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مسكن األسرة بتصميم وحدات سكنية مختلفة تأثيث 

  باستخدام التقنية الحديثة
Floor planner program)) 

 
 

 

 علي دمحم عباس مختاربنت علياء 

 السكن وإدارة المنزل شاركمأستاذ 

 

 

 الملخص
مارية مرضية توفر التصميم هو صيغة التوفيق بين المطالب الخاصة لألفراد مع احتياجاتهم الفعلية في صورة حلول مع

توازنا فكريا وعمليا حتى يتحقق النجاح للمشروع وأولى خطوات عمل المصمم أن يحدد ويتفهم متطلبات وأذواق الناس 

 م(3102كافة. )أبو زعرور،

وربط بينما تعتبر برامج الكمبيوتر من ضروريات التقنية الحديثة والبد من التأكيد على استخدام برامج التقنية الحديثة      

أهداف ومحتوى وتطبيقات التصميم الداخلي من أجل إعداد خريجات على مستوى عالي من الكفاءة اإلنتاجية وقادرين على 

التكيف والتعامل الجيد مع متطلبات الحياة العصرية وذلك بتوظيف واستخدام برامج الكمبيوتر في مجاالت التصميم الداخلي 

 .Floor Plannerميم الداخلي المتطورة وخاصة برنامج وتصميم المساكن باستخدام برامج التص

 وعليه يمكن صياغة مشكلة البحث من خالل التساؤالت التالية:

 في تأثيث مسكن األسرة بتصميم وحدات سكنية مختلفة؟ Floor Planner.هل يمكن استخدام برنامج 0

يثري العملية  Floor Plannerبرنامج خدام تأثيث مسكن األسرة بتصميم فراغات للوحدات السكنية مختلفة باست.هل 3

 التصميمية ؟

 أهداف البحث:

 يهدف البحث إلى :

 .Floor Planner.التعريف بأهمية تأثيث المسكن األسرة بتصميم وحدات سكنية مختلفة بواسطة برنامج 0

 لفة بكل يسر وسهولة.في تأثيث المسكن لألسرة بتصميم وحدات سكنية مخت Floor Planner.التعريف بأهمية برنامج 3

 أهمية البحث:

 تكمن أهمية البحث في:

 .Floor Planner.إلقاء الضوء على أهمية تأثيث المسكن لألسرة بتصميم وحدات سكنية مختلفة ومبتكرة بواسطة برنامج 0

 Floor برنامج تنمية مهارة التأثيث للفراغات الداخلية للمسكن األسري بواسطة برامج الحاسب اآللي المطورة وخاصة  .3

Planner. 

 فروض البحث :

 .Floor Planner مج للتصاميم ببرنامج  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين التصميمات الخمس في الشكل العام. 0

 .Floor Planner ببرنامج للتصاميم توجد فروق ذات داللة إحصائية بين التصميمات الخمس في تناسق األلوان .3

 .Floor Planner للتصاميم ببرنامج اللة إحصائية بين التصميمات الخمس في سهولة االستخدامتوجد فروق ذات د .2

 . Floor Planner للتصاميم ببرنامج توجد فروق ذات داللة إحصائية بين التصميمات الخمس في االبتكار واإلبداع .4

 -نتائج البحث:

 توصلت الباحثة من خالل الدراسة إلى النتائج التالية:

( في عمل تصميمات للمساكن المناسبة لألسرة باستخدام floor plannerإن استخدام التقنية الحديثة باستخدام برنامج ).0

( أثرى أشكال التصميمات المقترحة للمساكن سواء المصممة بالمسقط األفقي والمنظور الثالثي floor plannerبرنامج )

 اإلبعاد.
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Effect of Family Dwelling by Designing Different 

Housing Units using Floor Planner Program 
 

ABSTRACT 
Design is a formula for reconciling individual demands with their actual needs in the form of 

satisfactory architectural solutions that provide an intellectual and practical balance so that the 

success of the project and the first steps of the designer work to identify and understand the 

requirements and tastes of all people. (Abu Zaarour, 2013). 

While computer programs are the necessities of modern technology. It is necessary to 

emphasize the use of modern technology programs and to link the objectives, content and 

applications of interior design in order to prepare graduates with a high level of production 

efficiency and are able to adapt and deal well with the requirements of modern life by 

employing and using computer programs in the fields of interior design And housing design 

using advanced interior design programs, especially Floor Planner. 

The research problem can therefore be shaped by the following questions: 

1. Can Floor Planner be used to furnish a family dwelling with different residential units? 

2. Is it possible to furnish a family dwelling by designing spaces for different housing units 

using Floor Planner that enriches the design process? 

research goals: 

The research aims to: 

1. Definition of the importance of furnishing the house to the family by designing different 

housing units through Floor Planner. 

2. The importance of the Floor Planner program in furnishing the house to the family by 

designing different housing units with ease and ease. 

Research Importance: 

The importance of research is: 

1. Highlight the importance of furnishing the house to the family by designing different 

housing units and innovative by Floor Planner. 

2. Developing the skill of furnishing the internal spaces of the family housing through the 

developed computer programs, especially the Floor Planner program. 

Research Hypotheses : 

1. There are statistically significant differences between the five designs in the general design 

format in the Floor Planner program. 

There are statistically significant differences between the five designs in the color consistency 

of the designs with the Floor Planner program. 

3. There are differences of statistical significance between the five designs in the ease of use 

of the designs with Floor Planner. 

4. There are statistically significant differences between the five designs in the innovation and 

creativity of the designs with the Floor Planner program. 

Research Results: 

Through the study, the researcher reached the following results: 

1. The use of modern technology by using the floor planner in the design of houses suitable 

for the family using the program floor planner enriched the forms of the proposed designs for 

housing, whether designed with horizontal projection and the three-dimensional perspective. 
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 المقدمة:

الوظيفية في  التصميم الداخلي هو أحد المجاالت الهندسية الذي يربط بين الهندسة المعمارية واالحتياجات        

التأثيث الداخلي والتصميم الداخلي يعني وضع نظام للمنشآت في ضوء معطيات البيئة خارجياً بهدف توفير 

لحياة المعيشية الدائمة والمؤقتة والحياة العملية في مختلف في مجاالت ا وتحقيق المتطلبات اإلنسانية المختلفة

 م(                                          3104)داوود ،  .  ميادينها

ية وأهمها واالجتماعية والعلم إن للتصميم جوانب أخرى عدا الجوانب الجمالية فهناك الجوانب االقتصاديةو        

صميم هو حل مشكلة ما وينتظر المتلقي من التصميم جوابا مناسبا لذا يمكننا أن نحدد ألن الهدف من التالعملية 

جودة التصميم بمقدار مايلي من حاجة المستهلك وهكذا فإن على المصمم أن يعمل على توحيد الجوانب الجمالية 

ً مهماً  للمستهلك فأن للجانبين الجمالي والعملية للمنتج ومع أن للوظيفة العملية التي يؤد بها التصميم دورا أساسيا

)القرعان  كما إن لها دوراً بارزاً في تغير الحالة النفسية له إلى األفضل.  اإلنسانقلب  إلىوالفلسفي أقصر الطرق 

 (م3102،

والتصميم كذلك هو صيغة التوفيق بين المطالب الخاصة لألفراد مع احتياجاتهم الفعلية في صورة حلول      

عمل المصمم أن يحدد توفر توازنا فكريا وعمليا حتى يتحقق النجاح للمشروع وأولى خطوات  معمارية مرضية

 (م3102)أبو زعرور،متطلبات وأذواق الناس كافة.  ويتفهم 

الحالي لشبكة المعلومات والذي نشهده في عصرنا الحاضر ونظرا للتطور التكنولوجي والتقني      

خدمات الحصول على العديد من الباإلمكان ة فقد أصبح والبصرية المتطورالوسائط السمعية )االنترنت(وخدمات 

في منزله فباإلمكان قراءة الصحف والمجالت ومراقبة اإلحداث العالمية المهمة من أماكنها المختلفة الشخص 

سبوعي أو األوإرسال وتلقي الرسائل بالبريد االلكتروني والمشاركة في اجتماعات العمل وعمل التسوق اليومي 

ودفع الفواتير واالستفسار عن الحسابات الخاصة وإجراء التحويالت البنكية واجتماع شمل العائالت واألصدقاء 

 في بلدان متباعدة واستخدام كاميرات للسيطرة على أمن المسكن والمساعدة في البحث وإصالح األعطال.  

                                     م(3104)داوود،

االتصاالت التي يشهدها هذا العصر برزت العديد من  أومع ثورة تكنولوجيا الحاسبات والمعلومات و     

والمحلية وكان المستحدثات التكنولوجية والمعلوماتية التي ألقت بظاللها على النظم التعليمية العالمية واإلقليمية 

ذج تعليمية جديدة لمواكبة هذا المد التكنولوجي عليها مما حدا هذه النظم إلى ابتكار أساليب ونمالها بالغ األثر

دم في الكتب قفظهرت مفاهيم متعددة منها التعلم االلكتروني مشكال منظومة تعليمية قائمة على التعلم من خالل 

 (م3104)النامي،   الدراسية التقليدية.

أبعاده بطريقة يتم فيها استغالل جميع نا يعرف التصميم الداخلي بأنه فن معالجة الفضاء المعماري بكافة هو          

عتبر بأنه اإلدراك الواسع للعناصر المعمارية وتفاصيلها كافة يمعطيات التصميم على نحو وظيفي جمالي كما 

خاصة الداخلية منها وللخامات وماهيتها وكيفية استخدامها وهو المعرفة الوافية باألثاث ومقاييسه وتوزيعه في 

ب أغراضه وكيفية استعماله واختياره ووضعه في المكان المناسب وكذلك المعرفة الفضاءات الداخلية حس

بالعناصر التكميلية الالزمة للتصميم كاإلضاءة واأللوان وتوزيعها وتنسيقها واإلكسسوارات المتعددة األخرى 

عليه من أثاث  الالزمة للفضاء وصوال لمعالجة الصعوبات الموجودة في الفضاء كافة وسهولة استخدام مايشتمل

 (    م3112)دبس وزيت ، وتجهيزات وجعل هذا الفضاء مريحاً ممتعاً بهيجاً.

ء االستخدام المستمر في تكنولوجيا التعلم اإللكتروني وإعداد المحتوى االلكتروني وفي ضوومع التقدم      

امل فيما يتعلق بعمليات التدريس المتزايد لتكنولوجيا الحاسبات والمعلومات واالتصاالت فقد تغيرت التوقعات بالك

وبناء مصادر التعلم الجامعية  تطور تصميم إذوالتعلم في جميع المراحل الدراسية وعلى األخص الجامعية منها 
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                                                                             م(3104)النامي، . وباتت تعتمد على أوعية جديدة للمعلومات يغلب عليها الطابع الرقمي

والجدران واألسقف واألعمدة واألرضيات وهو بذلك  باألثاثاالهتمام  والتصميم الداخلي منذ القدم يشتمل على    

صورة معبرة لكل عصر من العصور ويجمع التصميم الداخلي بين حقيقتين األولى هي التمكن التكنولوجي المبني 

)المالكي  .الجماليات المطلوبة إلى باإلضافةمنتج يتوفر فيه الجانب الوظيفي  زإبراالصناعة في  أصولعلى 

                (      م3112،

والتصميم الداخلي هو الذي يهتم بدراسة الفراغ والحيز ووضع الحلول والتصورات الذي يمكن من         

موضوعية ويكون هذا األمر وفق ضوابط استغالل هذا الفضاء استغالل من أجل أداء وظيفته بصورة كاملة و

 المسكنبشكل أكيد ذوق صاحب  يتراعي طبيعة الفراغ وشكله الهندسي ووظيفته والمناخ الذي يحيط به وتراع

مع األخذ سية في التصميم الداخلي والديكور ورغباته وميوله وثقافته وهذه العناصر تعتبر من أهم الضوابط الرئي

صمم الداخلي مدرك ومتفهم لكافة المكونات المعمارية بكل تفاصيلها وخاصة الداخلية بعين االعتبار على أن الم

 (م3102)أبو زعرور، .منها السيما الخامات والمواد المختلفة المستعملة فيها

عاش اإلنسان على األرض باحثا على الطعام والكساء والمأوى وشيد لنفسه مسكنا من فجر التاريخ  ومنذ    

والخشب يأوي إليه ليحميه وليفي باحتياجاته وكانت للبيئة التي احتوت اإلنسان مكانا وزمانا أثرا  الحجر والطين

أكبر على قدرات المجتمع االجتماعية وأخالقياته وعاداته والمسكن عنصر هام من العناصر المكونة في البيئة 

ن توفير المسكن المالئم البد إن يكون هدفا فهو الوحدة التي تحفظ كيان األسرة ألنها أساس تكوين المجتمع ولذا فا

يسعى إليه المجتمع رفقا لقيم اإلنسان وقدراته ومما الشك فيه أن المسكن والتصميمات السكنية حصيلة أجيال 

 (م3112)المالكي ، .متعاقبة تأثرت باألوضاع االجتماعية والسياسية واالقتصادية التي عاصرتها

بيوتر والتي يمكن االستفادة منها في تطوير التصميم الداخلي للمسكن حيث وأصبحت برامج التصميم بالكم   

في حل المشكالت التصميم الداخلي للمسكن وإضافة المزيد من الخصائص ركات اإلنتاج البرنامجية تتنافس ش

داخلي مجال التصميم ال تي تمثل بدورها إضافات جديدة إلىالمتطورة التي يتميز بها كل برنامج عن اآلخر وال

  .Floor Plannerربرنامج الكمبيوتالبرامج أهم هذه  للمسكن ومن

من أهم برامج التصميم الداخلي الهندسي ويلعب دوراً هامااً وخاصاة عناد  Floor Plannerبرنامج ويعتبر         

اصاة بوجود األوامر واألدوات الخاصة بالرسام حياث تسااعد المنطقاة الخ 3Dو 2Dرسم وتصميم المسقط األفقي 

 .والخدمات األثاث الخاصة بالحجرات المختلفة وقطع أثاث الحديقةم في البرنامج والمجهزة بكل قطع بالرس

 مشكلة البحث:  

 ASID American Interior Design Society الداخليينوتعرف المجموعة األمريكية للمصممين           

Of  متعدد األوجه يقوم على بنية تجمع مابين اإلبداع والحلول بأنه تخصص أو العمارة الداخلية التصميم الداخلي

لفراغ داخلي وتكون هذه الحلول وظيفة وتهدف إلى تحسين نوعية الحياة والثقافة االتقنية بهدف تحقيق بيئة 

والخلق أوال التصميم الداخلي بأنه )االبتكاركما ويعرف تكون هذه الحلول جمالية وجذابة،ا لشاغلي هذا الفراغ كم

مع التنفيذ وانه إخراج وتجسيد لما يكون في النفس والمخيلة للوصول إلى الهدف المقصود(. )أبو  واإلظهار ثانياً 

 (م3102زعرور،

استخدام برامج التقنية من ضروريات التقنية الحديثة والبد من التأكيد على  تعتبر برامج الكمبيوتربينما      

على مستوى عالي من الكفاءة  من أجل إعداد خريجات لتصميم الداخليف ومحتوى وتطبيقات اوربط أهداالحديثة 

اإلنتاجية وقادرين على التكيف والتعامل الجيد مع متطلبات الحياة العصرية وذلك بتوظيف واستخدام برامج 

ج باستخدام برام األبعادوالثالثية  األفقيةالمساقط المساكن وتصميم  التصميم الداخليفي مجاالت  الكمبيوتر

 .program Floor Plannerالتصميم الداخلي المتطورة وخاصة 
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 لبحث من خالل التساؤالت التالية:وعليه يمكن صياغة مشكلة ا

 ألسرة بتصميم وحدات سكنية مختلفة؟مسكن اتأثيث في  Floor Plannerاستخدام برنامج .هل يمكن 0

يثري  Floor Plannerبرنامج فة باستخدام تأثيث مسكن األسرة بتصميم فراغات للوحدات السكنية مختل .هل3

 العملية التصميمية ؟

 Floor Plannerبرنامج  تأثيث مسكن األسرة بتصميم وحدات سكنية مختلفة باستخدام التقنية الحديثة.هل 2

  المسكن ؟يسهل العملية التصميمية لفراغات 
 

 أهداف البحث:

 يهدف البحث إلى :

 .Floor Plannerبواسطة برنامج ألسرة بتصميم وحدات سكنية مختلفة المسكن اتأثيث  .التعريف بأهمية0

لألسرة بتصميم وحدات سكنية مختلفة بكل يسر  تأثيث المسكنفي  Floor Plannerبأهمية برنامج .التعريف 3

 وسهولة.

 .Floor Planner برنامجالمسكن لألسرة بتصميم وحدات سكنية مختلفة باستخدام تأثيث  تنمية مهارة.2
 

 أهمية البحث:

 تكمن أهمية البحث في:

 Floorبواسطة برنامج  ةمبتكرلألسرة بتصميم وحدات سكنية مختلفة وتأثيث المسكن .إلقاء الضوء على أهمية 0

Planner. 

 وخاصة بواسطة برامج الحاسب اآللي المطورةاألسري  للفراغات الداخلية للمسكن التأثيث ةتنمية مهار .3

 Floor Planner. برنامج 
 

 : فروض البحث

 Floor مج ببرنامج  للتصاميم توجد فروق ذات داللة إحصائية بين التصميمات الخمس في الشكل العام .0

Planner. 

 Floor ببرنامج للتصاميم توجد فروق ذات داللة إحصائية بين التصميمات الخمس في تناسق األلوان .3

Planner. 

 Floor ببرنامج للتصاميم تصميمات الخمس في سهولة االستخدامتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين ال .2

Planner. 

 Floor ببرنامج للتصاميم توجد فروق ذات داللة إحصائية بين التصميمات الخمس في االبتكار واإلبداع .4

Planner . 
 

 : منهج البحث

المنهج الوصفي التحليلي فهو الذي تعتمد هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي والمنهج التجريبي ، أما     

ً دقيقى أساس دراسة الواقع أوالظاهرة،يقوم عل ً أوكمياً ويهتم بوصفها وصفا ً ويعبر عنها تعبيراً كيفيا ا

ً يوضح مقدار هذه فالتعبير ً رقميا الكيفي يصف الظاهرة ويوضح خصائصها ، أما التعبير الكمي فيعطي وصفا

                م(                                                                                         3102)عبيدات وآخرون، مع الظواهر األخرى. الظاهرة أو حجمها ودرجات ارتباطها

مالحظة ما هو  والبحث التجريبي اليقف عند مجرد وصف موقف أو تحديد حالة ، وال يقتصر نشاطه على    

ضبطاً دقيقاً لكي يتحقق من كيفية  قوم عن عمد بمعالجة عوامل معينة تحت شروط مضبوطةموجود ووصفه، بل ي

فالتجريب هو تغيير متعمد ومضبوط للشروط المحددة لحادثة  حدوث شرط أو حادثة معينة،ويحدد أسباب حدوثها،
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ً في الحادثة نفسها وتفسيرها ما،ومالحظة التغيرات الناتجة تأثيث مسكن األسرة راسة بهذه الد،ويقصد به إجرائيا

   Floor Planner Program. بتصميم وحدات سكنية مختلفة باستخدام التقنية الحديثة
  

 حدود البحث:

    Floor Planner Program برنامج الرسم بالحاسب اآللي0

 .)الفلل المصممة بالمسقط األفقي والمنظور الثالثي األبعاد(كناالتصاميم على المس . تقتصر3

 للمساكن. اإلبعادوالثالثية  األفقيةميم عدد من المساقط .تص2
 

                                                                         أدوات البحث:

على المسقط الذي يعمل على تصميم األشكال (Floor Planner Program) برنامج الرسم بالحاسب اآللي .0

 .2D,3D ة األبعادالثالثيالثنائية واألفقي 

سهولة الخمسة األساسية:الشكل العام ، تناسق األلوان ، استطالع الرأي للمعايير)المحاور .استبيان3

حيث تم توزيع عدد عشرة استمارات على عدد عشرة محكمين  واإلبداع في التصميم(االستخدام،االبتكار 

     Floor Planner Program.الستطالع آرائهم في التصاميم الخمس المصممة ببرنامج 
 

 مصطلحات البحث:  

    :التصميم الداخلي.0

هو فن معالجة الفضاء المعماري بكافة أبعاده بطريقة يتم فيها استغالل جميع معطيات التصميم على نحو      

لخامات وظيفي جمالي كما تعتبر بأنه اإلدراك الواسع للعناصر المعمارية وتفاصيلها كافة خاصة الداخلية منها ول

الداخلية حسب ومقاييسه وتوزيعه في الفضاءات  وماهيتها وكيفية استخدامها وهو المعرفة الوافية باألثاث

أغراضه وكيفية استعماله واختياره ووضعه في المكان المناسب وكذلك المعرفة بالعناصر التكميلية الالزمة 

وصوال لمعالجة للفضاء   لمتعددة األخرى الالزمةوتوزيعها وتنسيقها واألكسسورات ا لتصميم كاإلضاءة واأللوان

الصعوبات الموجودة في الفضاء كافة وسهولة استخدام مايشتمل عليه من أثاث وتجهيزات وجعل هذا الفضاء 

 (م3102مريحا ممتعا بهيجاً. )أبو زعرور،

احات المخصصة ويعرف التصميم الداخلي أيضا بأنه المحيط المادي الذي يحيط باإلنسان ويشمل المس    

إلى جانب االهتمام باألثاث والجدران  كنه مثل حجرة النوم أوالمعيشة واالستقباللمعيشته وحركته داخل مس

ويعتبرعملية حل المشكالت الوظيفية باالستعمال المالئم للمواد واألعمدة واألرضية بما يتناسب نع احتياجاته ، 

ً منطقيا للنشاطات اإلنسانية المشتملة على ال والتقنيات البنائية من القضايا التي القت قبو كبيرا باعتبارها أساسا

مؤكدا الفكرة القائل )أن المنتجات يجب أن تؤدي الوظائف  صناعة المنتجات ويعتبر متوسط اإلحساس العام للفرد

القواعد حتى نجد أن الفرد يفشل بالتفاعل القائم على هذه  التي وجدت من أجلها وأن تكون جيدة الصنع(غير أننا

في حالة التفصيالت الالمنطقية فالمهن التكنولوجية وخصوصا الهندسية تتقبل هذه المعايير وغالبا ماتنتج تصاميم 

 متميزة 

باالعتماد عليها وحدها وربما يكون صعبا وجود االتفاق حول كل تفصيل من تفاصيل أي تصميم معين من 

حيث أن النجاح والفشل في هاتين الناحيتين يعتبر  Constructionalوالبنائية  Functionalالنواحي الوظيفية 

واضح لألفضل واألسوأ كاتجاهات عامة وأن المنتج الذي اليعمل أبدا مفهوما لدرجة كافية إلعطاء مفهوم 

والحذاء كالطائرة التي التطير، والكرسي الذي اليمكن استعماله للجلوس والمنزل المتصدع الذي يسرب الماء 

تفسخ تحت المطر على سبيل المثال كلها أمثلة واضحة تسهل على كل األفراد فهم قيمة القياس الذي تقاس الذي ي

 م(3112)القحطاني،    على أساسه الخصائص الوظيفية والبنائية.
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صر ويعرف التصميم الداخلي إجرائياً: بأنه التصميم للمساقط األفقية والثالثية اإلبعاد باإلضافة إلى  عنا        

التصميم الموجودة بها مثل األرضيات والحوائط وقطع األثاث المناسبة لكل فراغ من فراغات التأثيث للمسكن 

 .(Floor Planner Program األسري باستخدام برنامج التصميم )

.برنامج الكمبيوتر:   3  

ما وهو وسيلة وليس غاية في البرنامج هو تكنيك يهدف إلى تحقيق حاجات الجماعة ويقوم على إشباع رغباته      

حد ذاته ويخطط على شكل جلسات إرشادية تعليمية قائمة على العمل الجماعي للتعلم من خالل التفاعالت 

 ( م0222)طلبة ،  والنشاطات تصاحبها عملية تغذية راجعة مستمرة وذلك لتحقيق النمو.

ق على أي جهاز يؤدي ثالثة أشياء وهي تقبل يطل م( أن لفظ كمبيوتر3110كالً من حسب هللا،الشامي) ويشير    

المدخالت في بنيات تركيبية ومعالجة وتجهيز المدخالت طبقاً لقواعد محددة وتقديم النتائج في شكل مخرجات، 

وهذه المخرجات تكون على هيئة بيانات أو إشارات كهربائية يمكنها التحكم أوتوماتيكيا في تشغيل بعض اآلالت 

 ى.العمليات األخر أو

ً لتعليمات محددة سلفا ، وهو عبارة عن آلة تقوم بمعالجة البيانات وتخزينها     وهو جهاز الكتروني يعمل طبقا

واسترجاعها بدقة وسرعة فائقة ، وبالتالي يمكن تعريف الحاسب بأنه آلة إلكترونية يمكن برمجتها لكي تقوم 

 م(3102بإجراء العمليات الحسابية والمنطقية عليها )الموسى ، 

     ً  الكمبيوتر والمعلومات التي يتم إدخالها إلى جهاز بأنه مجموعة من األوامروتعرف الباحثة البرنامج إجرائيا

وتنظيم تلك المعلومات بطريقة تصميمية حتى يتم الحصول في النهاية على  ثم القيام بعملية تنفيذ لتلك األوامر

 Floor Planner بلورة لتقنية الحديثة برنامج التصميم ) وهنا يكون بمثابة مستخرجات نطلق عليها برنامج

Program). 
 

 الدراسات المرتبطة

( بعنااوان:ا األسااس النظريااة والعمليااة للكمبيااوتر، وتطبيقاتهااا فااي تاادريس التصااميما م0222. دراسااة عشااماوي)0

مجال التصاميم، ومحاولاة  بهدف إلقاء الضوء على مفاهيم تطوير الكمبيوتر ومكوناته، وكيفية أدائه واستخدامه في

وتدريب الطالب على ( Computer-Literacy)رفع مستوى كفاءة الطالب، وقدراتهم التدريبية وثقافتهم الكمبيوترية 

-Free)و( Adobe-Fotoshop4.0)  أحااادث التقنياااات المساااتخدمة فاااي مجاااال التصاااميم، وذلاااك مااان خاااالل برناااامج

Micromedia-Hand8.0 )ث أن ممارسة الطالب للتصميم بالكمبيوتر أدى إلى رفع كفاءتهم وكان من أهم نتائج البح

التصميمية، إلى جانب وجود فروق ذات داللة إحصائية بين مستويات الحلول اإلبداعية للتصميم لدى عينة البحاث 

 قبل وبعد التدريس لصالح األداء ألبعدي.

الوظيفية والجمالية للتصميم الاداخليا بهادف  اإلضاءة في إبراز القيم ( بعنوان: ا دورم3111دراسة ألمسلمي) .3

تحقيق التوافق والتكامل بين اإلضاءة والتصميم الاداخلي وأشاارت النتاائج لابعض االعتباارات فاي إضااءة المساكن 

ومنها إن المسكن يحتاج إلى إضاءة مناسبة لحيزاته المختلفة سواء إضااءة موضاعية أوتوكيدياة ماع تجناب عوامال 

اللمسة الجمالية للمكان مما يوفر الراحاة أو االساترخاء ، وأن التغيار الواضاح فاي لاون األشاياء اإلبهار مع إضفاء 

يحدث تأثيراً بالضوء، فالضوء الدافئ يميل إلى توكيد األلوان الساخنة في حين جعل اللون الباارد يميال إلاى توكياد 

ن اقاال تشاابعا وباهتااا بينمااا المسااتويات األلااوان الباااردة والمسااتويات المرتفعااة ماان اإلضاااءة تعماال علااى جعاال اللااو

المنخفضة تعمل علاى إعتاام القايم اللونياة وتعاادل كناه اللاون كماا أشاارت النتاائج إلاى أن أسااليب توزياع اإلضااءة 

بالسااقف المسااتخدمة فااي مناااطق المسااكن المختلفااة تتوافااق مااع نااوع السااقف وارتفاعااه ، باسااتخدام اإلضاااءة غياار 

ثانوياا لضضااءة ، باإلضاافة إلباراز التصاميم الجماالي للساقف ، كماا إن الحاوائط  المباشرة يصابح الساقف مصادراً 

تضيف تأثيرات جمالية سواء كانت على هيئاة أقاواس حائطياة أو إضااءة غاامرة للحاائط مماا يضافي أبعااداً جديادة 
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 للفراغ .

ت العمرانياة الجديادةا ( بعناوان ا التوظياف االقتصاادي للعماارة الداخلياة فاي المجمعاام3111دراسة ريحاان ) .2

بهدف إيجاد الوسائل تحقق االستفادة من اإلمكانيات المحددة للفراغ السكني بالمجتمعاات العمرانياة الجديادة، باأكبر 

قاادر يمكاان ماان إشااباع حاجااات االسااتخدام الحاليااة والمسااتقبلية ماان خااالل اقتصاااديات التصااميم للعمااارة الداخليااة 

( في مديناة الشاروق ، وكاان مان 3م81:22وحدات السكنية الشبابية بمساحة)وتكونت عينة البحث من نماذج من ال

أهاام النتااائج التأكيااد علااى أهميااة االتصااال بااين الفراغااات الداخليااة كأحااد الحلااول الهامااة فااي إضاافاء البعااد النفسااي 

ركااة )اإلحساااس باألتساااع( إضااافة إلااى البعااد المااادي المتمثاال فااي تحقيااق االحتياجااات األساسااية ماان وظااائف وح

ميسرة،وضرورة ارتباط الفراغ المعيشي بطريق مباشر لتحقيق أكبر قدر من المتطلبات المعيشية مع اقل قادر مان 

مسارات الحركة داخل الفراغ المحدود، ومراعاة تعادد االساتخدام للفراغاات وعناصار األثااث المتعادد األغاراض 

ير الوظيفيااة ) ارتباطااا بالعالقااة األرجونوميااة( وماان أهاام النتااائج فااي مجااال تصااميم وإنتاااج األثاااث تحقيااق المعاااي

واالتجاااه العنصااري للخامااة واللااون لتحقيااق البعااد الجمااالي للمنااتج ، واللجااوء لألثاااث المحااوري والرأسااي كأحااد 

الوساائل الهامااة فاي توظيااف الفراغااات الداخلياة المحاادودة، إضاافة لمااا يااوفر هاذا األساالوب مان إمكانيااات التعااديل 

جاااه إلااى األساالوبين العضااوي واآللااي فااي تصااميم األثاااث نظااراً لمااا يااوفراه فااي تحقيااق معاادالت والتبااديل ، واالت

 اقتصادية في الفراغ واالستخدام.

( بعنااوان:ا دورالتصاميم الااداخلي فااي تحديااد الفراغاات الوظيفيااة بالمسااكن المعاصاار م3113دراساة الحناااكي ) .4

التصميم الداخلي في تحديد الفراغات الوظيفية بالمسكن  لألسر متوسطة الدخل بمدينة الرياضا بهدف دراسة دور

المعاصر لألسر متوسطة الدخل بمدينة الرياض، كذلك دراسة المساكن التقليدياة والمعاصارة بمديناة الريااض مان 

حيااث التصااميم المعماااري والااداخلي مااع وضااع معااايير مناساابة لتصااميم المسااكن المعماااري والااداخلي لتااتالءم مااع 

صااادية واالجتماعيااة لألساار متوسااطة الاادخل، كااذلك التعاارف علااى االسااتخدام األمثاال للتقساايمات الظااروف االقت

والفراغات الداخلية بالمسكن لتتناسب مع األنشطة اإلنسانية وفقا للدراسات األرجنومية الخاصة بالتصميم الداخلي 

اسابة للتصاميم المعمااري والاداخلي للمسكن هذا مع االستفادة من األصالة في المسكن التقليادي لوضاع الحلاول المن

في المسكن المعاصر ليتناسب مع جميع الظروف والمؤثرات بمنطقة البحث ، كما اشتملت الدراسة أيضاً على نقاد 

لثالثة مخططات لمساكن أسر مان نفاس عيناة الدراساة مان حياث التصاميم المعمااري وتوزياع الفراغاات ومناسابة 

ا ثم قامت الباحثة باقتراح وتصميم أربع نمااذج لمسااكن أسار متوساطة الادخل الوحدات المختلفة وتوزيع األثاث به

بمساااحات مختلفااة وقااد تاام تحديااد مساااحة المسااكن وفراغاتااه حسااب متطلبااات التصااميم الااداخلي لفراغااات المسااكن 

مندساين المختلفة والذي يتفق ماع عادد أفاراد األسارة واحتياجااتهم ومتطلبااتهم وتام ذلاك بنااء علاى آراء الساكان وال

وتطابقها مع الدراسات األرجونومية لمقاييس جسم اإلنسان مع حساب حركة اإلنسان داخل كل فراغ كذلك حساب 

الزياادة المساتقبلية مان حياث عادد أفااراد األسارة وأعماارهم هاذا باإلضاافة إلااى تالفاي المالحظاات التاي كانات فااي 

 ن.المخططات السابقة والتي تم عرضها ونقدها من قبل المهندسي

( بعنااوان ا عالقااة التصااميم الااداخلي للمسااكن السااعودي المعاصاار بحركااة اإلنسااان م3113دراسااة القحطاااني) .2

ابهدف إيجاد العالقة بين التصميم الاداخلي للمساكن الساعودي المعاصار وحركاة اإلنساان وكاان مان أهام النتاائج : 

لتصااميم الااداخلي لمساااكن المبحوثااات بااين كاال ماان ا  1.110وجااود عالقااة ارتباطيااه موجبااه عنااد مسااتوى معنويااة 

لعمل الازوج فاي حاين لام تتضاح 12,1كمستفيد تابع وكل من درجة االنفتاح االقتصادي لهن وعند مستوى معنوية 

طبيعااة العالقااة بينااه وبااين باااقي المتغياارات المسااتقلة المدروسااة ، كمااا لاام تتضااح أيااة عالقااة بااين كاال ماان حركااة 

المسااكن كمتغياار تااابع وباااقي المتغياارات المسااتقلة المدروسااة وفيمااا يتعلااق  المبحوثااات وباااقي أفااراد أساارهن داخاال

بالعالقات التأثيرية باستخدام العالقة االنحدارياة المتقاررة والجزئياة للمتغيارات المساحية المدروساة فقاد اتضاح أن 
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% مان 4.2ارب مان المتغيرين المستقلين )أوجه االنفتاح االقتصادي للمبحوثة( ودرجة التصميم الاداخلي أن ماا يقا

 التباين الممكن حدوثه في حركة المبحوثات داخل مساكنهن كمتغيرتابع.

( بعنوان ا دراسة أنواع األرضيات وأغطيتها واختيار المناسب منهاا للمساكن الساعودي م3113دراسة المهنأ ) .2

تخدم فااي المساااكن فااي مدينااة الرياااضا بهاادف معرفااة أنااواع األرضاايات وأغطيتهااا المتااوفرة باألسااواق والتااي تساا

%( مان 80أن) السعودية ومدى تناسبها مع المناخ ونشاطات األفراد والتصميم الداخلي للمسكن وأظهارت النتاائج 

أفراد العينة يستخدمون البالط األسمنتي أرضية أساسية لمعظم فراغات المسكن وأقتصر استخدام أرضاية الرخاام 

يات( أعطاى أعلاى معادل لمقاوماة الخادش مقارناة بثمانياة أناواع على الممرات فقاط. وأن الحجار الطبيعاي )الجران

أرضيات أخرى ، كما أوضحت النتائج إن أرضايات الرخاام مان ناوع الكارارة أعطات كمياة فاي امتصاا  المااء 

وأنه يزيد امتصا  الماء بزيادة سمك البالطة مما يدل على عدم مناسبته للفراغات التي تزداد فيهاا الرطوباة وأن 

القتصادية لبالط السيراميك تعتبر أفضل األرضيات اقتصااديا مقارناة بااألنواع األخارى وأن مان األفضال التكلفة ا

االستعانة بمهندساي التصاميم الاداخلي فاي اختياار األرضايات بأشاكال وألاوان مدروساة وتغطيتهاا بأغطياة مناسابة 

 تساعد على إخفاء بعض العيوب المعمارية.

ا التصميم الداخلي لغرفة الطفل ومدى مالئمتها لألنشطة اليومية ا بهدف دراسة ( بعنوان م3114دراسة العيد) .8

( سانوات فاي 2:2التصميم الداخلي لغرفة الطفل وذلك من خالل تحديد الوضع القائم لغرفة النوم للطفال مان سان )

ي يجاب أن تتاوفر المسكن السعودي ومدى إشباعه لحاجاته وتسهيل ممارسة األنشطة اليومياة وتحدياد المعاايير التا

فيها ومدى توافر تلك المعايير في تصميمات بعض غرف ناوم األطفاال واقتاراح بعاض التصااميم المناسابة لغرفاة 

( سنوات في ضوء تلك المعاايير وأظهارت النتاائج وجاود عالقاة معنوياة باين كال مان العوامال 2:2الطفل من سن)

التعليماي لكال مان األب واألم وعادد األبنااء وباين العامال المستقلة التالية وهي عمر كل من األب واألم والمساتوى 

التابع وهو مستوى التصميم الداخلي لغرفة الطفل ، كما وجدت عالقة معنوية بين كل من العوامال المساتقلة التالياة 

 وهي الدخل الشهري لألسرة ونوع المسكن وبين العامل التابع وهو مستوى التصميم الداخلي لغرفة الطفل.

( بعنااوان اتاأثير األنماااط الساالوكية علاى تصااميم جناااح المعيشاة فااي الوحاادات السااكنية م3114ساة الرشااود)درا .2

المتكااررة بمشااروعات اإلسااكان بمدينااة الرياااض تقياايم مااا بعااد األشااغال ا بهاادف توضاايح ماادى مراعاااة مشاااريع 

عريضاة إلمكانياات وحادود اإلسكان الجمااعي فاي المملكاة لالعتباارات اإلنساانية والسالوكية ، ووضاع الخطاوط ال

إسااهامات العلااوم اإلنسااانية والساالوكية فااي مرحلااة مااا بعااد األشااغال واالسااتفادة بهااذه الخباارة فااي مرحلااة البرمجااة 

المعمارية للمشروعات الجديدة بالمملكة وتوعية العاملين في هذا المجال وكان من أهم النتائج :عمال اإلحصاائيات 

الخاصاة بالساكان مان حياث نوعيااتهم وإعادادهم وفئااتهم االجتماعياة وتحليال الالزمة لجماع المعلوماات األساساية 

المعلومااات وربطهااا بالتصااميمات المقترحااة المناساابة لهاام وضاارورة وضااع باارامج تدريبيااة مسااتمرة للمهندسااين 

قادرات المعماريين المشاركين في بناء الوحدات السكنية المتكررة بما يساعد على زيادة نموهم المهني وإكساابهم ال

التحليلية الالزمة ، مع مراعاة التدرج في أهمية االعتبارات اإلنسانية عند وضاع أولوياات التصاميم واألخاذ بنتاائج 

العلااوم اإلنسااانية وخاصااة فيمااا يتعلااق باالحتياجااات النفسااية والساالوكية للسااكان عنااد تصااميم الوحاادات السااكنية 

 المتكررة.

نوان االستغالل األمثل للمساحات الفراغية داخل األبنية المكتبية ( بعم3112دراسة يوسف أحمد عبدالسالم ).2

،جامعة دمشق : يهدف هذا البحث وضع إلى خطوط إرشادية عامة وضوابط توجيه تصلح أساسا لقاعدة بيانات 

تساعد المصممين على األعداد الجيد والتخطيط واإللمام بمتطلبات تصميم الفراغات الداخلية للمكاتب لتالفي 

خطاء ونقص المعلومات المتوافرة عند التخطيط فقد أصبحت مواكبة التطورات في تصميم النظم المكتبية األ

وتخطيطها ضرورة ملحة للمساعدة في رفع إنتاجية الموظف وكفاءته وفعالية أداء نظم اإلدارة واالتصاالت وذلك 
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ية غيرالمباشرة والعوامل الفسيولوجية من حيث إتاحة الفراغات الممتدة والمفتوحة واستخدام الفواصل الجدار

المتعلقة بوظائف األعضاء من حيث اإلضاءة الجيدة والعزل الصوتي والحراري والتهوية ووضعية الجلوس 

المريحة لألثاث والعوامل السيكولوجية من حيث التناغم اللوني مع ألوان السطوح المكتبية فضال عن حسابات 

ي وقطع األثاث والتجهيزات المكتبية التي تساعد في رفع كفاءة االستخدام الوظيفي األبعاد الداخلية للفراغ المكتب

 للمساحات والسطوح واألثاث والمتحرك. 

( بعنوان:)دور تصميم الفراغ الداخلي في تعزيز التصميم المعماري( ، م3118دراسة رانيا هاني كسار).01

لتصميم الداخلي والعمارة والمشكلة الرئيسية التي تم طرحها الجامعة األردنية: تناولت هذه الدراسة العالقة بين ا

هي مشكلة الفصل التام الذي يحدث عند تصميم داخل المبنى وخارجه بهدف إثبات فرضية أن التصميم الداخلي 

هو جزء من العمارة وليس منفصل بحد ذاته وأن تصميم عماره جيده يعني تطور نوعية الحياة للمستخدم وقد 

حثة بعده توصيات من أهمها ضرورة تدريب وتثقيف المعماريين الجدد حول التعامل مع الفن خرجت البا

المعماري بشموليته ورفع مستوى الوعي عند عامة الناس بأهمية التصميم الداخلي في رفع المستوى المعيشي مع 

 إعطاء حلول مالئمة اقتصادياً.

الداخلي في إنجاح محتوى الفضاءات  التصميم أثرنوان:)بع (م3102)سة للباحث روند حمدهلل ابو زعرور.درا00

المعمارية الداخلية والخارجية المباني السكنية المنفصلة )الفلل( في نابلس نموذجا  تعتبر دراسة الفضاءات 

المعمارية بما تحويه من عناصر وأسس ومحددات من أهم الدراسات المعمارية السيما الحديثة منها فهي دراسة 

نسان في محاولة لتشكيل لغة مفهومة بين اإلنسان وبين المحيط اوالحيز الذي يسكنه فالفضاء المعماري تحاكي اإل

بتكوينه الفيزيائي وشكله الوظيفي ومظهره الجمالي هو الوعاء الذي تتفاعل فيه البشرية لتكوين الحضارة التي 

الدراسة حاولت في فصلها األول أن تسبر  أبدعته اإلنسانية ومن هذا المنطلق كانت هذه تعتبر أسمى وارقي ما

التصميم الداخلي لتحدد مفهومه وتعرض كيف عرف الباحثون أو المتخصصون الفضاء المعماري  اغوار

الخارجي من حيث الموقع والبيئة المؤثرة والشكل الخارجي للبناء ومعايره عالقته بمحيطه كاإلضاءة والتهوية 

اتسعت الدراسة المنهج الوصفي في إطاره النظري للتعرف على العمارة والخصوصية واإلطاللة وغيرها وقد 

التصميم الداخلي  متطلباتمقتضب  بإسهابهذا العلم ثم ناقشت  الداخلية فأعطت لمحة تاريخية عن تطور

وعرضت للمدارس التي قسمتها إلى متطلبات وظيفة ومتطلبات إنشائية ثم متطلبات جمالية ومتطلبات إنسانية لكن 

بعض النظر عن نوع تلك المتطلبات واتبعت الدراسة المنهج الوصفي في إطاره التطبيقي من خالل إجراء و

المقابالت للتعرف على أراه عينه من أصحاب الوحدات السكنية المنفصلة )الفلل( في إسكان المهندسين في منطقة 

وحدة سكنية مستخدمة وتسع عشرة وحدة  الجنيد وقد شملت المقابلة ثلث سكان اإلسكان الذي يضم خمساً وخمسين

غير مستخدمة وخلصت الدراسة لجملة من النتائج كان من أبرزها :التأكيد على أهمية التصميم الداخلي في تعزيز 

الفضاء المعماري وإثرائه بما يعود على المستخدم بنتائج على المستويين المادي والنفسي وبناءا على تلك النتائج 

كتوصية إلى ضرورة تفاعل المصمم والمستخدم أثناء عملية التصميم الداخلي أو مرحلة التنفيذ  فقد دعت الدراسة

وذلك بهدف الحصول على مسكن مريح يواكب العصر والتطورات الحديثة له هوية وعنوان ويتماشى مع روح 

 المكان ويحقق األصالة واالنتماء العمراني.  
 

 إلطار النظري:ا

  الحاسب اآللي : * 

هو جهااز الكتروناي يعمال طبقااً لتعليماات محاددة سالفا، وهاو عباارة عان آلاة تقاوم بمعالجاة البياناات وتخزينهاا     

واساترجاعها بدقاة وساارعة فائقاة ، وبالتااالي يمكان تعريااف الحاساب بأنااه آلاة إلكترونيااة يمكان برمجتهااا لكاي تقااوم 

 م(3112)الموسى ،  .بإجراء العمليات الحسابية والمنطقية عليها
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( أن لفاظ كمبياوتر يطلاق علاى أي جهااز ياؤدي ثالثاة أشاياء وهاي م3110ويشير كالً من حسب هللا، الشاامي )     

تقباال الماادخالت فااي بنيااات تركيبيااة ومعالجااة وتجهيااز الماادخالت طبقاااً لقواعااد محااددة وتقااديم النتااائج فااي شااكل 

يمكنهاا الاتحكم أوتوماتيكياا فاي تشاغيل مخرجات، وهذه المخرجات تكاون علاى هيئاة بياناات أو إشاارات كهربائياة 

 بعض اآلالت أو العمليات األخرى. 

( أن الكمبياوتر هاو عباارة عان ا جهااز إلكتروناي مصامم لمعالجاة وتشاغيل م0223ويذكر طلبة وآخارون )        

، ويساتخلص  البيانات بسرعة ودقة فيقبل البيانات ويخزنها آلياً ثم يجري بعض العمليات الحسابية والمنطقية عليها

كما يعرف بأنها آلة إلكترونية تتمتع بالقدرة على اساتقبال وتخازين البياناات وتشاغيلها بسارعة نتائج هذه العمليات  

                                                           ودقااااااااااة واسااااااااااتخراج النتااااااااااائج آلياااااااااااً تحاااااااااات إشااااااااااراف برنااااااااااامج تعليمااااااااااات مختزنااااااااااة باآللااااااااااة ا                   

 (م0222)حلمي ، 

( بأن الكمبيوترا عباارة عان أداة إلكترونياة مصاممة بطريقاة تسامح باساتقبال البياناات م0222كما يذكر الطوبجي)

واختزانهااا ومعاملتهااا بحيااث يمكاان إجااراء جميااع العمليااات البساايطة والمعقاادة بساارعة والحصااول علااى نتااائج هااذه 

 إلى لغة يتعامل بها الكمبيوترا.     العمليات بطريقة آلية ويتم تحويل البيانات

تكنيك يهدف إلى تحقيق حاجات الجماعة ويقوم علاى إشاباع رغباتهماا وهاو وسايلة ولايس غاياة  والبرنامج هو     

في حد ذاته ويخطط على شكل جلساات إرشاادية تعليمياة قائماة علاى العمال الجمااعي للاتعلم مان خاالل التفااعالت 

 (م0223)طلبة ،  .ذية راجعة مستمرة وذلك لتحقيق النمووالنشاطات تصاحبها عملية تغ

 المسكن:* 

المسكن هو المأوى الذي تتحقق فيه الوظائف األساسية الفردية واألسرية فهو مجال للعالقات األسرية ووعاء      

 ً الفرد مع معطيات البيئة من حوله ،  لتفاعلللتنشئة االجتماعية إلى جانب كونه عنصراً ثقافياً باعتباره نتاجا

وهدف ذلك أن هناك خالفاً كمعنى وأوجه الحاجة للسكن كبناء وظيفي ذي دالئل تعبيرية تتطلب التعرف عليها 

جوهرياً بين مضمون الظواهر الجامدة وتلك الفكرية فاألولى هي نتاج قوانين مطلقة ثابتة ومصادفة طارئة تحدد 

وسلوكياته البيولوجية المتوارثة لذا فهي تتضمن العقالنية إلى تجسدها إرادة الفرد وجودها وحركتها والثانية 

    م(                        3118)جبر،جانب المبالغة واإلبداع. 

المسكن هو المأوى الذي تحقق فيه الوظائف األساسية الفردية واألسرية فهو مجال للعالقات األسرية ووعاء   

 ية إلى جانب كونه عنصراً ثقافياً باعتباره نتاجاً لتفاعل الفرد مع معطيات البيئة من حوله.للتنشئة االجتماع

وأوجه الحاجة للمسكن كبناء وظيفي ذي داللة تعبيرية تتطلب التعرف عليها كمعنى وهدف ذلك أن هناك    

ً بين مضمون الظواهر الجامدة وتلك الفكرية فاألولى :هي نتاج قوان ين مطلقة ثابتة ومصادفات خالفاً جوهريا

ة الفرد وسلوكياته البيولوجية المتوارثة لذا فهي تتضمن ها وحركتها والثانية :تجسدها إرادطارئة تحدد وجود

كمعنى استداللي يتطلب تقرير لذا فأن التعرف على عمارة المسكن العقالنية إلى جانب المبالغة واإلبداع واألوهام 

بموجب مفاهيم عقالنية واضحة لفكرية بدالئلها الملموسة والرمزية التي تنظم وإدراك الثوابت واألطروحات ا

تبتغي تأكيد الشق النفعي فيما هو ملموس والشق المعنوي في كل رمزي مع حتمية تكاملها ويستلزم ذلك التكامل 

التكامل ألنشطة وممارسات اإلنسان والجماعة بقدر من التوازن النفعي واتصاف اإلطار والحيز المكاني 

على النواحي الحسية والتفاعلية والتقاء الجانبين النفعي واإلدراك الحسي يحدد هوية التعبيري بمردودها االيجابي 

نطاق صياغته وموقعه المسكن كعمل معماري في سياق إدراك المعماري لموقع ذلك العمل من معطيات البيئة 

 .ة تستوجب التالقيمن قضايا فكري ما تبناهالمعماري من اآلخر في سياق 

بعضها يعبر عن احتياجات حيوية مادية واعية  واالعتباراتواالحتياج النفسي للسكن يتضمن عددا من القيم     

وطبيعي أن غياب أي من هذه القيم يفقد اإلنسان اتزانه البدني  وبعضها اآلخر غير مادية كامنة في الالشعور
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يات الحيز المكاني السكني والبيئي المحيط  بشكل سليم ذلك أن والنفسي ويحول دون تفاعله وتجاوبه مع معط

والفراغ بدوره يسكن داخل اإلنسان  الفراغ إلىالعالقة بين اإلنسان والفراغ السكني عالقة تبادلية فاإلنسان يسكن 

بعث شتى كالراحة ،الدفء ، الخصوصية ،االرتباط بمفردات المكان واستيفاء ذلك مجمال ممحركا فيه أحاسيس 

بينما تؤدي أوجه الخلل فيه إلى النقيض وبفضلها يصبح الفراغ باعثًا لمشاعر متفاوتة ،الصداقة ،الحب النتماء ل

البدني لتتبدى آنذاك ،الكراهية ،العزلة ومؤثرا بذلك على توازن اإلنسان النفسي والحسي واإلدراكي ومن ثم 

آنذاك وإزاء هذه  الحسي اإلدراكي ومن ثم البدني لتتبدىوأراء هذه العالقة المتميزة بينهما اإلنسان النفسي و

المتميزة بينهما ،اإلنسان والفراغ أهمية مراعاة المعماري الحتياجات اإلنسان والتي تجمع بين االحتياجات العالقة 

تحقق ة التصميمية للمباني السكنية يجب أن تنبثق من عمار االعتباراتغير المادية وتلك المادية وفي هذا أرى أن 

عناصر المنفعة والمتانة الجمال واالقتصاد وتفي بحاجات الساكن المادية والنفعية ففي عملية تصميم المسكن الجيد 

إليه وهو جيد اإلضاءة يجب مراعاة أن يكون البناء جيدا من حيث الموقع والتهوية وإمكانية دخول أشعة الشمس 

مة ويالحظ أيضا تنظيم توزيع مساحاته الداخلية بصورة ومحمي من الرطوبة وتتوفر فيه وسائل السالمة عا

منطقية سواء من ممرات منظمة بمساحات مناسبة وعدد الغرف مناسبة الحجم العائلة كما يجب أن يكون بعيداً 

                                                                        م(3100)حميد ،عن الضوضاء وفي موقع مالئم. 

 التصميم الداخلي:* 

وكافة أبعادها بطريقة تشمل جميع عناصر التصميم على نحو جمالي  ةأو المساحوهو فن معالجة الفراغ       

يساعد على العمل داخل المبنى ، وللخامات وماهيتها وكيفية استخدامها وهو المعرفة الخالصة باألثاث ومقاييسه 

ها ، وباأللوان وكيفية استعمالها .واختيارها في المكان ،وكذلك بأمور وتوزيعه في الفراغ الداخلي حسب أغراض

التنسيق األخرى الالزمة كاإلضاءة وتوزيعها والزهور وتنسيقها وباإلكسسوارات المتعددة األخرى الالزمة 

 ( م3113للفراغ حسب وظيفته. )خوري،

بين الهندسة المعمارية واالحتياجات الوظيفية  والتصميم الداخلي بأنه فرع من الفروع الهندسية الحديثة،يجمع    

،والجمالية في التصميم الداخلي،بشكل يحقق الراحة الجسمية والنفسية للفرد والتقتصر مهمة التصميم الداخلي 

على تصميم األثاث وتوزيعه داخل الحيز السكني، ،بل هو يشمل ويبحث في جميع النواحي من صفات إنسانية 

ة وخصائص تكنولوجية ؛ لذلك فإن التصميم الجيد هو الذي يفرض على الفرد إتباع وروحية،وصفات وظيفي

،ويرتبط بمقاسات اإلنسان الذي يعيش في المكان ويناسب ، كما يمثل البيئة التي يوجد بهاسلوك معين داخله

عية السائدة المستوى الحضاري والثقافي واالقتصادي للمجتمع،كما يستطيع مجاراة العوامل والمتغيرات الطبي

    للمكان. ويشمل التصميم الداخلي توظيف العديد من العناصر؛منها اللون، والضوء، والتهوية، واألثاث. 

والتصميم الداخلي هو أحد المجاالت الهندسية الذي يربط بين الهندسة المعمارية واالحتياجات الوظيفية في    

ً بهدف توفير التأثيث الداخلي والتصميم يعني وضع نظام داخلي ل لمنشئات في ضوء معطيات البيئة خارجيا

المختلفة في مجاالت الحياة المعيشية الدائمة والمؤقتة والحياة العملية في مختلف  اإلنسانيةوتحقيق المتطلبات 

                                                                                     م(                                                                                 3104. )داوود،يادينهام

 المدخل:* 

قدم الزائر إلى المسكن ،فهو يعكس في نفس الداخل معنى الترحيب وحسن  تطأهالمدخل هو أول مكان    

تهم ومدى تمتعهم بالحس الجمالي األول عن السكان وشخصي االنطباعفمن خالله المدخل يتكون للزائر  االستقبال

 والتذوق الفني ويجب أن يتوفر في المدخل المواصفات التالية :

 حركة الدخول والخروج نظراً لنوع المبنى ووظيفته. الستيعاب.أن يكون بمساحة مناسبة 0

 ارتباطارتبط والطعام والمطبخ وي واالستقبالمباشراً بكل من حجرة المعيشة  ارتباطا.يفضل أن يرتبط المدخل 3
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 بحجرات النوم. غير مباشر

فراغاً  االنكسارالفراغ الذي يتم فيه  اعتبار.يفضل أن يكون المدخل منكسراً لتحقيق الخصوصية إلى جانب 2

 انتقالياً بين الفراغ العام )الخارج(والفراغ الخا  )داخل المسكن(.

مناسبة إلضفاء الجو المطلوب تحقيقه في المدخل األلوان يجب االستخدام األمثل والمالئم لأللوان بدرجاتها ال

ما بالنسبة لضضاءة فال كمكان حيوي واللون المفضل في المدخل هو األصفر الذهبي بدرجاته ذات القيمة العالية أ

        والهادي. الكافيالمناسبة والتي توحي بالترحاب  اإلضاءةفر بد من توا

لأللوان بدرجاتها المناسبة إلضفاء الجو المطلوب تحقيقه في المدخل  األلوان يجب االستخدام األمثل والمالئم

بالنسبة لضضاءة  أماكمكان حيوي واللون المفضل في المدخل هو األصفر الذهبي بدرجاته ذات القيمة العالية 

 (م3103)أبوسكينة،  بالترحاب الكافي والهادي فالبد من توافر اإلضاءة المناسبة والتي توحي

 النوم:منطقة * 

حجرة النوم الرئيسية هي من المناطق ذات الطابع الخا  الذي يجب أن يتوفر لها عامل الهدوء والخصوصية     

المالبس وتخزينها ،القراءة  ارتداءإلى األنشطة األخرى مثل  باإلضافةفهي تستخدم بصفة أساسية للراحة والنوم 

األدنى لمقياس ب أن تتناسب مساحة الحجرة مع الحد يجمشاهدة التلفاز و الهادي،سماع الموسيقى ،الجلوس 

وحدات األثاث المتعارف عليها أو العالمية والواجب توافرها ضمن فراغها فأبعاد وحدات األثاث هي التي تحدد 

 أبعاد الغرفة وليس العكس.

أن تكون حجرات  الموقع:يجب إقامتها بعيداً عن أماكن تجمع األطفال حتى تكون معزولة صوتياً وبصرياً ويفضل

 النوم قريبة من الحمام أو أويكون لها حمام خا  بها.

األثاث من الضروري أن تحتوي حجرات النوم على الوحدات األساسية والمتمثلة في :السرير سواء أكان منفرداً 

 كةمن األثاث مثل منضدة وسط ،األري أخرىأو مزدوجاً وخزائن المالبس وأرفف ويمكن أن تحتوي على وحدات 

                                        .للمالبس أرضيةلالسترخاء عالقات خارجية حائطية أو 

األلوان يجب أن تختار ألوان حجرة النوم بعناية لتحقيق الراحة والمتعة خالل اليوم بأكمله مع تجنب األلوان       

األلوان المستخدمة في كل من )الحوائط  الالمعة جداً حتى التسبب انعكاسات تزعج األفراد ويجب أن تتسم

 ،األسقف ،األثاث ،األرضيات ،الستائر،أغطية األسرة.

اإلضاءة تخطيط حجرة النوم يحتاج إلى الحر  حيث أنها تتطلب إضاءة واضحة عديمة الخياالت والظالل 

 (م3102زعرور ،ابو ) الشديدة نظراً لألنشطة العديدة تمارس فيها.

 منطقة المعيشة:* 

أصبحت منطقة المعيشة اآلن مكانا ًليس مقصوراً على أداء وظيفة واحدة لذا يجب أن تكون عملية ومريحة     

أنشطة عديدة مثل مشاهدة التلفاز وسماع األسطوانات واستخدام  سع تتم فيهوتبرز شخصية ساكنيه فهي مكان مت

 تلفة.لممارسة الهويات المخ ضاً على ركنالكمبيوتر والقراءة واستقبال الضيوف كما قد يحتوي أي

 ويلخص البعض النشطة واألهداف التي تؤدي في منطقة المعيشة فيما يلي:

الضيوف(:اجتماع العائلة بأكملها أو بعض أفرادها ،أوإستقبال الزوار في مجموعات و .اجتماعية )األسرة0

 صغيرة أو كبيرة ، أو تناول الطعام.

 لكتابة مع تخزين األدوات األزمة لذلك.ملتقى(:القراءة وا و . ثقافية )مؤدي3

 مثل الرسم وعزف الموسيقى ،مشاهدة التلفاز.جماعية(:الهوايات المختلفة  هية )فردية و.ترفي2

 النوم.و االستراحةو االسترخاء.فسيولوجية:4

ً لمساحة المبنى نفسه ووفق حجم وعدد أفراد األ سرة أبعاد المساحة تختلف المساحة األزمة لمنطقة المعيشة تبعا
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 وكمية قطع األثاث واألبعاد البينية لقطع األثاث وكذلك ممرات الحركة الضرورية فيما بين قطع األثاث.

المسكن ويكون الوصول إليها دون الموقع :تشير الدراسة إلى وجوب أن تقع منطقة  المعيشة مباشرة بعد مدخل 

غرف النوم وغرف األطفال وذلك تجنباً المرور بحجرات أخرى كما يفضل أن يكون موقعها بعيداً عن 

للضوضاء وعدم اإلزعاج أما بالنسبة لحيز الطعام فالموقع األفضل هو الموضع الوسط الذي يقع مابين المطبخ 

ن يسبب انتقالهم وغرفة المعيشة فهذا الوضع يتيح للزوار انتقاال سهال من غرفة المعيشة إلى حيز الطعام دون أ

           م(         3103نة،)أبوسكي .إزعاجات تذكر

 منطقة المطبخ:* 

المعاصر فلم تعد وظيفته طرد األبخرة الساخنة بعيدا عن المسكن بل المطبخ يمثل قلب المسكن  اآلنأصبح         

ً باأللوان والتشطيبات ومواد البناء التي ليس لها حصر والتي تحدث في النفس تأثيرات  ً غنيا ً أنيقا أصبح مكانا

وممتعة فهو المكان الذي يستطيع أن يجمع بين إعداد الطعام وكذلك مكان لتناول الطعام فيه بدال  من  مريحة

 استخدام غرفة الطعام.

له ضمن مساحة المنزل وكذلك  المساحة :تتوقف مساحة المطبخ على نوع المنزل وموقعه وعلى المساحة المتاحة

بخ مناسبة بحيث تستوعب كل األجهزة المستعملة على عدد أفراد األسرة ويجب أن تكون مساحة المط

 والضرورية.

وكذلك من حديقة  واالستقبالالموقع :يفضل أن تكون عالقته مع المدخل مباشرة ويفضل قربه من حجرة المعيشة  

المنزل في حالة وجودها كي تراقب األم أطفالها أثناء اللعب كما يجب أن يقع المطبخ بجوار غرفة الطعام 

المغلق وال تجميع المطبخ مع فراغي الغسيل ودورة المياه ضمن حيز فراغي مشترك في حالة المطبخ  ويستحسن

أ.وحدات من أثاث التخزين لتخزين األطعمة و المطبخ ذي الطابع التفاعلي:يفضل ذلك مع المطبخ المفتوح أ

 د خصيصاً لذلك.في الطهي وخاصة إذا لم يكن هناك مخزن قريب ومعواألواني واألدوات المستخدمة 

 ب.مسطح عمل إلنجاز الواجبات واألعمال عليه.

 فرن(. و حوض وج.األجهزة التي تعد النقاط الرئيسية لمراكز العمل في المطبخ )ثالجة 

ً في المطبخ حيث يمكن أن يقلل أو يخفف الشعور بالوهج والحرارة داخله ويؤدي  األوان يلعب اللون دوراً هاما

المستخدمة في المطبخ يحتاج أوالً لتحديد لمطلوب والعمل بسرعة والتخطيط الناجح لأللوان إلى القيام بالنشاط ا

الشخصية التي نريد إكسابها للمطبخ فإذا أردنا  أن يعكس المطبخ اإلحساس بالراحة والبهجة واإلنارة يجب أن 

تبادلة بين كل من األوان ومواد نختار األلوان التي تؤكد ذلك ويجب عند اختيار خطة األلوان دراسة العالقة الم

                                                             .في المطبخ استخدامهاالتشطيبات المختلفة الملمس الممكن 

 الحمام :* 

ً من المسكن فهو اليقل أهمية عن أي مكان آخر فيه فيجب أن يكون له مظهر مميز        يعتبر الحمام جزأ هاما

عكس الشعور بالراحة ويلبي احتياجات األفراد.فالموقع يفضل أن يتجاور الحمام مع المطبخ في السقط األفقي في ي

ً مع توفير نفقات  المطابخ ذات الطابع التصميمي المغلق حيث يساعد ذلك على دمج الخدمات الخاصة بهم معا

م بالقرب من غرف النوم لسهولة مواسير الصرف وسهولة التركيبات وكذلك يفضل أن يكون مكان الحما

توي أي حمام على أجهزة ،أما في حالة وجود أكثر من حمام بغرفة نوم الوالدين تجهيزات الحمام :يح االستخدام

 أو،أو حمام االستحمام ويمكن احتوائه على غسالة الغسيل المالبس )مرحاض(حوض غسيل األيديثابتة وهي

تزود بالتجهيزات اإلضافية مثل )بيديه،مروحة للتخلص من البخار المتسع ف لالستعمالالحمامات المصممة 

  والروائح خزانة أدوية أو خزانة حمام خاصة وحوض استحمام ساخن.
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 الملحقات:

 : إليهاالعديد من الخدمات والمرافق بالمسكن وهي تتوافر حسب طبيعة المسكن وحجمه ومدى الحاجة هناك 

 خة وغسلها وتجفيفها أ.غرفة الغسيل :لحفظ الثياب المتس

 وتجهيزات العناية بالحديقة. المستودع: لحفظ المؤونة وعدة اإلصالحب:

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

د.غرفة التجهيزات :تضم تجهيزات التبريد والتدفئة وخزان الوقود الذي يمكن أن يكون منفصالً ومطموراً في 

 ة.الحديقة بجوار الغرف

 واالسيجة النباتيةالمثمرة  واألشجارهـ:الحدائق :تكون محيط بالمسكن لزرع الورود ونباتات الزينة 
 

 اإلطار العملي:

لكاي تحقاق تجرباة البحاث ، وقاد  اتميماإلشكال والتص متعددة مسكن أسريتتلخص تجربة الباحثة في تصميم     

الرسم بالتقنية  من خالل استخدام برنامج( 3dو 2d) األبعادوالثالثية األفقية  عدد خمس من المساقطقامت بتصميم 

 .(Floor  planner programالحديثة )

 (1) المسكنتصميم 

 

( من منظور ثالثي األبعاد باإلضافة إلى Floor  planner program)( باستخدام 1تصميم فيال مسكن أسري رقم )
 الحديقة
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 (1) المسكنتصميم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( مسقط أفقيFloor  planner program( باستخدام )1مسكن أسري رقم )تصميم فيال 

مترللجانبين بالحديقة والفيال مكونة من دورين األرضي يشمل غرف الصالة للمعيشة 4×متر 11باإلضافة إلى الحديقة بمقاس 

متر وصالة المعيشة وتناول  4× متر4والمطبخ وحمام بينما الدور الثاني يشمل غرف النوم والخدمة بعدد ثالثة غرف نوم مقاس 

مترباالضافة إلى حمام بجانب 1×1.1متر وحمام يخدم الفيال  5.1×متر  5.1متر باإلضافة إلى المدخل 4.1× متر6طعام بمقاس 

 متر 5.1×متر 5.1المطبخ والمطبخ 

 

 (5تصميم المسكن )

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( من منظور ثالثي األبعادFloor  planner program)( باستخدام 2تصميم فيال مسكن أسري رقم )
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 (5تصميم المسكن )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( مسقط أفقيFloor  planner program( باستخدام )5تصميم فيال مسكن أسري رقم )
الفيال مكونة من دورين األرضي يشمل غرف الصالة للمعيشة والمطبخ وحمام بينما الدور الثاني يشمل غرف النوم والخدمة بعدد 

متر 3× متر  3متر باإلضافة الخدمات المطبخ 4× متر6متر وصالة المعيشة وتناول طعام بمقاس  4×متر 4مقاس  غرفتين  نوم

 متر3×5.1والحمامات 

 (3تصميم المسكن )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( من منظور ثالثيFloor  planner program( باستخدام )3تصميم فيال مسكن أسري رقم )
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 (3تصميم المسكن )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( مسقط أفقيFloor  planner program( باستخدام )3يم فيال مسكن أسري رقم )تصم
والفيال مكونة من دورين األرضي يشمل غرف الصالة للمعيشة والمطبخ وحمام بينما الدور الثاني يشمل غرف النوم 

تر باإلضافة إلى م4× متر6متر وصالة المعيشة وتناول طعام بمقاس  4×متر 4والخدمة بعدد ثالثة غرف نوم مقاس 

 متر 1.1×متر 5.1مترباالضافة إلى حمام بجانب المطبخ 5×1.1حمام يخدم الفيال 5متر و 5.1×متر  5.1المدخل 

 (4تصميم المسكن )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( من منظور ثالثي األبعادFloor  planner program( باستخدام )4تصميم فيال مسكن أسري رقم )



 

 

DOI: 10.33193/JALHSS.40.23 

 

342 

 

  

 (4تصميم المسكن )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( مسقط أفقيFloor  planner program( باستخدام )4تصميم فيال مسكن أسري رقم )

الفيال مكونة من دورين األرضي يشمل للمعيشة والمطبخ وحمام بينما الدور الثاني يشمل غرف النوم والخدمة 

فة متر باإلضا5.1× متر6متر وصالة المعيشة وتناول طعام بمقاس  6×متر 4بعدد غرفتين  نوم مقاس 

 متر5×5.1متر والحمامات 5× متر5الخدمات المطبخ 

 (1تصميم المسكن )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( من منظور ثالثي األبعاد Floor  planner program( باستخدام )1تصميم فيال مسكن أسري رقم )

 باإلضافة إلى الحديقة
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 (1تصميم المسكن )

 

 

 

 

 

 

 

 

باإلضافة إلى  ( مسقط أفقي Floor  planner program( باستخدام )1تصميم فيال مسكن أسري رقم )

 الحديقة
والفيال مكونة من دورين األرضي يشمل الصالة للمعيشة وتناول الطعام والمطبخ وحمام بينما الدور الثاني يشمل غرف 

فة متر باإلضا4.1× متر6متر وصالة المعيشة وتناول طعام بمقاس  4×متر 4النوم والخدمة بعدد ثالثة غرف نوم مقاس 

 4×متر 5.1مترباالضافة إلى حمام بجانب المطبخ والمطبخ 1×1.1متر وحمام يخدم الفيال  5.1×متر  5.1إلى المدخل 

 متر من الجانبين للحديقة4×متر 11متر والحديقة 

 الصدق والثبات

 .الستبيان على قياس ما وضع لقياسهيقصد به قدرة ا : صدق االستبيان

 صدق االتساق الداخلي:

 باستخدام االتساق الداخلي بين الدرجة الكلية لكل محور والدرجة الكلية لالستبيان :الصدق 

 خلي وذلك بحساب معامل االرتباط تم حساب الصدق باستخدام االتساق الدا      

معامل ارتباط  بيرسون( بين الدرجة الكلية لكل محور )الشكل العام ، تناسق األلوان ، سهولة االستخدام ، )

 ار واإلبداع في التصميم( والدرجة الكلية لالستبيان ، والجدول التالي يوضح ذلك :االبتك

 ( قيم معامالت االرتباط بين درجة كل محور ودرجة االستبيان0)جدول            

 الداللة االرتباط لمحاورا

 0.01 0.808 : الشكل العام المحور األول

 0.01 0.902 المحور الثاني : تناسق األلوان

 0.01 0.775 المحور الثالث : سهولة االستخدام

 0.01 0.837 المحور الرابع : االبتكار واإلبداع في التصميم

( القترابها من الواحد الصحيح مما 0.01يتضح من الجدول أن معامالت االرتباط كلها دالة عند مستوى )      

 يدل على صدق وتجانس محاور االستبيان .    
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 الثبات :

واطراده ، واتساقه  ، وعدم تناقضه مع نفسه دقة االختبار في القياس والمالحظة reabilityيقصد بالثبات      

فيما يزودنا به من معلومات عن سلوك المفحو  ، وهو النسبة بين تباين الدرجة على المقياس التي تشير إلى 

 األداء الفعلي للمفحو  ، و تم حساب الثبات عن طريق :

 Alpha Cronbachلفا كرونباخ     معامل ا -0

    Split-halfطريقة التجزئة النصفية   -3

  ( قيم معامل الثبات لمحاور االستبيان 3جدول )

 التجزئة النصفية معامل الفا المحاور

 0.751 – 0.826 0.783 : الشكل العام المحور األول

 0.796 – 0.860 0.826 المحور الثاني : تناسق األلوان

 0.710 – 0.789 0.748 ر الثالث : سهولة االستخدامالمحو

 0.888 – 0.952 0.913 المحور الرابع : االبتكار واإلبداع في التصميم

 0.822 – 0.891 0.851 ككل ثبات االستبيان

يتضح من الجدول السابق أن جميع قيم معامالت الثبات : معامل الفا ، التجزئة النصفية ، دالة عند مستوى     

 .مما يدل على ثبات االستبيان  0.01

 النتائج

 .توجد فروق ذات داللة إحصائية بين التصميمات الخمس في الشكل العام : الفرض األول

وللتحقق من هذا الفرض تم حساب تحليل التباين للتصميمات الخمس في الشكل العام وفقا ألراء المحكمين 

 والجدول التالي يوضح ذلك :لالستبيان 

 لالستبيان ( تحليل التباين للتصميمات الخمس في الشكل العام وفقا ألراء المحكمين2)جدول   

 متوسط المربعات مجموع المربعات الشكل العام
درجات 

 الحرية
 الداللة قيمة ) ف(

 4 492.475 1969.899 بين المجموعات
 دال 0.01 35.497

 45 13.874 624.321 داخل المجموعات

   49  2594.220 المجموع

( ، مما 0.01( وهى قيمة دالة إحصائيا عند مستوى )35.497( إن قيمة ) ف( كانت )2يتضح من جدول )      

يدل على وجود فروق بين التصميمات الخمس في الشكل العام وفقا ألراء المحكمين ، ولمعرفة اتجاه الداللة تم 

 وضح ذلك : تطبيق اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة والجدول التالي ي
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 ( اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة4جدول )

 الشكل العام
 التصميم األول

 17.108م = 

 التصميم الثاني

 28.510م = 

 التصميم الثالث

 10.550م = 

 التصميم الرابع

 22.720م = 

التصميم 

 الخامس

 14.400م = 

     - التصميم األول

    - **11.402 التصميم الثاني

   - **17.960 **6.558 صميم الثالثالت

  - **12.170 **5.790 **5.612 التصميم الرابع

 - **8.320 **3.850 **14.110 *2.708 التصميم الخامس
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 لالستبيان ( فروق التصميمات الخمس في الشكل العام وفقا ألراء المحكمين4شكل )

 ( األتي :4)( والشكل 4ضح من الجدول )يت

وجود فروق دالة إحصائيا بين التصميم الثاني وكال من التصميم الرابع والتصميم األول والتصميم الخامس والتصميم  -0

 .لصالح التصميم الثاني 0.01الثالث عند مستوي داللة 

الثالث عند وجود فروق دالة إحصائيا بين التصميم الرابع وكال من التصميم األول والتصميم الخامس والتصميم  -3

 .لصالح التصميم الرابع 0.01مستوي داللة 

 .صالح التصميم األولل 0.01وجود فروق دالة إحصائيا بين التصميم األول والتصميم الثالث عند مستوي داللة  -2

 .لصالح التصميم األول 0.05وجود فروق دالة إحصائيا بين التصميم األول والتصميم الخامس عند مستوي داللة  -4

 .لصالح التصميم الخامس 0.01ق دالة إحصائيا بين التصميم الخامس والتصميم الثالث عند مستوي داللة وجود فرو -2

 ومن النتائج السابقة يتضح أن :

الخاامس ،  التصميم الثاني كان أفضل التصميمات في الشكل العام ، يليه التصميم الرابع ، ثم التصميم األول ، ثم التصميم    

 .ثالثوأخيرا التصميم ال
 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين التصميمات الخمس في تناسق األلوان وللتحقق من هذا :  الفرض الثاني

والجدول  لالستبيان الفرض تم حساب تحليل التباين للتصميمات الخمس في تناسق األلوان وفقا ألراء المحكمين

 التالي يوضح ذلك :
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 لالستبيان  مس في تناسق األلوان وفقا ألراء المحكمين( تحليل التباين للتصميمات الخ2جدول )

 متوسط المربعات مجموع المربعات تناسق األلوان
درجات 

 الحرية
 الداللة قيمة ) ف(

 4 752.150 3008.601 بين المجموعات
 دال 0.01 32.175

 45 23.377 1051.962 داخل المجموعات

   49  4060.563 المجموع

( ، مما يدل 0.01( وهى قيمة دالة إحصائيا عند مستوى )32.175( إن قيمة ) ف( كانت )2يتضح من جدول )    

على وجود فروق بين التصميمات الخمس في تناسق األلوان ولمعرفة اتجاه الداللة تم تطبيق اختبار شيفيه 

 للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك : 

 عددة ( اختبار شيفيه للمقارنات المت2جدول )

 تناسق األلوان
 التصميم األول

 31.980م = 

 التصميم الثاني

 12.700م = 

 التصميم الثالث

 23.970م = 

 التصميم الرابع

 29.090م = 

 التصميم الخامس

 19.280م = 

     - التصميم األول

    - **19.280 التصميم الثاني

   - **11.270 **8.010 التصميم الثالث

  - **5.120 **16.390 *2.890 التصميم الرابع

 - **9.810 **4.690 **6.580 **12.700 التصميم الخامس
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التصميم الخامسالتصميم الرابعالتصميم الثالثالتصميم الثانيالتصميم األول

تناسق األلوان

 لالستبيان ( فروق التصميمات الخمس في تناسق األلوان وفقا ألراء المحكمين2شكل )

 ( األتي :2( والشكل ) 2يتضح من الجدول )

ألول وكال من التصميم الثالث والتصميم الخامس والتصميم وجود فروق دالة إحصائيا بين التصميم ا -0

 .لصالح التصميم األول 0.01الثاني عند مستوي داللة 

لصالح  0.05وجود فروق دالة إحصائيا بين التصميم األول والتصميم الرابع عند مستوي داللة  -3
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 .التصميم األول

يم الثالث والتصميم الخامس والتصميم وجود فروق دالة إحصائيا بين التصميم الرابع وكال من التصم -2

 .لصالح التصميم الرابع 0.01الثاني عند مستوي داللة 

وجود فروق دالة إحصائيا بين التصميم الثالث وكال من التصميم الخامس والتصميم الثاني عند مستوي  -4

 .لصالح التصميم الثالث 0.01داللة 

لصالح  0.01ميم الثاني عند مستوي داللة وجود فروق دالة إحصائيا بين التصميم الخامس والتص -2

 .لتصميم الخامسا

 ومن النتائج السابقة يتضح أن :

التصااميم األول كااان أفضاال التصااميمات فااي تناسااق األلااوان ، يليااه التصااميم الرابااع ، ثاام التصااميم الثالااث ، ثاام     

 .الخامس ، وأخيرا التصميم الثاني التصميم
 

اللة إحصائية بين التصميمات الخمس في سهولة االستخدام وللتحقق من هذا توجد فروق ذات د:  الفرض الثالث

 وضح ذلك الفرض تم حساب تحليل التباين للتصميمات الخمس في سهولة االستخدام والجدول التالي ي

 لالستبيان ( تحليل التباين للتصميمات الخمس في سهولة االستخدام وفقا ألراء المحكمين8جدول )  

 متوسط المربعات مجموع المربعات خدامسهولة االست
درجات 

 الحرية
 الداللة قيمة ) ف(

 4 351.509 1406.034 بين المجموعات
 دال 0.01 18.317

 45 19.190 863.571 داخل المجموعات

   49  2269.605 المجموع

( ، مما يدل 0.01) ( وهى قيمة دالة إحصائيا عند مستوى18.317ف( كانت )( إن قيمة )8يتضح من جدول )     

، ولمعرفة اتجاه  لضستبيان على وجود فروق بين التصميمات الخمس في سهولة االستخدام وفقا ألراء المحكمين

 الداللة تم تطبيق اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك : 

 ( اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة  2 جدول )

 سهولة االستخدام
 صميم األولالت

 20.390م = 

 التصميم الثاني

 16.300م = 

 التصميم الثالث

 26.030م = 

 التصميم الرابع

 11.600م = 

التصميم 

 الخامس

 23.030م = 

     - التصميم األول

    - **4.090 التصميم الثاني

   - **9.730 **5.640 التصميم الثالث

  - **14.430 **4.700 **8.790 التصميم الرابع

 - **11.430 **3.000 **6.730 *2.640 التصميم الخامس
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التصميم الخامسالتصميم الرابعالتصميم الثالثالتصميم الثانيالتصميم األول

سهولة االستخدام

 
 لالستبيان ( فروق التصميمات الخمس في سهولة االستخدام وفقا ألراء المحكمين2شكل )

 ( األتي :2( والشكل )2يتضح من الجدول )

لخامس والتصميم األول والتصميم وجود فروق دالة إحصائيا بين التصميم الثالث وكال من التصميم ا -0

 لصالح التصميم الثالث . 0.01الثاني والتصميم الرابع عند مستوي داللة 

وجود فروق دالة إحصائيا بين التصميم الخامس وكال من التصميم الثاني والتصميم الرابع عند مستوي  -3

 لصالح التصميم الخامس. 0.01داللة 

لصالح  0.05الخامس والتصميم األول عند مستوي داللة وجود فروق دالة إحصائيا بين التصميم  -2

 .التصميم الخامس

وجود فروق دالة إحصائيا بين التصميم األول وكال من التصميم الثاني والتصميم الرابع عند مستوي  -4

 لصالح التصميم األول . 0.01داللة 

لصالح  0.01داللة وجود فروق دالة إحصائيا بين التصميم الثاني والتصميم الرابع عند مستوي  -2

 .التصميم الثاني

ومن النتائج السابقة يتضاح أن :   التصاميم الثالاث كاان أفضال التصاميمات فاي ساهولة االساتخدام ، يلياه التصاميم 

 .يم الرابعالخامس ، ثم التصميم األول ، ثم التصميم الثاني ، وأخيرا التصم

يمات الخمس في االبتكار واإلبداع في التصميم توجد فروق ذات داللة إحصائية بين التصم:  الفرض الرابع

وللتحقق من هذا الفرض تم حساب تحليل التباين للتصميمات الخمس في االبتكار واإلبداع في التصميم والجدول 

 التالي يوضح ذلك :

 ( تحليل التباين للتصميمات الخمس في االبتكار واإلبداع في التصميم وفقا ألراء المحكمين2جدول )     

 االبتكار واإلبداع 

 في التصميم
 متوسط المربعات مجموع المربعات

درجات 

 الحرية
 الداللة قيمة ) ف(

 4 332.767 1331.067 بين المجموعات
 دال 0.01 54.648

 45 6.089 274.015 داخل المجموعات

   49  1605.082 المجموع
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( ، مما يدل 0.01لة إحصائيا عند مستوى )( وهى قيمة دا54.648( إن قيمة ) ف( كانت )2يتضح من جدول )

على وجود فروق بين التصميمات الخمس في االبتكار واإلبداع في التصميم ، ولمعرفة اتجاه الداللة تم تطبيق 

 اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك : 

 ( اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة 01جدول )

 االبتكار واإلبداع

 في التصميم 

 التصميم األول

 17.492م = 

 التصميم الثاني

 9.220م = 

 التصميم الثالث

 12.340م = 

 التصميم الرابع

 23.060م = 

التصميم 

 الخامس

 20.250م = 

     - التصميم األول

    - **8.272 التصميم الثاني

   - **3.120 **5.152 التصميم الثالث

  - **10.720 **13.840 **5.568 التصميم الرابع

 - *2.810 **7.910 **11.030 *2.758 التصميم الخامس
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االبتكار واإلبداع في التصميم 

 
 لالستبيان ( فروق التصميمات الخمس في االبتكار واإلبداع في التصميم وفقا ألراء المحكمين01شكل )

 

 ( األتي :01( والشكل )01يتضح من الجدول )

التصميم الرابع وكال من التصميم األول والتصميم الثالث والتصميم الثاني وجود فروق دالة إحصائيا بين  -0

 لصالح التصميم الرابع . 0.01عند مستوي داللة 

لصالح التصميم  0.05وجود فروق دالة إحصائيا بين التصميم الرابع والتصميم الخامس عند مستوي داللة  -3

 الرابع .

وكال من التصميم الثالث والتصميم الثاني عند مستوي داللة  وجود فروق دالة إحصائيا بين التصميم الخامس -2

 لصالح التصميم الخامس . 0.01

لصالح التصميم  0.05وجود فروق دالة إحصائيا بين التصميم الخامس والتصميم األول عند مستوي داللة  -4

 الخامس .

م الثاني عند مستوي داللة وجود فروق دالة إحصائيا بين التصميم األول وكال من التصميم الثالث والتصمي -2
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 لصالح التصميم األول . 0.01

 لصالح التصميم الثالث . 0.01وجود فروق دالة إحصائيا بين التصميم الثالث والتصميم الثاني عند مستوي داللة 

 ومن النتائج السابقة يتضح أن :

يليه التصميم الخامس ، ثم التصاميم التصميم الرابع كان أفضل التصميمات في االبتكار واإلبداع في التصميم ،     

 .م الثانياألول ، ثم التصميم الثالث ، وأخيرا التصمي
 

 نتائج البحث

 ل الدراسة إلى النتائج التالية:توصلت الباحثة من خال

للمساكن المناسبة لألسرة عمل تصميمات  في( floor plannerبرنامج )التقنية الحديثة باستخدام .إن استخدام 0

تصميمات المقترحة للمساكن سواء المصممة بالمسقط األفقي لأثرى أشكال ا (floor plannerبرنامج ) باستخدام

 الو المنظور الثالثي اإلبعاد.

في الوصول إلى الحلول المقترحة لها دور فعال في  (floor plannerبرنامج )بخاصة ال .إن التقنية الحديثة3

 تصميم المساكن.

  .( يسهل عملية التصميم وخاصة للمساكن الثنائية اإلبعاد والثالثية اإلبعادfloor planner.التقنية الحديثة)2
 

 توصيات البحث:

  باستخدامخاصة وبالطرق الحديثة للتقنية المبتكرة  مساكن)الفلل(.االهتمام بتصميم ال0

 .(floor plannerبرنامج)

 . 2D ،3Dصميم المساكن وخاصة تفي مجال التصميم ،  (floor plannerاستخدام برنامج). 3
 

  المراجع:

 (        :عمارة المسكن،دالئل واعتبارات جامعة عين شمس ،قسم العمارة.3118.إبراهيم جبر)0

 (:تأثيث وديكور المسكن،دار الفكر ،عمان .3103.أبوسكينة.نادية حسن ،وئام علي أمين معروف)3

في إنجاح محتوى الفضاءات المعمارية                                        (: أثر التصميم الداخلي3102روند حمدهللا) .أبو زعرور.2

في نابلس نموذجاً ،رسالة ماجستير ،جامعة النجاح الوطنية  الداخلية والخارجية المباني السكنية المنفصلة )الفلل(

 ،نابلس  ،فلسطين.      

ديد الفراغات الوظيفية بالمسكن المعاصر لألسر دورالتصميم الداخلي في تح : (3113الحناكي.عبير مطلق ) -4

 متوسط الدخل بمدينة الرياض ، رسالة ماجستير ، كلية التربية لالقتصاد المنزلي والتربية الفنية بالرياض

 : (3113المهنأ.هيلة إبراهيم ) -2

يومية ، رسالة التصميم الداخلي لغرفة الطفل ومدى مالئمته لألنشطة ال : (3114العيد.هدى عبدالرحمن) -2

 ماجستير غير منشورة، كلية التربية لالقتصاد المنزلي والتربية الفنية بالرياض

تأثيراألنماط السلوكية على تصميم جناح المعيشة في الوحدات السكنية  : (3114الرشود.عبد الرحمن سليمان) -8

ة ماجستير غير منشورة ، كلية المتكررة مشروعات اإلسكان بمدينة الرياض ، تقييم ما بعد اإلشغال ، رسال

 العمارة والتخطيط ، جامعة الملك سعود

 (  : أساسيات التصميم الجرافيكي ، جامعة الزرقاء،عمان ،األردن. 3102.القرعان.حسام درويش)2

 (:تأثيث المسكن وتجميله ،الطبعة األولى مكتبة الرشد،الرياض.3112.القحطاني.ليلى عامر )2

 وسائل االتصال والتكنولوجيا في التعليم،دار القلم،الكويت : (0222)الطوبجي.حسين حمدي -01

بعد  (: تصميم داخلي لمسكن سعودي معاصر من منظور مدرسة ما3112. المالكي.منال مسعود أحمد)00
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  الحداثة ،رسالة ماجستير ،جامعة أم القرى ،مكة المكرمة.

 لي في التعليم،تربية الغد ،الرياض.(:استخدام الحاسب اآل3112.الموسى.عبدهللا عبدالعزيز)03

دوراإلضاءة في إبراز القيم الوظيفية والجمالية للتصميم الداخلي ، رسالة  : (3111ألمسلمي.أحمد دمحم ) -02

 ماجستير غيرمنشورة ، كلية الفنون التطبيقية ، جامعة حلوان

مهارات تصميم وتوظيف الرحالت ( :    فاعلية كتاب الكتروني تفاعلي لتنمية 3104.النامي.هدى يحي )04

 .إبراهيم.دمحم 2المعرفية عبر الويب لدى الطالبات المعلمات ،رسالة دكتوراه ، جامعة أم القرى ،مكة المكرمة.  

 (: عمارة المسكن،دالئل واعتبارات،جامعة عين شمس.3118.جبر.ابراهيم دمحم ابراهيم )02 

ربية لمصطلحات علوم المكتبات والمعلومات والحاسبات ، الموسوعة الع : (3110حسب هللا . الشامي ) -02

 المجلد األول ، المكتبة األكاديمية

 (:الفضاءات وشروط المتغيرات في التصميم الداخلي.3100.حميد.سداد هشام )08

 أساسيات الحاسبات اإللكترونية ، مكتبة عين شمس ،القاهرة : (0222حلمي.يحيى مصطفى) -02

التصميم  : (3113قبيسي.مصطفى)األحمر.مها،الحرستاني.ربيح،لنا.غيداء،  توك خوري .جريس، -02

 والتوزيع،لبنان الداخلي)المفروشات(دار قابس.

(: رؤى مستقبلية للتصميم الداخلي للمسكن المعاصرفي ظل مفاهيم 3104.داود.سالفا بنت محمود عبدالرحمن)31

 المكرمة.األنظمة الذكية ،رسالة دكتوراه ،جامعة أم القرى،مكة 

(:الديكور المسرحي والعمارة الداخلية في القرن العشرين، رسالة دكتوراه ،جامعة  3112.دبس وزيت، حسام )30

 دمشق ،سوريا.

التوظيف االقتصادي للعمارة الداخلية في المجتمعات العمرانية الجديدة،رسالة  : (3111ريحان . محمود دمحم) -33

 لجميلة،جامعة حلواندكتوراه غير منشورة،كلية الفنون ا

 (: الحاسب االلكتروني وقواعد البيانات،مجموعة دلتا.   0222.طلبة .دمحم فهمي)32

 الموسوعة الشاملة مصطلحات الحاسب االلكتروني،موسوعة دلتا الكمبيوتر (:0223طبلة.دمحم فهمي)  -34

دس.عبدالرحمن  دارأسامة للنشر (:البحث العلمي وأساليبه وأدواته ، ع٢102.عبيدات .ذوقان،كايد.عبدالحق)32

 والتوزيع ،جدة.   

،جامعة  م(:االستغالل األمثل للمساحات الفراغية داخل األبنية المكتبية 3112.عبدالسالم.يوسف أحمد )32 

 دمشق.

م(:األسس النظرية والعملية للكمبيوتر، وتطبيقاتها في تدريس التصميم ،جامعة حلوان 0222.عشماوي.احمد)38

 ،القاهرة.
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