبغي أن تكون مواجهة إلى جنوب شرق أو جنوب غـرب،  . في الواجهة الجنوبية

وما إلى جهة الشرق ألن الشمس أقل حرارة في الصباح، وتوجيه الروائح إلى خارج المطبخ عم
المدخل ينبغي ان يكون مصمم لعدم السماح بدخول . المبنى نظراً للرياح السائدة في تلك المناطق

الهواء البارد في كل مرة يفتح الباب، والتحذير هو عدم تعريض المدخل إلى الريـاح البـاردة   
  1.الشتوية

  وضعية الغرف 7.4.3.1

يجب قدر المستطاع أن تتوجه غرف الجلوس والنوم إلى جهة الشمس، أما أمكنة الخدمة 
أن تكون مشمسـة فـي السـاعات    ) إال في حالة خاصة(فإلى جهة الشارع ويجب على الغرف 

األساسية وباالستعانة بالجداول الشمسية يمكن التحديد وبشكل دقيق لكل يوم ولكل سـاعة فـي   
تكون مضاءة من الشمس، مما يمكـن   ـ  أو حتى عن وضعيتهمـ   نة أية أجزاء من الغرفالس

  2.وغيرهااألشجار وأتوجيه البناء، وأيضا إلبعاده عن المباني المجاورة 

                                           
 توجيــــــه المبنــــــى،   :ويكيبيــــــديا، الموســــــوعة الحــــــرة   موقــــــع 1

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%87_%D8%A7%D9
%84%D9%85%D8%A8%D9%86%D9%89 

ــع  2 ــاري موقــ ــار المعمــ ــالم االظهــ ــدات ال  :عــ ــميم الوحــ ــس تصــ ــكنيةأســ  ، ســ
http://www.3d2ddesign.com/more_architecture.php?id=28&design=8  
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  نسب مساحة البناء بالنسبة للمساحة المحيطة وموقعه بها 5.3.1

 الكليـة  المسـاحة  إلى السكنية المباني تغطيها التي األرض مساحة نسبة عن عبارة وهي

 نسـبة  إلى تشير وإنما االعتبار، بعين االرتفاع تأخذ وال السكنية، لألغراض المخصصة لألرض

 60 أن فمعناه لإلسكان المخصصة األرض مساحة من % 40 المباني تغطي عندما فمثال اإلشغال،

 للكثافـة  مبدئيا مقياسا وتعتبر الخارجية، لالستعماالت ومخصصة مفتوحة األرض مساحة من %

 إذا % 100 بنسبة المساحة بنفس أرضا يغطي أن 2م 1000 مساحته لمبنى يمكن فمثال السكانية،

  1.وهكذا طابقين، من كان إذا % 50 وبنسبة واحدا، طابقًا كان

  المواد المستخدمة في البناء 6.3.1

والفتحات والمسطحات الزجاجية تـأتى   األبعادالشكل والكتلة ثالثية  أهمية إلى باإلضافة
اختيار المـواد واأللـوان    يالخارجية وه وواجهاتهتصميم المبنى  فيثالث عناصر هامة جدا 

لكل مبنى الملمس المميز له ما بين الناعم عنـد اسـتخدام    وأيضاوالملمس الن لكل مادة ملمس 
 ،ذلك إلىوالحجر والخشب وما  عند استخدام الطوب خشنوما بين ال واأللمنيوموالرخام  الزجاج

االختالف مـابين   يف يالمنحن أوالمائل  أو األفقي أو يالرأس واالتجاهكذلك اختيار المسطحات 
 وشكلهالواجهات الخارجية للمبنى  فينهاية لها ومتعددة التأثير  مواد الواجهة الواحدة تأثيرات ال

  2.للمبنى يالمنظور الخارج أي األبعاد يثالث يالخارج

                                           
 تخطيط :أحمد عالم، :الرئيس المصدر(،2010مفهومها ومتطلباتها، .المجاورة السكنية :غزة –الجامعة االسالمية موقع  1

ــدن ــاهرة ،المــــــ ــة ،القــــــ ــو مكتبــــــ ــرية االنجلــــــ  )1991،المصــــــ
http://deplibrary.iugaza.edu.ps/Courses/339/Residential%20Neighborhoods.pdf 

ــع 2 ــة   موقـــ ــة المعماريـــ ــبكة الهندســـ ــاني،   :شـــ ــميم المبـــ ــس تصـــ   أســـ
 http://www.ar.engineering-portal.com/showthread.php?t=6068&page=1  
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  تأثير اختالف المواد على الواجهات الخارجية للمبنى ومنظوره الخارجي) 20.1(شكل 

 مقدمة في التصميم المعماري :محجوب، ياسر عثمان: المصدر(
http://ocw.up.edu.ps/repositories/up.edu.ps/upinardata/152/_.doc(  

 اإلنشـاء  في المستعملة المواد من كثيرا الواجهة تضم: الواجهة في الظاهرة المواد ملمس

 يضـفي  ممـا  فيهـا  دائما انسجام ويلزم. واأللمنيوم واألخشاب واألحجار األحمر الطوب لمباني

فـي   جـداً  قليلـة  مواد استعمال أن يالحظ أن يجب. الواجهة تكوين على الهادئ والجمال التوازن
 يكون قد كبيرة بدرجة المواد استعمال في اإلفراط أن كما سلبية ويجعلها تأثيرها من يقلل قد الواجهة

  1.إلى االبتذال بالواجهة ويميل منفراً

  

  

  

                                           
  ،2008التصـــميم المعمـــاري للواجهـــات، الجامعـــة االســـالمية،     : األســـطل، أحمـــد  1

http://site.iugaza.edu.ps/aelastal/files/2010/02/Elevation.Design.pdf  
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  الخارجية للمبانيالبناء في الواجهات  مواد استخدام في تنوع تظهر صور) 21.1(شكل 

-http://arabic.alibaba.com/product-gs-img/hollow-structure-exterior-terracotta: المصدر(

cladding-panel-553640947.html(  

  
  البناء في الواجهات الخارجية للمبنى سكني ومواد استخدام األلوان في تنوع تظهر صورة) 22.1(شكل 

 )http://avb.s-oman.net/showthread.php?t=1547734: المصدر(
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  البناء مواد استخدام في والتناسق االتزان حالة تظهر صورة) 23.1(شكل 

  )http://site.iugaza.edu.ps/aelastal/files/2010/02/Elevation.Design.pdf: المصدر(

  )الفيال نموذجاً: (بالمبنىوصل الفراغ الخارجي  7.3.1

هو خلق توازن وتجاذب بين البيئة الطبيعة والكتلـة المبنيـة،   : اتصال المبنى بالطبيعة
  .ألوان المبنىبانسجام طبيعي سواء في شكل المبنى، أو مواد البناء، أو 

التعقيـد والتنـاقض فـي    (في كتابه " روبرت فينتوري"ويشير عمر عنبوسي نقال عن 
) الفـراغ المنسـاب  (إلى أن أكثر إسهامات العمارة الحديثة جرأة مـا سـمي   ) 1987العمارة،

)Flowing space ( الذي استخدم لتحقيق االستمرارية بين الداخل والخارج، واعتبر العالقة بين
  1.ات الداخلية للمبنى والبيئة المحيطة به إحدى أهم المفاهيم التي تناولتها عمارة الحداثةالفراغ

يمكن استغالل مسطح األرض كامال للغرض المعيشي وجعل أضيق المسطحات الداخلية 
  .تبدو أكثر اتساعا لو أمكننا إحداث اتصال بينها وبين الفراغات الخارجية

قل الفراغات المعيشية أفي الفراغ الخارجي للفيال هي إن المسطحات المعيشية المضافة 
ولخلق االتصال بين الفراغ الداخلي في الفيال والمنظر . التي يمكن أن يوفرها التصميم في التكلفة

                                           
، 2012، التصميم المعماري الداخلي بين تعددية المفاهيم الفكرية في القرن العشـرين : عمر جالل حفظي، عينبوسي 1

 79 ص
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مـع ضـمان    الجمالي للطبيعة خارجها يمكننا استغالل النوافذ الزجاجية ذات المسطحات الكبيرة
كما يمكننا معالجة المنازل المطلة على شـوارع  . غيرهاعوامل العزل والخصوصية واألمان و

قل عدد مـن الفتحـات   أمزدحمة بجعل التصميم يطل على الداخل بصورة رئيسية مع استعمال 
  1.وبمسطحات صغيرة على الواجهة الخارجية

  

  

  

   

                                           
  292-289 ، صالتصميم المعماري: حيدر، فاروق عباس 1
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  الفصل الثاني

 تصميم الداخلي السكنيال
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  ثانيال لفصلا
  السكني التصميم الداخلي

 والعمارة الداخلية التصميم 1.2

  مفهوم العمارة الداخلية 1.1.2

إن عملية التخطيط والتصميم لفراغات من صنع اإلنسان، هي جزء من عملية تصـميم  
البيئة التي يشغلها هذا اإلنسان، وعلى هذا فالعمارة الداخلية، وبحسب ما ذكر فـي الموسـوعة   

ي جزء من مفهوم العمارة بشكل عـام،  ، ه(Encyclopedia Britannica 2007)البريطانية 
جميلة، هي قديمة قدم الحضارات نفسها، إال أن مجاالت العمـارة  البيئة اإلنسان الومع أن نزعة 

  .الداخلية حديثة نسبياً

) (Decoratingوينظر قديماً إلى العمارة الداخلية على أنها عملية تزيين الفراغ الداخلي
ي، تصميم شكل الفراغ، والتي كانت غالباً ما تترك للمعمار ، بعيدا عن عملية)(Decorationأو 
المصمم  ىظل سائداً لفترة طويلة تمتد إلى بداية القرن العشرين، حيث يعن يالمفهوم التزيين فإن

بما يشكل نموذجا  ، وغيرها،الداخلي بالتزيينات الداخلية من جدران، وأرضيات، وأسقف، وأثاث
  .متألقاً

أصبحت العمارة الداخلية تخصصاً فنياً يستند إلى مجموعة مـن  " وفي القرن العشرين،
القواعد والنظم والعلوم، وتنطوي على عملية لتهيئة الفراغ الداخلي من خالل دراسة وظائف هذا 
الفراغ، وارتباطها بالفراغات الداخلية األخرى، ومن ثم دراسة األسس والمفاهيم الجمالية التـي  

 أواغته التشكيلية لمحتويات هذا الفراغ، بما ينسجم مع طراز معين، سيعبر عنها المصمم في صي
  1.رؤية فنية محددة للتصميم

                                           
، جامعة دمشـق،  الديكور المسرحي والعمارة الداخلية في القرن العشرين :دبس وزيت، حسام، رسالة دكتوراه بعنوان 1

  17 ، ص2009
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 ASID American)وعموماً تعرف المجموعة األمريكيـة للمصـممين الـداخليين    

Society Of Interior Designers)   أو التصـميم الـداخلي    العمـارة الداخليـةInterior 

Design) (والحلول التقنيـة   اإلبداعتخصص متعدد األوجه يقوم على بنية تجمع ما بين " :بأنه
بهدف تحقيق بيئة لفراغ داخلي، وتكون هذه الحلول وظيفية، وتهدف إلى تحسين نوعية الحيـاة  

كما ويورد لنا يوسف خنفر . "والثقافة لشاغلي هذا الفراغ، كما تكون هذه الحلول جمالية وجذابة
االبتكار والخلق أوالً، واإلظهار " :ميم الداخلي تعريفاً للتصميم الداخلي بأنهفي كتابه أسس التص

  1."والتنفيذ ثانيا، إنه إخراج وتجسيد لما يكون في النفس والمخيلة للوصول إلى الهدف المقصود

  
  نموذجين مختلفين للتصميم الداخلي على فترات زمنية) 1.2(شكل 

  )http://vb.n4hr.com/65584.html: المصدر(

  )http://www.newmodernfurnitures.com/2013/12/blog-post_6554.html :المصدر(

المعماري بكافة أبعاده بطريقة يتم فن معالجة الفضاء : هو الداخلي التصميم بأن وهنا أرى
 الواسع فيها استغالل جميع معطيات التصميم على نحو وظيفي جمالي، كما تعتبر بأنه اإلدراك

استخدامها،  وكيفية وماهيتها وللخامات منها، وتفاصيلها كافة، خاصة الداخلية المعمارية للعناصر
 وكيفيـة  أغراضه، الداخلية حسب لفضاءاتا في وتوزيعه ومقاييسه باألثاث المعرفة الوافية وهو

الالزمـة   بالعناصـر التكميليـة   المعرفة المناسب، وكذلك استعماله واختياره ووضعه في المكان
 للفضاء األخرى الالزمة المتعددة واإلكسسوارات وتنسيقها، وتوزيعها للتصميم كاإلضاءة واأللوان

                                           
  17 ، ص2009، الديكور المسرحي والعمارة الداخلية في القرن العشرين :دبس وزيت، حسام 1
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وسهولة استخدام ما يشتمل عليه من أثاث وصوال لمعالجة الصعوبات الموجودة في الفضاء كافة 
  .وتجهيزات وجعل هذا الفضاء مريحاً ممتعاً بهيجاً

  ر العمارة الداخليةتاريخ التصميم الداخلي وتطو 2.1.2

منذ أن خُلق اإلنسان، وهو يسعى نحو إيجاد المالذ والمأمن الذي يقيه من عوامل الطبيعة 
القديمة على اختالف أشكالها وأنواعها، بدأت تظهـر  المختلفة ومنذ تواجده في الكهوف والبيوت 

دوافع هذا اإلنسان نحو تنظيم الفراغ الذي يعيش فيه وتزيينه بمختلف الرسوم التـي نقـل مـن    
خاللها مشاهداته اليومية، ونمط الحياة التي كان يعيشها، ومع بدء اإلنسان القديم ببنـاء مسـكنه   

فإننا نشهد بداية صياغة اإلنسان . وحجر ومواد أخرىالخاص باستخدام المواد المتاحة من طين 
لعمارته وسعيه نحو تطوير تلك العمارة وفراغاتها الداخلية وظيفياً وجمالياً، وعموماً فقد اتخذت 
العمارة الداخلية في بدايتها طابعا تزينياً للفراغ الداخلي بشكل عام أكثر ما يكون تنظيمياً فعلـى  

وق المزجج في بالد الرافدين للزخارف الحياتية، إضافة إلى النقـوش  سبيل المثال استعمل الطاب
البارزة التي لونت بطالء خزفي ذي ألوان جذابة، كما استعمل النقش الملون لتـزيين جـدران   
المعابد والقبور في مصر القديمة، وكان الرومان يقومون بتزيين الجدران الداخلية بقطع هندسية 

لبيزنطيون فنحوا إلى استعمال الصور الجدارية، واأليقونـات المنفـذة   من الرخام الملون، وأما ا
بتقنيات الفسيفساء والفريسك في تزيين جدران الكنائس الداخلية، كـذلك اسـتعملت الزخـارف    
الجصية إلى جانب الفسيفساء والرخام في العمارة اإلسالمية، كما تم اسـتعمال الخـط العربـي    

إضافة إلى استعمال بالطات الخزف الملون وغيرهـا مـن   وخصوصاً الخط الكوفي الهندسي، 
  .األمثلة

إن هذا الطابع التزييني للعمارة الداخلية، لم يقتصر على الجدران والسقف واألرضـيات  
فقط، بل تعداه ليشمل تصميم قطع األثاث وزخرفتها، فقد استعمله القدماء لتجميل أثاثهم وسـائل  

طعيم، وأعمال النقش، والتذهيب، كذلك استعملوا الزخـارف  مختلفة تذكر منها أعمال الحفر والت
  . المعدنية إضافة إلى الرخام
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وفي أواخر القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر بدأت تظهر مدارس واتجاهات 
للعمارة الداخلية، نحت إلى اعتماد مبادئ وأسس لتزيين وتنظيم الفراغ الداخلي، وذلك كجزء من 

المعماري العام للمبنى، وبذلك ظهر ما يعرف بالعمارة االنتقائية التي يجري فيهـا  تكوين الشكل 
اختيار مدارس وطرز مختلفة، ومع بداية القرن العشرين ظهرت العديد من المدارس واالتجاهات 
والحركات الفنية الحديثة، ومع تطور وتقدم العلوم، والتي أتت بالعديد من الدراسات المرتبطـة  

رد ونشاطه الفيسيولوجي ضمن الفراغ، فقد أصبح للعمارة الداخلية مفهومها الحـديث  بسلوك الف
  1.والخاص، والذي يتحدد من خالل أسس ومبادئ قياسية

 في اإلنساني الفكر تطور مرهونًا بعملية يزال وال كان والتأثيث الداخلي التصميم تطور إن

 عديـدة  بمراحـل  الداخلي عام والتصميم التصميم بشكل عملية وقد مرت المختلفة، الحياة نواحي

 هـذه  بـين  مرحلة ومن كل وبلورة تميز إلى العوامل من العديد أدى وقد التاريخية، ضمن الحقب

 :العوامل

 .)والتيارات الطرز( والمعمارية الفنية الحركات مثل والثقافية والدينية الفكرية العوامل 1-

 جميع على التصنيع في الحديثة تؤثر التطورات حيث )والصناعية العلمية( التكنولوجية العوامل 2-

 .خدمية وغيرها وأنظمة وأثاث وألوان مواد من الفضاء الداخلي، مكونات

 فـي  للحياة فهمه وطريقة الفكر اإلنساني على تطرأ التي المتغيرات وكافة االجتماعية العوامل 3-

  .حقبة زمنية كل

 .التطور التكنولوجي على المباشرة وتأثيراتها االقتصادية العوامل 4-

 فـي  والواضح الواسع األثر العمارة العالميين رواد والسيما والمعماري للمصمم ومازال كان 5-

  .الفضاءات الداخلية وتصميم األثاث صناعة وتطور الفني العالمي الفكر تطور

                                           
 25-18 ، ص2009، الديكور المسرحي والعمارة الداخلية في القرن العشرين :دبس وزيت، حسام 1



 إبـراز  فـي  الكبيـر  الدور والصناعية

 فترة عن كل المعبرة الحديثة الصناعية

 وتوافر كافة المجاالت التكنولوجية

 في بالغة آثار الفنية المدارس وتعدد

  .وتطوره

أو المصمم الداخلي أو المهندس المعماري أيضا لها من القـيم  
هؤالء يخدم اإلنسان ويهيئ له الجو والمنشأ، لـذلك علـيهم   
التمتع بروح الخلق واإلبداع وباإلحساس المرهف والدقيق لمجمل األشياء من حيـث أشـكالها   
وعليهم أيضا التمتع بالمقدرة على تحليل المواضيع وتفهمها ثـم جمعهـا   

  
  وضيحي يبين متطلبات تصميم العمارة الداخلية

  )، رسم الباحثة

 تـأثران ي اإلنسـاني  والجانب الجمالي

 فييالـوظ  جانبـه  في ميالتصم تأثر

  .المتاحة واألدوات المستخدمة

  29-27 ، ص
  53-52 ، ص2010، دار المجدالوي، عمان، 

متطلبات جمالية متطلبات إنسانية  
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والصناعيةوالمعمارية  الفنية والمحلية العالمية للمعارض
الصناعية واألساليب المعمارية الفنية والطرز الحركات

المجاالت التكنولوجية في العالم شهده الذي الكبير أن للتطور نستنتج ذلك
وتعدد المتخصصة الدراسات والبحوث عن فضال والتقنيات،

وتطوره الداخلي التصميم مجال بدراسة االهتمام زيادة

  ةالداخليالعمارة  تصمیم متطلبات

أو المصمم الداخلي أو المهندس المعماري أيضا لها من القـيم   إن مهنة مهندس الديكور
هؤالء يخدم اإلنسان ويهيئ له الجو والمنشأ، لـذلك علـيهم   االجتماعية واإلنسانية الكثير، فعمل 

التمتع بروح الخلق واإلبداع وباإلحساس المرهف والدقيق لمجمل األشياء من حيـث أشـكالها   
وعليهم أيضا التمتع بالمقدرة على تحليل المواضيع وتفهمها ثـم جمعهـا   . وحجومها ووظائفها

  2.وصبها بالشكل المناسب

وضيحي يبين متطلبات تصميم العمارة الداخليةرسم ت) 2.2(شكل 
، رسم الباحثةأسس التصميم الداخلي وتنسيق الديكور :المصدر(

الجمالي فالجانب عوامل، بعدة المتطلبات هذه قيتحق
تأثري نمايب م،يالتصم انايأح نفذيثم  قدميو تكري نفسه الذي
المستخدمة بالخامة ترتبط ميالتصم عن ةيخارج بعوامل

                                         
، ص2005، جامعة ديالى، بغداد، ألف باء التصميم الداخلي: خلف، نمير قاسم

، دار المجدالوي، عمان، أسس التصميم الداخلي وتنسيق الديكور

متطلبات التصميم الداخلي

متطلبات إنسانية   متطلبات إنشائية   متطلبات وظیفية  

للمعارض كما إن - 6
الحركات وانتشار

   1 .زمنية

ذلك من
والتقنيات، الخامات

زيادة التفاعل أو

متطلبات 3.1.2

إن مهنة مهندس الديكور
االجتماعية واإلنسانية الكثير، فعمل 

التمتع بروح الخلق واإلبداع وباإلحساس المرهف والدقيق لمجمل األشياء من حيـث أشـكالها   
وحجومها ووظائفها

وصبها بالشكل المناسب

تحق تأثري
نفسه الذي بالمصمم

بعوامل واإلنشائي
                                          

خلف، نمير قاسم 1
أسس التصميم الداخلي وتنسيق الديكور :خنفر، يونس 2

متطلبات وظیفية  
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 :ةيفيوظ متطلبات -1

 .والعام والكل والكل، الجزء نيب بالموائمة ةياألساس فةيالوظ قيتحق • 

 .فييالوظ لألداء الخامات كفاءة •

 .الحركي لألداء واألمان األمن •

 .البشري حتياجاال ألبعاد ةيالداخل الفراغات أبعاد إخضاع • 

 .المستخدم ونوع االستخدام أسلوب نيب الموائمة • 

 :ةيإنشائ متطلبات  -2

 .المباشر لها المستخدم لتعامل الخامة مالئمة • 

 .الخامة ارياخت عند ئييالب المناخ عوامل مراعاة • 

  .ةيزمن مدة ألطول الداخلي الفراغ في المستخدمة الخامات أداء كفاءة • 

 :ةيإنسان متطلبات  -3

 .ةيوالحرك ةيوالعضل ةيالعقل المستخدم قدرات مراعاة •

 .للمسكن الداخلي للفراغ استعماله أثناء المستخدم ةيكولوجيس مراعاة • 

 .للمسكن الداخلي الفراغ سييمقا مع حركة كل في اإلنسان جسم سييمقا مراعاة • 

 :ةيجمال متطلبات -4

 .الذهنية الجمالية النسب حققي ثها بمايوتأث ةيالداخل الفراغات أبعاد ارياخت مراعاة• 

  1.المجتمع ئةيوب ديوتقال ثقافة مع تناسبي بما المظهر الجمالي موائمة• 

                                           
 منظور من معاصر سعودي لمسكن داخلي تصمیم: ماجستیر بعنوان المالكي، رسالة أحمد بن مسعود بنت المالكي، منال 1

  43-42 ، ص2008السعودیة، العربیة القرى، المملكة أم ، جامعةالحداثة ما بعد مدرسة
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 :ةيعضو متطلبات -5

أرى أن متطلبات االحتياج اإلنساني للفراغ المعماري يختلف من زمن آلخـر فحاجـة   
المختلفة، وهي بذلك تبقى متغيرة ومتطـورة نظـراً للنهضـات    اإلنسان تطورت عبر العصور 

الحضارية والتطور التكنولوجي، ومقدار حاجة اإلنسان لزيادة أو تقليل قطع األثاث واألجهـزة  
  .وغيرها

  فية للتصميم في العمارة الداخليةاألسس الوظي 4.1.2

لبيـة احتياجاتـه   إن التصميم المعماري الداخلي علم يهدف إلى خدمة اإلنسان، والـى ت 
  .المختلفة لذلك وجب أن يكون قائماً على مقياس هذا اإلنسان وأبعاده المختلفة

  
  رسم الموديولر من أعمال لوكوربوزيه) 3.2(شكل 

  )/http://francescosamani.wordpress.com/category/storia-dellarchitettura :المصدر(

 ومجـاالت  ووزنه اإلنسان وحجمه جسم بقياس مباشرة معني اإلنساني المقياس أن حيث

 ديناميكيـا  وتشـمل  واالستلقاء والوقوف الجلوس حالة مستقرة في تكون قد األبعاد وهذه حركته،

  .األثاث قطع مع وعالقاتها أوضاع الحركة
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أحد أكثر المعمـاريين  ) Le Corbusier, 1877-1965(ويعد المعماري لوكوربوزيه "
تأثيراً على الفكر والتصميم المعماري في القرن العشرين، من خالل نظريته الوظيفيـة، هـذه   

بموجبها هو اآللة التي يعيش فيها اإلنسان، حيـث  /البيت/النظرية التي يصبح المكون المعماري
تتحدد الفراغات في المكونات المعمارية بحسب الوظائف المعدة ألجلها، وبقدر ما تعبر عن ذلك 

  .فإنها تكون جميلة بحسب رأي لوكوربوزيه

إن قيام اإلنسان بعمل أو نشاط ما هو عبارة عن فعاليات إنسانية يقوم بها الفرد ضـمن  
ي، وعلى هذا لكل فراغ وظيفته، مكان يدعى الفراغ، والذي يعد منطلق وهدف أي تصميم معمار

ولذلك فإن مبادئ وأسس التصميم في العمارة الداخلية ترتكز بداية على الوظيفة، والتي يحددها 
هذه الوظيفة تتأتى من خـالل مجموعـة مـن العوامـل     . بالضرورة/ مستخدم الفراغ/اإلنسان 

 Psychological)والعوامــل الســيكولوجية  ،(Physiological Factors)الفيســيولوجية 

Factors)،   والعوامل االقتصـاديةEconomic Factors   والعوامـل االجتماعيـة ،Social 

Factors.   وهذه العوامل ليست بمعزل عن بعضها البعض، وإنما تتداخل في كثير من األحيـان
  1."لتكون ما يمكن أن نطلق عليه اسم االعتبارات الوظيفية للتصميم

  
  1923، )آلة للعيش-الوظيفية(اريس، من أعمال لو كوربوزيهفيال الروش، ب) 4.2(شكل 
  )http://blog.ramzinaja.com/2010/04/royalty-by-ramps.html :المصدر(

   
                                           

 35-34 ص، 2009، الديكور المسرحي والعمارة الداخلية في القرن العشرين :دبس وزيت، حسام 1
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  لية للتصميم في العمارة الداخليةاألسس الجما 5.1.2

 تفاعـل  كيفيـة  تفهـم  يلزم فإنه الداخلي، السكني الفراغ داخل للجمال استجابتنا نتفهم يك

في مجال العمارة يمكننا تعريف الجمال بأنه الغبطة أو المتعة التـي  ، فالفراغات هذه مع اإلنسان
مته لها، إضافة إلـى التشـكيل المعمـاري    ئتحصل من التعرف على وظائف المبنى ومدى مال

  .من التكوينات المعمارية في الفراغات والتنظيمات الناشئة

  : وعموما يمكن تقسيم الجمال في العمارة إلى ثالث أقسام رئيسية هي"

وهو الجمال اآلتي من اإلحساس المادي المباشر، عـن طريـق الحـواس    : الجمال الحسي -1
  .الخمس، فكل إنسان تؤثر فيه األلوان وتدرجاتها، واألشكال وإيقاعاتها

وهو الجمال الذي يتم إدراكه من خالل العاطفة، ومن خالل ما يرتبط بـه  : اطفيالجمال الع -2
انفعـاالت تسـتدعي حالـة     اإلنسان توقظ في ،الشكل المعماري من رموز ومعان ودالالت

  .إعجاب وسرور بالنظر إليها

ردي وهو الجمال الناتج عن التفكير، ويمثل حالة متقدمة تتجاوز المفهوم الف: الجمال الفكري -3
وتستطيع تحديد وجهين لهـذا  . للجمال المرتبط بالمحتوى الفكري للشكل المعماري ومدلوالته

  :الجمال

وهو الجمال المدرك من خالل الشكل المعماري وحده، بدون النظر إلى : جمال فكري تجريدي. أ
  .الغرض أو الفائدة المرجوة منه

فهم وإدراك الغايـة النفعيـة التـي     وهو الجمال الذي يتأتى من خالل: جمال فكري وظيفي .ب
يؤديها الشكل المعماري، وبالتالي إدراك الجمال من خالل مثالية تعبير المصمم عن الوظائف 

  1" .واالحتياجات المؤلفة للمكون المعماري

                                           
  54 ، ص2009، الديكور المسرحي والعمارة الداخلية في القرن العشرين :دبس وزيت، حسام 1
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 عناصـر  مـن  فكثير خر،آ منظور من الداخلي السكني الفراغ في الجمال مشكلة وتظهر

  .خدمالمست على األثر نفس لها يكون ال قد صممالم إعجاب على تحوز التي الفراغ هذا وتكوينات

 – المعمـاري ( الطـرفين  بـين  الفجـوة  لسد وانسجام توافق إليجاد حاجة هناك بالتالي

 أنلذا من المهم  دة،وموج هي ولماذا االختالفات هذه لطبيعة مشترك لمفهوم وفقًا وذلك )خدموالمست

 هـذا  إيجابيـة من و ومنظوره للجمال، المستعمل فكر تحكم التي المحددات على المصمم يتعرف

  .مقبول ومحبب للمستخدم سكني فراغ يجادأننا سنصل إل المنطلق

 الداخلي التصميم بنية في المؤثرة لقوىا 6.1.2

ـ  من لكثير تخضع الداخلي لفضاءل يائيزوالمكون الفي التصميمية العملية إن  ،راتالمتغي
 تتداخل وقد مباشرة، غيرأم  مباشرة خارجية،أم  داخلية تقنية، أم فكرية راتالمتغي هذه كانتأ سواء

 إلـى  مضـمونه  يصل تصميم أي أن إذ الكلي، للتكوين شامل نظام على للحصولرات المتغي هذه

  1.راتالمتغي هذه من واقترابه عاتهارم بمدى يرتبط حينما اإلتقان مستويات أقصى

 :إلى ما يلي) التصميمية االشتراطات(أو  المؤثرة القوى أنواع تقسيم يمكنو

  ....الشمس وأشعة والرطوبة، رة،راكالح الخارجية، الطبيعية البيئة مؤثر 1-

وحاجة اإلنسان لكل فراغ والخارج  الداخل بين بالعالقة وتتمثل :)بطيةتراال (البينية تراالمؤث 2-
  .منهما

 .الداخلي الفضاء ومكمالت بمحددات وتتمثل :الداخلية تراالمؤث 3-

  2.والعقائدية والثقافية االجتماعية بالبيئة وتتمثل :الفكرية تراالمؤث 4-

                                           
  577 ، ص2011 ،الداخلي التصميم في المتغيرات وشروط الفضاءات :هشام حميد، سداد 1 
  579 السابق، ص جعالمر 2



  
  مخطط القوى المؤثرة في الفضاء الداخلي

  )2011 الداخلي، التصميم

إدراكـه للفضـاء    عمليـة  في على الفرد
 :أهمها نذكر خصائص بجملة يتأثر

 )التصـميم ( للشـكل  إدراكه أسلوب
 يتمكن فسيولوجيا السليم فالشخص

 ألشـخاص  والمصـممة  )الـخ  

 ستنشـأ  الفرد في عضوي خلل أي

 من لهم المناسبة للفضاءات التصاميم

 التي للتصاميم اختيارهم من أكثر 
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مخطط القوى المؤثرة في الفضاء الداخلي) 5.2(شكل 
التصميم في المتغيرات وشروط الفضاءات :هشام حميد، سداد :المصدر

على الفرد تؤثر التي والسمات الخصائص من عدد 
يتأثر أن البد مستمر، سلوكي نظام في شخص يشارك

 :الحي للكائن اإلنسانية

أسلوب على فقط تؤثر ال معين لفرد الفسيولوجية القدرات
فالشخص .معه التفاعل وأسلوب الشكل ذلك تجاه تفكيره كيفية
 ..نوم عمل، معيشة، فضاءات(الفضاءات  مختلف 
أي وجود وبمجرد .المالئمة اإلنساني آلية الجسم ووفق

  .حلول تحتاج إلى طريقة التصميم،

  

التصاميم يختارون الناس إن.لإلنسان السيكولوجي الجانب
 وتصويرها بوصفها يرغبون التي ذاتهم وأنفسهم تصورات

 .فعالً 

المصدر(

 وهناك

شخص يشارك فكل .الداخلي

اإلنسانية الطبيعة .1

القدرات إن
كيفية ولكن على

 التعامل مع من

ووفق نموذجيين
طريقة التصميم، في مشكلة

  :صيةالشخ .2

الجانب وهو
تصورات خالل
 لهم مناسبة هي
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 يدعيها التي للشخصية مناسباً يكون ربما الذي الفضاء تصميم أن في المشكلة تظهر وهنا

 الجمـالي  واألداء الـوظيفي  األداء فعاليـة  في يؤثر قد مما.الحقيقية شخصيته يناسب ال قد الفرد

 ملبيـاً  التصـميم،  أساسها على يكون موازنة إلى الفضاء إخضاع الضروري فمن لذلك .للتصميم

 .المستهلك لذلك مناسباً يجعله لما الوقت نفس في وخاضعاً الذاتية، لرغبة المستهلك

 :االجتماعي التكوين .3

والمراحـل   اهتماماته عليها تعتمد العضوية وطبيعته جماعات، عدة في عضو هو الفرد إن
 إدراكه للمحيط أسلوب على وإنما فقط الفرد أفعال على الجماعات تؤثر وال حياته، في بها يمر التي

 من ناحية األقل على بالضرورة به المحيط المجتمع بإدراك محكوم الفرد فإدراك به والتفكير ككل

 .والرمزية الجمالية للقيم تذوقه

 :الثقافة .4

من  يتم االجتماعي، التي الطابع إعطاء عملية خالل من اإلدراكي السلوك على الثقافة تؤثر
التأثير  له ذلك كل فإن وبالنتيجة والعقوبات، التوقعات، القيم، األعراف، التقاليد، اللغة، تعلم خاللها

 يتمكن المثقف المتلقي إن .نواحيها جميع من وإدراكها تقبلها يتم التي التصاميم طبيعة على المباشر

 .سـلبية  صـفات  يعتبرها أو ربما. إدراكها من الثقافة محدود يتمكن ال قد معينة جوانب إدراك من
 للفرد يمكن التي موروثاتالمفاهيم وال الختالف المجتمعات على التأثير نسبية الثقافة فان وعموما

 .يتبناها أن

 :البيئة. 5

الفيزيائيـة   البيئة إن .االجتماعية والبيئة الفيزيائية البيئة هما لبيئتين نتاج هو مجتمع أي إن
 تحكم طبيعة فهي التصميمي، والسلوك المعرفية واإلظهارات اإلدراك على التأثير عوامل أحد هي

األمطـار   وكميـة  الحـرارة  كدرجـة :عوامل عدة على اًاعتماد فيه المستخدمة والخامة التصميم
ضـمن   تـدخل  فهي االجتماعية البيئة أما.وغيرها عامة بصورة المناخ وطبيعة والتربة والرطوبة



65 

 الجماعة وانعكاساتها أعضاء بين التفاعالت تمثل فهي ذكره، سبق الذي االجتماعي التكوين إطار

  .1تفكيره وطريقة ككل للمحيط إدراكه وأسلوب الفرد سلوك على

  والخارج الداخل بين الترابطية البينية المؤثرات 7.1.2

 علميـة  أسـس  وفـق  مشـترطتان  متالزمتان انتمتكامل منظومتان والخارج الداخل نإ

 يفـرض  قـد  الداخل في ما بعض ألن ،ناك مهما تصميمي نظام أي في وفنية وتقنية وتكنولوجية

 ميمي،صالت النظام في الداخل على شرطيته فرض قد الخارج فيوبعض ما  ،الخارج على شرطاً

 .والشكلي الوظيفي الترابط حيث من فضاء أي في للحضور اًمستمر متناوب جوهر فهو

ـ  ال قائمـة  حالة هو والخارج الداخلي ءاالفض بين الجوهري الترابط أن نجد لذلك  ،ةمحال
 حيـث  مـن  متكامل كل هي العالقة الن األحوال جميع في بها يفكر أن إال مصمم أي بإمكان فليس

 والفضـاء  ،ةالعالق طرفي على تتعرف لكي دقيق بشكل النظام تحديد يجب وعليه. ثيرأوالت الوجود
 الفضاء ذلك حدود خالل من تحديدها يمكن والخارج الداخل بين العالقة نإف ،نظاماً كونهب الداخلي

 الفضاءات من مجموعة يضم فالمسكن المثال سبيل وعلى ،أوسع بمجال يرتبط قد وحسياً ياًئفيزيا

 بقصـدية  مـؤثرة  قـوى  فهي ،الجلوس غرفة في سيما ال الفتحات خالل من بالخارج ترتبط التي

 بحيـث  الخاصـة  بالفعالية العامة ركةاالمش تعني والتي الداخلو  الخارج نيب البصرية المشاركة

 صـميم ت في مهم عنصر البصري فاالمتداد العمومية الجوانب بعض الخاصة العالقة لهذه تصبح

 نفسـياً  يراًثتـأ  وتعطي واألمان احةلروا للنشاط مساعدة منبهات لإلنسان وتمثل الداخلي، الفضاء

  .جمالية كشخصية واللون للشكل اًمباشر

ـ  حيث بالخارجية الداخلية البيئة تربط فتحات يحتوي أن يجب داخلي فضاء أي نإو  ثرأيت
 ليبتكـر  الداخلية الحدود يخترق نفسه الوقت في الخارج جاهاتب وينبسط االتجاه مؤثر بقوى المكان
 بـدرجات  األشـكال  لمختلـف  راًتعبي تعطي التي بالفتحات عالقة لها ،الفسحة هذهمساحة  فسحة،
  .الفضاء لوجود مختلفة

                                           
 التعلـيم  هيئـة /التطبيقية الفنون كلية الداخلية، الفضاءات تصميم على وتأثيرها اإلدراك محمد، سيكولوجية جرجيس، سعد 1

 http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=36929 2006التقني، 
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  والخارج الداخل بين الشرطية القوى تبادل يمثلشكل ) 6.2(شكل 
  )/http://forums.imageslove.net/pic23481 :المصدر(

  )http://www.gn4me.com/gn4me/details.jsp?artId=4160128:المصدر(

 كمـؤثر  وطريقة تكوينها أو تشكيلها بالخارج الداخل عالقة شرطية أن القول يمكن وهنا

 وينـتج  ،أيضـاً  الداخلية الفضاءات بين والفواصل البصرية قةالعال وحجم نوع بتحديد يكون بيئي

 المحيطة البيئة وبين بينها فيما وعالقتها وأهدافها قيمها في متوازنة فضاءات خلق خالل من كمتغير

 حـة اوالر والحمايـة  المتعة إتمام لغرض والخارج الداخل بين ما االنسجام يولد التوافق وهذا بها

  1.الفضاء لمستخدمي

 المباني السكنية 2.2

  وعمارته المسكن ماهية 1.2.2

المسكن هو المأوى الذي تتحقق فيه الوظائف األساسية الفردية واألسرية، فهـو مجـال   
 عنصراً ثقافيـاً باعتبـاره نتاجـاً   للعالقات األسرية، ووعاء للتنشئة االجتماعية إلى جانب كونه 

  .لتفاعل الفرد مع معطيات البيئة من حوله

واللَّه جعَل لَكُم من بيوتكُم سكَنًا وجعَل لَكُم من جلُود اَألنْعامِ بيوتًـا  " :قال تبارك وتعالى
َأص نمو كُمتِإقَام مويو كُمنظَع موا يفُّونَهتَخـينٍ تَسا ِإلَى حتَاعما َأثَاثًا وارِهَأشْعا وارِهبَأوا وهافو "

  )80آية  -النحلسورة . (صدق اهللا العظيم
                                           

ــد، ســداد 1 ــرات وشــروط الفضــاءات :هشــام حمي ــي المتغي ــداخلي، التصــميم ف  583-582 ، ص2011ال
)http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=71372(  
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كمعنـى   تتطلب التعرف عليهـا  وظيفي ذي دالئل تعبيرية وأوجه الحاجة للسكن كبناء
 هي: فاألولى ،الجامدة وتلك الفكرية بين مضمون الظواهر اًجوهري اًذلك أن هناك خالف ،وهدف

تجسـدها إرادة   :والثانية نتاج قوانين مطلقة ثابتة، ومصادفات طارئة، تحدد وجودها، وحركتها،
الفرد، وسلوكياته البيولوجية المتوارثة، لذا فهي تتضمن العقالنيـة، إلـى جانـب االعتباطيـة،     

كن كمعنى استداللي لذا فإن التعرف على عمارة المس ،واإلبداع واألوهام ،المبالغةأي  "الفنطزة"و
يتطلب تقرير وإدراك الثوابت واألطروحات الفكرية بدالئلها الملموسة والرمزيـة التـي تـنظم    

في  بموجب مفاهيم عقالنية واضحة، تبتغي تأكيد الشق النفعي فيما هو ملموس، والشق المعنوي
ـ  مع حتمية تكاملها،، كل رمزي اني ألنشـطة  ويستلزم ذلك التكامل اتصاف اإلطار والحيز المك

بقدر من التوازن النفعي والتكامل التعبيري بمردودها االيجـابي   وممارسات اإلنسان والجماعة
هوية المسـكن   اإلدراك الحسي يحدد و على النواحي الحسية والتفاعلية، والتقاء الجانبين النفعي

اق صياغته، نط ،كعمل معماري، في سياق إدراك المعماري لموقع ذلك العمل من معطيات البيئة
  .من اآلخر، في سياق ما يتبناه من قضايا فكرية تستوجب التالقي ـالمعماري  ـوموقعه 

من القيم واالعتبـارات، بعضـها يعبـر عـن      اًالنفسي للسكن يتضمن عدد واالحتياج
، وطبيعـي أن  راحتياجات حيوية مادية واعية، وبعضها اآلخر غير مادية، كامنة في الالشـعو 

القيم يفقد اإلنسان اتزانه البدني والنفسي، ويحول دون تفاعله وتجاوبـه مـع    غياب أي من هذه
ذلك أن العالقة بين اإلنسان والفراغ  بشكل سليم، معطيات الحيز المكاني السكني والبيئي المحيط

 داخل اإلنسان محركـاً  السكني عالقة تبادلية، فاإلنسان يسكن إلى الفراغ، والفراغ بدوره يسكن
الخصوصية، االرتباط بمفردات المكان، واسـتيفاء ذلـك    الدفء، الراحة،ك س شتى،فيه أحاسي

وبفضلها يصبح الفراغ باعثـاً   ،مجمال مبعث لالنتماء، بينما تؤدي أوجه الخلل فيه إلى النقيض
بذلك على توازن اإلنسان النفسـي   ومؤثراً ،الصداقة والحب، الكراهية والعزلة ،لمشاعر متفاوتة
اإلنسـان   ـلتتبدى آنذاك وإزاء هذه العالقة المتميزة بينهما   ،اكي ومن ثم البدنيوالحسي اإلدر

أهمية مراعاة المعماري الحتياجات اإلنسان، والتي تجمع بـين االحتياجـات غيـر     ـوالفراغ  
  1.مادية وتلك الماديةال

                                           
  2007العمارة،  ، جامعة عين شمس، قسمدالئل واعتبارات..عمارة المسكن :ابراهيم، محمد ابراهيم جبر 1
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رة وفي هذا فإني أرى أن االعتبارات التصميمية للمباني السكنية يجب أن تنبثق من عما
تحقق عناصر المنفعة والمتانة والجمال واالقتصاد وتفي بحاجات الساكن المادية والنفسية، ففـي  
عملية تصميم المسكن الجيد يجب مراعاة أن يكون البناء جيداً من حيث الموقع والتهوية وامكانية 

خدمية دخول أشعة الشمس إليه، وهو جيد اإلضاءة ومحمي من الرطوبة، وتتوفر فيه العناصر ال
كافة، كما تتوفر فيه وسائل السـالمة  ) ماء، صرف صحي، كهرباء(المزودة بالشبكات الالزمة 

ممرات منظمـة   سواء من عامة، ويالحظ أيضاً تنظيم توزيع مساحاته الداخلية بصورة منطقية
أن يكون بعيداً عن الضوضـاء  كما يجب غرف مناسبة لحجم العائلة، البمساحات مناسبة، وعدد 

  .مالئموقع وفي م

  تصنيف المباني السكنية 2.2.2

تعددت أشكال السكن ومكوناته في مسيرة التطور الحضاري والثقافي والبيئي، وعادةً ما 
تكون المباني السكنية في تجمعات وأحياء تضم أشكاالً متعددة من البيوت والمباني، بحيث تتوفر 

  .معها الخدمات والمرافق العامة كافة

  :، نذكر منهاأشكاالً مختلفة في المدن والمباني السكنيةتأخذ المساكن و"

  .و اكثر، تحيط بها عادة حديقةأمكونة من طابق واحد ): villas(مساكن منفصلة  - أ

دوار، يضم طابق شـقتين أو  أضمن مبانٍ تتألف من عدة : )multi floor(كن طابقية امس - ب
صلها عن المساكن المجاورة لتحقيق أكثر، تحيط بها وجائب هي فسحات خضراء أو معبدة تف

  .التهوية واإلضاءة

وتكون فيها المباني السكنية متالصقة، تتاخمها من األمـام  : الشريطيةأو المساكن المتصلة  –ج 
والخلف وجيبتان، تفصلها عن الشارع والمباني المجاورة، وتتعدد مداخلها وأدوارها، بحيـث  

  .ارتفاعها عادة إلى خمسة طوابق يضم المدخل الواحد شقتين أو أكثر، ويصل
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انتشر هذا النوع من السكن في المدن الكبرى، لالستفادة من األرض مرتفعة : السكن البرجي –د 
طابقاً، وقد تصل  8-12الثمن، إلقامة أكبر عدد ممكن من المساكن، وتراوح ارتفاعه ما بين 

طابق الواحد عـدداً مـن   يضم ال ،إلى أكثر من ذلك بكثير، في ما يعرف بناطحات السحاب
  1" .ل الشاقوليالغاية االنتق ،إضافة إلى الساللم ،الشقق السكنية، تستخدم فيها المصاعد

 )الفيالت(نازل السكنية المنفصلة الم 3.2.2

حيث يوجد كل مبنى مستقال ومحاطا بمساحات خاصة به، وعادة ما يكون مـن طـابق   
جام هذا النوع حسب المستوى المعيشي ومستوى واحد بجناحين أو طابقين أو أكثر، وتختلف أح

، ومنها وحدات ذات طـابق واحـد ومنهـا    (Villa Houses)الدخل لصاحبها، فمنها الفيالت 
  .(Split Houses)وحدات بعدة مستويات 

 درج بينهمـا  ففي حالة ما يكون طابقين فيصل واحدة، أسرة لسكن أصال فهو مبنى معد

 أو اآلخر والجناح للنوم، الثاني الطابق الواحد أو الطابق حالة في األجنحة أحد ويخصص داخلي،

 للفيال حديقة الغالب في كما يتوفر أنواعها، بمختلف والخدمات والمطبخ لالستقبال األرضي الطابق

للسـيارة،   الخارج، وكـراج  من بها يحيط سور إلى باإلضافة مساحتها عن النظر بغض بها تحيط
 .مكوناتها من ويكون المالحق أو المباني الفيال أحد حدود ضمن يوجد أن ويمكن

يفضل عمل مسقط أفقي للفيال السكنية ذات الطابق الواحد كأختيار أول في حالـة وجـود     •
ننا من التوسع األفقي فيه حيث أن المنازل ذات الطـابق الواحـد هـي    مكِّمسطح أرضي ي

من األرضية ويكـون   احةمس األسهل في البناء والصيانة عن غيرها فال يوجد درج يشغل
  .مصدراً للقلق لحركة األطفال وكبار السن

في حالة وجود ارض غير مسطحة لها خطوط كنتورية في نطاق مسطح المبنى يفضـل    •
  .استخدام اسلوب الفيال السكنية ذات المستويات المنفصلة

                                           
-http://www.arab )المســكن>> الهندســة >> العلــوم التطبيقيــة  >>المجلــد الثــامن (الموســوعة العربيــة،  1

ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=6534&m=1  
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 1.في حالة ضيق مسطح األرض يفضل استخدام اسلوب الفيال السكنية ذات الطابقين  •

  سكنمالهوية في عمارة ال 4.2.2

تعني الطابع أو الشكل المعبر عن شخصية كل مجتمع؛ والهوية المعمارية هـي  الهوية 
تتجلـى  " :؛ ويقول عفيف بهنسي عن هوية العمارة)Styleالطراز (الشكل المعماري ألي بناء 

العمارة والفنون والتراث، وتعكس هويتها على هوية األمة من خالل وحدة اللغة والثقافة والعقائد، 
هوية األمة، وتتطور بتطويرها، وتـنهض بنهوضـها، وتتفكـك     وتستمر هوية العمارة باستمرار

بتفككها، وبهذا المعنى فإن هوية العمارة تعني انتماء هذه العمارة إلى حضارة معينة خلقتها أمة 
  2"معينة

 :وهي الهوية هذه تشكيل في أساسية عناصر ثالث تساهموقد "

 .والمظهر العمرانية السمات – 1

   .السائدة والوظائف الفعاليات – 2

  3".المدركة والرموز المعاني – 3

أشار أبراهام ماسلو في نموذجه المشهور الذي رتب فيه وبشكل متدرج مجاميع الحاجات 
 األساسية لإلنسان، إلى أن لكل فرد حاجات متراكبة وضمن أولويات مترابطة يسعى إلى تحقيقها

  :وهذه يمكن ترتيبها ضمن التدرج التالي

   .توفير االحتياجات المادية -1

                                           
  289-288 ص، 1998، المعماريالتصميم : حيدر، فاروق عباس 1
الحضري، نعيمة، الهوية والتكوينات المعمارية والعناصر الجمالية في العمارة اإلسالمية المغربية، كلية اآلداب والعلـوم   2

  http://www.attarikh-alarabi.ma/Html/Addad57/adaa57partie12.htm، اإلنسانية، القنيطرة
الهوية المكانية لبيئة السكن في توجهات العمارة العراقية المعاصرة وانعكاسها على  :وآخرونالديوجي، ممتاز حازم،  3

  .2010، قسم الهندسة المعمارية، جامعة الموصل ،النتاج المعماري األكاديمي
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  .توفير السالمة واألمن والحماية -2

  . توفير اإلنتماء للبيئة وتحقيق التواصل اإلجتماعي -3

  . تحقيق الكيان واالنطباع المالئم من خالل تحقيق االستقاللية الذاتية واالكتفاء الذاتي -4

  .اإلبداع والحاجات المعرفيةإمكانية  -5

  .الحاجة إلى تحقيق الذات وإشباع القدرات الكامنة للفرد -6

ورغم أن نموذج ماسلو هذا لم يحاول ربط الحاجات اإلنسانية بفكرة المكان أو الحيـز  
بشكل واضح إال أنه يمكن اعتباره مؤشراً أوليا لفهم أولويات الحاجات ضمن البيئة المشيدة ففكرة 

يعبر عنها بالحيز الذي يحوي الحاجات وبالتالي فهو ناتج عالقة الفعاليات بالتصـورات   المكان
وهنا تقوم البيئة المشيدة بتوفير اعتبـارات متعلقـة بالحاجـات     ،الشخصية والخصائص المادية

المادية واألمنية عبر توفير المأوى المالئم وفي ذات الوقت تحقق حاجـات الحـب واالنتمـاء    
سلوب التنظيم المكاني والزماني من جانب ودعم هوية المكان وتوظيف أة الذاتية عبر واالستقاللي

  1.الرمزية البيئية من جانب آخر

  
  عامة بصفة مسكنية احتياجات من ومايقابلها ماسلو تدرج في االنسانية االحتياجات )7.2(شكل 

  )غزة، قسم الهندسة المعمارية –األسطل، أحمد، اإلسكان والمسكن، الجامعة االسالمية  :المصدر(
                                           

الحضري، نعيمة، الهوية والتكوينات المعمارية والعناصر الجمالية في العمارة اإلسالمية المغربية، كلية اآلداب والعلـوم   1
 http://www.attarikh-alarabi.ma/Html/Addad57/adaa57partie12.htm اإلنسانية، القنيطرة
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  عناصر المسكن الرئيسية 5.2.2

ان نشاطات السلوك االنساني في البيئة السكنية تحدده الفراغات الثابتة حيث يدخل فـي  
فالتوظيف الفراغي للمسكن يتحدد بمكان الطعام ومكان . تكوينها النشاط السيكولوجي والثقافي له

  1.النوم ومكان للتحدث ومكان للقراءة

  
  األحداث الثابتة الفراغية في المسكن) 8.2(شكل 

  )41، ص1998 ،حيدر، فاروق عباس، التصميم المعماري :المصدر(

أرى أن هذا الشكل قد تغير نظراً للتقدم التكنولوجي، واختالف شكل ونظم العالقة فـي  
كالصاالت  األسرة، وتقدم طرق الوصول للمعلومات، ليصبح التفاعل والمشاركة في مكان األكل

المفتوحة أو المطبخ، أو في غرف النوم كالتفاعل عبر مواقع التفاعل االجتماعي إلـى جانـب   
  .التفاعل األسري، ولهذا فإنني أرى أن الشكل التالي يوضح العالقة بشكل أقرب إلى الواقع

  
  األحداث الفراغية للفرد في المسكن من وجهة نظر الباحثة) 9.2(شكل 

  )الباحثة: المصدر(
                                           

  41، ص1998 ،التصميم المعماريحيدر، فاروق عباس،  1
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مع التأكيد أن التفاعل قد يكون مع أفراد األسرة وعبر مواقع التواصل االجتماعي مـن  
خالل االنترنت أو الهواتف المحمولة، وقد يكون التفاعل بالقراءة من الشـبكة االلكترونيـة، أو   

  .مشاهدة التلفاز أو غيرها

  :وقد قسم المسكن من وجهة النظر المعمارية الى

 )نوم، معيشة، صالون، طعام( :عناصر انتفاع -1

 .....)ممر، مدخل،: (عناصر اتصال -2

 ....)مطبخ، حمام، مخزن،: (عناصر خدمة -3

  :بينما قسم البعض المسكن الى ثالث قطاعات رئيسية وهي

  .وهو المساحة المخصصة لنوم واستلقاء افراد االسرة: القطاع الهادىء - 

ابلة الزوار، تناول الطعام، اجتماع ويخصص الستراحة افراد االسرة، مق: القطاع المعيشي - 
  .افراد االسرة

ويخصص لتحضير الطعام، غسل الثياب، خزن المواد التموينية، اسستيعاب : قطاع الخدمة - 
 1.سيارة االسرة، حفظ المواد المستخدمة في صيانة المنزل

 تصميم الفراغات الداخلية 6.2.2

  :المدخل �

ن يعكس فـي نفـس   ألى المسكن، فهو يجب إمكان تتطئه قدم الزائر أول ن المدخل هو إ
عـن  األول الترحيب وحسن االستقبال، فمن خالل المدخل يتكون للزائر االنطبـاع   ىالقادم معن

ويجب أن يتوفر في المـدخل   ،سكان وشخصيتهم ومدى تمتعهم بالحس الجمالي والتذوق الفنيال
  :المواصفات التالية

                                           
  64، ص 2012دار الفكر، عمان، تأثيث وديكور المسكن، : وآخرونأبو سكينة، نادية حسن،  1



74 

 .نظراً لنوع المبنى ووظيفته خول والخروجان يكون بمساحة مناسبة الستيعاب حركة الد -1

ة المعيشـة واالسـتقبال والطعـام    ربكل من حج مباشراً ن يرتبط المدخل ارتباطاًأيفضل  -2
 .غير مباشر بحجرات النوم والمطبخ، ويرتبط ارتباطاً

لى جانب اعتبار الفراغ الذي يتم فيه إ ،لتحقيق الخصوصية اًيفضل ان يكون المدخل منكسر -3
كمـا  ) داخل المسـكن (والفراغ الخاص ) الخارج(بين الفراغ العام  انتقالياً راغاًنكسار فاإل

 ):10.2(يتضح في الشكل 

  
  مدخل المسكن كفراغ انتقالي بين خارج المسكن وداخله) 10.2(شكل 

 )2012تأثيث وديكور المسكن، : آخرونأبو سكينة، نادية حسن و: المصدر(

والمالئم لاللوان بدرجاتها المناسبة الضفاء الجو المطلـوب  مثل لوان يجب االستخدام األاأل -4
تحقيقه في المدخل كمكان حيوي، واللون المفضل في المدخل هو االصفر الذهبي بدرجاتـه  

ضاءة المناسبة والتـي تـوحي   البد من توافر اإلف ضاءةإل، أما بالنسبة لذات القيمة العالية
 1.بالترحاب الكافي والهاديء

  :ال ترى باحتكار لون معين للمدخل وذلك لألسباب التالية مع أن الباحثة

أن لون المدخل على األغلب سوف يتبع أو يتناغم مع باقي ألـوان المبنـى أو المنشـأة،     - 
 .وبالتالي فإن اللون األصفر الذهبي قد يختلف أحياناً أو يتنافر مع باقي األلوان

                                           
  68-65 ، ص2012، تأثيث وديكور المسكن: آخرونأبو سكينة، نادية حسن و 1
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 .نى أو المنشأةقد يتعارض اللون األصفر الذهبي مع نوع ووظيفة المب - 

فاحتكار لون معين للمدخل وتحديده قـد يحـدد   . لكل مجتمع وثقافة ألوان طاغية أو سائدة - 
 .على المستخدم ما هو واسع، وهذا قد يشعر اإلنسان بانتهاك الخصوصية

  :منطقة النوم �

ن يتوفر لها عامل أمن المناطق ذات الطابع الخاص الذي يجب  هي: ةيحجرة النوم الرئيس -1
باالضافة الـى االنشـطة   ، ساسية للراحة والنومأالهدوء والخصوصية، فهي تستخدم بصفة 

خرى مثل ارتداء المالبس وتخزينها، القراءة، سماع الموسـيقى، الجلـوس الهـاديء،    األ
  ...مشاهدة التلفزيون

الثـاث  وحـدات ا مقيـاس  يجب ان تتناسب مساحة الحجرة مع الحد االدنى ل :المساحة
بعاد وحدات االثاث هـي التـي   أالواجب توافرها ضمن فراغها فالمتعارف عليها أو العالمية، و
  .تحدد ابعاد الغرفة وليس العكس

شعة الشمس فـي  أالشمال الشرقي حيث تدخل  باالتجاهن تطل نوافذها أيفضل : التوجيه
  .غروبالصباح وبذلك يمكن تجنب حرارة الشمس العالية بعد الظهيرة وقبل ال

ن أعن ضوضاء الشارع وصخب الحياة اليومية ولذلك يفضل  قامتها بعيداًإيجب  :الموقع
ماكن تجمع االطفال حتى تكون معزولة صوتيا وبصريا ويفضل ان تكون حجـرات  أتبتعد عن 

  .ن يكون لها حمام خاص بهاأ وأالنوم قريبة من الحمام 

  :من الضروري ان تحتوي حجرات النوم على الوحدات االساسية والمتمثلة في :االثاث

ن تحتوي على أويمكن ، وخزائن للمالبس وأرفف، مزدوجاً أم مفرداًأكان السرير سواء 
و أخارجية حائطية  ، عالقاتيكة لالسترخاءراأل ،منضدة وسط: (ثاث مثلوحدات أخرى من األ

 .)للمالبس رضيةأ
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ن تختار الوان حجرة النوم بعناية لتحقيق الراحة والمتعة خـالل اليـوم   يجب ا: االلوان
حتى ال تسبب انعكاسات تزعج االفراد ويجـب ان تتسـم    بأكمله مع تجنب االلوان الالمعة جداً

الحوائط، األسقف، االثـاث، االرضـيات، السـتائر، أغطيـة     : (االلوان المستخدمة في كل من
  .وافقباالنسجام والت) الخ... االسرة

تخطيط حجرة النوم يحتاج الى الحرص حيث أنها تتطلب اضـاءة واضـحة   : االضاءة
  1.عديمة الخياالت والظالل الشديدة نظرا لالنشطة العديدة تمارس فيها

  
  األبعاد الالزمة لألسرة والفراغات المحيطة حول وحدات األثاث األخرى في غرفة النوم) 11.2(شكل 

 )2012تأثيث وديكور المسكن، : آخروننادية حسن وأبو سكينة، : المصدر(

هم الفراغات الداخلية التي يجب ان تخصص أتعد حجرة نوم الطفل من : حجرة نوم االطفال -2
فحجرة الطفل هي التي تمكنه من النوم براحة وهدوء واللعب بحرية باالضافة  ،له بالمنزل

ه عالمه الخاص ومكانـه المفضـل   نها تمثل بالنسبة لأكما  ،مع ممارسة الهوايات دراسةلل
  .وفيها تتكون شخصيته
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يجب ان تكون حجرة نوم االطفال بعيدة عن صاالت المعيشة في الوقت نفسه قريبة  :الموقع
  .من غرفة نوم الوالدين

يجب ان تكون الغرفة ذات اتساع مناسب وذلك الن طبيعـة االطفـال تميـل للعـب     : التصميم
  .والتحرك

  .الحجرات الهدوء والشمس والهواء الكافييجب ان تتوفر لهذه  - 

تسم التصميم بالمرونة الكافية الستيعاب التغيرات المستقبلية الناتجة عـن زيـادة   ييجب ان  - 
لى طور المراهقـة  إوكذلك تحولهم من طور الطفولة  أو عدد أفراد األسرة المتوقع، فراداأل

  .والشباب

 ،سـرة ديـدة ومختلفـة مثـل األ   ثاث عأتشتمل حجرات االطفال على وحدات : االثاث
منـاطق   طاولة الكمبيـوتر،  رفف،المناضد، خزانة المالبس، المكتبات، المكاتب، الكراسي، األ

  .لمساحتها وتختلف محتويات الغرفة تبعاً ،...اللعب

  
  نموذج األثاث وممرات الحركة في حجرة نوم يشغلها طفالن) 12.2(شكل 

 )78 ، ص2012تأثيث وديكور المسكن، : آخرونأبو سكينة، نادية حسن و: المصدر(
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نشطة والوظائف ولهذا فهي تصـمم  تعتبر حجرة الطفل من االماكن متعددة األ: لواناأل
مما يساعد على تحقيـق   ،يضيف من شخصيتهلتي عنصر اللون أبحيث تحقق هذة الوظائف وي

 ...األرضية، ثاث،لوان قطع األأوسن الطفل له دور هام في اختيار لون الحوائط،. الوظيفة

طفـال  ن األن تكون قوية وتتيح الرؤيـة الجيـدة أل  أفي حجرة االطفال يجب  :ضاءةاإل
كبر أبصورة  أو التفاعل نهم يقدمون على اللعبأرجاء الحجرة وهم يلعبون، كما أكل  يستخدمون

  .فضلأضاءة كلما كانت اإل

فمن الواجب العنايـة   رض لذلكوقاتهم على األأيقضي االطفال الكثير من : رضياتاأل
عـى ضـرورة اختيـار    اباختيار نوع االرضيات بحيث تحقق عنصري الراحة و المتانة، و ير

  1.رضيات التي توفر الدفء و النعومة مع قابليتها للتنظيفاأل

  :منطقة المعيشة �

ن ألذا يجـب   ،داء وظيفة واحدةأعلى  ليس مقصوراً ن مكاناًصبحت منطقة المعيشة اآلأ
: نشـطة عديـدة مثـل   أمتسع تتم فيه فهي مكان  ،برز شخصية ساكنيهتو ةومريح ةكون عمليت

كما قـد   ،استقبال الضيوفوالقراءة، و ،وسماع االسطوانات واستخدام الكمبيوتر ازمشاهدة التلف
  2.يضا على ركن لممارسة الهوايات المختلفةأيحتوي 

  :فيما يليفي منطقة المعيشة  ىهداف التي تؤدنشطة واألويلخص البعض األ

اسـتقبال  ، أو اجتماع العائلة بأكملها أو بعـض افرادهـا   ):الضيوف –االسرة (اجتماعية   - أ
 .تناول الطعام، أو الزوار في مجموعات صغيرة أو كبيرة

 .دوات الالزمة لذلكالقراءة والكتابة مع تخزين األ: )ملتقي –مؤدي (ثقافية   - ب

                                           
  82-74 ، ص2012، تأثيث وديكور المسكن: وآخرونأبو سكينة، نادية حسن،  1
،  مـــلء الفراغـــات فـــي المنـــزل وفقـــا لمعـــايير فنيـــة      : موقـــع بيـــت الـــدليل   2

http://www.dalilalarab.co.uk/bayt/May12/deco.html  
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مشـاهدة  ، الرسم وعزف الموسـيقى  لالهوايات المختلفة مث: )جماعية –دية رف(ترفيهية   - ت
 ....طاولةال ،شطرنجمثل الالعاب تسلية ، التليفزيون والفيديو

  .النوم –االستراحة  –االسترخاء  :فسيولوجية  - ث

وفق حجـم  و تبعاً لمساحة المبنى نفسه، تختلف المساحة الالزمة لمنطقة المعيشة :المساحة
ثـاث وكـذلك ممـرات    بعاد البينية لقطع األواأل ،بعاد وكمية قطع االثاثأفراد االسرة، أوعدد 

  .الحركة الضرورية فيما بين قطع االثاث

 ةشعأن يساعد اتجاه منطقة المعيشة على ايصال كمية كافية من أمن الضروري  :التوجيه
ن تتوجه باتجاه الجنـوب أو الغـرب   أوقات وعلى مدار السنة، ولذلك يجب الشمس في كل األ

  .)فضلب غرب هو األالوضع الزاوي أي جنو(

ة بعـد مـدخل المسـكن    رن تقع منطقة المعيشة مباشألى وجوب إ ةاسرتشير الد :الموقع
عـن   ن يكون موقعهـا بعيـداً  أخرى، كما يفضل أليها دون المرور بحجرات إويكون الوصول 

النسبة لحيـز الطعـام   بما أ. زعاجطفال وذلك تجنبا للضوضاء وعدم اإلغرف النوم وغرف األ
تيح يفضل هو الموضع الوسط الذي يقع ما بين المطبخ وغرفة المعيشة فهذا الوضع األ فالموقع

 ،رزعاجات تـذك إن يسبب انتقالهم ألى حيز الطعام دون إللزوار انتقاال سهال من غرفة المعيشة 
  :كما يوضح الشكل التالي
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  حجرات المعيشة والطعامالموقع المناسب لركن المعيشة والطعام في حالة الجمع بين ) 13.2(شكل 

 )2012تأثيث وديكور المسكن، : آخروننادية حسن و، أبو سكينة: المصدر(

 حسن منظر تطل عليه الوحدة السكنية سواء كان خارجياًأن تطل منطقة المعيشة على أيجب  -
  .فناء لتحقيق الهدوء والبعد عن التلوث أوعلى حديقة خلفية  م داخلياًأعلى الشارع 

التوزيع الخارجي وفي الوقت نفسه غير  ممرمنطقة المعيشة اقرب ما يمكن ل ن تكونأيجب  -
 ).Lobby( مفتوحة عليها مباشرة بل يفصل بينهما فراغ انتقالي

 .االمكان وذلك لتسهيل عملية التخديم يفضل ان تكون غرفة الطعام قريبة من المطبخ بقدر -

  :التصميم

 ،الجلـوس (داء الوظائف المختلفة أتتمكن من  ان تتسم منطقة المعيشة باالتساع حتى ىيراع  -
 ....)الطعام،تناول  التفاعل، القراءة، المحادثة،

عند التصميم بحيث يتم التداخل بين ) (Overlappingأو ما يسمى  يفضل تداخل الفراغات  -
من فصلهما فيمكن بذلك تـوفير المسـاحة ممـا يـؤدي      بدالً) المعيشة وتناول الطعام حيز(

ر بن استخدام التصميم المفتوح في منطقة المعيشة يعتأالتصميم، ويشير البعض القتصاديات 
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كبـر مـن حجمـه    أ ظاهرياً عطاء المكان حجماًإحساس باالتساع مع لتجسيد اإل جيداً ساساًأ
ن يكون هناك فصل بين ركن المعيشة وركن الطعام وذلك لتحقيق أ ىالحقيقي، ومع ذلك يراع

رؤية من يتناول طعامه عن اآلخرين، ويمكن للمصـمم أن   الخصوصية لركن الطعام لحجب
من خالل استخدام طرق الفصل الجزئي  )تداخل الفراغات، الخصوصية( يحقق الوظيفتين معا

 .بين كل من ركن المعيشة واالستقبال وركن الطعام

  
  المسافات البيئية الواجب توفيرها في تصميم منطقة المعيشة) 14.2(شكل 

  )88- 87 ، ص2012تأثيث وديكور المسكن، : وآخرونسكينة، نادية حسن،  أبو: المصدر(

في حجرة المعيشة فهي التي تعطيها التوازن والتناسق  تلعب االلوان دورا رئيساً :االلوان
بحيث تبدو الحجرة جيدة المظهر  هادئةوتضفي عليها البهجة، ويفضل استخدام االلوان الفاتحة وال

لذلك يحسن اختيار مجموعة الوان دافئـة  ، على خاليا الفكر اًمنشط اًثيرتأ ، وتعطياثناء النهار
للجدران والستائر، ويحسن استخدام تأثيرات االلوان المتوافقة بين درجـات البـيج والبرتقـالي    

  .ثاث الخشبي الطبيعيةلوان قطع األأوالمشمشي في الجدران والستائر والسجاد مع 

و أاالضاءة في حجرة المعيشة لها تأثير كبير في اظهارها والتركيز على جزء  :االضاءة
نشطة المختلفة داء األأوهي سهولة  ،هداف منهاضاءة األن تحقق اإلأركان بها، لذا يجب حد األأ

  :ظهار جمال المنطقة، وتشتمل اساليب توزيع االضاءة علىإلى جانب إهذا 
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التكوين العام للحجرة وبواسطتها نحصل على ضـوء  وهي الزمة الظهار : االضاءة العامة  - أ
 هادئـاً  مباشرة مما يعطي ضـوءاً الضاءة العامة غير ن تكون اإلأويفضل  ،ساطع متوسط

و من خلف قواطع أضاءة الغير مباشرة بواسطة إضاءة الكورنيش ونحصل على اإل متجانساً
  .ضاءة موضوعة خلفهامن الحائط واإل معين سية مثبتة على بعدأر

ضاءة مباشرة ذات مستويات مختلفة بكثافة عالية في منـاطق  إاالضاءة المحلية وتستخدم ك  - ب
مـاكن الجلـوس   أقـل فـي   أوبكثافة  ،بصار جيد مثل القراءة والكتابةالعمل التي تحتاج إل

 1.فازماكن مشاهدة التلأوبكثافة خافتة في  ،والمحادثة

وظيفية مريحة للعين أو القارئ، إضاءة : لذلك أرى ضرورة تواجد نوعين من اإلضاءة
وإضاءة جمالية، بهدف اضافة لمسة خاصة على المتواجدين أو المناسبات وغيرهـا، بحيـث ال   

  .يغلب أي من هاتين االضاءتين على األخرى

  :منطقة العمل والخدمات �

 :المطبخ -1

فلم تعد وظيفته طرد االبخرة السـاخنة   ،قلب المسكن المعاصر يمثل المطبخ اآلنصبح أ
مواد البناء التي ليس لهـا  ولوان، والتشطيبات، باأل غنياً انيقاً صبح مكاناًأبعيدا عن المسكن، بل 

ن يجمع بـين  أحصر والتي تحدث في النفس تاثيرات مريحة وممتعة، فهو المكان الذي يستطيع 
  .من استخدام غرفة الطعام تناول الطعام فيه بدالًلعداد الطعام وكذلك مكان إ

زت اهمية تصميم وتأثيث المطبخ بما يناسب اداء العمل والغرض الوظيفي ومن هنا بر
  .له

تتوقف مساحة المطبخ على نوع المنزل وموقعه وعلى المساحة المتاحـة لـه   : المساحة
ضمن مساحة المنزل، وكذلك على عدد أفراد األسرة، ويجب أن تكون مساحة المطبخ مناسـبة  

  .الضروريةبحيث تستوعب كل األجهزة المستعملة و
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توجه المطابخ جغرافياً ناحية الجنوب أو الجنوب الشـرقي وتفسـير ذلـك أن    : التوجيه
توجيه المطبخ في الجهة الجنوبية يجعله يستفيد من شمس النهار باإلضافة لتجنب تسلل األبخرة 
والروائح داخل المنزل عكس الجهة البحرية التي تحمل الهواء المحمل بروائح األطعمة لنشرها 

  .داخل المنزل

ويفضل قربه من حجرة المعيشـة  . يفضل أن تكون عالقته مع المدخل مباشرة: الموقع
واالستقبال، وكذلك من حديقة المنزل في حالة وجودها كي تراقب األم أطفالها أثناء اللعب، كما 
يجب أن يقع المطبخ بجوار غرفة الطعام، ويستحسن تجميع المطبخ مع فراغي الغسـيل ودورة  
المياه ضمن حيز فراغي مشترك في حالة المطبخ المغلق، وال يفضل ذلك مع المطبخ المفتوح أو 

  .الموقع المناسب للمطبخ) 15.2(المطبخ ذي الطابع التفاعلي، ويوضح الشكل 

  
  الموقع المناسب للمطبخ) 15.2(شكل 

  )2012تأثيث وديكور المسكن، : وآخرونأبو سكينة، نادية حسن، : المصدر(

  :مراكز العمل: التصميم

  :يتم تصميم المطابخ جيدة الترتيب لتحتوي على ثالث مراكز أساسية هي

مركز إعداد الطعام والتخزين، ومركز الطهي والخدمة، ومركز التنظيف، وتسمى هـذه  
وهو تقدير لعملية الطهي عن طريقة مثلـث  ): Triangle work(المراكز الثالثة بمثلث العمل 

لمثلث تربط الثالجة والحوض والموقد، ومثلث العمل هو الذي يقلل من تقـاطع  العمل وأضالع ا
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م لكـي ال   6.7خطوط العمل أثناء تحضير الوجبات، وينبغي أال يتجاوز محيط مثلـث العمـل   
  .تتباعد األركان الوظيفية إلى حد يصبح أداء الوظيفة منهكاً لربة المنزل

  :تصميمات المطابخ

) الثالجة، الموقد، الحوض(مختلفة وفقاً لترتيب مراكز العمل قد يأخذ المطبخ تصميمات
  :كما في األشكال التوضيحية التالية

  
  أشكال المطابخ وفقاً لترتيب مراكز العمل) 16.2(شكل 

  )2012تأثيث وديكور المسكن، : وآخرونأبو سكينة، نادية حسن، : المصدر(
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  :ال بد أن يحتوي المطبخ على: األثاث

، خاصة يهاثاث التخزين لتخزين األطعمة واألواني واألدوات المستخدمة في الطوحدات من  -أ
  .إذا لم يكن هناك مخزن قريب ومعد خصيصاً لذلك

  .النجاز الواجبات واألعمال عليهمسطح عمل  -ب 

   ؟"فرن –حوض –ثالجة : " األجهزة التي تعد النقاط الرئيسية لمراكز العمل في المطبخ -جـ

وألمكانيـة  ، عند تأثيث المطبخ ضرورة ترك مسافات مناسبة للحركة والمرور ىويراع
استخدام وحدات األثاث المختلفة، واألشكال التالية توضح الحركة الالزمة في المطبخ والمسافات 

  .واالرتفاعات الواجب االلتزام بها

  
  لحركة في المطبخلالمسافات واالرتفاعات الالزمة ) 17.2(شكل 

  )2012تأثيث وديكور المسكن، : وآخرونأبو سكينة، نادية حسن، : المصدر(
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  المسافات واالرتفاعات المريحة لمختلف عناصر المطبخ) 18.2(شكل 

  )2012تأثيث وديكور المسكن، : وآخرونأبو سكينة، نادية حسن، : المصدر(

ن يقلل أو يخفف الشعور بالوهج أهاماً في المطبخ حيث يمكن  يلعب اللون دوراً :األلوان
والحرارة داخلة ويؤدي إلى القيام بالنشاط المطلوب والعمل بسرعة، والتخطيط الناجح لأللـوان  
المستخدمة في المطبخ يحتاج أوال لتحديد الشخصية التي نريد إكسابها للمطبخ، فـإذا أردنـا أن   

ويجب  ،ار األلوان التي تؤكد ذلكن نختأيعكس المطبخ اإلحساس بالراحة والبهجة واإلنارة يجب 
عند اختيار خطة األلوان دراسة العالقة المتبادلة بين كل من األلوان ومواد التشطيبات المختلفـة  

، ومن الالفت، أن التعبير عن اللـون ال يكـون بأعمـال    الملمس الممكن استخدامها في المطبخ
اد مختلفة، ولعل أفضلها في رأيي الدهان والطراشة فحسب، بل يمكن التعبير عنها بخامات ومو

هو التداخل بين البالط ومواد أخرى تجمع بين الهدف الوظيفي، كسهولة التنظيـف ومقاومتهـا   
للرطوبة واألبخرة وغيرها، وبين الهدف الجمالي، فأنواع البالط يمكن أن تكون بمناظر جميلـة  

  .ومريحة وعملية في نفس الوقت

كن المسكن التي تحتاج إضاءة نظراً لحاجة العمل، وعنـد  ان المطبخ من أكثر اما: اإلضاءة
التخطيط لإلضاءة يراعى أن تكون اإلضاءة وظيفية بيضاء كما يجب تجنب الظالل فوق مناطق 
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العمل وكذلك فوق منطقة حوض الغسيل، ويراعى أن تتنوع وحدات اإلضاءة بحيث توفر األمن 
محتمل حدوثها، فمعظم الحوادث المنزليـة فيـه   الفعال حيث أن المطبخ يعتبر مكاناً للمخاطر ال

  1.تكون اإلضاءة الضعيفة مسؤولة عنها بصورة مباشرة أو كعامل مشارك

  :الحمام -2

يعتبر الحمام جزءاً هاماً من المسكن فهو ال يقل أهمية عن أي مكان آخر فيه، فيجب أن 
  .يكون له مظهر مميز يعكس الشعور بالراحة ويلبي احتياجات األفراد

  .إن الوضع الجغرافي المالئم للحمامات هو الجنوب الشرقي: توجيهال

يفضل أن يتجاور الحمام مع المطبخ في المسقط األفقي في المطابخ ذات الطابع : الموقع
التصميمي المغلق، حيث يساعد ذلك على دمج الخدمات الخاصة بهم معاً مـع تـوفير نفقـات    

ضل أن يكون مكان الحمام بالقرب مـن غـرف   مواسير الصرف وسهولة التركيبات، وكذلك يف
  ):19.2(النوم لسهولة االستخدام كما في الشكل 

  
  موقع الحمام في المسقط األفقي للمسكن) 19.2(شكل 

  )2012تأثيث وديكور المسكن، : وآخرونأبو سكينة، نادية حسن، : المصدر(

                                           
  102-91 ، ص2012 تأثيث وديكور المسكن،: وآخرونأبو سكينة، نادية حسن،  1
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النـوم السـتخدام   أما في حالة وجود أكثر من حمام فيفضل وجود حمام بجوار غرف 
األسرة، وآخر بجوار االستقبال والمعيشة والمطبخ الستخدام الزائرين واألسرة أيضا، وفي بعض 

  .الوحدات السكنية ذات المساحات الكبيرة يلحق حمام بغرفة نوم الوالدين

مرحاض، حـوض غسـيل   (يحتوي أي حمام على أجهزة ثابتة وهي : تجهيزات الحمام
ويمكن احتوائه على غسـالة لغسـيل المالبـس، أمـا     ) ام قدم لالستحمامأو حم" بانيو"األيدي، 

بيديـة، مروحـة   : (الحمامات المصممة لالستعمال المتسع فتزود بالتجهيزات اإلضافية، مثـل 
... للتخلص من البخار والروائح، خزانة أدوية، وخزانة حمام خاصة، حوض استحمام سـاخن 

  1).الخ

ن التنظيم مناسباً ال يـوحي بالشـعور باالزدحـام أو    وعند تنظيم الحمام يراعى أن يكو
التضارب في الخدمة، ويجب مراعاة الدقة في تحديد وضع األدوات الصحية لسـهولة الحركـة   
واالنتقال، خاصة إذ كان الحمام صغير المساحة وضرورة أن يختار المكان المناسب لكل قطعة 

أخرى، بالنسبة للنوافذ واألبوب فال تكـون  مع مراعاة كثرة االستعمال، المسافة بين كل قطعة و
  . عائقا الستخدامها

هناك ميل لتقليل مساحة النوافذ الخاصة بالحمام مما يقلل من كمية الضوء الطبيعي له، : األلوان
لذلك يجب استعمال األلوان ذات القيمة المرتفعة الزاهية خاصة األزرق واألخضر وذلك ليعكس 

به هذان اللونان من خصائص الطبيعة المتمثلة في عنصري الماء  الضوء، عالوة على ما يتميز
  2.والنبات فضالً عن لون السماء مما يبعث في النفس الطمأنينة والهدوء

  :الشرفات �

تخصص إلتاحة الفرصة لقاطني السكن الجلوس خارج الجدران المغلقة بالجو الخارجي 
أكثر من جهة، لالستفادة مـن المنـاظر   واإلطاللة والمناظر الطبيعية وهي قد تحيط بالمسكن ب

  .والجهات كافة، وغالباً ما تكون الشرفة الرئيسية بغرفة المعيشة
                                           

  http://www.nawasreh.com/vb/t32698.htmlوأسسه  الداخلي التصميم تعريف: موقع منتديات النواصرة 1
 107-103 ، ص2012، تأثيث وديكور المسكن: آخرونأبو سكينة، نادية حسن، و 2
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واتجـاه الريـاح السـائدة     يؤخذ باالعتبار التوجيه الجيد بالنسبة للشـمس  التصميم عند
ر الذي يـوف  واإلطالل الطبيعي، والموقع الصحيح بالنسبة للمنازل والمساكن المجاورة والمحببة

، وعالقتها بهـا  المسافة بالنسبة للغرف المجاورة كما يجب دراسة، الخصوصية واألمان للساكن
غير الضجيج والتأثيرات المناخية  كما يجب دراسة البعد عن، ة والمناسبة للشرفةالكافي المساحةو

  .المرغوب فيها، إن أمكن ذلك

  :الملحقات �

تتوافر حسب طبيعة المسكن، وحجمه هناك العديد من الخدمات والمرافق بالسكن، وهي 
  :ومدى الحاجة إليها

  .لحفظ الثياب المتسخة وغسيلها وتجفيفها: غرفة الغسيل  -أ 

  .لحفظ المؤونة وعدة اإلصالح، وتجهيزات العناية بالحديقة: المستودع   -ب 

  .يتسع عادة لسيارة أو سيارتين لكل وحدة سكنية: المرآب   - ج 

تجهيزات التبريد والتدفئة، وخزان الوقود  تضم: (Equipments room)غرفة التجهيزات   -د 
 .الذي يمكن ان يكون منفصالً ومطموراً في الحديقة بجوار الغرفة

ويتم تجميع مياه األمطار فيه الستخدامها في ري الحديقة المنزلية، كما يمكن : خزان المياه  - ه 
أن يكون للشرب في بعض المناطق التي يكون فيها نقص في مياه الشـرب مـن جهـات    

لتزويد المختصة، وأدعو إلى وجوب فرض انشاء خزان مياه لكل مسكن منفصـل نظـراً   ا
لألهمية البالغة التي أشرنا إليها ونظراً لإلشكالية التي يشير إليها العلماء بأن مشكلة المياه قد 

  .تكون مشكلة عالمية

مـرة،  تكون محيطة بالمسكن، لزراع الورود ونباتـات الزينـة واألشـجار المث   : الحدائق   -و 
 .واألسيجة النباتية



90 

 الداخلي السكني التصميم 3.2

  عناصر التصميم الداخلي للمسكن 1.3.2

  األلوان 1.1.3.2

على التصميم الداخلي، فلم يعد اللون بمفهومـه   لون أثرت كثيراًألاإن الدراسات الحديثة 
التقليدي بأنه طبقة من الطالء أو مادة للزينة والزخرفة، وإنما أصبح اللون من صفات المادة وال 

من أبعادها المنظورة، يؤثر على العناصر التصميمية في العمارة وعلى نسبها  ينفصل عنها وبعداً
  .وعالقاتها

ناصر المؤثرة في التصميم الداخلي، وتبدو أهميته في أن خطة ويعتبر اللون من أهم الع
األلوان الناجحة من الممكن أن تكون العنصر الفعال في إبـراز وحـدات األثـاث وعالقاتهـا     

  1.بمحتويات المكان من حوائط وأرضيات وأسقف وغيرها

  
  يوضح أثر األلوان على التصميم الداخلي) 20.2(شكل 

-http://www.interiorarcade.com/images-pictures/2009/09/living-room-designs :المصدر(

62.jpg(  

  

  

                                           
  110-109 ، ص2012، تأثيث وديكور المسكن: آخرونأبو سكينة، نادية حسن، و 1
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  يوضح أثر األلوان على التصميم الداخلي) 21.2(شكل 

  )http://www14.0zz0.com/2010/12/31/16/438146972.jpg: المصدر(

فمـثال اللـون    ،أن األلوان تؤثر على شخصيتنا ومشاعرناالقول الدراسات قد دعمت و
األحمر يتسبب في ارتفاع ضغط الدم لكن إذا استخدم بوعي مع البيج أو الكريم الفاتح أو حتـى  
وحده فى حالة دهان أثاث مفرغة كالمكتبات مثال فهو يساعد على اضفاء مزيد مـن الحميميـة   

يدعو للتراخي والكسل لذا نحد من اسـتخدامه   يواللون األزرق السماو، والحيوية داخل الغرف
 واللون األصفر هو ،ويفضل استخدامه فى حجرات النوم ،ماكن الدراسة والتركيزأفى المدارس و

للقوة واإلصرار فهو مناسب لحوائط المكاتب واألماكن اإلدارية وال ننصح به لغرف النوم عنوان 
واللون األخضر مناسب لألماكن المليئة بتفاصـيل الخشـب أو    ،حيث يبعث على التوتر والقلق

 ،دحام المكانزعنها ويقلل من اإلحساس با حيث يجذب النظر بعيداً ،المملوءة بالكتب والمجلدات
أمـا اللـون    ،األبيض هو لون النقاء ويصلح لألماكن الصغيرة المساحة والقليلة اإلضاءةواللون 

البنفسجي فيعتبر لون الرقي والفخامة، السيما درجاته الغامقة كالباذنجاني الذي يمـنح الغرفـة   
  1.فتح احساساً بالراحة والسكينةينما تعطي درجاته األبعمقاً، 

 للمسكن الداخلي ميالتصم في اللون استخدام أثر

 اللون واستخدام اللون، بمحددات اإللمام تطلبي الداخلي الفراغ في اللون وظائف تنوع إن

 هنـاك  كـون ي ة، واليالسـكن  لألنشطة ةياألساس المتطلبات مع تفقي أن جبي الداخلي في الفراغ

                                           
إبداع األلوان في معالجة العيـوب الهندسـية فـي الغـرف،     : موقع المهندس الكويتي للبناء والديكور، مقاالت الديكور 1

http://www.kw-eng.net/articles-action-show-id-72.htm  
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ـ العلم الحقائق على تعتمد التي "ةياألرجنوم" والمتطلبات ةيالجمال ن المتطلباتيتعارض ب  مـع  ةي

 العامـل  هـو  اللـون  إن. األسطح نهو الضوئي، االنعكاس معامل :ةيالتال ق السماتيبتطب ةيالعنا

  :منها ةيأهداف أساس حققي ألنه المعماري، ليالتشك ألسس فييوالوظ األساسي

 أو كتلـة،  أو سطح ديلتأك تارة دخلي فنجده لألسطح، ةيويح إعطاء فيهاماً  دوراً اللون لعبي .1
 .والمسطحات الخطوط بعض رظهت ةيمحل داتيتأك إلحداث أو ،مظهر حيلتوض

 .للمبنى ةيالشخص وإعطاء العام، رظهالم ديتوح على اللون ؤثري .2

 .المقبولة ةيالتراث األلوان باستخدام المحلي الطابع مالمح إبراز .3

 1 الثالث للبعد البصري الخداع ومعالجة ةيالمنظور راتيالتأث حيتصح .4

 .فةيالكث وميالغ أو الحاد الشمس كسطوع ةيالضوئ ةيالمناخ العوامل بعض معادلة .5

  اإلضاءة 2.1.3.2

تعد اإلضاءة من العناصر األساسية في التصميم الداخلي ومن أهم معطيات التشكيل في 
وعن طريق  ،لما لها من قدرة على إبراز وتجسيم عناصر التصميم األخرى ،المعماري ضاءالف

التحكم في درجات اإلضاءة ولونها وتوزيعها حسب الوقت والحاجة والتحكم في درجات الظالل 
  2.يمكن إعطاء أولويات لفراغات دون أخرى

                                           
، ص 2008، الحداثة مابعد مدرسة منظور من معاصر سعودي لمسكن داخلي ميتصم: أحمد بن مسعود بنت المالكي، منال 1

54-55  
 118 ، ص2012، تأثيث وديكور المسكن: آخرونأبو سكينة، نادية حسن، و 2



93 

  
-/http://3.bp.blogspot.com: المصدر(

NsulxPFhJug/T9mJi4Cc1WI/AAAAAAAA

ArI/yvlh-0sZc3Q/s400/home_lighting4.jpg(  

 :المصدر(
http://www.bascota.com/vb/md19859/(  

  
: المصدر(

http://www.bascota.com/vb/md19859/(  

  
: المصدر(

http://www.bascota.com/vb/md19859/(  
  صور توضح أثر االضاءة على التصميم الداخلي) 22.2(شكل 

  الحوائط 3.1.3.2

ما لها من أهمية في  ىوال يخف ،الحوائط هي األساس الذي يستند إليه في تزيين المسكن
األولية إظهار رونق األثاث وملحقاته كخلفية له، وتحتاج الحوائط الداخلية للمباني بعد معالجتها 

بأي مادة  والغراء أ و، سواء كان بالجير أأو المعالجات إلى تشطيبها بأنواع مختلفة من الدهانات
لحماية الحوائط ووقايتهـا مـن المـؤثرات     أخرى، وتستعمل هذه األنواع المختلفة من الدهانات

الطبيعية وإضافة مزيد من أنواع التنسيق والزخرفة والديكور والحصول على تأثيرات مالئمـة  
  1 .لراحة العين واألذواق الشخصية

                                           
  128-127 ، ص2012تأثيث وديكور المسكن، : آخرونأبو سكينة، نادية حسن، و 1
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 :المصدر(

http://www.sabayagazine.com/wp-

content/uploads/2012/03/Decor-

walls6.jpg(  

  
 :المصدر(

http://www.sogarab.com/photos/146448_extra.

jpg(  

  صور توضح معالجات مختلفة في الحوائط) 23.2(شكل 

  األسقف 4.1.3.2

سقف هو السطح الداخلي العلوي الذي يحدد الحد االعلى للفراغ وقد ال يكون عنصـرا  ال
  .انشائيا ولكنه السطح المكمل الذي يخفي الجانب السفلي من العناصر التي فوفه

وهو عنصر معماري، وظيفته تحديد الجزء العلوي للمبنى والحفـاظ علـى المنـاطق    
   1.الداخلية من العوامل المناخية

  

  

                                           
  140، ص2012ور المسكن، تأثيث وديك: آخرونأبو سكينة، نادية حسن، و 1
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: المصدر(

http://static.hawaacdn.com/PE/2011/10/13/11

/130204985452-1.jpg(  

  
: المصدر(

http://www.almuhands.org/forum/imgca

che20091/145007.almuhands.org.jpg( 

  
: المصدر(

http://www.almuhands.org/forum/showthrea

d.php?p=685477(  

  
: المصدر(

http://www.almuhands.org/forum/storeimg2

012/almuhands_1350391292_598.jpg(  
  صور توضح معالجات مختلفة في األسقف) 24.2(شكل 

  األرضيات 5.1.3.2

تعتبر األرضية هي الركيزة األولى في أعمال الديكور حيثما وجدت هـذه األرضـية،   
فهي التي توضع عليها قطع األثاث المختلفة ويمـارس   ،المحالت مالفنادق أ مسواء في المنازل أ

عليها الكثير من األنشطة طوال اليوم، باإلضافة إلى أن األرضية تقوم بإعطاء القـيم الجماليـة   
  .والفنية المطلوبة للمكان

واألرضيات عنصر هام من عناصر العمارة الداخلية، وهي عبارة عن األسطح األفقيـة  
دة الحيز الداخلي ويجب بناؤها واختيارها بشكل جيد حتى تـتمكن مـن   المستوية التي تشكل قاع

  1 .بأمان تامو بسهولة مقاومة االحتكاك واألحمال

                                           
  143- 142، ص2012، تأثيث وديكور المسكن: ، وآخرونأبو سكينة، نادية حسن 1
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  صور توضح معالجات مختلفة في األسقف) 25.2(شكل 

  )التزينية العناصر( مكمالت التصميم الداخلي 2.3.2

كالستائر، وحدات اإلضاءة التزيينية، واللوحات والصور، المرايا، الساعات، المجسمات، 
العناصر الهامة في التصميم الداخلي، حيث يصعب أن يتواجد حيـز   من التزيينية تعد المكمالت

دون استخدام تلك المكمالت فهي تتكامل مع باقي العناصر من حيث الوظيفة والخامـة واللـون   
في إثراء وغنى المكان ولها ارتباط فني حيـث انـه إذا فقـد أي     رئيساً تلعب دوراًوالملمس، و

  . كان له أثر سلبي على بقية العناصر األخرى في تصميم الفراغات الداخلية منها عنصر

لما يضاف من جماليات إلعطاء قيم  الشخصي وفقاً عكما أنها تضفي على المسكن الطاب
تشكل اإليقاع النهائي وتوافقه مع عناصر التصميم من خالل سلوك  مختلفة للديكور الداخلي، فهي
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وممارسة عملية تمكن المستخدم من التفضيل واالقتناء لكل ما يحتاجه وفقا لمنظومة متكاملة من 
  . التذوق الفني المتوافق مع السمات والخصائص الشخصية

والفردية للحجرة التـي   إضافياً بل إنها تؤدي إلى تحقيق الشخصية فالمكمالت ليس شيئاً
تبدو عادية بدون استخدام تلك المكمالت، فهي تكمل األساس لخطة تنسيق المسكن وتضيف ميزة 

  1.وأسلوباً للحجرة

األجزاء واألشياء التي تجمع بين الوظيفة والفن لتحقيق المنفعـة  " ويعرفها آخرون بأنها 
  : ومن أنواعها" تحقيق بيئة مناسبة  من أجل ومعنوياً والجانب الجمالي وتثري المكان مادياً

داء وظـائف أو لتكملـة   و المتحركة الالزمـة أل أوهي األشياء الثابتة : المكمالت الوظيفية - 
: األساسية، ومن األمثلة عليهاهميتها دون تجاهل لتكامل عناصر الفراغ أوظيفة أخرى ولها 

  .الستائر ،أغطية اللمبات ،مفاتيح الكهرباء ،المرايا ،طفاية السجائر ،المدفأة ،الساعة

وهي القطع غير المستعملة ولكنها الزمة لتحقيق النواحي الفنيـة  : المكمالت غير الوظيفية - 
األزهار والنباتات سواء طبيعيـة أم  : ومن أمثلتها ،من اجل الحصول على الجانب الجمالي

يسـتال،  اكسسوارات من الكر وآنية الزهور أكالمجسمات ، صناعية، اللوحات، االضاءات
  2.القواطع والدفايات والبرفانات

 الداخلي التصميم في الخامات 3.3.2

 الوظيفـة  مفهومي إلى المعاصرة استنادا للفضاءات التصميمية المعالجات أساليب تنوعت

التصـميم   عناصـر  ضـمن  توظـف  ألن مرشحة جميع الخامات تقريباً أصبحت حيث والتعبير،
 والخارجيـة  الداخليـة  إلنهاء األرضيات تستعمل التي الخامات من مختلفة أنواع فهناك الداخلي،

  3.االثاث قطع في عن استخدامها فضالً والسقوف والجدران

                                           
 214 ، ص2012، تأثيث وديكور المسكن: وآخرونأبو سكينة، نادية حسن،  1
 216-215 المرجع السابق، ص 2
 178 ، ص2005، ألف باء التصميم الداخلي: خلف، نمير قاسم 3
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  تنوع استخدام الخامات في التصميم الداخلي) 26.2(شكل 

  )179 ، ص2005ألف باء التصميم الداخلي، : خلف، نمير قاسم :المصدر(

 جانـب  من تقنية العتبارات نهاءاإل ومواد الخامات اختيار يتم الداخلي التصميم عملية في

 خامات معينة، فعالية يحتضن محيط وأ وضع فلكل اخر، جانب من وتعبيرية رمزية والعتبارات

 خصـائص  نع فضال اقتصادية، اجتماعية لحقيقة وترمز االستعمالية طبيعته تناسب معينة مالئمة

 معينة خامات ترتبط وقد، )احياناً والشمية( والملمسية الصوتية والخصائص البصرية الخامات هذه

 داءاأل ويختلف(الجوامع بقباب الزرقاء الخزفية البالطات ارتباط مثل (محددة نماطأ وأ بنائية بطرز

 الطـابوق :المـواد  هذهاألمثلة على  ومن مصنعة وأ طبيعية كونها على اعتماداً للخامات المعنوي
)Brick (الحجـر  ،والزخـارف  والنقـوش  الداخلية القواطع واقامة والتكسية البناء في ويستخدم 
)Stone (المعالجـات  فـي  زخـارف  أو بشكل اللونية الداخلية من المعالجات كثير في ويستخدم 

 وبتعـدد  جميلـة  بسطوح ويمتاز) (Marbleالرخام  الخامات االخرى ومن والخارجية، الداخلية

 وتطلق (Ceramic)السيراميك  أما ،)والصناعية الطبيعية( انواعه بكافة ويستخدم وتعريقاته الوانه

 تغليـف الحمامـات   مثل الداخلي التصميم أعمال في المستخدمة البالطات على التسمية هذه عادة

  1.والمطابخ

                                           
  181-180 ، ص2005، ألف باء التصميم الداخلي: خلف، نمير قاسم 1
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  تنوع استخدام الخامات في التصميم الداخلي) 27.2(شكل 

  )2005ألف باء التصميم الداخلي، : خلف، نمير قاسم :المصدر(

 الداخلي التصميم في ثاثاأل 4.3.2

 وبدونـه ، الداخليـة  الفضـاءات  أو تزيين تصميم في والمهم الرئيسي العامل ثاثاأل يعد

 فـي  تنقلنا حيث ومستعمليها الداخلية العمارة بين الوسيط فهو الداخلي، التصميم مقومات التكتمل

 نتيجـة  وملحوظًا كبيرا تطورا ثاثاأل رتطو ولقد واالنسان، الداخلي الفضاء بين والمقياس الشكل

 يختلف مفهومه صبحأ يأ الماضي، القرن في الثانية العالمية الحرب بعد السريع الصناعي للتطور

 للمعيشـة  جديدة فكارأ دخلت الثانية العالمية الحرب بعد ما سنوات ففي السابق في عليه كان عما

 بـداعات اإل بعـض  لـى إ دىأ التكنولوجي والتطور الحديثة الخامات تأثير نأ عن فضالً والحياة
  .والتأثيث الداخلي التصميم مجال في الجديدة

 وفق ومتخصص بشكل مختلف الداخلية للفضاءات االثاث صناعة فان التطور هذا ونتيجة

في  والحداثة التكنولوجي التطور عن يعبر بدأ مثال المنزل المطبخ في فأثاث المطلوب، الفضاء نوع
 الراحة عن والتعبير التقليدية عن القيم تعبر الماضي القرن في المعيشة غرفة بقيت حين في المواد،

 احـدى  اعتبـرت  والفضـاءات االداريـة   والخصوصية أو المستوى االجتماعي واالقتصادي،

 واضـح  بشكل الحديثة المكتبية االجهزة ظهور بدأ الفترة حيث تلك عن المعبرة المهمة الفضاءات

 قبـل  مـن  كبيراً وخاصة اهتماماً نال االثاث فإن وبالتالي للفضاءات الداخلي في التصميم ومؤثر
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 فضال احتياجاته وتوفير االنسان راحة على من تاثير له لما والمعماريين الداخلي االثاث مصممي

 ومقياسـه،  خطوطه شكله، خالل من ويلعب الداخلي للفضاء البصري بالتكوين كونه مرتبطًا عن

  .1 الداخلي للفضاء التعبيرية والخواص اعطاء الصفات في مهما دورا وتركيبه ألوانه،

  
  أثر األثاث في التكوين البصري للفضاء الداخلي) 28.2(شكل 

  )202 ص، 2005ألف باء التصميم الداخلي، : خلف، نمير قاسم :المصدر(

  :التي يبنى عليها توزيع قطع األثاث في الغرفة الواحدة، وهي المبادئ واألسس

  . سة سير الحركة فيهاامعرفة مساحة الغرفة ودر -1

  .نوع وحجم األثاث المطلوب توزيعه -2

  .عدد وعمر وجنس كل فرد يستخدم هذه الغرفة -3

  .كيفية تواجد الفتحات وأبعادها وطريقة حركتها -4

  .الضوضاء الخارجيةحجب و الخصوصية وحجب الرؤية،دراسة  -5

                                           
  203-202 ، ص2005، ألف باء التصميم الداخلي: خلف، نمير قاسم 1
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إال أنه بعد معرفة ودراسة هذه المبادئ، يجب دراسة قطع األثاث المختارة مـن حيـث   
مناسبة ومتوافقة مع المساحة المختارة لهـا أم أن هنـاك    وإذا كانتغرض، لل هاتحقيقوأبعادها، 

إلى أن  فمن هنا علينا دراسة كل هذه األمور، عائق ما يحول دون وضعها في أماكنها المقترحة
يكون هناك تصميما مثالياً يناسب الغرفة ويناسب من يعيشون فيها أيضاً ويحقق لهـم الراحـة   

  1.وسهولة الحركة

  :فهي غرف المنزلأثاث األسس الفنية في توزيع وترتيب أما 

  .التوزان يوحي باالستقرار ويشعر بالطمأنينة والبقاء :التوزان -1

أساسي على المسافات واألجسام واألشكال والعالقـات  ويطبق مبدأ التناسب بشكل  :التناسب -2
ولذا يجب أن يتناسب حجم األثاث وشكله مع حجـم الغرفـة   ، بينها جميعاً في تصميم معين

  .وشكلها وحجم األثاث مع الصور واللوحات الجدارية

ـ تردبويضفي على التصميم حركة محببة وهذا يعبر عنه : االستمرار واإليقاع -3 وتكـرار   دي
د أجزاء حواألشكال واأللوان بتتابع منتظم وعلى فترات أو مسافات محددة حيث يو الخطواط

 .التصميم ويربطها ببعضها فتبدو وحدة متكاملة

فهذه النقطة  ،ويعني أن يحتوي كل تصميم على نقطة اهتمام أو لفت نظر :التأكيد والتركيز -4
د تكون نقطة لفت النظر باقة أو المركز يجذب النظر وبدونه يكون التصميم ممالً ورتيباً وق

أو مجموعة لوحـات  ، أو مجموعة من رفوف الكتب، أزهار على طاولة في غرفة الجلوس
 على الحائط يمكن الحصول على التركيز إما بتأكيد األحجـام أو األشـكال أو األلـوان أو   

في فمثالً توضع القطع الكبيرة الحجم  ،هذا إلى جانب توزيع األثاث حسب حجمه، الزخارف
إلى الحائط ألنها تأخذ حيز كبير على عكـس القطـع الصـغيرة     الغرف الكبيرة مالصقة

 2..وهكذا

                                           
  113، ص2010، أسس التصميم الداخلي وتنسيق الديكور: يونس، خنفر 1
 أكتوبر، كلية الهندسة، الهندسـة المعماريـة، بحـث منشـور،     6أسس تصميم الوحدات السكنية، منتدى طالب جامعة  2

http://www.almagic.net/vb/showthread.php?t=17007  
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وأرى في نهاية هذا المبحث أن التعريفات واألسس النظرية التي وردت ال يمكن جمعها 
  .على األغلب في تصميم واحد يلبي حاجة المستخدم ويوافق فكرة المصمم

التصميم الذي يحاول أن يجمع أكبـر عـدد مـن األسـس     هو ذاك : فالتصميم الواقعي
التصميمية من خالل فكرة معمارية أو بصمه للمصمم، تخدم احتياج المستخدم بأقـل التكـاليف   

  .وأجمل صورة ممكنة

كما تجدر بنا االشارة إلى ضرورة أن يكون التصميم وتحديداً الداخلي نابعاً مـن روح  
امة في فلسطين للمعالجات الخارجية والداخلية، له الكثيـر  المكان، فاستخدام الحجر الطبيعي كخ

  .من معاني القوة والفخامة والعراقة، والديمومة أيضا

وهذا ال يعني بأي حال من األحوال المغاالة في التصميم، بل تجدر بنا الوسطية في كل 
وأقـل   شيء، فالتصميم السليم هو الذي يجمع بين الوظيفة والجمال والمتانة بأفضـل صـورة  

  .التكاليف
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  الفصل الثالث

 بالفضاءاتعالقة التصميم الداخلي 
للمبنى  والخارجية المعمارية الداخلية
 )حاالت دراسية(السكني المنفصل 
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  الفصل الثالث
للمبنى السكني  والخارجية المعمارية الداخلية بالفضاءاتعالقة التصميم الداخلي 

 )حاالت دراسية(المنفصل 

  مقدمة 1.3

يستعرض الفصل الثالث في قسمه األول العملية التصميمية وفقاً لسلوك المسـتخدم فـي   
الفضاءات السكنية الداخلية مع بحث إمكانية التغيير في تلك الفضاءات خالل مراحل حياة المبنى 
المختلفة، كما يناقش آلية اتخاذ القرار التصميمي لعناصر الوحدة السكنية فـي اإلسـكان محـل    

مع إبراز دور كل من المصمم والمستخدم في تلك العملية، ودراسة تأثير هذه العمليات الدراسة 
على واقع الفضاءات الداخلية في الوحدات السكنية، هذه الوحدات هي عينة من الوحدات السكنية 

الجنيد والذي تقع أراضـيه ضـمن المنطقـة     -المنفصلة في إسكان المهندسين في مدينة نابلس
  .ية الجنيد التابعة لمدينة نابلسالمجاورة لقر

كما تناقش الدراسة في هذا القسم موضوع تقييم المبنى بعد اإلشغال، وتعتبر عملية تقييم 
الوحدات السكنية بعد إشغالها واالهتمام بآراء المستخدمين بفضاءاتها الداخلية من األمور الهامة 

ورغبات المستخدمين الحقيقية، كمـا   التي تساعد المصمم في التعرف على االحتياجات المتجددة
أنها تظهر كفاءة أو عيوب التصميم الفعلية، وتعطي مؤشراً ألهمية التغييرات المسـتقبلية فـي   
المشاريع المماثلة، باإلضافة لمالحظات الباحثة وتقييمها أثناء تواجدها في المباني المراد تقييمها 

  .أثناء إجراء المقابالت داخل هذه الوحداتوتمكنها من المقارنة بين أكثر من حالة دراسية 

ووصوالً للهدف المرجو من هذه الدراسة سيتم في القسم الثاني من هذا الفصل مناقشـة  
للدراسة، فقد تم أخذ عينه عشوائية من الوحدات السكنية ذات المسقط األفقي  التطبيقية جراءاتاإل

خصصة لنوعية المباني المراد تقييمها، كنوعية مت) نموذج تصميمي رقم واحد(األصلي المتشابه 
وتم إجراء المقابالت الميدانية مع سكانها لمالمسة الواقع الحياتي والعملي ألداء تلك الفضـاءات  
والذي يعكس مدى نجاحها أو فشلها، وقد تم طرح األسئلة التي تبحث مـدى أهميـة التصـميم    
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حدات السكنية المنفصلة، وعن االستعانة الداخلي في تعزيز الفضاءات المعمارية الداخلية في الو
  .بمصمم داخلي وماهية العالقة بينه وبين المالك

هذا القسم سيتم تحليل لنتائج المقابالت التي كانت تهدف إلى توضيح مدى  ةأما في نهاي
  .اعتماد نجاح فضاءات المبنى السكني على كفاءة التصميم الداخلي

  )عينة الدراسية(لس ناب -لمهندسيننبذة عن إسكان ا 1.1.3

م، وقد تـم شـراء تلـك    1974تأسست جمعية إسكان المهندسين في مدينة نابلس عام 
دونم، كان  84م والتي تبلغ مساحتها 1976األرض التي يقع عليها مشروع اإلسكان الحالي عام 

الهدف من شراء تلك األرض بالتحديد حمايتها من االسـتيطان حيـث كانـت مرشـحة بقـوة      
واالستيطان عليها في حينه بسبب موقعها المرتفع والمطل، لذلك واجهـت الجمعيـة    لمصادرتها

الصعوبات والعقبات الكثيرة أثناء مرحلة شراء األرض وتسجيلها ومن ثم إستصدار التراخيص 
  . الالزمة للبناء، وتنفيذ خدمات البنية التحتية للمشروع

مشتركين في حينه مع العلـم أن  وحدة سكنية بعدد أعضاء الجمعية ال 74يضم اإلسكان 
من هؤالء األعضاء كانوا في المهجر، والتي سعت الجمعية بدورها من تمكـين هـؤالء   % 80

المغتربين من إنشاء سكن مناسب يدعم قرار العودة إلى الوطن، مـع العلـم أن تمويـل هـذا     
زئي مـن  مع دعم ج) أصحاب الوحدات(المشروع اعتمد بالدرجة األولى على أعضاء الجمعية 

  . اللجنة المشتركة الفلسطينية األردنية في ثمن األرض

موضحة في الشـكل  (اعتمد أعضاء الجمعية نموذجين للمساقط األفقية للوحدات السكنية 
وذلك بعد تقديم المصممين للمشروع خيارات متعددة تم مناقشتها مع األعضاء، وقد ذكر ) التالي

سـميح طبيلـة أن تلـك    . جمعية اإلسكان الحالي م أحد المصممين األساسيين للمشروع ورئيس
الوحدات تم تصميمها على أساس كونها نواه للسكن ألسرة ممتدة، حيث تم اسـتغالل االنحـدار   
الموجود باألرض بحيث تم رفع البناء المنوي إشغاله بمرحلة البناء األولى لتكون عالقته مباشرة 
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نية إكمال إنشـاء وتشـطيب المسـتويات    مع أقرب شارع ألرض البناء المخصص له مع إمكا
  .األخرى بمراحل الحقة لتصبح وحدات سكنية لألوالد في المستقبل

أما بعد مرور ثالثين عاماً من مرحلة اإلنشاء األول لإلسكان نجد تفاوتـاً فـي نسـبة    
الرضى والقبول لدى السكان، ومع تفاوت نسبة الرضى عن ما تضـمنه التصـميم والتوزيـع    

الداخلية لوحدات اإلسكان، أجرى بعضهم تعديالت لمالئمة تلك الوحـدات لمسـتجدات   للعناصر 
حياتهم ومتطلبات العصر الحالي، مع محدودية تلك التعديالت لثبات العناصر اإلنشائية واإلطار 
الخارجي للمبنى، مع تأكيد الجمعية على ضرورة االلتزام باإلطار العام ومظهر اإلسكان األصلي 

فاظ على الطابع العام الذي قام المشروع على أساسه، رغم أن ذلـك الشـرط ومـع    لضمان الح
مرور الزمن تجاوزه عدد من سكان الوحدات بإضافه عناصر للبناء غيرت من هذا الطابع بنسب 

  1.متفاوته، خاصة أن بعض من المالك قد باع وحدته آلخرين قد يكونوا من أصحاب مهن أخرى

  2لنماذج الوحدات السكنية المنفذة في اإلسكان عينة الدراسةالمساقط األفقية  2.1.3

تم تنفيذ نماذج المساقط األفقية التالية لمرحلة العظم في االسكان، وذلك حسب وضـعية  
  .وتوجيه ومساحة قطع االرض المخصصة لكل وحدة

                                           
  2013-7-11ندسين المه إسكانجمعية سميح طبيلة، رئيس مقابلة مع  1
من قبل الباحثة بسبب  داألوتوكابواسطة برنامج  اترسم المخطط إعادةتم (المهندسين  إسكانجمعية سميح طبيلة، رئيس  2

  )المخطط األصلي لدى الجمعية وضوح عدم
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  المسقط األفقي للنموذج األول من الوحدات السكنية) 1.3(شكل 

  )رسم الباحثة :المصدر(

  
  المسقط األفقي للنموذج الثاني من الوحدات السكنية) 2.3(شكل 

  )رسم الباحثة :المصدر(
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  العملية التصميمية وآلية اتخاذ القرار 2.3

  وك المستخدمالتصميم وفقاً لسل 1.2.3

إن إدراك المصمم الحتياجات المستخدمين للمبنى وتفهمه ألذواق المعنيين في تصـميم  
الفضاءات يمكِّنه من تكوين برنامج للعناصر التصميمية يتالءم مع تلك االحتياجات و به يحقـق  
أفضل فضاء معيشي يطمح له المصمم والمستخدم معا، فتصميم مبانٍ تحقق فضاءات معماريـة  

لممارسة السلوك اإلنساني ال يأتي إال من خالل التعرف على المتطلبات الخاصة  متقدمة ومناسبة
لمستخدم الفراغ ودوافعه الخاصة والمرتبطة بالمكان والتوفيق بينها وبين احتياجـاتهم الفعليـة،   
فالناتج بالتأكيد سيظهر في صورة حلول معمارية مرضية توفر توازنا فكريا وعمليا يتجه إلـى  

  . ياجات اإلنسانية ويحقق النجاح للمشروعإرضاء االحت

ولذلك فإن االعتبارات التصميمية للمبنى تتأثر بالمنظومة السلوكية لألفراد والنفسية لهم 
الخصوصية، الحياة االجتماعية والعالقات األسرية، اإلحساس باالنتماء، الجمال، : والتي تتضمن

  .الراحة، الهدوء، الصحة، األمان، الزمن، التطور

  
  الداخلية السكنية الفراغات لمستعمل السلوكية المنظومة) 3.3(شكل 

األنماط السلوكية على تصميم جناح المعيشة في تأثير : الرشود، عبد الرحمن سليمان، رسالة ماجستير بعنوان :المصدر(
  )41هـ، ص 1425، محرم الوحدات السكنية المتكررة، جامعة الملك سعود

فالعملية التصميمية وفقا للسلوك تشكل داعماً أساسياً لنجاح فضاءات تلك المباني وخاصة 
  :وتتضمن ما يلي"السكنية منها، 

 الحاجة

  الدافع 
توتر يعبئ 

الطاقة ويوجه 
 السلوك

  الباعث

 أو الهدف

 إشباع الحاجة

عدم إشباع 
 الحاجة

  الرضى

 إحباط
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ل عدة عناصر، قسم منها معمارية والقسم اآلخر وضع البرنامج الفراغي للمبنى والذي يشم   - أ
  .هندسية

  .إعداد برنامج يلبي متطلبات مستخدم الفضاء   - ب

وضع خطة تغذية مرتدة ما بين التصميم للمشروع وعملية تقييم لمبنى من نفـس النـوع      - ت
  .واالستفادة التي أفرزت أثناء االستخدام

المتطلبـات   الستيعابر المبنى القائم فعال إمكانية تحوي أوالبدائل التصميمية الجديدة  إعداد   - ث
  :الجديدة ويتم ذلك من خالل ما يلي

  .حذف خدمات قائمة -1

  .استحداث فضاءات جديدة -2

  1".في نفس الموقع إضافتها أوتزويد المبنى بخدمات جديدة  -3

ويمكن رؤية ذلك جلياً من خالل التغييرات واإلضافات التي تمت على التصميم الداخلي 
حدات السكنية عينة الدراسة في هذا الفصل، فـيالحظ أن الوحـدة السـكنية ذات النمـوذج     للو

التصميمي األصلي الواحد قد عولجت بآليات وأوضاع مختلفة ومتنوعة حسب حاجـة وطلـب   
أصحابها بحيث تم إعادة تصميمها الداخلي بما يتالئم مع الحالـة ووفقـاً لسـلوك ومتطلبـات     

ى اإلطار العام للوحدة، مما أعطى نتائج ملموسة، حتى أنه في بعض المستخدمين مع الحفاظ عل
األحيان من الصعب على الزائر لتلك الوحدات تمييز أنها في األصل ذات مسقط أفقـي واحـد   
ونجد كل منها أصبح يعكس هوية سكانها وأصحابها، فقد تم هدم وإزالـة أو إضـافة عناصـر    

اصة في الوحدات التي تم بيعها من أصحابها األصليين، إنشائية هامه للوصول للنتائج المرجوة خ
مما شكل فجوه ما بين المصمم األول والمستخدم الجديد، مع التأكيد أن تلك الفجوة بين المصمم 
والمستخدم قد تؤدي إلى الفشل الوظيفي والمعيشي ومقدار المقبولية والجمالية للفراغ، لكن نجـد  

                                           
  120 ص، 1995 ،قواعد وأساليب تقييم المبنى. العمارة :محمد شهاب، أحمد 1 
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لوحدات قد عالج تلك السلبية ويبدو ذلك واضـحاً مـن خـالل    أن إعادة التصميم الداخلي لتلك ا
  : التباين في معالجات المساقط األفقية التالية

  
  مسقط أفقي لوحدة سكنية تم تعديلها وفقا لطلب مالك الوحدة) 1(حالة الدراسية ) 4.3(شكل 

  )رسم الباحثة. مالك الوحدة :المصدر(

من وحدات النموذج األصلي األول والذي ورد نجد مالك هذه الوحدة ذات المسقط األفقي 
  :سابقاً، قد أجرى بعض التعديالت على وحدته تبعاً لرغبته واحتياجه، منها

فرق في مناسيب المرافق األساسية للوحدة لهدف جمالي فنجد صـالة المـدخل بمنسـوب      - 
 .مختلف عن صاالت الضيافة ومختلف عن منطقة النوم

 .سية على حساب الشرفاتإضافة مساحات للصاالت الرئي  - 
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النباتـات  (بهدف إدخال عناصر من البيئة الخارجية لعمق الوحـدة  " كورت"إضافة منور   - 
  ). وأشعة الشمس

  
  مسقط أفقي لوحدة سكنية تم تعديلها وفقا لطلب مالك الوحدة) 2(حالة الدراسية ) 5.3(شكل 

  )رسم الباحثة. مالك الوحدة :المصدر(

  
  صالة الضيافة) 6.3(شكل 

  )تصوير الباحثة: المصدر(

1 

3 

4 

2 
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  صالة المدخل والممر المؤدي لمنطقة النوم) 7.3(شكل 

  )تصوير الباحثة: المصدر(

  
  المطبخ) 8.3(شكل 

  )تصوير الباحثة: المصدر(
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  مداخل الوحدة من الخارج) 9.3(شكل 

  )تصوير الباحثة: المصدر(

  
  مسقط أفقي لوحدة سكنية تم تعديلها وفقا لطلب مالك الوحدة) 3(حالة الدراسية ) 10.3(شكل 

  )رسم الباحثة. مالك الوحدة :المصدر(

1 

2 

3 

4 
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  صالة الضيافة) 11.3(شكل 

  )تصوير الباحثة: المصدر(

  
  صالة المعيشة) 12.3(شكل 

  )تصوير الباحثة: المصدر(
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  بالضيافةصالة المدخل وعالقتها ) 13.3(شكل 

  )تصوير الباحثة: المصدر(

  
  المطبخ) 14.3(شكل 

  )تصوير الباحثة: المصدر(
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في نماذج الوحدات السكنية الثالثة السابقة والموضحة بالصور، كان المالك على توافق 
وتواصل مع المصمم المعماري والداخلي ومتابعاً ألدق التفاصيل أثناء مراحل التصميم والتنفيـذ  

أدى ألفضل النتائج لتلبية احتياجات المسـتخدم النفسـية والسـلوكية والوظيفيـة      المختلفة، مما
فقد لوحظ أن هناك تغيير واضـافات  . وإحساسه بالرضى بشكل عام لمراعاة احتياجاته الخاصة

على الفضاءات الداخلية سواء بإعادة التوزيع الداخلي ومثال على ذلك فـي الوحـدتين الثانيـة    
يع المساحة المخصصة لغرف نوم األوالد لتصبح ثالث غرف بدل اثنتين تبعاً والثالثة فقد تم توز

لحاجة األسرة وحسب عدد أفرادها، أو بإضافة مساحات للفضاءات الداخلية على حساب الفضاء 
  .الخارجي المحيط

ذات المسقط األفقي من وحدات النموذج األول في ) 4رقم (أما في الوحدة السكنية التالية 
األصلي لوحدات اإلسكان، قد التزم المالك باإلطار العام للتصميم مع تعديل داخلي بسيط التصميم 

  .في عمل اتصال مباشر بين المطبخ ومنطقة طعام الضيوف

  
  مسقط أفقي لوحدة سكنية تم تعديلها وفقا لطلب مالك الوحدة) 4(حالة الدراسية ) 15.3(شكل 

  )رسم الباحثة. مالك الوحدة :المصدر(
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 الداخلي الفضاء السكني شكل تغير 2.2.3

 الفعاليـات،  االعتبـار طبيعـة   بنظـر  يأخذ الجيد بشكل عام للمبنى الداخلي التصميم إن

بعضها  مع الداخلية الفضاءات وعالقات والنسب، والمقياس، والمساحة الفضائية، الشكل ومتطلبات
في الوحدات السكنية القائمـة  وأثاث، مع العلم أن ذلك يكون أصعب  عناصر من تحتوي ما ومع

السـتعماالت   داخليـا  يعاد تصميمه عندما فالمبنى السكني القائم لخصوصية فراغاتها ووظائفها،
 المتكامـل  المبنى عن تختلف مختلفة عن استخداماتها األصلية أو ما كان موجوداً، جديدة معيشية

 تـالءم  يجـب أن  األولـى  الةالح ففي الداخلي، والتصميم المعماري حيث التصميم من معماريا

  1.وتطوير الفراغ للفعالية الجديدة ظروف التغيير عن فضال الفضاء شكل متطلبات الفعاليات

ففي الوحدات السكنية لإلسكان تحت الدراسة نجد أن كثيراً من أصحاب تلك الوحدات قد 
قاموا بشرائها وهي بحالة البناء العظم المكتمل أو غير المكتمل أحياناً، والذي كان فقط عبـارة  
عن أساسات وأعمدة أو عبارة عن بناء طابق تسوية يراد بناء الطابق الرئيسي عليها، لذلك كانت 

كانية التغيير للفضاءات الداخلية بما يتناسب مع متطلبات الساكن الجديد متاحة، ناهيك أن عدداً إم
من أصحاب أو مالك تلك الوحدات السكنية قد سجلوا الستمالكها بالتسجيل ومن بدايـة فكـرة   

  . اإلسكان حيث لم يكن اإلسكان قد انتقل لمرحلة التنفيذ أصالً

 المتطلبـات  من حيـث  المحددة الفعالية حول معلومات ممالمص لدى تتوفر كما ويجب أن

 اسـتيعاب  في للمبنى الداخلية الفضاءات مع إمكانية االحتياجات هذه ربط وبالتالي واالحتياجات،

  .المرشحة الوظيفة

 :التغيرات من نوعان وهناك"

 توسـيع  مثـل  دائمة، طبيعة وهي ذات الداخل فضاء حدود في تغييرات وهي :دائمة تغييرات -

 للفضاء البد الفيزيائية الحدود في تغيير أي أن بحيث موجود جزء غير عن التعويض أو المبنى

 .يتأثر اإلنشائي ال لمبنى ا كمال أن بحيث مخططة تكون وان

                                           
  73، ص 2005، باء التصميم الداخليألف  :خلف، نمير قاسم خلف 1
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 إضافة أو معين عنصر أو قاطع مثل إضافة ومتممة، إنشائية غير تغييرات وهي :مؤقتة تغييرات -

 .معينـة  فـي مرحلـة   الداخلي الفضاء يحتاجها )الخ..تكييف نظم إضاءة،( تصميمية مكمالت
 لن فإنها مستقبال تغييرها أو إزالتها تم لو عملها بحيث يكون أن يفضل والتعديالت واإلضافات

 إلـى  التصميمية والحاجـة  العملية تتطلبها معينة حدود في إال وشكله وحدة المنشأ على تؤثر

  .1"الداخلية مبنىال فضاءات لشكل االستخدام مالئمة

وهنا نستطيع القول أن الهدف من اعادة تصميم أوتغيير االستخدام ألي فضاء معمـاري  
هو تطوير النواحي االستخدامية والمظهر والقيمة الجمالية والعمليات الهندسية، وهذا في الحقيقة 

تم تحقيقه في  ومن األمثلة الحية على هذا ما. هو من أجل راحة الساكن وتعزيز انتماؤه لمسكنه
   :فضاءات الوحدات السكنية عينة الدراسة والموضحة في تباين المعالجات في الصور التالية

  

  
  تباين معالجات الفضاءات الداخلية في مطابخ الوحدات عينة الدراسة) 16.3(شكل 

  )تصوير الباحثة :المصدر(

                                           
   74-73، ص 2005، ألف باء التصميم الداخلي :خلف، نمير قاسم خلف 1
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  الضيافة في الوحدات السكنية عينة الدراسةتباين معالجات الفضاءات الداخلية في صالة ) 17.3(شكل 

  )تصوير الباحثة: المصدر(

  

  
  تباين معالجات الفضاءات الداخلية في صالة المعيشة في الوحدات السكنية عينة الدراسة) 18.3(شكل 

  )تصوير الباحثة :المصدر(
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  الوحدات السكنية عينة الدراسةتباين معالجات الفضاءات الداخلية في صالة الطعام في ) 19.3(شكل 

  )تصوير الباحثة :المصدر(
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  تباين معالجات الفضاءات الداخلية في صالة المدخل في الوحدات السكنية عينة الدراسة) 20.3(شكل 
  )تصوير الباحثة: المصدر(
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  معالجات مختلفة للفضاءات المحيطة ومداخل الوحدات السكنية عينة الدراسة )21.3(شكل 
  )تصوير الباحثة: المصدر(
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معالجات مختلفة لخامات متنوعة وتشكيالت فنية جمالية في الفضاءات الداخلية للوحدات  )22.3(شكل 
  السكنية عينة الدراسة

  )تصوير الباحثة: المصدر(
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  )المستخدم –المصمم (آلية اتخاذ القرارات التصميمية تبعا لعالقة  3.2.3

إن البيئة المحيطة بالفرد والتي نشأ بها وتفاعل معها هي من أهم مصـادر المعلومـات   
ومعطيات التصميم بالنسبة له، وبالتالي آلية اتخاذ القرار، حيث أن متطلباته كمسـتخدم للفـراغ   

تماعي واألسري، والتصميم الناجح هو الـذي يالئـم االحتياجـات    تتحدد بسلوكه ومحيطه االج
  .اإلنسانية والبيئة،مع مراعاة حسن أداء الوظيفة وحسن المظهر ومالئمة التكاليف

القرارات التصميمية تستند على عنصرين مهمين، األول هو المستخدم نفسه والثاني هو 
ماري واعتماده يشكل عامالً مهما فـي  المعماري، ولكن دراسة سلوك المستخدمين للفضاء المع

إن مشـاركة الزبـون أو   . أسلوب التغذية المرتدة إلعادة النظر في صياغة القرارات التصميمية
المستخدم وإن وجدت غالبا ما تكون متقطعة بسبب غياب برنامج واضح وصـريح إلشـراكهم   

ء العملية التصميمية مـن  ضمن الفريق التصميمي،وذلك بسبب أن األسلوب أو المنهج المتبع أثنا
قبل المصمم يكون أسلوب حدسي غير واضح، وأحياناً يكون أسلوبه منهجي واضح يتمكن فيـه  

من إبداء رأيهم في كل خطوة أثناء العملية التصميمية، وعليه يمكن ) الزبون أو المستخدم(هؤالء 
هو موضـح فـي األشـكال     اعتماد عدة نماذج لهذا التعاون لكل منهم له سلبياته وايجابياته كما

  1."التالية

   

                                           
  155-154 ص ،1995 ،قواعد وأساليب تقييم المبنى. العمارة: أحمد محمد شهاب ،أحمد 1 
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 نموذج التعاون في اتخاذ القرارات التصميمية )23.3(شكل 

  )155ص ،1995 ،المبنىقواعد وأساليب تقييم . العمارة: محمد شهاب، أحمد: المصدر(
    

تخصصات ال
 الهندسية

  قالفري
 التصميمي

ضوابط الفنية ال
 دولةالعامة لل

عتماد أسلوبية واضحة ا
 في التصميم

بحوث ال
 زبونال العلمية

مستخدم ال
 للفضاء

  قالفري
 التصميمي

  زبونال
 ومتطلباته

عملية متوازنة في اعتماد رأي 
 الزبون واهمال مستخدم الفضاء

  قالفري
 التصميمي

غالبا ما يسيطر المعمار على ذوق  زبونال
 الزبون بسبب خبرته الفنية
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  :كيفية اتخاذ القرار التصميمي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

 نموذج التعاون في اتخاذ القرارات التصميمية )24.3(شكل 

  )156 ص ،1995 ،قواعد وأساليب تقييم المبنى. العمارة: محمد شهاب ،أحمد: المصدر(

    

صورة الذهنية ال
 للزبون

ممارسة  تراكم 

 استشارات

معلومات  المشاهدة صورة الذهنية ال
 للمعمار

تراكم   متطلبات

تقييم مشاريع 

  سابقة

بحوث 

صورة ذهنية 
محددة بزمن 

 معين

صورة ذهنية 
منقحة عبر 

 الزمن

صورة أخرى 
 منقحة

زم
ــ

لـ
ا

ـن
ــ

 

  1ص

 

  

  

  2ص
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  المباني تقييم 4.2.3

يتم تقييم المبنى بشكل دائم ومستمر وتلقائي بقصد أو عن غير قصد، وذلك بأن المستخدم 
يمكنه أن يكون حكماً على كفاءة الفراغات الداخلية المختلفة في مسـكنه مـن حيـث سـهولة     

التشـطيب  االستخدام والحركة وتحقيق مبدأ الخصوصية والراحة والهدوء، أو من حيث جـودة  
واإلضاءة والمالئمة الحرارية، كما يمكن للمستخدم أن يقيم أداء مبنى من خالل خبرة سابقة لدية 

  .من استخدام مبنى سابق مثال

هو السعي إلى تطوير فكرة ما أو مشروع تصميمي أو رأي معينا إلـى  : المفهوم العام"
  :وبذلك فإنه يشمل. األفضل

تظهر في التصاميم المعمارية للتغلب على قسم منها وعالجها تشخيص المشاكل التي تكمن أو  -
  .وتفادي وقوع مثل هذه األخطاء في المشاريع المستقبلية

تحديد مميزات وخصائص ايجابية في المشاريع الحالية بحيث يمكن أن تعزز وتسـتثمر فـي    -
  1. " إثراء وتطوير مشاريع وتصاميم مستقبلية

  -:أي مشروع معماري يشمل الجوانب التالية أداءوعلية فإن تقييم "

 Technicalالفنية والهندسة  -1

 Functional الوظيفية -2

  Environmental البيئة -3

  Behavioral السلوكية -4

في محتواه وبذلك فان شكل المبنى يعكـس   اإلنسانالنواحي الجمالية بحيث يرتبط بعواطف  -5
  2".متبعالراحة النفسية حسب نوعية التشكيل ال

                                           
  37 ص ،1995 ،قواعد وأساليب تقييم المبنى. العمارة: محمد شهاب ،أحمد 1
 141-140 ص ،المرجع السابق 2
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وأرى أن هناك عوامل أخرى غير فنية لتقييم المباني أذكر منهـا علـى سـبيل المثـال ال      -6
  : الحصر

 .التكلفة المالية وآلياتها ·

 .طبيعة المكان والحي، وبعده أو قربه من مركز المدينة ·

  .الخدمات المتاحة والبنية التحتية ·

 اإلشغال بعد المباني أداء تقييم 1.4.2.3

 التصـميمية  العمليـة  مراحل من مرحلة اإلشغال بعد السكنية الوحدات تقييم عملية تعتبر

 تقييم اإلشغال، ،ذالتنفي اإلنشاء، التصميم، البرنامج، إعداد التخطيط، :على تشتمل والتي المتتابعة

 أداء تـوفر التي  والتنفيذية التصميمية القراراتومالئمة  معرفة إلى فتهد وهي اإلشغال، بعد ما
 .المستقبلية التصميمات وتطوير القصور تالفي بغرضوذلك  ،للمستخدمين األمثل اتالفضاء

  :اآلتية النواحي في اإلشغال بعد ما تقييم وتطبيقات أهداف إيجاز ويمكن"

  .التصميمية المشاكل وقوع تفادي في التصميم أعمال مخرجات من االستفادة •

 ).وشاغليه المبنى بين (االستعمال عن والناتجة بالفعل حدوثها بعد التصميمية المشاكل حل •

 .استعمالها وجوانب السكنية الوحدات بين واالنسجام النسبي التوازن إحداث •

 .جوانبها بعض أو تآالمنش أداء ومراجعة فحص •

 القصـور  وأوجـه  السابقة النجاحات توثيق خالل من الجديدة للوحدات الفعلي االحتياج تقدير •

 .عليها والتغلب

 .التصميمية المعايير من متميز ورصيد معلومات قاعدة تكوين •
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 السـكنية  الوحـدات  على المطبقة التصميمية المعايير لتحسين التقييم مخرجات من االستفادة •

 1." والعمران العمارة مجاالت في الرئيسية الخطوط وإعداد

 المعمارية المنشآت أداء في تتحكم أساسية عوامل 2.4.2.3

 من منها المطلوب لألداء المعمارية المنشآت تلبية مدى في تتحكم أساسية قوى ثالث هناك"

 .أخـرى  جهـة  مـن  األداء تحسين بقصد الجوانب هذه لمعالجة مالئمة مداخل إيجاد وكيفية جهة،
   :هي العناصر من مجموعة في القواعد هذه تركيز ويمكن

 .المنشآت لشاغلي واألمان واألمن بالصحة المعنية التأثيرات وتشمل :الفنية العناصر

 .للمنشآت والكفاءة الفاعلية تحقيق على القدرة بموضوعات وتعنى :الوظيفية العناصر

ـ  تحقيـق  بقصد المنشآت لشاغلي واالجتماعية النفسية الجوانب يوتعن السلوكية العناصر  ىالرض
  2." العامة والرفاهية

للمبنى السكني، وذلك من خالل  اإلشغال بعد للفضاءات الداخلية تقييمال لقد تم اعتماد آلية
إجراء المقابالت مع سكان العينة الدراسية سابقة الذكر، بهدف الوصول إلى اإلجابة عن أسـئلة  
الدراسة بشكل عام، حيث أن المستخدم لهذه الفضاءات يعتبر حكماً على كفاءتها مـن الجوانـب   

  .الفنية أو الوظيفية أو السلوكية أو الجمالية أو غيرها

 والمسـتخدم  صممالم بين ما فجوة حقيقة ما إذا كانت هناك إلى لوصولوأيضاً من أجل ا

 للمبنـى  الفعلي األداء في الكشف عن التقييمات من النوع هذا يمثله لما نظراً وذلك للمبنى، يفعلال

 هـذه  إلنجـاح  األساسي العنصريمثل  البشري العنصر أن حيث مستخدميه آراء على باالعتماد

، المسـتقبلية  التصميم ، كما أنها ـ أي التقييمات ـ تمكن الدارسين من االستفادة لمرحلة  آتالمنش

                                           
تأثير األنماط السلوكية على تصميم جناح المعيشة في الوحدات : رسالة ماجستير بعنوان، عبد الرحمن سليمان، الرشود 1

  78هـ، ص 1425، محرم السكنية المتكررة
 85ص  المرجع السابق، 2
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 االحتياجـات  بـين  الفجوة حجموتحديد  التصميمية والمعايير األهداف مقابل المبنى أداء وتحسين

  .المصممين وأفكار المنفذ المسكن لتصميم الفعلي األداء وبين للمستخدمين الفعلية

أرى أن هناك أهمية واضحة من عمل التقييمات العامة أو المتخصصة لما  لكل ما سبق
لها من أهمية ومردود على المصمم والمستخدم تعمل على تقليل الجهد والتكاليف، وتختصر زمن 
التنفيذ، وتعمل على خلق بيئة مناسبة للمستخدم المستهدف األساسي من عملية التصميم أو التنفيذ 

ه بيئة مناسبة تعمل على استقرار الساكن مما ينعكس على الجوانب النفسـية  أصالً، مما ينتج عن
  .واالجتماعية والمالية وغيرها

 الجانب التطبيقي للحالة الدراسية 3.3

  إجراءات الدراسة التطبيقية 1.3.3

 خاللـه  مـن  الدارسة قومت حيث ،لها التطبيقية جراءاتاإل قسم من الدراسةال هذا يتناول

 الوحـدات  سكان من عينة إجراء المقابالت الميدانية مع :يوه الميدانية الدراسة أدوات بتوصيف

نفصلة في إسكان المهندسين في مدينة نابلس، داخل هذه الوحدات والمدعمة توثيقيـاً  الم السكنية
بالصور والمخططات، ثم تأتي مرحلة تحليل نتائج أسئلة المقابلة وصوالً للهدف من ذلك اإلجراء 

  .وبأو األسل

  الهدف من المقابلة 2.3.3

تهدف المقابلة إلى التعرف على رأي عينة من ساكني الوحدات السكنية المنفصـلة فـي   
أهمية التصميم الداخلي وأثره في تعزيز الفضاء المعماري وتحسين الظروف المعيشـية فيهـا،   

لسكنية وبالتـالي  بهدف تطوير وتفعيل دور المصمم الداخلي أثناء عملية تصميم وتنفيذ المباني ا
  .تطوير تصميمها الداخلي ليتناسب مع األنشطة التي تمارس فيها لتلبية احتياجاتهم الخاصة
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  مفردات المقابلة 3.3.3

 الرئيسـي  السـؤال  عـن  إلجابةا محاولة هو دراسةالمن  هدفال إنف سابقًا كما تم ذكره

 فـي  الداخلي للمباني السكنية التصميم دور أهمية حول تدورالمرافقة لها والتي  الفرعية واألسئلة
 فيهـا،  قـاطنين لل المادية غير حتياجاتوبالتالي إشباع االالفضاءات تلك إنجاح محتوى و تعزيز

 لجمع وسيلة إيجاد من البد لذلك األسرة كافة، أفراد بأنشطة ترتبط التيو مله الوظيفية المتطلباتو

 مـن  البد انهكو من البيانات أهمية وتنبع ،لدراسةا إجراء انهبدو كتملي ال أساسية كخطوة البيانات

 ،دراسـة ال لموضـوع  الفرعية واألسئلة السؤال على اإلجابة ثم دراسةال فروض الختبار توفرها
 .الكافية البيانات جمع من البد ذلك ولتحقيق

 وعـدم  ،لسهولتها وذلك واستخداماً شيوعاً البيانات جمع أساليب أكثرمن  المقابلة وتعتبر

 والمقابلـة . الجماعيـة  والمقابلة الفردية المقابلة هما نوعان ولها ،افيه الواردة المعلومات تناقض

 استبيان شكل في تكون أو لدراسةا مجتمع يمثلون الذين األشخاص كل بمقابلة تكون أن إما الجماعية

  .دراسةال مفردة األشخاص على يوزع

استخدمت هنا نموذجاً للمقابلة الفردية لعينة مختارة من سكان هذه الوحدات والتـي   وقد
من حيث عدد أفـراد األسـرة    انكلسل الشخصية البياناتدراسة  حول ، بدأتهاأسئلة عدة تضمنت

 مجتمـع  عـن  فكـرة  نستطيع تكوين حتى وذلك والفئات العمرية لهم وبالتالي مستواهم التعليمي

 اه6درجـا  اخـتالف علـى   السـاكنة  الفئات مختلف بشموله المطلوب بالغرض يفي وهل دراسةال
  :األتي عن ا أيضافيه توسأل .الماديةتها وقدرا التعليمية

  .وتاريخ اإلشغال، وعن آلية الوقت المخصص لذلك السكنية الوحدة في اإلقامة سنوات عن ·

  .افوالعالقة بين المالك والمصمم الداخلي في مرحلتي التصميم واإلشر ·

وعن نتيجة ومخرجات عملية التفاعل بين المصمم الداخلي والمالك ونسبة الرضى عن ذلك  ·
  .وغيرها من األسئلة المهمة ذات العالقة



132 

  الدراسة عينة 4.3.3

دراسة فقط، وقد راعينا أن تكون ال مجتمع عشوائياً ضمن مختارةلقد كانت عينة الدراسة 
 اسـتهدفت  وقـد  هـذا  مجتمع،ال كل تغطية لصعوبة وذلكهذه العينة معبرة عن مجتمع الدراسة 

 -إسكان وحدات منفصـلة  (الجنيد  -المهندسين في مدينة نابلس  إسكان سكان اً منعدد الدراسة
  ).فيالت ذات طابق رئيسي واحد

وتم إجراء مقابالت مع سكان هذه العينة واإلجابة عن أسئلة الدارسة خالل تلك الزيارات 
اد من واقعية ومنطقية اإلجابات، خاصة أن السكان عكسوا مـدى وعـيهم   بشكل مباشر، مما ز

وتفهمهم للموضوع وقد برز ذلك من خالل التعبير عن آرائهم بحياديـة تامـة، وقـد دعمـت     
  .اإلجابات ووثقت المعلومات بالصور التي تم أخذها إلثراء الدراسة

ان في العينة من سـكن أو  فقد راعت الدراسة اختالف العامل الزمني إلشغال المبنى، فك
سنوات ومنهم من سكن قبل ) 10-5(استخدم المبنى منذ ما يقارب عشرين عاماً ومنهم من كان 

  .سنة فقط

وقد كان تركيز اللقاءات على مقابلة ربة األسرة بالدرجة األولى كونها أكثر أفراد العائلة 
 فـي  ايريحه بما فيه سكنت الذي كانالم في ارأيه أهمية تبرزتواجداً واحتكاكاً بما يخص البيت، و

ا، كما يمكن اعتبارها محور األسرة وعلـى  يرضيه الذي الوجه على اعائلته ورعاية اعمله أداء
  .معرفة كبيرة برغبات واحتياجات كل األفراد

لقد كانت فكرة االسكان من حيث المبدأ والتي نحن بصدد دراستها اآلن عبارة عن مبانٍ 
مستوى واحد، أي أن جميع الخدمات الرئيسة لألسرة هي ضمن طابق واحد سكنية منفصلة ذات 

أي عدم وجود أدراج تربط بين الخـدمات  (فقط، وقد كان رأي السكان باإلجماع مع هذا الخيار 
من هذه الوحدات قد احتوت على فرق منسوب بين بعض % 20مع العلم أن ) الرئيسية للمسكن

شة لهدف جمالي فقط والتي لم تتجاوز ثالث درجـات علـى   الخدمات الرئيسية كالمطبخ والمعي
  .األكثر
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وحدة سكنية،  74يشار هنا بمعلومات سريعة أن عدد وحدات اإلسكان والتي كان عددها 
  .وحدة ما زالت في مرحلة العظم 19وحدة مشغولة، ومنها  55منها ما يقارب 

زيارة لنفس الوحـدة فـي   وحدة سكنية ومقابلة أصحابها وعلى أكثر من  20تم زيارة 
وكنسبة تكون الدراسة قد غطت ما يقارب ثلث اإلسكان في الوحدات المشـغولة  . بعض الحاالت

  .والتي هي محل الدراسة أصالً

وفي ما يلي بعض االستنتاجات والرسومات التوضيحية التي خلصـت إليهـا الدراسـة    
 .قمت بدراستها أثناء المقابلة وذلك لمعرفة نوع وشكل عينة الدراسة والتي. لبعض المتغيرات

  
 عدد أفراد األسرة والفئات العمرية لها )25.3(شكل 

  )الباحثة: المصدر(

من األزواج من عينة الدراسـة  % 85أما بالنسبة للمستوى التعليمي لألفراد فقد وجد أن 
الجامعية المتوسطة، وتبـين  من حملة الشهادات % 15هم من حملة الشهادات الجامعية، ومنهم 

الزوج أو الزوجة أو االثنين معاً هما (من حملة الشهادات الجامعية كان مهندس % 45أيضاً أن 
  ).مهندسان

% 40وبالنسبة للمستوى التعليمي لألبناء فقد كانت نسبة حملة الشهادة الجامعية منهم هي 
في مرحلة الدراسة المدرسية أو  ونسبة من% 13ونسبة من هم في مرحلة الدراسة الجامعية هي 
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، مما يشير إلى أن نسبة الفئة الحاصلة على شهادة جامعية من اآلباء واألبنـاء  %47أصغر هي 
معا هي تشكل الغالبية من مجتمع الدراسة والتي في الحقيقة تمثل األفراد العاملين في مختلـف  

اذ القرار في التصميم الـداخلي  الوظائف ولديهم متطلبات خاصة بالمسكن ولديهم مقدرة على اتخ
للمسكن أو إعادة تشكيله إذا لزم األمر، كما وجدنا أن نسبة األبناء في مراحل الدراسة المختلفـة  

من مجموع األبناء هم ذات احتياجـات  ) الدراسة الجامعية والمدرسية معاً% (60والتي شكلت 
وء والخصوصـية مـن أجـل    خاصة بالمسكن من حيث الحاجة إلى توفير أجواء مالئمة كالهد

الدراسة، والمطالعة وتوفير المتطلبات الحديثة من التكنولوجيا، مسـاحات خاصـة ألصـحاب    
  .الهوايات المختلفة

من عينة الدراسة لم تتجاوز % 10نجد أن نسبة : السكنية الوحدة في اإلقامة سنوات عدد
مـنهم  % 30حدة، بينما نجد أن نسبة إقامتها في الوحدة السكنية التي يقيمون بها حالياً السنة الوا

مـنهم  % 20مقيمون في وحداتهم السكنية الحالية ما بين السنة إلى ثالث سـنوات، وأن نسـبة   
منهم مقيمون % 20مقيمون في الوحدات السكنية ما بين خمس سنوات إلى عشر سنوات، وهناك 

ذاتها لمدة تتجـاوز   ممن هم بمساكنهم% 20فيها ما بين العشر سنوات إلى عشرين سنة ونسبة 
العشرين عاماً، وهي فترات متفاوتة وكافية بالمجمل لتقييم المبنى وتكوين فكـرة عـن مـدى    

 .صالحية المسكن من قبل سكانه

  
 شكل يوضح العالقة بين عدد الوحدات السكنية وعدد سنوات اإلشغال فيها )26.3(شكل 

 )الباحثة: المصدر(
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  وتفسيرهاتحليل نتائج المقابالت  5.3.3

في هذا الجزء من الدراسة سيتم تحليل وتفسير نتائج أسئلة المقابلة والتي استهدفت كمـا  
منطقة الجنيد، وذلك بهدف إلقاء  -المهندسين في مدينة نابلس  إسكان سكان ينة منعذكرنا سابقا 

ـ   الضوء على أهمية و ة أثر التصميم الداخلي في إنجاح محتوى الفضـاءات المعماريـة الداخلي
  ).الفيالت أو الفلل(في الوحدات السكنية المنفصلة  والخارجية

كانت أسئلة المقابلة ذات طابع بسيط ومباشر، وذلك بهدف الحصول على إجابة واضحة 
أهمية التصميم  ما :ومخصصة والتي تدور في مجملها حول السؤال المركزي والمحوري التالي

وما هي مجموعة العناصر واآلليات التـي تـم    الداخلي في إنجاح وتعزيز الفضاء المعماري،
   ؟التعبير عنها لذلك الهدف

لقد جاءت نتائج األسئلة الموجهة ألصحاب الوحدات السكنية في عينة الدراسـة أثنـاء   
  :المقابالت على المواضيع والقضايا الواردة في أسئلة المقابلة على النحو التالي

بمصمم داخلي في مراحل تصميم وإنشاء مسـكنه،   في سؤال الساكن هل استعان: السؤال األول
  وما تخصص ذلك المصمم وعن عدد سنوات خبرته في ذلك المجال؟

من أصحاب الوحدات السكنية في عينة الدراسة قد قاموا بتشطيب % 20وجد أن نسبة : اإلجابة
ى، مـع  مساكنهم بأبسط الطرق والمواصفات قبل اإلشغال وذلك ألسباب مادية في الدرجة األول

العلم أن تلك الوحدات هي من الوحدات المسكونة منذ عشرين عاماً أو أكثر، وقـد تـم إجـراء    
بعض التعديالت وتحسين جزئي لبعض أعمال التشطيب في وقت الحق حسـب الحاجـة ودون   

من وحدات عينة الدراسة قد قـام أصـحابها   % 80اللجوء لمصمم داخلي أيضا، ووجد أن نسبة 
خلي لغاية عمل تغييرات داخلية وخارجية، وما زال بعضهم يطمح إلضـافات  باللجوء لمصمم دا

تثري وتجمل الفراغات الداخلية لمساكنهم، مما يدل على تنامي اقتناع األفـراد بالحاجـة إلـى    
تحسين مستوى معيشتهم وتلبية متطلباتهم الخاصة من خالل اللجوء إلى مصمم داخلي يوفر لهم 

  .عيشية داخلية مريحةما يطمحون له من فراغات م
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 شكل يوضح مدى استعانة السكان بمصمم داخلي) 27.3(شكل 

  )الباحثة: المصدر(

من المصممين في هذه الوحدات هم مهندسون معماريون مـن  % 85كما وجد أن نسبة 
أصحاب الخبرة الطويلة قد قاموا بإعادة التوزيع الداخلي لتلك الوحدات، ثم تابعوا أعمال التصميم 

من السكان قد استعانوا بمهنـدس معمـاري فـي    % 15الداخلي والديكور لها كافة، وأن نسبة 
المرحلة األولى من التصميم وإعادة التوزيع الداخلي، ثم لجؤوا لمصمم متخصـص بالتصـميم   

أثناء مرحلة التشطيب هذا وقد نوه هؤالء السكان إلى عدم رضـاهم  ) تخصص ديكور(الداخلي 
  :امل، وأرجعوا ذلك لألسباب التاليةعن النتيجة بشكل ك

  .وبالتالي فإن خبراته تعتبر متواضعة) تخصص ديكور(حداثة سنة التخرج للمصمم الداخلي  .1

عدم وجود هذا المصمم في المراحل األولى للتصميم وعدم مواكبته للمهندس المعماري خلق  .2
 .فجوة في الهدف من شكل ومعنى الفراغات المعمارية األصلية

على المعالجات النهائية للتشطيب كألوان الخامات ) تخصص ديكور(لمصمم الداخلي ركَّز ا .3
ومواقعها وأشكالها على حساب الوظيفة أحياناً، أو غلَّب الشكل الجمالي في تصميمه علـى  

 .معنى الشكل وعدم االهتمام بالمقاييس العالمية المرجعية
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داخلي لعمل التصاميم الالزمـة ومتابعـة   ما الوقت المناسب لالستعانة بمصمم : السؤال الثاني
مراحل تنفيذ ذلك التصميم؟ وهل كان سبب االستعانة هو وظيفي نفعي، أو جمالي تزيينـي، أو  

 غير ذلك؟

فكان رأي الغالبية العظمى من السكان حتى أولئك الذين لم يستعينوا بمصمم داخلي أنه : اإلجابة
مراحل التصميم وحتى نهاية أعمال التشطيب  من الضرورة بمكان وجود مصمم داخلي من بداية

للمبنى السكني، لما لها من أهمية قصوى للوصول إلى مسكن مناسب يلبي احتياجـات سـكانه،   
من السكان ترى أن االستعانة بمصمم داخلي هو لهدف تحقيق االنتفاع الكامل % 15فكانت نسبة 

من السكان سبب ذلك لعدم % 15من فراغات المبنى قائم على سبب وظيفي، وقد أرجعت نسبة 
رضاها عن التوزيع الداخلي األصلي، مما يستدعي إعادة توزيع الفضاءات المعماريـة بشـكل   

ترى أن الهدف األول واألخيـر هـو بهـدف    % 30جديد أفضل من السابق، بينما كانت نسبة 
مم داخلـي  ترى أن سبب االستعانة بمص% 40جمالي، بينما كانت النسبة المتبقية وهي بمقدار 

  .يجمع جميع األسباب الواردة سابقاً

  
 شكل يوضح رأي السكان في سبب االستعانة بمصمم داخلي) 28.3(شكل 

  )الباحثة: المصدر(
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ما طبيعة العالقة بين أصحاب المبنى السكني والمصمم الداخلي وما حجم الدور : السؤال الثالث
 الذي يلعبه المصمم في تلك العالقة؟ 

من مجمل العينة قد حاول المصمم الداخلي فرض رأيه علـى  % 15أن ما نسبته  وجد: اإلجابة
% 85الساكن تحت مبرر أنه يرغب بوضع لمسته الخاصة الدالة على أسلوبه بالعمـل ونسـبة   

منهم قد شاركوا المصمم الرأي خالل مرحلتي التصميم ومتابعـة تنفيـذ األعمـال، ووجـد أن     
من مجمـل  % 30المراحل كان مع الزوج فقط بما نسبته التواصل مع المصمم واالطالع على 

، أما مشاركة األبناء بـالقرار  %55ومع االثنين معا بنسبة % 15العينة ومع الزوجة فقط بنسبة 
من المصممين % 85من مجمل العينة، وقد وجد أن نسبة % 30بتلك األعمال فقط بلغت نسبتها 

حات مختلفة ألصحاب تلك الوحدات أثناء مراحـل  الداخليين في تلك العينة قد قدم بدائل و طرو
  .العمل المختلفة لمساعدتهم على اتخاذ القرار المناسب

هذا وقد أكدت الغالبية العظمى من العينة على ضرورة متابعة أعمال التصميم والتنفيـذ  
من نفس المصمم ألهمية ذلك في اكتمال العمل بصورة أفضل وتوفير الجهد والوقت والمال، وقد 

من العينة لم يكن المصمم هو نفسه من تابع أعمال التنفيذ النهائيـة، فقـد   % 15وجد أن نسبة 
  .استُبدل المصمم لمصمم آخر، أو قام أصحاب المبنى بمتابعة أعمال التنفيذ بأنفسهم

أما بالنسبة الختيار المواد والخامات المستخدمة، والمهنيين العاملين في تنفيذ األعمال فقد 
من العينة، واشترك السكان مع المصمم فـي عمليـات   % 15زوج باختيارهم بما نسبته تفرد ال

من العينة، وتم تفويض المصمم من قبل المالك لقناعته بخبـرة المصـمم   % 70االختيار بنسبة 
  .من العينة% 15وحسن اختياره للمهنيين بنسبة 

ب مع وجود المصمم الـداخلي؟  هل كان هناك زيادة تكاليف في اإلنشاء والتشطي: السؤال الرابع
 وما سبب هذه الزيادة في رأيكم؟

من إجابات العينة تؤيد أن هناك زيادة في التكاليف مع وجود المصمم % 85كانت نسبة : اإلجابة
الداخلي، لكن هذه الزيادة كانت مبرره ومقبولة بالنسبة للسكان، وذلك بسبب اعترافهم بتواضـع  
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الداخلي على تقدير التكاليف بشكل أدق وأكثر من المالك أو المستخدم، قدراتهم مع قدرة المصمم 
ناهيك أن نوع وكمية األعمال أو الخامات المستخدمة أو آلية احتسابها، ال يستطيع أصحاب هذه 
الوحدات تقديرها مقارنة مع المصمم الداخلي، أوبسبب إضافة عناصر إنشائية كان قـد طلبهـا   

  .من شأنها أن ترفع التكاليفأصحاب الوحدات السكنية، 

وقد الحظت أنه لو تم تنفيذ األعمال بشكل فرضي بدقة تامة مع وجود المهندس المصمم 
أو بدونه، فإن هذه التكاليف ستكون أقل بكثير مع وجود المهندس المصمم، وذلك بسـبب قـدرة   

ـ  ورد والمهنـي  المهندس المصمم على تحديد تكاليف التنفيذ بشكل دقيق، وعدم ترك المجال للم
باستغالل المالك أو المستخدم، باإلضافة لذلك فإن المهندس المصمم والمنفذ عادة ما يحصل على 

  .سعر تكاليف أقل ونسبة خصم أكثر من المالك أو المستخدم

أكدوا أن الزيادة في التكاليف جاءت بسبب رغبتهم التشـطيب  % 70كما وجد أن نسبة 
ب عنصر معين مثل المطبخ بمواصفات خاصة، ونجد جميـع  بمواصفات عالية الجودة أو تشطي

أفراد العينة اهتموا بمعالجات خارجية وحدائق خاصة بمنطقة المدخل الرئيسي للوحدة السـكنية  
من العينة قاموا بإضافة رووف يحتوي على جنـاح  % 15مما رفع التكاليف أيضا، كما نجد أن 

على النسب الخارجية للمبنى، وأيضا هناك نسبة معيشي متكامل تابع لنفس الوحدة إلضافة جمال 
من العينة أضافوا مرافق خارجية كمكان للعب والباربكيو وإضافات جمالية أخرى مـن  % 30

إنارة وعناصر مائية للحديقة مما أثر على ارتفاع نسبة التكاليف مما يدلل أن زيادة التكاليف لـم  
ل عناصر إنشائية وظيفية وجمالية اضافية، تكن بسبب التصميم بل بسبب حاجة المستخدم إلدخا

أو بسبب حاجة المستخدم الختيار خامات ومعالجات مرتفعة التكاليف إما بسبب وظيفي أو بهدف 
  .المقارنة مع الغير أو غير ذلك

هل هناك حاجة في التصميم لوجود خامات مرتفعة التكـاليف مثـل وجـود    : السؤال الخامس
أو أي مواد أخرى على الجدران واألسقف وغيرها؟ وما أثر زخارف ونقوش جبسية أو خشبية 

 تلك الخامات على جودة التصميم الداخلي؟
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وهي ترى أن تلك اإلضـافات قـد   % 35كانت نسبة من يؤيد وجود تلك الخامات هي : اإلجابة
وأكـدوا أن الترتيـب   % 65تثري وتزيد الجانب الجمالي بينما نجد من عارض ذلك الرأي هم 

والتناسق في اختيار األلوان ومواد التشطيب قد تزيد جمالية المسـكن وفخامتـه دون   والبساطة 
  .اللجوء الضافات مرتفعة التكاليف يمكن الحصول عليها بخامات أخرى مع تكاليف أقل

ما رأي الساكن في مدى مالئمة تصميم مسكنه الحتياجات األسرة من حيـث  : السؤال السادس
؟ وعن قدرة المصمم )، الصحة، الخصوصية، العالقات األسريةاألمان، الحيوية ،الهدوء، الراحة(

  الداخلي في تحقيق تلك االحتياجات؟

من خالل اللقاء بعينة السكان الوحدات ونجد أن هناك رضى وقبوالً عاماً ألوضاع تلك : اإلجابة
المواد الالزمة الوحدات، وقد يعود ذلك إلى عناية السكان بشكل عام باستخدام اآلليات والتقنيات و

أو المطلوبة أثناء مراحل اإلنشاء المختلفة، فإلى جانب اهتمام السكان بالتصميم الداخلي والديكور 
بشكل واضح نجد عنايتهم ببعض التقنيات أو اآلليات مثل استخدام العـزل الحـراري وأحيانـا    

م علـى موقـد   منهم لديهم أنظمة تدفئة وتحتوي مساكنه% 80الصوتي وغيرها، ونجد أن نسبة 
)fire-place (  وذلك بسبب برودة منطقة اإلسكان، كما اهتم معظمهم بدراسة التوزيع الـداخلي

لمساكنهم للوصول ألقصى حالة رضى تؤدي إلى راحة السـاكنين ويـدعم طبيعـة العالقـات     
منهم يشعرون بحاجة لتبديل أو تغيير بعض العناصـر  % 20األسرية، برغم ذلك وجد أن نسبة 

  .ية داخل المسكن للوصول إلى راحة داخلية وانسيابية أكثرالرئيس

  ما قدرة التصميم على تحقيق عالقة تكاملية بين المسكن كمبنى وبيئته المحيطة؟: السؤال السابع

إن نموذج الوحدات السكنية في هذا اإلسكان متشابهه نظراً إلى أنهـا موحـدة ضـمن    : اإلجابة
شبه موحدة ونجد فتحات الشبابيك واألبواب متشـابهه  نموذجين، فهي تتضمن شرفات وترسات 

أيضا، ورغم ذلك نجد من استطاع من خالل فكرة في التصميم الداخلي وصل الفراغ الـداخلي  
بفراغات محيطة بطريقة فنية للوصول لالمتداد المطلوب نحو الحديقة أو ترسات، وقـد كانـت   

ءة الطبيعية والشمس وحسن التوجيه فهنـاك  من العينة، أما بالنسبة للتهوية واإلضا% 30نسبتهم 
  .من السكان بزيادة مساحة فتحات الشبابيك بشكل عام% 15رضى عام من السكان بينما رغب 
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وباعتبار نسبة البناء إلى مساحة األرض هي ثابتة كونه إسكان ويلتزم بنظامه الداخلي، 
ة المساحات الخارجية على من أصحاب تلك الوحدات السكنية عن حاجتهم لزياد% 60فقد عبر 

  %.50الفتين النظر هنا أن نسبة البناء إلى األرض في اإلسكان تقدر بـ . حساب البناء

نستنتج من اإلجابات السابقة تنامي الوعي ألهمية دور التصميم الداخلي فـي تحسـين   
يـاً  مستوى أداء الفراغات المعمارية السكنية، وجعلها فضاءات حيوية مريحـة للمسـتخدم معنو  

ومادياً تلبي متطلباته الخاصة، والذي أدى بالضرورة لحالة رضى عام وفعاليـة أكبـر لتلـك    
عنـد  الفراغات، كما دعم اإلحساس باإلنتماء للمكان، وبرزت أهمية وجود المصـمم الـداخلي   

إلى فشل قد تؤدي  أخطاءلتالفي وقوع  المتابعة أثناء مرحلة التنفيذ، أوالشروع بالتصميم المبدئي 
اإلنشاء أو زيادة في الزمن يؤدي لزيادة في التكاليف أيضاً وتأخير يضر رفع تكاليف  الفراغ أو

بمصلحة المستخدم، رغم أن الزيادة المعقولة بالتكاليف للوصول لنتائج مرضية كانت مقبولة عند 
المعظم، وكان السبب في ذلك هو استخدام خامات ذات مواصفات أفضل أو في حـال وجـود   

مهره، وقد تم التأكيد على ضرورة مشاركة جميع أفراد األسرة في القـرار التصـميمي    مهنيين
وصوالً ألقصى رضى من جميع المنتفعين، وتعاون المصمم وتقديمه البدائل التصميمية له أهمية 

  .خاصة تؤدي إلى مستوى أفضل من الرضى لدى المستخدم

لها لنفس العينة وهم أصحاب الوحدات فيما يلي القسم الثاني من األسئلة والتي قمت بسؤا
السكنية، وفي هذا القسم نجد أسئلة مهنية وتخصصية أكثر، وقد شملت األسئلة تسـاؤالت عـن   
الفضاءات المعمارية، وعن عناصر وآليات التنفيذ وغيرها، وفي نسبة رضى المستخدم عن تلك 

  .المتغيرات أو مفردات السؤال
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 ضعيفة متوسطة جيدة ممتازة األسئلة

ما مستوى الرضى عن المتغيرات التاليـة أو  
   آلية تنفيذ في الوحدة السكنية؟

  

   % 20 % 80  جمال الشكل الخارجي للمبنى. 1

   % 10 % 90 جمال الشكل الداخلي للمبنى .2

   % 30 % 70 مساحة الفراغات الداخلية. 3

العالقات الفراغية وتدفق الحركـة داخـل   . 4
  محيطه المبنى أو مع

60 % 40 % 
  

الممـرات والمـداخل   : مساحة الحركـة . 5
  واألدراج

30 % 40 % 30 % 
 

   % 15 % 85 اإلضاءة الطبيعية .6

   % 10 % 90 اإلضاءة الصناعية. 7

  % 30 % 30 % 40 العزل الحراري والتدفئة. 8

   % 20 % 80  التسخين والتبريد والتهوية. 9

   % 30 % 70 عزل الصوت .10

   % 15 % 85 التوصيالت الصحية والميكانيكية. 11

   % 20 % 80 التمديدات الكهربائية. 12

نسبة الكفاءة للمساحة اإلجماليـة مقابـل   . 13
 المساحة القابلة للتخصيص

60 % 40 % 
  

 التكيف مع تغير االستعماالت. 14
 

40 % 60 %  

 % 100 األمن والسالمة العامة. 15
 

  

  % 30 % 30 % 40 إمكانية وصول المعاقين. 16

   % 60 % 40 عالقة الفراغات بالتوزيع العام. 18

 ):المتانة والصيانة(نوعية الخامات . 19
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 ضعيفة متوسطة جيدة ممتازة األسئلة

   % 5 % 95 أرضيات -أ

   % 5 % 95 جدران -ب

   % 15 % 85 أسقف_ ج

  % 55 % 15 % 30 مرونة االستعمال. 20

 % 15  والهواياتللنشاط فراغات توفر . 21
 

30 % 55 % 

  % 30 % 40 % 30 االزعاج من المحيط العام. 22

 % 10 %70 أماكن إيقاف السيارات. 23
 

20 % 

  % 10 % 10 % 80 التخلص من المخلفاتسهولة . 24

جمالية الرؤية من االطاللة على المناظر . 25
  المحيطة

80 % 10 % 10 % 
 

   % 30 % 70 تنسيق الحدائق. 26

   % 15 % 85 الوصول إلى المبنى. 27

نستنتج من إجابات السكان في القسم الثاني من األسئلة أن مستوى الرضى لـديهم عـن   
مساكنهم بشكل عام جيد، كما نجد أن مستوى انتمائهم لها مميز والذي يتضح من خالل وصفهم 

يطمحون لـه مـن فراغـات    الدقيق لها ومالمستهم ألدق التفاصيل بها وعلى أنها توفر لهم ما 
  .معيشية داخلية مريحة

وأخيراً عندما تم سؤال العينة من أصحاب الوحدات السكنية عن مقترحاتهم إلسـكانات  
: مشابهة سوف يتم تصميمها في المستقبل خاصة في مجال التقنية فقد أجابوا بضـرورة تـوفير  

التكنولوجية في كل مرحلة من  التكييف المركزي، واستخدام الطاقة الشمسية، ومتابعة التطورات
  .اإلنشاء ومواكبتها واالستفادة منها

أما بالنسبة القتراحاتهم في مجاالت أخرى فمنهم من يفضل إضـافة بعـض المرافـق    
األخرى كغرفة غسيل مالبس منفصلة، أو العمل على توفير حمام خاص بكل غرفة نوم بشـكل  
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استثناء، ومنهم من اقترح وجود مخـزن   منفصل لتحقيق الخصوصية لجميع أفراد األسرة دون
كبير ضمن المرافق الداخلية للوحدة السكنية، ونجد من طلب عدم المبالغة بمساحة غرفة المعيشة 
لكن التركيز على دراسة عالقته الوظيفية مع المرافق الرئيسية للمبنـى دون تفضـيل غرفـة    

لوحدة ومن حيث اإلطاللة والتوجيه الضيافة عليه وخاصة من حيث الموقع بالنسبة لباقي مرافق ا
الجيد، ومنهم من أكد على ضرورة تجميع غرف النوم خاصة ممن لم يتوفر ذلك لديهم تحقيقـاً  
لمبدأ الخصوصية والراحة المعيشية، وضرورة دراسة توزيع المطبخ بعناية والتركيز على مثلث 

ة مالبس خاصة لغرفة النـوم  الحركة بالرجوع إلى ربة األسرة وذلك قبل التنفيذ، وإضافة غرف
الرئيسية، واالهتمام بالعالقات الوظيفية وسهولة الحركة والوصول واإلتصال دون اإلخالل بمبدأ 
توفير الخصوصية للسكان بشكل عام، وجميعهم أكدوا على تفضيلهم لنظام الوحـدات السـكنية   

لخدماتية ووصفوها بأنها المنفصلة ذات نمط الطابق الواحد المتضمن جميع العناصر المعيشية وا
أفضل من الوحدات متعددة الطوابق، مع تأكيدهم أن على المصمم الداخلي مراعـاة متطلبـات   
واحتياجات السكان الوظيفية أو المعنوية والسلوكية بشكل أكثر، وذلك بهدف الحصـول علـى   

  . رضى عام وراحة نفسية لهم كسكان
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  النتائج والتوصيات

وباستخدام مناهج البحث العلمي المتبعة ومن أهمها المـنهج   وأرى ومن خالل الدراسة
، أن هناك عالقة هامة ودقيقة بين أركان عملية التصميم إن جاز لنـا  )المقابلة(الوصفي وأدواته 

تسميتها بذلك وهي، المصمم الداخلي والمعماري، المستخدم أو المالك، المشروع سواء كان فـي  
ف على التنفيذ أم كالهما معاً، ثم القانون أو المحددات المهنيـة  مرحلة التصميم أم مرحلة اإلشرا

  .والمؤسسية وغيرها

ونشير هنا إلى أن العالقة بين أركان عملية التصميم تلك، هي عالقة طرديـة، يـؤدي   
وضوحها وبساطتها إلى نجاح عملية التصميم والتنفيذ مما ينتج عنه الحصول على أفضل الحلول 

  .تخدم وتقليل الجهد والتكاليفالهندسية ورضى المس

  
 شكل توضيحي يبين العالقة بين أركان عملية التصميم واتجاهاتها) 29.3(شكل 

  )الباحثة: المصدر(

سلبية تعود على وبالتأكيد فإن ذوبان العالقة وغموضها أو هالميتها سوف تؤدي لنتائج 
  .كل األطراف، قد تكون هذه السلبيات مادية أو معنوية تؤدي لنتائج وسلبيات سلوكية ونفسية

  المبنى
 )المشروع(

صمم الم
 الداخلي

صمم الم
 المعماري

 المستخدم
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ففيـه  . يعتبر الفضاء المعماري من أهم صور ونجاحات اإلبداع المعماري أو اإلنساني
إبداع المصمم والتعبير العملي عن مدى قدرته في خلق صور جميلة ومتعددة لمجموعـة مـن   

ياالت الفكرية واإلبداعية، بل وفيه التجسيد العملي لروح الفكرة المعمارية من خالل التالعب الخ
ففيه المقاييس الدقيقة، وفيه الصورة الجميلـة، وفيـه الوظيفـة    . بعناصر ومكونات هذا الفضاء

المريحة، وفيه اإلحساس المرهف من خالل االنعكاس التبادلي بين التصميم والبيئـة المحيطـة   
ركة الشمس وتحقيق التهوية وغيرها، وفيه تحقيق المعايشة من خـالل توزيـع العناصـر    كح

الوظيفية والجمالية للمكونات المعمارية، كأماكن النوم والراحة، وفيه الخدمات المعيشية وأماكن 
  .النشاط والترفيه التي تتفاعل جميعاً وتتكامل بشكل جميل ومنسق

كاله وعناصره المكونة له، هوية لألشـخاص الـذين   يعتبر التصميم الداخلي بأسسه وأش
فقد يكون التصميم الداخلي هوية للمصمم إذا لم يتدخل به المالك أو المسـتخدم، وقـد   . قاموا به

يكون هوية للمستخدم اذا قام المصمم بتنفيذ رغبات ذلك المستخدم دون لمسة منه لذلك المسكن، 
  .للتفاعل اإليجابي المشترك بين المصمم والمستخدم لكن أفضل أنواع التصميم ما كان يمثل هوية

وعمليات التقييم المستمرة واالستفادة منها ومتابعـة  ) Feed back(إن التغذية الراجعة 
  .التقنيات والتكنولوجيا الحديثة من أهم عوامل نجاح التصميم المعماري والتصميم الداخلي

تقنيات الحديثة لمواد ومكونات التصميم فخبرات المصمم التراكمية ومتابعاته المتجددة لل
أو التجهيزات الالزمة في عمليات التصميم الداخلي وتطويعها أو االستفادة منها، تعود بالفائـدة  
االيجابية والمباشرة على أي مشروع أو عملية تصميمية، كما أن خبرات المستخدم ـ مع التنويه  

الحتياجاته والتعبير عنهـا بأقصـر الطـرق     أنها ال تكون كبيرة في معظم األحيان ـ ومعرفته 
وتقديره للقياسات التي يريدها بشكل دقيق، لها أهمية بالغة توفر الوقت والجهـد وتـؤدي إلـى    

  .الرضى النفسي والراحة التي ينشدها المستخدم أو المالك

هذا وقد خلصت الدراسة وبعد عرض سريع ألهم النتائج في دراستها إلـى التوصـيات   
  :التالية
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المصمم المعماري والمصمم الداخلي،  -1(ضرورة توضيح أركان العملية التصميمية كافة  )1
القـوانين أو المحـددات المهنيـة     -4المبنى أو المشـروع،   -3المستخدم أو المالك،  -2

  .ومعرفة مسؤولية وواجبات وحدود كل شخص أو فريق منها) والمؤسسية

ذه األركان بشكل متناغم ومسـؤول سـوف   وقد أكدت أن عملية التفاعل االيجابي بين ه
ترفع القيمة االيجابية للمشروع أثناء التصميم بتقليل الوقت والجهد أو خالل عملية التنفيذ بتقليل 
التكاليف أو بعد انتهاء المشروع من خالل تحقيق القيمة الجمالية والوظيفية اضافة إلى الرضـى  

  .النفسي للمستخدم والمصمم معاً

واللَّه جعَل لَكُم من  {: سكن ضرورة من ضرورات الحياة بحسب اآلية القرآنيةإذا كان الم  )2
، فإني أعتبر أن التصميم الداخلي للمسـكن هـو   )80آية  -النحلسورة ( }... بيوتكُم سكَنًا

، وعليه فإن التصميم الداخلي يجب أن يكون للوحدات السكنية كافة، 1احتياج إنساني خالص
ألهميته من الناحية الوظيفية والجمالية وتحقيقه الراحة النفسية للمستخدم أو الشـاغل  وذلك 

 .لهذا المسكن وانعكاس ذلك على راحته وسلوكه في األسرة والمجتمع

تشير الدراسة إلى أنه ال يقصد بالتصميم الداخلي رفع القيمة الماديـة أو التكلفـة لعمليـة      )3
تدعو أيضاً إلى بساطة التصميم الداخلي وسهولة قراءتـه   التصميم الداخلي، بالعكس، فإنها

وضرورة االلتفات إلى التكلفة المادية لهذا التصميم ومالءمته مع قدرة المستخدم، بما يتالءم 
مع حاجة المجتمعات وثقافتها ويتماشى مع بيئته ومحيطه، وضمان عدم تحقيق االغتـراب  

 .ي والقيميالعمراني في وقت نعيش فيه االغتراب الثقاف

ال بد للمصممين المعماري والداخلي من التفاعل والتكامل معاً، وتوجيه العالقة بينهما أو في  )4
وعلى المستخدم أو المالك اتخاذ القرار النهـائي  . عالقتهما مع المستخدم بما يخدم المشروع

والمباشر بعد تفاعله أو تشاوره مع أفراد األسرة كافة أو أصحاب الرأي بما يحقق القـرار  
جمعي وعدم االنفراد بالقرار لشخص واحد منها أو التردد، ألن ذلك يؤدي إلى انحـراف  ال

                                           
عنه، بينما يكون االحتياج مهم جداً تعتبر الضرورة أو الحاجة بحسب النظرية الفلسفية هي ما ال يمكن لإلنسان االستغناء  1
  .، لكن ال يصل في أهميته إلى الحاجة، ويمكن لإلنسان االستغناء عنه أحياناً"ضروري جداً"و
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كما تؤكد الدراسة أن . العملية التصميمية عن مسارها الصحيح والذي يؤدي ألفضل النتائج
تعدد اآلراء من طرف المالك أو تردده نظراً لكثرة المشاركين، يؤدي غالبـاً إلـى نتـائج    

 .مشروع على أكثر من صعيدعكسية ال تخدم ال

على المصممين المعماري والداخلي إخراج المشروع بأفضل صورة واالهتمام بـه علـى    )5
إن اهللا يحب إذا عمل أحدكم عمالً : "أكمل وجه عمالً بمضمون الحديث الشريف الذي يقول

اً مـن  أو كما قال عليه السالم، فقد يكون المشروع لهذا المصـمم أو ذاك واحـد  " أن يتقنه
. مشاريعه المتعددة، لكنه للمستخدم أو المالك قد يكون مشروع العمر، ومهم بكل تفاصـيله 

كما أن المهندسين مدعوون بشكل عام إلى متابعة ومواكبة التقنيات الحديثة وتطبيـق مـا   
يصلح منها مع بيئتنا العربية واإلسالمية، أو االستعانة بـذوي االختصـاص وتقـديمها أو    

 .ستخدمتبسيطها للم

بما أن التصميم هو هوية لألشخاص الذين قاموا به، فعلى التصميم أن يكـون لـه هويـة     )6
بحيث يراعي محـددات  . هوية للتفاعل المشترك والمتكامل للمصمم والمستخدم معاً. معبرة

وهو ـ أي التصميم ـ هوية لروح المكان، نابعاً منه ومتناغمـا    . األول واحتياجات الثاني
  .قافة الساكنين، يحقق احتياجاتهم ويراعي توجهاتهم المجتمعية والدينيةوهوية لث. معه

في ظل ثورة االتصال وزمن العولمة، فقد أصبح الوصول إلى المعلومة والصورة سـهالً   )7
مما عزز دور المستخدم ويسر له التعبيـر عـن حاجتـه وتـدعيمها     . وفي متناول الجميع

على المؤسسات ذات العالقة أو المهنـدس   بالصور أو حتى بمخطط مبدئي، وهذا يعني أن
المصمم أن يدعم دور المستخدم ويتفاعل معه بل واعتباره كمصمم ثانوي يناقش معه الفكرة 
ويحللها في حدود معرفة وثقافة هذا المستخدم، مما يحقق فكرة المشـاركة الجماعيـة فـي    

 .ة أو الحضاريةعملية التصميم ويعمل على تعزيز األفراد وتحقيق النهضة العمراني

على التصميم الداخلي أو بمعنى أدق على المصمم الداخلي أن يحقق في تصـميمه عالقـة    )8
توازن بين الداخل والخارج، فهما منظومتان متكاملتان تحقق كل منهما جوهر التنـاوب أو  
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الحضور لكل فضاء من حيث الترابط الوظيفي والشكلي، فالتصـميم الـداخلي بعناصـره    
غم مع االمتداد البصري للمحيط الخارجي، ويشكل امتداداً فيزيائياً وحسياً لـه  وتركيبه يتنا

 .والعكس صحيح

أدعو القانون وهو الناظم للعالقة بين أركان العملية التصميمية أن يكون له دور في ضـبط   )9
وفي هذا فإنني أدعو إلى تخفيض نسبة البناء المسموح بها عـن  . التطور العمراني وشكله

احة األرض المخصصة للمباني الخاصة، في خطة تسعى للوصول إلى نسبة من مس% 40
في المستقبل، مع العلم أن نسبة البناء المسموح بها في بلدية نابلس حالياً على سـبيل  % 33

وذلك إلتاحة المجال إليجاد %). 50-40(تتراوح ما بين ) تصنيف أ(المثال للمباني السكنية 
  .التصال البصري الفيزيائي والحسيفضاءات معمارية ممتدة تحقق ا

أدعو وزارة الحكم المحلي والبلديات والمؤسسات ذات العالقة بضرورة إجبار كل صاحب  )10
أشجار مثمرة وأشجار جمالية تزيينية في حديقته المنزلية وتقاضـي   5بناء خاص بزراعة 

العامة، تكاليف زراعة شجرة عن كل شقة أو محل أو مكتب تجاري وزراعتها في األماكن 
السكنية والمباني بشكل عام، وخلق " بالفلل"وذلك إلثراء الفضاء المعماري الخارجي المحيط 

 .بيئة صحية وعمرانية مفيدة
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Abstract 

Architectural Spaces' Study containing the elements, principles and 

determinants is considered as one of the most important Architectural 

studies especially modern ones since it's a study which patterns the human 

in an attempt to form intelligible language between the human and 

surroundings or the space where he dwells. Architectural Space in its 

physical form, functional form and aesthetic appearance is a container in 

which humans interact to form civilization which is considered as the 

highest and finest one created by humanity. 

Accordingly, this study was where it has tried in its first chapter to 

search the depths of Interior design to define its concept, show how did the 

researchers and specialists define Architectural Spaces, define its concept, 

principles, a range of correlations between its internal and external parts, so 

the study has shed light on the philosophical bases and the dialectics of 

internal space design, thus it posited the organizational psychological 

principles such as balance, order, sequence, measurement, relation, the 

principle of unity and other. Then, it focused on Exterior architectural 

space in terms of location, influential environment, exterior form of the 

building and standards of its relationship with its surroundings as Lighting, 

ventilation, privacy, views and other. 



c 

This study has followed a descriptive approach in its theoretical 

framework to identify the interior architecture, so it gave a brief history 

about the development of this science.Then, it discussed in brief details the 

requirements of interior design. It was offered to the schools which it 

divided into: functional, structural, aesthetic and humanitarian 

requirements. But regardless of the type of those requirements, there are 

influential forces in the structure of the interior design which core is the 

human in his personal and social formation, his culture and all sources of 

his cognition and traditions.  

Then, the study shifted to talk about residence, its importance and 

types. It elaborated the elements of separate housing units since it's the 

practical side in the study as entrance area, architectural spaces such as 

living room, bedroom, services and others. 

It talked about principles of design of that elements or spaces such as 

space, standards, guidance, location, lighting, colors, and correlations or 

inter-relations. 

As the recent studies support saying that colors' science, lighting, 

used raw materials, method of their use, decorative supplements such as 

furniture, curtains, paintings and others in interior design have deep impact 

upon the psychological and behavioral life on the side of individual and 

society. This study addressed these topics and strengthened their theoretical 

side with describing and explanatory image. It indicated ways of use and 

coordination with the aim of harmony and integration to impart the desired 

aesthetic form and reanimate a sense of calm and psychological comfort. 



d 

In the third chapter, the study talked bout process of design and its 

four pillars: the designer, user, law and building. It talked about the 

importance of having a participatory relationship between the designer, 

user and owner during the period of design or implementation. It resorted 

to consider the user as a secondary designer and involve him in decision-

making of design without excess or negligence in order to reach a project 

with complete corners with regard to architectural purpose, functional form 

and aesthetic value which enhance the confidence of the designer and gain 

the approval of the owner or his satisfaction. 

The study followed the descriptive approach in its applied 

framework through conducting interviews to identify the views of a sample 

of owners of separate housing units (villas) in engineers' housing in Al-

Jnaid  area. The interview covered a third of the population of the housing 

which includes fifty-five used housing units i.e. inhabited and nineteen 

unused units. The interview has included two types of questions: Type one 

talked about the user's opinion (dweller) about interior design, its 

importance and his personal experience in it in terms of his collaboration 

with Interior designer or not, the consequences accordingly, his opinion 

about the performance of the interior designer, his experience with the 

interior designer in general and the mechanisms used in the 

implementation. 

While the second type of questions has a professional and more 

specialized nature. The questions included questions about the architectural 



e 

spaces such as the external shape of the building, interior design, 

proportions of the building, surrounding gardens, architectural spaces, 

lighting, ventilation and other. The researcher allowed the user to express 

his answer in terms of the level of satisfaction as: excellent or good or 

intermediate or weak where the extent is left at the end for the user to make 

suggestions and recommendations for similar housings in the future. This 

study emphasized the importance of ongoing assessment processes, making 

use of them and keeping up the developments and new technologies 

The study concluded with a number of most notably results: an 

emphasis on the importance of interior design in enhancing and enriching 

architectural space including the results for the user at both physical and 

psychological levels. Based on these results, this study called -as a 

recommendation - for the need of interaction between the designer and user 

during the process of interior design or in the implementation phase in 

order to get comfortable dwelling which keeps pace with the times and the 

recent developments, has identity and address which is in line with the 

spirit of the place and brings authenticity and urban belonging.  




