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  الملخص
 ةدراسة التصميمات الديكوريإلى  يهدف هذا البحث

التشويه البصري في المسكن من خالل  ةودورها في معالج
شكالها أنواعها وأالتعرف على أسباب التشويه البصري و

همية البحث في تناوله أحد أوتكمن  .وكيفية معالجتها
 ؛في مجال التصميم الداخلي للمسكن ةالموضوعات الهام

 نه يطرح حلوالأكما  ،ة المعرفة في التخصصإلثراء وزياد
تساهم في عالج مسببات التشوه البصري الموجودة  ةمبتكر

وقد استخدم البحث  .في فراغات المسكن ويمكن تداولها
سباب التي المنهج الوصفي التحليلي في الدراسة لبعض األ

تساهم في التشويه البصري للمظهر العام للفراغات 
يتمثل في الذي والمنهج التجريبي  ،الداخلية بالمسكن

الجانب التصميمي عن طريق طرح التصميمات المقترحة 
أما نتائج البحث فتتثمل  .لمعالجة أسباب التشويه البصري

الحلول المكلفة ماديا إلى  أنه ليس بالضرورة اللجوءفي 
ويمكن حلها ببعض األفكار ، لحل المشكالت التصميمية
ويمكن ، الميزانيات المعقولة القابلة للتنفيذ في حدود

إلى  تحويل المشكالت التصميمية المسببة للتشويه البصري
إلى  حلول جمالية من خالل التفكير برؤية مختلفة تهدف

أما توصيات . تحقيق الجمال في البيئة التي نعيش فيها
البحث فتمثلت في توجيه المتضررين من التشوه البصري 

المتخصصين إلى  ي المكانفي الفراغ الداخلي من مستخدم
في الديكور والمصممين إليجاد حلول غير مكلفة وتتناسب 

وتمثلت أيضا في الحرص على البحث ، مع المكان ووظيفته
والتغذية البصرية من خالل االطالع على المواقع الخاصة 
بالديكور للوصول للحلول القابلة للتنفيذ وبالطرق غير 

  .المكلفة ماديا

، الديكورية ،التصميمات: فتاحيةالكلمات الم

مشاكل ، الفراغ الداخلي، البصري تشويهال، معالجة

  .تقنية

Abstract 
This research aims to study decorative 

designs and their role in dealing with visual 
distortion in the dwelling by identifying the 
causes of visual distortion, its types and 
shapes, and how to address them. The 
importance of the research lies in its dealing 
with one of the important topics in the field of 
home interior design, namely, visual 
distortion in the internal spaces of dwellings. 
It attempts  to enrich and increase knowledge 
in this field and proposes innovative solutions 
that contribute to treating the causes of such 
visual distortion. The descriptive and 
analytical method was used in investigating 
the causes of visual distortion of the general 
appearance of the internal spaces of the 
dwelling while the experimental approach 
was used in presenting the proposed designs 
to address the causes of visual distortion. The 
results of the research showed that it is not 
necessary to resort to financially costly 
solutions to solve design problems; instead,  
they can be solved with some implementable 
ideas within reasonable budgets. Design 
problems that cause visual distortion can be 
converted into aesthetic solutions by thinking 
with a different vision aimed at achieving 
beauty in the environment in which we live. 
The research recommended that directing 
those affected by the visual distortion of the 
interior space they use need to consult with 
the specialists, i.e., decorators and designers 
to find inexpensive solutions that suit the 
place and its function. such users could also 
find help in reviewing the decoration sites to 
reach implementable solutions in cost-
effective ways. 

Keywords: designs, decoration, 
treatment, visual distortion, interior space, 
Furniture technical problems. 
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  المقدمة
ويبدو أن  .بات التشويه البصري أحد أمراض العصر الحالي؛ حيث يعتبر أحد مسببات اإلرهاق البصري

 ،ولها العديد من االنعكاسات السلبية، هذه المسألة رغم دورها الهام ما زالت غائبة عن أذهان أفراد المجتمع
الرضا اآلثار المترتبة على إلى  إضافًة، تبرز خطورة ذلكومن هنا ، فقـد اإلحسـاس بالجمـالينتج عنها و

تكمن خطورة كما الجمالية،  والمعايير ذات الصفة انهيار االعتباراتو والقبول بالصورة القبيحة وانتشارها
 بصريًا وقانونًا موجودا حتى أصبحت عرفـابالتوازن البصري التشوه البصري بالدرجة األولى في ارتباطها 

)Shati،2017(.   
في المسكن عن بعض األمور التي قد تكون في بادئ األمر بسيطة؛ إال أن  مظاهر التشوه البصري نتجت

مثل تمديدات األسالك وآثار الرطوبة على الجدران  ؛على المظهر العام للفراغ الداخلي اكبير الها تأثير
في التوازن البصري لتصميم الفراغات االختالل إلى  واألسطح غير المستوية وغيرها من األمور التي قد تؤدي

  ).Khair-eddeen،2015( الداخلية
والتي ، التوازن البصريإلى  في دراستها أن الرؤية البصرية التي تؤدي )Abu Al-Ela، 2017(وتوضح  

يمكن تعديلها من خالل توظيف وتحقيق االستفادة من المعالجات والحلول التصميمية االبتكارية واإلبداعية 
 المشاكل التصميمية في الفراغات الوظيفية للخروج عننتج ي الذيمم لحل مسببات التشويه البصري للمص

  .خاصبشكل  واألثاثالتصميم الداخلي  لفي مجا وتوظيفها يمكن االستفادة منها تشكيلية لتصميمات وحلوب
ا مسببات التشويه لمشاكل التصميم الداخلي في الفراغات ومنه النجاح ولكي تحقق المعالجات والحلول

 هافي مكانبشكل سليم  لتوظيفهامعايير سليمة وأسس وقواعد بنى باستخدام ضوابط وبد أن ُت البصري ال
وتعتمد على مهارة وخبرة المستخدم في طرح األفكار التصميمية والمتنوعة ، يفيةظفي الفراغات الو بالمناس

  .)Al-Bakran،2016(والتي تتالءم مع إمكانياته 
 منطقية ومقبولة صميمات الديكورية التي تشكل حلوالتحقيق ذلك من خالل استخدام مجموعة التويمكن 

إلخفاء التشويه البصري الناتج عن أمور تصميمية أو ناتجة عن استخدامات خاطئة لمستخدم الفراغ 
رها في معالجة الديكورية ودوومن هنا نشأت مشكلة البحث الحالية والمتمثلة في دراسة التصميمات ، الداخلي

  .في المسكن البصري تشويهال

  :مشكلة البحث
يعتبر التشويه البصري من أكثر األسباب المزعجة لمستخدمي الفراغات الداخلية للمسكن؛ خاصة إذا 

والتي ، وجدت في الفراغات المعيشية والتي تستخدم بشكل يومي ومستمر من قبل جميع أفراد األسرة
  . ميمية ديكورية مبتكرة لحلهاأساليب تصإلى  بدورها تحتاج

  :التالية توتتمثل مشكلة البحث في التساؤال
  تشويه بصري في الفراغات الداخلية بالمسكن ؟إلى  هي األسباب التي تؤدي ما. 1
 هل تساهم التصميمات الديكورية في معالجة مسببات التشويه البصري في المسكن؟ . 2

  :أهداف البحث
  .شويه البصري في الفراغات الداخلية بالمسكنعلى مسببات التالتعرف . 1
  .في فراغات المسكن مسببات التشويه البصريفي معالجة التي تساهم  التصميمات الديكورية التعرف على. 2

  :أهميه البحث
يستمد هذا البحث أهميته من تناوله أحد الموضوعات الهامة في مجال التصميم : األهمية العلمية

  .راء وزيادة المعرفة في التخصصالداخلي للمسكن؛ إلث
يطرح هذا البحث حلوال مبتكرًة تساهم في عالج مسببات التشوه البصري الموجودة : األهمية التطبيقية
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  .في فراغات المسكن ويمكن تداولها

  :فروض البحث
إن التصميمات الديكورية تساهم في معالجة أسباب التشويه البصري لفراغات المسكن الداخلية وفقا 

  .راء المحكمينآل

  :مصطلحات البحث

هو التغير الحادث بفعل سلوك ناتج من اإلنسان وقد يكون على هيأة رسم أو شكل  :التشويه البصري
إلى  ومن الجميل أاألسوإلى  التغيير من األفضلإلى  والتي تؤدي، أو بفعل الطبيعة أو الظروف المحيطة

التغييرات والتحويرات التي تحدث في التصميم األساسي يقصد بها وإجرائيا، ف ).Al-Zaidi،2013(القبيح 
أو قد تكون معمارية وتنتج عن سوء ، وقد تكون بسبب سوء استخدام المستهلك للمكان ،للفراغ الداخلي

  . أو تصميم غير جيد من المصمم ،تقدير للرؤية البصرية

غطيات والتكسيات الجمالية التي األشكال الزخرفية أو التهو  التعريف اإلجرائي :التصميمات الديكورية
تستخدم من قبل الساكن أو المصمم لتغطية أو تعديل وتحسين العيوب التصميمية بمختلف أشكالها وإضافة 

  . معالجات شكلية تجميلية للمكان

  :اإلطار النظري
وغالبا تنتج من صنع اإلنسان  ،بأنه كل ما وجد من أعمال تؤذي النظرالتشويه البصري يعرف 

نتيجة لسوء السلوكيات  المعمارية والتنظيمية والمخالفات األخطاءك، ستخدم للمكان أو المقاول المنفذالم
االجتماعية واالقتصادية بسبب اإلهمال أو سوء االستعمال أو التنظيم والتخطيط أو التصور العام للمكان من 

أذى لعين إلى  وتؤدي ئة والمجتمعوغالبا ما تكون لها تأثيراتها السيئة على البي، قبل المصمم المختص
وتكون في الغالب مصنَّعة وغير طبيعية ومتناقضة ومتنافرة مع ما حولها من عناصر ، المشاهد لدى مشاهدتها

  ).Al-Zubaidi،2016(أخرى وهي مشوهة وملوثة للبيئة المحيطة بها 
ألي منظر تقع  ياح نفسيوعدم ارت تشويهلما يسببه من  ؛التلوث البصريوقد يطلق عليه البعض اسم 

الصورة  ضياع وفقدان انعدام التذوق الفني، أو وهو شكل من أشكال ،المستخدم للمكانعليه عين اإلنسان 
 عن آخر للفراغ الداخليبسبب اختالف الطابع العام  بصري خللعنه وقد ينشأ  ،الجمالية لكل شيء يحيط بنا

  ).Khaled،2009(المشاهد  لدىجمالي النفسي أو ال ناالتزا رؤية تتسم بعدم ، وتكوينفي نفس المكان
إلى  التي يسعى االعتبارات الجمالية فقدانإلى  وقد يؤدي انعدام اتزان اإلحساس بالراحة والسعادة

، الفراغات الداخلية بالمسكنفي بعض  تحقيقها اإلنسان بطبيعته البشرية ورغبته في المكان الذي يعيش فيه
ولكن مع األيام تصبح ذات أثر سلبي ومؤرق  ،في المكان وقبولها قبيحة وانتشارهاال والتعود على الصورة

  ).Al-Wabel l،2020( للساكنين

  :أسباب التشوه البصري
، والثاني التصميم والبناء ناتج عن مشكالت تصميمية ناتجة عن سوءأولهما فيزيائي  :نوعينإلى  وتنقسم 

 .لسوء االستخدام ناتج عن البشر والمستخدمين نتيجةسـلوكي 
 صميم في الهيكل اإلنشائي والبنائي العامسوء الت البصري الفيزيائية أسباب التشوهومن األمثلة على 

إلى  حيث يسعى بعض المقاولين ؛الفراغات أو من شكل بنائهاتوزيع وتخطيط سواء من حيث  ؛لبعض األبنية
 مشروعات الترميمتغالل المساحات، أو اللجوء لإهمال الجانب الجمالي والتركيز على الجانب الذي يضمن اس

والقديمة؛ مما يساعد األجزاء الجديدة بين نسجام التوافق واالعدم إلى  التي تؤدي العشوائية وغير المنظمة
سوء التمديدات للمواسير واألعمدة واألفياش  مثل، على ظهور مسببات التشويه البصري في الفراغ
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  .)Al-Omari،2015(ن إقفال بعض الجزئيات أو فتحها بشكل غير مدروس واألسالك والكركات الناتجة ع
اإلضافات التي تكون من صنع المستخدم؛ لسوء في  تتمثل في البصري السلوكية وأسباب التشوه

اختالف دهان  أو، قطع االكسسوارات التجميلية للمكانوتكديس ، أو في توزيع قطع األثاث ،االستخدام
واألسالك  ،في الواجهات واإلنارة بدون تخطيط مسبق أجهزة التكييف وتركيب ،وعدم تناسقه الحوائط

وعادة تكون غير مخطط لها في المخطط التفصيلي لتوزيع األثاث الذي يرسمه المصمم . وتمديداتها
  .)Madan, 2015(المختص من البداية عند تجهيز الفراغ الداخلي 

ال يتجزأ  اجزًءجماليات الفراغ الداخلي؛ حيث أصبحت تعد من أساسيات إبراز  التصميمات الديكوريةو
، في أشكالها ا وعاديةوإن كانت بسيطة جد ىحتوذات أهمية كبيرة  ،في العصر الحالي من تصميم المسكن

 الخاص الذوق ىعليعتمد بشكل أساسي بطريقة جمالية  تهاوضعي وتنسيق وتنظيم أصبح ترتيب حيثو
وغيرها من  ،مودرنال ا طرازاتومنه ،الكالسيكية عها؛ فمنها الطرازاتوتتعدد أنوا، للمستخدم للمكان

 الديكوراتإلى  ونيميل الغالبية من أفراد المجتمعو ).alsaqqaf, Tarimi, 2016( النيو كالسيك الديكورات
كونات وم قطعخامة ب ولمساٍت من الفوجماال لتعطي أناقًة ؛ترتيبهاوالهادئة ذات األلوان الراقية في البسيطة 

عات الغريبة في اختيارها؛ حيث ا، ولقد أصبح في العصر الحديث بسيطة جدرا من التحرر والصوجد تال نوع
تستخدم كجزء صبحت أومختلفة، و ةأصبحت متنوع ىحت، وتصميماته وألوانه وأشكالهالديكور  قيود في

بداية بأهم مكان يقطن فيه ، ينجميع الفراغات الداخلية المحيطة بالمستخدمفي  اأساسي وليس تكميلي
المصانع والمقاهي إلى  وتخطت ،والحكومية اإلداريةفي المكاتب أماكن العمل  ىأو حت ،المنازل وهواإلنسان 

  ).souad 2018( ناقةأعطي للمكان جماال وين الديكور الشركات الخاصة كذلك، ألو
صبحت مطلقة ومتاحة أ ألنها ؛حصرها ىأنواع الديكور كثيرة ومتنوعة ومختلفة وال يمكن عدها أو حت

جميع الفئات مما أتاح لا، جد بسيطةمكون من أشياء  ألنه ؛صبح رخيص الثمنأن هناك الكثير منها للجميع وأل
  .األماكنأن تشتريها وتزين بها 

  :الدراسات السابقة
دن دراسة جمال الم تشويهأثر التلوث البصري في ( بعنوان )Reem Zaher Madani, 2015(دراسة 

التي تعمل  ومشاكلهأسباب التلوث البصري  تحديدإلى  وقد هدفت الدراسة) الخرطوم، جاكسون ميدان ،حالة
الحد و ،للمدينة البصريةالصورة  لتحسينالحلول والمعالجات  وإيجاد، البصري للمدينة المشهد يهعلى تشو

 واجهات تصميمفي  تبايناتوذلك لوجود ؛ المعماري النسيج بينوعدم الترابط  ،التلوث البصري ظاهرةمن 
 تجميل مفهومإعادة النظر في  ؛نتائج أهمهاإلى  وقد استخدمت المنهج الوصفي التحليلي وتوصلت .المباني
قامة وإ التخضير ذلك فقط على عمليةال يجب أن يقتصر  حيث شمولية؛أكثر  لتكون المعمارية البيئة
كافة ليغطي الشامل  بمفهومها المعمارية البيئة تجميل أهميةإلى  ويشيركذلك يشمل أن يجب  بل، هاتالمنتز

لما لذلك من أثر واضح  ؛وميادينساحات وشوارع وممرات مشاة، و، ومنشآت من مبانلها العناصر المكونة 
الدراسات تنفيذ  أهمية الضوء كذلك علىيسلط  وأن المجال البصري، ونوعيةالبصرية للمدينة على الصورة 

  .البصريةالصورة تقييم بالخاصة 
 )غزة مدينةللتلوث البصري في  تحليليةدراسة (بعنوان  )Ahmed Jamil Shamia, 2013(دراسة 

 واجهاتبصري متمثل في تشويه من  تعانيهلمنطقة الدراسة وما  دقيق وتشخيص تقييمإلى  الدراسة وهدفت
المنطقة لبعض العناصر  افتقارارع، وكذلك وأرصفة الشو التجاريةالمباني ولوحات اإلعالن ومظالت المحالت 

 :جانب نقص الخدمات والمرافق العامة مثلإلى  ، ونقص البعض اآلخر مثل أثاث الشوارع،والبصرية الجمالية
مجموعة من إلى  أيضاوخلصت الدراسة  .،المظالت، وأماكن الجلوسو، المياهدورات و، السياراتمواقف 

 تطويرإلى  تهدف غزة بعدد من اإلجراءاتقيام بلدية على  أكيدالتضرورة أهمها ، النتائج والتوصيات
وتزويد الفراغات والساحات، تنظيم في منطقة الدراسة من خالل  والجمالية البصريةالنواحي  وتحسين
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 الناحية لتنظيم والتشريعاتالقوانين  نسألهمية  إضافة ،اإلعالنيةاللوحات  المنطقة بأثاث الشوارع، وتنظيم
 وتنظيم قائم وعالجههو  لما النواحي البصرية سينمن تح نهاالتي تمكالمعنية  الجهات مع بالتنسيق اليةالجم

 للمدينة الثقافة لدى األفراد بضرورة الحفاظ على النواحي الجماليةلتعزيز  باإلضافةهذا  .مستقبلي هو ما
القرارات بجانب المؤسسات ذات  اذواتخ التنظيميةالقوانين  والمشاركة في سن ،جمالية ذهنيةبرسم صورة 

   .العالقة
، تضمنت معظم الدراسات اإلطار النظري لموضوع التلوث البصري من الدراسات السابقة االستنتاجات

 .المتأثرين بهذه الظاهرةبآراء السكان ووالتدعيم التلوث البصري، مظاهر بحثت في أنها ببعضها  تميزت كما
أن  والتأكيد على أهمية، الدراسات السابقة من اإلطار النظري فيكبير  الدراسة بشكلهذه  ولقد استفادت

ثقافة تلك ال وتعزيز للفراغ الذي يعيش فيه أفراد المجتمع ومميزةواضحة  بصرية صورة جماليةهناك تكون 
 .هذا المفهوماألفراد بضرورة الحفاظ على لدى 

  :إجراءات البحث
 .ارهن بطريقة عشوائية للحصول على نتائج للبحثسيدة تم اختي 200تكونت من : عينة البحث
  :أدوات البحث

في  البصري تشويهالمسببات الديكورية ودورها في معالجة التصميمات تم تصميم استبانة حول موضوع 
  .؛ لقياس رأي العينة في موضوع البحثالمسكنالفراغ الداخلي ب

  :عبارات االستبانة
  .يه البصري األكثر شيوعا في الفراغ الداخلي للمسكنلمسببات التشوأفراد العينة  حديدت.1
  . مساهمة التصميمات الديكورية في معالجة مسببات التشويه البصري في المسكن. 2
هل تعتبر التصميمات الديكورية من الحلول السريعة وغير المكلفة ماديا ويمكن التحكم بها من ناحية . 3

  وعها؟األلوان والخامات المستخدمة فيها وتن
هل تتميز التصميمات الديكورية بسهولة صيانتها وتعديلها دون أن تترك آثارا جذرية على المظهر العام . 4

  للمكان؟
إمكانية االستفادة من التصميمات الديكورية في حال االنتقال أو تغيير مكان القطع مثل األسالك أو . 5

  .األجهزة
  .يق المرونة والسهولة في االستخدام والقدرة على التحكممدى مساهمة التصميمات الديكورية في تحق. 6
مدى مساهمة التصميمات الديكورية في تحقيق المعالجة الوظيفية والجمالية لمسببات التشويه البصري . 7

  .في الفراغ الداخلي للمسكن
  .)أوافق ال –ما  حدإلى  - أوافق: (ميزان التقدير الثالثي باستخداموكانت اإلجابة عليها 

  صدق االستبيان
وللتأكد من صدق االستبانة عرضت على مجموعة من المحكِّمين في مجال التخصص للتأكد من أن أسئلة 

، وهل تحقق مساهمة التصميمات الديكورية في معالجة مسببات التشويه البصري في المسكناالستبانة تقيس 
أبدى المحكِّمون مالحظاتهم، ومن خالل  األهداف المرجوة منها؟ وهل هي صالحة للتحليل اإلحصائي؟ وقد

في هذا البحث األساليب  تكما استخدم .على أفراد العينة وزعتثم ، االستبانة عدلتاألخذ بتلك المالحظات 
  .النسبة المئوية والتكرارات لمعالجة البيانات وإظهار نتائج البحث: اإلحصائية التالية

  :منهج البحث
وذلك لغرض الكشف عن حقائق علمية وموضوعية  ؛الوصفي التحليلي هجاستخدم في الدراسة المن
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م المنهج الوصفي في البحث للتعرف على المعلومات خِدحيث اسُت ؛أهداف البحثإلى  تساهم في الوصول
بدراسة بعض األسباب التي تساهم في التشويه البصري للمظهر العام للفراغات والموضوعات المتعلقة 

  .الداخلية بالمسكن

  :عرض مشكلة البحث والمتمثلة في مسببات التشوه البصري
اعتمدت على الصور التوضيحية لمشكلة البحث والمتمثلة في عرض بعض المشاكل التصميمية الشائعة 

  :التشويه البصري وفق المبررات التاليةإلى  في الفراغات الداخلية في المسكن والتي تؤدي
 .التي تكررت موضوعات دراستها وبحثهااالبتعاد عن المشاكل التصميمية . 1
ظهور التشوه البصري واضحا في المشاكل التصميمية انسجاما مع ما يتالءم مع آلية التحليل وبما يتفق . 2

 .مع هدف الدراسة الحالية
  .تم اختيار الصور لمالءمتها هدف الدراسة بشكل أكيد. 3

  سالكتمديدات األ: 1نموذجأ
  )2011طايل،( :المصدر

فسد األسالك الكهربائية المتناثرة حول األجهزة وفي ُت
األرضيات المظهر العام المتناسق للمنزل، كما تسبب معاناة 

مشهد الكابالت كما أن  ،حوادث خطرةتسبب لصغار ول
 يسببأنحاء المنزل  كل فيوأسالك الكهرباء المتناثرة 

 ، مثل شواحنلمكانلويؤثر على الشكل العام الضجر، 
 إذا تواجد وفضًال عن شكلها المزعج، فإنها قد تسبب مشكلة . اإلنترنت وغيرهاأسالك ، والمحمولحاسوب الـ

وتوجد بعض الحلول كوضع األسالك في مسارات من البالستيك على امتداد الجدار؛ إال  .المكان فيأطفال 
  .تشويه بصري للمنظر بشكل كاملإلى  أنها تعتبر من الحلول غير الجمالية التي تؤدي

  التشققات والكراكات :2نموذج
  telford,2003 :المصدر

 :ونقصد بها هنا السطحية غير الخطرة وهي نوعان
تحدث في مناطق االلتقاء بين الجسور : التشققات األفقية
وسببها هو التمدد والتقلص وفرق عامل  ،وجدران الطوب

والنوع  .تظهر على جانبي الغرفةو المرونة بين المادتين،
  .ا، والنوعان ال يشكالن خطرتحدث في مناطق التقاء األعمدة بالطوب التي التشققات العاموديةالثاني 

معيبة ) مم2- 1(التشققات األفقية والعامودية تظهر على حواف الغرفة وهي تشققات ضيقة : الخالصة
 .التلييسيذ وإعادة تنف )الفايبر ميش( ووضع طبقة من) التلييس(تجري معالجتها بنزع طبقة  ،وغير خطرة

 الرطوبة في الجدران: 3نموذج
  )2011طايل،( :المصدر

 تزعجتعتبر الرطوبة من أكثر المشاكل التي 
ويوجد لها  .ه الشكل العامتشوألنها لمكان امستخدمي 

وتتعدد ، حدوثهاإلى  الكثير من المبررات التي تؤدي
كما أن من أسبابها  أجزاء الجدار الواحد، معدالت رطوبةاختالف و، مصادرها مثل درجة الحرارة والهواء

 :معالجتها بداية من خالل عدة طرق تتمو .خار النافذ من الحمامات والمطابخإهمال تهوية المسكن أو الب
أو ، أو تغطيتها بالسيراميك، إما العزل بألواح البولسترين الممزوجة بألواح الجبس أو ما يعرف بالجبسمبوردف

 .ترميمهإعادة المصاب و تكسير الجزء
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  عداد الكهرباء: 4نموذج
  .Wiley & Sons, 1995 :المصدر

عداد الكهرباء هو عبارة عن صندوق مثبت في تجويف 
الجدار له غطاء يحتوي على مفاتيح الكهرباء لجميع الوحدات 

رب من وعادة ما يوجد في مداخل المنازل بالق، الكهربائية الموجودة في المنزل من تكييف وإضاءات وغيرها
من مسببات التشويه البصري  اوقد يشكل نوع، وغالبا ما يكون مختلًفا عن لون الحائط الموجود عليه، الباب

  .في الفراغ الداخلي

 نقاط االلتقاء بين الخامات: 5نموذج
  )Wiley,2016( :المصدر

يشكل االلتقاء بين الخامات في األرضيات والجدران مظهرا 
فها من حيث الخامات واأللوان؛ إال إذا غير جمالي في حالة اختال

تم احتواء هذا االختالف من خالل التصميمات الديكورية التي تخفي مجال االختالف وتوازن الرؤية البصرية 
  .للشكل العام للمكان

 الصفايات وفتحات التصريف:6نموذج
  )Wiley,2016( :المصدر

عاة ويجب مرا ،هم جزء في منطقة الخدماتأ الصفاياتتعتبر 
، فقد تكون من البالستيك أو المعدن ؛منها ةالخامة المصنوع

وتعتبر من ، لتفادي التكسير وعدم القدرة على التركيب ؛قبل التبليط تأسيسإلى  يقة تركيبها التي تحتاجروط
ورغم أهميتها إال أنها قد تشكل تشويها ، األساسيات في منطقة الخدمات؛ لضرورة التنظيف المستمر للمكان

  .ينتج عنها من مشاكل صحيةفضال عما بصريا في المكان؛ 

  :الحلول المقترحة لمشكلة البحث
وجدت الباحثة من خالل دراسة الموضوع أن األفضل لمعالجة التشويه البصري هو التغطية واإلكساء 

  :بالتصميمات الديكورية لألسباب التالية
ويمكن التحكم بها من ناحية األلوان والخامات ، دياإنها تعتبر من الحلول السريعة وغير المكلفة ما. 1

  .المستخدمة فيها وتنوعها
الشكل العام  فيآثارا جذرية تؤثر مقارنة بغيرها، إذ ال  صيانتها وتعديلها من األمور التي تعتبر سهلة. 2

  .للمكان
  .أو األجهزة إمكانية االستفادة منها في حالة االنتقال أو تغيير مكان القطع مثل األسالك. 3
  . براعة المصمم وخبرته تساهم في طرح العديد من األفكار المتنوعة التي تتالءم مع طبيعة المكان. 4
  .المرونة والسهولة في االستخدام والقدرة على التحكم في المعالجات المقترحة. 5
  .نهاتحقيق المعالجة الوظيفية والجمالية في الحل المقترح لتحقيق الهدف المطلوب م. 6

  التصميمات الديكورية المقترحة لمعالجة أسباب التشوه البصري

  الحل المقترح لمشكلة األسالك المنسدلة
  )2020التيم،:(المصدر

تمثلت المعالجة التالية في تصميم ديكور على شكل دوالب بعمق بسيط 
يتم االستفادة منه من خالل تمديد األسالك والتوصيالت خلف الديكور بشكل 



 عبد الرحمن

454 
 

  .ن األنظارمخفي ع
   )2021شما،(:المصدر

التصميم التالي هام لألسالك الممتدة على األرض؛ فقد تم اقتراح مسارات 
  .وتتماشى مع ألوانه وخاماته المختارة، مغلقة لألسالك كجزء من الديكور

  

 الحل المقترح لمشكلة الكراكات والتشققات
 )2020التيم،:(المصدر

المقترحة لمشكلة الكراكات والتشققات التغطية أو التكسية أحد الحلول 
خاصة إذا كانت ، الحائطية والتي يمكن حلها بإعادة الطالء بعد معالجة المشكلة

سطحية وليس لها تأثير على أمان الفراغ الداخلي؛ حيث يمكن االستفادة أيضا 
  .من التغطية بألواح خشبية أو إسمنتية للمشكلة

 الحل المقترح للرطوبة في الحوائط
  )2020النور،:(مصدرال

تشويه بصري في الفراغ إلى  من أكثر المشاكل التي تؤديرطوبة الحوائط 
ويمكن  .وبروز واختالل في مستوى الحائط انتفاخإلى  قد تؤديفهي  ،الداخلي

معالجتها بإزالة مسببات الرطوبة ومن ثم تغطيتها بالمعجون واألساس الخاص 
  .أو تغطيتها بالديكور المالئم لطراز المسكن، صباغثم إعادة طالئها باأل، بطالء الحوائط

 الحل المقترح لتغطية عدادات الكهرباء
  )2021شما،(:المصدر

أبسط الحلول الديكورية لمشكلة التشويه البصري الناتج من شكل 
تغطيتها باللوحات وبراويز الصور؛ وذلك لقلة هو عدادات الكهرباء 

خلف األبواب وقرب المداخل  خاصة وأن أغلب العدادات توجد، سمكها
  .للمنازل

 الحل المقترح لنقاط االلتقاء بين الخامات
  2020النور،:المصدر

نقاط االلتقاء بين الخامات المختلفة يفضل تغطيتها بشرائط من نفس 
الخامة أو خامة بلون مختلف لتتماشى مع الديكور العام للمكان ولحماية 

  .المستويات منطقة االلتقاء من التلف والتباين في
  )2021شما،(:المصدر

أطراف وحواف الحوائط الركنية والساللم مناطق تتعرض للتكسر 
ولحمايتها من ذلك يمكن تغطيتها بشرائط من اإلستيل ، بشكل مستمر

  .إلضفاء منظر جمالي عليها

 الحل المقترح للصفايات وفتحات التصريف
  )2020النور،(:المصدر

لتناغم وعدم الفصل بين خامة تتمثل فكرة الحل المقترح في ا
التغطية المستخدمة في إكساء غطاء فتحة التصريف وخامة األرضية 

  .وأن يتوافق الشكل والمنظر العام لها مع المحيط الموجودة فيه، المجاورة لها
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  :النتائج ومناقشتها
ات المسكن ن التصميمات الديكورية تساهم في معالجة أسباب التشويه البصري لفراغإ: فرضية البحث

  . الداخلية وللتحقق من ذلك حِسبْت معامالت الجودة والمتوسط الوزني
  .مسببات التشويه البصري األكثر شيوعا في الفراغ الداخلي للمسكن: 1الجدول

  النسبة المئوية  التكرار  الترتيب  الخيارات  م
  %21,5  43  2  عداد الكهرباء  1
  %4  8  6  نقاط االلتقاء بين الخامات  2
  %16,5  33  3  فتحات التصريف  3
  %10،5  21  5  الرطوبة في الحوائط  4
  %14  28  4  الكركات والتشققات  5
  %33,5  67  1  أسالك الكهرباء  6

كأعلى نسبة من مسببات التشويه  %33,5أن تمديدات أسالك الكهرباء حصلت على  1يوضح الجدول
  .حد ما في األخرىإلى  بينما تقاربت باقي النسب، أقل نسبة% 4وبلغت نسبة ،البصري

  مسببات التشويه البصري األكثر شيوعا في الفراغ الداخلي للسكن

0

50

100

الكركات والتشققاتالرطوبة في الحوائطفتحات التصریفنقاط االلتقاء بین الخاماتعداد الكھرباء
 

  مساهمة التصميمات الديكورية في معالجة مسببات التشويه البصري في المسكن :2الجدول
  العدد

  2= ال أوافق  16= إلى حد ما  182=  أوافق

  النسبة
  %1= ال أوافق  %8= حد ماإلى   %91= أوافق

من أفراد العينة وافقت على أن التصميمات الديكورية تساهم في % 91أن نسبة  2يوضح الجدول
ونسبة ، حد ماإلى  وافقت% 8بينما نسبة ، معالجة مسببات التشويه البصري في الفراغات الداخلية للمسكن

  .رفضت ذلك% 1
ويمكن التحكم بها من ناحية األلوان ، لول السريعة وغير المكلفة مادياتعتبر التصميمات الديكورية من الح: 3الجدول

  .والخامات المستخدمة فيها وتنوعها

  العدد
  14= ال أوافق  65= إلى حد ما  121= أوافق

  النسبة
  %7=ال أوافق  %32.5=إلى حد ما  %60.5= أوافق

ميمات الديكورية تعتبر من من أفراد العينة وافقت على أن التص%60,5أن نسبة  3يوضح الجدول
ويمكن التحكم بها من ناحية األلوان والخامات المستخدمة فيها ، الحلول السريعة وغير المكلفة ماديا

  .لم توافق على ذلك% 7ونسبة ، حد ماإلى  وافقت% 32،5بينما نسبة ، وتنوعها
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  ترك آثار جذرية على المظهر العام للمكانتتميز التصميمات الديكورية بسهولة صيانتها وتعديلها دون : 4الجدول

  العدد
  6= ال أوافق  41= إلى حد ما  153= أوافق

  النسبة
  %3= ال أوافق  %20.5= إلى حد ما  %76.5= أوافق

من أفراد العينة وافقت على أن التصميمات الديكورية تتميز بسهولة %76,5أن نسبة  4يوضح الجدول
حد إلى  وافقت%20,5بينما نسبة ، را جذرية على المظهر العام للمكانصيانتها وتعديلها دون أن تترك آثا

  .رفضت ذلك% 3ونسبة ، ما
  لة االنتقال أو تغيير مكان القطعاالستفادة من التصميمات الديكورية في حا: 5الجدول

  العدد
  12= ال أوافق  81= إلى حد ما  107= أوافق

  النسبة
  %6= فقال أوا  %40.5= إلى حد ما  %53.5= أوافق

من أفراد العينة وافقت على إمكانية االستفادة من التصميمات % 53,5أن نسبة  5يوضح الجدول
إلى  وافقت% 40,5بينما نسبة ، الديكورية في حالة االنتقال أو تغيير مكان القطع؛ مثل األسالك أو األجهزة

  .رفضت ذلك% 6ونسبة ، حد ما
  في االستخدام والقدرة على التحكمحقيق المرونة والسهولة تساهم التصميمات الديكورية في ت: 6الجدول

  العدد
  5= ال أوافق  23= إلى حد ما  172= أوافق

  النسبة
  %2.5= ال أوافق  %11.5= إلى حد ما  %86= أوافق

من أفراد العينة وافقت على أن التصميمات الديكورية تساهم في % 86أن نسبة  6يوضح الجدول
% 11,5بينما نسبة ، في االستخدام والقدرة على التحكم في المعالجات المقترحة تحقيق المرونة والسهولة

  .رفضت ذلك% 2,5ونسبة ، حد ماإلى  وافقت
البصري في الفراغ تساهم التصميمات الديكورية في تحقيق المعالجة الوظيفية والجمالية لمسببات التشويه  :7الجدول 

  الداخلي للمسكن
  العدد

  15= ال أوافق  84= ما إلى حد  101= أوافق

  النسبة
  %7.5= ال أوافق  %42= إلى حد ما  %50.5= أوافق

من أفراد العينة وافقت على أن التصميمات الديكورية تساهم في % 50,5أن نسبة  7يوضح الجدول
بينما نسبة ، تحقيق المعالجة الوظيفية والجمالية لمسببات التشويه البصري في الفراغ الداخلي للمسكن

  .رفضت ذلك% 7,5ونسبة ، حد ماإلى  وافقت 42%

  :نتائج البحث
هي األسباب  ما: بد من اإلجابة على تساؤالته والمتمثلة في التالي للوصول لنتائج البحث الخاصة كان ال

المسكن؟ وبسؤال عينة البحث تركزت في مجموعة في تشويه بصري في الفراغات الداخلية إلى  التي تؤدي
كأعلى نسبة من % 33,5أن تمديدات أسالك الكهرباء حصلت على : ت في نسبها كالتاليمن الخيارات تفاوت

وتقاربت في النسب فتحات التصريف ، % 21,5وعددات الكهرباء تليها بنسبة ، مسببات التشويه البصري
ويه كأقل نسبة لمسببات التش% 4والكركات والرطوبة في الحوائط، وبلغت نقاط االلتقاء بين الخامات نسبة
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  .البصري األكثر شيوعا
هل تساهم التصميمات الديكورية في معالجة مسببات التشويه : أما فيما يتعلق بسؤال البحث الثاني وهو

وتؤكد إمكانية ذلك بنسبة عالية وفقا ، نتائج إيجابيةإلى  بالوصول عنهالبصري في المسكن؟ فقد تمت اإلجابة 
اد العينة وافقت على أن التصميمات الديكورية تساهم في معالجة من أفر% 91إلجابات عينة البحث أن نسبة 

% 1ونسبة ، حد ماإلى  وافقت% 8بينما نسبة ، مسببات التشويه البصري في الفراغات الداخلية للمسكن
  .رفضت ذلك

  :ملخص النتائج
من تساهم التصميمات الديكورية بشكل كبير في حل مشكالت مسببات التشويه البصري؛ حيث تعتبر 

الحلول السريعة وغير المكلفة ماديا لحل المشكالت التصميمية ببعض األفكار القابلة للتنفيذ في حدود 
وتتميز بسهولة ، ويمكن التحكم بها من ناحية األلوان والخامات المستخدمة فيها وتنوعها، الميزانيات المعقولة

وتساهم في تحقيق المرونة والسهولة ، عام للمكانصيانتها وتعديلها دون أن تترك آثارا جذرية على المظهر ال
كما تساهم في تحقيق المعالجة الوظيفية ، في االستخدام والقدرة على التحكم في المعالجات المقترحة

مع إمكانية االستفادة منها في حالة االنتقال ، والجمالية لمسببات التشويه البصري في الفراغ الداخلي للمسكن
 ويمكن تحويل المشكالت التصميمية المسببة للتشويه البصري، طع مثل األسالك أو األجهزةأو تغيير مكان الق

  .لجمال في البيئة التي نعيش فيهاتحقيق اإلى  حلول جمالية من خالل التفكير برؤية مختلفة تهدفإلى 

  :توصيات البحث
المتخصصين في إلى  كانتوجيه المتضررين من التشوه البصري في الفراغ الداخلي من مستخدمي الم. 1

  .الديكور والمصممين؛ إليجاد حلول غير مكلفة وتتناسب مع المكان ووظيفته
الحرص على البحث والتغذية البصرية من خالل االطالع على المواقع الخاصة بالديكور للوصول للحلول . 2

  .القابلة للتنفيذ وبالطرق غير المكلفة ماديا
إلى  تشويه بصري دون حل لها من بداية األمر؛ لكي ال يؤدي ذلكإلى  عدم ترك األسباب التي تؤدي. 3

  .تفاقم المشكلة وصعوبة حلها
صعوبة تنفيذ إلى  التي يمكن أن تؤدي) المعمارية(ضرورة حل المشكالت التصميمية األساسية مثل . 4

  ).الديكورية(الحلول التكميلية 
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