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Due to the recent technical progress, the research dealt with the
concept of the product of formal innovation in interior design
techniques. The first chapter included the crystallized research
problem (Is there a formal innovation resulting from interior
design techniques?) and included the research objective,
importance, limits of research and defining terminology, as well as
the second chapter included Which talks about innovation, form
and the interdependence that occurs between them technically by
using the smart technological system and creating smart spaces
in an innovative way and with formal relationships with new
organizations to achieve attraction and arouse interest by relying
on design formations and their expressive and abstract properties
in the interior space to create new innovative ideas and formal
structures in terms of aesthetic and functional use factors
Technology of the smart system, then the research included the
third chapter of the research methodology in which the descriptive
analytical approach was adopted and two samples were
intentionally selected for the original research community. The
results and conclusions that have been reached, the most
important of which are: Technological factors in the spaces were
different in the two samples in terms of the moving
horizontal and vertical determinants between the complete
verification of the first sample and its lack of verification in the
second sample. Including the technique of controlling spaces was
also different according to the variation in the moving
determinants, so what was achieved in the first was achieved in
the control of spaces.
Key words: Innovation, Technologies, Design, Interior Design,
Contemporary Design.
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امللخص:

نظرا للتقدم التقين الذي حصل يف األونة األخرية فقد تناول البحث مفهوم انتج االتبتاا الشالي
لتقنيات التصميم الداخلي فقد تضمن الفصل األول مشالة البحث املتبلو ة (هل أن هناك اتبتاا شالي
انتج من تقنيات التصميم الداخلي؟) وتضمن هدف البحث واألمهية ووحدود البحث وحتديد
املصطلحات وكذلك تضمن الفصل الثاين الذي يتحدث عن االتبتاا والشال والرتاتبط الذي حيصل
تبينهما تقنيا ابستخدام النظام التانلوجي الذكي وخلق فضاءات ذكية تبطريقة مبتارة وتبعالقات شالية
ذات تنظيمات جديدة لتحقيق اجلذب وإاث ة االهتمام ابالعتماد على التاوينات التصميمية وخصائصها
التعبريية والتجريدية يف الفضاء الداخلي خللق أفاا وتركيبات شالية مبتارة جديدة من انحية اجلمالية
والوظيفية ابستخدام عوامل تانلوجية للنظام الذكي ،مث مشل البحث الفصل الثالث ملنهجية البحث اليت
أعتمد فيها املنهج الوصفي التحليلي ومت انتقاء عينتان تبشال قصدي جملتمع البحث األصلي واعتمدت
أداة البحث على أستما ة التحليل احملاو وأتثري د جة التحقق تلك احملاو فضال عن حتليل العينات تبنناءا
على استما ة التحليل ،أما الفصل الراتبع تضمن النتائج واالستنتاجات اليت مت التوصل إليها من أتبرزها ان
العوامل التانلوجية يف الفضاائت كانت متباينة يف العيناتني من انحية احملددات األفقية والعمودية املتحركة
ما تبني التحقق الاامل للعينة األوىل وعدم حتققها يف العينة الثانية ومنها كانت تقنية التحام ابملااحات
هي األخر متباينة مبوجب التباين احلاصل يف احملددات املتحركة ،فما كان متحقق فيها األول حتقق فيه
التحام ابملااحات.
الالمرت املفكرحية :اتبتاا  ،تقنيات ،تصميم ،تصميم داخلي ،تصميم معاصر
املقدمة:
مشالة البحث:
مشالة البحث الرئياية تتلخص هل أن هناك اتبتاا شالي انتج من تقنيات التصميم الداخلي ؟ يف عدم االستفادة
املثلي من التانولوجيا املتمثلة يف احلاسب األيل واالمااانت اهلائلة لرباجمه املتقدمه يف جمال التصميم املعما ي و التصميم الداخلي
مما أضعف من اإلتبدا الفاری والتصميمي لد املصممني نتيجة التقيد ابألدوات واحملددات التقليدية كما أثر علي إغفال مفاهيم
معما ية ميان أن تاتوعب األفاا والتصميمات املتحر ة املرنة خا ج القيود االنشائية وحتقق فراغ داخلي يتام ابحليوية
والدينامياية
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 .2.1هدف البحث:
تبيان العالقة احلاصلة ماتبني النتاج الشالي املبتار وفقا للتقنيات احلديثة املعتمدة يف الفضاءات الداخلية
 .3.1أمهية البحث:
تامن أمهية البحث يف:
 -1ياهم يف حتقيق اماانية تاامل شالي مبتار انتج من تقنيات التصميم الداخلي وتطوير العمليات األدائية لتصاميم
الفضاءات الداخلية املعاصرة
 -2ياهم البحث يف إيضاح اجلوانب التانلولوجية والتطبيقية لعمليات االتبتاا الشالي لتقنيات التصميم الداخلي املعاصر يف
تصاميم الفضاءات الداخلية اخلاصة ابملنازل ذات النظام الذكي
 .4.1حدود البحث:
 - 1احلد املوضوعي :انتج االتبتاا الشالي لتقنيات التصميم الداخلي املعاصر
 -2احلد املااين :الفضاءات الداخلية للمنازل الذكية املصممة عامليا
 -3احلد الزماين :الفضاءات الداخلية املنجزة للفرتة من 2105م2020-م
 .5.1حتديد املصطلحرت:
 .1االتبكار :
يعرف االتبتاا لغواي :يبتار اتبتاا ا ،فهو مبتار اتبتار اجلهاز اخرتعه ،أتبتدعه واستنبطه غري مابوق إليه ،اتبتار طريقة
جديدة ،عقل مبتار مبد  ،جمدد ذو موهبة ونبوغ )(1 p. 11
ويعرف اصطالحا من قبل (جيمس أم هيجنز )1996،أبنه" :إتبدا يتحول إىل منتج حقيقي ملموس ياتاح
االسواق واملبتار هو الذي ميتلك أفاا اً جديدة وإتبداعية ويغامر يف تنفيذها طبقاً ملخطط زمين دقيق" )(2 p. 10
تبينما مت تعريفه من قبل )حممد عبد الغين(،أنه" :الشئ اجملهول و اء الااون ،والذي يرتبط ابلعزلة والصفاء الذهين
والتفاري العميق الذي ينتج إتبداعاً" )(3 p. 25
مت تعريفه من قبل (عالء الدين االمام) ومبا خيص االتبتاا يف التصميم الداخلي أبنه :عملية عقلية إتبداعية ختضع إىل
اشرتاطات فارية ود اسات متعمقة للظواهر ،وهتدف إىل معاجلة املنتج التصميمي يف العما ة والتصميم الداخلي ما ياابه مجالية
يف الشال ودقة وكفاءة عاليتني يف االداء )(4 p. 197
 .2الكقنية:
إن مفهوم التقنية لغوايً( :ت ق ن)(إتقان) األمر أحاامه أتقن الشئ أحامه ،واتقانه أحاامه االتقان األحاام لألشياء
( 5صفحة )615
أما مفهوم التقنية اصطالحاً يقول توماس مونرو :ان التقنيات لفظة مشتقة من لفظة اغريقية دالة على الفن وهي تشمل
القد ات والعمليات املاتابة الداخلة يف الفن ،وتتضمن ما يف املنتج من خمرتعات ونواح مجالية ونفعية وكذلك القد ة على
االخرتا ان وجدت يف أعمال الفار الجياد مالمح وظيفية أو زخرفية جديدة ،وتتضمن الرباعة الفنية األساسية لال وسيط والقد ة
على استخدامها وتشمل أدوات الفن أجهزته املبتارة وتتضمن القد ات الفعلية املاتخدمة يف اخرتاعها واستعماهلا وتتضمن
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وفق
وتعرف التقنية يف التصميم الداخلي أجرائيا أبهنا متثل مسة تركيب العناصر واملفردات اليت تنتظم يف سياق قصدي على ً
األداء الوظيفي املطلوب لذلك الفضاء الداخلي ألن غايتها التطبيق العملي ،التقنيات هي مصطلح متداخل ومتشاتبك مع التقنية
هلا أكثر من تعريف أحد تعا يفها هو التطو وتطبيق األدوات وادخال االالت واملواد والعمليات التلقائية واليت تااعد على حل
املشاكل البشرية الناجتة عن اخلطأ البشري ،أي اهنا استعمال األدوات والقد ات املتاحة لزايدة إنتاجية اإلناان وحتاني أدائه ودقته
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انتخاب وتنظيم مجيع مسات املعىن والشال واألسلوب وما توصي تبه من االنفعال واالجتاه ،وعرفت التقنيات ابهنا الد اسة أو العلم
لفن ما أو للفنون تبصو ة عامة وخصوصا الفنون الصناعية والطبيعية التانولوجية )(6 pp. 61-62
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 .2املبحث الثرين :اإلاطر النظري
 .1.2املفهوم العرم لالتبكار :
عرف (هانيل ) االتبتاا  (( :ابلقد ة على تاوين تركيبات جديدة أو تنظيمات جديدة )) )(7 pp. 8-11
وير ( مازلو ) هبذا اخلصوص االتبتاا أبنه (( :اتبتاا ية املوهبة واتبتاا ية حتقيق الذات ،وهي اليت تظهر مثراهتا يف إنتاج
األعمال العظيمة )) ) ، (8 pp. 8-11كما يعرف ( الالند ) االتبتاا أبنه (( :إنتاج شي ما على أن ياون هذا الشيء
جديدا يف صياغته ،وان كانت عناصره موجودة من قبل ،كاتبتاا أي عمل من أعمال الفن أو التخيل أالتبتاا ي )) )(9 p. 6
ابن االتبتاا  (( :عملية متتد عرب الزمان ،تتميز ابألصالة وابلقاتبلية للتحقيق واألصالة )) )(10 p. 9
يؤكد ( ماكينون ) قائال :إن االتبتاا يتضمن استجاتبة أو فارة جديدة غري مار ة ،لان هذه اجلدة لفارة وفعل ،جيب أن
تاون قاتبلة لالستفادة منها يف الواقع ،أو أن ختدم مشالة أو تناسب موقفا أو حتقق هدفا مدكا
ويتفق هذا الرأي مع ( تو انس ) الذي أكد على أن (( االتبتاا ية تتام ابلتطبيق الواقعي والفائدة الوظيفية )) )(10 p. 9

اختلفت األ اء حول مصطلح االتبتاا وتبعض املصطلحات ذات العالقة كاإلتبدا واالخرتا والتجديد فنجد أن عامة
الناس وتبعض الباحثني واملختصني كذلك اليفرقون تبني املصطلحات هذا وياتخدموهنا للداللة على نفس الشيء ،حيث جند على
سبيل املثال أن حممد عبد الفتاح الصريفي ير أبن :االتبتاا = اإلتبدا = اخللق
جند أيضا ان تبيرت د اكر أشا إىل ان التجديد قد يعين جتديد املنتج احلايل يف حني أن تبيرت د اكر استخدم ابملعىن األوسع
لالتبتاا اجلذ ي والتحايين أكثر من التجديد وكثريا مايتداخل مفهوم االتبتاا مع مفاهيم آخر مثل اإلتبدا واالخرتا
والتحاني )(11 p. 28
تبعض األدتبيات تدل على أن مصطلح االتبتاا واإلتبدا هلما نفس املعناه ولان تبعض املتخصصني يفرقون تبينهما
فاالتبتاا يتعلق ابكتشاف فارة جديدة ومميزة ،أما اإلتبدا فيتعلق تبوضع هذه الفارة موضع التنفيذ على شال عملية أو سلعة أو
خدمة تقدمها املؤساة لزابئنها
ولذا هناك من يعرف العالقة تبني اإلتبدا واالتبتاا أبن اإلتبدا هو قاعدة االتبتاا ويف هذا اإلطا جند أن أمبيل
( )Amabileعرفت العالقة تبني اإلتبدا واالتبتاا أبن" كل اتبتاا يبدأ أبفاا مبدعة عن طريق االفراد والفرق والذي هو نقطة
تبداية االتبتاا  ،األول ضرو ي لان شرط غري كايف
وأن هذا التعريف يشري إىل ان هناك عالقة تالزمية تبني اإلتبدا واالتبتاا أي أن وجود أفاا مبدعة الياون إال من
خالل مبتارين وفرق عمل حيث أهنم أساس عملية االتبتاا ووجودهم ضرو ي لالتبتاا  ،وهبذا ميان أن نعرب عن العالقة تبني
االتبتاا واإلتبدا ابملعادلة التالية:
االتبتاا = اإلتبدا  +التطبيق )(11 p. 30
فاالتبتاا هو عملية إنتاج شيء جديد له قيمه ،فهناك العديد من األفاا واملفاهيم اجلديدة األصيلة ولانها تبدون قيمة،
ومن مث قد ال نعدها مبتارة )(12 p. 17وكل عمل مبتار سواء كان على صعيد الفن أو العلم يتوقف فضال عن العمليات
املعرفية اليت تقوم عليها العملية االتبتاا ية ،على مد احلرية اليت يامح هبا اجملتمع للمبتار وهذا ينعاس تبدو ه على العملية
التعليمية اليت التبد ان تامح للمتعلم ابلاشف عن مواهبه الفنية وقد اته يف إنتاج أعمال فنيه متميزة وهو إتبدا شيء جديد أو
كشف عن شيء جديد أصيل ،ليات اجلدة يف عناصره فحاب تبل يف تنظيمها والتأليف تبينها فاالتبتاا كشف أو إتبدا ليس
جمرد أتليف تبني صو ذهنية ،وامنا تبني معان وأفاا ايضاً ،فاالتبتاا تاامل واندماج وليس جمرد جتميع واضافه وهبذا الصدد يقول
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 -1اتبتاا عمليات أو منتجات ومنجزات جديدة
 -۲تطوير واحراز تغيري اجيايب يف سلوك و د فعل األفراد ( طرق جديدة لفهم األشياء وإد اكها )
لذلك فاملعيا الرئيس لتقومي االتبتاا هو أن ياون النتاج فيه جديداً وأصيالً وذا قيمة للمجتمع يف الوقت ذاته
وهذا التنو يف النتاج ميان ان يند ج يف صنفيناما مبني يف الشال ( )1من النتاجات:
 -1النتاج احملاوس الواقعي املنفصل نابياً عن مبدعه (مثل اللوحة الفنية  -نتاج عمل  -قطعه منحوته -عمل أديب )
-2النتاج الذي ال ينفصل عن مبدعه تبل يتصل تبه مباشرة (مثل إتبدا ممثل  -قائد اوكارتا – اقصة ابليه)
ناتج االبتكار
الناتج الذي الينفصل
عن مبدعه

الناتج المنفصل
نسبيا عن مبدعه

شال ( )1يوضح أنواع نواتج االتبكار (اعداد البرحثة)

إن االتبتاا هو قد ة ماتو ثة تبيلوجياً و غريزايً ،وتبقى كامنة سباتية ،وال تؤلف سلوكيات أو معرفة أو قد ات إنتاج ،وال
تتفعل أو تنشط هذه القد ات ما مل تنشط من خالل التد يب و التهذيب ،لذا وجب على اجملتمع ان يهيئ الظروف املناسبة
لتفعيل هذه القد ات ) (13 p. 121أن االتبتاا الذي يتحقق ،كان من املمان إال حيصل ،وأيخذ تبدائل آخر مبتارة
فالبدائل ال تؤلف حالة قائمة ،فتاتشف ،وإمنا حالة تبتار من قبل قد ات االتبتاا  ،فاالتبتاا هو انتقال من املعروف والقائم،
إىل الالموجود أصالً والالمعروف ،انه اتبتاا من ال شيئ ولانه فعل ينبين على قاعدة ظرف التعامل ،وأساساً على خصائص
املادة ،وحصراً ،ضمن القد ات ،اليت من املمان ان حتقق التغري يف ذلك الظرف فاتبتاا شال كرسي ياون حمددا مبتطلبات
البدن ،وخبصائص املادة ،اليت يصنع منها ،ولان تبدائل الشال غري قائمة يف الوجود ،ما قبل االتبتاا  ،فاالتبتاا عملية توليد من
الالموجود ،ولانها تنبين على واقع مادي وظريف قائم هذا التفاعل والفعل حيصل ضمن الظرف الذي يهيئه اجملتمع هلذا الفرد
املبتار من غري هذه الفرصة اليت يهيئها اجملتمع ال يتمان الفرد من حتقيق االتبتاا أو غالبا ال حيصل حتريك الفرد ويعي أن هناك
مطلبا جديدا ينبغي إ ضاؤه ،من غري ظرف اإلاث ة )(13 p. 122
ان االتبتاا واإلتبدا وجهان لعملة واحده وان الفروق تبينهما اكادميية أو سطحية ،فال تبد ان تاون مبتاراً لتاون مبدعاً،
والتبد ايضاً ان تاون مبدعاً لتاتطيع االتبتاا  ،ألن االتبتاا هو البدء تببزوغ الفارة واإلتبدا هو تعزيز هلذه الفارة وتنفيذها
((فاالتبتاا هو نقطة أنطالق لإلتبدا )) )(14 p. 17
 2.2الشال يف الفضرء الداخلي:
هو استجاتبة لعوامل معقدة ومتعددة وعاطفية وعقالنية وإن على املصمم أن ال يفرض الشال على الفضاء الداخلي ،تبل
ياتنتجه من خالل الواقع احليايت احمليط ابلفضاء ،(15 pp. 69-73) ،وحيث حييا اإلناان يف العديد من الفضاءات الداخلية
اليت حتيط تبه لتعرب عن زمان وماان ما ،ولذلك يشال التنظيم الشالي أحد املرئيات اليت تضفي على حياة الناس املتعة
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شوتبنهاو ((ليس املهم أن تر شيئا جديدا تبل األهم ان نر معىن جديد يف شيء يراه كل الناس ،أي ان توحي إلينا األشياء
أبفاا جديدة)) ،فاالتبتاا هو النواة األولية يف عملية اإلتبدا ويتجاد يف طرح أفاا جديد من خالل( :عثمان،1972،ص
)۲۷۲
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البصرية ،حيث ينعاس تصميمها املد وس إىل أحداث التوافق التعبريي تبشال مقنع يف التصميم الداخلي أن التنظيم الشالي
يعد من أهم املعطيات يف التصميم الداخلي وذلك من خالل ما ميلاه من مميزات فاعلة للتأثري يف مدكات املتلقي احلاية (غيد،
ص ،)56وهذا يتطلب جمهوداً أتويلياً ابلنابة للمصمم واملتلقي من خالل اإلد اك والفهم واالستيعاب لتلك التنظيمات الشالية،
وعليه حتدد وظيفتان لدا سة التنظيمات الشالية األوىل وظيفة اإل ساء أو الرسوخ واليت تتمثل يف العمل على التوافق يف مارية
تدفق معاين الصو ة التصميمية مع تعددها الداليل ،أما الثانية فهي وظيفية تاميليه وأساسية يف التصميم الداخلي وذلك من خالل
د اسة املعىن وتقريب الفارة التصميمية ) (16 p. 272كما ان التنظيمات الشالية تؤدي تبدو ها وظائف اتصالية منها:
أوالً :جذب أنتباه املتلقني وإاث ة اهتمامهم من خالل إيصال الرسالة التصميمية تبطريقة سريعة

-

اثنياً :إاث ة االهتمام ابلتاوينات التصميمية مع حتريك اجلمود يف تبعض املااحات التصميمية ،فضالً عن الفصل تبني تبعض
ماتوايت احملددات الداخلية )(17 p. 43

-

 3.2االتبكار الشالي:

ٍ
لشيء ما وإنشائه تبطريقة غري مرضية من الناحية
هو إنتاج أشياء مجيلة مصنعة فهو تلك العملية الااملة لتخطيط شال
الوضيفية فحاب ولانها جتلب الارو إىل النفس وهذا اشبا حلاجة اإلناان نفعياً ومجالياً يف وقت واحد والتصميم اجليد أساس
كل عمل فين يف كل العصو فهو الشال املبتار الذي حيقق الغرض منه
انتج االتبتاا الشالي-:
هي اخلروج ابلتصميم إىل حيز املنتج (العمل الفين) أي اتبتاا طرق تنفيذية جديدة تطاتبق اخلامات املاتحدثة لتوظيفها
االمجايل تبني املنفعة واجلمال ،لذا يتحتم علينا االتبتاا املاتمر للخروج أبعمال فنية مميزة ذات طاتبع وظيفي افضل ال تقل وظيفتها
عن مجاهلا ،كما يف شال(:)2
انتاج
االبتكار
الشكلي
تطابق
الخامات
المستحدثة

التصميم

العمل
الفني

تنفيذ
طرق
جديدة

شال قم ( )2يوضح إنكرج االتبكار الشالي(إعداد البرحثة)

فاإلناان يبتار من ختيالته ما يشاء لتلبية احتياجاته الوظيفية يف احلياة والاعي و اء التجديد واالتبتاا ملعيشته وحياته
فيصبح التصميم لزاماً له ،وكل تصميم لاي حيقق غرضه ويصيب هدفاً التبد ان يوظف التجديد على اجلانبني الشالي والوظيفي
وهو إضافة اتبتاا ية لتنشيط احلياة ،حيث يعترب االتبتاا يف التصميم هو أحد االسس الفنية املؤثرة يف التصميم الداخلي املعاصر،
حيث يعترب من مقومات احلياة املعاصرة اليت حنتاجها تبشال يومي وماتمر ،لذا فالتطو ات واالتبتاا ات التصميمية والصناعية
البايطة منها واملعقدة هي عملية تصميم شيء جديد أو تطوير شيء موجود خلدمة احتياجات اإلناان ،فمجمل ما نقوم تبه من
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شال قم( )3يوضح االتبكار الشالي لكحقيق وظيفة اخلصوصية )(19

االتبتاا ما هو إال نتاج مباشر لعوامل اقتصادية واجتماعية واجتاهات فارية ومعتقدات الدينية اليت حتام أي مرحلة من
تلك املراحل ،ان االتبتاا يف التصميم الداخلي كان وال يزال مرهوان تبعملية تطو الفار اإلنااين يف نواحي احلياة املختلفة ،وقد
مرت عملية تصميم العما ة الداخلية مبراحل عديدة ضمن احلقب التا خيية أطلق على كل مرحلة منها اسم معني عرب عنها ،وقد
أدت العديد منا لعوامل اليت متيز وتبلو ه كل مرحلة ومن تبني هذه العوامل) )-:(20 p. 285
 -1العوامل الفارية والثقافية و احلركات الفنية واملعما ية (الطرز والتيا ات)
 -2العوامل التانولوجية (العلمية والصناعية) حيث تؤثر التطو ات احلديثة يف التصنيع على معظم عناصر العما ة الداخلية
من مواد وألوان وااثث وأنظمة خدمية ،كما يف الشال ()4
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أعمال ميان النظر إليها من انحية إماانية خلق مالئمة أكثر للظروف البيئية اخلا جية مبا ياهم يف تطوير االداء الوظيفي املرتبط
أبي منتج ومن مث تلبية املتطلبات اجلادية واحلاية ،كما ان اهلدف من التطوير التقين ملا يصنعه اإلناان وياتخدمه ياون مرتبطاً
تبتلبية املتطلبات اخلاصة من حيث تقليل اجلهد الالزم لألداء الوظيفي مع خلق الظروف املالئمة اهلادفة إىل خلق املتعة احلاية اليت
ترتبط حبواسه كافة) ) ،(18 p. 58كما موضح يف الشال()3
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شال قم( )4يوضح اثر عرمل الكانولوجية على االتبكار الشالي ()22( )21

 4.2مفهوم الكقنيــة:
تعرف التقنية أبهناً تطوير وتطبيق األدوات وإدخال اآلالت واملواد والعمليات التلقائية واليت تااعد على حل املشاكل
البشرية الناجتة عن اخلطأ البشري ،أي إهنا استعمال األدوات والقد ات املتاحة لزايدة إنتاجية اإلناان وحتاني أدائه ،وقد ياتعاض
مصطلح التقنية عنه ابلتانولوجيا (  ) Technologiaوهي كلمة يواننية األصل تتاون من مقطعني techno :وتعين الفن
أو احلرفة ،و logiaأي الد اسة والعلم ،ويعين تطبيق العلم واملعرفة يف جل اجملاالت ) (23 p. 13كما وتعرف التقنية على اهنا
(التطبيق النظامي للمعرفة العلمية أو أية معرفة آخر ألجل حتقيق مهام عملية وهي أيضاً :التنظيم املتاامل الذي يضم ،اإلناان،
اآللة ،األفاا واأل اء ،أساليب العمل ،اإلدا ة ،حبيث تعمل مجيعاً داخل إطا واحد وكذلك عرفت على أهنا :املعاجلة النظامية
للفن ،أو مجيع الوسائل اليت تاتخدم إلنتاج األشيا الضرو ية ،لراحة اإلناان ،واستمرا ية وجوده ،وهي طريقة فنية ألداء أو إجناز
أغراض عاملية) أن التقنية تاعى حنو التطاتبق واالناجام وتعتمد على التنو واالختالف فهي شال من أشاال احلقيقة وكيفية
من كيفيات الوجود تبصفتها القاعدة للنظام ) (24 p. 110كما يف الشال يف الشال قم ()5
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شال قم( )5يوضح انسجرم وتطرتبق الكقنية يف السقف ()25

وميان تصنيف التقنية من هذا املفهوم إىل عنصرين متااملني مها-:
أ -العتاد التقين :ويشمل وسائل ومعدات اإلنتاج ،واساليب التحام والايطرة
ب -املعرفة التقنية :وتشمل جمموعة من التقنيات منها ما يتعلق تبوظائف العمل مثل تقنيات التصميم أو التصنيع ،أو التشغيل أو
الصيانة ،ومنها ما يتعلق تبتقنيات أنظمة املعلومات وقواعد البياانت وأنظمة اخلربة
وهناك ا تباطا وثيقا تبني ماتو التانولوجيا يف أي عصر وتبني حاجات اجملتمع يف مرحلة معينة من مراحل تطو ه ،فالتطو
التانولوجي ميثل استجاتبة للحاجة االجتماعية ،مما يعطي للبعد االجتماعي دو هام يف حتديد ماتو التانولوجيا املطلوتبة الناتبعة من
حاجة اجملتمع واليت تعاس تطلعاته ،فالتانولوجيا هي احملفز الرئياي للتغيري يف اجملتمع حيث يعرب االنتقال من عصر إىل آخر عن تطو
تانولوجي مؤثر
وتعترب الثو ة التانولوجية عملية متصلة أكثر منا حداث منفصال فهي عملية حتول متصل وعميق يف البنية األساسية التقنية
للمجتمعات البشرية من خالل عمليات االنتقال الناضج ألنشطة االتبتاا والتجديد والتطوير )(26 p. 223
أتثري  5 2التانولوجيا على تطو الفضاء الداخلي:
يقول (ما تن هيدجر) أن األسلوب التقين يف حاضره وماتقبله ،ويف الوقت نفاه هو اكتشاف وحافز وإاث ة ،أبمااهنا
أن تقدم للبشرية الاثري من اخلريات )(27 p. 94
وان االتبتاا ات والتغريات التانولوجية أكدت ان هنالك عدة تقنيات ممانة لوظيفة واحدة ،مثاله أن وظيفة التحريك
ميان إمتامها ابلاري ،ابلتحليق ،ابلاباحة ،ابلتجذيف اخل ،وأن وظيفة اللغة ميان إكماهلا ابلاالم وابلاتاتبة وابإلشا ة اخل
وجاء التغيري يف منط تبيئة احلياة من خالل وعي عميق وجهود فارية خالقة استطاعت لوي ذ ا املواد واخلامات وتطويعها لتلبية
احلاجات احلياتية إلناان العصر احلديث ،وابإلجنازات واالتبتاا ات العلمية ذات املنفعة املباشرة حيث ذللت تبذلك الاثري من
مصاعب احلياة )(28 p. 13
وحىت منتصف القرن العشرين ،اقتصر إكااء الفضاءات الداخلية على استعمال عدد حمدود من املواد األولية ،مثل:
(الطني ،اجلص ،األخشاب ،احلجا ة ،الرخام ،الزجاج والارياميك أخل) ،هذه املواد غم قلة عددها وحمدودية أصنافها ،كانت
كافية لتجهيز فضاء داخلي ميان العيش فيه ،ويليب مجيع الشروط األساسية حلياة آمنة ومرحية حيث أحدث قيام الثو ة الصناعية
ىف أواخر القرن الثامن عشر ،صدمة غري متوقعة يف املواقف الفارية املعما ية ،متثلت يف تطو املها ات التقنية واإلنشائية ،مع ظهو
من املواد اجل ديدة ،كاخلرسانة املالحة واهليال الفوالذي والزجاج ،واليت ظهرت نتائجها يف تصميم اجلاو والبيوت الزجاجية يف
28
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انالرتا وأملانيا وفرناا وغريها ،وقد تبلو ت تقنية الفار املعتمد على اآللة ،يف منتصف القرن التاسع عشر ) (29 p. 1ولتحقيق
اهلدف والغاية من العمل التصميمي يتم ابإلجناز التام ملادية الفارة اليت مت صياغتها ومن مث إنشاؤها حيث ينهي املصمم عمله
التصميمي تبتنوعات حيققها تبفعل وسائل متعددة ألن (من مهمات التقنية هي حتقيق ظهو اً نوعياً متميزاً للمنجز التصميمي من
شأنه أن يعزز من فاعلية التأثري االتصايل للرسالة التصميمية) 5وياون االستخدام التقين متنوعاً حيث حيدث أتثريات لونية
وملماية ذات أثر مجايل (ألن العديد من األعمال الفنية يف الواقع هي نتاج مها ة تقنية فائقة ) (30 p. 118هنا ميان القول
أن التأثري الذي حيققه التنو التقين التصميمي على كل الناتج التصميمي إمنا حيقق (غاايت مجالية وظيفية تبفعل االستخدام التقين
اجليد) ،وتبذلك ميان تعريف التقنية على أهنا" :األسلوب الذي يتم تقدمي اخلامة من خالله" والتقنية هلا دو هام وأساسى ىف أ
عمل تصميمى ،ألهنا تعمل على اتاا مد اخليا ات الشالية أمام املصمم ،مما يااعد على اإلتبدا التصميمى )(31
وميان تقايم تبعض التقنيات إىل أنوا تند ج حتت مظلتها مجيع أنوا التقنيات ،وهي:
تقنيرت آلية (ميارنياية) :وهي تعتمد على استخدام اآلالت املياانياية لتنفيذها كتقنيات القطع واحلفر والنحت
والتفريغ ،تقنية الثىن والطى ،تقنية النقش ابلليز حتت الاطح " تقنيات البثق Sub-Surface Laser Engraving ،
") (SSLEوالصب والقولبة ابستخدام الراتنجات واللدائن ،تقنية الطباعة ثالثية األتبعاد ،تقنية الرتبط تبني اخلامات املختلفة ،وتقنية
إعادة التدوير
تقنيرت آلية ( قمية وإلارتونية) :وهي تعتمد على استخدام األساليب اإللارتونية لتنفيذها كاستخدام احلاسب اآلىل
إبماانياته وشاشاته املختلفة ،تقنية التجميع ابملغنطة ،وتقنية اإلضاءة الليد " "LED
تقنيرت يدوية :واليت تعتمد على استخدام املها ات احلرفية كتقنية الرسم والتلوين تقنية القص واللصق وتقنية التطعيم وتقنية
الدق وتقنية التجميع والتعشيق أو الرتبط )(31 p. 531
 .6.2الكانولوجير الرقمية والكقنيرت احلديثة:
سامهت يف إنتاج فضاءات غري مادية يف وقت كان الاائد فيه هو تصميم فضاءات ملموسة حيث استبدلت وسائل التعبري
املادية التقليدية مثل الو قة و القلم إىل التعبري تبواسطة احلاسب األيل فبدأ املصممون مبااعدة املاوانت الرقمية وتبرامج احلاسب
األيل و أدوات التصميم املاتجدة تبتصميم فضاءات جتريبية ممثلة تبصراي وحماومة تبقواعد ماتحدثة جتمع تبني الواقع و اخليال حمر ة
من احملددات املاانية و من سيادة األشاال التصميمية البايطة و تتالشي فيها احلدود تبني الداخل واخلا ج وتتميز تبشال مميز
وغري مؤلوف ،ومع ظهو الواقع االفرتاضي ساعد علي سم صو ة حتاكي الواقع لانها ليات حقيقية وحتولت كافة صو التصميم
من صو مادية إىل صو قمية من خالل
 -1األدوات املاتخدمة يف عملية التصميم
-2عملية التصميم ذاهتا
 - 3عملية اإلنتاج و التنفيذ
فهناك عالقة تفاعلية تااملية تبني التصميم و الواقع االفرتاضي اليت ياهم فيها الواقع االفرتاضي احملاكاه الثالثية األتبعاد
اليت تعتمد على الزمن كأساس إضافة المتالكها لتقنيات التحريك ،ومن خالل تبرامج اجياد الشال ) (form findingحيث
يقوم املصمم تبعمل تصميم يف الفضاء  interactiveحيث يتم عمل منوذج هلا ويتم حتليلها ابسلوب علمي فعال إلارتوين
للوصول تبه للشال املناسب للتنفيذ الفعلي يف الواقع مما يااهم يف زايدة القد ة اإلتبداعية لد املصممني ،ففي جمال التصميم
 5حماضرة ألقاها د عبد الرضا هبية لطلبة الدكتو اه  /قام التصميم الطباعي يف كلية الفنون اجلميلة – جامعة تبغداد يف 1999/3/6
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الشال قم( )6يوضح العالقة الكفرعلية تبني الكصميم االفرتاضي والواقع ()32

فقد شهدت الانوات األخرية حتوال هائال يف العما ة و التصميم الداخلي نتيجة للثو ة الرقمية واستخدام التانولوجيا
والتقنيات احلديثة تبشال مباشر وأساسي وكذلك دخول احلاسب األيل تبرباجمه الذي احتل ماانة اب زة ابعتبا ه جزءا من تبيئة
التصميم ،فعلى سبيل املثال يف التصميم الداخلي استطاعت التانولوجيا الرقمية ازالة احلدود تبني الداخل واخلا ج وجتاوز األتبعاد
التقليدية والعقبات التعبريية وكذلك جتاوز العقبات االنشائية والتصميمية فمثال من األتبعاد التقليدية االسقف واحلوائط واال ضيات
واليت تبفضل هذة التانولوجيا اصبحت هذة األتبعاد متمثلة يف كيان واحد فيمان ان ياون احلائط مامل لال ضية أو الاقف يف
تصميم واحد متصل يف تاوين الشال ولذلك فنجد ان العملية التصميمية أتثرت ابلتانولوجيا الرقمية أتثرا ملحوظا وقد نتج عن
اندماج العما ة مع هذه التانولوجيا واستخدام احلاسب األيل توجهات معما ية مل تان تعرف من قبل ومن هذه التوجهات ما
يعرف حاليا ابلعما ة املتحولة وغريها من التوجهات املرتبطة أساسا ابلتانولوجيا ) (33 pp. 408-410فقد شهد كلٌّ من
توسع اتبتاا ات العامل الرقمي وأجهزته ،ما ساعد يف
ُّما تانولوجيًّا الفتًا يف الانوات األخرية ،مع ُّ
العما ة والدياو الداخلي تقد ً
تطوير عمليَّيت التصميم والتنفيذ على أ ض الواقع ،فإن فوائد التانولوجيا يف عامل الدياو الداخلي ابجلملة ،منها توفري الوقت
واجلهد أثناء عمليَّة التصميم ،وكذلك الطاقة واملال أثناء التنفيذ ،كما جعل أسباب وأدوات الرفاهيّة ُم َّنوعة أكثر ،ابالتّااق مع
امليزانيَّات ومتطلّبات اجلودة واألمان فعند ؤية تصميم املنزل قبل تنفيذه ،وذلك عرب تبناء حماكاة له يف الواقع االفرتاضي تبطريقة
األتبعاد الثالثة تبرامج تشايل الصو ابألتبعاد الثالثة ترتبط ا تباطًا وثي ًقا تبعامل التصميم الداخلي ،فعلى الرغم من دقَّة التفاصيل يف
التصو يف الذهن ،دون هذه الصو احملاكية للواقع
يظل املشهد النهائي للمااحة صعب ُّ
الرسوم اهلندسيَّة املُنفَّذة ابليدّ ،
مثال :أصبح مبقدو ان
أقل ً
ويُتيح التقدُّم التانولوجي يف صناعة املواد فرصة احلصول على خامات أكثر استدامة ،وتبتالفة ّ
احلصول على ملمس احلرير الطبيعي ومظهره َّ
اجلذاب خبامات مصنَّعة ،كما أن اجللد الصناعي احملاكي لذلك الطبيعي متوافر أبلوان
شىت ويف هذا اإلطا  ،تتمتَّع اخلامات املصنَّعة ُمبميّزات ع ّدة ،ومنها َّأهنا مقاومة للحريق أو التبقُّع
َّ
ُ
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ومن حانات دخول التانولوجيا عامل اخلامات األخر  ،اكتشاف مواد جديدة أو متطو ة آخر ماتشفة ساتب ًقا ،حبيث
انايايب املظهر،
ميان استخدامها يف تشايل األاثث وقطع جديدة ،كاملادة الرغويّة احملقونة اليت تُاتخدم يف صنع األاثث
ّ
واالكريليك" يف صنع األاثث الشفَّاف قوي البنيَّة
ُّ
الكحام يف املسرحرت
1.6.2
تُتيح "البيوت الذكيَّة" لااكنيها أن َّ
يتحاموا يف اإلان ة والتاييف وفتح وغلق الاتائر ،وغريها من األمو عن تبعد ،سواء
عن طريق لوح مركزي يف املنزل أو الـ" ميوت كونرتول" أو تطبيق عرب اهلاتف الذكي تزيد هذه األنظمة من فاهيَّة املاتخدم،
عموما ،تُشعر هذه
عني ،كأن ياون هناك خطَّة ليليَّة وأخر هنا يَّة
وتُااعد يف حفظ الطاقة ،مثل :تبرجمة اإلضاءة تبشال ُم َّ
ً
خصوصا عندما ير دواخل منزله فيما هو تبعيد عنه عرب "كامريات" املراقبة ،أو يضبط
التانولوجيا ُماتخدمها ابألمان النفاي،
ً
األجهزة فيه أثناء سفره يُااهم هذا النو من التانولوجيا يف توفري املال على املاتخدمني ،سواء تعلَّق األمر أبلواح الطاقة
مثال ،والـ"لِد" يف اإلان ة
الشمايَّة ،أو تبتانولوجيا االستشعا يف صناتبري املاء ً
 2.6.2الكحام يف اإلضرءة
يعمل نظام التحام يف إضاءة املباين على حتاني إدا ة الطاقة ومن مث توفري التالفة وأيضا مثلً احلماية من الارقة فمثال
الوظائف  scenario schedulingسينا يوهات التشغيل التلقائى واليت تقوم تشغيل أضواء غرف الشقة تبشال يوحي تبوجود
أفراد فيها يف الوقت الذي ال ياون فيه أحد يف الشقة -والعديد من املميزات األخر هلذا النظام
وكذلك ميان التحام األيل الفردي يف دوائر اإلضاءة ابملبىن كال ،من خالل واجهات تبينية على شاشات تعمل ابللمس،
تتيح للماتخدم تشغيل وإطفاء اإلضاءة ،وتنظيم كثافة اإلضاءة سواء من نفس املاان أو من خا جه
 3.6.2الكحام يف السكرئر
يتميز نظام أمتتة املنازل ابلقد ة على التنظيم والتحام ،الفردي واجلماعي ،للاتائر حيث يتم فع وخفض ستائر ومظالت
املبين ولان حىت يتحقق ذلك ،فالتبد من تزويد الاتائر واملظالت مبحرك،سوف ياون لال ستا ة أو مظلة نظام حتام خاص
هبا كما ناتطيع اجلمع تبني فع الاتائر والتحام يف اإلضاءة ،وهو سينا يو يتم استخدامه يف حالة عدم وجود أحد يف املنزل
إليهام من يف اخلا ج تبوجود أفراد فيه ،أو لتوفري الطاقة حيث تتم االستفادة من الضوء الطبيعي وتقلل من استهالك الاهرابء كما
موضح يف الشال قم ()7

الشال قم (  )7الكحام يف فع وخفض السكرئر )(34
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يتحام نظام األمتتة يف النظم الصوتية املنزلية يف خمتلف الغرف ترسل اإلشا ات الصوتية ،من مصاد خمتلفة (مثل الواي
فاي وغريها) إىل كل ماان يف املبىن ،ويتم تابري الصوت من املصد املرغوب فيه يف غرفة حمددة وياتطيع كل ماتخدم يف أي
وقت اختيا أية قناة صوتية يف كل غرفة على حدة ،وضبط ماتو الصوت حاب غبته
كما ميان وضع سينا يو للنظام (مثل تشغيل القناة اإلخبا ية يف الصباح املبار ،أو تشغيلً املوسيقى اهلادئة يف احلمامات
ليال )ويتم االستفادة من النظام الصوتى ىف التذكرة مبواعيد االدوية لابا الان والد وس العلمية أو االذان والصالة وغريها
 5.6.2النظرم األمين واالنذا
يوفر نظام أمتتة املنازل نظام أمين وإنذا متاامل ،يتم التحام يف أي من أجهزة اإلنذا (سواء أجهزة احلماية من الارقة،
أو كشف احلريق أو تارب املياه) ابستخدام وحدة استقبال اإلنذا املتصلة تبوحدة التحام ويتم إتبالغ املاتخدم عن طريق
اهلاتف يتاون هذا احلل من لوحة مفاتيح مركزية ذات خلفية مضاءة واألجهزة الضرو ية لتوفري الغطاء املطلوب (أجهزة احلماية من
الارقة ،وأجهزة استشعا الدخان ،واحلريق ،وتارب املياه وغريها ) يوفر النظام احلماية التالية حاب اإلعدادات اليت حيددها
صاحب املنزل:
 جهاز احلماية من الارقة :يعتمد النظام على حااسات احلركة يف إطالق إنذا مامو وحتذير املاتخدم عن طريقاهلاتف عند الاشف عن دخيل
 جهاز استشعا احلريق والدخان :يعتمد النظام على أجهزة استشعا الدخان واحلرا ة يف الاشف عن أي حريق داخلاملبىن ،حيث يطلق إنذا صويت وحيذ املاتخدم عن طريق اهلاتف
 الاشف عن تاريب املاء والغاز :يقوم جهاز استشعا تارب املياه إبغالق شباة املياه الرئياية تبتنشيط صمام يعملابلاهرابء إلغالق اخلط الرئياي للمياه يف حالة وقو حادث ال قد هللا ويف حالة تارب الغاز ،يغلق جهاز استشعا
تارب الغاز املثبت ابملطبخ مصد الغاز من خالل تنشيط صمام يعمل ابلاهرابء
تبتقليل استهالك الطاقة حيث متنع تارهبا
ميان املنازل الذكية ابالستفادة الااملة من الطاقة الشماية ،حيث تقوم
ُ
ابستخدام جد ان عازلة
ابإلضافة إىل إماانيتها لتوقع د جات احلرا ة املناسبة ،حيث تقوم ابلتحام يف د جات احلرا ة ،فتقوم تبتشغيل املايفات
وقت احلرا ة العالية ،وإغالقها يف الد جات املنخفضة ،فيما تقوم ابلتفاعل مع البيئة ،وذلك من ِ
أجل حتقيق أكرب قد من التَّوازن
تبني املبىن والبيئة املحيطة
ُ
وتعترب املنازل الذكية مناسبة كثريا لابا الان ،وذوي االحتياجات اخلاصة ،حيث تاهل املنازل الذكية احلياة ملالكها
فتقوم على سبيل املثال إبغالق النوافذ تلقائياً سواءً عند تشغيل أجهزة التاييف ،أو عند ا تفا د جات احلرا ة ،وإخبا صاحب
املنزل تبوصول الصحيفة اليومية ،وكذلك تشغيل األنوا مبجرد الدخول إىل املنزل
 7.2مؤشرات اإلاطر النظري
 1الشال هو انتج من توليف العناصر التصميمية البنائية الجل الوصول إىل نتاج جديد حيمل معه مسات اجلمال املتاتية
من جممو القيم اليت حيملها اجملتمع وفق ذائقته العامة وصوال إىل ما هو مثايل من القيم التعبريية والذي يقوم على أساس حتقيق
الوضائف املراد هلا ان تاون ضمن الفضاء الداخلي اجلامع لال تلك املفردات وفق الفارة التصميمية املتحققة فيه من قبل
املصمم
32

Volume: 4 Issue: 4

 4.6.2لكحام يف األنظمة الصوتية يف خمكلف الغرف

Liqaa Ahmed ADUL AL RAHMAN & Hind Kamel WALE

 2األشاال املتحققة يف الفضاء الداخلي امنا تقوم على مبدأ حتقيق القيم املراد الوصول إليها ما تبني القيم التعبريية املتاتية
من ثقافة املصمم املتوافقة مع اصول وثقافات اجملتمع املراد الوصول إليه هبذه التصاميم ،فتاون تلك األشاال امنا هي تعبريات
جمردة ملا محله ذلك اجملتمع من املعايري املتوا ثة من تراكم الوقت واخلربات
 3اان االتبتاا يقوم على الية فارية تعتمد ابألساس عى ما لد املصمم من خربات وثقافات وذائقة جتاه األشياء
واالفعال اليت ابجتماعهما ياون هناك التميز يف النتاج املاتحصل واحلامل هلوية القائم تبه من انواحي التعبريية واجلمالية املتحققه
يف كل عمل ماتحصل
 4االتبتاا يقوم على الية مجع مفردات من الذاكرة مت مجعها من البيئة احمليطة ابلقائم تبعملية االتبتاا  ،هي املفردات متثل
املادة اخلام ملا يراد الوصول إليه من توافقات مع ما هو مجيل وفق منظومة القيم املوجودة عند املاتخدمني ،واليت جتعل من البيئة
الطبيعية االمثال املراد الوصول إىل قيمه اجلمالية ومنها تاون البيئة هي األساس واهلدف املراد الوصول إليه يف التصاميم
 5التقنيات املتحققة يف الفضاءات الداخلية احلديثة متنوعة متعددة وفق املاتحداثت التانلوجية احلاصلة يف الصناعات
واليت كان األساس فيها هو توفري اكرب اخلدمات التقنية وصوال إىل احة املاتخدم وجودة االداء ضمن منظومات الفضاءات
الداخلية ومنها جائت نظم التحام اإللارتون ية االتية القائمة على حتقيق املرونة يف الفضاءات الداخلية مبا يتوافق مع املتطلبات
الوظيفية املراد الوصول إليها ضمن منظوميت الزمان واملاان لتلك الفضاائت
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 1.3منهجية البحث:
نظراً لطبيعة البحث فقد أعتمدت الباحثة املنهج الوصفي التحليلي ،وهو أحد مناهج البحث العلمي وذلك للتعرف على
انتج االتبتاا الشالي لتقنيات التصميم الداخلي لبعض تصاميم الفضاءات الداخلية املعاصرة املوجودة يف يف تبعض املنازل األو تبية
اليت حتتوي على نظام ذكي ،ذلك ألن هذه الد اسة تتطلب معرفة تباافة تفاصيلها معتمداً ابلد جة األساس على اإلطا النظري
وصوالً إىل حتقيق شامل هلدف البحث
 2.3جمكمع البحث وعينكه:
مبا ان الد اسة متثل االتبتاا الشالي لتقنيات التصميم الداخلي لبعض تصاميم الفضاءات الداخلية املعاصرة املعاصرة
املوجودة يف يف تبعض املنازل األو تبية اليت حتتوي على نظام ذكي ،فقد مت اعتماد االسلوب االنتقائي القصدي واملتمثلة ابلفضاءات
الداخلية ذات التقنيات الذكية املعاصرة األو تبية ،حيث كانت عينة البحث:
جمكمع البحث:
النموذج األول :الفضاءات الداخلية ملنزل يف كاليفو نيا يف مرتفعات تبفريل هيلز فرتة أجنازه 2018
النموذج الثاين :الفضاءات الداخلية ملنزل يف نيوزلندا  well hauseفرتة أجنازه 2018
النموذج الثالث :الفضاءات الداخلية ملنزل يف ميامي فرتة اجنازها 2016
النموذج الراتبع :الفضاءات الداخلية ملنزل يف الاويد فرتة اجنازها 2016
النموذج اخلامس :الفضاءات الداخلية ملنزل يف أمرياا \سنة 2015
النمرذج املخكر ة كعينرت ضمن أسلوب االنكقرء القصدي هي:
النموذج األول :الفضاءات الداخلية ملنزل يف نيوزالندا well hauseفرتة أجنازه 2018
النموذج الثاين :الفضاءات الداخلية ملنزل يف أمرياا سنة 2015
 3.3أداة البحث التطبيقية -:من اجل حتقيق أهداف البحث مت إعداد الباحثة
صالحية ومشولية أداة التحليل ،مت التحقق من صدق األداة من خالل عرض استما ة حماو
(  ) ،وهبذا اكتابت هذه االستما ة صدقها الظاهري ألغراض تطبيق التحليل يف
مشول فقراهتا وصالحيتها يف حتديد أهداف البحث ومنها كم صياغة استما ة النهائية
اجلدول()1

استما ة حتليل و لغرض التأكيد من
التحليل على جمموعة من اخلرباء وهم
هذا البحث ،وذلك ملا تتميز تبه من
التحليل مبحاو ها الثالث املبينة يف

 4.3صدق األداة البحثية:
لغرض التأكيد من صالحية ومشولية أداة التحليل ،مت التحقق من صدق األداة من خالل عرض استما ة حماو التحليل
على جمموعة من اخلرباء وهم (  ) ،وهبذا اكتابت هذه االستما ة صدقها الظاهري ألغراض تطبيق التحليل يف هذا
البحث ،وذلك ملا تتميز تبه من مشول فقراهتا وصالحيتها يف حتديد أهداف البحث
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انتج االتبتاا الشالي لتقنيات التصميم الداخلي
احملاو

متحقق

التفصيل

يف وظيفي

اختيا الشال
الفضاء الداخلي

مجايل
جذب االنتباه

عالقة األشاال يف التنظيمات
الشالية
الفضاء الداخلي
حمو الشال

االهتمام
إاث ة
على
ابالعتماد
التاوينات التصميمية

خصائص الشال يف التعبريية
الفضاء الداخلي
التجريدية
تركيبات شالية مبتارة

وظيفية
مجالية

حمو
الشالي

دمج البيئة الداخلية مع اخلا جية

االتبتاا
أفاا مبتارة

فضاءات صديقة للبيئة
حمددات
متحركة

عوامل تانلوجية
تقنية
ابملااحات
حمو التقنية
ابالعتماد على
(النظام الذكي)

حمددات العامودية
حمددات أفقية

التحام

تقنية التحام ابإلضاءة
التحام
الاتائر

تبغلق

وفتح

التحام يف األنظمة
الصوتية مبختلف الغرف
نظام احلماية واالستشعا
جدول ( )1اسكمر ة حتليل النمرذج عينة البحث
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متحقق
نابيا

غري
متحقق
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الشال ( )8يوضح واجهة املنزل يف نيوزلندا )(35

1.5.3حمو الشال-:
 اختيا الشال يف الفضاء الداخلي (وظيفيا ،ومجاليا ) مت اختيا الشال املاعب الزجاجي لفضاءات هذا املنزل فقد حققشال الفضاء اداءا وظيفيا ومجاليا للفضاءات الداخلية
 عالقة األشاال مع تبعضها يف الفضاء الداخلي ( تبتنظيماته الشالية) هو دمج ماتبني البااطة واإلتبدا من انحية جذب االنتباهوإاث ة االهتمام تبنفس الوقت ابالعتماد على التاوينات التصميمية الشالية هلذه الفضاءات كوهنا تبنيت تبطريقة تقنية من مواد
الزجاج واالمسنت ومبحددات متحركة خللق اإلاث ة ولشد االنتباه لتغيري شال الفضاء
 خصائص الشال يف الفضاء الداخلي ( التعبريية والتجريدية ) اخلصائص الشالية التعبريية للفضاء هي متعلقة تبطبيعة املوادواخلامات من الزجاج واالمسنت وطريقة تراتبطهما فلتجريدية هنا هي تاوين أشاال جديدة هلذه الفضاءات فاخلصائص التجريدية
من انحية الشال كاتلة واحدة وفضاء ذو ناب وقياسات متناسبة ،أما من الناحية التعبريية فهنا جتايد األشاال تبصو ة تبيئة
داخلية مرتاتبطة من انحية الشال والتايف مع النظام الذكي
 2.5.3حمو االتبكار الشالي:
 تركيبات شالية مبتارة ( وظيفية ومجالية ) مجيع احملددات قاتبلة للحركة تبطريقة اتبتاا ية تقوم تبتغري شال الفضاء وهذهاحملددات الزجاجية واالمسنتية تتحرك تبضغطة ز وهذه التقنية انتج لالتبتاا شالي ساعد على تغيري شال الفضاء من خالل دجمه
مع الفضاء اخلا جي وهذه النو من التقنية يف اجلد ان جتعل الفضاء يتغري ويتفاعل مع االضاءة الطبيعية واجلو والبيئة اليت حيوله
أبشااهلا املختلفة ومن األمو اليت متيز أحد فضاءات هذا املنزل أحتوائه على تبركة سباحة ابلطاتبق العلوي مبنية من الزجاج أي
سقف زجاجي حيتوي على املاء فهذا االتبتاا غري من شال الفضاء الداخلي وجعله أكثر حيوية وفعالية من خالل الضوء
الطبيعي والشمس وحركة املاء يف املابح ألعطاء الفضاء الظالل اخلفيف الذي خيرتق الفضاء من خالل التموجات الناجتة عن
حركة املاء من الاقف الزجاجي الذي هو عبا ة عن مابح وهبذا حتقق اجلانب الوظيفي واجلمايل الناتج من تركيب شالي
مبتار
 أفاا مبتارة يف الفضاءات من انحية دمج البيئة الداخلية مع اخلا جية وفضاءات صديقة للبيئة :تبابب وجود حمدداتعامودية متحركة ( اجلد ان ) حتقق الدمج تبني الفضاء الداخلي واخلا جي وشال تبيئة جديدة نظيفة ماتدامة وحتقق فضاءات
صديقة للبيئة من خالل املااحات اخلضراء اليت اصبحت جزء من فضاء داخلي جديد مبتار
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 3.5.3احملو الكقين ابالعكمرد على ( النظرم الذكي):
 العوامل التانلوجيا من انحية احملددات املتحركة العامودية واألفقية :ساعدت العوامل التانلوجيا وخصوصا احملدداتاملتحركة العامودية وهي اجلد ان االمسنتية والزجاجية املتحركة واحملددات األفقية وهي الاقوف الزجاجية اليت هي عبا ة عن مابح
ابلطاتبق الثاين شال اسفلها تبيئة جديدة وأشاال تصميمية جديدة تبطريقة تانلوجية
 وابالعتماد على النظام الذكي لفضاءات الداخلية للمنزل فقد حتقق نظام ذكي من خالل التحام تبغلق وفتح اجلد انالزجاجية وتاوين مااحات اكرب مبرونة وسالسة وحاب االجواء والظروف املناخية ،وهبذا التصميم املبتار والذكي خلق املصمم
مااحة جديدة تبدمج البيئة الداخلية مع اخلا جية ابإلضافة إىل وسائل املنزل الذكي من خالل التحام يف االضاءة وكذلك
التحام يف غلق وفتح الاتائر والتحام ابألنظمة الصوتية يف خمتلف الغرف والنظام االمين واالنذا واملراقبة ونظام احلماية
واالستشعا للغاز واحلريق وغريها

األشارل قم ( )9توضح الفضرءات الداخلية للنموذج األول )(36

()10

 6.3حتليل النموذج الثاين :الفضاءات الداخلية ملنزل تبيل جيتش يف امرياا  2015وجزء من الواجهة موضح يف الشال

الشال ( )10يوضح جزء من واجهة منزل يف امريار )(37
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 اختيا الشال يف الفضاء الداخلي (وظيفيا ،ومجاليا ) مت اختيا الشال البايطة الشفافة الزجاجية لفضاءات هذا املنزلفقد حقق شال الفضاء اداءا وظيفيا ومجاليا للفضاءات الداخلية
 عالقة األشاال مع تبعضها يف الفضاء الداخلي ( تبتنظيماته الشالية) هو دمج ماتبني البااطة واإلتبدا من انحيةجذب االنتباه وإاث ة االهتمام تبنفس الوقت ابالعتماد على التاوينات التصميمية الشالية هلذه الفضاءات كوهنا تبنيت تبطريقة تقنية
من مواد الزجاج متحرك خللق اإلاث ة ولشد االنتباه لتغيري شال الفضاء الداخلي
 خصائص الشال يف الفضاء الداخلي ( التعبريية والتجريدية ) اخلصائص الشالية التعبريية للفضاء هي متعلقة تبطبيعةاملواد واخلامات من الزجاج وغريها فلتجريدية هنا هي تاوين أشاال جديدة هلذه الفضاءات فاخلصائص التجريدية من انحية
الشال كاتلة واحدة وفضاء ذو ناب وقياسات متناسبة ،أما من الناحية التعبريية فهنا جتايد األشاال تبصو ة تبيئة داخلية
مرتاتبطة من انحية الشال والتايف مع النظام الذكي
 2.6.3حمو االتبكار الشالي:
 تركيبات شالية مبتارة ( وظيفية ومجالية ) احملدد العامودي قاتبل للحركة تبطريقة اتبتاا ية تقوم تبتغري شال الفضاء انتجلالتبتاا شالي ساعد على تغيري شال الفضاء من خالل دجمه مع الفضاء اخلا جي وهذه النو من التقنية يف اجلد ان جتعل
الفضاء يتغري ويتفاعل مع االضاءة الطبيعية واجلو والبيئة اليت حيوله أبشااهلا املختلفة ،فهذا االتبتاا غري من شال الفضاء
الداخلي وجعله أكثر حيوية وفع الية من خالل الضوء الطبيعي والشمس وهبذا حتقق اجلانب الوظيفي واجلمايل الناتج من تركيب
شالي مبتار
 أفاا مبتارة يف الفضاءات من انحية دمج البيئة الداخلية مع اخلا جية وفضاءات صديقة للبيئة :حتقق الدمج تبنيالفضاء الداخلي واخلا جي وشال تبيئة جديدة نظيفة ماتدامة وحتقق فضاءات صديقة للبيئة من خالل املااحات اخلضراء
وأستعمال املواد اخلام الطبيعية مثل الشب الطبيعي واحلجر وغريها اليت اصبحت جزء من فضاء داخلي جديد مبتار
 3.6.3احملو الكقين ابالعكمرد على (النظرم الذكي):
 العوامل التانلوجيا من انحية احملددات املتحركة العامودية واألفقية :وتعترب فضاءات هذا املنزل من امجل التصاميم ألنهيدمج تبني الفضاء الداخلي ابخلا جي ابملااحات اخلضراء من خالل حمددات زجاجية قاتبلة للتحريك حيث يدمج الصالة الداخلية
ابحلديقة اخلا جية ويعطي شعو ابالنفتاح تبشال كبري وهبذا ننتج اتبتاا شالي للفضاء الداخلي وكذلك يرتبط غرفة النوم تبفضاء
املابح من خالل جد ان زجاجية وأشاال تصميمية جديدة تبطريقة تانلوجية
مزودة تبنظام استشعا فائق التانولوجيا ملراقبة املناخ
 وابالعتماد على النظام الذكي لفضاءات الداخلية للمنزل فإهنا ُواإلضاءة ،وتبُين تبطريقة تاتغل تبواسطتها البيئة احمليطة لتنظيم د جات احلرا ة تبافاءة أكرب فقد سيطرت التانولوجيا على تصميم
املنزل وتبنائه فيمان تغيري شال احلوائط تبضغطة ز  ،ويوجد تبه أيضاً شاشات حواسب لعرض صو ولوحات فنية على احلوائط،
كما أن حوض الاباحة مزود تبنظام موسيقي خاص حتت املاء ،وحتتوي فضاءات هذا املنزل على على وحدات حتام ونظام ذكي
يف يغلق وفتح الاتائر
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 1.6.3حمو الشال:

Liqaa Ahmed ADUL AL RAHMAN & Hind Kamel WALE

األشارل قم ( )11توضح الفضرءات الداخلية للنموذج الثرين )(38
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 .4املبحث الراتبع :النكرئج واالسكنكجرت
 1.4النكرئج:
يف ضوء كل ما تقدم مت حتديد نتائج البحث املبينة يف اجلدول( ،)2إذ أهنا تاتوضح ؤية تصميمية يتم من خالهلا
إد اك معطيات انتج لالتبتاا الشالي لتقنيات التصميم الداخلي ،و كما أييت:
انتج االتبتاا الشالي لتقنيات التصميم الداخلي
احملاو
الرئياة

حمو
الشال

عينة قم 2

احملاو الثانوية

متحقق

اختيا الشال وظيفي
الفضاء
يف
مجايل
الداخلي

*

*

*

*

متحقق
نابيا

عالقة األشاال التنظيمات جذب االنتباه
الفضاء الشالية
يف
إاث ة االهتمام ابالعتماد *
الداخلي
التاوينات
على
التصميمية

*

خصائص
يف
الشال
التجريدية
الفضاء
الداخلي

*

*

تركيبات شالية وظيفية
مبتارة
مجالية

*

عوامل
تانلوجية

تقنية التحام
ابالعتماد
ابملااحات
على
تقنية التحام
(النظام
ابإلضاءة
الذكي)
التحام تبغلق
وفتح الاتائر

*

*

*
*
*

*

فضاءات صديقة للبيئة
حمددات
متحركة

*

*

دمج البيئة الداخلية مع اخلا جية
أفاا مبتارة

حمو
التقنية

غري
متحقق

متحقق

*

حمددات العامودية
حمددات أفقية

غري
متحقق

متحقق
نابيا

*

التعبريية

حمو
االتبتاا
الشالي

عينة قم 1

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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يف

*

*

التحام
األنظمة
الصوتية
مبختلف الغرف

نظام احلماية
واالستشعا

*

*

جدول( )2يوضح نكرئج الكحقق للعينرت املخكر ة

 -1اختيا األشاال يف الفضاء الداخلي كان متحقق تبشال كامل لال من العينتني من اجلانبني الوظيفي واجلمايل
 -2التنظيمات الشالية كانت متحققة تبشال كامل الحد العينات تبشال كامل وتبشال نايب للعينة األخر مما جعل التحقق
فاعل تبشال لعام من جانب جذب االنتباه ،اما من انحية اإلاث ة وفق التاوينات الشالية فإن العينتني حتققت فيهما تلك امليزة
تبشال كامل
 -3ان خصائص األشاال يف الفاء الداخلي ظهرت متححقة تبشال كامل من النواحي التعبريية وتبشال نايب من اجلانب
التجريدي فيها
 -4الرتكيبات الشالية كانت وظيفية تبشال كامل لاال العينتني ومجالية الحد العينات نابية لألخر أي ان الرتكيبات الشالية
كانت متحققة تبشال عايل يف العنتني تبصو ة عامة
 -5األفاا املبتارة من الناحية البيئية ظهر فيها ان البيئتني الداخلية واخلا جية كانتا مدجمتني تباال العينتني ،اما عالقة الفضاائت
مع البيئة مل تتحقق تبشال كامل للعينتني
 -6العوامل التانلوجية يف الفضاائت كانت متباينة يف العيناتني من انحية احملددات األفقية والعمودية املتحركة ما تبني التحقق
الاامل للعينة األوىل وعدم حتققها يف العينة الثانية ومنها كانت تقنية التحام ابملااحات هي األخر متباينة مبوجب التباين
احلاصل يف احملددات املتحركة ،فما كان متحقق فيها األول حتقق فيه التحام ابملااحات
 -7التحام التقين ابإلضاءة كان موجود تبشال عايل يف العينتني املختا ة
 -8التحام التقين ابلاتائر كان متحقق تبشال كامل يف العينتني
 -9التحام ابلنظمة الصوتية كان متباين ما تبني الوجود والعدم يف العينتني فاحدامها مل تظهر فيها هذه الامة أما اخلر فاانت
موجودة تبشال فاعل
 -10نظم احلماية والاتشعا كانت مباينة ما تبني العنتني فاحدامها كانت فيها النظم غي موجودة واألخر مت اعتماد تلك التقنية
فيها
 2.4االسكنكرجرت
 1ان التنو الشالي احلاصل يف الفضاائت الداخلية املعتمدة على التقنيات احلديثة كان مبين على أساس مجايل وفق الوظائف
املراد منها ان تتحقق فلم يان قصو أو اخالل لتلك القيم ضمن التاوينات البنائية للفضاء
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 3ان القيم التعبريية املاتخدمة كنت عالية واليت استحصلت من خالل التجد يدات النابية احلاصة يف الفضاءات وماوانهتا
التصميمية املعتمدة وفق اتبتاا ات وظيفية ابلد جة األوىل و مجالية ابلد جة الثانية أي ان الوظيفة كانت هي األساس الذي مت
اعتماده يف الفعل االتبتاا ي للتصميم
 4من خالل تلك التقنيات كانت البيئة حاضرة ومعتمدة يف التصميم من خالل دمج البيئات اخلا جية والداخلية والذي كان
متحقق تبشال كامل يف العينتني
 5ان العالقة ما تبني التحام ابملااحات والتقنية احملددات الفقية والعمودية هي عالقة طردية فالما كانت تلك التقنيات موجودة
كان هناك حتام ابملااحات والعاس يصح
 6ان التحام ابلتقنيات اخلاصة مبامالت الفضاائت الداخلية كانت موجودة تبشال عايل يف الفضاائت ما تبني حتام ابالضائة
والاتائر فيما عدا التحاام الصويت إىل مل يظهر ابحد العينات عاس األخر اليت كان فيها هذا الشيء واضحا
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 2التنظيمات الشالية يف الفضاء الداخلي كانت مثرية لالهتمام مبوجب التقنيات املاتخدمة فييها ومنها كانت جاذتبة لنظر
املاتخدمني تبشال عايل
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